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A. RUMAH TANGGA 

1. Rumah Tangga Keluarga sebagai Produsen 
Merupakan pemilik faktor produksi, antara lain: 

a) Tanah  : aset produksi yang utama, khususnya keluarga petani 

b) Tenaga kerja : merupakan penyedia tenaga kerja 

c) Keahlian  : penghasilan keluarga adalah dari keahlian yang dimiliki oleh kepala 

keluarga 

d) Modal  : keluarga merupakan modal produksi, memiliki keahlian masing-masing 

dan berpotensi 
2. Rumah Tangga Keluarga sebagai Distributor 

Dapat dilakukan dengan membuka toko atau warung, pedagang keliling, pedagang asongan, 

pedagang perantara, dan lain-lain 

 

3. Rumah Tangga Keluarga sebagai Konsumen 
Perbedaan kegiatan konsumsi setiap keluarga disebabkan:  

a) Jumlah pendapatan  

b) Jumlah anggota keluarga 

c) Tingkat harga barang atau jasa 

d) Status sosial ekonomi   
 

B. MASYARAKAT 

1. Masyarakat sebagai Produsen 

Sistem ekonomi kerakyatan merupakan pengaturan kehidupan ekonomi yang memungkinkan 

seluruh potensi masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Salah satu pilar penyangga ekonomi 

kerakyatan adalah usaha informal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. 

 

Ciri-ciri sektor usaha informal adalah sebagai berikut: 

a. Tidak memiliki alat-alat produksi yang canggih. 

b. Tidak memiliki pendidikan/keahlian khusus. 

c. Dapat membuka lapangan kerja yang tidak sedikit jumlahnya. 

d. Ruang lingkup usaha ekonomi yang sempit dan kecil. 

 

2. Masyarakat sebagai Distributor 
Dapat kita amati dari lancar-tidaknya transportasi barang kebutuhan dari satu kota ke kota lain 
 

3. Masyarakat sebagai Konsumen 
Masyarakat adalah pengguna (konsumen) “public goods” atau produk-produk umum, seperti 

jalan raya, jembatan, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. 

 

C. PERUSAHAAN 

1. Perusahaan sebagai Produsen 

Aktifitas perusahaan sebelum melakukan produksi a.l: 
a. Menentukan barang/jasa yang akan diproduksi. 

b. Mengelola bagaimana barang/jasa tersebut dapat diproduksi. 

c. Memastikan barang/jasa yang diproduksi dibutuhkan oleh masyarakat luas 
 

2. Perusahaan sebagai Distributor 
a) Mengadakan kegiatan promosi secara langsung atau menggunakan jasa media massa. 

b) Mengadakan kegiatan perdagangan. 

c) Membuka agen atau cabang 

d) Memiliki armada angkutan yang menyalurkan hasil produksi 
 

3. Perusahaan sebagai Konsumen 
Konsumsi yang dilakukan perusahaan: 

a. Pengadaan bahan-bahan dari produksi perusahaan tersebut. 

b. Pengadaan alat/sarana untuk proses produksi 

c. Pembayaran upah karyawan 
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D. NEGARA 
Adapun peranan pengatur ekonomi mencakup tiga hal: 

a. Melindungi masyarakat terhadap dampak negatif yang mungkin timbul sebagai akibat 

pertumbuhan ekonomi yang kurang seimbang dan tidak terkendali. 

b. Membangun modal sosial seluas-luasnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang 

lebih harmonis. 

c. Menciptakan dan memelihara keserasian petumbuhan ekonomi yang mencakup semua 

sektor produksi yang cukup tinggi. 

 

 Kebijakan Pemerintah dibidang ekonomi: 

1. Kebijakan Fiskal :  
kebijakan pemerintah dalam bidang anggaran negara untuk kestabilan proses pertumbuhan 

dan pembangunan ekonomi, yang meliputi : 

 
a. Aspek kualitatif,  

menyangkut jenis-jenis pajak, pembayaran dan subsidi. 

b. Aspek kuantitatif,  

menyangkut dana yang harus dikumpulkan/ditarik dan dana yang harus 

dibelanjakan 

 

2. Kebijakan Moneter  
bidang keuangan yang bertujuan menjaga kestabilan harga dan nilai mata uang dengan 

mengatur uang yang beredar 
a. Kebijakan cadangan kas (cash ratio) :  

dg cara mengubah cadangan minimum Bank Indonesia 

b. Kebijakan kredit :  
dg cara memberikan kredit secara selektif 

c. Kebijakan diskonto  
dg cara menaikkan/menurunkan suku bunga Bank Indonesia 

d. Kebijakan politik pasar terbuka (open market operation)  
dg cara menjual atau membeli surat-surat berharga kepada masyarakat. 

 

 Peran Negara dalam proses ekonomi (Produsen, Distributor, Konsumen) : 

1. Negara sebagai Produsen 
Pemerintah membangun BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dalam berbagai bidang. 

Macam-macam BUMN : 

1) Perusahaan Jawatan (Perjan) 

 Karyawan menjadi pegawai negeri 

 Bagian departemen 

 Dipimpin seorang kepala yang bertanggungjawab kepada 

departemen  

 Pelayanan kepada masyarakat 

 Contoh : Perjan RSCM, Perjan  

2) Perusahaan Umum (Perum) 

 Karyawan swasta 

 Dipimpin direksi/direktur 

 Pelayanan umum 

 Terpisah dari kekayaan negara, meskipun modal dari Negara 

 Turut mencari untung 

 Contoh : Perum Pegadaian, Perum DAMRI, Perum Peruri 

3) Perusahaan Perseroan (PT) 

 Berdiri atas usul menteri/presiden 

 Modal saham (51% saham dikuasai pemerintah) 

 Dipimpin direksi 

 Tidak ada fasilitas Negara 

 Contoh : PT GIA, PT BNI, PT Telkom, PT Kimia Farma 

4) BUMD 

 Pemerintah berkuasa penuh atas kebijakan perusahaan 

 Pelayanan umum dan mencari untung 

 Kekayaan BUMND dikuasai pemerintah 

 Berfungsi juga sebagai stabilisator perekonomian 

 Contoh : PDAM, Puspahastama (BUMD Purbalingga dibidang 

pangan) 

 

  



2. Negara sebagai Distributor 
Kegiatan distribusi yang dilakukan pemerintah antara lain: 

a. Menyalurkan energi listrik kepada masyarakat melalui PLN. 

b. Menyalurkan sembilan bahan pokok melalui Bulog kepada masyarakat. 

c. Menyalurkan jasa telepon melalui Telkom 

 

3. Negara sebagai Konsumen 

Kegiatan konsumsi Negara a.l: 
a. Membayar gaji pegawai, uang pension, dan membiayai kegiatan rutin. 

b. Menggunakan tenaga ahli untuk menetapkan dan menjalankan kebijakannya. 

c. Menggunakan kertas dan alat-alat kantor lainnya untuk kegiatan administrasi. 

d. Memanfaatkan energi listrik untuk penerangan dan menjalankan komputer. 

E. KOPERASI 

1. Pengertian Koperasi 
Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang 

seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. 

 

Dengan demikian maka koperasi data dilihat sebagai : 

a. Koperasi adalah badan usaha/lembaga ekonomi 

b. Beranggotakan berorang seorang atau badan hukum koperasi  
c. Ekonomi kerakyatan  

d. Asas kekeluargaan  
 

2. Prinsip-prinsip Koperasi Indonesia 
 Menurut UU No. 25 Tahun 1992 : 

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. 

c. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan 

besarnya jasa usaha masing-masing anggota. 

d. Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal. 

e. Kemandirian 

 Adapun landasan dan tujuan koperasi adalah: 

a. Landasan koperasi 

1) Landasan idiil adalah Pancasila. 

2) Landasan struktural adalah UUD 1945 

3) Landasan mental adalah kesetiakawanan dan kesadaran pribadi 

4) Landasan operasional adalah UU No 25 Tahun 1992 

b. Tujuan koperasi 

1) Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya. 

2) Mensejahterakan masyarakat pada umumnya. 

3) Ikut membangun tatanan perekonomian nasional  
 

3. Kedudukan Koperasi dalam Perekonomian Indonesia 

Kedudukan Koperasi di Indonesia adalah : 
a. Soko guru perekonomian nasional. 

b. Bagian integral tata perekonomian nasional. 

c. Berperan  dalam kehidupan ekonomi bangsa Indonesia 

 

4. Manfaat Koperasi 

Koperasi memiliki manfaat a.l : 
a. Memberikan kemudahan dan pelayanan kepada anggotanya. 

b. Sarana pengembangan potensi untuk kesejahteraan anggota. 

c. Meningkatkan kualitas kehidupan anggotanya. 

d. Memperkokoh perekonomian rakyat. 

 

 

F. Latihan 

1) Usaha informal banyak menyerap tenaga kerja sebab… 

2) Program KB diharapkan dapat membantu keluarga dalam kegiatan konsumsi 

dengan alasan… 

3) Peran badan usaha swasta dalam pembangunan antara lain… 

4) Badan usaha pemerintah yang memberikan pinjaman dengan jaminan benda 

bergerak adalah…. 



5) PT Indosat telah diprivatisasi oleh pemerintah pada 2004, sehingga dimiliki oleh 

swasta, hal ini dikarenakan… 

6) Koperasi primer dalam pendiriannya minimal harus beranggotakan minimal…. 

7) Anggota koperasi antara lain….dan… 

8) Salah satu pelaku ekonomi di Indonesia yang sesuai dengan Pasal 33 ayat 1 

UUD’45 adalah… 

 

G. Pembahasan 

1) Mudah, tanpa ada pendidikan khusus 

2) Jumlah anggota keluarga sedikit maka konsumsi sedikit 

3) Memperluas lapangan kerja, membantu produksi-distribusi 

4) Pegadaian 

5) Saham yang dimiliki mayoritas dikuasai swasta 

6) 20 orang 

7) Orang dan badan usaha 

8) Koperasi  
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