Kegiatan Ekonomi :
1. Produksi
2.Distribusi
3.Konsumsi
Pertemuan ke 2

Kegiatan Produksi :
Usaha untuk menghasilkan atau menambah daya guna barang dan jasa untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat.
Contoh: Perusahaan yang memproduksi bahan-bahan makanan seperti minyak
goreng, tepung, dll.

Kegiatan Distribusi
Usaha menyalurkan atau menyebarluaskan barang dan jasa dari produsen ke
konsumen. Dalam hal ini peranan para pedagang sangat penting, karena
penghubung antara produsen dengan konsumen, atau antara produsen dengan
produsen lainnya. Kegiatan distribusi banyak dipengaruhi oleh permintaan dan
penawaran barang dan jasa. Di Indonesia, distribusi ditentukan oleh pemerintah dan
masyarakat.
Ada dua sistem distribusi, yaitu :
Distribusi langsung : Produsen melakukan penyaluran tanpa perantara
Distribusi tak langsung : Penyaluran dilakukan pedagang.

Usaha distribusi barang dan jasa meliputi hal-hal berikut:
- Perdagangan barang, meliputi hasil-hasil pertanian, industri dan
tambang.
- Distribusi jasa, meliputi uang, alat-alat modal, pariwisata,
asuransi.
- Distribusi tenaga kerja, misalnya melalui Departemen Tenaga
Kerja, agen, dll

Kegiatan Konsumsi
Merupakan aktifitas manusia baik secara kelompok maupun
individu dalam memakai/menggunakan atau menghabiskan
barang yang diproduksi termasuk jasa . Kegiatan konsumsi sering
dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, budaya atau kebiasaan

Sistem ekonomi
Sistem perekonomian adalah sistem yang
digunakan
oleh
suatu
negara
untuk
mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik
kepada individu maupun organisasi di negara
tersebut untuk tujuan kemakmuran.
 Perbedaan mendasar antara sebuah sistem
ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah
bagaimana cara sistem itu mengatur faktor
produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang
individu boleh memiliki semua faktor produksi.
Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor
tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan
sistem ekonomi di dunia berada di antara dua
sistem ekstrem tersebut.


Sistem ekonomi
 Ekonomi Mikro : dititikberatkan pada konsumen, perusahaan-perusahaan,

dan industri-industri secara individual

 Ekonomi Makro : dititikberatkan pada agregasi dari unit-unit ekonomi,

terutama perekonomian nasional

 Ekonomi Positif : ditekankan kepada deskripasi, yaitu menjelaskan

bagaimana kekuatan-kekuatan ekonomi bekerja apa adanya tanpa
memperhatikan bagaimana seharusnya kekuatan tersebut bekerja (das
sein)

 Ekonomi Normatif : ditekankan kepada pernyataan-pernyataan yang

bersikap preskriptif, yaitu menetapkan aturan-aturan untuk pencapaian
tujuan tertentu (das sollen)

1. Sistem Ekonomi Liberal/Kapitalis/Pasar
Sistem ekonomi liberal yaitu sistem ekonomi dimana
ekonomi diatur oleh kekuatan pasar ( permintaan dan
penawaran). Sistem ekonomi liberal menghendaki adanya
kebebasan individu melakukan kegiatan ekonomi. Sistem
ekonomi liberal banyak dianut negara-negara Eropa dan
Amerika Serikat.

Sistem ekonomi
Ciri-ciri sistem ekonomi liberal :
a) Adanya pengakuan terhadap hak individu
b) Kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi
c) Menerapkan sistem persaingan bebas
d) Peranan modal sangat penting
e) Peranan pemerintah dibatasi
f) Motif mencari laba terpusat pada kepentingan individu

Sistem ekonomi
Kelebihan sistem ekonomi liberal:
a) Setiap individu bebas menentukan perekonomiannya sendiri
b) Setiap individu bebas memiliki alat produksi sendiri
c) Kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena adanya persaingan
d) Produksi didasarkan kebutuhan masyarakat
e) Kualitas barang lebih terjamin
f) Kualitas pelayanan terjamin
Kelemahan sistem ekonomi liberal :
a) Menimbulkan monopoli
b) Terjadi kesenjangan
c) Rentan terhadap krisis ekonomi
d) Adanya eksploitasi
e) Tindakan yang kurang sehat dalam persaingan

SISTEM EKONOMI

2. Sistem Ekonomi Sosialis/Komando/Terpusat
Sistem ekonomi sosialis yaitu sistem ekonomi
dimana ekonomi diatur negara. Dalam sistem ini,
jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi
tanggung jawab negara atau pemerintah pusat.
Sistem ekonomi sosialis banyak diterapkan di
negara-negara Eropa Timur yang pada umumnya
menganut paham komunis.

SISTEM EKONOMI
Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis:
a) Hak milik individu tidak diakui
b) Seluruh sumber daya dikuasai negara
c) Jalannya kegiatan perekonomian sepenuhnya
tanggung jawab pemerintah
d) Kegiatan ekonomi direncanakan dan diatur
pemerintah
e) Produksi dilakukan untuk kebutuhan masyarakat
f) Kebijakan perekonomian disusun dan dilaksanakan
pemerintah

Sistem ekonomi
Kelebihan sistem ekonomi sosialis:
a) Pemerintah sepenuhnya bertanggung jawab terhadap perekonomian
b) Pemerintah bebas menentukan produksi sesuai kebutuhan
masyarakat
c) Pemerintah mengatur distribusi
d) Mudah dalam pengelolaan, pengendalian dan pengawasan
e) Pelaksanaan pembangunan lebih cepat
f) Kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata
Kelemahan sistem ekonomi sosialis:
a) Hak milik individu tidak diakui
b) Individu tidak mempunyai kebebasan dalam berusaha
c) Potensi dan kreativitas masyarakat tidak berkembang
d) Jalur birokrasi panjang

SISTEM EKONOMI

3. Sistem Ekonomi Campuran
Sistem
ekonomi
campuran
merupakan
penggabungan atau campuran antara sistem
ekonomi liberal dan sosialis. Dalam sistem ini
pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta
dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Sistem
ini banyak diterapkan di negara-negara yang sedang
berkembang.

Ciri-ciri sistem ekonomi campuran:
a) Kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah
dan swasta
b) Transaksi ekonomi terjadi melalui mekanisme
pasar tetapi masih ada campur tangan
pemerintah
c) Ada persaingan, tetapi masih ada kontrol
pemerintah

Sistem ekonomi

Sistem ekonomi
Kelebihan sistem ekonomi campuran:
a) Kestabilan ekonomi terjamin
b) Pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor
usaha menengah dan kecil
c) Adanya kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas individu
d) Hak milik individu atas sumber produksi diakui walaupun ada
pembatasan
e) Lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi
Kelemahan sistem ekonomi campuran:
a) Sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya
dilakukan pemerintah dan swasta
b) Sulit menentukan batas antara sumber produksi yang dapat dikuasai
oleh pemerintah dan swasta
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