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Struktur ekonomi pada dasarnya merupakan penjabaran atau 
implementasi dari sistem-sistem ekonomi yang ada dengan 
tujuan untuk meningkatkan (mewujudkan) kesejahteraan 
masyarakat suatu negara melalui pembangunan ekonomi 
dan pertumbuhan pendapatan nasional, maka akan 
membawa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi. 

Teori perubahan struktur ekonomi menitikberatkan pada 
mekanisme transformasi yang dialami oleh negara-negara 
sedang berkembang yang semula bersifat subsisten dan 
menitikberatkan pada sektor tradisional menuju ke 
struktur yang lebih modern yang didominasi oleh sektor 
non primer, khususnya industri jasa.  

Untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi teori utama; 
Arthur Lewis dan Hollis Chenery 



Struktur perekonomian suatu negara (Dumairy, 

1996) dapat dilihat dari berbagai sudut 

tinjauan, setidak-tidaknya dapat dilihat 

melalui 4 sudut tinjauan; 

1. Struktur Ekonomi dari tinjauan Makro-

sektoral, 

2. Struktur Ekonomi dari tinjauan Keuangan 

3. Struktur Ekonomi dari tinjauan 

Penyelenggaraan Kenegaraan 

4. Struktur Ekonomi dari tinjauan Birokrasi 

Pengambilan Keputusan. 



Berdasarkan Struktur Ekonomi dari tinjauan 

Makro-sektoral, perekonomian suatu negara 

dapat berstruktur agriculture, industrial, 

commercial. Tergantung dari sektor apa/ 

mana yang dapat menjadi tulang punggung 

perekonomian negara yang bersangkutan. 



Pergeseran struktur ekonomi secara makro-

sektoral senada dengan pergeserannya secara 

keuangan (spasial). Ditinjau dari sudut 

keuangan (spasial), struktur perekonomian 

telah bergeser dari berstruktur pedesaan 

(tradisional) menjadi perkotaan (modern). 



Ditinjau dari Struktur Ekonomi berdasarkan 

tinjauan Penyelenggaraan Kenegaraan, 

perekonomian dapat dibedakan menjadi 

etatis, egaliter dan borjuis. Predikat ini 

tergantung pada siapa atau kalangan mana 

yang menjadi pemeran utama dalam 

perekonomian yang bersangkutan, yaitu bisa 

pemerintah/ negara, bisa rakyat kebanyakan, 

atau kalangan pemodal dan usahawan 

(kapitalis) 

 



Dilihat dari Struktur Ekonomi berdasarkan 

tinjauan Birokrasi Pengambilan Keputusan, 

struktur ekonomi dapat dibedakan menjadi 

struktur ekonomi yang terpusat dan 

desentralisasi. 



1. Sistem Ekonomi 

2. Struktur Ekonomi 

3. Pertumbuhan Ekonomi 

4. Sektor Ekonomi 

5. Pembangunan Ekonomi 

6. Kegiatan Ekonomi 

7. Pelaku Ekonomi 

8. Product Domestic Bruto 

Dari istilah-istilah tersebut di atas, jelaskan; 

a. Pengertian masing-masing istilah 

b. Contoh dari masing-masing istilah 

c. Manfaat mempelajari istilah-istilah tersebut 

d. Keadaan beberapa istilah tersebut di Indonesia pada tahun 
2013, jelaskan analisis Saudara. 

e. Bagaimana perbandingan berbagai istilah tersebut yang 
diterapkan di Indonesia dengan negara lain (negara lainnya 
tentukan sendiri) 

 

TUGAS DIKUMPULKAN BERSAMAAN DENGAN UTS, DISELIPKAN DI 
LEMBAR JAWABAN UTS  


