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SISTEM EKONOMI KERAKYATAN SEBAGAI

PENGEMBAI\GAII PEMIKIRAN DAN PELEMBAGAAII ilTOUBI, DEMOKRASI

BERKETUHANAI.{ YANG MAIIAESA^ 1

Oleh: Dr. Efridani Lubis, SH., MH2

I. Pendahuluan

Perubahan UUD 1945 yang cukup mendasar dan mengubah paradigma ketatanegaraan

Indonesia adalah pada Pasal I ayat (2) truD 1945 yang menyatakan bahwa: "Kedaulatan di

tangan ralcyat dan dilaksanalmn menurut Undang-Undang Dasar". Penggasan ini

menunjukkan bahwa demokrasi sebagai paradigma, tidak berdiri sendiri, tetapi paradigma

demokrasi yang dibangun harus dikawal bahkan harus didasarkan pada nilai hukum, sehingga

produk demokrasi dapat dikontrol secara normatif oleh paradigma hukum. Hal ini berarti

paradigma demokrasi yang dibangun adalah berbanding lurus dengan paradigma hukum dan

inilah paradigma Negara demokrasi berdasar atas hukum atau negara hukum yang

demokratis. Paradigma ini berimplikasi pada kelembagaan Negara, model kekuasaan Negara,

prinsip pemisahan kekuasaan dan checlcs and balances, serta kontrol normatif yang

pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga peradilan. Oleh karena itu paradigma tersebut

mengubah paradigma supremasi parlemen menjadi prinsip supremasi l<onstitusi/supremasi

hukum.

Dalam perspektif pemahaman hukum secara holistik, maka hukum tidak dipahami

sekedar dalam teks-teks hukum, atau hanya sekedar memenuhi kepentingan sesaat bahkan

kepentingan kelompok tertentu, melainkan harus menempatkannya pada konteks yang lebih

besar, yaitu masyarukat Indonesia. Dengan demikian, hukum tidak dilihat sebagai skema-

skema abstrak, melainkan sebagai sesuatu yang utuh dan nyata. Hal ini berarti hukum tidak

hanya dipandang sebagai peraturan (rules) melainkan juga sebagai perilaku manusia yang

terorganisir (organic behavior). Oleh karena itu, mengembangkan hukum melalui

pembentukan hukum baru harus memperhatikan terhadap nilai yang diyakini masyarakat,

sistem sosial, dan lingkungan yang mempengaruhi. Dalam perspektif ini, maka hukum selalu

konteksual dengan persoalan dan perkembangan masyarakat, serta memperhatikan,

melindungi dan memenuhi hak-hak dasar warga negara.

' Coll for paper ini disampaikan pada Seminar Nasional Islam dan Demokrasi: Pengembangan Model Demokrasi
Berketuhanan Yang Maha Esa, yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Islam As-Syaf iyah (UIA), di
Auditorium Gedung Bukopin dan Kampus UIA, Jakarta, tanggal 25-26 Jluli20l7.
2 Dosen Program Pascasarjana Magister/Doktor Ilrnu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah (UIA).
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Oleh karena itu, pemikiran yang holisitik dan diikuti oleh metoda pemecahan

masalah/analisis masalah dengan memperhatikan komponen yang berada pada satu jalinan

yang utuh, akan menghasilkan produk hukum yasng realistik tetapi juga futuristik yang

menadasarkan pada prinsip-prinsip perancangan hukum antara lain prinsip rule, opportunity,

capacity, communication, intere st, pro ces s, ideolo gl .

Banyak ketentuan yang merupakan cerminan paradigma di atas terlihat dalam UUD

1945 sebagai wujud negara demokrasi Indonesia. Pada kesempatan ini, fokus bahasan adalah

Pasal 33 UUD 1945 yang menganut prinsip ekonomi kerakyatan yang erat dengan konsep

demokrasi' ekonomi. Konsep Ekonomi Kerakyatan merupakan konsep ekonomi yang

dikembangkan oleh Soekarno dan Hatta pada tahun 1930-an. Pidato Soekamo pada Agustus

1930 dalam mengajukan pembelaan di Landraad Bandung, menyinggung bahwa ekonomi

rakyat telah terdesak bahkan terpadamkan oleh sistem ekonomi monopoli yang disempitkan

(Soekarno, 1930:31). Kemudian oleh Mohammad Hatta pemikiran Soekarno tersebut

dipertajam dan dijabarkan lebih lanjut dalam beberapa tulisannya pada harian Daulat

Ra'jat:"Pengaroeh Kolonial Kapitaal di Indonesia" yang dimuat pada tanggal 20 Nopember

1931; "Pendirian Kita" dimuat tanggal 10 September 1932; "Krisis Dunia dan Nasib Ra'jat

Indonesia" dimuat tanggal 20 September 1932; "Ekonomi Ra'jaf' yang dimuat tanggal20

November 1933; dan yang paling monumental adalah tulisannya tanggal l0 Juni 1934 yang

berjudul "Ekonomi Ra'jat dalam Bahaya',. Menggunakan istilah perekonomian ra'jat dan

elronomi ra'jat pada tulisan tersebut dimaksudkan untuk merujuk pada grass-roots economy

atau ekonomi berbasis rakyat (people-based economy) dan ekonomi terpusat pada

kepentingan rakyat (,people-centered economy)a.Latar belakang tulisan-tulisanuMohammad

Hatta pada era tahun 1931 sampai dengan 1934 di atas didorong keprihatianan beliau dengan

politik cultuurstelsel yang diterapkan Belanda, dimana kebijakan perekonomian tidak

berpusat pada kepentingan rakyat dimaksud5. Dalam praktik tanam paksa yang diterapkan

sejak tahun 1830, memaksa para petani untuk menanam komoditas tertentu yang ditetapkan

oleh Pemerintah Hindia Belanda. Praktik ini jelas-jelas sangat menyengsarakan pribumi dan

karenanya banyak kritik yang dilontarkan bahkan oleh petinggi-petinggi Belanda sendiri.

Menanggapi kritikan ini, Parlemen Belanda mengundangkan Agrarisch Wet pada tahun 1870;

dimana diatur bahwa monopoli Pemerintah Hindia Belanda atas hasil bumi Hindia Belanda

diakhiri dengan membuka kesempatan bagi para pemilik modal Eropa untuk menanamkan

3Hoesein, Lubis, Arifuddin, Hukurn Dan Kebijakan Pembangunan Sistem Ekonomi Keralcyatan,Makalah, 2016.

alihat Sri Edi Swasono, Kebangsaan, Keralqtatan, dnn Kebudayaan dalanrProsidin Kongres Pancasila VI: Penguatan,
Sinkronisasi, Harmonisasi, Integrasi Pelembagaan dan Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Memperkokoh Kedaulatan
Bangs4 Ambon, 3l Mei-01 Juni 2014, h. 89.
5Swasono, Ibid.
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investasi di daerah koloni tersebut berdasarkan hak guna usaha (erfpacht) selama 75 tahun

dan hak opstal untuk selama 20 tahun6.Dampak Agrarisch Wet terhadap pribumi ternyata

tidak lebih baik, menurut istilah Ismawan (2016:1) hanya berganti operator saja; yang semula

eksploitasi dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda di zaman culturstelsei berpindah

tangan kepada para pihak swasta (particulier initiatiefl. Dengan kesempatan ini, maka

berdirilah perkebunan-perkebunan besar (onderneming) yang dimiliki oleh swasta, yang

sebagian diambil alih melalui nasionalisasi yang menjadi perkebunan negara sekarang ini.

Karena adanya investasi swasta berdasarkan prinsip business as usuol, maka para pemodal

Eropa melalukan inovasi dengan bantuan dukungan infrastruktur ekonomi dari De Javasche

Bank menerapkan teknologi modern dan jaringan internasional. Akibatnya, perkebunan (baca

perekonomian) pribumi walaupun dipersilahkan bersaing secara terbuka, namun tetap kalah

dan semakin terpuruk dari perkebunan swasta Eropa tersebut, karena pada umumnya

perkebunan dan pertanian pribumi berskala kecil, berteknologi sederhana, dan berdimensi

lokal. Kesengsaraan para petani inilah yang mendorong munculnya pemikiran amanat

penderitaan rakyat (Ampera) yang diusung oleh para pejuang kemerdekaan.Toleh karena itu,

tatkala Mohammad Hatta menyusun konsep Ekonomi Rakyat tidak boleh ditafsirkan lepas

dari penderitaan dan kesengsaraan rakyat; dengan kata lain, ekonomi rakyat adalah

pemberdayaan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, konsep ekonomi

kerakyatan tidak bisa dipisahkan dengan konsep kesejahteraan rakyat. Kedua konsep secara

eksplisit dan implisitterdapatpada Pasal 33 UUD 1945.

A. Prinsip Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pasal33 UUD 1945

Pasal 33 IIUD 1945 berada di bawah Bab XIV dengan perubahan judul pada

Amendemen keempat menjadi 'Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial'. Merujuk

kepada judul dimaksud terlihat jelas bahwa sistem perekonomian nasional Indonesia

ditujukan untuk kesejahteraan sosial. Hal ini senada dengan pendapat Dawam Rahardjo yang

membahas Pasal 33 dari perspektif ekonomi. Menurut Rahardjo, jika dilihat dengan seksama,

maka Pasal 33 bertujuan untuk mecapai kesejahteraan sosial. @ahardjo, 2016: xxvii). Dalam

konsteks kesejahteraan, UUD 1945 menggunakan dua istilah, yaitu kesejahteraan umum dan

keseiahteraan sosial.Istilah kesejahteraan umum dapat ditemui dalam Alinea IV Pembukaan

(Preambule) UUD 1945; sedangkan istilah kesejahteraan sosial terdapat pada judul Bab XIV
tersebut di atas. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kedua istilah dimaksud. Menurut

u ihat Bambang Ismawan, Memberdayakan Perekonornian RalEat dalartTransformasi Kesejahteraan: pemenuhan Hak
Ekonomi dan Kesehatan Semest4 Jakarta: LP3ES, 2016, h.l-4.
'Ismawan, Ibid, h.2
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Dawam Rahardjo istilah kesejahteraan sosial lebih sering digunakan dalam konteks wacana

pembangunan. Hal ini ditafsirkannya berdasarkan penggunaan istilah tersebut pertama

kalinya oleh Bung Kamo dala pidatonya di depan Badan Penyelidik Usaha Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam menjelaskan rumusan dasar negara yang

diajukannya. Bung Hatta menyetujui penggunaan istilah tersebut, namun beliau

menggunakan istilah keadilan sosial daripada kesejahteraan sosial. Istilah keadilan sosial

lebih menekankan pada distribusi kesejahteraan yang diperoleh dalam pembangunan yang

lebih adil dan merata (Rahardjo, 2016: xxxii).

Makna kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Bab XIV UUD 1945

tersebut di atas, menurut Sri Edi Swasono merupakan rumusan sistem ekonomi Indonesia

yang disebutnya sebagai Doktrin Kesejahteraan Indonesia. Kesehateraan sosial bersama-sama

dengan kesejahteraan umum termasuk dalam kesejahteraan publi (public welfare) yang

merupakan tanggungjawab dan misi negara mewujudkannya. Oleh karena itu, tugas utama

negara adalah memasukan kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya disamping 'melindungi

segenap tumpah darah', 'mencerdaskan kehidupan bangsa', 'turut serta dalam meneggakkan

perdamaian dunia yang abadi' sebagaimana termaktub dalam Aline IV UUD 1945. Istilah

kesejahteraan umum merupakan lawan dari kesejahteraan individu. Oleh karena itu, ukuran

kesejahteraan bukan berbasis pendapat individu; melainkan komunal. Dalam perspektif

filsafat (hukum), ukuran kesejahteraan umum digambarkan oleh teori Jeremy Bentham'tlt

greatest happiness for the greatest number'; artinya jika sebagian anggota masyarakd

merasakan manfaat dan merasa senang dengan kebijakan atau situasi tertentu, maka itulah

kesejahteraan umum. Secara kuantitatf, makna kesejahteraan sosial menurut Rizal Ramli

(2014:11) dapat diukur dari (1) Status gizi; (2) status kesehatan yang terlihat dari angka

harapan hidup; (3) status pendidikan, pekerjaan yang mencukupi kebutuhan hidup, dan; (4)

prevalensi kejadian penyakit dan lain-lain, yang harus diukur secara kuantitatif. Sejalan

dengan pikiran utilitarianisme di atas, maka ukuran kesejahteraan rakyat yang paling penting

adalah tercukupinya kebutuhan dasar atau pokok hidup, bukan pertumbuhan ekonomi atrn

nilai tukar.

Revrisond Baswir, Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjahmadl

berpendapat bahwa sesungguhnya Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar demokrasi ekonod

Indonesia yang mengacu pada pemikiran Hatta tentang ekonomi kerakyatan; karena istiE

ekonomi kerakyatan memang tidak ditemukan secara eksplisit. Namun demikian,

esensial, makna demokrasi ekonomi dimaksud mengacu pada definisi kata

sebagaimana dikemukakan oleh Hatta dalam tulisannya pada harian Daulat Ra'jat. Selain

penggunaan kata kerakyatan pada Sila keempat Pancasila pun dapat ditafsirkan
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demokrasi ekonomi adalah ekonomi kerakyatan (Baswir, 1995).selanjutnya dalam

menjelaskan Pasal 33, Hatta menerangkan sebagai berikut :

1. Makna asas kekeluargaan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (l) UUD 1945:

Azas kekeluargaan itu ialah koperasi. Azas kekeluargaan itu adalah istilah dari Taman

Siswa untuk menunjukkan bagaimana guru dan murid-murid yang tinggap padanya

hidup sebagai suatu keluarga. Itu pulalah hendaknya corak koperasi Indonesia (Hatta:

te77)

2. Makna dikuasai oleh negara Pasal 33 ayat (2) UUD 1945:

Pengertian dikuasai oleh negara haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh

negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat

Indonesia atas segala sumber kekayaanoobumi, air dan kekayaan alam yang terkandung

di dalamnya", termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh

kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu
dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk

mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan

(regelendaa@, pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad)

untuk tuj uan sebes ar-be sarnya kemakmuran rakyat8.

3. Makna digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang terdapat dalam

Pasal 33 ayat (3):

4. Makna Demokrasi Ekonomi yang terdapat dalam pasal 33 ayat (4):

Demokrasi ekonomi, menurut Hatta (1932), sebagaimana halnya demokrasi Indonesia,

bersumber pada nilai demokrasi asli di desa-desa di Indonesia. Ada tiga unsur

demokrasi di Tndonesia: (1) musyawarah, (2) kemerdekaan berpendapat, dan (3) tolong

menolong. Dengan menerapkan pilar demokrasi ekonomi ini, tidak ada lagi sebagian

kecil orang ataupun golongan yang menguasai kehidupan orang banyak hanya karena ia

menguasai faktor produksi seperti sekarang ini. Idealnya keperluan dan kemauan rakyat

banyak yang harus menjadi pedoman perusahaan dan penghasilan, Karenanya, semua

cabang produksi yang memberikan penghasilan besar dan mengenai hajat hidup orang

banyak harus dikelola secara bersama di bawah penjagaan rakyat dengan perantaraan

badan-badan perwakilannya (Hatta: 1932).

5. Selanjutnya, perlu juga dicermati bahwa negara juga memiliki kekuasaan atas cabang-

cabang produksi yang penting bagi negara danlatau menguasai hajat hidup orang

banyak, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 33 ayat(2) UUD 1945. Cabang produksi

8lihat pula Putusan MahkamahKonstitusiNomor0O2/puu-
I/2003sebagaimanadiimuatdalamBeritaNegaraRepubliklndonesiaNomor0lTahun2005, tanggal04Janu ari2AA5, hal. 20g109
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i

yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah cabang produksi yang termasut

dalam kategori public utility. Menurut Maruarar Siahaan dan Harjono, penafsirai

penguasaan negara ini tidak dapat diartikan dalam konsepsi kepemilikan perdarc-

melainkan harus dikaitkan dengan kedudukan negara sebagai entity yang berdaulai-

yang oleh karenanya, kewenangannya meliputi pengaturan hal-hal yang berada d,

wilayah kedaulatannya, meskipun diluar kepemilikannya, termasuk di dalamnya unrui.

menarik pemilikan orang lain untuk dikuasai negara. Berdasarkan penjelasan di atas.

maka dapat terjadi bahwa (i) cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasa

hidup orang banyak, (ii) penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang

banyak, dan (iii) tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang bany'ak

Ketiga kondisi ini menjadi penguasaan negara dan harus dipergunakan untuk sebesa:-

besamya kemakmuran rakyat, seperti digambarkan dalam tabel berikute:

Tabel 1: Penguasaan Negara atas SDAdan Cabang Produksi yang Menguasai Hajat

Hidup Orang Banyak

Sumber : Lubis, 20 I 0 : I 27

eEfridani Lubis (2009), Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Berdasarkan penerapan Konsep Sovereign
Right dan Hak Kekayaan Intelektual, h. 127.

No SDA/Cabang Produksi Hajat Hidup Masyarakat Kekuasaan Negara

Bumi Tidak mensyaratkan DikuasaiNegara

2 Air Tidak mensyaratkan Dikuasai Negara

J Kekayaan alam dalam

bumi/air

Tidak mensyaratkan DikuasaiNegara

4 Penting/strategis bagi

negara

Menguasai hajat hidup

orang banyak

Dikuasai Negara

5 Penting Bagi Negara Tidak menguasai hajat hidup

orang banyak

Dikuasai Negara

6 Tidak penting bagi

Negara

Menguasai hajat hidup

orang banyak

Dikuasai Negara

7 Tidak penting bagi

Negara

Tidak menguasai hajat hidup

orang banyak

Tidak dikuasai

Negara
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)

"Katakanlah: "jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu,

harta kekayaanyang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan

tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan

dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-

Nya." Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. (Q.S. At-

Taubah:Z4)

"Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju

kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa

yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-

baik Pemberi rezki. (Q.S. Al-Jumu'ah:11)

Transaksi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan (suka sama suka)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka

sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah

adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S.An-Nisaa: 29)

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka.

Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari

sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah

membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai

orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya".(QS Al-Imran: 1 5 9)

Tidak menerapkan Riba

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti

berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan

mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat).

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli

dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari

Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah

diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah.

Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka:

mereka kekal di dalamnya". (Q.S. Al-Baqarah:275)

J.
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"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda

dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan". (Q.S. Ali
Imran : 130)

Tidak mengurangi hak mitra

"Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih

bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan

dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar

kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendakiah kamu berlaku adil,

kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu

diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat". (Q.S. Al-An'aam: l5Z)

'oKecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila

menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar

atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi". (Q.S.Al-Muthaffifiin : 1-3)

Pengelolaan yang baik

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang

akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh

mereka adalah suatu dosa yang besar". (QS Al-Isra': 31).

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk

waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis

di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan

hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun

daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah

(keadaannya) ata:u dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya

mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang

lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang.lelaki dan dua

orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang

seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan)

apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis liutang itu, baik kecil

maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi

Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan)

keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai

yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak

menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan

4.

5.
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saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), maka Sesungguhnya

hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah

mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu". (QS Al-Baqarah:282).

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak

memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang

(oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain.

maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah

ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan

persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah

orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS

Al-Baqarah:283).

"Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu

adalah sangat ingkar kepada Tuhannya". (QS Al-Isra' :27).

6. Keuntungan usaha untuk kesejahteraan trersama

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk

kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan

daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan

memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah N{aha Kaya lagi Maha

Terpuji". (QS : Al-Baqarah: 267).

"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung,

pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaittm dan delima yang

serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang

berrnacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik

hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-

lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan". (QS: Al

An'am: 141).

o'Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia,

maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat

yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian)

itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)". (QS Ar Rum: 39).

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi

dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada

kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati". (QS Al Baqarah:

274).
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Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa semua unsur demokrasi ekonomi secara rasional dan

modern, telah dielaborasi lebih tajam dan mendalam dalam Al Qur'an. Selanjutnya, jika kita

telaah lebih dekat pemikiran-pemikiran Mohammad Hatta yang menjadi dasar ekonomi

kerakyatan pada Pasal 33 UUD l945,kita akan melihat pengaruh pandangan Islam yang lekat

di dalamnya. Menurut Anwar Abbas yang menulis "Bung Hatta dan Ekonomi Islam:

Menangkap Makna Maq6shid al Syari'ah", konstruksi berpikir Hatta sudah sangat

dipengaruhi ajaran-ajaran Islam sejak muda. Karena sudah yatim sejak berusia 6 bulan, maka

perkembangan pemikiran Hatta muda dipengaruhi oleh Pak Gaek (kakek dari pihak ibu) yang

merupakan pemimpin aliran Naqsabandi di Bukit Tinggi. Pengaruh pemikiran ekonomi

diperolehnya dari latar belakang keluarga ayahnya yang pedagang. Oleh karena itu,

perumusan Pasal 33 UUD 1945, sesungguhnya merupakan kristalisasi ajaran ekonomi Islam

yang disesuaikan dengan semangat nasionalisme pada awal kemerdekaanlo.

Tabel: Prinsip Ekonomi Islam dalam Pasal 33 UUD 1945

No Prinsip Ekonomi dalam UUD 1945 Prinsip Ekonomi Islam

1 Pengelolaan sumber daya yang baik:

- Manusia

- Waktu

- Bahan baku

- Proses produksi (pencatatan)

QS Al-Isra': 31

QS Al-Baqarah:282

QS Al-Baqarah:283

QS Al-Isra': 27

Q.S. Al-Jumu'ah:10

Q.S. Al-Jumu'ah:11

Q.S. An-Nisaa'.29

QS Al-Imran: 159

2 Kesejahteraan bersama Q.S. Al-Baqarah:275

Q.S. Ali Imran : 130

Q.S. Al-An'aam:152

1-3

QS: Al-Baqarah:267

QS: Al An'am: 141

QS Ar Rum: 39

QS Al Baqarah:274

J Berdas arkan azas keke lu ar gaan QS Al-Baqarah:282

QS Al-Baqarah:283

Iolihat selengkapnya dalam: Bung Hatta dan Ekonomi Islam: Menangkap Makna Maqdshid al Syari'ah oleh Anwar Abbas.

2010, Bogor: Grafika Mardi Yuana.
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Prospek Penerapan Ekonomi Kerakyatan Sebagai Model Demokrasi Berketuhanan

Yang Maha Esa di Indonesia

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa negara berkewajiban untuk mengelola

sumber daya alam (SDA) dan cabang-cabang produksi penting menggunakan sistem

ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Penggunaan SDA

dalam kegiatan ekonomi bukanlah hal baru; justru cikal bakal dan penyokong

perekonomian Indonesia adalah SDA11" Saat ini lebih dari 5AYo rakyat Indonesia hidup

dipedesaan, yang kehidupannya tergantung kepada hasil alam, dan diantara mereka

bahkan masuk kategori miskin yang menurut statistik awal 2012 mencapai 15,72%o. Oleh

karena itu, konsekuensinya adalah bahwa setiap strategi pembangunan yang mengarah

pada peningkatan kesejahteraan masyarakat harus difokuskan pada pembangunan daerah

pendesaan. Mengutamakan pembangunan di Desa tidak berarti seluruh dana dan

daya dipusatkan dan diarahkan kepada pembangunan Desa, dengan menelantarkan daerah

kota. Pembangunan pedesaan justru memerlukan dukungan dan bantuan pembangunan

yang lebih pesat dan lebih maju, khususnya dalam rangka industrialisasi. Pada saat

industrialisasi menjadi pilihan, maka penggunaan teknologi menjadi pilihan strategis.

Peran teknologi dalam pembangunan pedeaan penting artinya dalam penciptaan struktur

dan keadaan ekonomi yang lebih baik (Amiruddin, 2015:5).

Dalam konteks arti membangun, cakupannya cukup luas meliputi pembangunan fisik dan

non fisik. Dalam artian non fisik selain peningkatan skill atau kemampuan, ini juga

meliputi pembangun an cara berpikir dan kesadaran untuk bebas dari keterbelakangan,

atau berkeinginan kuat untuk hidup dengan cara yangtiUitl Uuit dan bertanggungjawab.

Oleh karena itu, dalam strategi maupun program pelaksanaannya, ekonomi kerakyatan

mengandung tiga unsur pokok, yaitu demokrasi, keadilan sosial dan bersifat populistik.

(Arniruddin, 2075:5). Dengan demikian, adalah tugas negara untuk merumuskan sistem

perekonomian yang memenuhi tiga unsur tersebut dan tentu saja menerapkannya pada

gilirannya.

Berdasarkan pemikiran di atas, menurut Mardi Yatmo Hutomo (2001: 1-3) maka peran

Negara dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan Indonesia meliputi:

1. Menyusun perekonomian berdasar atas azas kekeluargaan (tolong menolong/gotong

royong/kolektivisme), yaitu dengan menjadikan koperasi sebagai model makro dan

mikro perekonomian Indonesia;

rIVOC sebagai agen yang memperkenalkan-sistem ekonomi modern di Hindia Belanda dulu memperdagangkan rempah-
rempah yang merupkah hasil alam Indonesia. Ha1 ini kemudian berkembang rnenjadi perusahaan-pe.rsahaan perkebunan,
yang sebagian masih bertahan sampai hari ini berdasarkan naionalisasi dan dikelola oleh PTPN yang merupakan BUMN.

C.
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Penerapan Sistem

Tabel 2

Ekonomi Indonesia Pasca Kemerdekaan

Tahun Sistem Ekonomi Indikator

t945-1950

(Orla)

Pemulihan inflasi yang

sangat tinggi

r' Berlakunya lebih dari satu mata uang

(mata uang De Javasche Bank, mata uang

pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang

pendudukan Jepang, dan ORI)

ekonomi yang mendesak, yaitu: masalah

produksi dan distribusi makanan, masalah

sandang, serta status dan administrasi

perkebunan-perkebunan

1950-1957

(Orla)

Ekonomi Liberal r' Pemotongan nilai uang (gunting

Syarifuddin)

/ Menumbuhkan wiraswastawan pribumi

(Program Banteng)

{ P engambilalihan perusahaan-perusahaan

Belanda (Program Nasionalisasi)

1959-1967

(Orla)

Ekonomi Etatisme r' Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon)

y' Devaluasi 2 kali (25 Agustus 1959 dan 13

Desember 1965) untuk menekan inflasi

t967 - t998

(Orba)

Ekonomi Neoliberal r' Investasi asing yang sangat terbuka

r' Pemberian peran yang besar pada

moneter

sektor

r' Privatisasi/swastanrsasr

{ menyerahkan layanan publik pada

mekanisme pasar seperti pendidikan,

kesehatan, air minum/bersih

1998 - 1999

BJ.Habibie

Pemulihan Krismon / Menaikkan tingkat suku bunga Serifikat

Bank Indonesia (SBI)

/ Restrukturisasi perbankan melalui Badan

Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
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persentasinya tetap 99,99o/o. Namun demikian, teriihat bahwa sebagian besar pelaku

usaha adalah pengusaha mikro, kecil dan menengah.

Pengertian dan pembatasan usaha mikro, kecil dan menengah diatur dalam Undan-s-

Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah memberi

batasan tentang usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha

perorangan yang memenuhi kriteria:

a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah t

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta

rupiah).

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdirisendiri, yang dilakukan oleh

orang perorangan atau badanusaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau

bukancabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung

maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi

kriteria:

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus

juta rupiah).

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonorni produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan

oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai. atau menjadi bagian baik langsung maupun

tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan kriteria sebagai berikut:

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak

termasuk tanah dan bangunan ternpat usaha; atau

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh

milyar rupiah).

Berdasarkan kriteria di atas, jelas bahwa yang dijadikan ukuran sebagai kriteria usaha

mikro, kecil dan menegah adalah besar modal dan keuntungan perusahaan. Dikaitkan

dengan konsep ekonorni kerakyatan di atas, maka pemberdayaan UMKM sangat
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dimungkinkan menggunakan konsep dimaksud" Seperti yang diutarakan oleh

Tjakrawerd aja (2012:8-11), salah satu kriteria 
"kono*i 

kerakyatan adalah keikutsertaan

rakyat banyak dalam kepemilikan, proses produksi dan menilcrnati hasilnya. Namun

demikian, dari 8 (delapan) kriteria yang diusulkannya, peneraparl sistem koperasi sebagai

pemeran utama menjadi tantangan terbesar. Dalam pemikiran 'l-jakrawerdana, maka

idealnya UMKM diberdayakan melalui sistem koperasi.

Data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah koperasi yang ada per 3 I Desember 2014

di Indonesia sebanyak 209.488 unit terdiri dari Koperasi aktif 147 "249 vnit (70,28yo) dan

Koperasi tidak alctif atau koperasi yang benar-benar tidak aktif dari segi usaha maupun

organisasisebanyak 62.239:unit(29,72yo). Darijumlahkoperasiyangl44.839unityang

melaksanakan Rapat Anggota Tahunan dan atau melapor sebanyak 80.008 (54,33o/o) atau

38,l9oA dari jumlah koperasi keseluruhan. Tidak-aktifnya koperasi dimaksud menurut

Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKh,{ Setyo Heriyanto

disebabkan dua hal: pertama, karena salah pengelolaan karena banyak diantaranya

didirikan bukan berdasarkan analisis kebutuhan yang memaclai melainkan berdasarkan

coba-coba sehingga ketika sudah berjalan, baru disadari bahwa koperasi yang didirikan

tidak sesuai dengan bidang usaha yang dimaksud. Kedua, peran anggota koperasi kurang

aktif; kebanyakan hanya semangat pada saat proses mendirikannya saja, sehingga pada

akhirnya koperasi berjalan sekenanya saja tanpa ada perencaaan dan arah pengelolaan

yang baikl2.

Tabel 3

Sebaran koperasi menurut skala usaha

Dari data di atas terlihat bahwa sebagian besar koperasi diterapkan untuk usaha kecil;

sehingga upaya untuk mendorong UMKM dengan menggunakan koperasi sebetulnya

l2LihatApril 2015, Seluruh Koperasi di Indonesia Diharapkan Atrfl http://www.inspeksianews.com/berita/april-2015-
seluruh-konerasi-di-indonesia-diharapkan-aktif, diunduh 7 Agustus 2016,21:34.
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Skala

Usaha

t997 1998 r999 2000 2001 2003 2(}04 2005 2006

UK 39.704 36.761 37.804 39.705 39.883 43.372 44.684 47.006 48.822

UM 60 5l 51 78 81 87 93 96 106

UB 2 I 1 5 5 6 6 6 7

Total 39.766 36.813 37.856 39.788 39.969 43.46s 44"783 47.1 08 49.035

Sumber: BPS
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sudah dimulai. Namun demikian, perlu juga dipertimbangkan kemampuan kinerja

koperasi dalam melayani UMKM dimaksud. Jika dilihat perbandingan UMKM dengan

koperasi yang tersedia dari sejumlah 56.534.592 UMKM, hanya ada 147.249 koperasi:

sehingga kurang lebih secara rata-rata I koperasi melayani 384 UMKM sehingga

efektifitas pelayanan bisa menjadi masalah tersendiri. Secara umum masalah kinerja

koperasi di Indonesia diakui oleh banyak pihak sehingga koperasi dianggap belum bisa

bersaing di tingkat nasional dengan sistem ekonomi pasar yang diterapkan sekarang ini.

Padahal, secara normatif, Kementerian Koperasi dan UMKM telah mencoba menyusurr

penilaian kinerja koperasi secara kuantitatif sebagaimana diatur dalam Kepmen No.

1 29 lKep lM. KUKM/XI I 20 02, yan g rinc iannya s ebagai berikut :

Tabel4

Kriteria Kinerj a Koperasi Menurut Kepmen No. l29lKep/M.KUKM /X112002

No Prinsip dan Faktor Bobot

1 Keanggotaan sukarela dan terbuka

a. Rasio peningkatan jumlah anggota (4)

b. Rasio pencatatan keanggotaan dalam buku daftar anggota (4)

8

2 Pengendalian oleh anggota secara demokratis

a. Penyelenggaraan RAT (4)

b. Rasio kehadiran anggota dalam RAT (4)

c. Rencana kegiatan (RK) dalam rencana anggaran pendapatan dan

belanja koperasi (2)

d. Realisasi anggaran pendapatan koperasi (2)

e. Realisasi anggaran belanja koperasi (2)

f. Realisasi surplus hasil usaha koperasi (2)

g. Pemeriksaan (4)

20

aJ Partisipasi ekonomi anggota

a. Pelunasan simpanan pokok anggota (3)

b. Pelunasan simpanan wajib anggota (3)

c. Keterkaitan usaha koperasi dengan usaha anggota (3)

d. Transaksi usaha koperasi dengan usaha anggota (3)

e. Pengembalian piutang (3)

15

4 Otonomi dan kemandirian

a. Rentabilitas modal sendiri

b. Return on asset (ROA) (3)

(3)

21
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c. Asset turn over (3)

d. Profitabilitas (3)

e. Likuiditas (3)

f. Solvabilitas (3)

g. Modal sendiri/equity (MS) terhadap hutang (3)

Pendidikan dan pelatihan

a. Pendidikan dan pelatihan bagi anggota koperasi (3)

b. Pendidikan dan pelatihan bagi pengelola koperasi (3)

c. Penerangan dan penyuluhan (3)

d. Media informasi (3)

e. Tersedia anggarankhusus dan penyisihan dana pendidikan (3)

Kerj asama di antara koperasi-koperasi

a. Kerjasama usaha secara horizontal (3)

b. Kerjasama usaha secara vertikal (3)

c. Manfaat kerjasama (4)

Kepedulian terhadap komunitas

a. Penyerapan tenaga kerja (4)

b. Pembayaran pajak cukai/retribusi (4)

c. Dana pembangunan daerah kerja (3)

Total bobot

l3lihat Ichwan Marisan dan Purwo Adi Wibowo, Penelitian Survei Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi

Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kab. Jepara, The 3rd University Research Colloquium 2016,h.279.
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Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dari 7 faktor kemandirian koperasi di atas,

kelemahan utama terletak pada faktor keempat (otonomi dan kemandirian), dan faktor

kelima (pendidikan dan latihan). Lemahnya faktor otonomi dan kemandirian dapat dilihat

dari masih sangat jarangnya koperasi yang diaudit secara inrJependen dan melakukan

perencanaan secara terstruktur. Sedangkan analisis rasio keuangan/tingkat kesehatan

hanya bersifat apa adanya dari sistem yang digunakan. Padahal faktor ini merupakan

faktor utama dalam menjalankan bisnis/usaha. Untuk faktor pendidikan dan pelatihan

dianggap belum memadai karena orientasi pendidikan pada koperasi lebih dititikberatkan

kepada karyawan, masih sangat jarang koperasi yang melakukan pendidikan kepada

anggotanya. Sedangkan prinsip utama koperasi adalah keaktifan anggotanyal3.
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Berdasarkan kriteria di atas, jelas bahwa yang dijadikan ukuran sebagai kriteria usah,

mikro, kecil dan menegah adalah besar modal dan keuntungan perusahaan. Dikaitka:

dengan konsep ekonomi kerakyatan di atas, maka pemberdayaan UN..{KM sanga:

dimungkinkan menggunakan konsep dimaksud. Seperti yang diutarakan ole..

ljakrawerdqa (2012 8-11), salah satu kriteria ekonomi kerakyatan adalah keikutsertaa:

rakyat banyak dalam kepemilikan, proses produksi dan menikmati hasilnya. Namur.

demikian, dari 8 (delapan) kriteria yang diusulkannya, penerapan sistem koperasi sebaga

pemeran utarna menjadi tantangan terbesar. Dalam pemikiran ljakrawerdana, maka

idealnya UMKM diberdayakan melalui sistem koperasi.

VI. Penutup

Berdasarkan paparan di atas, sesungguhnya sistem ekonorni kerakyatan sebagai model

demokrasi Berketuhananyang Maha Esa sangat relevan dengan sistem ekonomi demokrasi

ideal Indonesia; walaupun sampai saat ini belum pernah diterapkan secara praktis.

Pendekatan yang dilakukan adalah dengan pemberdayaan UMKM melalui koperasi, dan

lagi-lagi masih sangat relevan untuk kondisi Indonesia sekarang ini dan ini didukung oleh

perangkat legislasi yang memadai. Memang diakui bahwa praktik pelaksanaan koperasi

masih kurang memuaskan; namun kekurangpuasan itu lebih dipicu karena kurangnya

peningkatan kapasitas baik anggota maupun pengelola koperasi. Koperasi seringkali

diasumsikan dan dianggap sebagai bentuk badan usaha lain seperti PT atau CV yang

anggotanya tidak dituntut bertindak aktif. Sementara di koperasi kunci utama dari

keberhasilan koperasi terletak pada aktif tidaknya anggota. Hasil evaluasi yang dilakukan

oleh Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa kebanyakan koperasi yang

tidak aktif itu karena salah urus disebabkan anggotanya tidak aktif secara berkelanjutan;

aktifnya anggota hanyapada saat pendirian saja.

UMKM secara proporsi, menempati jumlah terbesar untuk skala usaha di Indonesia.

Berdasarkan 8 kriteria ekonomi kerakyatan yang dikemukakan 'ljakrawerdaja, UMKM

sangat strategis jika diberdayakan dengan menggunakan pendekatan ekonomi kerakyatan;

namun demikian dengan persyaratan Negara berperan aktif untuk mengatasi hambatan-

hambatan pelaksanaan ekonomi kerakyatan dalam praktiknya. Dengan menggunakan

prinsip pembinaan dalam manajemen secara umum, maka Kementerian Koperasi dan

UMKM perlu melakukan upaya pembinaan secara berkesinambungan dalam bentuk antara

lain sosialisasi, penelitian, koordinasi, maupun bimbingan serta pendampingan untuk bisa

mendorong 56.534.592 UMKM lebih efektif dan pada akhirnya dapat berkontribusi kepada

pembangunan di Indonesia.
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