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Tinjauan Mata Kuliah
A. RELEVANSI
Melihat kondisi perekonomian saat ini, modul ini diharapkan dapat
menjadi arahan untuk pelaksanaan sistem ekonomi nasional. Terjadinya
privatisasi Badan Usaha Milik Negara dan aset-aset strategis nasional telah
mengakibatkan terjadinya peralihan penguasaan dari negara ke korporasi
asing. Padahal sektor produksi ini terkait erat dengan hajat hidup orang
banyak prospektif, profitable, dan telah dikelola dengan banyak menyedot
anggaran negara.
Korporasi besar sudah menguasai dan mengelola berbagai sumber daya
strategis di berbagai daerah dengan kontraprestasi yang sangat minimal
terhadap daerah tersebut. Terjadi pula pengurasan sumber daya alam secara
besar-besaran yang sebagian besar sudah merusak lingkungan. namun rakyat
kecil di daerah tersebut tetap miskin dan makin tercabut dari sumber
penghidupannya. Meluasnya kepemilikan asing dan dominasi korporasi
berakibat semakin besar aliran uang ke luar negeri (negative net transfer).
Aliran keluar uang mi bersumber dari hak sosial ekonomi pekerja_
eksploitasi aset sumber daya alam di daerah, dan aset strategis nasional
(BUMN) yang mengalir ke pemegang saham (shareholder) asing, ditambah
lagi dengan beban bunga dan pokok uang luar negeri yang dibayar per tahun
dengan seperempat APBN.
Di sisi lain pekerja di Indonesia masih berada pada kondisi dengan taraf
kesejahteraan yang rendah. Penghasilan (upah) yang mereka terima nilainya
kurang dari lima persen dari total nilai omzet perusahaan seluruh Indonesia.
Sebagian besar hasil produksi justru dinikmati oleh top manajemen.
pemegang saham dan elit perkotaan yang bisnisnya dibiayai dari dukungan
dana perusahaan. Kenyataan ini jelas bertolak belakang dengan cita-cita
demokratisasi ekonomi yang merupakan amanat konstitusi. Amanat tersebut
terdapat dalam Pasal 33 UIJD 1945 yang menegaskan arahan Usaha bersama
(kolektif) berasaskan kekeluargaan yang terdapat dalam bangun usaha
koperasi sebagai basis perekonomian nasional.
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B. SISTEMATIKA
Mata kuliah ini menjelaskan konsep sistem ekonomi yang dianut oleh
negara-negara di dunia.
Pada modul pertama, diawali dengan Kegiatan Belajar 1 yang
menerangkan konsep dasar sistem ekonomi, yang di dalamnya membahas
tentang pengertian sistem ekonomi, pendekatan-pendekatan yang digunakan
dan kedudukan sistem ekonomi. Selanjutnya pada Kegiatan Belajar 2 dibahas
tentang mekanisme bekerjanya sistem ekonomi yang berisi pula materi
tentang pelaku-pelaku ekonomi, pola hubungan antar pelaku ekonomi dan
struktur sosial ekonomi.
Pada modul kedua, membahas tentang sistem ekonomi dan kebijakan
publik. yang pada Kegiatan Belajar 1 menerangkan sistem ekonomi dan
kebijakan ekonomi yang berisi materi tentang konsep dasar kebijakan
ekonomi, keterkaitan sistem ekonomi dan kebijakan ekonomi serta peranan
negara, pasar dan rakyat dalam kebijakan ekonomi. Dan dilanjutkan dengan
Kegiatan Belajar 2 yang menerangkan tentang sistem ekonomi dan keadilan
sosial yang berisi materi mengenai konsep dasar keadilan sosial, keadilan
sosial dalam perspektif sistem ekonomi dan etika dalam sistem ekonomi.
Pada modul ketiga menerangkan tentang sistem ekonomi kapitalis, yang
diawali dengan Kegiatan Belajar 1 yang membahas mengenai sistem
ekonomi kapitalis dengan materi paham kapitalis murni, ciri-ciri kapitalis
murni, praktik sistem kapitalis murni. perkembangan neoliberlisme. ciri-ciri
kapitalis neoliberal dan praktik sistem kapitalis neoliberal. Selanjutnya pada
Kegiatan Belajar 2 membahas tentang globalisasi ekonomi dan kapitalisme
global yang menguraikan materi tentang hakikat globalisasi ekonomi wujud
globalisasi ekonomi, pengaruh globalisasi ekonomi di negara berkembang
dan perkembangan kapitalisme global.
Pada modal keempat, menerangkan tentang sistem ekonomi sosialis yang
diawali dengan Kegiatan Belajar 1 mengenai sistem ekonomi sosialis
komunis dengan uraian materi mengenai paham sosialis komunis, ciri-ciri
sistem sosialis komunis dan praktik sistem sosialis komunis. Dan pada
Kegiatan Belajar 2 membahas tentang sistem ekonomi sosialis pasar dengan
uraian mengenai perkembangan sosialis pasar, ciri-ciri sosialisme pasar dan
praktik sosialisme pasar.
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Pada modul kelima, menerangkan tentang sistem ekonomi campuran
yang diawali dengan Kegiatan Belajar 1 yang menerangkan tentang Negara
kesejahteraan (welfare state) dengan uraian mengenai perkembangan sistem
ekonomi campuran. konsep negara kesejahteraan dan praktik-praktik negara
kesejahteraan. Dan pada Kegiatan Belajar 2 membahas mengenai sistem
ekonomi dualistik dengan materi dualisme ekonomi, ciri-ciri sistem ekonomi
dualistik, dan praktik sistem ekonomi dualistik
Pada modul keenam, menerangkan tentang sistem ekonomi di Indonesia
yang pada Kegiatan Belajar 1 diawali dengan pembahasan tentang reformasi
sistem ekonomi Indonesia dengan uraian materi yang meliputi sistem
ekonomi kolonial, globalisasi ekonomi Indonesia perlunya reformasi sistem
ekonomi dan agenda reformasi sosial ekonomi. Selanjutnya pada Kegiatan
Belajar 2 membahas mengenai sistem ekonomi Pancasila dengan uraian
mengenai paham ekonomi Pancasila. agenda ekonomi kerakyatan, peranan
koperasi Indonesia, sistem jaminan sosial Indonesia dan lembaga keuangan
mikro.
C. PETUNJUK BELAJAR
Untuk memperoleh manfaat yang maksimal dan BMP Sistem Ekonomi,
maka ikutilah petunjuk Belajar berikut ini:
1. Pelajari BMP ini sesuai struktur materi agar Anda mendapat pemahaman
yang runtut, jelas dan komprehensif.
2. Buatlah catatan pinggir pada BMP Anda untuk konsep-konsep yang
Anda anggap perlu diperdalam melalui diskusi dengan kelompok Belajar
Anda atau dengan tutor online.
3. Buatlah highlight atau tanda tertentu pada uraian-uraian yang Anda
anggap penting.
4. Buatlah rangkuman kecil secara baik dan benar setiap kali Anda
mempelajari satu kegiatan belajar.
5. Kerjakan tugas dan latihan secara maksimal dan ukur pemahaman Anda
melalui umpan batik.
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D. HOTLINE NUMBER/HOMEPAGE
Apabila Anda kesulitan dalam mempelajari mata kuliah Sistem
Ekonomi, Anda dapat menghubungi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan Universitas Terbuka melalui nomor telepon (021) 7490941
pesawat 2105, 2106 atau 2109. atau melalui surat dengan alamat JI. Cabe
Raya. Pondok Cabe. Ciputat. Tangerang 15418. atau melalui homepage
Universitas Terbuka di http;//www.ut.ac.id.
SELAMAT BELAJAR, SUKSES SELALU
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Keterangan :
1. Menjelaskan pengertian sistem ekonomi.
2. Menjelaskan pendekatan sistem ekonomi.
3. Menjelaskan kedudukan sistem ekonomi.
4. Menjelaskan konsep dasar sistem ekonomi.
5. Menjelaskan pelaku-pelaku ekonomi.
6. Menjelaskan pola hubungan antar pelaku ekonomi.
7. Menjelaskan struktur sosial ekonomi.
8. Menjelaskan mekanisme bekerjanya sistem ekonomi.
9. Menjelaskan konsep dasar kebijakan ekonomi.
10. Menjelaskan keterkaitan sistem ekonomi dan kebijakan ekonomi.
11. Menjelaskan peranan negara, pasar dan rakyat dalam kebijakan ekonomi.
12. Menjelaskan konsep dasar keadilan sosial.
13. Menjelaskan keadilan sosial dalam perspektif sistem ekonomi.
14. Menjelaskan etika dalam sistem ekonomi.
15. Menjelaskan sistem ekonomi kapitalis.
16. Menjelaskan paham kapitalis murni.
17. Menjelaskan praktik sistem kapitalis murni.
18. Menjelaskan perkembangan neoliberalisme.
19. Menjelaskan praktik sistem kapitalis neoliberalisme.
20. Menjelaskan hakikat globalisasi ekonomi.
21. Menjelaskan perkembangan kapitalisme global.
22. Menjelaskan paham sosialis-komunis.
23. Menjelaskan praktik sosialisme komunis.
24. Menjelaskan perkembangan sosialisme pasar.
25. Menjelaskan praktik sistem sosialisme pasar.
26. Menjelaskan perkembangan sistem ekonomi campuran.
27. Menjelaskan konsep negara kesejahteraan.
28. Menjelaskan praktik negara kesejahteraan.
29. Menjelaskan konsep dualisme ekonomi.
30. Menjelaskan praktik dualisme ekonomi.
31. Menjelaskan sistem ekonomi kolonial.
32. Menjelaskan reformasi sistem ekonomi.
33. Menjelaskan paham ekonomi Pancasila.
34. Menjelaskan prinsip-prinsip penerapan ekonomi Pancasila.
35. Menjelaskan konsep ekonomi kerakyatan.
36. Menjelaskan peranan koperasi Indonesia.
37. Menjelaskan tentang konsep sistem ekonomi yang dianut oleh negaranegara di dunia.

