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 Ekonomi pasar adalah ekonomi
yang didasarkan pada kekuatan
pembagian kerja di mana harga
barang dan jasa yang ditetapkan
dalam sistem harga bebas
ditentukan oleh permintaan dan
penawaran.





• tujuan utama ekonomi neoliberal adalah
pengembangan kebebasan individu untuk
bersaing secara bebas sempurna di pasar

• kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor
produksi diakui

• pembentukan harga pasar bukanlah sesuatu
yang alami, melainkan hasil dari penertiban
pasar yang dilakukan oleh negara penerbitan
undang-undang (Giersch, 1961)



 Munculnya Multinational Corporation (MNC)
yang memiliki asset kekayaaan yang bahkan
lebih besar dari negara tujuan. Dalam
prakteknya MNC ini semata-mata bertujuan
untuk mengeruk keuntungan tanpa
memperdulikan kondisi nasionalime negara
tempat MNC berada.



 Untuk menjamin bahwa negara-negara
diseluruh dunia patuh menjalankan prinsip
pasar bebas dan perdagangan bebas. Bila
ternyata ada negara-negara yang tidak
mematuhi, biasanya akan ada sanksi yaitu
berupa embargo, dikucilkan, hambatan tarif
dan non tarif dan lain-lain.





 diterapkan di negara-negara blok komunis

 Berakhirnya Ekonomi Komando pada negara 

– negara komunis dimulai sejak berakhirnya 

perang dingin dan dirobohkannya tembok 

Berlin pada 9 November 1989, diikuti 

bangkrutnya Uni Soviet

 diterapkan dengan alasan ideologi dan 

keyakinan menjamin pemerataan 

kesejahteraan bagi masyarakatnya.



 Semua sumber daya ekonomi dikuasai negara atas 

nama rakyat.

 Seluruh kegiatan produksi diusahakan bersama. 

Tidak ada perusahaan swasta yang ada perusahaan 

negara.

 Harga dan penyaluran barang ditentukan dan 

dikendalikan oleh negara.

 Jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur oleh 

pemerintah.



 Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap 

perekonomian.

 Pemerintah dapat menentukan jenis-jenis 

industri/produksi.

 Pemerintah mengatur distribusi barang-barang.

 Pemerintah mudah melaksanakan pengendalian dan 

pengawasan



 Hak milik perseorangan tidak ada

 Potensi dan kreativitas masyarakat tidak 

berkembang.



 Sekarang sistem ekonomi terpusat jarang 

diterapkan secara utuh

 Alternatifnya adalah sistem ekonomi 

campuran (mix economy), terpusat pada 

sektor tertentu dikombinasi sistem ekonomi 

pasar pada sektor lainnya. 





 Sistem ekonomi yang dijalankan secara
bersama untuk kepentingan bersama
(demokratis) sesuai dengan ata cara hidup
nenekmoyang kita pada jaman dahulu.

 Dan sistem ekonomi ini tergolong sangat
sederhana.

 Mengandalkan alam dan tenaga kerja
seadanya.



 pemerintah hanya bertugas sebagai badan
perlindungan dalam bentuk pertahanan, dan
menjaga keterlibatan umum.



Sistem ekonomi ini merupakan sistem ekonomi
yang dijalankan secara bersama untuk kepentingan
bersama (demokratis), sesuai dengan tata cara yang
biasa ditempuh oleh nenek moyang sebelumnya.

Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi
di mana kegiatan ekonominya yang masih sangat
sederhana.



Sistem ekonomi tradisional
merupakan sistem ekonomi yang 
diterapkan oleh masyarakat
tradisional secara turun temurun
dengan hanya mengandalkan alam
dan tenaga kerja.



Dalam sistem ekonomi tradisional, tugas
pemerintah hanya terbatas memberikan
perlindungan dalam bentuk pertahanan, dan
menjaga ketertiban umum. Dengan kata lain 
kegiatan ekonomi yaitu masalah apa dan
berapa, bagaimana dan untuk siapa barang
diproduksi semuanya diatur oleh masyarakat.



1.Teknik produksi dipelajari secara turun
temurun dan bersifat sederhana

2.Hanya sedikit menggunakan modal

3.Pertukaran dilakukan dengan sistem barter (barang
dengan barang)

4.Belum mengenal pembagian kerja

5.Masih terikat tradisi

6.Tanah sebagai tumpuan kegiatan produksi dan
sumber kemakmuran

7. masyarakat hidup berkelompok secara
kekeluargaan.



Sistem ekonomi tradisional memiliki kelebihan
sebagai berikut :

1. Tidak terdapat persaingan yang tidak sehat, 
hubungan antar individu sangat erat

2. Masyarakat merasa sangat aman, karena tidak
ada beban berat yang harus dipikul

3. Tidak individualistis

4. Sistem ekonomi tradisional tetap menjaga
budaya tradisional suatu negara dan juga
dpercaya sepenuhnya oleh masyarakat



1. Teknologi yang digunakan masih sangat
sederhana, sehingga produktivitas rendah

2. Mutu barang hasil produksi masih rendah



Saat ini sudah tidak ada lagi negara yang 
menganut sistem ekonomi tradisional, namun
di beberapa daerah pelosok, seperti suku badui
dalam, sistem ini masih digunakan dalam
kehidupan sehari – hari



Contoh : 

sistem ekonomi pada Negara berkembang atau
Negara yang mulai ditinggalkan.

Saat ini sudah tidak ada lagi negara yang 
menganut sistem ekonomi tradisional, namun
di beberapa daerah pelosok, seperti suku badui
dalam, sistem ini masih digunakan dalam
kehidupan sehari – hari.


