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uatu sistem muncul karena adanya usaha manusia untuk memenuhi
kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan manusia yang sangat bervariasi
akan memunculkan sistem yang berbeda-beda. Kebutuhan manusia yang
bersifat fisiologis seperti sandang, pangan, dan papan, akan memunculkan
sistem ekonomi. Kebutuhan manusia untuk meningkatkan pengetahuan akan
memunculkan sistem pendidikan. Demikian pula untuk pemenuhan
kebutuhan lainnya akan muncul berbagai sistem seperti sistem politik,
sosial, budaya, Pertahanan, dan keamanan.
Dalam memuaskan kebutuhan-kebutuhannya, manusia membutuhkan
manusia lainnya karena pada dasarnya manusia tidak dapat memenuhi segala
kebutuhannya sendiri. Hubungan dengan manusia lain akan membentuk
suatu jaringan hubungan yang di dalamnya ada suatu sistem pengaturan.
Sistem pengaturan itu mengatur mekanisme hubungan yang terjadi, misalnya:
apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, bagaimana
cara melakukan, dan untuk apa kegiatan tersebut dilakukan.
Semua sistem pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh filsafat dan
pandangan hidup bangsa di mana sistem itu diberlakukan. Pandangan hidup
akan tercermin dalam nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang
menganutnya. Sebagai contoh: sistem ekonomi kolektif akan muncul dalam
masyarakat yang menganut paham komunis. Dalam sistem ini segalanya
diatur oleh sentral kekuasaan, yaitu pemerintah. Semua kegiatan individu
ditujukan untuk kepentingan negara dan negaralah yang mengatur
pendistribusiannya.
Bangsa Indonesia memiliki filsafat, ideologi dan pandangan hidup
Pancasila. Oleh karena itu semua sistem yang berlaku, termasuk sistem
ekonomi, mendasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila.
Buku ini membahas materi tentang Sistem Ekonomi Indonesia yang pada
hakikatnya adalah Sistem Ekonomi Pancasila. Keseluruhan buku ini terbagi
dalam 9 Modul, yang masing-masing membahas materi sebagai berikut.
Modul 1 : Sistem Ekonomi.
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Modul 2 :
Modul 3 :
Modul 4 :
Modul 5 :
Modul 6 :
Modul 7 :
Modul 8 :
Modul 9 :

Sistem Ekonomi Kapitalisme dan Komunisme.
Sistem Ekonomi Indonesia.
Koperasi dalam Sistem Ekonomi Indonesia.
BUMN dalam Sistem Ekonomi Indonesia.
Keberadaan Swasta dalam Sistem Ekonomi Indonesia.
Strategi Pembangunan Ekonomi Indonesia.
Kebijakan Pemerintah dalam Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan.
Sistem Ekonomi Indonesia dalam Era Global.

Setelah mempelajari mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia (SEI),
mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan SEI sebagai suatu sistem
ekonomi yang dibangun berdasar kristalisasi filosofi dan nilai budaya
Indonesia yang diharapkan unggul di dalam percaturan persaingan global.
Secara spesifik mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan:
1. apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi dan beberapa persoalan yang
terkait di dalamnya;
2. arti dan ciri sistem ekonomi kapitalis dan komunis;
3. dasar-dasar filosofis, konstitusional, dan operasional Sistem Ekonomi
Indonesia;
4. prinsip-prinsip koperasi, peran dan kedudukan koperasi dalam
perekonomian Indonesia, dan strategi serta kebijakan pemerintah dalam
pengembangan koperasi;
5. pengertian BUMN, kondisi serta peran BUMN dalam perekonomian
Indonesia;
6. peran swasta dalam pengembangan perekonomian Indonesia, serta
kebijakan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran swasta
dalam pembangunan;
7. berbagai bentuk strategi pembangunan ekonomi dan strategi
pembangunan ekonomi yang diterapkan di Indonesia;
8. pengertian ekonomi kerakyatan, potensi dan kendala yang ada, serta
kebijakan pemerintah yang dapat meningkatkan perwujudan ekonomi
kerakyatan;
9. tantangan perekonomian dunia dan regional serta bagaimana eksistensi
Sistem Ekonomi Indonesia dalam era global.
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PETUNJUK SUKSES MEMPELAJARI BUKU MATERI POKOK
ISIP4310 SISTEM EKONOMI INDONESIA
Untuk mencapai pemahaman yang optimal ketika Anda mempelajari
BMP ini, ikutilah langkah-langkah petunjuk berikut.
1. Baca pendahuluan yang ada pada setiap modul sebelum membaca materi
kegiatan belajar.
2. Mulailah membaca kegiatan belajar secara seksama, bila perlu catat katakata kunci (key word) pada materi yang dibahas.
3. Kerjakan soal latihan yang terdapat pada setiap akhir kegiatan belajar
sesuai rambu-rambu pada petunjuk jawaban latihan.
4. Baca rangkuman, kemudian kerjakan Tes Formatif dan cocokkan
hasilnya, dengan KUNCI JAWABAN TES FORMATIF yang ada di
lembar akhir modul. Ingat, usahakan jangan melihat Kunci Jawaban
terlebih dahulu ketika Anda mengerjakan soal.
5. Laksanakan tindak lanjut sesuai dengan pencapaian yang Anda peroleh
sebelum memulai kegiatan belajar selanjutnya.
6. Hindari cara belajar SKS (Sistem Kebut Semalam) sebab cara itu akan
merusak memori otak Anda! Ungkapkan “sedikit demi sedikit akhirnya
menjadi bukit” sangat pas untuk mencapai sukses belajar mandiri!
Jika saja langkah-langkah tersebut Anda laksanakan dengan Sungguhsungguh, Anda pasti akan berhasil!
Selamat belajar, semoga sukses selalu menyertai Anda!
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