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Tinjauan Mata Kuliah 
   

uku Materi Pokok BMP Analisis Pembangunan Ekonomi (ESPA4424) 

ini dirancang untuk membekali mahasiswa dalam memahami berbagai 

teori, indikator pengukuran dan berbagai alat analisis yang dapat digunakan 

untuk membangun kerangka teoritis dan menganalisis isu-isu dan kebijakan 

dalam proses pembangunan ekonomi baik regional maupun nasional.  Setiap  

materi yang disampaikan diawali dengan pembahasan konsep dan teori, 

indikator pengukuran alat analisis yang dapat digunakan untuk menganalisis 

isu-isu, masalah, dan kebijakan dalam proses pembangunan ekonomi dan 

selanjutnya pada bagian akhir diberikan gambaran dalam bentuk kajian 

aplikatif secara komprehensif yang mencakup isu, masalah-masalah, dan 

kebijakan yang melekat dalam proses pembangunan . 

Setelah mempelajari mata kuliah ini, Anda diharapkan mampu 

menunjukkan isu,  permasalahan, dan kebijakan dalam proses pembangunan 

dengan menggunakan berbagai teori, indikator pengukuran, dan alat analisis 

ekonomi pembangunan baik dalam lingkup pembangunan regional (daerah) 

maupun nasional. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 (tiga) SKS.  Bentuk 

penyajian Buku Materi Pokok (BMP) mata kuliah Analisis Pembangunan 

Ekonomi (ESPA4424) ini terdiri dari 9 (sembilan) modul yang 

diorgansisasikan dalam pokok bahasan sebagai berikut. 

Modul 1 : Pembangunan  dan Pertumbuhan Ekonomi. 

Modul 2 : Kependudukan. 

Modul 3 : Migrasi dan Pembangunan. 

Modul 4 : Sumber Keuangan dalam Pembangunan. 

Modul 5 : Perdagangan Internasional dan Pembangunan Ekonomi. 

Modul 6 : Sumber Daya Alam dan Lingkungan. 

Modul 7 : Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan dalam Pembangunan. 

Modul 8 : Pembangunan Ekonomi Daerah. 

Modul 9 : Kelembagaan dalam Pembangunan. 

 

Permasalahan yang dibahas dalam materi ini cukup dalam dan 

komprehensif sehingga Anda diharapkan berperan aktif dalam belajar. 

Panduan belajar yang diharapkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal 
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adalah pertama, Anda membaca secara cermat dan berusaha memahami 

materi yang disajikan terutama dalam BMP ini. Selain itu, Anda harus aktif 

mencari literatur terutama yang berhubungan dengan masalah-masalah 

pembangunan ekonomi, baik lewat media cetak, media audio visual maupun 

melalui media pembelajaran yang disediakan. Kedua, untuk mengukur 

kemampuan penguasaan materi, kerjakan latihan, dan tes formatif tanpa 

melihat kunci terlebih dahulu. Ketiga, melakukan evaluasi dengan 

mencocokkan hasil jawaban dengan kunci. Jika hasil yang Anda peroleh 

kebenarannya lebih dari 80 persen, artinya Anda dapat melanjutkan ke modul 

berikutnya, namun bila kurang, sebaiknya Anda mempelajari kembali 

terutama bagian yang kurang Anda mengerti. Keempat adalah bertanya 

kepada teman, dosen/tutor atau pembimbing Anda jika belum memahami 

materi, baik secara langsung maupun melalui media pembelajaran yang 

disediakan.  Semoga dengan ikhtiar, belajar, dan niat yang sungguh-sungguh, 

Anda akan berhasil mencapai kompetensi yang diharapkan dalam mata 

kuliah ini.  

 

 Selamat belajar, kesuksesan akan selalu menyertai Anda! 
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Peta Kompetensi 

Analisis Pembangunan Ekonomi/ESPA4424/3 SKS 

 


