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Tinjauan Mata Kuliah 
   

 

ata kuliah Perekonomian Indonesia terdiri dari 9 modul yang 

bertujuan agar Anda mampu menguasai sistem, struktur, kebijakan 

dan perkembangan perekonomian Indonesia baik secara deskriptif, analitis 

maupun kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi. 

Mata kuliah ini wajib diikuti oleh para guru yang mengajar di SLTP dan 

SLTA/SMK untuk menambah wawasan dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran di kelas dengan baik secara teoretis. 

  Dalam mata kuliah ini, secara teoretis Anda akan memahami 

perekonomian Indonesia, permasalahan yang ada dalam perekonomian 

Indonesia, memahami perencanaan ekonomi di Indonesia, memahami 

kependudukan dan ketenagakerjaan di Indonesia, kondisi makro Indonesia, 

strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi nasional, aspek perdagangan 

Internasional dalam perekonomian Indonesia, peranan koperasi, BUMN, dan 

BUMS dalam perekonomian Indonesia. 

Oleh sebab itu, setelah mengikuti mata kuliah ini, Anda diharapkan dapat 

menjelaskan: 

1. tinjauan umum perekonomian Indonesia; 

2. permasalahan ekonomi Indonesia dan prospek ke depan; 

3. mekanisme ekonomi Indonesia; 

4. peranan pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional; 

5. aspek-aspek perdagangan internasional dalam perekonomian Indonesia; 

6. peranan koperasi, BUMN, dan BUMS dalam perekonomian Indonesia. 

 

Dalam mata kuliah ini disajikan dalam 9 modul sebagai berikut. 

Modul 1: Tinjauan Umum Perekonomian Indonesia 

Modul 2: Permasalahan Perekonomian Indonesia dan Prospek ke Depan 

Modul 3: Mekanisme dan Perencanaan Ekonomi Indonesia 

Modul 4: Peranan Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Nasional      

Modul 5: Kondisi Makro Ekonomi Indonesia: Produksi, Investasi, dan 

Pendapatan Nasional 

Modul 6: Kependudukan, Ketenagakerjaan dan Kesempatan Kerja 

Modul 7:  Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional 
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Modul 8: Aspek-aspek perdagangan Internasional dalam Perekonomian 

Indonesia 

Modul 9: Peranan Koperasi, BUMN dan BUMS dalam Perekonomian 

Indonesia. 

 

Untuk mencapai hasil belajar yang baik, sebaiknya Anda melakukan hal-

hal sebagai berikut. 

1. Bacalah modul ini dengan cermat dan kerjakan latihan dan tes formatif 

dengan baik. 

2. Anda dapat menggunakan bahan pendukung yang ada dalam Daftar 

Pustaka untuk memperkuat pemahaman Anda. 

3. Adakan secara rutin; pertemuan kelompok kecil untuk membahas materi 

modul.  

 

Selamat Belajar, Semoga Berhasil! 


