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PEMBELAJARAN 1: 
Keunggulan dan Keterbatasan                            
Antarruang di Indonesia 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Melalui aktivitas mengamati gambar dan melakukan pengamatan lingkungan   

kalian dapat menunjukkan perilaku konsumsi masyarakat, membandingkan  

manfaat Potensi SDA dan SDM pada Masa Normal dan Pandemi Covid-19,  

Melalui aktivitas mengkaji artikel kalian dapat menganalisis pengaruh 

keunggulan komparatif SDA dan menganalisis  pemenuhan keterbatasan SDA 

dan SDM. Berdasarkan kegiatan belajar ini diharapkan kalian menjadi siswa 

yang tumbuh mandiri, penuh tanggungjawab dan memiliki kepekaan serta 

kepedulian. 
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B. Peta Kompetensi dan Aktivitas Belajar 

 

Gambar 1. Peta Kompetensi dan Aktivitas Pembelajaran 1 

 

 

 

 

 

Menganalisis 

Kunggulan dan 

Kerbatasan Ruang 

dalam Permintaan 

dan Penawaran serta 

Teknologi, dan 

pengaruhnya 

terhadap Interaksi 

antarruang bagi 

Kegiatan Ekonomi, 

Sosial, dan Budaya 

di Indonesia dan 

negara-negara 

ASEAN. 

Menganalisis 

Keunggulan dan 

Keterbatasan 

antarruang di 

Indonesia 

 

Mengamati Gambar  

Perilaku Konsumsi 

Masyarakat di Indonesia 

Melakukan Pengamatan 

Lingkungan Perilaku 

Konsumsi Masyarakat   

 

 

Menunjukkan Manfaat 

Potensi SDA dan SDM 

pada masa  Pandemi 

Covid-19 
  

  

  Menganalisis Pengaruh 

Keunggulan komparatif 

SDA  

  

  

  Menganalisis  Pemenuhan 

Keterbatasan SDA  dan 

SDM 
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C. Aktivitas Pembelajaran 

Sebelum memulai aktivitas pembelajaran, silakan kalian berdoa. Semoga Allah 

SWT. senantiasa memberikan kemudahan keberkahan kesehatan dan 

keselamatan dalam semua aktivitas kalian untuk mencari ilmu. Jangan lupa 

untuk menjaga kesehatan, selalu terapkan protokol kesehatan dengan sering 

mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker setiap beraktivitas di 

luar rumah dan tetap menjaga jarak, harus semangat, ya. Selamat belajar! 

Keunggulan dan Keterbatasan Antarruang di Indonesia 

1. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi 

keunggulan dan keterbatasan antarruang di Indonesia. Yuk, kalian awali 

dengan mengamati gambar perilaku konsumsi masyarakat kota, desa, 

pegunungan dan pesisir pantai berikut. 

  

Gambar 2. Perilaku konsumsi masyarakat kota 
Sumber: 

http://b.link/perilakukonsumsimasyarakatkota 

Gambar 3.Perilakukonsumsimasyarakat desa 
Sumber: 

http://b.link/polaperilakumasyarakatdesa 

 

 

Gambar 4. Perilaku konsumsi masyarakat 
pegunungan 

Sumber: 
http://b.link/polaperilakumasyarakatpegunungan 

Gambar 5. Perilaku konsumsi masyarakat 
pesisir pantai 

Sumber: 
http://b.link/polakonsumsimasyarakatpesisir 

http://b.link/perilakukonsumsimasyarakatkota
http://b.link/polaperilakumasyarakatdesa
http://b.link/polaperilakumasyarakatpegunungan
http://b.link/polakonsumsimasyarakatpesisir
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Setelah mengamati gambar, pasti kalian telah mengetahui perbedaan perilaku 

konsumsi masyarakat, Masyarakat kota memiliki perilaku konsumsi yang 

berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat desa, pegunungan ataupun 

masyarakat pesisir pantai. Demikian pula tindakan atau perilakunya dalam  

mengalokasikan sumber daya yang  ada. 

Berdasarkan gambar, silakan kalian isi tabel tindakan/perilaku konsumsi 

masyarakat kota, desa, pegunungan dan pesisir pantai berikut.  

No 

 
Masyarakat 

Tindakan/Perilaku Konsumsi 

Masyarakat 

1 Kota 
…………………………………………………

………………………………………………… 

2 Desa 
…………………………………………………

………………………………………………… 

3 Pegunungan 
…………………………………………………

………………………………………………… 

4 Pesisir Pantai 
…………………………………………………

………………………………………………… 

 

2. Menurut kalian, setelah mengamati perbedaan tersebut, adakah persamaan 

perilaku konsumsi masyarakat kota, desa, pegunungan, dan pesisir? 
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3. Selanjutnya silakan kalian perhatikan gambar barang konsumsi  yang 

digunakan masyarakat sehari-hari. 

 

Gambar 6: barang konsumsi maryarakat 
Sumber: google.com 

 

Perhatikan barang-barang yang kalian gunakan sehari-hari (seperti makanan, 

pakaian, produk teknologi, dll). Apakah semua barang tersebut berasal dari 

daerah kalian? Jika tidak, dari mana sajakah barang yang kalian gunakan 

sehari-hari, bagaimanakah cara kalian mendapatkannya? 

 

4. Interaksi antarruang adalah pergerakan orang, barang atau informasi dari  

daerah asal menuju daerah tujuan. Salah satu yang menjadi alasan adanya 

interaksi antarruang  adalah perbedaan potensi dan sumber daya alam dan 

sumber daya manusia yang dimiliki.  

Sumber daya alam dan sumber daya manusia memiliki fungsi dan peran 

yang sama pentingnya dalam kehidupan manusia karena manusia hidup 

dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Demikian 
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juga kompetensi manusia yang kreatif akan mampu mengelola SDA supaya 

dapat digunakan masyarakat. 

Coba kalian identifikasi potensi sumber daya alam dan sumber daya 

manusia apa saja yang terdapat dilingkungan tempat tinggal kalian, 

kemudian tuliskan manfaat potensi SDA dan SDM  yang ada pada masa 

Pandemi Covid-19. 

No 
Potensi Sumber 

Daya Alam  

Potensi Sumber 

Daya Manusia 

Manfaat pada masa 

Pandemi Covid-19 

1 

…..………………

……….................

............................ 

………………………

………………………

……………………… 

…………………………

…………………………

…………………………. 

2 

………..…………

….........................

............................ 

………………………

………………………

……………………… 

…………………………

…………………………

………………………… 

3 

……………………

……………………

…………………… 

………………………

………………………

………………………. 

…………………………

…………………………

………………………….. 

 

5. Pergerakan informasi merupakan salah satu unsur interaksi antarruang, 

menurut kalian, bagaimana peran informasi yang ada sekarang bagi 

pengelolaan SDA dan perkembangan SDM di lingkunganmu? 

 

 

 



Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas VIII 

 
 

9 

6. Masih semangat anak-anak Indonesia, silahkan kalian  baca 2 artikel berikut. 

Papua Tanah Emas 
 
           Indonesia memiliki tambang emas Papua, dengan jumlah 
kandungan emas yang sangat besar terletak di daerah  Pegunungan 
Jayawijaya yang terletak di Provinsi Papua Barat.  
           Daerah ini hanya memiliki satu tempat tambang emas, yaitu 
tambang emas Grasberg. Tambang Grasberg adalah tambang emas 
terbesar di dunia dan tambang tembaga ketiga terbesar di dunia.  
Tambang ini terletak di provinsi Papua dan dimilki oleh Freeport yang 
berbasis di AS dengan pembagian hasil tambang mencapai 67.3%, Rio 
Tinto Group mendapatkan 13%, Pemerintah Indonesia mendapatkan 
9.3% dan PT Indocopper Investama Corporation mendapatkan 9%.  
          Produksi emas meningkat dari 1,58 juta ons menjadi 3,55 juta 
ons. Jumlah produksi emas di tambang ini merupakan yang terbesar di 
dunia. Namun, jika dilihat dari jumlah pembagian hasil tambang emas 
ini, Pemerintah Indonesia hanya mendapatkan bagian yang sangat 
kecil.  
          Bagian yang sangat besar di terima oleh operator penambangan 
yang mendapatkan bagian lebih dari 50%. Ini tentu saja sangat 
menyedihkan mengingat tambang emas Gransberg berada di wilayah 
Indonesia dan dimiliki oleh masyarakat Provinsi Papua Barat yang 
notabene merupakan salah satu provinsi yang terdapat di Indonesia. 

sumber: http://b.link/papuatanahemas 
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I Wayan Juliantara, Pembuat Sedotan Bambu yang Digandrungi di Luar Negeri 
 
           INDOPOS.CO.ID – Banjir sampah membuat pintu hati pemuda asal Kota 
Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) I Wayan Juliantara terketuk. Dari keprihatinan 
terhadap persoalan tersebut, ia menggali kreativitasnya untuk memberikan solusi 
’kecil’ bagi hidup manusia. Yakni, membuat sedotan bambu. 
           Bagi sebagian orang, bambu kecil tidak ada manfaatnya. Yang banyak 
dimanfaatkan bambu berukuran besar. Tapi tidak bagi I Wayan Juliantara. Pemuda 
kreatif itu melihat dengan sudut pandang berbeda. Ia menyulap bambu kecil menjadi 
sedotan. Kreativitasnya itu bahkan mendapat pengakuan di luar negeri. Hingga 
mendatangkan pundi-pundi rupiah ke kantongnya. 
           Nekat menjadi modal awal. Ia kemudian membentuk komunitas Gumi 
Bamboo Lombok pada September 2016. Juli mengatakan, ide ini muncul karena 
manajemen sampah di Lombok kurang bagus. Terutama soal sedotan plastik. 
Dirinya ingin menjadi bagian dari solusi untuk masyarakat. Agar mengurangi 
pencemaran lingkungan dengan cara beralih dari sedotan plastik ke sedotan bambu. 
”Bukan berarti dengan saya melalukan ini, masalah sampah di Lombok bisa teratasi. 
Tidak seperti itu,” terangnya. 
           Untuk mengembangkan Gumi Bamboo Lombok, Juli harus mencari para 
perajin bambu di ’Pulau Seribu Masjid’. Akhirnya, ia bertemu dengan komunitas 
perajin bambu dari Lombok Tengah. Tepatnya di wilayah Pemepek. Awalnya, para 
perajin bambu hanya membuat kotak tisu, kotak pensil, dan semacamnya. Namun 
dirinya mencoba meyakinkan para perajin agar beralih membuat sedotan dari 
bambu.  ”Syukurnya mereka mau mencoba dan melihat hasilnya, kami bayar. Jadi 
kalau masyarakat sudah melihat hasil dan penghasilannya menjadi lebih semangat 
dan percaya,” terangnya. 
               Gayung pun bersambut. Gumi Bamboo Lombok akhirnya berkembang. Juli 
mengatakan, dari produksi sedotan bambu, dirinya ingin mengubah arah pekerjaan 
ibu-ibu di sana. Pasalnya, ibu rumah tangga di sana banyak yang bekerja sebagai 
pemecah batu. Setelah ia bersama teman-teman yang lain datang, mencoba 
menjelaskan penggunaan lain dari bambu, perlahan-lahan ibu-ibu tersebut beralih 
pekerjaan. ”Karena kalau dibandingkan dengan penghasilan sebelumnya, jauh 
sekali perbedaan. Pemecah batu setiap hari hanya kurang dari Rp 10 ribu saja,” 
tegasnya. 
             Upaya daur ulangnya yang tidak pernah terpikirkan itu, kini berkembang 
pesat. Saat ini, Juli telah bekerja sama dengan 13 perajin bambu. Dirinya tidak 
’mengikat’ ibu-ibu tersebut. Namun sangat terbuka kepada siapa saja yang mau 
bekerja sama dengannya. 
              Karena kesuksesannya itu, Juli berhasil mengekspor produk sedotan 
bambu ke berbagai negara-negara di Eropa, Amerika, Australia, dan beberapa 
negara di Asia. Salah satunya Singapura. Bahkan, omzetnya kini mencapai puluhan 
juta rupiah per bulan. Tapi bukan harta yang membuat Juli puas. Melainkan karena 
mampu memberi manfaat kepada orang lain.  
           Tidak hanya dari segi ekonomi, yang dikerjakan Juli saat ini memberi dampak 
besar bagi lingkungan. Apalagi isu persoalan lingkungan kian marak saat ini. Hiu 
mati karena makan sampah. Lautan beralih fungsi menjadi tempat pembuangan 
akhir. Walaupun sulit, Juli tidak berhenti bermimpi. Dengan  penuh keyakinan, 
pekerjaan Juli saat ini akan bermanfaat bagi generasi di masa depan. (r5/jpg) 

 

Sumber: http://b.link/SDMunggul 
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Berdasarkan dua artikel tersebut, kalian jadi tahu bahwa setiap daerah memiliki 

keunggulan yang berbeda dengan daerah lain, baik keunggulan SDA maupun 

SDM-nya. 

a. Menurut kalian apa yang terjadi secara ekonomi jika suatu daerah hanya 

mengandalkan SDA tapi SDM nya rendah? 

 

b. Kemudian apa juga yang akan terjadi secara ekonomi jika suatu wilayah 

memiliki SDA rendah tapi SDM nya tinggi?  

 

7. Persebaran  potensi sumber  daya  alam  antara satu daerah dengan 

daerah lain berbeda-beda, disebabkan keadaan geografis dan teknologi 

masing-masing daerah.  

Setiap daerah memiliki keunggulan komparatif (suatu wilayah mampu 

menghasilkan barang dan jasa lebih banyak dengan biaya murah daripada 

wilayah lain) tersendiri. Sebagai contoh, Lampung memproduksi kopi,  

sedangkan  Jawa  Barat  memproduksi  beras.  Lampung  dapat 

memproduksi kopi secara efisien dan murah. Demikian pula, Jawa Barat 

dapat memproduksi beras secara efisien.  
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Coba amati lingkungan tempat tinggal kalian, berikan contoh keunggulan 

komparatif yang ada di wilayah tempat tinggalmu dan bagaimana pengaruhnya 

bagi kehidupan masyarakat pada masa Pandemi Covid-19! 

No 
Keunggulan 

Komparatif 
Pengaruh bagi Kehidupan Masyarakat 

1 

………………………

………………………

…………….………

………………………

……………………… 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

……………….………………………………… 

2 

………………………

………………………

………………………

………………………

……………………… 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………….....................................................

........................……………………………….. 

3 

………………………

………………………

………………………

………………………

……………………… 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

……………....………………………………… 

 

Apakah kalian menemukan kesulitan ketika mengemukakan pendapat? Jika 

iya, Kalian dapat membaca media massa baik cetak maupun online, menonton 

televisi,  berdiskusi dengan kakak/orangtua dan bertanya pada Bapak/Ibu guru. 
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8. Masih semangat anak-anak hebat Indonesia, sebagai selingan untuk 

mengetahui pemahaman kalian, materi keunggulan dan keterbatasan 

antarruang di Indonesia, silahkan kalian bergabung dalam quizizz 

dengan link https://quizizz.com/join?gc=46566760 

 Jika tidak memiliki akses internet, silahkan kalian silang kotak pilihan jawaban 

yang paling benar! 

  

  

https://quizizz.com/join?gc=46566760
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D. Sumber/Media/Alat 

Sumber: 

Mukminan dkk. 2017. Buku Siswa IPS Kelas VIII SMP/MTs edisi revisi 2017. 

Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. 

Mukminan dkk. 2017. Buku Guru IPS Kelas VIII SMP/MTs edisi revisi 2017. 

Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. 

http://b.link/perilakukonsumsimasyarakatkota 

http://b.link/polaperilakumasyarakatdesa 

http://b.link/polaperilakumasyarakatpegunungan 

http://b.link/polakonsumsimasyarakatpesisir 

google.com 

http://b.link/papuatanahemas 

http://b.link/SDMunggul 

https://quizizz.com/join?gc=46566760 

Media: WhatsApp, Telegram, Zoom, Google Meeting, Google Classroom, dan 

Email 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://b.link/perilakukonsumsimasyarakatkota
http://b.link/polaperilakumasyarakatdesa
http://b.link/polaperilakumasyarakatpegunungan
http://b.link/polakonsumsimasyarakatpesisir
http://b.link/papuatanahemas
http://b.link/SDMunggul
https://quizizz.com/join?gc=46566760
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E. Bahan Bacaan 

1. Keunggulan dan Keterbatasan Antarruang. 

Barang dan jasa yang dibutuhkan manusia sebagian besar dihasilkan oleh 

manusia, dan hanya sebagian kecil yang disediakan langsung oleh alam. Oleh 

karena itu, manusia harus melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang 

dan jasa yang biasa disebut dengan istilah produksi.  

Salah satu yang menjadi alasan adanya interaksi antarruang  adalah 

perbedaan potensi dan  sumber daya alam yang dimiliki. Sumber daya alam 

memiliki fungsi dan peran penting dalam kehidupan manusia. Manusia hidup 

dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Tanpa 

tersedianya berbagai macam sumber daya alam di bumi ini, manusia akan 

kesulitan memenuhi kebutuhannya sehari-hari. 

Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang beranekaragam. Ada 

yang memiliki kelapa sawit, ada juga yang memiliki emas. Perbedaan potensi 

daerah ini juga menyebabkan perbedaan keunggulan masing-masing daerah. 

Diperlukan kerja sama antardaerah mengingat adanya perbedaan dan 

keterbatasan sumber daya alam yang ada di setiap daerah. Diharapkan suatu 

daerah dapat menyokong daerah lain yang kekurangan. Hal ini juga dapat 

mempererat integrasi antardaerah di Indonesia, yang pada gilirannya 

menghasilkan persatuan dan kesatuan. 
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2. Potensi SDA dan Persebarannya di Wilayah Indonesia. 
 

Tabel 1. Perbedaan potensi SDA dan Persebarannya di Wilayah Indonesia. 
Pulau Provinsi Sumber Daya Alam 

 
 
 
 
Sumatra 

Aceh Semen  Andalas,  pupuk  AAF,  minyak, emas, dan 
perak 

Sumatra Utara Minyak  bumi,  kertas,  tekstil,  dan  ban mobil 

Sumatra Barat Semen, tenun, timah, batubara, dan granit 

Riau Minyak bumi, emas, perak, bauksit, dan kertas 

Kepulauan Riau Batubara 

Jambi Batubara, emas, minyak bumi, dan karet 

Sumatra Selatan Minyak bumi, batubara, karet, dan pupuk polipropilen 

Bangka Belitung Timah 

Bengkulu Emas, perak, dan batubara 

Lampung Emas, pupuk, kopi, dan sapi potong 

 
 
 
 
Jawa 

Jakarta Jakarta Pupuk TSP,  tekstil,  kayu  lapis, susu, logam, 
dan benang 

 
Jawa Barat 

Minyak, teh,  susu,  sutra  alam,  baterai, kertas, 
semen, beras, dan pupuk 

Banten Minyak, baja, pipa, dan semen 

Jawa Tengah Semen, pupuk,  kertas,  kayu  lapis,  dan perkapalan 

D.I. Yogyakarta Batik, rokok,  cerutu,  emas,  perak,  dan kosmetik 

Jawa Timur Semen, perkapalan, kertas, pupuk, baterai, 
kaca, alkohol, kayu lapis, kereta api, garam, 
tembakau, cengkih, dan rokok 

Bali Bali Tenun 

Nusa 
Tenggara 

NTT Semen  Kupang,  mangan,  dan  minyak cendana 

NTB Emas, perak, dan mangan 

 
Kalimantan 

Kalimantan Barat Bauksit, intan, minyak kelapa, rotan, dan karet 

Kalimantan 
Tengah 

Minyak kelapa, minyak bumi, intan, karet, dan rotan 

Kalimantan 
Selatan 

Batubara, intan, bijih besi, dan rotan 

Kalimantan Timur Kayu  lapis,  gas  alam  cair,  minyak bumi, tenun, 
kristal, dan timah 

Kalimantan Utara Minyak, gas, kelautan, dan tambang 
 
 
Sulawesi 

Sulawesi Utara Minyak kelapa, emas, marmer, mangan, gips, dan 
kayu Sulawesi Tengah Emas, bijih besi, nikel, dan mika 

Sulawesi Tenggara Nikel, minyak kelapa, aspal, dan kapur 

Gorontalo Emas, tembaga, tekstil, dan kayu 
Maluku Maluku Emas, minyak bumi, dan minyak kayu putih 

Maluku Utara Minyak  bumi,  nikel,  minyak  kayu putih, dan asbes 

 
 
Papua 

Papua Barat Minyak bumi, kayu gelondong, kayu lapis, emas, 
perak, aluminium, asbes, dan tembaga 

Papua Tembaga, minyak bumi, kayu lapis, marmer, 
aluminium, asbes, dan kayu gelondong 
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F. Refleksi 

Isilah penilaian diri ini dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya sesuai 

dengan perasaan kalian ketika mengerjakan suplemen bahan materi ini! 

1. Bubuhkanlah tanda centang (√) pada salah satu gambar yang dapat 

mewakili perasaan kalian setelah mempelajari materi ini! 

 

2. Apa yang sudah kalian pelajari? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. Apa yang kalian kuasai dari materi ini? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. Bagian apa yang belum kalian kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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5. Apa upaya kalian untuk menguasai yang belum kalian kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. Sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian 

lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. Sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah 

kalian lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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G. Cek Kemampuan 

Untuk mengukur pemahaman kalian, kerjakan latihan soal berikut. 

1. Tuliskan arti keunggulan komparatif. 

  

2. Melalui kegiatan telaah pustaka, lengkapilah tabel SDA dan persebarannya 

di wilayah Indonesia (minimal tiap pulau terwakili). 

Tabel 2. SDA dan Persebaranya di wilayah Indonesia 

No. Pulau Provinsi SDA 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

3. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil tambang terbesar di 

dunia. Pengelolaan tambang-tambang tersebut masih didominasi pihak 
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asing.  Kondisi  tersebut  mengakibatkan  tingginya  pengeluaran  negara 

dari sektor pertambangan.  

Coba ungkapkan pendapat kalian, upaya yang  harus kita lakukan agar negara 

Indonesia mampu  mengelola  sumber  daya  secara  mandiri!   

 

4. Jika sebuah wilayah memiliki SDA tinggi tapi SDM rendah, menurut kalian 

apakah kondisi ekonomi sosialnya akan lebih baik dibandingkan daerah 

yang SDA-nya rendah tapi memiliki SDM yang tinggi? Jelaskan jawabanmu! 
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H. Umpan Balik Guru 
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Peran Pelaku 
Ekonomi di 
Indonesia 
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PEMBELAJARAN 2: 
Peran Pelaku Ekonomi di Indonesia 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Melalui aktivitas mengamati gambar dan melihat tayangan video dapat 

menunjukkan peran pelaku ekonomi masyarakat sekitar, melalui mengkaji 

artikel, melakukan pengamatan di lingkungan sekitar dapat menunjukkan 

sumber pendapatan masyarakat pada masa pandemi Covid-19 dan 

menganalisis faktor produksi dalam kegiatan ekonomi serta menjelaskan 

dampak Covid-19 terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Berdasarkan 

kegiatan belajar ini diharapkan kalian menjadi siswa yang tumbuh mandiri, 

penuh tanggungjawab dan memiliki kepekaan serta kepedulian. 
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B. Peta Kompetensi dan Aktivitas Belajar 

 

Gambar 7. Peta Kompetensi dan Aktivitas Pembelajaran 2 

 

 

 

 

Menganalisis 

Kunggulan dan 

Kerbatasan Ruang 

dalam Permintaan 

dan Penawaran serta 

Teknologi, dan 

pengaruhnya 

terhadap Interaksi 

antarruang bagi 

Kegiatan Ekonomi, 

Sosial, dan Budaya 

di Indonesia dan 

negara-negara 

ASEAN. 

Menganalisis  

Peran Pelaku 

Ekonomi  di 

Indonesia  

Mengamati Gambar dan 

Menyimak tayangan 

Video Pelaku Ekonomi  

di Indonesia 

Mengamati Peran Pelaku 

Ekonomi di  Lingkungan 

Sekitar 

Menganalisis Peran 

Faktor Produksi dalam 

Kegiatan Ekonomi 

Menjelaskan Dampak 

Covid-19 terhadap 

kehidupan Ekonomi  

Sosial Budaya  

Masyarakat 

Menunjukkan Sumber 

Pendapatan Masyarakat 

pada Masa Pandemi 

Covid-19 
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C. Aktivitas Pembelajaran 

Sebelum memulai aktivitas pembelajaran, silakan kalian berdoa. Semoga Allah 

SWT. senantiasa memberikan kemudahan keberkahan kesehatan dan 

keselamatan dalam semua aktivitas kalian untuk mencari ilmu. Jangan lupa 

untuk menjaga kesehatan, selalu terapkan protokol kesehatan dengan sering 

mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker setiap beraktivitas di 

luar rumah dan tetap menjaga jarak, harus semangat, ya. Selamat belajar! 

Peran Pelaku Ekonomi di Indonesia 

1. Masih semangat anak-anak hebat Indonesia, sekarang kita akan 

mempelajari materi peran pelaku ekonomi, Yuk kita awali aktivitas 

pembelajaran dengan menyaksikan video dengan seksama karena setelah 

itu kalian akan melaksanakan beberapa aktivitas, silahkan mengakses link 

berikut ini: https://youtu.be/SJmIYeg19bM,  

 

Gambar 8.  video pelaku ekonomi 
sumber: https://youtu.be/SJmIYeg19bM 

 

https://youtu.be/SJmIYeg19bM
https://youtu.be/SJmIYeg19bM
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Jika kalian memiliki kesulitan dengan jaringan internet, silakan amati gambar 

pelaku ekonomi berikut. 

  
Gambar 9. Masyarakat sebagai Rumah 

Tangga Konsumen membelanjakan 
pendapatannya di pasar tradisional 

 sumber: http://b.link/rumahtanggakonsumen 

Gambar 10. Nelayan mengolah hasil 
tangkapan, Rumah tangga Produsen 

menghasilkan produk ikan asin   
sumber: http://b.link/rumahtanggaprodusen 

 

 

Gambar 11. Bulog sebagai RT Pemerintah 
menjaga ketersediaan  kebutuhan pokok 

http://b.link/Rumahtanggapemerintah 

Gambar 12. Bongkar muat peti kemas di 
Pelabuhan oleh rumah tangga luar negeri 

http://b.link/rumahtanggaluarnegeri 

 

Setelah kalian mengamati gambar dan melihat tayangan video, coba artikan 

pelaku ekonomi dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami. 

 

 

http://b.link/rumahtanggakonsumen
http://b.link/rumahtanggaprodusen
http://b.link/Rumahtanggapemerintah
http://b.link/rumahtanggaluarnegeri
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2. Menurut kalian siapa saja pelaku ekonomi itu? 

 

3. Pelaku  ekonomi berperan penting dalam menggerakkan perekonomian  

sesuai dengan peran masing-masing. Kelompok masyarakat yang 

melakukan kegiatan konsumsi; perusahaan melakukan kegiatan produksi; 

pemerintah bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan 

kontrol terhadap jalannya roda perekonomian; hasil produksi sebagian 

disalurkan ke pembeli dalam negeri, sebagian lagi dijual ke  masyarakat 

luar negeri. 

Coba amati lingkungan sekitar kalian!, apakah terdapat keempat pelaku 

ekonomi di wilayahmu? Kemudian tuliskan contoh kegiatan dan peran 

pelaku ekonomi pada masa Pandemi Covid-19! 

No Pelaku 

Ekonomi 

Contoh Kegiatan 

Pelaku Ekonomi 

Peran Pelaku Ekonomi pada 

Masa Pandemi Covid-19 

1 

……………

…..…………

…………… 

………………………

………………………

……………………… 

…………………………………

…………………………………

……………………………....… 

2 

…………..…

……………..

.................... 

………………………

………………………

……………………… 

…………………………………

…………………………………

……………………………….… 

3 

……………

….…………

………….… 

………………………

………………………

……………………… 

…………………………………

…………………………………

………………………………… 

4 

……………

……………

…………….. 

…………………….…

…………………….…

……………………… 

…………………………………

…………………………………

………………………………… 
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4. Silakan kalian baca artikel berikut! 

Bertahan Hidup di Masa Pandemi, dari yang Terkena PHK 
hingga Pemulung Makan Nasi Aking 

 

          PIKIRAN RAKYAT - Pandemi global Covid-19 saat ini, merebak di 
seluruh dunia tanpa siapapun bisa memprediksi sebelumnya. Tak heran 
jika tak satu orang atau negara pun yang siap dalam menghadapi segala 
permasalahan yang timbul mulai dari kesehatan hingga dampak sosial 
ekonomi di pandemi tersebut. 
          Seperti halnya yang dialami oleh Budiawan (34), warga Desa Cibiru 
Hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung yang sebelumnya bekerja 
sebagai buruh di salah satu pabrik garmen di kawasan Solokanjeruk. Ia 
tak pernah menyangka, pandemi bisa membuat dirinya kehilangan 
pekerjaan dan menutup celah sumber pendapatan lain dalam hidupnya, 
hanya dalam sekejap. 
          Budiawan tak menampik jika dirinya kini boleh dibilang orang 
miskin baru (misbar) seperti istilah yang digunakan pemerintah sekarang. 
"Sebelumnya, saya bisa menghidupi istri dan dua anak saya dengan gaji 
dari pabrik, tetapi sekarang boleh dibilang tak ada pendapatan sama 
sekali," ujarnya, Minggu 3 Mei 2020. Menurut Budiawan, gajinya sewaktu 
masih bekerja, sesuai dengan standar upah minimum regional. Sekalipun 
ia tak menyebutkan angka pasti, setidaknya bisa tergambar bahwa gaji 
Budiawan saat bekerja setidaknya mencapai Rp 3 juta. 
          Tak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari untuk istri 
dan dua anak, Budiawan mengaku gajinya itu tak jarang bisa membantu 
sang mertua yang juga tinggal dalam satu rumah dengan keluarganya. 
Namun semua berubah drastis ketika pertengahan Maret 2020 lalu, 
perusahaan tempatnya bekerja melakukan pemutusan hubungan kerja 
(PHK) terhadap dirinya dan sejumlah karyawan lain. 
"Sejak itu, saya kehilangan pendapatan dan sulit mencari pekerjaan 
pengganti karena kondisi pandemi membuat pergerakan semakin 
terbatas. Saya menyesal dulu sempat ingin bekerja sambilan ojek online, 
tetapi tak sempat daftar," kata Budiawan. 
           Kini, budiawan hanya bisa menyambung hidup dengan sedikit sisa 
tabungan yang digunakan untuk modal usaha kecil-kecilan dan menjadi 
pemulung barang bekas. Namun usaha berjualan jajanan anak yang ia 
jalani bersama sang istri, paling banyak hanya bisa memberikan 
keuntungan Rp 500.000 dalam satu bulan terakhir. 
            Selain sulit untuk beraktivitas secara normal di luar rumah, 
mengaku pekerjaannya pun kini memang sulit mendatangkan 
penghasilan. Bahkan ia sempat tak bisa mendapatkan uang sama sekali 
selama berhari-hari. Akibatnya, dalam beberapa waktu terakhir Oleh tak 
sanggup lagi membeli beras keluarga pun terpaksa sempat makan nasi 
aron atau nasi aking untuk buka puasa dan sahur 

Sumber: http://b.link/bertahanhidupdimasapandemi 

https://www.pikiran-rakyat.com/tag/Covid-19
https://www.pikiran-rakyat.com/tag/pandemi
https://www.pikiran-rakyat.com/tag/Bandung
https://www.pikiran-rakyat.com/tag/pabrik
https://www.pikiran-rakyat.com/tag/pandemi
https://www.pikiran-rakyat.com/tag/pabrik
https://www.pikiran-rakyat.com/tag/PHK
https://www.pikiran-rakyat.com/tag/pandemi
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Berdasarkan artikel, Konsumen membutuhkan barang dan jasa sehari-hari 

yang dihasilkan produsen kemudian konsumen membayar barang dan jasa 

yang diterima. Oleh karena itu, rumah tangga keluarga/ konsumen harus 

memiliki pendapatan. 

Coba amati keluarga kalian!, tunjukkan sumber pendapatan yang diperoleh 

keluarga kalian dan yang berdampak Covid-19! 

No Sumber 

Pendapatan 

Asal Sumber 

Pendapatan 

Sumber Pendapatan              

yang berdampak Covid-19 

1 

………………..

…..……………

…..……………

……………….. 

………………………

………………………

………………………

…………..…………… 

………………………………

………………………………

………………………....……

……………………………… 

2 

………………

………………

………………

…………….... 

………………………

………………………

………………………

…………………….. 

………………………………

………………………………

…………………………..……

………………………………. 

3 

……………….

………………

…….…………

……………… 

………………………

………………………

………………………

…………………….. 

………………………………

………………………………

………………………….……

………………………………. 

4 

………………

………………

……………......

........................ 

…………………….…

…………………….…

………………………

………………………. 

………………………………

………………………………

……………………………..…

……………..……………… 
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5. Masih semangat anak-anak hebat Indonesia, silakan kalian amati gambar 

berikut! 

  
Gambar 13. Lahan perkebunan Teh 

merupakan salah satu faktor produksi yang 
berasal dari alam 

sumber: http://b.link/faktorproduksialam 

Gambar 14 Buruh Pabrik yang telah 
menyumbangkan tenaganya untuk 

menghasilkan barang dan jasa   
sumber: http://b.link/faktortenagakerja 

  
Gambar 15. Produksi Roti di Pabrik  

dengan menggunakan mesin merupakan 
contoh barang modal 

Sumber: http://b.link/contohbarangmodal 

Gambar 16. Manajer sedang memimpin 
rapat, merupakan keahlian dalam 

kewirausahaan 
Sumber: http://b.link/kewirausahaan 

 

Gambar di atas menunjukkan empat faktor produksi, yang terdiri dari faktor 

produksi alam, tenaga kerja, modal dan kewirausahaan.  

Faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen dan digunakan 

oleh Rumah Tangga Perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Faktor 

Produksi juga memiliki peran yang sangat penting untuk kesuksesan kegiatan 

proses produksi oleh rumah tangga produsen.  

 

 

http://b.link/faktorproduksialam
http://b.link/faktortenagakerja
http://b.link/contohbarangmodal
http://b.link/kewirausahaan
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Berdasarkan gambar, silakan kalian jelaskan peran masing-masing faktor 

produksi terhadap keberhasilan rumah tangga produsen dalam menghasilkan 

barang dan jasa. 

No. Faktor Produksi  Perang Penting 

 

1. 

  

 

2. 

  

 

3. 

  

 

4. 

  

 

6. Seperti yang kita ketahui bersama, Pandemi Covid-19 telah membawa 

pengaruh di berbagai aspek kehidupan baik ekonomi, sosial dan budaya.  

Coba amati lingkungan sekitar tempat tinggal kalian, apakah masyarakat 

mengalami dampak adanya pandemi Covid-19? Jika iya, bagaimana cara yang 

dilakukan masyarakat di sekitar kalian memenuhi kebutuhan hidupnya? 
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7. Masih semangat anak-anak hebat Indonesia, sebagai selingan dan untuk 

mengecek pemahaman kalian, materi peran pelaku ekonomi, silakan kalian 

kerjakan kuis Teka Teki Silang berikut. 

 

Mendatar 
 
1.   orang atau pihak yang melaksanakan kegiatan ekonomi 
3.   peran rumah tangga keluarga 
5.   memiliki peran mengatur atau regulator perekonomian negara 
7.   memberikan tenaga dan pikirannya untuk proses produksi 
 

Menurun 
 
2.  peran pemerintah dalam mengatur distribusi kebutuhan pokok masyarakat 
4.  sumber pendapatan dari hasil kegiatan jual beli  
6.  pihak yang melaksanakan kegiatan menjual barang dan jasa ke luar negeri 
8.  faktor produksi berupa lahan yang digunakan dalam proses produksi 
9.  sumber pendapatan yang diperoleh RTK dari menyewakan lahan/bangunan 

10.  contoh Badan Usaha Milik Negara 



Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas VIII 

 
 

35 

D. Sumber/Media/Alat 

Mukminan dkk. 2017. Buku Siswa IPS Kelas VIII SMP/MTs edisi revisi 2017. 

Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. 

Mukminan dkk. 2017. Buku Guru IPS Kelas VIII SMP/MTs edisi revisi 2017. 

Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. 

https://youtu.be/SJmIYeg19bM 

http://b.link/rumahtanggakonsumen 

http://b.link/rumahtanggaprodusen 

http://b.link/Rumahtanggapemerintah 

http://b.link/rumahtanggaluarnegeri 

http://b.link/faktorproduksialam 

http://b.link/faktortenagakerja 

http://b.link/contohbarangmodal 

http://b.link/kewirausahaan 

http://b.link/bertahanhidupdimasapandemi 

http://b.link/sikluspelakuekonomi 

Media: WhatsApp, Telegram, Zoom, Google Meeting, Google Classroom, dan 

Email 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/SJmIYeg19bM
http://b.link/rumahtanggakonsumen
http://b.link/rumahtanggaprodusen
http://b.link/Rumahtanggapemerintah
http://b.link/rumahtanggaluarnegeri
http://b.link/faktorproduksialam
http://b.link/faktortenagakerja
http://b.link/contohbarangmodal
http://b.link/kewirausahaan
http://b.link/sikluspelakuekonomi
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E. Bahan Bacaan 

1. Pelaku Ekonomi. 

Terdapat empat pelaku ekonomi, yakni:  

a. Kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap  

barang  dan  jasa  untuk  memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri ataupun 

keluarga dinamakan rumah tangga konsumen (RTK).  

b. Pihak yang melakukan kegiatan produksi yaitu kegiatan untuk 

menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kepentingan orang lain 

dinamakan rumah tangga produsen (RTP).  

c. Selain pihak yang menghasilkan dan mengonsumsi barang dan jasa, ada 

pihak yang bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan 

kontrol terhadap jalannya roda perekonomian, yang disebut rumah tangga 

pemerintah. 

d. Hasil produksi sebagian disalurkan ke pembeli dalam negeri, sebagian lagi 

dijual ke  masyarakat luar negeri. Hal ini menimbulkan arus barang dan 

jasa dari dalam negeri ke luar negeri, yang disebut ekspor. 

2. Sumber Pendapatan Rumah Tangga Keluarga. 

Sumber Pendapatan  rumah  tangga keluarga terdiri atas: 

a. Sewa (rent), yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga 

karena telah menyewakan tanahnya kepada perusahaan. 

b. Upah (wage), yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga 

karena telah  mengorbankan  tenaganya  untuk  bekerja  pada  

perusahaan.   
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c. Bunga  (interest),  yaitu  balas  jasa  yang  diterima  rumah  tangga  

keluarga karena  telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal. 

d. Laba/keuntungan  (profit),  yaitu  balas  jasa  yang  diterima  rumah  

tangga keluarga karena telah memberikan kontribusi berupa tenaga dan 

pikirannya dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan 

memperoleh laba. 

3. Pasar Input dan Output. 

Pasar Input dan Pasar Output 

a. Pertemuan permintaan barang dan jasa dari konsumen dengan penawaran 

barang dan jasa dari produsen terjadi di pasar output atau pasar produk. 

Contoh pasar output produk adalah minimarket, pasar tradisional, bengkel, 

lembaga bimbingan belajar.  

b. Penawaran faktor produksi terjadi di pasar input atau pasar faktor produksi. 

Salah satu contoh pasar input  adalah pasar tenaga kerja. Tenaga kerja 

merupakan salah satu faktor produksi yang penting bagi setiap perusahaan. 

4. Peran Pelaku Ekonomi. 

Pelaku Ekonomi Peran Pelaku Ekonomi 

RTK Pemakai (konsumen) barang dan jasa 

Pemasok faktor produksi kepada rumah tangga 

perusahaan untuk melakukan proses produksi. 

RTP Penyedia barang dan jasa bagi konsumen 

Pengguna faktor produksi 

RT Pemerintah Pengatur atau Regulator dalam Perekonomian 

Konsumen, Produsen 

RT Luar Negeri Penyedia faktor Produksi dari Luar Negeri  

Membayar jasa atas kegiatan ekspor dan Impor 
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F. Refleksi 

Isilah penilaian diri ini dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya sesuai 

dengan perasaan kalian ketika mengerjakan suplemen bahan materi ini! 

1. Bubuhkanlah tanda centang (√) pada salah satu gambar yang dapat 

mewakili perasaan kalian setelah mempelajari materi ini! 

 

2. Apa yang sudah kalian pelajari? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. Apa yang kalian kuasai dari materi ini? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. Bagian apa yang belum kalian kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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5. Apa upaya kalian untuk menguasai yang belum kalian kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. Sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian 

lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. Sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah 

kalian lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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G. Cek Kemampuan 

Untuk mengukur pemahaman kalian, kerjakan latihan soal berikut. 

1. Tuliskan Peran Rumah Tangga Konsumen. 

  

2. Melalui kegiatan telaah pustaka, lengkapilah tabel perbedaan antara Pasar 

Input dan Pasar Output. 

Tabel 3. Perbedaan Pasar Input dan Output 

No Pasar Input Pasar Output 

1 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

………………………………… 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

….………………………………….. 

2 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

………………………………… 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

….…………………………………… 

3 

………………………...............

...............................................

.................................…………

………………………………… 

………………………………………

…………..……………………………

………………………………………

………..……………………………. 

 

 

 

 



Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas VIII 

 
 

41 

3. Melalui kegiatan telaah pustaka, lengkapilah tabel Contoh Kelompok 

Rumah Tangga Produsen di Indonesia berikut. 

Tabel 4. Contoh Kelompok Rumah Tangga Produsen 

No. BUMN BUMS KOPERASI 

    

    

    

    

    

 

4. Pemerintah berperan sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian 

suatu negara. Perekonomian harus diatur sehingga perekonomian dapat 

menyejahterakan masyarakat secara adil dan merata 

Coba kalian kemukan kebijakan atau langkah apa saja yang telah dilakukan 

Pemerintah di bidang Ekonomi, pada masa Pandemi Covid-19! 
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5. Rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen memiliki keterkaitan, 

Hubungan antara rumah tangga keluarga/ konsumen dan rumah tangga 

perusahaan/konsumen tergambar  berikut. 

 

 

Gambar 17. Siklus Pelaku Ekonomi 

Coba kalian uraikan hubungan pelaku  2 ekonomi seperti terdapat pada gambar 

Siklus Pelaku Ekonomi. 
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H. Umpan Balik Guru 
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Penguatan Ekonomi 
Maritim di Indonesia 
dan Negara-negara 

ASEAN  
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PEMBELAJARAN 3: 
Penguatan Ekonomi Maritim                                                    
di Indonesia dan Negara-negara ASEAN 

 

 

A. Tujuan Pembelajaran 

Melalui aktivitas mengamati gambar dan melihat tayangan video dapat 

menunjukkan kegiatan ekonomi maritim di Indonesia, melalui pengamatan 

lingkungan sekitar kalian mampu membandingkan potensi emonomi Maritim 

dengan kondisi nyata kehidupan masyarakat dan melalui mengkaji Artikel 

mampu menjelaskan pengembangan potensi ekonomi maritim di Indonesia dan 

Negara-negara ASEAN. Berdasarkan kegiatan belajar ini diharapkan kalian 

menjadi siswa yang tumbuh mandiri, penuh tanggungjawab dan memiliki rasa 

cinta tanah air serta kepedulian. 
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B. Peta Kompetensi dan Aktivitas Belajar 

 

Gambar 18. Peta Kompetensi dan Aktivitas Pembelajaran 3 

 

 

 

 

 

Menganalisis 

keunggulan dan 

keterbatasan ruang 

dalam permintaan 

dan penawaran serta 

teknologi, dan 

pengaruhnya 

terhadap interaksi 

antarruang bagi 

kegiatan ekonomi, 

sosial, dan budaya di 

Indonesia dan 

negara-negara 

ASEAN. 

Menganalisis  

Penguatan 

Ekonomi Maritim 

di Indonesia dan 

Negara-negara 

ASEAN 

Membandingkan Potensi 

Ekonomi Maritim dengan 
Kondisi Nyata Kehidupan 

Masyarakat 

Mengkaji Artikel 

Pengembangan Potensi 
Ekonomi Maritim di 

Indonesia dan Negara-

negara ASEAN  

Mengamati Gambar dan 

Menyimak Tayangan Video 

Penguatan  Ekonomi 

Maritim di Indonesia 

 

 
Menunjukkan Kegiatan 

Ekonomi Maritim di 

Indonesia 
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C. Aktivitas Pembelajaran 

Sebelum memulai aktivitas pembelajaran, silakan kalian berdoa. Semoga Allah 

SWT. senantiasa memberikan kemudahan keberkahan kesehatan dan 

keselamatan dalam semua aktivitas kalian untuk mencari ilmu. Jangan lupa 

untuk menjaga kesehatan, selalu terapkan protokol kesehatan dengan sering 

mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker setiap beraktivitas di 

luar rumah dan tetap menjaga jarak, harus semangat, ya. Selamat belajar! 

Penguatan Ekonomi Maritim di Indonesia dan Negara-negara ASEAN 

1. Masih semangat anak-anak hebat Indonesia, sekarang kita akan 

mempelajari materi penguatan ekonomi maritim di Indonesia dan negara-

negara ASEAN. Yuk kita awali aktivitas pembelajaran dengan menyaksikan 

video dengan seksama karena setelah itu kalian akan melaksanakan 

beberapa aktivitas. Silahkan mengakses link berikut ini: 

https://youtu.be/q0QLVX4yWwk 

 

Gambar 19.  video peguatan ekonomi maritim di Indonesia 
Sumber: https://youtu.be/q0QLVX4yWwk 

 
Jika kalian memiliki kesulitan dengan jaringan internet, silakan amati gambar 

pelaku ekonomi berikut. 

https://youtu.be/q0QLVX4yWwk
https://youtu.be/q0QLVX4yWwk
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Gambar 20. Keindahan taman laut 
Bunaken di Manado  

Sumber:  
http://b.link/pariwisatapotensimaritim 

Gambar 21. Kapal pesiar potensi salah satu 
contoh  ekonomi maritim 

Sumber: 
http://b.link/kapalberlayardilaut 

 

 
 

Gambar 22. Industri galangan kapal, 
potensi ekonomi maritim  

Sumber:  
http://b.link/pariwisatapotensimaritim 

Gambar 23. Pengelolaan pelabuhan 
Intenasional Kijing 

Sumber: 
http://b.link/pelabuhaninternasional 

 

Setelah menonton video dan gambar di atas, coba artikan ekonomi maritim 

dengan bahasa sendiri yang mudah dipahami. 

 

 

http://b.link/pariwisatapotensimaritim
http://b.link/kapalberlayardilaut
http://b.link/pariwisatapotensimaritim
http://b.link/pelabuhaninternasional
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2. Supaya kalian lebih memahami Ekonomi Maritim di Indonesia, silahkan 

tunjukkan kegiatan Ekonomi maritim dengan melengkapi tabel/memberi 

tanda checklist (√) dan jelaskan alasan jawabanmu. 

No Gambar 

Kegiatan 
Ekonomi 
Maritim Alasan 

Ya Tidak 

1 

Pelayaran di Indonesia 

   
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………. 

2 

Hasil tangkapan ikan nelayan 

   
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………. 

3 

Industri galangan kapal 

   

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………. 

4 

Petani Garam 

   

……………………………………

……………………………………

……………………………………

…………………………………… 
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3. Masih Semangat anak-anak hebat Indonesia, Seperti yang kita ketahui 

bersama Indonesia memiliki Sumber Daya Alam kelautan yang besar 

karena letaknya strategis (berada di persilangan Samudra Hindia dan 

Samudra Pasifik) dan  posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar 

di dunia.  

Banyaknya kekayaan yang terkandung di laut secara utuh baik di dalam, di 

dasar maupun di atas permukaan laut merupakan potensi ekonomi yang 

mampu memberikan kontribusi nyata bagi  perekonomian nasional. 

Adanya Pandemi Covid-19 berdampak pada kegiatan ekonomi maritim di 

Indonesia. Coba kalian lengkapi tabel potensi Ekonomi Maritim di Indonesia 

dan kondisi nyata kehidupan masyarakat serta dampak yang ditimbulkan  

dari adanya Pandemi Covid-19. 

No 

Potensi 
Ekonomi 
Maritim  

Indonesia 

Kondisi Nyata 
Kehidupan 
Masyarakat  

 Dampak Pandemi 
Covid-19  

1 

…………………

…………………

………………… 

……………………….…

……………………….…

…………………..…… 

……………………………

……………………………

…………………………… 

2 

…………………

…………………

………………… 

…………………………

…………………………

………………..……… 

……………………………

……………………………

………………………….. 

3 

…………………

…………………

………………… 

…………………………

…………………………

…………….…………… 

……………………………

……………………………

…………………………. 

4 

…………………

…………………

…………………. 

…………………………

…………………………

…………….…………… 

……………………………

……………………………

…………………………… 
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4. Silahkan kalian baca dan cermati artikel ekonomi maritim berikut. 

Ekonomi Maritim Jadi Andalan Pertumbuhan Kawasan ASEAN 

           Sektor Maritim menjadi salah satu sektor yang diandalkan dalam 
pembangunan ekonomi negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Hal ini 
berkaca dari dua pertiga wilayah APEC dan ASEAN adalah perairan, dan ini mirip 
dengan Indonesia. 
           "Ekonomi maritim (maritime economy) memberikan dampak efektif pada 
konektivitas yang berpengaruh terhadap biaya tranportasi atau pengiriman menjadi 
lebih murah, dan juga berdampak pada aqua culture, yakni pemberdayaan iklim 
lingkungan laut agar dapat berkembang." kata Ketua APEC Business Advisory 
Council (ABAC) Indonesia Anindya N. Bakrie, Rabu (15/11). Selama ini baik negara-
negara anggota ASEAN maupun APEC mengalami pertumbuhan trade dan 
investment yang cukup pesat, namun isu mengenai kesenjangan ekonomi masih 
terjadi di negara-negara tersebut.  
            Presiden Jokowi menggarisbawahi bahwa apa pun yang akan dilakukan 
haruslah menyoroti kesenjangan yang terjadi termasuk cara menanggulanginya. 
“Salah satunya melalui ekonomi maritim dan pemerataan pertumbuhan di kawasan 
regional," sambungnya. Dijelaskannya, pemerintah Indonesia dalam KTT ASEAN 
Summit ke-31 di Manila Filipina kembali membawakan isu pentingnya role model 
pembangunan ekonomi untuk pengentasan kesenjangan. Ini merupakan kelanjutan 
dari pembahasan forum APEC Business Advisory Council (ABAC) Dialog dengan dan 
APEC Leaders pada KTT APEC ke-25 di Da Nang, Vietnam pada 10-12 Novermber 
lalu. Presiden Joko Widodo mengedapankan isu pemberdayaan ekonomi di setiap 
daerah sebagai salah satu upaya mengatasi kesenjangan tersebut.(esy/jpnn) 

Sumber: http://b.link/ekonomimaritimASEAN 

Berdasarkan artikel di atas coba kemukakan pendapat kalian, Bagaimana    

peran perairan dalam mengembangkan ekonomi maritim di Indonesia dan 

ASEAN! 

 

 

 

 

http://b.link/ekonomimaritimASEAN


Pembelajaran Berbasis Aktivitas 

 
52 

5. Masih semangat anak-anak hebat Indonesia, sebagai selingan dan untuk 

mengecek pemahaman kalian, materi ekonomi maritim di Indonesia dan 

negara ASEAN, silahkan kalian mengerjakan kuis kahoot dengan 

mengakses link: https://kahoot.it/challenge/0250177?challenge-

id=7ee36914-a622-48a2-a7c0-a2992382be27_1604193097804 

 Jika tidak memiliki akses internet, silahkan kalian silang kotak pilihan jawaban 

yang paling benar! 

  

  

https://kahoot.it/challenge/0250177?challenge-id=7ee36914-a622-48a2-a7c0-a2992382be27_1604193097804
https://kahoot.it/challenge/0250177?challenge-id=7ee36914-a622-48a2-a7c0-a2992382be27_1604193097804
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D. Sumber/Media/Alat 

Mukminan dkk. 2017. Buku Siswa IPS Kelas VIII SMP/MTs edisi revisi 2017. 

Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. 

Mukminan dkk. 2017. Buku Guru IPS Kelas VIII SMP/MTs edisi revisi 2017. 

Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. 

https://youtu.be/q0QLVX4yWwk 

http://b.link/pariwisatapotensimaritim 

http://b.link/kapalberlayardilaut 

http://b.link/pariwisatapotensimaritim 

http://b.link/pelabuhaninternasional 

http://b.link/ekonomimaritimASEAN 

https://kahoot.it/challenge/0250177?challenge-id=7ee36914-a622-48a2-a7c0-

a2992382be27_1604193097804 

Media: WhatsApp, Telegram, Zoom, Google Meeting, Google Classroom, dan 

Email 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/q0QLVX4yWwk
http://b.link/pariwisatapotensimaritim
http://b.link/kapalberlayardilaut
http://b.link/pariwisatapotensimaritim
http://b.link/pelabuhaninternasional
http://b.link/ekonomimaritimASEAN
https://kahoot.it/challenge/0250177?challenge-id=7ee36914-a622-48a2-a7c0-a2992382be27_1604193097804
https://kahoot.it/challenge/0250177?challenge-id=7ee36914-a622-48a2-a7c0-a2992382be27_1604193097804
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E. Bahan Bacaan 

1. Konsep Ekonomi Maritim. 

Ekonomi  kelautan  (marine  economy)  merupakan  kegiatan  ekonomi  

yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang 

menggunakan sumber daya alam (SDA) dan jasa-jasa lingkungan kelautan 

untuk menghasilkan barang dan jasa.  

Ekonomi maritim (maritime economy) merupakan kegiatan ekonomi yang 

mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, 

pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa 

terkait. 

2. Kondisi Ekonomi Maritim di Indonesia dan Negara-negara 

ASEAN. 

kondisi ekonomi maritim di Indonesia, dilihat dari: 

a) Sektor Pelayaran 

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaran 

merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Namun dalam  realita, industri pelayaran nasional saat 

ini dalam kondisi belum begitu baik. Ditinjau dari segi daya saing, 

pangsa muatan armada kapal nasional masih tergolong rendah. Industri 

galangan kapal, yang sebenarnya sangat strategis karena mempunyai 

rantai hulu-hilir yang panjang, hingga saat ini belum berkembang. 

Sistem  pelabuhan  saat  ini  hanya  berperan  sebagai  cabang  atau  

ranting dari Singapura atau pelabuhan luar negeri lainnya. Pelayanannya 

masih belum efisien dan belum produktif. Daya saing sumber daya 

manusia di sektor pelayaran masih relatif rendah. 
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b) Sektor Perikanan 

Potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar dan sepantasnya 

Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun 

demikian, kontribusi sektor  perikanan  terhadap  pendapatan nasional  

masih  rendah.  Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih 

sangat kurang. 

c) Sektor Pariwisata Bahari 

Pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efek 

berganda (multiplier effect) yang dapat menyerap tenaga kerja, 

meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan 

yang berasal dari luar negeri (devisa). Selain  itu, pengembangan 

pariwisata bahari mempunyai dampak positif untuk tumbuh-bangkitnya 

jiwa dan budaya bahari yang dapat memberikan efek berganda dalam 

mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh. Namun 

demikian, hingga saat ini pariwisata bahari belum berkembang dengan 

baik. 

3. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Maritim di 

Indonesia. 

a) Kebangkitan ekonomi kelautan Indonesia ditandai dengan perubahan 

paradigma pembangunan nasional, dari pembangunan berbasis daratan 

(land-based development) menjadi pembangunan berbasis kelautan 

(ocean-based development). Melalui  perubahan  basis  pembangunan  

dari  basis  daratan  ke  lautan,  maka pelabuhan,  armada pelayaran 

(transportasi  laut) akan lebih maju dan efisien. 
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b) memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan  

maritim,  membangun  tol  laut, pelabuhan laut dalam, logistik, industri  

perkapalan, diyakini akan mengurangi inefisiensi ekonomi  nasional  dan 

meningkatkan daya saing produk dalam negeri.  

c) Bentuk kebijakan lain di bidang ekonomi maritim adalah dalam 

menyambut ASEAN Connectivity, Indonesia menyiapkan lima pelabuhan 

besar.Lima pelabuhan yang  dimaksud adalah Pelabuhan Belawan di 

Sumatera Utara, Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, serta pelabuhan-

pelabuhan di Surabaya, Makassar, dan Kalimantan.  

d) Menyiapkan kerangka regulasi yang sesuai dengan semua pihak. 

Karena regulasi tiap negara di ASEAN sangat berbeda-beda, maka 

diperlukan harmonisasi regulasi. Menjelang pemberlakuan MEA, mengatasi 

masalah sektor perikanan menjadi sebuah keharusan. Kendala kita 

menghadapi MEA sekarang ini sesungguhnya bukan pada aspek 

perikanan itu sendiri tetapi lebih kepada  aspek pemberdayaan terutama 

pemberdayaan nelayan karena nelayan sebagai pelaku  utama 

perikanan.  
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F. Refleksi 

Isilah penilaian diri ini dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya sesuai 

dengan perasaan kalian ketika mengerjakan suplemen bahan materi ini! 

1. Bubuhkanlah tanda centang (√) pada salah satu gambar yang dapat 

mewakili perasaan kalian setelah mempelajari materi ini! 

 

2. Apa yang sudah kalian pelajari? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. Apa yang kalian kuasai dari materi ini? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. Bagian apa yang belum kalian kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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5. Apa upaya kalian untuk menguasai yang belum kalian kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. Sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian 

lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. Sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah 

kalian lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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G. Cek Kemampuan 

Untuk mengukur pemahaman kalian, kerjakan latihan soal berikut. 

1. Tuliskan kegiatan ekonomi maritim (maritime economy) yang kalian pahami. 

  

2. Melalui kegiatan telaah pustaka, lengkapilah tabel potensi ekonomi maritim di 

Indonesia di lihat dari sektor pelayaan, perikanan dan pariwisata bahari. 

Tabel 5. Potensi Ekonomi Maritim 

No Sektor Ekonomi Maritim Potensi Ekonomi Maritim 

1 Pelayaran 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

….………………………………….. 

2 Perikanan 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

….…………………………………… 

3 Pariwisata Bahari 

………………………………………

…………..……………………………

………………………………………

………..……………………………. 
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3. Pengembangan ekonomi maritim perlu ditingkatkan dengan harapan dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat 

Indonesia. Pengembangan  ekonomi  maritim  sangat  diperlukan  mengingat  

besarnya  potensi ekonomi  maritim  yang  kita  miliki. 

Bagaimana Strategi dan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Maritim yang 

diterapkan di Indonesia sehingga mencapai kesejahteraan Rakyat Indonesia. 

 

 

 

H. Umpan Balik Guru 
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