
vii 

Tinjauan Mata Kuliah 
 

ata kuliah Teori dan Isu Pembangunan merupakan mata kuliah dasar 
yang berisi kajian tentang isu-isu pembangunan yang dianalisis dari teori-

teori pokok pembangunan yang kemudian dikembangkan sesuai dengan isu-isu 
aktual pada tingkat global maupun nasional. Dengan demikian apabila Anda 
seorang praktisi pembangunan dan akademisi yang ingin atau sedang mendalami 
perkembangan masyarakat maka materi mata kuliah ini dapat memperluas 
wawasan Anda tentang isu-isu pembangunan yang sedang terjadi di Indonesia. 
Selain itu pemahaman tersebut dapat dijadikan dasar dalam merumuskan dan 
mengaplikasikan kebijakan-kebijakan pembangunan. Dengan menganalisis isu-
isu pembangunan berdasarkan teori-teori pembangunan, dapat membantu Anda 
dalam mengembangkan kepekaan terhadap fenomena sosial yang ada di 
lingkungan Anda yang kadang kala kita abai karena ketidakmengertian.  

Pada dasarnya mata kuliah ini terbagi atas dua pokok kajian utama yang 
saling berkaitan yaitu kajian tentang teori-teori pembangunan yang membahas 
aspek teoritis dan kajian tentang  isu-isu utama pembangunan yang berkembang 
di dalam masyarakat. Setiap kajian dibahas secara mendetail dalam beberapa 
modul. Kajian tentang teori pembangunan dibahas dalam Modul 1, 2, 3 dan 4. 
Modul 1 menjelaskan tentang teori pertumbuhan, di mana di dalamnya diuraikan 
tentang pengertian pertumbuhan, pendekatan dalam teori pertumbuhan serta  
pembahasan tentang teori pertumbuhan dalam kehidupan sosial. Selanjutnya 
teori modernisasi dibahas dalam Modul 2, yang dimulai dari sejarah, mazhab, 
pokok pikiran, tokoh-tokoh sampai pada kajian-kajian baru dari teori 
modernisasi. Teori dependensi dibahas dalam Modul 3, di mana di dalamnya 
diuraikan tentang sejarah perkembangan teori dependensi, teori dependensi 
klasik dan teori dependensi baru. Teori pembangunan terakhir, yaitu teori sistem 
dunia, dibahas pada Modul 4, di dalamnya diuraikan tentang sejarah 
perkembangan teori, pemikiran baru teori pasca dependensi, tipologi negara dan 
pergeseran negara dalam tata ekonomi dunia serta globalisasi ekonomi dan 
implikasinya yang hampir selalu menempatkan Negara Ketiga pada posisi 
marjinal .  

Kajian berikutnya tentang isu-isu pembangunan terbagi atas beberapa 
pokok bahasan. Modul 5 menguraikan tentang isu-isu pemberdayaan 
masyarakat, partisipasi dan program pemberdayaan yang dilaksanakan. Isu 
berikutnya tentang kemiskinan dan keterbelakangan dibahas di dalam Modul  6. 

M 



viii 

Aspek yang dibahas antara lain karakteristik kemiskinan, ukuran kemiskinan, 
kemiskinan sebagai sebab dan akibat serta konsekuensi dan penanggulangan 
kemiskinan. Berikutnya pada Modul 7 dibahas tentang isu disparitas sosial, yang 
menguraikan secara lebih detil tentang paradigma konflik serta konflik dalam 
masyarakat. Kemudian pada Modul 8 dibahas tentang isu-isu korupsi, yang 
terdiri dari bahasan tentang karakteristik korupsi, dampak dan strategi 
penanggulangan korupsi. Terakhir pada Modul 9 dibahas tentang isu otonomi 
daerah, dengan subbahasan tentang pokok-pokok pikiran otonomi darah, 
pemetaan potensi dan pengembangan wilayah, desentralisasi fiskal serta isu-isu 
masyarakat madani. 

Dalam mempelajari modul ini Anda bisa mengikuti petunjuk belajar 
sebagaimana berikut ini. 
1. Pelajari modul secara mandiri dan seksama, simak dan pahami dengan baik 

konsep-konsep dan teori-teori yang ada. 
2. Tandailah konsep, pokok pikiran, kalimat, atau hal-hal lain yang Anda 

anggap penting dengan menggunakan stabilo, bolpoin berwarna  atau yang 
lainnya. 

3. Cobalah mengaitkan materi-materi tentang teori pembangunan (modul 1-4) 
dengan materi-materi isu pembangunan (5-9) agar Anda terlatih dalam 
menganalisis isu pembangunan berdasarkan teori pembangunan. 

4. Cobalah mencari kasus-kasus sendiri melalui majalah, koran, internet, dan 
sumber-sumber informasi lainnya, serta menganalisis kasus yang Anda 
temukan tersebut dengan mengacu pada materi modul. 

5. Setelah Anda melakukan belajar mandiri dengan baik, cobalah berdiskusi 
untuk memperdalam dan memperluas materi yang sudah Anda pelajari 
melalui kelompok belajar, tutorial tatap muka, serta tutorial elektronik. 
 

Selamat belajar, semoga sukses! 
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Keterangan:  
 

Tujuan Kompetensi Umum (TKU): 
Mahasiswa diharapkan dapat menganalisis isu-isu pembangunan 

kontemporer berdasarkan teori-teori pokok pembangunan  
 

Tujuan Kompetensi Khusus (TKK): 
1. mahasiswa mampu menjelaskan tentang pendekatan dalam teori 

pertumbuhan; 
2. mahasiswa mampu menjelaskan pengaruh pemikiran sosial terhadap 

paradigma pertumbuhan; 
3. mahasiswa mampu menjelaskan tentang kajian teori modernisasi klasik; 
4. mahasiswa mampu menjelaskan kajian-kajian baru teori modernisasi dan 

teori lompatan; 
5. mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan dalam teori dependensi; 
6. mahasiswa mampu menjelaskan teori pasca dependensi; 
7. mahasiswa mampu menjelaskan kajian teori sistem dunia; 
8. mahasiswa mampu menjelaskan pemikiran baru teori pasca dependensi; 
9. mahasiswa mampu menjelaskan globalisasi ekonomi dan implikasinya; 
10. mahasiswa mampu menjelaskan kearifan lokal; 
11. mahasiswa mampu menganalisis masyarakat madani; 
12. mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik kemiskinan; 
13. mahasiswa mampu menjelaskan ukuran kemiskinan; 
14. mahasiswa mampu menjelaskan kemiskinan sebagai sebab dan akibat; 
15. mahasiswa mampu menganalisis konsekuensi dan penanggulangan 

kemiskinan;  
16. mahasiswa mampu menjelaskan paradigma konflik; 
17. mahasiswa mampu menjelaskan konflik dalam masyarakat; 
18. mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik korupsi; 
19. mahasiswa mampu menganalisis dampak dan strategi penanggulangan 

korupsi; 
20. mahasiswa mampu menjelaskan pokok-pokok pikiran otonomi daerah; 
21. mahasiswa mampu menganalisis pemetaan potensi dan pengembangan 

wilayah; 
22. mahasiswa mampu menjelaskan desentralisasi fiskal; 
23. mahasiswa mampu menganalisis isu-isu masyarakat madani. 

 


