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A. SISTEM EKONOMI 
Sistem ekonomi adalah cara suatu bangsa atau negara mengatur perekonomiannya. 

Beberapa sistem ekonomi : 

1. Sistem Ekonomi Terpusat 
disebut sebagai sistem ekonomi sosialis, Pemerintah sangat dominan. 

 Adapun ciri-ciri sistem ekonomi terpusat adalah: 

a. seluruh sumber daya dikuasai oleh negara, 

b. produksi dilakukan untuk kebutuhan masyarakat 

c. kegiatan ekonomi direncanakan dan diatur pemerintah secara terpusat, 

d. hak milik individu tidak diakui 

 Kebaikan sistem ekonomi terpusat adalah: 

a. pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perekonomian, 

b. pemerintah bebas menentukan barang/jasa sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat, 

c. pemerintah mengatur distribusi hasil dan produksi, 

d. mudah melakukan pengelolaan dan pengawasan, 

e. pelaksanaan pembangunan lebih cepat karena sudah disusun dalam suatu 

perencanaan. 

 Kelemahan sistem ekonomi terpusat adalah : 

a. hal milik pribadi tidak diakui, 

b. potensi inisiatif dan daya kreasi masyarakat tidak berkembang, 

c. segala kebijakan pemerintah harus dilakukan oleh rakyat dan pemerintah 

bersifat paternalisme. 
2. Sistem Ekonomi Liberal 

disebut juga sistem ekonomi pasar, pengelolaan ekonomi diatur oleh kekuatan pasar 

(permintaan dan penawaran) sehingga terdapat kebebasan individu yang besar. 

 Adapun ciri-ciri sistem ekonomi liberal adalah: 

a. adanya pengakuan terhadap hak individu, 

b. setiap manusia adalah homo economicus, 

c. kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi, 

d. menerapkan sistem persaingan bebas, 

e. motif mencari laba terpusat pada kepentingan sendiri, 

f. peranan modal sangat penting, 

g. peranan pemerintah dibatasi 

 Kebaikan sistem ekonomi liberal (sistem ekonomi pasar) adalah: 

a. setiap orang bebas menentukan perekonomian sendiri, 

b. setiap orang bebas memiliki alat produksi sendiri, 

c. kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena persaingan, 

d. produksi didasarkan kebutuhan masyarakat. 

 Kelemahan sistem ekonomi pasar (sistem ekonomi liberal): 

a. mengakibatkan adanya eksploitasi terhadap orang lain, 

b. menimbulkan monopoli, 

c. terjadinya kesenjangan pendapatan, 

d. rentan terhadap krisis ekonomi. 
3. Sistem Ekonomi Campuran 

Sistem ekonomi yang berusaha mengurangi kelemahan- kelemahan yang timbul dalam 

sistem ekonomi terpusat dan sistem ekonomi pasar. Jadi ada kerjasama antara swasta 

dan pemerintah. 
 Kebaikan sistem ekonomi campuran adalah: 

a. meskipun swasta diberi kebebasan, namun tetap ada intervensi pemerintah 

sehingga kestabilan ekonomi tetap terjamin, 

b. pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha 

menengah dan kecil 
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B. SISTEM DEMOKRASI EKONOMI 
Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila, yang di 

dalamnya terkandung demokrasi ekonomi. 

Adapun ciri-ciri utama sistem perekonomian Indonesia : 

1. Landasan pokok perekonomian Indonesia adalah pasal 33 ayat 1,2,3,4 UUD 1945 hasil 

amandemen 

2. Demokrasi ekonomi menjadi dasar kehidupan perekonomian Indonesia sekaligus menjadi 

ciri khas 

3. Menurut Tap MPR No: II / MPR / 1993 tentang GBHN Indonesia harus menghindari ciri-

ciri negatif yaitu : 

a. Sistem free fight liberalism(kebebasan tanpa batas) 

b. Sistem etatisme(Negara terlalu dominant) 

c. Monopoli 
 

C. SEKTOR USAHA FORMAL SEBAGAI PELAKU EKONOMI 

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
a. Tujuan 

1) Untuk menambah keuangan/kas negara. 

2) Membuka lapangan kerja. 

3) Melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat 

b. Peranan BUMN 

1) produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak 

dikuasai oleh sekelompok masyarakat tertentu. 

2) Membuka lapangan kerja. 

3) Melakukan kegiatan produksi dan distribusi sumber-sumber alam yang 

menguasai hajat hidup orang banyak. 

4) Memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

5) Sumber penghasilan untuk mengisi kas negara 

c. Kebaikan BUMN 

1) permodalan yang pasti yang dialokasikan dari dana pemerintah, 

2) mengutamakan pelayanan umum, 

3) organisasi BUMN disusun secara mantap, 

4) memiliki kekuatan hukum yang kuat. 

d. kekurangan BUMN 

1) pengambilan kebijakan sangat lambat karena di bawah komando atasan, 

2) BUMN banyak yang merugi, 

3) organisasinya sangat kaku 

 

2. Badan Usaha Swasta (BUMS) 
a. Tujuan 

1) mengembangkan modal dan memperluas usaha/perusahaan, 

2) membuka kesempatan kerja, 

3) mencari keuntungan maksimal 

b. Peranan 

1) Membantu pemerintah dalam usaha memperbesar penerimaan negara melalui 

pembayaran pajak dan lain-lain. 

2) Sebagai partner (mitra) pemerintah dalam mengusahakan sumber daya alam dan 

mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

3) Membuka kesempatan kerja. 

4) Membantu pemerintah dalam mengelola dan mengusahakan kegiatan produksi, 

distribusi, dan konsumsi yang tidak ditangani oleh pemerintah. 

5) Membantu pemerintah dalam usaha meningkatkan devisa nonmigas melalui 

kegiatan pariwisata, ekspor-impor, jasa transportasi, dan lain-lain. 

c. Kebaikan BUMS 

1) Secara ekonomis 

a) menambah lapangan kerja, 

b) mempermudah kegiatan ekspor-impor, 

c) meningkatan pendapatan dan devisa negara 

2) Secara nonekonomis 

a) merangsang sistem pendidikan dan latihan kerja, 

b) meningkatnya standar keahlian dan alih teknologi 

d. Keburukan BUMS 
1) Secara ekonomis 

a) berkurangnya devisa negara karena keringanan bea masuk, 

b) mengalirnya devisa ke luar negeri, 

c) berkurangnya pendapatan negara karena keringanan pajak 

  



2) Secara nonekonomis 
a) adanya kemungkinan penyalahgunaan potensi sumber daya dan 

wewenang, 

b) menimbulkan ketegangan karena persaingan yang tidak sehat. 
3. Koperasi 
 Peran koperasi sangat penting karena: 

a. Koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan sehingga sangat sesuai dengan 

kepribadian bangsa Indonesia, 

b. Koperasi sesuai dengan golongan ekonomi lemah yang merupakan mayoritas 

penduduk Indonesia 
 Koperasi belum dapat berperan secara maksimal dalam sistem perekonomian karena 

beberapa kendala, antara lain: 

a. masih lemahnya modal koperasi; 

b. tidak/kurang profesionalnya para pengurus dan pegawai koperasi; 

c. kurang kompaknya kerja sama antara pengurus, pengawas, pegawai, dan anggota 

koperasi; 

d. kurangnya mendasarkan diri pada prinsip-prinsip ekonomi dan bisnis dalam 

pengelolaan koperasi. 
 

D. SEKTOR USAHA INFORMAL SEBAGAI KENYATAAN EKONOMI 
Ciri-ciri usaha informal antara lain sebagai berikut. 

1. Aktivitasnya tidak terorganisir secara baik (tidak melalui perencanaan yang matang). 
2. Pada umumya tidak memiliki izin resmi  

3. Pola kegiatannya tidak teratur atau tidak tetap (tempat ,waktu/jam kerja). 

4. Modal, peralatan, dan perputaran usahanya relatif kecil 
Sektor usaha informal antara lain : 

1. Pedagang Kaki Lima 

 Ciri-ciri/sifat pedagang kaki lima: 

a. Umumnya tingkat pendidikannya rendah. 

b. Sifat spesialis dalam barang/jasa yang diperdagangkan. 

c. Barang yang diperdagangkan berasal dari produsen kecil atau hasil sendiri. 

d. Umumnya modal kecil, berpendapatan rendah, dan kurang mampu 

mengembangkan modal. 

e. Hubungan dengan pembeli bersifat komersial. 

 Peranan pedagang kaki lima dalam perekonomian antara lain: 

a. Dapat menyebarluaskan hasil produksi tertentu. 

b. Mempercepat produksi karena barang yang dijual cepat laku. 

c. Membantu pemenuhan kebutuhan dengan harga yang relatif murah. 

d. Mengurangi pengangguran. 

 Kelemahan pedagang kaki lima: 

a. Menimbulkan keruwetan dan kesemrawutan lalu-lintas. 

b. Mengurangi keindahan dan kebersihan kota/wilayah. 

c. Mendorong meningkatnya urbanisasi. 

d. Mengurangi hasil penjualan pedagang toko, 

 

2. Pedagang Keliling 

 Peranan pedagang keliling antara lain: 

a. Menyebarkan barang dan jasa hasil produksi tertentu. 

b. Mendekatkan hasil produksi barang tertentu kepada masyarakat. 

c. Membuka lapangan kerja 

3. Pedagang Asongan 

4. Pedagang Musiman 
 

E. LATIHAN 

1. Negara yang banyak menerapkan sistem liberal antara lain….dan…. 

2. Sistem ekonomi di Indonesia hamper mirip dengan system campuran, karena ada 

campur tangan pemerintah diekonomi, namun demikian tetap beda, yaitu pada… 

3. Maksud dari demokrasi ekonomi di Indonesia adalah…. 

4. Mengapa usaha informal banyak menyerap tenaga kerja ? 

5. Berikan contoh pedagang musiman ! 

 

  



F. PEMBAHASAN 

1. Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, dsb (Negara Barat) 

2. Pada peran koperasi yang menjadi soko guru perekonomian Indonesia  

3. Kebebasan berusaha dalam system ekonomi namun tetap bertanggung jawab 

4. Karena tidak terikat dalam pendidikan, tempat, dan waktu kerja 

5. Pedagang terompet tahun baru, pedagang ketupat lebaran, pedagang telur asin 

Sekatenan 
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