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POLITIKPOLITIK

Sistem pemerintahan disuatu negara, yang 
dapat dinilai dari dua dimensi yaitu:dapat dinilai dari dua dimensi, yaitu: 

• Kolektivisme (mengarah pada totaliter) 
• Individualisme (mengarah pada demokrasi)Individualisme (mengarah pada demokrasi)



EKONOMIEKONOMI

• Sistem Ekonomi: Sistem EkonomiSistem Ekonomi: Sistem Ekonomi 
Pasar, Sistem Ekonomi Komando, dan 
Sistem Ekonomi CampuranSistem Ekonomi Campuran



SISTEM LEGALSISTEM LEGAL

• Diartikan sebagi aturan/hukum yangDiartikan sebagi aturan/hukum yang 
mengatur perilaku, bagaimana hokum 
diterapkan dan bagaimana tanggapanditerapkan dan bagaimana tanggapan 
atas pengaduan didapatkan Hak milik 
(property rights): HaKI Product safety(property rights): HaKI, Product safety 
dan Produk Liability, dan Contract Law



FAKTOR YANG 
MEMPENGARUHIMEMPENGARUHI 

PERTUMBUHAN EKONOMI:
Salah satu alasan mempelajari perbedaanSalah satu alasan mempelajari perbedaan 

perbedaan politik, ekonomi dan hukum 
adalah untuk mengetahui bahwa secaraadalah untuk mengetahui bahwa secara 

bersama-sama perbedaan tersebut sangat 
berpengaruh pada pertumbuhan ekonomiberpengaruh pada pertumbuhan ekonomi 

suatu negara, dan selanjutnya akan 
berpengaruh terhadap daya tarik suatuberpengaruh terhadap daya tarik suatu 

negara sebagai lokasi produksi atau lokasi 
pasarpasar



PERBEDAAN PERTUMBUHAN 
EKONOMIEKONOMI

• Salah satu alat ukur untuk melihat perbedaanSalah satu alat ukur untuk melihat perbedaan 
pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah 
GDP, yaitu nilai total dari barang dan jasa 
yang diproduksi suatu negara dalam satu 
tahun.

• GDP tinggi (Jepang, Swedia, Swiss dan 
Amerika Serikta)
GDP d h (I di Ci d I d i )• GDP rendah (India, Cina, dan Indonesia)



PERBEDAAN POLITIK DAN EKONOMI SERTA
DAMPAKNYA TERHADAP AKTIVITAS BIDAMPAKNYA TERHADAP AKTIVITAS BI

BI LEBIH KOMPLEKS DARI PADA BISNIS 
DOMESTIK KARENA PEEBEDAAN

BI LEBIH KOMPLEKS DARI PADA BISNIS 
DOMESTIK KARENA PEEBEDAANDOMESTIK KARENA PEEBEDAAN 
KARAKTERISTIK ANTAR NEGARA 
DOMESTIK KARENA PEEBEDAAN 
KARAKTERISTIK ANTAR NEGARA 

TIAP NEGARA MEMILIKI SISTEM POLITIK, HUKUM 
DAN EKONOMI BERBEDA

ALASAN UNTUK MEMPELAJARI PERBEDAAN POLITIK EKONOMI DANALASAN UNTUK MEMPELAJARI PERBEDAAN POLITIK, EKONOMI DAN 
HUKUM ADALAH UNTUK MENGETAHUI BAHWA SECARA BERSAMA-SAMA 

PERBEDAAN-PERBEDAAN TERSEBUT SANGAT BERPENGARUH TERHADAP 
TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI SUATU NEGARA DAN SELANJUTNYA 
AKAN BERPENGARUH TERHADAP DAYA TARIK SUATU NEGARA SEBAGAIAKAN BERPENGARUH TERHADAP DAYA TARIK SUATU NEGARA SEBAGAI 

LOKASI PRODUKSI ATAU SEBAGAI LOKASI PASAR SASARAN.

SISTEM PEMERINTAHAN 
SISTEM 
POLITIK

YANG DIANUT SUATU 
NEGARA 



SISTEM POLITIKSISTEM  POLITIK
KONSEKUENSIKARAKTERISTIKSISTEM POLITIK

Kepemilikan sumber-sumber penting adalah 
oleh negara

Membatasi kapitalisme, karena 
merupakan bentuk penindasan

Hak individu untuk melakukan sesuatu 
dibatasi sebab dikhawatirkan akan 

bertentangan dgn kepentingan masyarakat

Menekankan pada pencapaian 
tujuan bersama daripada pada 

tujuan individu1.  KOLEKTIVISME

oleh negaramerupakan bentuk penindasan2.  SOSIALISME
Hak individu lebih penting daripada 
kepentingan negara

Terjaminnya kebeasan individu 
dalam melakukan kegiatan 
ekonomi dan politik

3. INDIVIDUALISME

Keputusan-keputusan dibuat oleh 
rakyat melalui wakilnya

Pemerintah berasal dari 
rakyat dan dibentuk 
dengancara dipilih 
langsung atau melalui 
parlemen

4. DEMOKRASI

Dibatasinya kebebasan individu, media tidak 
bebas dan tidak ada pemilu

Bentuk pemerintahan dimana 
satu orang atau satu partai 
politik tertentu menguasai 
pemerintahan dengan tegas 
melarang adanya partai oposisi

5. TOTALITER

parlemen

melarang adanya partai oposisi



SISTEM EKONOMISISTEM EKONOMI
SISTEM EKONOMI KARAKTERISTIK KONSEKUENSI

1. PASAR
Produksi barang dan jasa 
sepenuhnya diserahkan kepada 
hukum permintaan dan 
penawaran melalui mekanisme

Menguntungkan bagi 
konsumen karena lebih 
efisien dalam 
mengalokasikan sumberpenawaran melalui mekanisme 

harga
mengalokasikan sumber 
daya yang dimiliki

Kebalikan dari sistem ekonomi 
pasar Produksi barang dan jasa

Terjadi pembatasan 
inovasi produk dan

2. KOMANDO
pasar. Produksi barang dan jasa 
baik jenis, jumlah maupun 
harganya ditentukan oleh negara 
dan aktivitas bisnis dikuasai oleh 
negara

inovasi produk dan 
mengakibatkan stagnasi 
ekonomi

negara

3.  CAMPURAN
Sebagian sector dikuasai oleh negara 
dan sebagian lainnya diserahkan pada 
mekanisme pasar

Pemerintah ikut campur pada 
beberapa sector tertentu yang 

diaggap vitaldiaggap vital



SISTEM HUKUM
SISTEM LEGAL KARAKTERISTIK KONSEKUENSI

Property Rights 
(Hak Milik 
P ib di)

Hak yang dimiliki oleh pemilik sumber daya 
untuk menyimpan atau menggunakan 
sumber daya sehingga menghasilkan

Jika negara tidak menerapkan ini 
maka hak milik pribadi tidak 
terproteksi akibat aksi individu danPribadi) sumber daya sehingga menghasilkan 

keuntungan
terproteksi akibat aksi individu dan 
aksi publik

Proteksi HaKI Kekayaan yang dihasilkan dari 
penggunaan kepintaran/intelektualitas. 
Instrumen hokum yang melindunginya

Harus dibuat kesepakatan antar 
negara untuk mendorong 
dilaksanakannya hukum yang dapatInstrumen hokum yang melindunginya 

adalah: paten, copyrights dan trademerk
dilaksanakannya hukum yang dapat 
menjamin terprpteksinya HaKI.

Product Safety
and

Berisi standar yang dimiliki  sebuah produk Segala sesuatu yang berkenaan 
produk tanggunjawab perusahaan

Liabilities 
Product

Merupakan tanggunjawab sosial Harus dibuat standar

Contract Law Menjelaskan secara detail  mengenai hak 
dan kewajiban

Harus ada aturan mengaturnya


