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Tinjauan Mata Kuliah 
 

ata kuliah Praktek Bisnis di Indonesia (ADBI4441) merupakan salah satu 
mata kuliah kompetensi utama/pendukung yang bertujuan untuk 

memperkuat pemahaman mahasiswa tentang bagaimana penerapan praktek 
bisnis di Indonesia. Melalui mata kuliah Praktik Bisnis di Indonesia, Anda 
mendapat kesempatan untuk mengkaji berbagai konsep dasar sistem ekonomi 
Indonesia dan praktek bisnis di Indonesia. Materi yang dibahas dalam mata 
kuliah ini adalah tentang konsep sistem ekonomi Indonesia, konsep dan praktik 
bisnis di Indonesia, penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, 
dunia industri dan perdagangan, perbankan dan jasa-jasa lainnya, kebijakan 
fiskal dan kebijakan moneter, kewirausahaan dan peran pelaku bisnis di 
Indonesia, dan kasus-kasus mengenai praktik bisnis di Indonesia. 
Setelah mempelajari mata kuliah ini Anda diharapkan mampu: 
1. menjelaksan konsep sistem ekonomi Indonesia; 
2. menjelaskan konsep dan praktik bisnis di Indonesia; 
3. menjelaskan mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN); 
4. menjelaskan mengenai Penanaman Modal Asing (PMA); 
5. menjelaskan  mengenai dunia Industri dan Perdagangan; 
6. menjelaskan mengenai Lembaga Keuangan; 
7. menjelaskan mengenai Kebijakan Ekonomi Indonesia; 
8. menjelaskan mengenai Kewirausahaan dan Peran Pelaku Bisnis di 

Indonesia; 
9. menerapkan Praktik Bisnis. 

 
Mata kuliah Praktek Bisnis  di Indonesia berbobot 3 SKS yang terdiri dari 

Sembilan modul dengan pengorganisasian sebagai berikut. 
Modul 1: Konsep Sistem Ekonomi Indonesia. 
Modul 2: Konsep dan Praktik Bisnis di Indonesia. 
Modul 3: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). 
Modul 4: Penanaman Modal Asing (PMA). 
Modul 5: Dunia Industri dan Perdagangan. 
Modul 6: Lembaga Keuangan. 
Modul 7: Kebijakan Ekonomi Indonesia. 
Modul 8: Kewirausahaan dan Peran Pelaku Bisnis di Indonesia. 
Modul 9: Kasus-kasus Praktik Bisnis di Indonesia. 
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Agar tujuan mata kuliah Praktik Bisnis di Indonesia dapat Anda kuasai 
dengan baik, sebaiknya Anda mempelajari modul pertama terlebih dahulu,  
kemudian dilanjutkan dengan modul 2, selanjutnya, Anda dapat memilih modul 
3, 4, 5, 6, 7, atau 8. Terakhir silakan Anda mempelajari modul 9. Pelajari setiap 
modul dengan lengkap mulai dari penyajian kemudian dilanjutkan dengan 
mengerjakan latihan, dan terakhir dilanjutkan dengan mengerjakan tes formatif 
untuk mengukur penguasaan Anda terhadap materi modul. Buatlah catatan 
catatan kecil bila Anda menemukan materi yang belum jelas untuk Anda 
tanyakan kepada tutor pada kesempatan tutorial. Dengan demikian Anda dapat 
menguasai modul Praktik Bisnis di Indonesia dengan lebih baik lagi. 

 
Selamat belajar. Semoga berhasil! 
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