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Tinjauan Mata Kuliah 
   

embangunan Ekonomi merupakan salah satu upaya yang mutlak 

dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam negara 

yang ditandai dengan adanya peningkatan pendapat berkapita dalam jangka 

panjang. Untuk itu diperlukan serangkaian upaya agar pembangunan tersebut 

berjalan dengan baik. Sedangkan ekonomi pembangunan merupakan salah 

satu cabang ilmu ekonomi yang berupaya untuk menganalisis masalah-

masalah yang dihadapi oleh negara berkembang dan cara-cara untuk 

mengatasi masalah tersebut agar dapat membangun ekonominya dengan lebih 

cepat. 

Mata kuliah Ekonomi Pembangunan berupaya untuk memberikan bekal 

kepada mahasiswanya agar memahami konsep-konsep yang berkenaan 

dengan pembangunan ekonomi agar dapat diaplikasikan dalam kegiatan 

pembelajaran di kelasnya. 

Modul ini dibagi dalam sembilan modul yang terdiri dari Modul 1, 

membicarakan tentang konsep-konsep dasar dalam pembangunan ekonomi 

dan permasalahan dasar yang dihadapi negara sedang berkembang. Modul 2, 

membahas tentang perubahan struktural dalam proses pembangunan, Modul 

3, membahas tentang teori pertumbuhan ekonomi dan teori tahap-tahap 

pembangunan ekonomi, Modul 4, membahas peranan, permasalahan dan 

kebijakan kependudukan dalam pembangunan ekonomi, Modul 5, membahas 

tentang peranan modal dalam pembangunan ekonomi dan kerja sama 

internasional, Modul 6, menjelaskan sumber daya alam dan pembangunan 

ekonomi, Modul 7, menjelaskan tentang pendapatan per kapita sebagai 

indikator tingkat kesejahteraan, Modul 8, menganalisis syarat dan kebijakan 

pembangunan ekonomi, dan Modul 9, menganalisis pertumbuhan ekonomi 

dalam proses pembangunan berkelanjutan. 

Agar Anda dapat berhasil dalam memahami modul ini, ikutilah petunjuk 

dan saran-saran cara mempelajari modul yang telah disertakan. Anda juga 

dapat menambah pemahaman tentang materi ekonomi pembangunan dengan 

mengikuti tutorial on-line yang disediakan oleh Universitas Terbuka dan 

membaca buku-buku referensi yang relevan. 
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Jika Anda mendapat kesulitan dalam memahami mata kuliah ini, silakan 

menghubungi Program Studi Pendidikan Ekonomi dan Koperasi – FKIP 

Universitas Terbuka di nomor (021) 7490941 pesawat 2020 atau 

melayangkan surat ke alamat FKIP Universitas Terbuka Jl. Cabe Raya, 

Ciputat, Tangerang 15418 PO BOX 6666, Jakarta 10001. 

Selamat Belajar! 
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Peta Kompetensi 
Ekonomi Pembangunan/PKOP4207/3 SKS 

 
 
 

 

 

Mahasiswa dapat menganalisis aspek-aspek pembangunan dan permasalahan 

pembangunan ekonomi di negara berkembang serta dapat mengembangkan 

pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya dalam menghadapi permasalahan 

ekonomi yang dihadapi negara kita 

Menganalisis syarat dan 

kebijakan pembangunan ekonomi  

                                   

Menjelaskan pendapatan  per kapita sebagai 

indikator tingkat kesejahteraan               

Menjelaskan peranan modal 

dalam pembangunan ekonomi 

dan kerja sama internasional 

 

Menjelaskan sumber daya alam 

dan pembangunan ekonomi 

  

Menjelaskan peranan, 

permasalahan dan kebijakan 

kependudukan dalam 

pembangunan ekonomi   

Menjelaskan perubahan 

struktural dalam proses 

pembangunan 

 

Menjelaskan teori pertumbuhan 

ekonomi dan teori tahap-tahap 

pembangunan ekonomi 

 

Menjelaskan konsep-konsep dasar dalam 

pembangunan ekonomi dan permasalahan 

dasar yang dihadapi negara sedang 

berkembang      

Menganalisis pertumbuhan 

ekonomi dalam konsep 

pembangunan berkelanjutan   

                                   


