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SISTEM EKONOMI SUATU 

PERBANDINGAN DAN APLIKASI 

SISTEM EKONOMI INDONESIA

DR. MOHAMMAD ABDUL MUKHYI, SE., MM

DEFINISI SISTEM EKONOMI

Gregory Grossman (1984) :

Sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang 

terdiri atas unit-unit dan agen-agen ekonomi serta

lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling

berhubungan dan berinteraksi, juga saling menopang dan

mempengaruhi.

Unit Ekonomi :

Individu atau kelompok dalam sistem ekonomi yang 

bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.
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Agen Ekonomi :

Seseorang yang menjalankan fungsi-fungsi ekonomi tertentu.

Institusi Ekonomi :

Sekumpulan norma-norma, aturan main dan cara berpikir yang 
telah baku.

Saling terkait dan saling mempengaruhi secara teratur dan
kontinu

Memiliki fungsi koordinasi

Klasifikasi Sistem Ekonomi

Mekanisme Koordinasi :

a. Sistem Tradisi : 

Perekonomian yang berada dalam tahap sangat

sederhana, terbatas, penduduk sedikit dan saling

mengenal.

Tujuan produksi : tidak mencari keuntungan.

Skala produksi : kecil hanya untuk memenuhi sendiri.

Spesialisasi : sederhana dan terbatas

Masalah : rendahnya inovasi dan produktivitas, 

buruknya distribusi pendapatan
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Klasifikasi Sistem Ekonomi

b. Sistem Komando :

Mekanisme koordinasi berdasarkan komando pusat
kekuasaan (produksi, konsumsi dan distribusi). 
Biasanya beridiologi sosialisme, marxisme dan
komunisme. 

Model yang digunakan adalah model leontief

c. Sistem Pasar :

Mengandalkan interaksi kekuatan permintaan dan
penawaran sebagai alat alokasi yang efisien.. 

Indikator ; tingkat harga dan perubahannya.

Klasifikasi Sistem Ekonomi

d. Sistem Kapitalis :

Dimana aset-aset atau faktor produksi dimiliki swasta

atau individu.

Tujuan : memperoleh laba.

1. Kapitalisme awal (abad 17 sampai awal abad 20) :

Nilai-nilai dominan : individualisme, kemajuan

material dan rasionalitas.

2. Kapitalisme modern : penyempurnaan sistem

kapitalis. Memasukkan pentingnya peran

pemerintah.
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Klasifikasi Sistem Ekonomi

3. Institusi-institusi dalam ekonoi kapitals :

a. Hak kepemilikan

b. Keuntungan

c. Konsumerisme

d. Kompetisi

e. Harga

4. Kekuatan dan Keterbatasan Perekonomian Kapitalis

Kelemahan : a. persaingan bebas

b. ada saling mengorbankan

c. mendorong kebijakan imperialis

Klasifikasi Sistem Ekonomi

e. Sistem sosialis :

kemakmuran individu hanya mungkin tercapai jika

berfondasikan kemakmuran bersama. Sebagian besar

kepemilikan aset ekonomi merupakan kepemilikan

sosial.

1. Sosialisme Maarxisme :

Perkembangan masyarakat ekonomi dibagi menjadi”

a. Komunisme awal : kondisi awal yang sangat

sederhana, dimana masyarakat masih sangat

komunal (kekeluargaan), dimana semua aset yang 

ada adalah milik bersama.
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Klasifikasi Sistem Ekonomi

b. Perbudakan : sekelompok kecil manusia
memperbudak manusia lainnya.

c. Feodal : segelintir manusia berkuasa dan bertindak
seolah-olah wakil Tuhan dibumi ini.

d. Kapitalis : 

e. Sosialisme

f. Komunisme

2. Sosiallisme-Komunisme :

Kondisi masyarakat ideal yang kelak akan dicapai oleh
masyarakat. Setelah melalui tahap-tahap evolusi sosial
ekonomi.

Klasifikasi Sistem Ekonomi

Menurut Lenin mempercepat proses terbentuknya

masyarakat yang diimpikan hanya mungkin jika:

1.  mereka memegang kekuatan mutlak

2.  menghancurkan pusat-pusat kekuatan kapitalis

3.  militer kuat maka industri harus kuat.

4.  menyebarkan ajaran komunis ke seluruh dunia

f. Sistem Campuran :

mengkombinasikan segala kekuatan dan kelemahan

dari kapitalis dan komunis



2/4/2011

6

Kriteria Sistem Ekonomi Yang Baik

Grossman, 1984

1. Daya tahan dan daya adaptasi

a. kepastsian

b. ketidak-pastian

2. Unjuk prestasi

a. kemakmuran.

b. pertumbuhan

c. produktivitas.

d. pemberdayaan.

e. terpeliharanya lingkungan hidup.

Sistem Ekonomi Indonesia

Sistem sosialisme relegius atau ekonom Pancasila

a. Sosialisme : ekspresi dari ketaatan atas perintah

agama untuk menegakkan hak asasi manusia (sila

pertama).

b. Sosialisme : ujud perlawanan atas perlakuan yang 

tidak adil dari imperiallisme (sila kedua dan kelima).

c. Sosialisme :upaya penegakkan kemajuan/kemakmuran

berdasarkan pada nilai-nilai luhur bangsa (sila ketiga

dan keempat).
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Sistem Ekonomi Indonesia

a. Periode Pra Kemerdekaan

b. Periode Kemerdekaan

Pra Kemerdekaan:

1. Pra Kolonialisme :

Masa kerajaa-kerajaan sebelum penjajahan dengan sistem
feodal. 

Kegiatan utama :

- pertanian (monokultur)

- eksplorasi hasil alam

- perdagangan antar pulau dan laut lewat jalur laut.

2. Koloniallisme :

Sistem Ekonomi Indonesia

Kemerdekaan :

1. Orde Lama (1945-1966)

Periode 1945-1959 : berorientasi kapital-liberal.

Periode 1959-1965 : sistem ekonomi terpimpin

(etatisme)

2. Orde Baru (1966-1998)

Sistem ekonomi pasar dengan perencanaan. 

3. Orde Reformasi (1998-sekarang)


