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Tinjauan Mata Kuliah

M

ata kuliah Perubahan Sosial dan Pembangunan (IPEM4439)
merupakan salah satu materi utama program studi S1 Ilmu
Pemerintahan FHISIP Universitas Terbuka yang membahas secara
komprehensif strategi pembangunan nasional dari berbagai sudut teori dan
konsep yang terkait sebagai salah satu bentuk perubahan sosial yang
direncanakan. Oleh karena itu, mata kuliah ini akan membekali Anda dengan
kompetensi umum agar Anda dapat menganalisis strategi pembangunan yang
paling tepat dan memungkinkan untuk diterapkan dalam masyarakat atau
komunitas tertentu melalui perencanaan yang komprehensif.
Modul 1 Buku Materi Pokok ini membahas tentang pengertian
perubahan sosial. Bahasan Modul 1 ini sifatnya masih konseptual dasar,
yaitu: membahas teori perubahan sosial, arus berpikir dan proses perubahan
sosial, serta definisi dan bentuk perubahan sosial. Sebagaimana Modul 1,
pada Modul 2 sampai dengan Modul 6 masih bersifat konseptual dari sisi
filosofis yang melandasi lahirnya perubahan sosial. Sedangkan pada Modul 7
sampai dengan Modul 9 membahas pembangunan sebagai salah satu
perubahan sosial yang direncanakan.
Modul 2 membahas tentang teori perubahan sosial klasik. Pada bahasan
ini mengkaji tiga pemikir utama yang mempengaruhi lahirnya perubahan
sosial, yaitu: perubahan sosial dari Karl Marx, perubahan sosial dari Emile
Durkheim, dan pemikiran Max Weber. Modul 3 membahas tentang tipe teori
perubahan sosial. Pembahasan tipe teori perubahan sosial ini dibagi dalam
beberapa topik, di antaranya: teori sosiohistoris siklus dan perkembangan,
teori fungsional struktural, serta teori psikologi sosial.
Selanjutnya pada Modul 4 membahas pengertian pembangunan sebagai
salah satu bentuk perubahan sosial yang direncanakan. Bahasan pengertian
pembangunan ini akan mengkaji topik-topik tentang: penelusuran paradigma
pembangunan, perubahan sosial dan pembangunan, serta potensi dan
hambatan dalam pembangunan. Modul 5 membahas tentang teori-teori
pembangunan. Pada wacana teori-teori pembangunan, akan dikaji tentang:
teori modernisasi, teori ketergantungan, dan teori globalisasi.
Berikutnya pada Modul 6 membahas paradigma dan teori alternatif
dalam perubahan sosial dan pembangunan. Kajian Modul 6 ini mencakup
topik tentang: teori feminisme, paradigma teologi pembebasan dan studi
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perempuan, serta perempuan dan pembangunan. Modul 7 membahas
pembangunan sebagai produk kebijakan pemerintah. Pada Modul 7 ini dibagi
dalam beberapa topik kegiatan belajar yang membahas tentang: kebijakan
pembangunan nasional pada era Orde Baru, Kebijakan pembangunan periode
1998-2004, serta Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014).
Modul 8 membahas peran pemerintah dalam pembangunan. Kajian ini
dibagi dalam beberapa kegiatan belajar yaitu: peran dan fungsi pemerintah
dalam pembangunan, birokrasi dan perencanaan pembangunan, serta
pembangunan masyarakat. Modul 9 mengkaji tentang strategi pembangunan
Indonesia. Wacana ini terdiri atas topik: perkembangan pemikiran tentang
strategi pembangunan nasional, strategi pembangunan dan strategi
penyediaan barang dan jasa, serta perkembangan pemikiran tentang strategi
pembangunan nasional.
Agar Anda dapat mempelajari modul-modul tersebut secara mudah,
bacalah dan simaklah secara teliti setiap keterangan yang terdapat pada setiap
modul. Kerjakan setiap latihan dan tes formatif yang terdapat dalam setiap
kegiatan belajar dalam modul sesuai petunjuk yang diberikan. Hal ini sangat
penting untuk membantu Anda dalam mempersiapkan pembahasan
selanjutnya atau untuk menilai sendiri sampai sejauh mana pemahaman Anda
terhadap materi yang dibahas dalam modul.
Manfaat dan Relevansi Mata Kuliah
Setelah mempelajari Perubahan Sosial dan Pembangunan ini, Anda
diharapkan dapat memetik manfaat sekaligus meningkatkan kompetensi
umum Anda dalam mata kuliah ini. Adapun kompetensi umum mata kuliah
ini adalah agar Anda dapat menganalisis strategi pembangunan yang paling
tepat dan memungkinkan untuk diterapkan dalam masyarakat atau komunitas
tertentu melalui perencanaan yang komprehensif. Kompetensi umum ini
dibutuhkan bagi kita semua yang terlibat dan berminat dalam kajian-kajian
pembangunan sebagai salah satu bentuk perubahan sosial yang direncanakan;
baik dalam aras lokal, global, atau internasional.
Akhir kata, selamat belajar dan sukses selalu.
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