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II. Deskripsi Mata Kuliah  

Mata kuliah Hukum dan Pembangunan merupakan mata kuliah pengembangan dari 

kajian hukum modern. Sejalan dengan perkembangan waktu, hukum yang dikonsepkan 

sebagai alat rekayasa sosial “social enginering”, juga sekaligus menjadi instrumen paling 

efektif dalam upaya pembangunan ekonomi “economic enginering”. Oleh karenanya, 

hukum dan pembangunan ekonomi mempunyai hubungan yang tak terpisahkan dan 

saling mempengaruhi satu sama lainnya. Kegiatan pembangunan ekonomi yang tidak 

didukung dengan perencanaan hukum yang baik justru hanya akan mengantarkan pada 

kekacauan pembangunan. 

Mata kuliah ini mempelajari dan memberikan pemahaman mengenai dasar-dasar 

hukum pembangunan untuk membentuk wawasan dan kemampuan mahasiswa 

menganalisis kasus terkait hukum pembangunan, khususnya hukum ekonomi dan 

dampaknya bagi kebijakan pengaturan pembangunan ekonomi indonesia. Mata kuliah ini 

sebagai dasar untuk mendalami mata kuliah berbasis kegiatan pembangunan ekonomi. 

Desaign kompetensi mata kuliah ini, mahasiswa dapat menganalisis permasalahan 

hukum pembangunan ekonomi di indonesia, dalam arti mengetahui, memahami dan 

mengenali atau mengimplementasikan hukum ekonomi, menyebutkan dan menjelaskan 

prinsip dan konsep hukum ekonomi, mengidentifikasi pemasalahan hukum dalam 

ekonomi, memahami karakteristik kasus kasus hukum ekonomi, dan mampu 

menganalisis peran hukum dalam pembangunan ekonomi dan dampaknya bagi 

indonesia. 

 

III. Tolak Ukur Indikator Kompetensi (Target Hasil Belajar) 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar hukum dan pembangunan 

serta hubungan keduanya dengan baik. 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip hukum ekonomi dan implementasinya 

dalam pembangunan. 

3. Mahasiswa mampu menganalisis implementasi dan problematika hukum 

pembangunan ekonomi di Indonesia. 

 

IV. Topik inti Materi Pembelajaran 

1. Pengantar Hukum dan Pembangunan 

a. Istilah dan pengertian Hukum ekonomi 



b. Sejarah perkembangan hukum ekonomi 

c. Ruang lingkup hukum dan pembangunan ekonomi 

2. Konsep dasar hukum dan pembangunan ekonomi  

a. Ciri-ciri hukum ekonomi 

b. Subyek dan sumber hukum pembangunan ekonomi 

c. Karakteristik Hukum pembangunan ekonomi 

3. Asas-asas hukum dan pembangunan ekonomi 

4. Perkembangan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pembangunan Ekonomi 

a. Perbedaan antara pertumbuhan dan pembangunan 

b. Perbedaan antara perkembangan ekonomi dan pembangunan ekonomi 

c. Madzhab klasik tentang perkembangan ekonomi 

5. Hukum ekonomi dalam sistem hukum  

a. Substansi hukum ekonomi dalam sistem hukum 

b. Kaidah hukum ekonomi dalam sistem hukum di Indonesia 

6. Teori-Teori Pembanguan dan Pertumbuhan 

7. Berbagai pendekatan teoritis dalam ekonomi pembangunan 

a. Fenomena perekonomian di masyarakat negara-negara berkembang 

b. Pendekatan sosial budaya dalam masalah pembangunan 

c. Pendekatan neo-marxis dan aliran dependencia 

d. Pendekatan strukturalisme 

e. Pendekatan dualisme tekno-ekonomis dalam masalah pembangunan 

f. Dampak ekonomi internasional terhadap pembangunan   

8. Peran dan fungsi hukum ekonomi dalam pembangunan negara 

9. MDG’s (Millenium Development Goals) 

10. SDG’s (Suistainable Development Goals). 

11. Implementasi hukum pembangunan dalam sistem hukum di Indonesia 

 

V. Metode Pembelajaran 

1. Pertemuan awal dilakukan kontrak belajar untuk menyapakati point-point yang 

harus ditaati selama perkuliahan. 

2. Kegiatan pengenalan setiap konsep baru, dapat dilakukan dengan strategi; 

a. Brain storming 

b. Dynamic lecturing 

c. Concept map 

d. Synergetic lecturing  

3. Pendalaman/perluasan pemahaman materi dilakukan dengan menggunakan alternatif 

strategi; 

a. Information search 

b. The power of two 

c. Every one is teacher here 

d. Snowbolling 

e. Active debate 

 

 



VI. Alternative Media Pembelajaran 

1. Papan Tulis 

2. OHP 

3. Foto Copy Bahan 

4. Ruang Kelas 

5. Perpustakaan  

 

VII. Evaluasi Pembelajaran 

1. Untuk menilai proses pembelajaran masing-masing mahasiswa digunakan evaluasi 

portofolio (resume mata kuliah). Di samping itu juga digunakan aspek penilaian lain 

yaitu kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan dan partisipasinya dalam proses 

perkuliahan. 

2. Untuk menilai hasil pembelajaran dilakukan tes, yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) 

dan Ujian Akhir Semester (UAS). Di samping itu juga terdapat komponen penilaian 

lain yang digunakan untuk menilai kemampuan penguasaan materi perkuliahan 

berupa tugas terstruktur. Penilaian akhir merupakan penggabungan dari skor yang 

diperoleh dengan pembobotan sebagai berikut; 

a) Tugas (Paper & kuis) : 20 % 

b) Partisipasi Kelas  : 10 % 

c) UTS   : 25 % 

d) UAS   : 45 % 
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