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Deskripsi Singkat Mata kuliah ini aspek perencanaan kebijakan sumberdaya dimulai dengan membahas konsep 

dan definisi perencanaan, kebijakan dan strategi. Akibat kebijakan terhadap kemiskinan 
(poverty) serta ekstraksi dan degradasi sumber daya alam.  Berikutnya dibahas mengenai 
terjadinya government failure dan market failure yang menyebabkan diperlukannya 
intervensi kebijakan. Selanjutnya dibahas beberapa instrument kebijakan sumber daya 
seperti kebijakan fiscal, moneter, dan command and control. 

Tujuan Instruksional Umum Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat mengerti arah dan akibat dari suatu 
kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam. 

 
 

Minggu 
Ke- 

Tujuan Instruksional 
Khusus Pokok Bahasan 

Sub Pokok Bahasan Estimasi 
Waktu 

Pustaka 

1. Definisi Perencanaan, 
Kebijakan, dan strategi 

Lingkup, paradigm, 
dan tahapan 
perencanaan 
kebijakan dan strategi 

Pengertian, tahapan dan paradigma 
perencanaan, kebijakan, makna dan 
elemen kunci pembangunan, organisasi 
sosial dan pengambilan keputusan 
kebijakan 

150 menit  

2. Kemiskinan dan Degradasi 
Sumberdaya Alam 

Membahas 
kesejahteraan dan 
kemiskinan dalam 
pemanfaatan sumber 
daya alam 

Konsep dan definisi kemiskinan, issue 
pembangunan berbasis sumberdaya, 
pembangunan-lingkungan-kemiskinan, 
property right dan kelembagaan lain, 
kebijakan pengentasan kemiskinan 

150 menit  



3. Intervensi dan Kegagalan 
Pemerintah (Government 
Failure) 

Membahas intervenís 
dan kegagalan 
pemerintah 

Paradigma Pasar vs Pemerintah, Struk-
tur unsentif dan Kegagalan Pasar, 
Sebab intervensi dan kegagalan Peme-
rintah. 

150 menit  

4. Dutch Deseases dan 
Kebijakan Sumberdaya Alam 

Membahas defnisi, 
penyebab, dan solusi 
terhadap resource 
course 

Ilustrasi kekayaan Sumberdaya Alam, 
Makna Dutch Disease, Ciri khas 
pengelolaan sumberdaya alam, 
resource movement dan spending 
effect, kasus dutch disease Indonesia 
dan Venezuela, abuse of power and 
rent seeker 

150 menit  

5. Dapatkah kekayaan SDA 
digunakan sebagai landasan 
Pembangunan Ekonomi 
 

Membahas Potensi 
SDA dan Strategi 
Kebijakan 
Pembangunan 
Ekonomi 

Komparasi kebijakan SDA China, 
ketergantungan hutang dan eksploitasi 
SDA,  de industrialisasi dan penurunan 
sektor pendidikan, ketimpangan 
pendapatan dan perilaku rent seeking. 

150 menit  

6. Kutukan Sumberdaya Alam di 
Indonesia  

Membahas kutukan 
sumberdaya alam 
(resource course) 

 150 menit  

7. Kebijakan Publik di Indonesia Membahas konsep 
dan teori kebijakan 
publik terkait peren-
canaan sumberdaya 

Definisi kebijakan dan kebijakan pub-
lik, ciri kebijakan, ciri ilmu kebijakan, 
batasan lingkup kebijakan (do or not to 
do), bentuk, struktur dan sifat kebija-
kan di Indonrsia 

150 menit  

8. Ekonomi Politik Kebijakan 
Sumberdaya Alam 

Membahas kebijakan 
Issue utama kebijakan 
alokasi dan mana-
jemen  SDA serta 
dampak pada 
masyarakat lokal 

Penyebab konflik sumberdaya: supply 
demand equilibrium, mis komunikasi 
dan salah kelola, permasalahan spesifik 
sektor kehutanan, pertambangan dan 
sumberdaya air. 

150 menit  

9. Tata Pemerintahan dan Membahas teori tata Arti governance dan good governance. 150 menit  



Analisa Kebijakan kepemerintahan (good 
governance) dalam 
sumberdaya alam. 

Perbedaan governing dan governance. 
Prinsip good governance. Unsur good 
governance dalam kebijakan sumber-
daya alam. Skala, aras (level) dan 
sistem tata pemerintahan. 

10. Kebijakan Sumberdaya Air Membahas permasa-
lahan SD Air, teori 
alokasi, eksternalitas 
dan solusi, dan UU 
sumberdaya sebgai 
ilustrasi kebijakan. 

Permasalahan SD air, teori pasar 
bersaing, barang publik dan 
eksternalitas, solusi, dan undang-
undang SD Air. 

150 menit  

11. Pembangunan Daerah 
Berbasis Sumberdaya Alam 

Ilustrasi permasalahan 
sumberdaya alam di 
daerah, 

1.  150 menit  

12. Perencanaan Sumberdaya 
Alam dan Pembangunan 
Daerah 

 1.  150 menit  

13. Kebijakan Sumberdaya Lahan 
Marginal 

 1.  150 menit  

14. Kebijakan Sumberdaya Hutan 
Tropis 

 1.  150 menit  
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