
 Masterbook of Business and Industry (MBI) 

  

Muhammad Firman   (University of Indonesia -  Accounting )                      2 

 

 

 

 

 

 

 

Pemikiran tentang ekonomi sudah ada bersamaan dengan adanya manusia 
itu sendiri.  Tetapi karena kesulitan dalam mengumpulkan bukti-bukti, 
maka pemikiran paling awal yang bisa dijejaki ialah pemikiran pada masa 
Yunani Kuno.  Pemikiran-pemikiran ekonomi pada masa Yunani Kuno ini 
masih dikaitkan dengan etika moral.  Hal yang sama dapat disimpulkan 
pada pemikiran-pemikiran ekonomi pada abad ke-13 yang dikembangkan 
oleh aliran skolastik, yang banyak menghubungkan nilai-nilai ekonomi 
dengan ajaran gereja.  Tetapi kontribusi mereka terhadap perekonomian 
modern kecil sekali. 
 
Kontribusi yang lebih produktif terhadap teori ekonomi dikembangkan 
oleh pemikir-pemikir ekonomi pada masa merkantilisme dan fisiokratisme 
pada abad ke-16.  Pemikir-pemikir ekonomi pada masa ini telah 
mengembangkan teknik-teknik abstrak untuk menemukan hukum-hukum 
ekonomi.  Pencipta ekonomi paling dini adalah Francis Quesnay dengan 
Tableau Economique-nya. 
 
Hasil pemikiran dari tokoh-tokoh terdahulu digabung dan dikembangkan 
oleh Adam Smith dalam buku “The Wealth of Nation” (1776). Sejak saat itu 
ilmu ekonomi diproklamirkan sebagai salah satu cabang atau disiplin-
disiplin ilmu tersendiri, dan Adam Smith secara aklamasi diakui sebagai 
Bapak Ilmu Ekonomi. 
 
Smith berpendapat bahwa pemikiran ekonomi akan berkembang jauh 
lebih baik jika dibiarkan berkembang sendiri dan tidak usah diatur-atur 
atau direncanakan, sesuai paham Laissez-faire, laissez-passer.  Pandangan 
Smith diatas tidak disetujui oleh pemikir-pemikir sosialis, terutama dari 
Karl Marx, yang lebih menginginkan agar perekonomian serba 
direncanakan, diatur dan diawasi secara ketat oleh pemerintah.  Sistem 
yang ditawarkan adalah sosialisme.  Dalam sistem sosialis tidak ada 
perbedaan yang menyolok antara yang kaya dan miskin, karena alat-alat 
produksi merupakan milik negara, maka dalam sistem sosialis dengan 
sendirinya tidak ada orang yang menganggur. 
 
Pemikiran mereka ditantang oleh tokoh-tokoh neo-klasik, yang 
menyelamatkan sistem pasar dari serangan kaum sosialis.  Berkat bantuan 
tokoh-tokoh neo-klasik bendera sistem ekonomi kembali berkibar.  Tetapi 
hal tersebut tidak berlangsung lama.  Pada tahun 1930-an terjadi depresi 
besar-besaran.  Perekonomian lesu dan pengangguran merajalela.  Pada 
waktu itu orang menganggap ramalan Marx bahwa sistem ekonomi pasar 
pasti hancur menjadi kenyataan.  Tetapi yang terjadi sesungguhnya tidak 
demikian. 
 
Menurut Keynes, tokoh baru dalam dunia ekonomi modern, depresi besar-
besaran tersebut terjadi karena kesalahan asumsi klasik, yang sesuai 
dengan teori Say, mengasumsikan bahwa produksi akan selalu berhasil 
menciptakan permintaannya sendiri.  Padahal, demikian penjelasan 
Keynes, permintaan umumnya lebih kecil dari pendapatan.  Dengan 
demikian perekonomian sering berada dalam posisi tidak seimbang, atau 
kalau seimbang terjadi pada tingkat output rendah, dan sumber-
sumberdaya tidak dimanfaatkan sepenuhnya.  Karena perekonomian tidak 
selalu dalam posisi keseimbangan pemanfaatan sumberdaya penuh, maka 
diperlukan campur tangan pemerintah untuk mengarahkan perekonomian 
pada keadaan yang diinginkan. 
 
Pandangan Keynes tersebut telah menciptakan suatu revolusi dalam 
pemikiran ekonomi.  Kalau dahulu perekonomian dilihat dari sisi mikro, 
sejak itu orang mulai memperhatikan ekonomi sisi makro.  Selama tiga 
atau empat dekade sejak tahun 30-an hingga tahun 70-an pandangan 
Keynes diterima dan mendapat tanggapan luas dibanyak negara, terutama 
sekali di negara-negara berkembang yang ingin cepat-cepat memacu 
pertumbuhan ekonomi.  Pemikiran-pemikiran ekonomi sesuai ajaran 
Keynes mendominasi profesi ekonomi dan kebijaksanaan publik.  Bendera 
klasik kembali diturunkan.  Tetapi pada tahun 70-an perekonomian 
menghadapi resesi berkali-kali.  Pertumbuhan ekonomi lambat. Angka 
pengangguran semakin tinggi, dan pada saat yang bersamaan harga-harga 
juga naik. Hal ini merupakan “penyakit” baru dalam dunia ekonomi, sebab 
biasanya jika tingkat pengangguran tinggi, maka inflasi rendah, atau 
sebaliknya.  Dalam menghadapi masalah seperti ini teori-teori Keynes 
seperti lumpuh total.  Akibatnya teori-teori dan pandangan-pandangan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Keynes berikut kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi yang 
ditawarkannya selama beberapa dekade sejak Perang Dunia hingga tahun 
1960-an terpaksa ditinjau kembali. 
 
Pada tahun 70-an dan 80-an tersebut, dalam waktu bersamaan, timbul 
berbagai pandangan atau pemikiran baru untuk mengatasi masalah-
masalah ekonomi yang dihadapi.  Pada mulanya timbul aliran monetaris, 
dengan tokoh utamanya Milton Friedman.  Kubu monetaris datang dengan 
gagasan yang berbeda dengan gagasan kubu Keynesian.  Kalau Keynesian 
cenderung menggunakan kebijaksanaan fiskal, kubu monetaris cenderung 
menggunakan kebijaksanaan moneter.  Perbedaan berikutnya, kalau kubu 
Keynesian cenderung menggunakan kebijaksanaan counter-cyclical  untuk 
menyetel perekonomian, sebaliknya kubu monetaris lebih suka 
melaksanakan kebijaksanaan moneter yang ketat, dengan menjaga laju 
pertumbuhan uang lambat. 
 
Untuk beberapa saat saran dari pakar-pakar monetaris diatas diterima.  
Tetapi karena resesi tetap berlanjut, saran mereka akhirnya ditinggalkan.  
Pada masa pemerintahan Reagan orang lebih mempercayai saran yang 
berasal dari kubu lain yang disebut aliran sisi penawaran karena penyebab 
masalah ekonomi yang dihadapi berasal dari sisi penawaran, maka mereka 
menganjurkan agar yang diutak-atik  bukan sisi permintaan sebagaimana 
yang dilakukan oleh Keynesian dan monetaris selama ini, melainkan sisi 
penawaran.  Cara terbaik untuk itu adalah dengan memberi insentif pada 
orang untuk bekerja lebih rajin, dan salah satu cara yang ditawarkan 
adalah program pemotongan beban pajak. 
 
Jika diperhatikan, pandangan monetaris sedikit banyaknya agak mirip 
dengan aliran sisi penawaran, sebab sama-sama menganjurkan 
kebijaksanaan pemerintahyang lebih kontraktif.  Pandangan ini juga 
didukung oleh pemikir-pemikir dari aliran Ratex.  Bahkan lebih jauh lagi, 
bagi pakar-pakar Ratex kebijaksanaan ekonomi apapun dari pemerintah 
tidak akan memberi dampak efektif terhadap pembangunan 
perekonomian karena adanya unsur ekspektasi rasional dari para pelaku 
ekonomi.  Dengan demikian kebijaksanaan terbaik yang mereka tawarkan 
ialah kebijaksanaan. 
 
Dalam model-model ekonomi yang dikembangkan oleh kubu Ratex, 
mereka kembali memanfaatkan perangkat model keseimbangan umum 
klasik.  Mereka berusaha menjelaskan gejala-gejala ekonomi makro 
berdasarkan prinsip ekonomi yang lebih kokoh.  Jadi, kalau Keynes telah 
berjasa melahirkan ilmu ekonomi makro, maka kubu-kubu monetaris, 
aliran sisi penawaran, dan terutama sekali kubu Ratex, berusaha 
mendekatkan ilmu ekonomi mikro dengan ekonomi makro.  Mereka 
berusaha memberi landasan teori-teori mikro yang kokoh terhadap 
ekonomi makro. 
 
Melihat perkembangan seperti yang diuraikan diatas maka tidak heran jika 
diantara pakar-pakar ekonomi ada yang percaya bahwa pada suatu saat, 
mungkin tahun 2020, atau lebih cepat lagi, ilmu ekonomi yang selama ini 
dipecah atas ilmu ekonomi mikro dan makro nanti pembahasannya akan 
digabung secara padu dalam suatu kesatuan yang utuh. 
 
 

 
 
MASA PRAKLASIK 
PEMIKIRAN-PEMIKIRAN EKONOMI ZAMAN YUNANI KUNO (XENOPHON, 
ARISTOTELES, PLATO ) 
 
EKONOMI = OIKOS (RUMAH TANGGA) DAN NOMOS (ATURAN, KAIDAH 
ATAU PENGELOLAAN) 
 
ILMU EKONOMI : ILMU YANG MEMPELAJARI BAGAIMANA TIAP RUMAH 
TANGGA ATAU MASYARAKAT MENGELOLA SUMBERDAYA YANG MEREKA 
MILIKI UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN MEREKA 
 
SISTEM PEREKONOMIAN SUATU BANGSA TERGANTUNG DARI DOKTRIN, 
MAZHAB ATAU ALIRAN PANDANGAN EKONOMI YANG DIANUT OLEH 
SUATU BANGSA (SET OF VALUE) YANG DIANUT OLEH BANGSA ATAU 
KELOMPOK MASYARAKAT (SEPERTI ADAT, KEBIASAAN, NORMANORMA, 
KEPERCAYAAN, IDEOLOGI DAN FALSAFAH)  
 
 

I. OVERVIEW SISTEM EKONOMI 

II. MASA PRAKLASIK 

SISTEM EKONOMI 



 Masterbook of Business and Industry (MBI) 

  

Muhammad Firman   (University of Indonesia -  Accounting )                      3 

 

XENOPHON (440 - 355 SM) 
ON THE MEANS OF IMPROVING THE REVENUE OF THE STATE OF ATHENS 
(NEGARA ATHENA MEMPUNYAI BEBERAPA KELEBIHAN YANG DAPAT 
DIMANFAATKAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA) : 
DENGAN CYRUS MENULIS BUKU “ANABIAIS DAN CYROPAEDIA” 
(KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH SUATU KOTA BESAR DIBANDINGKAN 
DENGAN KOTA KECIL DALAM MELAKUKAN PERDAGANGAN) 
 
PLATO (428 - 348 SM)  
RESPUBLIKA (TEORI DAN PEMIKIRAN TENTANG UANG, BUNGA, JASA 
TENAGA KERJA MANUSIA DARI PERBUDAKAN DANPERDAGANGAN). 
MEWAKILI DAN MENCERMINKAN POLA BERPIKIR TRADISI KAUM NINGRAT. 
IA MEMANDANG RENDAH TERHADAP PARA PEKERJA KASAR DAN MEREKA 
YANG MENGEJAR KEKAYAAN. SEBALIKNYA IA SANGAT MENGHARGAI PARA 
PRAJURIT, NEGARAWAN DAN MEREKA YANG BEKERJA DISEKTOR 
PERTANIAN. IA SAMA SEKALI TIDAK MENGHARGAI MEREKA YANG 
MENGEJAR KEUNTUNGAN LEWAT PERDAGANGAN 
 
DIVISION OF LABOR : KEMAJUAN TERGANTUNG PADA PEMBAGIAN KERJA 
YANG TIMBUL SECARA ALAMIAH DI MASYARAKAT. MAKSUDNYA, SETIAP 
ORANG MEMPUNYAI SIFAT-SIFAT DAN KECENDRUNGAN YANG BERBEDA-
BEDA ANTARA SATU DENGAN YANG LAINNYA (SPESIALISASI DALAM 
PEKERJAAN) 
 
TIGA JENIS SPESIALISASI PEKERJAAN : PENGATUR ATAU PENGUASA ; 
TENTARA DAN PEKERJA.  NALURI MANUSIA UNTUK MEMPEROLEH 
BARANGBARANG DAN JASA SANGAT BESAR, JAUH MELEBIHI KEBUTUHAN 
SEWAJARNYA. BESARNYA NAFSU UNTUK MEMPEROLEH DAN MENGUASAI 
BARANG-BARANG DAN JASA INI DIPANDANG SEBAGAI RINTANGAN 
UTAMA MENUJU SUATU MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR SECARA 
MERATA, SEHINGGA HAL INI PERLU DIBATASI. 
 
PLATO MERUPAKAN ORANG PERTAMA YANG SANGAT MENGECAM 
KEKAYAAN DAN KEMEWAHAN. KALAU NAFSU SERAKAH TIDAK BISA 
DIKENDALIKAN MAKA SEBAGIAN ORANG (CERDIK, PINTAR DAN 
BERKUASA) AKAN HIDUP MEWAH SEDANG YANG LAIN HIIDUP DALAM 
KESENGSARAAN DAN KEHINAAN. 
 
BUKUNYA POLITICA : TEORI TENTANG FUNGSI UANG, UANG BERFUNGSI 
SEBAGAI ALAT PENGUKUR NILAI DAN ALAT UNTUK MENIMBUN 
KEKAYAAN. (BELUM ADA PERBANKAN).  PEMIKIRAN TERHADAP 
PEREKONOMIAN TIDAK DIBAHAS KHUSUS . PEMBAHASANNYA 
MERUPAKAN BAGIAN FILSAFAT MORAL DIKAITKAN DENGAN RASA 
KEADILAN, KELAYAKAN DAN KEPATUTAN YANG PERLU DIPERHATIKAN 
DALAM RANGKA PENCIPTAAN SUATU MASYARAKAT YANG ADIL DAN 
MAKMUR SECARA MERATA. 
 
ARISTOTELES (384-322 SM) : MURID PLATO : MERUPAKAN ORANG 
PERTAMA YANG MELIHAT BAHWA EKONOMI MERUPAKAN SUATU BIDANG 
TERSENDIRI YANG PEMBAHASANNYA HARUS DIPISAHKAN DARI BIDANG-
BIDANG LAIN DAN PEMIKIRAN DASAR TENTANG TEORI NILAI (VALUE) DAN 
HARGA (PRICE).  KONTRIBUSI ARISTOTELES YANG PALING BESAR 
 
TERHADAP ILMU EKONOMI ADALAH PEMIKIRANNYA TENTANG 
PERTUKARAN BARANG (EXCHANGE OF COMMODITIES) DAN KEGUNAAN 
UANG DALAM PERTUKARAN BARANG TERSEBUT. 
 
IA MEMBENARKAN DAN MENGANGGAP ALAMI KEGIATAN PRODUKSI 
YANG DIMAKSUDKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG-BARANG GUNA 
MEMENUHI KEBUTUHAN. AKAN TETAPI KEGIATAN PRODUKSI BERTUJUAN 
UNTUK MEMENUHI KEINGINAN MANUSIA TANPA BATAS ITU DIKECAM 
SEBAGAI SUATU YANG TIDAK ALAMI (UNNATURAL).  PADA DASARNYA IA 
MENOLAK KEHADIRAN UANG DAN PINJAM MEMINJAM UANG DENGAN 
BUNGA. UANG MEMANG BERMANFAAT SEBAGAI ALAT TUKAR, TETAPI 
KARENA UANG ITU ORANG TERGODA MENGEJAR KEUNTUNGAN YANG 
SIA-SIA DAN MENUMPUK DENGAN JALAN MINTA/MENGAMBIL RIBA, 
HANYA AKAN MENIMBULKAN KESENJANGAN ANTARA YANG KAYA DAN 
YANG MISKIN SERTA KORUPSI DAN PEMBOROSAN. 
 
ZAMAN ROMAWI KUNO  
PEMIKIRAN MASIH MENCERMINKAN NILAI-NILAI YANG TERKANDUNG 
DALAM TRADISI MASYARAKAT AGRARIS  DAN MILITER, SERTA 
MERUPAKAN REAKSI TERHADAP KETIDAKADILAN DALAM KEPEMILIKAN 
HARTA BENDA.  KONSEP SOSIALISNYA MENEKANKAN PADA PEMILIKAN 
BERSAMA. IMPLIKASINYA TERHADAP ILMU EKONOMI ADALAH JIKA 
PEMILIKAN PRIBADI DIAKUI DENGAN TEGAS, MAKA KONSEPSI YANG 
MENGARAH PADA PERDAGANGAN AKAN MUNGKIN DILAKUKAN DAN 
SELANJUTNYA AKAN BERDAMPAK PADA PERKEMBANGAN EKONOMI 
PASAR, YANG KEMUDIAN TERCETUS PADA ZAMAN ADAM SMITH 
 
KAUM SKOLASTIK 
CIRI UTAMA KAUM INI : KUATNYA HUBUNGAN ANTARA EKONOMI 
DENGAN MASALAH ETIS SERTA BESARNYA PERHATIAN PADA MASALAH 
KEADILAN, HAL INI TIDAK LAIN KARENA AJARAN-AJARAN SKOLASTIK 
MENDAPAT PENGRUH YANG SANGAT KUAT DARI AJARAN GEREJA. 
 
TOKOH UTAMA ALIRAN SKOLASTIK 
 

1. ST. ALBERTUS MAGNUS (1206 - 1280)  
PEMIKIRANNYA YANG TERKENAL TENTANG HARGA YANG ADIL 
DAN PANTAS (JUST PRICE) ARTINYA HARGA YANG SAMA 
BESARNYA DENGAN BIAYA-BIAYA DAN TENAGA YANG 
DIKORBANKAN UNTUK MENCIPTAKAN BARANG TERSEBUT. 

 
2. ST. THOMAS AQUINAS (1225 - 1274)  

BUKUNYA SUMMA THEOLOGICA : MEMUNGUT BUNGA DARI 
UANG YANG DIPINJAMKAN ADALAH TIDAK ADIL SEBAB INI 
SAMA ARTINYA DENGAN MENJUAL SESUATU YANG TIDAK ADA. 
(DIPENGARUHI OLEH PENDAPAT ARISTOTELES DAN AJARAN 
INJIL) 

ERA MERKANTILIS 
BERASAL DARI KATA MERCHANT (PEDAGANG) : MENURUT PAHAM INI 
TIAP NEGARA YANG BERKEINGINAN UNTUK MAJU HARUS MELAKUKAN 
PERDAGANGAN DENGAN NEGARA LAIN. SUMBER KEKAYAAN NEGARA 
AKAN DIPEROLEH MELALUI “SURPLUS” PERDAGANGAN LUAR NEGERI 
YANG AKAN DITERIMA DALAM BENTUK EMAS ATAU PERAK.  PENGANUT 
MERKANTILISME MEYAKINI BAHWA SUMBER KEKAYAAN NEGARA ADALAH 
DARI PERDAGANGAN LUAR NEGERI, DAN UANG SEBAGAI HASIL SURPLUS 
PERDAGANGAN ADALAH SUMBER KEKUASAAN . KEBIJAKSANAAN 
PERDAGANGAN PADA ZAMAN INI SANGAT MENDORONG EKSPOR DAN 
SEDAPAT MUNGKIN BERUSAHA AGAR IMPOR DIBATASI.  BANYAK DIANUT 
NEGARA-NEGARA EROPA (PORTUGIS, SPANYOL, INGGRIS, PERANCIS DAN 
BELANDA)  PERDAGANGAN, PEREKONOMIAN DAN LITERATUR (KEMAJUAN 
DALAM TULISAN-TULISAN EKONOMI) MAJU PESAT. CIKAL BAKAL ADAM 
SMITH MENULIS BUKU THE WEALTH OF NATION 
 
TOKOH UTAMA MERKANTILISME: 

1. THOMAS MUN (1571-1641) : SAUDAGAR KAYA BANGSA 
INGGRIS. BANYAK MENULIS TENTANG PERDAGANGAN LUAR 
NEGERI EX : A DISCOURSE OF TRADE FROM ENGLAND UNTO 
THE EAST-INDIES, DLL. 

 
2. JEAN BAPTIST COLBERT (1619-1683) : PEJABAT NEGARA 

PERANCIS (MENTERI UTAMA DIBIDANG EKONOMI DAN 
KEUANGAN DALAM PEMERINTAHAN RAJA LOUIS XIV). 

 
PADA MASA INI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DIANGGAP SEBAGAI 
SUMBER UTAMA KEMAKMURAN. MAKA KONSEKUENSINYA KAUM 
SAUDAGAR MEMEGANG KENDALI UTAMA PEREKONOMIAN. 
 
MAZHAB FISIOKRAT 
BERBEDA DENGAN KAUM MERKANTILIS, KAUM INI MENGANGGAP BAHWA 
SUMBER KEKAYAAN YANG SENYATA-NYATANYA ADALAH SUMBER DAYA 
ALAM . ALIRAN INI DINAMAI ALIRAN PHYSIOCRATISM (PHYSIC (ALAM) , 
CRATAIN (KEKUASAAN))  
 
PERCAYA PADA HUKUM ALAM (BELIEVERS IN THE RULE OF NATURE) : 
ALAM DICIPTAKAN OLEH TUHAN PENUH KESELARASAN DAN 
KEHARMONISAN YANG BERLAKU KAPAN SAJA, DIMANA SAJA DAN DALAM 
SITUASI APAPUN (BERSIFAT KOSMOPOLIT).  INI MENJADI CIKAL BAKAL 
LAISSEZ FAIRE-LAISSEZ PASSER (BIARKAN SEMUA TERJADI, BIARKAN 
SEMUA BERLALU (LET DO, LET PASS) --> PEREKONOMIAN BERSIFAT SELF 
REGULATING 
 
TOKOH UTAMA FISIOKRAT 
FRANCIS QUESNAY (1694 - 1774).  
TAHUN 1758 MENULIS BUKU TABLEAU ECONOMIQUE.  MEMBAGI 
MASYARAKAT DALAM 4 GOLONGAN :  
 
1) KELAS MASYARAKAT PRODUKTIF (YANG AKTIF MENGOLAH TANAH 
SEPERTI PERTANIAN DAN PERTAMBANGAN,  
 
2) KELAS TUAN TANAH,  
 
3) KELAS YANG TIDAK PRODUKTIF ATAU STERIL (SAUDAGAR DAN 
PENGRAJIN),  
 
4) KELAS MASYARAKAT BURUH/LABOR YANG MENERIMA UPAH DAN GAJI 
DARI TENAGANYA.   
 
HUKUM EKONOMI YANG BERSESUAIAN DENGAN HUKUM ALAM NI 
MENJADIKAN ALAM (TANAH) SABAGAI SATU-SATUNYA SUMBER 
KEMAKMURAN MASYARAKAT TERMASUK DIDALAMNYA KEGIATAN 
PERTANIAN.  KAUM PETANI YANG PALING PRODUKTIF DIANTARA 
KEEMPAT MASYARAKAT TERSEBUT., OLEH SEBAB ITU KEBIJAKSANAAN 
YANG DIAMBIL OLEH PEMERINTAH HARUS DITUJUKAN UNTUK 
MENINGKATKAN TARAF HIDUP PARA PETANI DAN BUKAN MEMBERI HAK 
KHUSUS KEPADA PEMILIK TANAH DAN PARA SAUDAGAR SEPERTI YANG 
SELAM INI DINIKMATI DIBAWAH PEMERINTAHAN YANG MENGAGUNGKAN 
MERKANTILISME (SUMBER UTAMA KEMAKMURAN NEGARA ADALAH DARI 
SURPLUS YANG DIPEROLEH DARI PERDAGANGAN LUAR NEGERI) 
 
JAQUES TURGOT (1721- 1781). 
MERUMUSKAN SUATU KECENDERUNGAN DALAM PRODUKSI PERTANIAN 
YANG KEMUDIAN DIKENAL DALAM TEORI EKONOMI SEBAGAI LAW OF 
DEMINSHING RETURNS.  PERTAMBAHAN MODAL SECARA BERLIPAT 
GANDA DALAM PRODUKSI PERTANIAN TIDAK MEMBAWA PELIPATAN 
HASIL PRODUKSINYA DENGAN TINGKAT YANG SEPADAN DENGAN TINGKAT 
PELIPATGANDAAN MODAL 
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MAZHAB KLASIK (ADAM SMITH) 
BUKU THE WEALTH OF NATION 1776 MENCAKUP PANDANGAN 
MENYELURUH TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN 
KEMAKMURAN BANGSA-BANGSA DAN SEKALIGUS MEMBERIKAN 
REKOMENDASI KEBIJAKSANAAN YANG DAPAT DITEMPUH UNTUK 
MENINGKATKAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN.  
PEMIKIRAN SMITH SEJALAN DENGAN PAHAM KAUM FISIOKRAT YANG 
MENGANGGAP PRODUKSI BARANG-BARANG DAN JASA SEBAGAI SUMBER 
UTAMA KEMAMKMURAN SUATU NEGARA, BUKAN MELALUI 
PERDAGANGAN LUAR NEGERI SEBAGAIMANA DIPERCAYAI OLEH KAUM 
MERKANTILIS. 
 
PEMIKIRAN SMITH LEBIH BANYAK BERSIFAT MIKRO, DENGAN PENEKANAN 
PADA PENENTUAN HARGA. MELALUI ANALISIS MIKRO IA MENGURAIKAN 
MASALAH PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKSANAANKEBIJAKSANAAN UNTUK 
MEMACU PERTUMBUHAN EKONOMI.  BEDA DENGAN ALIRAN FISIOKRAT 
ADALAH PADA PENEKANAN FAKTOR MANA YANG PALING DOMINAN 
DALAM MENENTUKAN KEMAKMURAN NEGARA. KAUM FISIOKRAT 
MENGANGGAP ALAMIAH YANG PALING MENENTUKAN KEMAKMURAN 
BANGSA-BANGSA. SMITH SEBALIKNYA MENGANGGAP MANUSIALAH 
SEBAGAI FAKTOR UTAMA. ALASANNYA, ALAM (TANAH) TIDAK ADA 
ARTINYA KALAU TIDAK ADA SUMBER DAYA MANUSIA YANG PANDAI 
MENGOLAHNYA SEHINGGA BERMANFAAT BAGI KEHIDUPAN; 
 
PENGANUT DOKTRIN LAISSEZ FAIRE LAISSEZ PASSER (PEMERINTAH 
MELAKUKAN CAMPUR TANGAN SEMINIMAL MUNGKIN DALAM 
PEREKONOMIAN). BIAR SAJALAH PEREKONOMIAN BERJALAN DENGAN 
WAJAR TANPA CAMPUR TANGAN PEMERINTAH, NANTI AKAN ADA SUATU 
TANGAN TAK KENTARA (INVISIBLE HAND) YANG AKAN MEMBAWA 
PEREKONOMIAN TERSEBUT KEARAH KESEIMBANGAN. JIKA BANYAK 
CAMPUR TANGAN PEMERINTAH JUSTRU PASAR AKAN MENGALAMI 
DISTORSI YANG AKAN MEMBAWA PEREKONOMIAN PADA 
KETIDAKEFISIENAN (INEFFICIENCY) DAN KETIDAK SEIMBANGAN 
 
VALUE THEORY (TEORI NILAI)  
NILAI GUNA (VALUE IN USE) DAN NILAI TUKAR (VALUE IN EXCHANGE). 
NILAI TUKAR ATAU HARGA DARI SUATU BARANG DITENTUKAN OLEH 
JUMLAH TENAGA (LABOR) YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGHASILKAN 
BARANG TERSEBUT. 
 
TEORI PEMBAGIAN KERJA (DIVISION OF LABOR).  
SMITH MENGAMBIL KESIMPULAN BAHWA PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 
DAPAT DITINGKATKAN MELALUI APA YANG DISEBUTNYA PEMBAGIAN 
KERJA. PEMBAGIAN KERJA AKAN MENDORONG SPESIALISASI DIMANA 
ORANG AKAN MEMILIH MENGERJAKAN YANG TERBAIK SESUAI DENGAN 
BAKAT DAN KEMAMPUANNYA MASING-MASING. ADANYA SPESIALISASI 
BERARTI TIAP ORANG TIDAK PERLU MENGHASILKAN TIAP BARANG YANG 
DIBUTUHKAN SECARA SENDIRI-SENDIRI, TETAPI HANYA MENGHASILKAN 
SATU JENIS BARANG SAJA. KELEBIHAN BARANG ATAU KEBUTUHAN 
SENDIRI, DIPERTUKARKAN (DIPERDAGANGKAN) DI PASAR. TEORI 
AKUMULASI KAPITAL. 
 
MAZHAB NEO-KLASIK I 
 
MARGINALISME DAN PERILAKU KONSUMEN 
 
A. HERMAN HEINRICH GOSSEN (1810-1858) 
HUKUM GOSSEN I: FAEDAH MARGINAL SUATU BARANG, MENURUN DG 
TERPENUHINYA KEBUTUHAN AKAN BARANG TERSEBUT. 
 
HUKUM GOSSEN II: SUMBERDAYA DAN DANA YANG ADA TERBATAS 
SECARA NISBI TERHADAP KEBUTUHAN MANUSIA YANG BERANEKA RAGAM 
DAN TIADA BATAS. 
 
B. EUGEN VON BOHM-BAWERK (1851-1914) 
• TEORI KOMPREHENSIF, BERPANGKAL PADA KONSEP FAEDAHMARGINAL  
• TEORI NILAI DAN HARGA 
• TEORI DISTRIBUSI PENDAPATAN (PRODUKSI SECARA TIDAK LANGSUNG, 
CAUSE DIDASARKAN PENGGUNAAN ALAT2 PRODUKSI (BARANG MODAL) 
• TEORI PRODUKTIVITAS MARGINAL BAGI NILAI ALAT PRODUKSI 
• TEORI AGIO TENTANG BUNGA 
 
TIGA PERTIMBANGAN DASAR : 
* PERSPEKTIF TENTANG PENERIMAAN MASA DEPAN 
* KECENDRUNGAN UNTUK MEREMEHKAN KEBUTUHAN DI HARI DEPAN 
* TEKNIK PRODUKSI DALAM MASYARAKAT KAPITALISME MODERN DAN 
PRODUKSI SECARA TIDAK LANGSUNG 
 
C. ALFRED MARSHALL (1842-1924) 
• TEORI TENTANG PERILAKU KONSUMEN 
• TEORI DISUTILITY TENTANG UPAH (PENGORBANAN OLEH PIHAK TENAGA 
KERJA) 
• TEORI WAITING TENTANG BUNGA (IMBALAN JASA BAGI PEMILIK MODAL 
YANG BERSEDIA MENUNGGU) 
 
PENDEKATAN MARSHALL BERPOLA : 
* EKUILIBRIUM PARSIAL 

* EKUILIBRIUM SEMENTARA 
* EKUILIBRIUM JANGKA PENDEK 
* EKUILIBRIUM JANGKA PANJANG 
 
D. J.R. HICKS (1904) 
PENGKAJIAN ULANG TERHADAP TEORI MARSHALL TENTANG PERILAKU 
KONSUMEN. TEORI NILAI DAN HARGA DALAM KEADAAN EKUILIBRIUM 
UMUM. DAMPAK SUBSITUSI DIKEMBANGKAN OLEH HICKS BERDASARKAN 
KURVA INDIFERENSI (BERAWAL DARI VILFREDO PARETO). EKUILIBRIUM 
SEMENTARA DAN ELASTISITAS PADA EKSPEKTASI (ELASTICITY OF 
EXPECTATION) 
 
E. IRVING FISHER (1867-1947) 
• PENCIPTA AN ANGKA INDEKS SEBAGAI PERALATAN ANALISIS 
• TEORI KUANTITAS TENTANG UANG DAN HARGA 
• TEORI TENTANG BUNGA 
 
F. LEON WALRAS (1834 - 1910) 
• PELOPOR PENGEMBANGAN EKONOMI MATEMATIKA 
• PENCIPTA ANALISIS KOMPREHENSIF SISTEM EKUILIBRIUM UMUM 
• TEORI UMUM EKUILIBRIUM EKONOMI YANG DINYATAKAN DALAM 
PERSAMAAN FUNGSIONAL BERDASARKAN PENDEKATAN MATEMATIK 
 
G. VILFREDO PARETO (1848-1923) 
KONSEP KURVA INDIFERENSI (INDIFFERENCE CURVES) DALAM 
PENYUSUNAN TEORI EKUILIBRIUM. PARETO EFFICIENCY : PENGGUNAAN 
SUMBER-SUMBERDAYA PRODUKSI SECARA OPTIMAL DALAM SISTEM 
EKONOMI. EKUILIBRIUM YANG EFISIEN MENCERMINKAN KEADAAN 
EKUILIBRIUM YANG BERSIFAT KOMPETITIF (COMPETITIVE EQUILIBRIUM). 
HUKUM PARETO (PARETO”S LAW) MENGENAI MASALAH DISTRIBUSI 
PENDAPATAN 
 
MAZHAB NEO-KLASIK II 
PEMERIKSAAN ULANG TENTANG EKUILIBRIUM PASAR. PEMIKIRAN BARU 
TENTANG STRUKTUR PASAR, PERILAKU SATU-SATUAN USAHA DALAM 
TRANSAKSI PASAR DAN PEMBENTUKAN HARGA. GAMBARAN BERCAMPUR 
MENCAKUP PERSAINGAN DENGAN ADANYA MONOPOLI ATAU 
MONOPSONI DAN OLIGOPOLI DAN OLIGOPSONI. DIFERENSIASI PRODUK 
DALAM PENDEKATAN CHAMBERLIN. TEKNIK GEOMETRIK DALAM 
GAGASAN ROBINSON. SEGI NORMATIF DALAM PENELITIAN ROBINSON. 
KESIMPULAN-KESIMPULAN SEKITAR MASALAH EKONOMI KESEJAHTERAAN 
(WELFARE ECONOMICS). 
 
MAZHAB KEYNES DAN NEO-KEYNES 
 
A. JOHN MAYNARD KEYNES (1883-1946) 
THE GENERAL THEORY DAN REVOLUSI KEYNES,  PEMBAHARUAN DAN 
PERUMUSAN ULANG TERHADAP DOKTRIN PELAJARAN MAZHAB KLASIK 
DAN NEO-KLASIK. 
 
TIGA FAKTOR POKOK DALAM SISTEM PEMIKIRAN KEYNES: 
1. HASRAT BERKONSUMSI 
2. TINGKAT BUNGA BERKAITAN DENGAN HASRAT LIKUIDITAS 
3. EFISIENSI MARGINAL DARI INVESTASI MODAL 
 
TABUNGAN PERSEORANGAN SEBAGAI KEBAJIKAN DALAM POLA HIDUP 
MASING-MASING SECARA MENYELURUH SEBAGAI TABUNGAN 
MASYARAKAT (AGREGATIF) DALAM KEADAAN TERTENTU BISA 
MERUGIKAN KEPENTINGAN UMUM.  KAITAN ANTARA PENDAPATAN DAN 
PENGELUARAN, KONSUMSI .  TABUNGAN - INVESTASI.  PENGELOLAAN 
TERHADAP PENGELUARAN AGREGATIF DAN PENGENDALIAN TENTANG 
PERMINTAAN EFEKTIF.  KEBIJAKSANAAN BUDGETER YANG KONTRASIKLIS 
 
B. ALVIN H. HANSEN & PAUL SAMUELSON :  PAKAR EKONOMI HARVARD  
 HANSEN SEBAGAI PENYUSUN SISTEMATIKA KERANGKA ANALISIS BAGI 
PIKIRAN-PIKIRAN DASAR KEYNES . SAMUELSON SEBAGAI PEMBINA 
KODIFIKASI SISTEM PEMIKIRAN KEYNES.  HUBUNGAN ANTARA ANALISIS 
EKONOMI DAN KEBIJAKSANAAN NEGARA TIMBAL BALIK ANTARA FAKTOR 
MULTIPLIER (BERKAITAN DENGAN INVESTASI OTONOM) DAN AZAS 
ACCELERATOR (BERKAITAN DENGAN INVESTASI TIDAK LANGSUNG).  
DAMPAK MULTIPLIER BERASAL DARI PERDAGANGAN LUAR NEGERI 
(FOREIGN TRADE MULTIPLIER) . KAITAN ANTARA KEBIJAKSANAAN FISKAL, 
PENGELOLAAN PERMINTAAN EFEKTIF, PENDAPATAN DAN KESEMPATAN 
KERJA, LALU LINTAS PEMBAYARAN INTERNASIONAL 
 
C. SIMON KUZNET (1901 - 1985) 
PAKAR EKONOMI DARI COLUMBIA UNIVERSITY,  ALUMNI NATIONAL 
BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH.  PENYUSUN SISTEM PERHITUNGAN 
NASIONAL (NATIONAL ACCOUNTS). PENGAMATAN DAN PENILAIAN 
TENTANG PROSES EKONOMI DALAM PERJALANAN WAKTU TIME SERIES 
ANALYSIS.  TEORI PERTUMBUHAN. PERTUMBUHAN DAN PERUBAHAN 
STRUKTURAL 
 
D. WASSILY LEONTIF (1906 )  PAKAR EKONOMI DARI HARVARD UNIVERSITY 
PENYUSUN MODEL INPUT-OUTPUT (SARANA-SARANA KEGIATAN YANG 
TERLIBAT DALAM PROSES TRANSFORMASI MENJADI HASIL KEGIATAN) : 
SUATU ANALISIS TENTANG KEGIATAN ANTAR SEKTORAL DALAM TATA 
SUSUNAN EKONOMI.  PENGARUH DARI PEMIKIRAN LEON WALRAS DAN 
DARI GAGASAN FRANCOIS QUESNAY MENGENAI TABLEAU ECONOMIQUE.  
BERDASARKAN ANALISIS INPUT-OUTPUT DAPAT DIPEROLEH GAMBARAN 
MENGENAI POLA PENGGUNAAN BERJENIS-JENIS SUMBERDAYA PRODUKSI 
DI BERBAGAI SEKTOR.  PELUANG UNTUK MENGEMBANGKAN SUATU 
MODEL MENGENAI POLA ALOKASI YANG OPTIMAL YANG DAPAT 
DITERAPKAN DI BIDANG MAKRO MAUPUN MIKRO. 
 

III. MASA KLASIK  DAN NEOKLASIK 
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KETERBATASAN PEMIKIRAN KEYNES 
SISTEM PEMIKIRAN KEYNES TIDAK LENGKAP UNTUK MENANGGULANGI 
MASALAH-MASALAH POKOK YANG DIHADAPI NEGARA-NEGARA 
BERKEMBANG. WALAUPUN TETAP BERGUNA SEBAGAI KERANGKA 
ANALISIS YANG KOHESIF, NAMUN HARUS DILENGKAPI OLEH PENDEKATAN 
STRUKTURAL YANG BERSANGKUT PAUT DENGAN SERANGKAIAN 
DINAMIKA DALAM PERKEMBANGAN JANGKA PANJANG 
 
 

 
 
Neo-Sosialisme :  
 
1) Amerika Latin 
 

 
 
2) Ekonomi Pasar Sosialis China (New Socialist Market Economy)  
 
(1949-1978) Ekonomi Komunisme Mao- Ze-Dong 
• CC Partai Komunis 
• Perencanaan Central 
• Commun2 
• Sistem Jaminan Sosial 
 
Hasil2 Positif: 
- Pemerataan (sama rasa - sama rata) 
- Basic need rakyat terpenuhi 
 
 
Dampak negatif: 
- Kemiskinan yang merata 
- Pertumbuhan Makro & Mikro yg rendah 
- Perkemb.Iptek mandeg 
 
(1978-1992) Ekonomi ‘Perencanaan Pasar Sosialis’ (Generasi I) sjk Deng: 
reformasi & keterbukaan 1978 
 
Hasil2 Positif : 
- Pemilikan pribadi dibuka  
- Ekonomi rumah tangga dirangsang (dibuka perusahaaan dg orientasi 
pasar tp masih trkoordinasi dlm wilayah-wiayah. 
- Perencanaan pusat kontrol Mekanisme Pasar 
- Dibukanya 4 zone Ekonomi Bebas utk.mengundang investasi asing yg 
mmbawa modal, Tekno. & Manajemn  
- Rasionalisasi BUMN2 shg lbh efisien 
 
Dampak Negatif : 
- Migrasi petani pedesaan ke kota2 yg booming industri dg tanpa 
tempat tinggal & Jaminan Sosial 
⁻ Ketimpangan Sosial- Ekonomi Meningkat, dll. 
 
(1992 – sekarang) setelah wafat Deng-Xiao-Ping : Ekonomi Pasar Sosialis  
Hasil2 positif : 
- Nasionalisme jamin integritas, Negara China (dg 30 juta kader efektif 
hingga ke desa2) 
- BUMN yang lebih efesien 
- Devisa yg sngt besar (3 triliun USD) 
- Produk China ke seluruh Dunia 
- kemajuan Teknologi spektakuler 
- Pertumbuhan 2 digit (sek.12%) 

- Ekonomi ke 2 terkuat di Dunia 
- Kekuatan Militer mngimbangi Barat (AS & EU ) 
 
Dampak Negatif : 
- Ekonomi Swasta dominan dlm struktur Ekonomi nasional&regional 
- Makin hilang kontrol Negara thd pasar 
- Kemiskinan di kota2 meningkat 
- Lemahnya Org.Buruh,tani&nelayan 
- Lemahnya Civil Society 
- Politik Totalitarian (Anti-Demokrasi): Pemerintahan tanpa Pemilu, dll. 
 
SISTEM MAZHAB SOSIALIS DEMOKRAT 
Sosialisme : sebagai Anti-tesIis thdp Kapitalisme,tujuannya: Mencapai 
Kemakmuran dengan peran Swasta/pemilik Modal dan Modal Finansial s 
ebagai penggerak Utama. Tujuannya: Mencapai pemetrataan dan K 
emakmuran melalui peran Negara dan ‘Modal S osial’ sebagai Penggerak 
Utama.  
 
Sosialisme Komunis : mencapai Sosialisme dgn ‘sosialisasi ‘Modal Produksi 
melalui REVOLUSI SOSIAL (C ommunist Manifesto, 1848, Karl Marx): 
contoh Revolusi Lenin di Uni Soviet thn 1911 
 
Sosialisme Demokrat : Mencapai tujuan Sosialisme secara demokratis 
(lewat Pemilu) dg merebut Parlemen maupun Pemerintahan. Stlh itu 
merealisasikan gagasan Sosialisme dg PILAR -P ILAR : 
 
1. Negara ;  
2. Serikat Buruh ;  
3. Gerakan K operasi ;  
4. C ivil Society---->  sebagai AGEN PEMERATAAN, kemudian : 
 
1.) Peran Swasta/P emilik modal Finansial dlm sektor2 
(Industri,perdagangan, P ertanian, dst.) bekerja sama dg.  
2). Dunia P endidikan T inggi 
3) L embaga Riset ---->  ebagai AGE N P E R TUMBUHAN, dimana : 
 
SISTEM JAMINAN SOS IAL ----> yang melindungi rakyat lemah untuk 
mencapai Standar Nasional dalam produktivitas (jaminan2: pendidikan, 
kesehatan, kecelakaan kerja,pensiun, hari tua, bea-siswa, penganggur, dan 
seterusnya. Dengan pilar2 tsb.secara keseluruhan sring disebut sbg “Model 
Negara Kesejahteraan” 
 
 
Tahap-tahap Perkembangan Sistem sosialisme - demokrat 
Peletak Dokrtin Sosdem ad.CHARLES FOURIER (1772-1837, Prancis, disebut 
sbg Sosialisme Asosianis), dia brargumen dan plopor gerakan perlunya 
penciptaan Asosiasi2 Pekerja (Institusi Phalanstere) yg kemudian mnjadi  
Gerkan Koperasi Konsumsi & Produksi utk solusi adanya kelas2 sosial shg 
trcapai “masyarakat yg.harmoni” sbg bentuk peradaban tertinggi dari fase 
evolusi dari masy primitif, masy.bar-bar, masy.suku2 yang Patriachart & 
masy.berperadaban. 
 
ROBERT OWEN, Pelopor Gerakan Koperasi (konsumsi & Produksi) scr 
besar2an sbg bentuk pemilikan bersama faktor2 produksi, terutamna di 
Inggris sbg reaksi atas ketimpangan akibat ganasnya Kapitalisme. 
Dsamping itu ia jg mrpkn pelopor Gerakan Srikat Buruh. 
 
SAINT SIMON (Prancis) mrpk Pemikir Sosialisme Industri/Teknokratik yg 
dilontarkan stlh Rev.Prancis dan dimulainya industrialisasi di Parancis. 
Mnrt dia sebuah bangsa adalah sebuah “Perusahaan Indstri” dan “pabrik 
yang luas” yang menciptakan kelas sosial berdasar keahlian. Produsen sbg 
kelas utama utk mnumbuhkan Kekayaan Sosial yg mmbrikan kontribusi 
finansial dn Kerja thd bangsanya (krnnya hrs mmegang kendali kekuasaan 
dbanding konsumen dan administrator dlm rngka mnciptakan 
“masy.industri”. Bekerja adlh kewajiban dn mrpk cara utk mmprbaiki 
moral dan kehidupan kelas2 sosial yg lemah. 
 
PEMIKIRAN SOSIALISME DG MENGGUNAKAN ILMU EKONOMI  
Sismondi (France, 1773-1842), mnyksikan ganasnya Kapitalisme yg 
mngkibtkan ksengsaraan & kemelaratan 20% pnduduk. Ia mndahului Marx 
ketika bicara “proses PEMISKINAN” akibat gap antr.pndpatan yg dtrima 
pkerja dg nilai yg ssungghnya yg dsumbangkn thd proses produksi yg kmdn 
diambil oleh kaum modal. Krnnya dominasi kelas hrs dihapuskan dg cara 
pemlikan fktr2 produksi dn dkendalikan oleh kaum buruh. 
 
Robertus (Jerman, 1805-75) mlontarkan solusi utk mngatsi ketimpangan 
dg ide pemilikan kolektif fktr2 produksi, tp tdk dg kekerasan, krn 
Sosialisme mrpakan buah dari proses evolusi. 
 
Karl Marlo (Jerman,1810-65),brpndapat perlunya mengindari akumulasi 
kapital finansial di tangan perorangan Swasta dan perlunya sistem jaminan 
sosial bagi kaum lemah. 
 
Pierre-Joseph Proudhon (Prancis, 1809-65), Pemikir Terbesar Sosialisme 
pra-Marx. Karyanya a.l Systeme de la Contradiction Economic (1840), 
L’Organisation de la Credit et la Solution du Probleme Social (1848). Ia 
sring brbeda pndpt scr diametral dg Karl Marx. Proudhon mnilai 
ketimpangan akibat dari “ksalahan prhitungan” (Marx:akibat Perampasan 
“surplus value” kaum buruh oleh kaum modal) dimana para Pemilik Modal 
dan Manajemen mmbayar pekerja dengan ‘nilai pekerjaan individualnya’, 
dan mnahan utk dirinya ‘hasil dari tenaga  kolektif perusahaan’. Dgn dmkn, 
smua kapital yg diakumulasikan adalah ‘milik bersama’, krnanya ia 
menyerang “sistem Pmilikan dlm Kapitalisme” sbg exploitasi kaum lemah 
oleh kaum kuat”, smntr Komunisme adlh sbg “expoitasi kaum kuat oleh 
kaum lemah” dan “agama dari kesengsaraan” sbg bntuk perbudakan dan 

IV. NEOSOSIALISME 
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pnindasan. Dia jg mmndirkan Bank Rakyat thn 1849 dg menetapkan ‘kredit 
tanpa bunga’ sbg realisasi utk mnghilangkan sistem pembungaan uang. 
Proudhon jg menentang kekerasan/Revolusi dlm mencapai Sosialisme, tp 
menciptakan Reformasi progesif dlm bntuk Swaorganisasi kaum lemah 
(serikat buruh, tani & nelayan dan asosiasi2 lainnya) dan dlm pelbagai 
gerakan k operasi. 
 
 
GERAKAN SOSIALISME REFORMIS: 
kritik internal krn sbelumnya dianggap Utopia dan mnghendaki program 
aksi segera. Ini diakselerasi oleh bbrp faktorl : 

1. Grakan “Fabian Society” (kalangan inteletual di Inggris 1883) 
yang mngorganisasikan daerah2, srikat buruh dan manajemen 
langsung playanan publik 

2. Reinterpretasi doktrin Karl Marx oleh teoritisi Partai Sosdem di 
Jerman (a.l Bernstein, 1850-1932). Bhw Sosialisme adalah 
Reformasi menyeluruh tanpa hrs menetapkan wktu dan isi yg 
pasti, yg penting trjadi evolusi dari masy.kapitalis mnuju 
masy.sosialis. 

 
Partisipasi Louis Blanc (teoritisi Sosialisme Prancis) dlm pmrintahan 1848 
yg percaya Negaralah alat mutlak untuk reformasi mnuju Sosialisme. Jg 
Mireland dlm kabinet Waldeck-Rouseau 1899 yg mncoba merealisaskan 
ide-ide Sosialisme lewat Negara.  Pasca Perang Dunia I, Partai Sosialis 
berkuasa di pelbagai Negara di Eropa. Ebert di Jerman, Renner di Austria, 
Vanderveld di Belgia, Branting di Swedia, Stauning di Denmark, McDonnald 
di Inggris. Mrk mlaksanakan reformasi struktural dlm rangka ekonomi 
pnciptaan kesempatan kerja penuh, nasionalisasi kredit. Tdp ctatan 
kegagalan msl di Jerman (1918-20) dan Inggris (1924-29-31), sukses di 
Jerman di bawah Willy Brandt (1970- 1980), Prancis di bawah Mitterand 
(1981-1995), Spanyol di bawah Philippe Gonzales (1984-94) dan paling 
lagendaris di negara2 Skandinavia (Denmark, Finlandia, Norwegia dan 
terutama Swedia yang Partai Sosialis memerintah tanpa henti sejak tahun 
1950an hingga sekarang berkat sukses pemerintahan dalam mrealisasikan 
gagasan Sosialisme yang mnsejahterakan rakyatnya serta punya daya saing 
scr global. 
 
Dari hasil studi kontemporer (1980 – sekarang) ditemukan : 

 Negara-negara yang model pembangunannya diwarnai oleh 
gagasan Sosdem (Negara2 Eropa Barat, terutama Eropah Utara) 
mrk lebih perform tak hanya pemerataannya terbaik di antara 
negara-negara maju, jg pertumbuhannya umumnya sama tinggi 
dg negara2 yang pembangunannya Kaptalistik (AS, Kanada, 
Australia) dg tingkat kmiskinannya di bawah 5%. 

 
 Memang di alam globalisasi sjk thn 90an, mrk mngalami krisis 

fiskal krn besarnya pengeluaran Negara untuk jaminan sosial, 
tapi mrkpun mngalami adjustment dg makin menggunakan 
instrumen2 pasar untuk mengoreksi tingkat daya saing produksi 
industrinya, jg untuk mambatasi pengeluaran2 anggaran negara 
utk jaminan sosial shg makin rasional. 

 
 

 
 
 
A. MAZHAB HISTORISMUS 
 

1. Friedrich List (1789 – 1846), 
2. Bruno Hildebrana (1813 – 1878), 
3. Gustav Von Schmoller (1839 – 1917), 
4. Werner Sombart (1863 – 1941). 

 
MAZHAB PEMIKIRAN EKONOMI YANG DOMINAN DI JERMAN SELAMA 
ABAD XIX - XX 
Pandangan para pakar mazhab historismus mencerminkan nasionalisme 
ekonomi bangsa jerman, konsekuensinya bagi kebijaksanaan ekonomi. 
Pada mazhab ini fenomena ekonomi adalah produk perkembangan 
menyeluruh dan dalam tahap tertentu dalam perjalanan sejarah  
 
Methodenstreit : pertentangan dan perdebatan sengit antara metode 
deduksi – teoretis (mazhab klasik dan Neoklasik) dan metode induksi – 
empiris (mazhab Historismus). Para pakar mazhab Historismus sangat 
mempengaruhi kebijaksanaan pemerintahan di Jerman. Perdagangan 
bebas ditolak mengingat industrialisasi di Jerman masih berada pada tahap 
awal dan sangat ketinggalan dibanding dengan perkembangan industri 
Inggris. Dukungan kuat terhadap industri dalam negeri melalui proteksi 
ketat dan subsidi. 
 
B. MAZHAB INSTITUSIONALISME 
Thorstein Veblen (1857 – 1929) 
 
Pakar Ilmuwan Amerika Serikat.  Pemikiran establishment yang 
konvensional.  Menolak kebenaran dalam haluan pandangan yang 
mendasari pola dan garis pemikiran mazhab klasik.  Menentang isi dan 
metodologi dalam analisis mazhab Neo-klasik perihal faedah marginal dan 
perilaku konsumen.  Perilaku manusia di bidang ekonomi dipengaruhi oleh 
iklim keadaan sekitar, pada tahap tertentu dan di zaman tertentu. Iklim 
keadaan mempengaruhi kompleks citarasa dan pikiran, naluri dan nalar, 

persepsi dan perspektif di sekitar permasalahan ekonomi.  Mengandung 
sifat kritik sosial yang tajam dan keras terhadap tata susunan masyarakat 
di zamannya dan terhadap perilaku kalangan atasan yang diamatinya.  
Menimbulkan kalangan leisure class (nafsu untuk mengejar kekayaan harta 
dan modal uang) -> Pecuniary culture -> Conspicuous consumption 
 
C. MAZHAB MARXISME 
 

1. Karl Marx (1818 – 1883) 
2. Friedrich Engels (1820 – 1895) 

 
Pemikiran tentang sosialisme dan gerakan sosialis lazim dianggap masuk 
dalam tahap sosialisme ilmiah (der wissenschatfliche Sozialismus) 
 
KERANGKA DASAR PEMIKIRAN EKONOMI MARX 
Francois Quesnay :  Proses ekonomi dalam kehidupan masyarakat secara 
menyeluruh 
 
David Ricardo : Teori tentang nilai dan upah 
 
TEORI MARX 

 Tenaga kerja upahan dianggap tidak lain dari suatu komoditi 
 Dalam proses tukar menukar di pasaran posisi tenaga kerja 

upahan tidak berbeda dari jenis komoditi lainnya 
 Nilai surplus dinikmati seluruhnya oleh kaum majikan yang 

memiliki atau menguasai alat-alat produksi 
 Nilai surplus mencerminkan pemerasan oleh kaum modal 

terhadap tenaga kerja 
 Akumulasi dan konsentrasi kekuatan ekonomi sebagai 

kecenderungan yang melekat dalam tata susunan masyarakat 
kapitalisme 

 Tingkat laba cenderung menurun  
 Kesengsaraan yang meluas  
 Barisan cadangan tenaga kerja 
 Kontradiksi yang bersangkut-paut dengan kapasitas 

berproduksi yang semakin besar di satu pihak dan di pihak lain 
kemampuan berkonsumsi yang semakin menurun di antara 
sebagian besar warga masyarakat. 

 Krisis dan keruntuhan kapitalisme 
 
PERJUANGAN KELAS MARX (MAZHAB MARXIME) 
 
Menurut kaum sosialis pembangunan kapitalis bukanlah pembangunan 
yang sebenarnya, melainkan hanya sebagai suatu tahap perkembangan 
sosial saja, yang nanti akan berakhir lewat suatu revolusi sosial untuk 
menghancurkan sistem itu sendiri. 
 
BEGITULAH MARX DAN FRIEDRICH ENGELS MERAMAL BAGAIMANA 
SISTEM LIBERAL YANG KAPITALISTIS MENURUT AJARAN KLASIK AKAN 
BERUBAH MENJADI SISTEM YANG SAMA SEKALI BARU, YAITU 
MASYARAKAT KOMUNIS. 
 
Karl Marx (1818-1883) dan Prederich Engles (1820-1895), bukanlah 
ilmuwan politik Barat pertama yang melakukan kajian intensif tentang 
konsep kelas-kelas sosial.  Di barat, Pemikiran Marx berkembang menjadi 
suatu aliran yang dinamakan “New Left” (Kiri baru), dimana para 
pengikutnya adalah kaum intelektual yang bergerak aktif di kmpus-kampus 
terkemuka Eropa, Amerika dan Asia.  Menurut Marx, dalam bukunya The 
Manifesto: 
 
“Sejarah dari semua kelas masyarakat yang ada sampai saat ini 
merupakan cerita dari perjuangan kelas. Kebebasan & Perbudakan, Para 
serikat kerja & para tukang. Dengan kata lain, penekan dan yang ditekan, 
selalu bertentangan satu sama lainnya, dan berlangsung tanpa putus”. 
 
PEMAHAMAN SOSIALIS-KOMUNIS 
Seperti halnya kebangkitan sistem perekonomian liberal/kapitalis, sistem 
perekonomian sosial komunis juga bangkit dari suatu respons terhadap era 
industrialisasi.  Marx menggunakan berbagai argumentasi untuk 
membuktikan bahwa sistem liberal-kapitalisme buruk, sudah “busuk dari 
dalam”, dan pasti akan hancur. Untuk membentuk masyarakat yang lebih 
baik, sistem kapitalis harus dihancurkan dan diganti dengan sistem yang 
lain, yaitu sistem sosialis-komunisme. 
 
Menurut kaum Sosialis, pembangunan kapitalis bukanlah pembangunan 
yang sebenarnya, melainkan hanya sebagai suatu tahap perkembangan 
sosial saja, yang nanti akan berakhir lewat suatu revolusi sosial untuk 
menghancurkan sistem itu sendiri.  Pembangunan yang sejati menurut 
kaum sosialis adalah usaha total yang digerakkan oleh suatu pemerintahan 
Dictator Proletariat untuk mencipatakan kekayaan material, dimana alat – 
alat produksi merupakan milik bersama, dan barang-barang didistribusikan 
kepada para pekerja sesuai jasa mereka dalam produksi. Dengan sistem 
yang dianggap lebih unggul ini kebutuhan materi tercukupi, dan kultur 
atau budaya yang tinggi tetap terjamin kelestariannya. 
 
Marx tahu bahwa para pemilik modal, atau kaum borjuis, tidak akan 
menyerahkan apa yang sudah mereka perjuangkan selama ini. Mereka 
pasti akan mengadakan perlawanan. Agar revolusi berjalan lancer, maka 
diperlukan diktator proletariat sebagai ujung tombak dalam setiap 
gerakan.  Diktator proletariat hanya diperlukan sementara waktu, sampai 
keadaan mapan. Kalau revolusi sudah berhasil, dan keadaan sudah mapan, 
mereka akan surut dan memberikan tempatnya kepada masyarakat yang 
dicita-citakan Marx: Masyarakat tak berkelas, dimana tidak ada lagi 
penghisapan oleh suatu kelas masyarakat terhadap kelas masyarakat 
lainya. 

V. MAZHAB HISTORISMUS, INSTITUSIONALISME, 

MARZISME 
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KRITIK TERHADAP MARXISME 
Bagaimanapun, jika diperhatikan lebih dalam, ada sedikit perbedaan 
antara sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sosialis-Marxis 
dalam cara memandang materi tersebut. Marx, seperti halnya smith, 
mengakui bahwa manusia bersifat materialistis. Tetapi Marx menolak tesis 
Smith yang cenderung menganggap bahwa keserakahan manusia sebagai 
suatu hakikat yang tidak bisa diubah. 
 
Marx melihat bahwa keserakahan ini adalah sebagai produk dari proses 
sejarah (makanya materialisme Marx sering juga disebut Materialisme 
Historis), dimana manusia serakah merupakan produk dari suatu sistem 
sosial yang menciptakan sebuah kondisi manusia sedemikian rupa, 
sehingga materi memegang peran sangat penting dalam kehidupan 
manusia. 
 
Sebagaimana sistem – sistem perekonomian lain, sistem sosialis – komunis 
juga mempunyai kebaikan-kebaikan, disamping juga mempunyai berbagai 
kelemahan. Kelebihan yang paling menonjol dari sistem sosialis-komunis 
ialah perhatiannya yang intens terhadap nasib kaum lemah.  Walaupun 
sistem sosialis-komunisme mempunyai  berbagai kelebihan, tetapi 
kelemahannya jauh lebih banyak. Pertama kita lihat teori pertentangan 
kelas. Kalau diperhatikan lebih dalam orang dengan mudah melihat bahwa 
teori ini tidak berlaku umum ( universal ). Sejarah manusia memang penuh 
dengan peperangan antar bangsa atau antar suku, tetapi tidak banyak 
yang merupakan pertentangan antar kelas. 
 
Kecaman yang paling keras terhadap sistem sosialis adalah kenyataan 
tidak adanya (dan kalau ada, sangat kecil) kebebasan bagi tiap 
warganegara untuk memilih pekerjaan yang disukainya. Padahal pada 
umumnya orang sekarang percaya bahwa kebebasan dalam memilih 
pekerjaan yang disukai ini merupakan hal terpenting yang menentukan 
produktivitas para pekerja.  Kelemahan lain ialah kurangnya insentif untuk 
bekerja lebih baik dalam sistem sosialis. Karena hak milik pribadi tidak 
diakui, motif untuk bekerja lebih baik dan meningkatkan produksi sangat  
rendah. Insentif untuk melakukan kerja lebih dari orang lain kurang. Setiap 
orang akan bertanya, untuk apa bekerja lebih rajin,lebih giat, dan 
mencapai hasil atau prestasi yang tinggi, kalau hasil atau imbalan yang 
diperoleh sama saja dengan bekerja seadanya. 
 
Para pemimpin sosialis sering menggembar-gemborkan keunggulan sistem 
mereka, tetapi dalam kenyataan sistem ini tidak berhasilmemakmurkan 
rakyatnya, yang dapat dilihat dari rendahnya pendapatan perkapita 
penduduk masyarakat.  Kenyataan rendahnya penadapatan perkapita ini 
menyebabkan pecahnya sosialisme dari dalam, dan mereka mulai 
memalingkan muka ke perekonomian pasar. Kehancuran negara-negara 
sosialis/komunis seperti yang dialami bekas Uni Soviet, dan negara-negara 
sosialis laindi Eropa Barat pada tahun-tahun belakangan ini merupakan 
bukti paling kuat tentang kelemahan sistem ini jika dibandingkan dengan 
sistem-sistem ekonomi lain, terutama sekali sistem liberal/kapitalis. 
 
 

 
 
 
Dalam menghubungkan antara sistem ekonomi syariah dan 
perekonomian, Allah SWT telah menyuruh umat manusia untuk mencari 
penghidupan yang seluas-luasnya dan memanfaatkan segala isi bumi ini 
untuk kebaikan hidup manusia. Hanya saja manusia seringkali ingkar dan 
tidak mau bertanggungjawab atas perbuatannya sehingga terdapat banyak 
kerusakan di muka bumi ini akibat tingkah laku manusia itu sendiri.  
  
Demikian juga sistem ekonomi syariah mengatur  tatacara untuk 
memperoleh harta yang halal lagi baik yang akan dimanfaatkan untuk 
memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sistem ekonomi syariah melarang 
dengan keras riba dan mengambil harta yang bukan hak miliknya. Oleh 
karena itu untuk memperoleh harta yang halal dan juga berkah diperlukan 
tuntunan yang berpedoman kepada Al Quran dan Hadits yang shahih.  
 
ISLAM SEBAGAI SUATU SISTEM HIDUP (WAY OF LIFE) 
Manusia adalah khalifah di muka bumi. Allah memberikan petunjuk 
melalui para rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang 
dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syariah. 
Dua komponen pertama, komponen akidah dan akhlak, bersifat konstan. 
Keduanya tidak mengalami perubahan apapun dengan berbedanya waktu 
dan tempat. Adapun komponen syariah senantiasa berubah sesuai dengan 
kebutuhan dan taraf peradaban umat, yang berbeda-beda sesuai dengan 
masa rasul masing-masing. Hal ini diungkapkan dalam Al-Qur’an : 
 
“... Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan 
yang terang ...“ (Al-Maidah: 48) 
 
Juga oleh Rasulullah saw. dalam suatu hadits, 
 
“Para rasul tak ubahnya bagaikan saudara sebapak, ibunya (syariahnya) 
berbeda-beda sedangkan dinnya (tauhidnya) satu’ (HR Bukhari, Abu 
Dawud, dan Ahmad) 
 
Syariah ini bukan saja menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga 
universal. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek 

kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Universal 
bermakna syariah Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat 
sampai Hari Akhir nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada 
bidang muamalah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, 
muamalah tidak membeda-bedakan antara muslim dan nonmuslim.  
 
PANDANGAN ISLAM TENTANG EKONOMI 
Islam mempunyai pandangan yang jelas mengenai harta dan kegiatan 
ekonomi. Pandangan tersebut antara lain adalah : 
 
1.Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini 
termasuk harta benda, adalah Allah SWT. Kepemilikan oleh manusia hanya 
bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelola dan 
memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya. Sebagaimana tercantum 
dalam Al Quran Suarat Al Hadiid, ayat 7, yang artinya: 
 
“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian 
dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka, 
orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) 
dari hartanya mendapatkan pahala yang besar.” (al-Hadiid: 7) 
 
2.Status harta yang dimiliki manusia adalah sebagai berikut :  
 
a.Harta sebagai amanah dari Allah SWT. Manusia hanyalah pemegang 
amanah karena memang tidak mampu mengadakan benda dari tiada.  
 
b.Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa 
menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Manusia memiliki 
kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai, dan menikmati 
harta.  
 
c. Harta sebagai ujian keimanan. Hal mi terutama menyangkut soal cara 
mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran 
syariah ataukah tidak (al-Anfaal: 28). 
 
d. Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintah-Nya 
dan melaksanakan muamalah di antara sesama manusia, melalui kegiatan 
zakat, infak, dan sedekah (at-Taubah: 41, 60; Ali Imran: 133-134). 
 
 
3.Pemilikan harta dapat dilakukan antara lain melalui usaha (ikhtiar) atau 
mata pencaharian (ma’isyah) yang halal dan sesuai dengan aturan-Nya. 
Banyak ayat Al-Qur’an dan hadits Nabi yang mendorong umat Islam 
bekerja mencari nafkah secara halal. 
  
“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di 
segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya.. ..“ (al- Mulk: 
15) 
  
“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dan 
hash usahamu yang baik-baik.. . .“ (al-Baqarah: 267) 
 
4.Dilarang mencari harta, berusaha, atau bekerja yang dapat melupakan 
kematian (at-Takaatsur: 1-2), melupakan dzikrullah (tidak ingat kepada 
Allah dengan segala ketentuan-Nya) (al-Munaafiquun: 9). melupakan 
shalat dan zakat (an-Nuur: 37), dan memusatkan kekayaan hanya pada 
sekelompok orang kaya saja (al-Hasyr: 7). 
 
5.Dilarang menempuh usaha yang haram, seperti melalui kegiatan riba (al-
Baqarah: 273-281), perjudian, berjual beli barang yang dilarang atau 
haram (al-Maa’idah: 90-91), mencuri, merampok, penggasaban (al-
Maa`idah: 38), curang dalam takaran dan timbangan (al-Muthaffifiin: 1-6), 
melalui cara-cara yang batil dan merugikan (al-Baqarah: 188). dan melalui 
suap-menyuap (HR Imam Ahmad). 
 
NILAI-NILAI SISTEM EKONOMI SYARIAH 
 
1. Perekonomian Masyarakat Luas Akan Menjadi Baik Bila Menggunakan 
Kerangka Kerja atau Acuan Norma-Norma Ekonomi Syariah 
Banyak ayat Al-Qur’an yang menyerukan penggunaan kerangka kerja 
perekonomian Islam, salah satunya adalah: 
  
“... Makan dan minumlah dan rezeki (yang diberikan) Allah dan janganlah 
berkeliaran di muka bumi ini dengan membuat kerusakan.” (al-Baqarah: 
60). Atau ayat lain dalam Al Quran dalam surat al Baqarah ayat 168, yang 
artinya: 
 
“Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dan apa yang terdapat di bumi 
dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena 
sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (al-Baqarah: 
168) 
 
Ayat-ayat itu merupakan penentuan dasar pikiran dan pesan A1-Qur’an 
dalam bidang ekonomi. Dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa 
Islam mendorong penganutnya untuk menikmati karunia yang telah 
diberikan oleh Allah. Karunia tersebut harus didayagunakan untuk 
meningkatkan pertumbuhan, baik materi maupun nonmateri.  
 
Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan 
materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang 
telah ditetapkan. Rambu-rambu tersebut di antaranya: carilah yang halal 
lagi baik; tidak menggunakan cara batil; tidak berlebih-lebihan/melampaui 
batas; tidak dizalimi maupun menzalimi; menjauhkan diri dari unsur riba, 
maisir (penjudian dan intended speculation), dan gharar (ketidakjelasan 
dan manipulatif) serta tidak melupakan tanggungjawab sosial berupa 

VI. SISTEM EKONOMI ISLAM 
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zakat, infak, dan sedekah. ini yang membedakan sistem ekonomi Islam 
dengan perekonomian konvensional yang menggunakan prinsip self 
interest (kepentingan pribadi) sebagai dasar perumusan konsepnya. 
 
2.Keadilan dan Persaudaraan Menyeluruh 
Keadilan dalam Islam memiliki implikasi sebagai berikut : 
 
a. Keadilan Sosial 
Islam menganggap umat manusia sebagai suatu keluarga. Karenanya, 
semua anggota keluarga mi mempunyai derajat yang sama di hadapan 
Allah. Hukum Allah tidak membedakan yang kaya dan yang miskin, 
demikian juga tidak membedakan yang hitam dan yang putih. Secara 
sosial, nilai yang membedakan satu dengan yang lain adalah ketakwaan, 
ketulusan hati, kemampuan, dan pelayanannya pada kemanusiaan. 
Rasulullah saw. bersabda, 
 
“Sesungguhnya Allah tidak melihat pada wajah dan kekayaanmu, tapi pada 
hati dan perbuatan (yang ikhlas).” (HR Ibnu Majah) 
 
b.Keadilan Ekonomi 
Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam 
masyarakat dan di hadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan 
ekonomi. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan 
haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat Setiap 
individu pun harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Islam 
dengan tegas melarang seorang muslim merugikan orang lain.  
 
“Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah 
kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (asy-
Syu’araa’: 183) 
 
3.Keadilan Distribusi Pendapatan 
 
Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada dalam masyarakat, 
berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap 
persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi. Kesenjangan harus diatasi 
dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam. Di antaranya adalah 
dengan cara-cara berikut ini : 
 
Pertama 
• Menghapuskan monopoli, kecuali oleh pemerintah, untuk bidang-bidang 
tertentu. 
• Menjamin hak dan kesempatan semua pihak untuk aktif dalam proses 
ekonomi, baik produksi, distribusi, sirkulasi, maupun konsumsi. 
• Menjamin basic needs fulfillment (pemenuhan kebutuhan dasar hidup) 
setiap anggota masyarakat. 
• Melaksanakan amanah at-takaaful al-ijtima’i atau social economic 
security insurance di mana yang mampu menanggung dan membantu 
yang tidak mampu. 
 
Kedua 
Dalam Al-Qur’an, Allah SWT berfirman : 
  
“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Kami telah 
menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, 
dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain 
beberapa derajat.... ” (az-Zukbruf: 32) 
 
Islam membenarkan seseorang memiliki kekayaan lebih dan yang lain 
sepanjang kekayaan tersebut diperoleh secara benar dan yang 
bersangkutan telah menunaikan kewajibannya bagi kesejahteraan 
masyarakat, baik dalam bentuk zakat maupun amal kebajikan lain seperti 
infak dan sedekah. Meskipun demikian, Islam sangat menganjurkan 
golongan yang kaya untuk tetap tawadhu dan tidak pamer.  
 
4.Kebebasan Individu dalam Konteks Kesejahteraan Sosial  
 
Manusia dilahirkan merdeka. Karenanya, tidak ada seorang pun yang 
berhak mencabut kemerdekaan tersebut dan membuat hidup manusia 
menjadi terikat. Dalam konsep ini setiap individu berhak menggunakan 
kemerdekaannya tersebut sepanjang tetap berada dalam kerangka norma-
norma islami. Dengan kata lain, sepanjang kebebasan tersebut dapat 
dipertanggungjawabkan, baik secara sosial maupun di hadapan Allah. 
Islam mengakui pandangan universal bahwa kebebasan individu 
bersinggungan atau bahkan dibatasi oleh kebebasan individu orang lain. 
Menyangkut masalah hak individu dalam kaitannya dengan masyarakat, 
para sarjana muslim sepakat pada prinsip-prinsip berikut ini. 
 
a. Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dan 
kepentingan individu. 
b. Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat, 
meskipun keduanya sama-sama merupakan tujuan syariah. 
c. Kerugiaán yang lebih besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan 
yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk 
manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, bahaya yang lebih kecil harus dapat 
diterima/diambil untuk menghindarkan bahaya yang lebih besar, 
sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk 
mendapatkan manfaat yang lebih besar. 
 
Kebebasan individu dalam kerangka etika Islam diakui selama tidak 
hertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang 
individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain. 
 
 
 

DOKTRIN EKONOMI ISLAM 
AKTIFITAS EKONOMI ISLAM DAN EKONOMI NON-ISLAM ADALAH PADA SISI 
PEMILIHAN ALTERNATIF DAN SISTEM PERTUKARAN YANG DILAKUKAN.  
PADA EKONOMI ISLAM PEMILIHAN ALTERNATIF DARI AKTIFITAS EKONOMI 
DITUNTUN OLEH NILAI-NILAI ISLAMI SEDANGKAN PADA EKONOMI NON 
ISLAM LEBIH BANYAK DITUNTUN OLEH KEPENTINGAN DARI INDIVIDU 
 
PADA SISI SISTEM PERTUKARAN DALAM ISLAM DIDASARKAN PADA ETIKA 
ISLAM, KEKUATAN PASAR DAN KEKUATAN NON PASAR, SEDANGKAN PADA 
EKONOMI NON-ISLAM PERTUKARAN DITUNTUT OLEH PASAR.  TIDAK 
SETIAP KEGIATAN EKONOMI DIBENARKAN OLEH AL QURAN EX : 
MONOPOLI DAGANG, CALO, PERJUDIAN DAN RIBA .  SURAH AL-RUM: 39; 
SURAH AL NISA: 160-161; SURAH ALI IMRAN; 130 DAN SURAH AL-
BAQARAH: 275-280 
 
KATA KUNCI PENGERTIAN RIBA OLEH PARA ULAMA ADALAH ALBAQARAH: 
279 YANG BERBUNYI : HAKMU ADALAH MENERIMA SEJUMLAH MODAL 
YANG KAMU PINJAMKAN. 
 

 PLATO : ORANG PERTAMA YANG SANGAT MENGECAM 
KEKEYAAN DAN KEMEWAHAN, MANUSIA PERLU 
MENGENDALIKAN NAFSU SERAKAHNYA UNTUK MEMENUHI 
SEMUA KEINGGINAN YANG MELEBIHI KEWAJARAN. 

 ARISTOTELES SEBAGAI PENCETUS TESIS UANG DAN 
MENGUNGKAPKAN UANG SEBAGAI BARANG YANG TIDAK 
PRODUKTIF, MEMBAWA PADA KESIMPULAN BAHWA 
MEMUNGUT BUNGA ADALAH TIDAK ADIL 

 THOMAS AQUINAS (KAUM SKOLASTIK) YANG JUGA AHLI 
EKONOMI KATOLIK : MEMUNGUT BUNGA ATAS UANG YANG 
DIPINJAMKAN ADALAH TIDAK ADIL ATAS UANG ITU SENDIRI, 
KARENA ITU BERARTI MENJUAL SESUATU YANG TIDAK ADA 

 ANTONIUS DARI FLORENCE (KAUM SKOLASTIK) : UANG TIDAK 
BISA MEMBERIKAN KEUNTUNGAN BAGI UANG ITU SENDIRI, 
TETAPI DAPAT MENJADI BARANG YANG MENGUNTUNGKAN 
DENGAN CARA MENGKARYAKAN DALAM PERDAGANGAN 

 
PARA EKONOMI KLASIK (ADAM SMITH), DIANGGAP BANYAK MEMBAWA 
PEMBAHARUAN DALAM PEMIKIRAN EKONOMI, DENGAN PAHAM 
MATERIALISME DAN INDIVIDUALISME, AKHIRNYA DAPAT BERKOLABORASI 
DENGAN PIHAK GEREJA DAN MEMBAWA MOMENTUM BARU DALAM 
KEHIDUPAN EKONOMI POLITIK MASYARAKAT EROPA.  MENURUT MEREKA 
(EKONOMI KLASIK) BUNGA MERUPAKAN KOMPENSASI YANG DIBAYARKAN 
KEPADA PEMBERI PINJAMAN OLEH PEMINJAM ATAS KEUNTUNGAN YANG 
IA PEROLEH DARI PENGGUNAAN UANG TERSEBUT .  ADAM SMITH 
MEMANDANG MASALAH BUNGA SEBAGAI SUATU MASALAH HARGA 
KHUSUS DAN MENEKANKAN PENTINGNYA BUNGA PADA DUA LANDASAN  
 
(1) UNTUK MEMBANGKITKAN SUPLAI MODAL 
(2) PENTINGNYA KEUNTUNGAN YANG MEMUNGKINKAN 
BERKELANJUTANNYA MODAL 
 
KEYNES : BUNGA BUKAN SEBAGAI IMBALAN TABUNGAN, BESARNYA 
PENDAPATAN DAN KEINGINAN UNTUK MENYIMPAN SERTA 
KEMAUANPHISIKOLOGISLAIN SECARA BERSAMA-SAMA MENENTUKAN 
BESARNYA JUMLAH TABUNGAN DALAM SUATU MASYARAKAT YAN G 
TIDAK BANYAK DIPENGARUHI OLEH PERUBAHAN TINGKAT BUNGA. 
 
LARANGAN MEMUNGUT BUNGA MENURUT ISLAM  
PARA AHLI FIQIH MEMBAGI RIBA MENJADI DUA, RIBA NASI’AH (BUNGA 
DALAM HUTANG) DAN RIBA FADL (BUNGA DALAM BARTER) RIBA NASI’AH 
MEMPUNYAI UNSUR: 
 
A. TERJADI KARENA PEMINJAMAN DALAM DALAM JANGKA 
WAKTUTERTENTU 
 
B. PIHAK YANG BERHUTANG BERKEWAJIBAN MEMBERI TAMBAHAN 
KEPADA PIHAK PEMBERI HUTANG KETIKA MENGANGSUR ATAU 
PELUNASAN SESUAI PERJANJIAN 
 
C. OBJEK PEMINJAM BERUPA BENDA 
SURAT AL-BAQARAH :279 NYATA-NYATA MENGUNGKAPKAN 
BAHWASETIAP TAMBAHAN ATAS SEJUMLAH PINJAMAN ITU DAPAT 
DIPASTIKAN MENDATANGKAN KEZALIMAN 
 
PERINTAH-PERINTAH MENGENAI BUNGA DALAM AL-QURAN DIJELASKAN 
SEBAGAI BERIKUT : 
 
1.DALAM PERINTAH PERTAMA : AL QURAN MENEKANKAN PADA 
KENYATAAN BAHWA BUNGA TIDAK DAPAT MENINGKATKAN 
KESEJAHTERAAN BAIK TERHADAP INDIVIDU MAUPUN SECARA RASIONAL, 
MALAH MENURUNKANNYA (AR-RUM : 39) 
 
2.DALAM PERINTAH KEDUA, KAUM MUSLIM DIPERINGATKAN UNTUK 
TIDAK MEMUNGUT BUNGA, JIKA MEREKA BENAR-BENAR INGIN BERHASIL 
DALAM HIDUPNYA (ALI IMRAN : 130) 
 
3. PERINTAH SELANJUTNYA MEMBEDAKAN ANTARA PERDAGANGAN 
DENGAN RIBA DAN MENUNJUKKAN BAHWA SESUNGGUHNYA RIBA ITU 
MENGHANCURKAN KESEJATERAAN SUATU BANGSA (ALBAQARAH : 275 - 
276) 
 
4. PERINTAH TERAKHIR DALAM AL-QURAN MELARANG BUNGA 
DANMENYATAKANNYA SEBAGAI PERBUATAN TERLARANG DIKALANGAN 
MASYARAKAT ISLAM (AL-BAQARAH : 278-279) 
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5. DALAM AYAT SELANJUTNYA, KAUM MUSLIM DIPERINGATKAN UNTUK 
MEMATUHI LARANGAN MEMUNGUT BUNGA, SEBAGAIMANA YANG 
DIALAMI KAUM YAHUDI YANG TELAH DILARANG MEMUNGUT BUNGA, 
TETAPI MEREKA TERUS MEMUNGUTNYA (AN- NISA : 161) 
 
SURPLUS ATAU KELEBIHAN DARI PINJAMAN DIHARAMKAN OLEH ISLAM. 
KATA RIBA DALAM BAHASA ARAB SEBAGIAN TELAH DICAKUP KATA USURY 
(BUNGA YANG TERLALU TINGGI). DALAM BAHASA ARAB RIBA BERARTI 
TAMBAHAN WALAUPUN SEDIKIT MELEBIHI DARI MODAL AWAL YANG 
DIPINJAMKAN, TERMASUK BUNGA DAN RIBA. 
 
BUNGA MENGANDUNG TIGA UNSUR YAITU :  
(1) KELEBIHAN ATAU SURPLUS YANG MELEBIHI DARI MODAL YANG 
DIPINJAMKAN;  
 
(2) KETENTUAN BESARNYA SURPLUS TERGANTUNG PERIODE WAKTU 
 
(3) PERSETUJUAN TERHADAP SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN KELEBIHAN 
TELAH DITENTUKAN.  
 
KETIGA UNSUR TERSEBUT BERSAMA-SAMA MEMBENTUK RIBA. KEGIATAN 
RIBA DIALIHKAN MENJADI ZAKAT DAN PERBANKAN MENJADI BAITUL MAL 
 
BUNGA UANG DAN BAGI HASIL DALAM PERBANKAN 
LEMBAGA PERBANKAN DIBERBAGAI NEGARA ISLAM MUNCUL SESUDAH 
ABAD KE -20.  DILIHAT DARI SEGI PERANAN DALAM KEGIATAN EKONOMI, 
BANK. ISLAM DAN BANK KONVENSIONAL MEMPUNYAI KESAMAAN 
SEBAGAI LEMBAGA PENGHIMPUN DAN PENYALUR DANA. BUNGA YANG 
DITIMBULKAN DARI PENYALURAN DANA MERUPAKAN SUMBER 
KEUNTUNGAN BANK.  DALAM PERKEMBANGANNYA KEUNTUNGAN YANG 
DIPEROLEH DARI PARA NASABAH MENDORONG BANK ISLAM 
MENGHINDARI PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DENGAN PERHITUNGAN 
KUANTITATIF DAN MENUKARNYA DENGAN PERHITUNGAN KUALITATIF. 
 
PADA DASARNYA BANK ISLAM MENEMPATKAN SIMPANAN 
SEBAGAIPENYERTAAN DANA YANG AKAN DISALURKAN KEPADA PIHAK 
YANG MEMERLUKAN DANA, DENGAN PERJANJIAN BAGI HASIL. TETAPI 
SIMPANAN YANG DALAM PERJANJIAN DISEBUT SEWAKTUWAKTU DAPAT 
DIAMBIL DITEMPATKAN SEBAGAI BARANG TITIPAN DENGAN 
KONSEKUENSI TIDAK DISEDIAKAN BAGIAN KEUNTUNGAN. 
 
 
 

 
 
Teori Heterodox 
Dibangun atas realitas NSB sendiri (non-western-economic paradigm).  
Pembangunan mrpkn fenomena kualitatif & perkembangan 
(development), bukan semata-mata kuantitatif dan pertumbuhan (growth) 
Pada umumnya yg menjadi contoh: Neg2 Asia. 
 
Teori “Asian Values” (Model Jepang, Asia lainnya) 
Peran nilai Tradisional, Agama menguat ketika industrialisasi intensif.  
Konsensus Negara, Parlemen, Pasar, Pelaku swasta, dst (Japan Inc.) untuk 
menguasai pasar global & mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.  Tingkat 
kesejahteraan menjadi isyu Mikro-Usaha (dialog harian manajemen-
karyawan, bukan dg srikat buruh yg kuat di tngkat makro spt di negara2 
Eropa) .  Peran Pasar sbg instrumen (bukan fundamental) yg dimanfaatkan 
untuk industrialisasi & pemb.Ekonomi.  Ada smcm teori “Angsa Terbang”, 
stlh sukses Jepang, diikuti Korsel, Taiwan, Hongkong & Singapura. Kmdn: 
Malaysia, Thailand, Indonesia (tp.krsis sjk 1998 yg blm pulih). Lnjut:  China 
dan India, Lnjut: Vietnam, Kamboja dan Laos, dst.  Yg masih blm: Indonesia 
(pasca krisis), Filipina, Bangladesh, Pakistan  
 
 Teori “the Vicious cyrcle of underdevelopment” ( G.Myrdal, Asian 
Drama, 1968) 
 

 
 
 

Solusi : pendekatan “basic needs” dlm pembangunan (Kesehatan, 
pendidikan, pangan, sandang, papan, pendapatan minimum) diadopsi ILO 
thn 1976 dan Indonesia thn 1978. 
 
PARADOX EKONOMI GLOBAL & EKONOMI ISLAM (FORTH WAY) 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
EKONOMI ALTERNATIF (Forth Way) 
 

VII. TEORI HETERODOX 
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SISTEM EKONOMI INDONESIA BERBASIS KONSTITUSI : Pemikiran 
Ekonomi UUD ‘45 
Dalam banyak studi (a.l.Syahrir, 1986 ; Damanhuri, 1990, Mubyarto, 2001, 
Swasono, 2005, dll.) Pemikiran Ekonomi dalam pasal-pasal Ekonomi 
UUD’45 (sebelum Amandemen), yakni yang termaktub dalam : 
 
Pasal 27, ayat 2 
Tiap-tiap warganegara berhak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak 
bagi kemanusiaan. 
 
Pasal 33, 

 Ayat 1 : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama 
berdasar atas asas Kekeluargaan 

 Ayat 2 : Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan 
yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara 

 Ayat 3 : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 
sebasar-besarnya kemakmuran rakyat. 

 
Pasal 34: Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara negara. 
Prinsip-Prinsip ini sangat dekat dengan gagasan “Negara Ksejahteraan” 
(Welfare state) dimana peran negara yang efisien & efektif seimbang 
dengan peran pasar yang nondistortif. Dalam masa studi tahun 30an bung 
Hatta di Belanda bersama Belgia dan negara Skandinavia (Swedia, 
Finlandia, Denmark dan Norwegia) dikenal penganut faham “Negara 
Kesejahteraan” yang paling konsisten (Damanhuri, 1990). Tp jg bisa spt 
mazhab Heterodox (ala Jepang) dimana Ekonomi Kekeluargaan Modern tlh 
terwujud dan unggul. 
 
Upaya Pelaksanaan prinsip-prinsip Ekonomi yang sesuai dengan UUD’45 
dari masa ke masa 
Pada masa 1950-59 (“demokrasi parlementer”), berdasar UUD’50, tp 
prinsip-prinsip ekonomi Hatta dlm UUD’45 tetap berlaku. Karena seringnya 
berganti pemerintahan srt terbatasnya anggaran, tak terlihat realisasi 
serius spt dituntut ps 27, 33 & 34. Masa itu terdapat “politik benteng” 
yang memberikan lisensi kpd pengusaha pribumi utk menjadi importir 
besar. Krn banyaknya korupsi dan penyalahgunaan kebijakan (pengusaha 
“ali-baba”) secara umum dinilai kebijakan ekonomi “benteng” itupun 
tersebut kurang berhasil. 
 
Pada masa 1959-65 (“demokrasi terpimpin”), berdasar UUD’45, tp 
prakteknya jstr banyak penyimpangan: Soekarno diangkat Presiden 
seumur hidup, tak ada program dn realisasi kebijakan ekonomi yang 
serius, Indonesia menurut Benyamin Higin menjadi negara termiskin di 
dunia, keluar dari PBB, bergabung dg negara komunis, dst yang berahir 
dengan pristiwa G-30-S/PKI. 
 
Pada masa 1965-1988 (Orde Baru Soeharto), berdasar UUD’45, nmn 
selama 32 tahun memerintah jg kurang mampu mengkongkritkan 
palksanaan Ps.27, 33 dan 34 UUD’45. Memang terdapat GBHN, Repelita2, 
kemiskinan absolut dpt ditekan dr 56% (’70) menjadi 13% (1998), 
pengangguran terbuka dibawah 5% (namun pangangguran 
keseluruhannya di atas 30%), pertumbuhan ekonomi rata-rata 7%, inflasi 
rata2 sekitar 9%, dst. Namun dengan ongkos sosial yang sngt besar: 
Ketimpangan sangat buruk (200 konglomerat mnguasai 76% PDB, PDBI-
1996), 90% uang beredar di Jakarta. Luar Jawa, Pertanian dlm arti luas srt 
UKM & pedesaan sangat termarginalisasi. SDA sangat rusak dn dkuasai 
oleh grup2 bisnis konglomerasi, utang luar negeri 150 milyar US$ (ke 3 
tertinggi di dunia) “bubble economy”, dst. Shg trjadi KRISMON (dus, jg 
gagal dlm plksnaan ps.27, 33 dan 34 UUD’45). 
 
Pada masa pasca Orba, terjadi amandemen UUD’45 yang bertendensi 
makin ke arah neoliberalisme dan makin jauh dari prinsip-prinsip ekonomi 
bung Hatta/UUD’45 asli; Kemskinan 16-18%, pengangguran terbuka 9-11% 
(keseluruhan diatas 40%), sektor riil tak bergerak, “asingisasi aset-aset 
negara, dst. (menganut minimum state) 
 
CATATAN MENGAPA TERJADI KEGAGALAN ? 
Secara Objektif Kegagalan Pemerintah dari masa ke masa dlm 
merealisasikan Prinsip-prinsip Ekonomi UUD’45, adalah sebagai berikut: 
 
 
A. Penyebab Struktural : 

 Warisan Struktur Ekonomi Kolonial & Feodal yang melekat baik 
secara fisik, Peraturan per-UU-an maupun Paradigma berfikir 

 Komplexitas persoalan krn penduduk besar, kondisi geografis & 
kondisi sosial yang heterogen baik secara horizontal maupun 
vertikal 

 Gagalnya Kepemimpinan dlm mentransformasikan Prinsip2 
Ekonomi UUD’45 ke dlm kebijakan yang efektif, dst 

 
B. Penyebab Kultural : 

 Masuknya prinsip-prinsip pemikiran ekonomi yang berasal dari 
berbagai grands theories yg tak relevan bahkan memperparah 
struktur ketimpangan/ dualisme srt menjadi akar persoalan dari 
pelbagai problematik ekonomi bangsa 

 Menjangkitnya Korupsi secara massif bahkan pasca orba makin 
menyebar ke daerah2, baik dieksekutif, legislatif, judikatif 
bahkan ke civil society 

 Kurangnya pemahaman/bias thd ideologi lain shg menjadi 
alergi thd berfikir & menjabarkan kebijakan ekonomi yang 
berasal dari konstitusi/UUD’45 justru menjangkit di kalangan 
otoritas ekonomi yang berkelanjutan dengan akibat makin 
tergantungnya Indonesia kepada negara-negara Barat beserta 
kemiskinan, pengangguran serta ketimpangan yang makin 
parah menyertainya. 

 
CATATAN KRITIS THD AMANDEMEN UUD’45 
Proses amandemen UUD’45 menyangkut pasal-pasal ekonomi, th 2001 
yang merupakan pergulatan pemikiran 7 orang anggota Tim Ahli Ekonomi 
PAH I BP-MPR RI (Mubyarto, 2001). Pada awalnya terdapat rencana dari 
Ekonom Neoliberal (Sri Mulyani, Syahrir, Sri Adiningsih dan Bambang 
Sudibyo) untuk mengubah pasal 33 ayat 1 menjadi “perkonomian disusun 
berdasar atas asas Efisiensi”. Berkat kegigihan Ekonom yang masih yakin 
akan pemikiran asli UUD’45/bung Hatta (Mubyarto dan M.Dawam 
Rahardjo) akhinya 3 ayat asli UUD’45 tetap utuh dengan ditambah 2  pasal, 
yakni” 
 
- Ayat 4 : Perkonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi 
ekonomi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan 
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional  
 
- Ayat 5 : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur 
dalam Undang-Undang. 
 
Dengan 2 pasal ini ada dua catatan: (1) prinsip Efisiensi Berkeadilan sangat 
terkait dengan faham Ekonomi Neoliberal (mengandung paradigma 
“minimum state” & dislenggarakan dalam konteks pasar kapitalis), yakni 
dlm mekanisme redistribusi pendapatan sesuai dengan kontribusinya 
dalam proses produksi yang akhirnya yang paling diuntungkan adalah para 
pemilik modal dengan korban rakyat banyak yang powrless dan tak akses 
pada sumber-sumber ekonomi maupun politik sehingga kemiskinan 
dianggap hanya sbg resiko persaingan dan Negara sngt dibatasi perannya ; 
Dan ini terbukti  
 
Dengan senjata ayat 5 ps 33 UUD’45 hsl amandemen tsb kini ada belasan 
UU Ekonomi (Migas, Penanaman Modal Asing, Hutan Lindung, Prikanan, 
BUMN, SD Air, dst. terakhir UU Pelayaran) yng mengndung roh neoliberal 
dimana a.l. terbukanya pihak asing menguasai “cabang-cabang produksi 
penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak”. 
Dengan begitu Undang Undang tersebut sebenarnya bertentangan dengan 
ayat ayat 1, 2 dan 3 dari UUD’45 (teks asli). *Sebaliknya ada “missleading” 
dari asumsi yg dpakai para Ekonom untk menegakan asas efisiensi yg 
berprinsip ekonomi neoliberal, adlah adanya kkecewaan thd praktek Asas 
Kkeluargaan masa Orba yg dterjemahkn mnjadi “ekonomi keluarga” 
(family principle) srt banyak gagalnya bangun usaha Koperasi yg tak 
mnsejahterakan rakyat.  
 
Padahal: Asas kkeluargaan dlm pasal 33 UUD’45 harus diartikan sebagai 
“brotherhood principle” yg telah sukses dipraktekan baik dlm “model 
Negara Ksejahteraan” di Eropa Utara & Barat dng  unggulnya gerakan 
Koperasi dan sistem jaminan sosial. Dan atau “Model Jepang” dng“Japan  
Inc.” dmana Negara, Parlemen & swasta bkrjasama dlm penguasaan pasar 
global. Kedua model tsb sukses mnerjemahkan “ekonomi kekeluargaan” 
secara modern dengan instrumenpasar & peran negara yang seimbang 
untuk mensejahterakan rakyatnya. Hasilnya negaranegara di kedua model 
itu pemerataannya jauh lebih baik dibandingkan AS dan negara Barat 
lainnya yang berfaham neoliberal. Dus, tak perlu krn kekecewaan tsb lalu 
mnggntikannya dg asas neolib, tp lbh menerjemahkan dalam prspektif 
asas kekeluargaan secara modern. 
 
 Untuk Amandemen pasal-Pasal Ekonomi yang lain (ps.27 dan 34) 
ditambah dengan ps.baru (ps.23 ayat 1) justru lebih mengokohkan 
pemikiran ekonomi yang berpihak kpd rakyat banyak.  
 
Ps.23 ayat 1 
Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan 
keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang- Undang dan 
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. 
 
Ps.27 ayat 2 (asli) ditambah dg ayat 1 (memperkuat ayat 2)  
“kesamaanwarganegara dimuka hukum dan pemerintahan” (prinsip 
supremasi hukum, non-diskriminasi, anti feodalisme termasuk dlm 
pelayanan ekonomi, dsd)  
Ps.34 ayat 1 sesuai dengan teks asli ps.34 lama (hanya satu ayat), 
ditambah: 
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 Ayat 2: Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia dan memberdayakan masyarakat yang 
lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan 

 Ayat 3: Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas 
pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak 

 Ayat 4: Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini 
diatur dalam Undang-Undang’ 

 
PROSPEK KE DEPAN  
Terdapat 4 pasal ekonomi UUD’45 yg hampir semuanya masih jauh dari 
kemampuan pemerintah utk mengimplementasikannnya, bahkan terdapat 
UU-UU yg bertentangan dgnya: upaya membuat “Undang-Undang 
Perekonomian” yg bisa menjadi payung UU Ekonomi lain sesuai dg psl2 
UUD’45 adalah mendesak dan amat strategis.  Terhadap UU ekonomi yang 
diperkirakan telah berjumlah belasan yang bertentangan dengan UUD’45, 
segera dilakukan upaya hukum dg mengajukan “judicial riview” ke MK   
Dilakukan “kontrak politik” thd para Pemenang Pemilu (Presiden & 
Wk.Presiden, DPR, DPD, Pilkada dan DPRD baik tk I maupun tk II) agar 
platformnya tidak boleh bertentangan dengan UUD’45. Kmdn platform 
tersebut diwajibkan untuk dijabarkan ke dalam pelbagai regulasi dan 
kebijakan yang konsisten. Untuk itu pengawasan oleh lembaga legislatif 
maupun masyarakat termasuk media massa hendaknya dijadikan gerakan 
nasional dan daerah dlm rangka mewujudkan bangsa yang bermartabat. 
engan berupaya mlaksanakn secara kongkrit dan efektif UUD’45 tersebut.  
Pengembangan Ekonomi Islam yang Universal & progesif dimana Keungan 
Syariah dan ZISWAF yg brkembang di Indonesia sbg instrumen (bkn tujuan) 
dpt menyumbang untk. mencapai Tujuan bagi slrh Rakyat & kemanusiaan: 
Kesejahteraan & Keadilan Sosial/ FALLAH, Good Governanve/HAYATAN 
THAYIBAH (bebas Korupsi), pengembangan SQ+EQ+IQ dg Keturunan yg 
baik, Struktur yang adil, Amanah, Solidaritas (Nasional & global), 
Sederhana (felt needs). 
 
Teori Harapan Nasional 
Harapan adalah variabel penting dalam menentukan stabilitas 
pertumbuhan ekonomi Indonesia. Setiap keputusan berurusan dengan 
masa depan, agar dapat mencapai keadaan yang lebih baik dari saat ini. 
Studi tentang pengambilan keputusan, berkenaan dengan bagaimana 
orang memperkirakan masa depan yang penuh dengan ketidakpastian 
yang melahirkan teori harapan nasional. Teori ini dicaptakan untuk 
mencoba meramalkan perilaku orang “mengharapkan” sesuatu di masa 
depan. Ilustrasinya seperti ini, jika konsumen mengetahui bahwa akan 
terjadi inflasi yang tinggi beberapa saat lagi, maka konsumen tersebut 
akan membeli barang-barang lebih banyak sebelumnya sebelum terkena 
imbas kenaikan harga. Apabila para pemain pasar saham mengharapkan 
tingkat suku bunga naik,  dan mengharapkan dalam jangka panjang akan 
rugi memegang saham, mereka akan mengurangi permintaan akan saham. 
Seperti itulah penjelasan dari teori harapan rasional menjelaskan perilaku 
berbagai insan perekonomian. 
 
Sejak tahun 1950-an ahli ekonomi secara teratur menganggap bahwa 
harapan itu muncul hanya berasal dari pengalaman masa lalu. Ilustrasinya 
adalah jika tingkat inflasi saat ini hampir sama dengan tingkat inflasi di 
tahun sebelumnya. Pandangan ini disebut “adaptive expectation”, hal ini 
dapat saja salah dikarenakan orang hanya menggunakan data masa 
lampau dan tidak menggunakan lebih banyak informasi yang ada sekarang. 
Orang sering dengan cepat berubah harapannya apabila ada informasi 
baru. John Muth mengembangkan teori harapan yang bukan “Adaptive 
expectation”, tetapi ia namakan “rational expectation” yang dapat 
diartikan sebagai ramalan optiomal mengenai masa depan dengan 
menggunakan semua informasi yang ada. 
 
Meskipun harapan nasional itu tidak lain ialah ramalan optiomal dengan 
menggunakan semua informasi yang ada, ramalan yang disajikan oleh 
harapan itu tidak selalu sempurna. Dikarenakan terdapat dua alasan 
mengapa ekspetasi gagal untuk menjadi rasional. Pertama, orang mungkin 
sadar akan semua informasi yang ada, tetapi ia terlalu malas membuat 
harapan agar ramalannya baik. Kedua, orang mungkin tak sadar akan 
suatu informasi yang relevan, sehingga ramalannya untuk masa depan 
menjadi tidak benar. Teori harapan rasional menjadi penting, dikarenakan 
mereka membantu perusahaan maupun pemerintah untuk secara 
responsif mengubah kebijakan secepatnya sesuai data yang bergerak di 
sekitar kita. 
 
Teori pasar finansial yang efisien 
Teori pasar finansial yang efisien (efficient markets theory) berdasarkan 
atas asumsi bahwa harga-harga di pasar finansial sepenuhnya merupakan 
refleksi dari informasi yang ada. Keuntungan yang didapat dari memegang 
saham sama dengan jumlah capital gain dari saham itu (beda harga) 
ditambah dividen dibagi harga semula. 
 
RET = Pt+1 – Pt + C 
                 Pt  
 
RET = The rate of return (tingkat keuntungan) 
Pt+1 = harga saham pada waktu t+1 
Pt = harga saham semula 
C = Pembayaran dividen selama periode Pt hingga Pt+1 
 
Harapan keuntungan RETe  = Pt+1 – Pt + C 
                Pt 
 
Teori pasar yang efisien juga memandang harapan terhadap harga di masa 
depan sama dengan ramalan optiomal dengan menggunakan semua 
informasi yang ada. Dengan kata lain harapan pasar saham di masa depan 
adalah rasional sehingga Pet+1 = Poft+1 akibatnya RETe = RETof 

Cara untuk mengobservasi RETe atau RETof adalah dengan melalui analisis 
permintaan dan pemasokan surat-surat berharga di pasar modal yakni 
menentukan titik ekuilibriumnya. Seandainya titik ekuilibriumnya itu RET* 
maka : 
 
RETe = RET* 
RETof = RET* implikasinya bagi kebijaksaaan (policy) 
 
Setelah Perang Dunia II ahli ekonomi memanfaatkan model Keynes untuk 
mengambarkan bagaimana kebijaksaan pemerintah dapat digunakan 
untuk menanggulangi pengangguran dan output nasional, namun model 
ini belum dapat menjelaskan mengapa pada tahun 1971 terjadi inflasi 
tinggi yang diikuti oleh pengangguran yang tinggi di Amerika Serikat. 
Robert Lucas dari Universitas Chicago dan Thomas Sargent dari Universitas 
Minnesota telah mengaplikasikan “rational expextation” untuk memeriksa 
mengapa aktivis kebijaksanaan gagal dalam pekerjaannya. Lucas 
mengkritik evaluasi kebijaksaan melalui ekonometri. Model ekonometri 
tersebut membuat persamaan-persamaan matematik yang 
menggambarkan hubungan di antara ratusan variabel. Hubungan-
hubungan ini diasumsikan konstan dandiestimasi berdasarkan data 
sebelumnya (past data). Kemudian jika kita menginginkan mengevaluasi 
pengaruh suatu kebijakan terhadapan suatu output, maka dengan 
menganggap variabel kebijaksaan itu sebagai variabel eksogen, dengan 
menggunakan koefisien-koefisien ekonometri itu dapat dipilih output yang 
dikehendaki. Menurut Lucas, dengan maksudnya suatu kebijakasanaan, 
membuat perilaku orang berubah. Dengan begitu, harapan orang ikut 
berubah. Dengan harapan orang yang berubah, maka ramalannya ikut 
berubah. Jadi ramalan ekonometri yang menganggap koefisien persamaan 
itu diasumsikan tetap akan meleset. 
 
Dampak Revolusi Teori harapan rasional 
Teori harapan rasional telah menyebabkan suatu revolusi bagi pola pikir 
ahli ekonomi tentang hubungan kebijaksanaan moneter dan fiskal dengan 
pengaruhnya terhadap aktivitas ekonomi. Ahli ekonomi sekarang sadar 
tentang pentingnya peubah harapan (expectation) diperhitungkan pada 
pengambilan keputusan serta hasil dari suatu kebijaksaan. Meskipun 
rasionalitas dari suatu harapan di dalam semua pasar masih merupakan 
hal yang kontroversial, kebanyakan ahli ekonomi sekarang menerima 
prinsip-prinsip yang disarankan oleh teori harapan rasional. Saran-saran itu 
antara lain adalah : 
 
1.Formasi Harapan akan berubah, jika perilaku variabel harapan berubah. 
Ahli ekonomi tidak lagi percaya atas keberhasilan kebijaksanaan stabilisasi 
sebagaimana sebelumnya. 
 
2.Harapan yang rasional juga merupakan perhatian utama atas pentingnya 
kredibilitas kesuksesan suatu kebijaksaan. 
 
3.Revolusi harapan rasional telah menyebabkan pemikiran kembali 
mengenai cara kebijaksanaan ekonomi harus dilakukan, dan telah 
memaksa ahli ekonomi untuk menyadari bahwa peranan suatu 
kebijaksaan bagi kita tidaklah terlalu besar. Janganlah hanya membuat 
perekonomian itu dikendalikan dengan suatu kebijaksaan, kemudian 
semua fluktuasi akan dapat dieleminir. Kita harus menciptakan 
kebijaksanaan yang memuat ketidakpastian menjadi berkurang dan dari 
situ diciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil 
 
 
 

 
 
 
Pasar yng mampu berfungsi dengan baik (wellfunctioning markets) hanya 
tegak apabila dibangun di atas dan berada di tengah-tengah suatu negara 
yang berdaulat (nation state).  Bertolak belakang dengan anggapan klasik 
(diantara ekonom arus tengah/mainstream economist) yang menganggap 
bahwa pasar agak tegak dan bekerja baik bila tidak ada campur tangan 
pemerintah,  Kasus keruntuhan Rusia. 
 
Kasus Indonesia 
Krisis ekonomi merupakan bentuk ketidakbekerjaannya sistem ekonomi 
pasar.  Gejala atau fakta seperti : kapitalisme semu, fenomena 
konglomerasi, tingkah kolusi-korupsi dan koncoisme yang kronis, 
penguasaan aset dan sumberdaya produktif dikalangan segelintir orang 
atas nama efisiensi dan ekonomi pasar 
 
Sistem Ekonomi dan Ekonomi Kelembagaan 
 
Pasar hanya mampu bekerja dengan mulus dengan biaya transaksiyang 
rendah apabila sistem pasar itu dibangun seara hati-hati danterus-
menerus direkonstruksi dan direformasi oleh suatu negara yang koheren 
(coherent state)– legitim, demokratis, tidak terlalu bertumpu pada satu 
figur saja. Suatu sistem ekonomi harus dilihat sebagai seperangkat 
hubungan keteraturan (a set of ordered relations) yang mampu 
menempatkan suatu domain (realm) otonomi individu. Pasar berfungsi 
sebagai mekanisme responsif dari sinyal-sinyal.  Agar sinyal yang diberikan 
legitimat menekan biaya transaksi 
 

VIII. EKONOMI KELEMBAGAAN 
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Ekonomi Kelembagaan mempelajari/melakukan pengkajian dan 
penelusuran lebih mendalam tentang aransemen kelembagaan dalam 
memahami suatu prilaku ekonomi dan politik masyarakat / 
 
Organisasi ekonomi -> signaling device -> sinyalpasar -> menuntun individu 
atau self interest agents untuk berprilaku mengikuti kepentingan 
masyarakat banyak 
 
 
TRANSISI DEMOKRASI DI ASIA 
 

 
 
 
Ekonomi Kelembagaan : Ronald Coase (pemenang hadiah nobel bidang 
ekonomi 1991).  Coase berhasil menemukan suatu metodologi atau 
klarifikasi betapa pentingnya biaya transaksi (transaction cost) dan hak 
kepemilikan (property rights) dalam struktur kelembagaan dan 
kebekerjaan perekonomian.  Tokoh lain : Robert Fogel dan Douglas North  
 
Kelembagaan  

 Konvensi (conventions) 
 Aturan main (Rules of the game) 

 
Kelembagaan : suatu aturan yang dikenal dan diikuti secara baik oleh 
masyarakat yang memberi naungan (liberty) dan hambatan (constraint) 
Kelembagaan.  Kelembagaan dianggap sebagai suatu konvensi atau suatu 
keteraturan dalam tingkah laku manusia yang menghasilkan suatu tingkat 
kepastian prediksi (predictability) dalam hubungan antar manusia.  
Kelembagaan memerlukan otoritas eksternal, seperti negara untuk 
menegakkan konvensi dan kebiasaan di atas, karena seseorang dapat saja 
mempunyai insentif untuk mencuri hak-hak orang lain. 
 
Ruang Lingkup Kelembagaan 
• Kelembagaan adalah kreasi manusia (human creation) 
• Kumpulan individu (group of individual) 
• Dimensi waktu (time dimension) 
• Dimensi tempat (place dimension) 
• Aturan main dan norma 
• Sistem pemantauan dan penegakkan aturan 
• Hirarki dan jaringan 
• Konsekwensi kelembagaan 
 
Perbedaan Ekonomi Neoklasik dan Ekonomi Kelembagaan 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Perbedaan Arah dan Konsep Ekonomi Neoklasik dan Ekonomi 
Kelembagaan 
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Model Hirarki Kebijakan Publik 
 

 
 
 
 

 
 
 
AMANAT UUD 1945 PASAL 33 
NEGARA MENGAMANATKAN KEPADA PELAKU USAHA DALAM UUD 1945 
BAHWA PEREKONOMIAN DITUJUKAN BAGI KEMAKMURAN SEBESAR-
BESARNYA RAKYAT INDONESIA, BUKAN KELOMPOK TERTENTU ATAU 
INDIVIDU TERTENTU. OLEH KARENA ITU, PEMUSATAN KEKUATAN 
PEREKONOMIAN YANG DIKENDALIKAN OLEH KELOMPOK 
PENGUSAHA/INDUSTRI TERTENTU, DAN MENGABAIKAN KEPENTINGAN 
MASYARAKAT LUAS, MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP KONSTITUSI 
UUD 1945. SEBAGAIMANA TERNCANTUM DALAM UUD 1945 PASAL 33 
AYAT 1-3 YANG BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT: 
 
1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan. 
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai 
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 
3. Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 
 
SEJARAH PERKEMBANGAN INDUSTRIALISASI DI INDONESIA 
Sejarah kebangkitan kapitalisme dan industrialisasi di Indonesia terjadi 
pada tahun 1966, ketika Orde Baru mulai menjalankan kekuasaannya. 
Tahun 1966 merupakan tonggak sejarah penting bagi bangsa Indonesia, 
bukan saja dalam konteks politik tetapi juga dalam konteks ekonomi. Gaya 
kepemimpinan otoriter Presiden Soeharto yang didukung oleh pejabat 
militer dan teknokrat, yang lebih mengedepankan pertumbuhan ekonomi, 
membawa konsekuensi kepada kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik 
yang cenderung memihak kepada kepentingan pemilik modal, baik 
investor domestik maupun investor asing. 
 
Unsur yang paling mencolok dalam pembangunan ekonomi pada 
masaOrde Baru adalah perkembangan industri pengolahan 
(manufacturing), meskipun industri pengolahan sesungguhnya bukanlah 
sektor yang dominan di Indonesia yang agraris, tetapi lebih disebabkan 
oleh optimisme rezim Orde Baru akan besarnya nilai tambah (value added) 
yang akan diperoleh dari sebuah aktivitas industri manufaktur. 
Perkembangan kewirausahaan di Indonesia pada masa Orde Baru ditandai 
dengan munculnya kegiatan industri pengolahan (manufacturing), yaitu 
suatu kegiatan ekonomi yang mengubah barang mentah (raw material) 
menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi (goods/commodity). 
Namun, yang dikemukakan sebelumnya, kegiatan industri pengolahan di 
Indonesia pada masa awal Orde Baru belum sedominan aktivitas pertanian 
yang telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia selama berabad-abad 
sebelumnya. 
 
TEORI NEGARA DAN INDUSTRIALISASI 
Mengenai hubungan antara negara dengan industrialisasi, Arief Budiman 
menyatakan bahwa terdapat hubungan yang erat antara keduanya, sesuai 
dengan tingkat perkembangan industrialisasi di negara yang bersangkutan. 
Semakin terlambat sebuah negara melakukan industrialisasi, semakin 
dibutuhkan adanya negara yang kuat. Dan sebaliknya, semakin maju 
sebuah negara melakukan industrialisasi, semakin tidak dibutuhkan 
adanya negara yang kuat Integritas kelompok pengusaha besar di 
Indonesia selama tigapuluh dua tahun rezimOrde Baru berkuasa sangat 

dominan dibandingkan membicarakan kelompok Usaha Kecil Menengah 
(UKM). Karena ekspektasi yang begitu besar dari pemerintah Orde Baru 
terhadap keberadaan kapitalisme. 
 
Pertumbuhan industri manufaktur yang mendorong pertumbuhan 
ekonomi Orde Baru sangat bergantung pada aturan permainan yang 
disepakati antara para kapitalis lokal, pejabat pemerintah, dan sumber-
sumber modal asing, dengan dukungan sistem mekanisme pasar Contoh 
kasus Intervensi negara (Bulog) dalam pengelolaan industri tepung terigu 
pada masa awal Orde Baru sangat dominan. Bulog tidak hanya memiliki 
hak monopoli dalam pengadaan impor gandum sebagai bahan baku utama 
tepung terigu, tetapi Bulog memiliki pengaruh yang luar biasa dalam hal 
pola produksi dan distribusi tepung terigu ke seluruh wilayah Indonesia. 
 
INTERVENSI NEGARA DALAM MENGATASI KEGAGALAN INDUSTRIALISASI 
Menurut Chibber ketidaksempurnaan mekanisme pasar selalu dijawab 
dengan intervensi negara untuk menjamin agar biaya transaksi minimum 
termasuk di dalamnya terlibat negara dalam kegiatan produksi. Intervensi 
negara dalam hal ini difokuskan dalam fungsi negara sebagai fasilitator dan 
regulator, Selanjutnya Chibber menjelaskan bahwa negara dalam 
menjalankan fungsinya sebagai regulator, dapat menetapkan aturan 
formal yang merupakan bagian dari lingkungan institusi. 
 
Oleh karena itu, negara merupakan suatu organisasi yang unik, karena 
institusi ini harus mengembangkan dan menetapkan aturan-aturan formal 
melalui proses sosial dan politik dan negara juga harus memainkan 
peranan ini sebagai bagian dari organisasi. Tetapi negara dan aparatnya 
harus terikat dan patuh dengan aturan yang sama dan tidak berada di atas 
hukum. Kedua, negara juga dapat mempengaruhi kinerja perekonomian 
melalui penciptaan lingkungan makroekonomi dan mikroekonomi yang 
stabil dan kondusif untuk menciptakan kegiatan ekonomi yang efisien. 
Disamping itu, penciptaan lingkungan kelembagaan seperti properti right, 
kedamaian, keamanan dan aturan main akan mendorong terciptanya 
investasi industri tepung terigu sebagai bahan pangan dalam jangka 
panjang secara efisien. 
 
Pembangunan Ekonomi dapat diartikan suatu proses jangka panjang yang 
meningkatkan pendapatan riil masyarakat secara bertahap dan 
berlangsung terus . Selain peningkatan produksi (output) dan pendapatan 
agregat, proses pembangunan ekonomi juga akan membawa dengan 
sendirinya suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi nasional. 
Perubahan atau pendalaman struktur ekonomi ini terjadi terutama 
didorong oleh peningkatan pendapatan per kapita, semakin banyaknya 
kebutuhan masyarakat (akibat meningkatnya pendapatan masyarakat dan 
pertumbuhan penduduk), perubahan teknologi (technological progress), 
peningkatan SDM dan penemuan baru material-material produksi. 
 
Teori Pertumbuhan Ekonomi 
Pertumbuhan ekonomi bersumber dari perubahan atau pertumbuhan 
pada Sisi Permintaan agregat (agregat demand) dan Sisi Penawaran 
agregat (agregat supply) 
 

 
 
Sisi Permintaan Agregat 
Y = C + Ib + G + X - M 
 
dimana : 

 C = cY 
 Ib = -ir + Ia 
 G = Ga 
 X = Xa 
 M = mY + Ma 

 
Sisi Penawaran Agregat 

 Kelompok Teori Neo Klasik 
 Kelompok Teori Moderen 

 
Kelompok Teori Neo Klasik 
Faktor produksi yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan output : 
TK dan Kapital.  Kapital atau modal dapat dalam bentuk dana investasi 
(finance) atau barang modal (mesin) .  Semakin banyak jumlah kedua 
faktor (faktor lain tetap tetap) maka semakin banyak output yang 
dihasilkan.  Peranan teknologi terhadap pertumbuhan output tidak 
mendapat perhatian secara eksplisit (walaupun sudah mulai ada 
pembahasan pada tahun 1950 dan 1960-an .Lebih memusatkan pada 

IX. TRANSFORMASI INDUSTRI DAN REVOLUSI 

JASA 
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akumulasi kapital dan efeknya terhadap pertumbuhan . Pengalaman 
kelompok NICs (Korsel, Singapura dll) 
 
Kelompok Teori Moderen 
Faktor produksi yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan output : 
TK dan Kapital dan Perubahan Teknologi, energi, kewirausahaan 
(entrepreneurship), bahan baku dan material atau input lainnya. Faktor 
lain yang juga dianggap sangat berpengaruh adalah ketersediaan dan 
kondisi infrastruktur, stabilitas politik, hukum serta peraturan, kebijakan 
pemerintah, birokrasi dan dsar tukar internasional. 
 
Contoh kasus : negara-negara Afrika (stagnasi ekonomi akibat kualitas 
SDM, politik tidak stabil, defisit keuangan dan keterbatasan infrastruktur) 
 
Teori Perubahan Struktur Ekonomi 
Dalam jangka panjang, suatu proses pembangunan ekonomi biasanya 
disusul kemudian oleh perubahan mendasar dalam struktur ekonomi.  
Banyak negara berkembang (LDCs) dalam masa 30 tahun belakangan 
mengalami suatu transisi ekonomi, walaupun dengan proses yang berbeda 
antar negara.  Negara yang awalnya didominasi sektor primer (pertanian 
atau pertambangan), kemudian mengalami transisi/transformasi ke sektor 
skunder (industri manufaktur, bangunan) dan ke sektor tersier (jasa).  
Perubahan tersebut dapat dilihat dari kontribusi pendapatan sektor-sektor 
tersebut terhadap pendapatan total.  Ada kecenderungan (dapat sebagai 
hipotesis) semakin tinggi atau semakin cepat proses peningkatan 
pendapatan nasional per kapita, semakin cepat perubahan struktur 
ekonomi (asumsi faktor-faktor lain mendukung proses tersebut : 
Teknologi, TK). Kuznet menggunakan istilah perubahan struktur ekonomi : 
transformasi struktural 
 
Tranformasi Struktural : rangkaian perubahan yang saling terkait satu 
dengan lainnya dalam komposisi permintaan agregat, perdagangan luar 
negeri ( X-M) penawaran agregat (keg produksi dan penggunaan faktor 
produksi seperti TK, K) yang diperlukan guna mendukung proses 
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Chenery, 1979) 
 

1. Ada dua teori utama dalam menganalisis perubahan struktur 
ekonomi : Teori Migrasi (Arthur Lewis)  

2. Teori tranformasi struktural (Hollis Chenery) 
 
Identifikasi empirik ; pergeseran dari sektor pertanian ke industri, 
perdagagangan dan jasa. Pergeseran tersebutterjadi mengikuti 
peningkatan pendapatan per kapita yang merubah permintaan konsumen 
dari makanan dan keb. Pokok ke berbagai macam barang lain, terjadi 
perkembangan kota dan pertumbuhan industri di perkotaan yang 
bersamaan dengan migrasi penduduk ke kota-kota besar dari daerah 
pedesaan. 
 
Ilustrasi : Perubahan Struktur Ekonomi dalam Proses Pembangunan 
Ekonomi 
 

 
 
Pandangan tentang sektor Industri 
Sektor industri sebagai sektor yang memimpin sektor lain Produk industri 
memiliki “term of trade” yang lebih tinggi atau menciptakan nilai tambah 
yang lebih besar. Sektor industri lebih diminati Strategi pembangunan 
memilih sektor industri .Negara-negara maju adalah negara industri 
 
 

Argumentasi Industrialisasi 
1. Keunggulan komparatif 
2. Keterkaitan industrial 
3. Penciptaan kesempatan kerja 
4. Loncatan teknologi 

 
Strategi Industrialisasi 

1. Substitusi Impor (import substitution) 
2. Promosi Ekspor (export substitution) 

 
Substitusi Impor 
Dikenal dengan “inward looking strategy” : suatu strategi industriaisasi 
yang mengutamakan pengembangan jenis-jenis industri 
untukmenggantikan kebutuhan impor produk sejenis  
 
Tahap awal -> industri ringan (barang-barang konsumtif), sangat diindungi 
oleh pemerintah(dianggap sebagai infant industry) dalam meghadapi 
persaingan dengan produk impor. Perlindungan pemerintah sering 
membuat industri menjadi tidak dewasa 
 
Promosi Ekspor 
Sering disebut “outward looking strategy” Mengembangkan jenis-jensi 
produk untuk diekspor. Strategi ini ditempuh biasanya sebagai kelanjutan 
dari strategi substitusi impor  
 
Mengapa intensistas industrialisasi antar negara berbeda ? 

 Kondisi dan struktur awal ekonomi 
 Besarnya pasar dalam negeri yang ditentukan oleh 
 kombinasi antara jumlah populasi dan tingkat 
 pendapatan nasionalriil per kapita 
 Ciri industrialisasi 
 Keberadaan SDA 
 Kebijakan atau strategi pemerintah yang diterapkan 

 
TRANFORMASI STRUKTURAL (TINJAUAN EMPIRIK) 
 
Struktur Ekonomi Beberapa Negara Asia, Tahun 2000 
 

 
 
Perubahan Struktur Ekonomi Dunia (dalam persen)  
 

 
 
Perubahan Struktur Ekonomi Indonesia: 1980-an dan 1990-an (%) 
 

 
0 
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Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 1993 
Menurut Lapangan Usaha 1997 – 2000 (dalam %) 
 

 
 
 
Perubahan Pangsa Tenaga Kerja dari Sektor Pertanian dan Sektor Industri 
Pengolahan, 1982 – 1999 (dalam persen) 
 

 
 

 
 
Lima poin sosial-ekonomi dalam Tujuan ASEAN Charter 
Merupakan tujuan komunitas Ekonomi ASEAN: 
1. Pembentukan pasar tunggal, 
2. Pemberantasan kemiskinan, 
3. Proteksi & Pelestarian lingkungan, 
4. Pengembangan SDM dan iptek untuk pemberdayaan rakyat,  
5. Jaminan akses bagi rakyat menggapai pembangunan manusia, 
kesejahteraan dan keadilan sosial. 
 

Ekonomi Kerakyatan 
Dalam pengertian sederhana EK adalah faham dan/atau teori yang 
memberdayakan langsung ekonomi rakyat. EK sebetulnya tak dikenal 
dalam teori ekonomi arus tengah (mainstream economic theory), kecuali 
rakyat dijadikan tujuan tidak langsung pmbangunan yg dikenal dengan 
teori trickle down effect yang dalam prakteknya umumnya, di negara-
negara berkembang (NSB) termasuk di Indonesia, gagal.  Namun dalam 
literatur ekonomi-politik istilah ekonomi rakyat sangat dikenal dan sentral. 
Salah satu penjelasnya dengan kondisi historis- struktural di NSB yang 
berbeda dengan Negara-Negara Industri Maju (NIM), maka rakyat yang 
mayoritas memiliki logika ekonomi tersendiri yang tak bisa dihomogenisasi 
dengan ekonomi modern-rasional sehingga dikenal terjadinya “dual 
economy”.  Oleh karenanya, misalnya Jepang, Korsel, China, Thailand, 
Malaysia yang kini sudah setaraf atau hampir setaraf dengan NIM, 
menurut para ahli ekonomi politik tak sepenuhnya menjalankan resep 
ekonomi NIM, tapi lebih Heterodox (menyempal) atau Eclectic, yakni 
melihat relevansi penggunaan teori ekonomi (termasuk dipakai atau tak 
dipakai) yang berasal dari NIM 
 
PERMASALAHAN, ANALISIS & PROSPEK INDONESIA 
 
PERMASALAHAN 
Ekonomi Kerakyatan berbasis UUD ’45: tertuang dalam pasal-pasal sosial 
ekonomi terutama pasal-pasal 33 (ayat 1,2 dan 3), 27 (ayat 2), 34 (ayat1) 
dan 23 (ayat 1): Kalau dirangkaikan secara lebih bebas, maka akan 
berbunyi : 
 
“Sistem ekonomi Indonesia (SEI) disusun sebagai usaha bersama berdasar 
asas “kekeluargaan”, dimana: (1) cabang-cabang produksi yang penting 
bagi negara dan menyangkut hajat hidup rakyat banyak dikuasai negara, 
(2) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, (3) 
Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 
bagi kemanusiaan, (4) Fakir, miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh 
negara; dimana Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi 
seluruh rakyat; dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak 
mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; serta Negara 
bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan 
fasilitas umum yang layak, (5) Anggaran pendapatan dan belanja negara 
sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun 
dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan 
bertanggungjawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. 
 
Catatan : 
Prinsip-prinsip tersebut, sangat dekat dengan faham “Negara 
Kesejahteraan” yang merupakan bentuk “ekonomi kekeluargaan yang 
modern”, dimana terdpt peran negara yang kuat dengan pemerintahan  
yang efisien, efektif dan bersih utk mnsejahterakn rakyat dg memerankan 
lima peran seperti disebut di atas. Juga bersamaan dengan mekanisme 
pasar yg menghasilkan pelaku ekonomi (BUMN, swasta dan Koperasi) yang 
efisien dan efektif shg perekonomian berkemampuan menjamin 
kesempatan kerja penuh dan menghapus kemiskinan dan berjalannya 
“sistem jaminan sosial”. Sistem ini telah dipertontonkan sebagai model  
yang dapat dicontoh bisa seperti Eropa Utara da n Barat (Western model, 
WM) dan/atau Jepang (Asian Model, JM). 
 
Upaya Pelaksanaan prinsip-prinsip Ekonomi UUD’45 dari masa ke masa 
yang belum berhasil : 
 
Pada masa 1950-59 (“demokrasi parlementer”), berdasar UUD’50, tp 
prinsip-prinsip ekonomi Hatta dlm UUD’45 tetap berlaku. Karena seringnya 
berganti pemerintahan srt terbatasnya anggaran, tak terlihat realisasi 
serius spt dituntut ps 27, 33 & 34. Masa itu terdapat “politik benteng” 
yang memberikan lisensi kpd pengusaha pribumi utk menjadi importir 
besar. Krn banyaknya korupsi dan penyalahgunaan kebijakan (pengusaha 
“ali-baba”) secara umum dinilai kebijakan ekonomi “benteng” itupun 
tersebut kurang berhasil. 
 
Pada masa 1959-65 (“demokrasi terpimpin”), berdasar UUD’45, tp 
prakteknya jstr banyak penyimpangan: Soekarno diangkat Presiden 
seumur hidup, tak ada program dn realisasi kebijakan ekonomi yang 
serius, Indonesia menurut Benyamin Higin menjadi negara termiskin di 
dunia, keluar dari PBB, bergabung dg negara komunis, dst yang berahir 
dengan pristiwa G-30-S/PKI. 
 
Pada masa 1965-1988 (Orde Baru), berdasar UUD’45, nmn selama 32 
tahun memerintah jg kurang mampu mengkongkritkan palksanaan Ps.27, 
33 dan 34 UUD’45. Memang terdapat GBHN, Repelita2, kemiskinan 
absolut dpt ditekan dr 56% (’70) menjadi 13% (1998), pengangguran 
terbuka dibawah 5% (namun pangangguran keseluruhannya di atas 30%), 
pertumbuhan ekonomi rata-rata 7%, inflasi rata2 sekitar 9%, dst. Namun 
dengan ongkos sosial yang sngt besar: Ketimpangan sangat buruk (200 
konglomerat mnguasai 76% PDB, PDBI-1996), 90% uang beredar di Jakarta. 
Luar Jawa, Pertanian dlm arti luas srt UKM & pedesaan sangat 
termarginalisasi. SDA sangat rusak dn dkuasai oleh grup2 bisnis 
konglomerasi, utang luar negeri 150 milyar US$ (ke 3 tertinggi di dunia) 
“bubble economy”, dst. Shg trjadi KRISMON (dus, jg gagal dlm plksnaan 
ps.27, 33 dan 34 UUD’45). 
 
Pada masa pasca Orba, terjadi amandemen UUD’45 yang bertendensi 
makin ke arah neoliberalisme dan makin jauh dari prinsip-prinsip ekonomi 
UUD’45 asli; Kemskinan 16-18%, pengangguran terbuka 9-11% 
(keseluruhan diatas 40%), sektor riil tak bergerak, “asingisasi aset-aset 
negara, dst. (menganut minimum state) 
 

X. SOLUSI EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS 

UUD 1945 SEBAGAI PIONEER DALAM ASEAN 

CHARTER 
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PERMASALAHAN, ANALISIS & PROSPEK DI TINGKAT ASEAN 
 
1. Permasalahan 
a. Jika kita lihat struktur ekonomi ASEAN, maka yang tampak adalah 
keragaman yang mencolok (berbeda dengan struktur ekonomi Uni Eropa 
yang relatif homogen). 
 
b. Ekonomi Rakyat di ASEAN (sektor informal maupun UMKM), baik dari 
sisi jumlah maupun prosentase (terhadap total unit usaha maupun total 
angkatan kerja) masih sangat dominan. 
 
c. Sementara secara agregatif, posisi Indonesia dalam tingkat daya saing, 
adalah rendah (hanya ranking ke 55 dengan skor: 4,250 untuk tahun 2008-
9, turun dari posisi 54 pada 2007-8), (hanya ranking ke 55 dengan skor: 
4,250 untuk tahun 2008-9, turun dari posisi 54 pada 2007-8), bandingkan 
(rank dan skor): Singpura (5; 5,53), Malaysia (21; 5,04), Thailand (34, 4,06) 
dan Brunei (39; 4,54). 
 
2. Analisis 
Dengan struktur ekonomi yg heterogen, dominannya ekonomi rakyat di 
ASEAN, dengan posisi Indonesia dlm hal PDB per kapita di tngkt ASEAN, 
ditambah dg problem kmiskinan, pngangguran dan ketimpangan yg tinggi 
serta tingkat Daya Saing yg rendah: bagaimana jika ide “Pasar Tunggal 
ASEAN” atau ASEAN plus 3 (Jepang, China dan Korsel)” diberlakukan ? 
 
Achsani (2009) menyimpukan setidaknya tiga dampak penting : 
1. Dengan kualitas barang yang ada saat ini serta tingginya pajak dan 
pungutan (legal maupun illegal) sebagaimana banyak dikeluhkan 
pengusaha, niscaya akan sulit barang-barang Indonesia untuk bersaing 
 
2. Dengan kualitas pendidikan dan SDM Indonesia yang paling buruk 
diantara Negara-negara ASEAN, banyak ahli-ahli kita yang hijrah ke 
Negara-negara maju ASEAN . Sebaliknya banyak tenagatenagakerja 
professional (kesesehatan, akuntan, pengacara, asuransi, dll.) negara2 
ASEAN yang masuk ke Indonesia yang menyisihkan tenaga kerja Indonesia. 
 
3. posisi Indonesia dalam hal menarik Investasi (bersama Pilipina) jauh 
lebih buruk dibandingkan Singapura, Malaysia, Thailand dan bahkan 
Vietnam dan hanya lebih baik dibanding Myanmar, Kamboja, laos dan 
Brunei. 
 
3. Prospek 
Kiranya dapat diambil kesimpulan sebagai prospek solusi ekonomi 
kerakyatan berbasis UUD’45 yang mengandung dua makna sekaligus  
Secara normatif, pasca Krisis Ekonomi Global 2008 (KEG), dinilai sebagai 
kegagalan “ekonomi neoliberalisme” di dunia, maka ekonomi kerakyatan 
berbasis UUD’45 dapat dijadikan sumber untuk solusi baik untuk internal 
Indonesia maupun untuk tingkat negara-negara ASEAN.  Dengan demikian 
solusi ekonomi kerakyatan berbasis UUD’45 pertama-tama hendaknya 
dipakai sebagai acuan prinsipiil Pemerintah dan bangsa Indonesia baik 
dalam menghadapi KEG maupun dalam proses kebangkitan ekonomi di 
masa depan sekaligus menjadikan pioneer dalam penjabaran ASEAN 
Charter . 
 
KESIMPULAN 
1. Pasal-pasal sosial ekonomi UUD’45 wajib dijadikan prinsip-prinsip pokok 
untuk acuan dalam menyusun perudang-undangan serta platform, 
kebijakan, strategi dan upaya pembangunan di tanah air. Ayat 5 dari Pasal 
33 perlu diganti menjadi berbunyi: “Seluruh pasal-pasal ekonomi dalam 
UUD’45 wajib disusun Undang-Undang Perekonomian Nasional yang 
menjadi payung semua UU yang menyangkut ekonomi (fiskal, moneter, 
perbankan, pasar finansial, sektor riil, Otda dst.)”. Dengan demikian,  
adanya UU payung tersebut menjadikan rujukan wajib bagi Pemerintah 
(Pusat dan Daerah) dalam menyusun UU dan kebijakan ekonomi (fiskal, 
moneter, perbankan, sektor riil, pasar finansial, Perda2, dst.) dan 
mengimplementasikannya sehingga tujuan nasional seperti tertuang 
dalam pembukaan UUD’45 dapat semakin dekat pencapaiannya. 
 
2. meski secara empiris Indonesia belum dianggap yang paling berhasil di 
tingkat ASEAN, tapi bersamaan dengan upaya mentranf ormasikan prinsip-
prinsip ekonomi donesia adalah layak untuk dijadikan pioneer dalam 
penjabaran ASEAN Charter dalam rangka menciptakan kesejahteraan, 
keamanan dan perdamaian secara bersama di negara-negara ASEAN. 
 
PENGEMBANGAN UMKMK DI INDONESIA 
 
Menurut BPS ada 41 juta unit Usaha : 

 62.000 unit termasuk skala besar 
 Sisanya atau 99,98% termasuk UMKMK 
 Sek.Informal, 68% dari 110 juta tenaga kerja 

 
Jadi Strukturnya seperti “Tempayan” Padahal yang sehat merupakan 
“Struktur Belah Ketupat” atau setidaknya merupakan “struktur Piramida” . 
 
Beberapa Strategi Kebijakan Pengembangan UMKMK di Indonesia 

 Strategi Pemberdayaan (permodalan, ketrampilan, teknologi, 
Kewirausahaan, dst) 

 Strategi Pengembangan Kemitraan (dengan Usaha Besar, Asing, 
BUMN, dst.) 

 Strategi Pengembangan Lingkungan yang kondusif (sertifikasi 
aset, Tata Ruang, Regulasi, marketisasi ekonomi, Rakognisi, 
dst.) 

 
 
 

STRUKTUR EKONOMI NASIONAL 
 

 
 
TRANFORMASI / REFORMASI EKONOMI NASIONAL (2004- Dst).  
 
EMPAT TAHAP 
 

 
 
REKOMENDASI 
 
I. STRATEGIS 
1. Melakukan dekonstruksi dan konstruksi kebijakan dan strategi 
pembangunan ekonomi nasional, dengan paradigma baru yang berbasis 
pada Sumber Daya Domestik (Domestic Resources Based Economy), baik 
Sumber Daya Manusia Maupun Sumber Daya Alam. 
2. Meningkatkan daya saing UMKMK yang berbasiskan ilmu pengetahuan 
dan teknologi 
3. Melakukan benchmarking dalam pengembangan kelembagaan UKMK 
sebagai basis pengembangan 
4. Membentuk sebuah badan yang powerfull, mslnya langsung berada 
bawah Kepala Negara/Presiden dlm rngka pemberdayaan UMKMK 
5. Dg Orda, Pemda proaktif dlm pemberdayaan UMKM dikaitkan dg 
pengemban komoditas unggulan masing2 daerah. 
 
II. PROGRAMATIS 
1. Program Pengembangan dlm Kebijakan Pemberdayaan UKMK. 
2. Program Pengembangan Lembaga-Lembaga Keuangan, Non Bank dan 
Pasar Modal dlm rangka Pendanaan UKMK 
3. Program Penataan dan Pemberdanyaan Usaha Mikro dan Sektor 
Informal  
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4. Program Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha dan Lembaga 
pendidikan dan Pelatihan UKMK 
5. Progam penumbuhan Goodwill dlm rangka pengembangan dan 
pemberdayaan Koperasi 
6. Program pembuatan Tata Ruang yang kondusif untuk pengembangan 
UMKMK dan sektor informal 
 
 

 
 
Salah satu tujuan ekonomi mikro adalah menganalisa pasar beserta 
mekanismenya yang membentuk harga relatif kepada produk dan jasa, 
Untuk mencegah terciptanya gegalan pasar, maka sumberdaya-
sumberdaya ekonomi tidak boleh dibiarkan terpusat pada produsen 
tertentu saja.  Oleh karena itu ,negara harus melakukan intervensi melalui 
penetapan UU Antimonopoli,kontrol harga, pajak, tarif dan kuota  
 

 
 
Intervensi Pemerintah 
Adapun bentuk intervensi yang dapat dilakukan pemerinyah antara lain: 
1) Undang-undang anti-trust (anti monopoli) 
2) Kontrol Harga 
3) Pajak dan Subsidi 
4) Tarif dan Kuota 
 
Tujuan intervensi: tercipta “Pareto optimality” Kegagalan pemerintah 
dalam menciptakan kondisi optimalitas Pareto, antara lain : 

 Kurang Estimasi 
 Biaya yang Tinggi 
 Kegagalan Program Pemerintah 
 rent seeking behaviour 

 
Berdasarkan masalah diatas, hal-hal yang dapat dilakukan sebagai 
pancingan untuk jalan keluar yaitu 
1) Mendorong prakasra masyarakat seluas mungkin untuk menciptakan 
lembaga yang efektif dalam memberdayakan UKM. 
2) Memilih system insentif yang dibutuhkan sebagian besar dunia usaha 
seperti mngurangi macam2 pungutan resmi dan menghapuskan yg illegal, 
3) Menciptakan pelbagai hukum ekonomi yang menjadi concern semua 
pihak utk menghilangkan high cost economy 
 
MASALAH DAN KEBIJAKAN FISKAL 
Kebijakan fiskal keputusan bersama antara pemerintah dan (DPR) tentang 
besar penerimaan, pengeluaran dan pinjaman yang ditetapkan dalam 
anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). 
 
Tujuannya: 
perekonomian indonesia mencapai kondisi tertentusebagaimana 
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). 
 
Kebijakan Fiskal dan Otonomi Daerah 
Menurut UU No.32 Tahun 2004, daerah otonom berhak mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 
 
Faktor-faktor yang menyebabkan keadaan ekonomi indonesia belum 
kondusif: 
a. Sektor riil belum bergerak 
b. Minat investasi belum banyak direalisasikan 

c. Pengangguran 
d. Intermediasi perbankan belum berjalan 
e. Countri risk masih tinggi 
 

 
 
 
MASALAH DAN KEBIJAKAN MONETER 
Untuk memahami efektivitas dari kebijakan moneter terhadap ekonomi di 
Indonesia, perlu terlebih dahulu dipahami empat hal pokok. 
 
1. Mekanisme kerja dari Bank Indonesia (dg UUnya), atau bagaimana 
terjadinya permintaan dan penawaran uang dan keseimbangan antara 
keduanya. 
2. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi permintaan dan penawaran 
uang. 
3. Sistem moneter Indonesia.  
4. Hubungan antara uang yang beredar dengan pertumbuhan ekonomi. 
 
Kebijakan Moneter dan Kelembagaan Pengaturan Operasional 
 
Koordinasi antara kebijakan fiskal - moneter 
1)Ketentuan ekonomi Bank Sentral, yaitu seberapa jauh BI dapat 
memberikan pinjaman kepada pemerintah. 
2)Pembentukan komite yang beranggotakan pejabat-pejabat Bidang 
pejabat Departemen Keuangan akan sangat membantu menghilangkan 
perbedaan pendapat mengenai naik turunnya tingkat suku bunga. 
 
3)Pengaturan operasional, dimana diperlukan tukar menukar informasi  
antara BI dan Dep-Keu akan sangat membantu  
 
4) baik Dep-Keu maupun BI mempunyai kepentingan yang sama terhadap 
pasar sekunder bagi obligasi pemerintah yang berfungsi baik. 
 
Kelemahan Institusi Keuangan di Negara berkembang 
Dalam Sadono Sukirno Ada beber apa faktor yg dapat menimbulkan 
keadaan ini, yaitu: 
 
1.Bank-bank komersil pada umumnya memilki cadangan yang  berlebihan. 
2.Kelebihan dalam cadangan menyebabkan bank-bank komersil jarang 
sekali meminjam dari bank sentral. 
3.Pasar uang dan pasar modal masih belum sempurna keadaaannya di 
Negara berkembang. 
4.Sistem perbankan belum mencapai tingkat perkembangan yang tinggi. 
Kebijakan Moneter dan Pertumbuhan Ekonomi 
 
Beberapa dasawarsa lalu di NSB perekonomian sempat tumbuh tapi tidak 
sustainable diwarnai dengan dejolak di pasar uang.  Pasca krisis moneter 
1998 masih belum sepenuhnya terjadi pemulihan ekonomi.  Permasalahan 
ini menimbulkan dua penyakit kronis dalam sistem moneter yaitu: 
Perbankan tergantung pada sumber pendapatan dari surat-surat berharga 
seperti SBI dan obligasi pemerintah . Perbankan dalam kondisi kelebihan 
likuditas yang dapat mengancam stabilitas nilai tukar 
 
Masalah dan Kebijakan Struktural dan Kultural 
 
Di dalam proses pembangunan sebuah negara, kita percaya terhadap 
hukum-hukum yang universal, walaupun pada saat yang sama kita 
meyakini bahwa tiap bangsa memilki keunikan tersendiri.  Mungkin 
pemerintah Indonesia musti belajar dari bangsa Jepang, yang walaupun 
dulu sempat mengisolasi diri dari perkembangan dunia (sebelum restorasi 
Meiji) tapi masih mampu terus membangun kualitas rakya tnya.Terlebih 
lagi pasca Restorasi Meiji, Jepang melesat dan sejak awal 1980 bahkan 
telahselevel kamajuan ekonominya dengan AS dan Eropa. 
 
Problem Kultural dan Struktural 
a. Problem Struktural, terkait dengan problem kelembagaan, 
sistem hukum, politik, dst yg umumnya berasal dari problem 
eksternal dari individu dan komunitas. Contoh: 

 Problem Hutang Luar Negeri yg berkelanjutan 
 Korupsi skala mega dan melibatkan banyak pihak 
 dll 

b. Problem Kultural, terkait dari nilai, mentaldan budaya 
individu dan komunitas. Contoh: 

 Kemiskinan karena malas (cultur of poverty) 
 Lemahnya mental kewirawastaan (entrepreneurship) 
 dll. 

XI. MASALAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 
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Penyebab struktural antara lain: 
• Hambatan warisan struktur ekonomi kolonial dan 
feodal baik secara fisik maupun secara sistem 
(hukum, politik) 
• Kompleksitas persoalan penduduk Indonesia yg 
besar 
• Gagalnya kepemimpinan dlm mentransformasi  
prinsip-prinsip Sistem Ekonomi Nasional (SEN) 
yang termaktub dalam UUD 1945 kedalam aksi 
kebijakannya. 
Penyebab Kultural (Pemikiran,sikap mental) : 
a. Masuknya prinsip-prinsip pemikiran ekonomi yang 
berasal dari pelbagai grand theoris yang dianggap 
benar namun tidak relevan bahkan penyebab 
kegagalan. 
b. Menjangkitnya penyakit budaya korup kekuasaan 
misal KKN, dll 
c. Kurang dipahaminya atau bias terhadap 
teori/ideology lain atau alergi berfikir konstitusi dari 
pemegang otoritas kebijakan ekonomi 
d. Birokrasi yang lamban 
e. Sikap mental “menerabas”/abai thd. Hukum, dll.. 
Peran Negara 
• Hendaknya pemerintah lebih berpihak kepada rakyat kecil 
yang termarginalisasikan secara ekonomi dan politik. 
• Dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, bersih, dan 
demokratis yang mampu mentransformasikan prinsipprinsip 
ekonomi UUD 1945, 
• mengatasi hambatan struktural dan kultural serta secara  
konsisten memberdayakan ekonomi rakyat. 
• Mendorong mekanisme pasar yang sehat, menciptakan 
good governance dan menghidari kegagalan pemerintah 
maupun pasar dalam perekonomian. 
Dalam pandangan Islam, Pemerintah adalah 
Pemimpin yng bertanggungjawab terhadap rakyatnya. 
Maka ada beberapa hal yang harus di perhatikan antara 
lain: 
a.Pemerintah harus bisa menjamin setiap anggota 
masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, 
b.pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan rakyat 
dengan mendorong perekonomian mereka. 
c.pemerintah harus tegas dan tanpa kompromi dalam 
menegakkan hukum. 
d.Menciptakan kemakmuran dan keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat 
 
Pendahuluan 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan 
merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi 
kelangsungan pembangunan ekonomi dan 
peningkatan kesejahteraan. 

Namun pada kenyataannya tingkat pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi seringkali tidak memberikan pada 
pemecahan masalah kemiskinan dan ketimpangan 
distribusi pendapatan. 
Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi 
Sumber Alam 
Akumulasi Modal 
Organisasi 
Kemajuan Teknologi 
Pembagian Kerja dan Skala Produksi 
Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan 
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi 
dan berkelanjutan antara lain: 
a)Kebijakan pembangunan yang pro-poor,pro-job, 
pro-growth & pro-social-justice. 
b)Promosi dan pengembangan sektor informal 
danUMKMK 
c)Menciptakan kesempatan kerja penuh (fullemployment 
policy) kepada kepada seluruh 
penduduk. 
d)Melakukan kebijakan peningkatan upah buruh 
dan pekerja dengan disesuaikan kembali 
dengan kebutuhan hidup. 
e)Menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial 
f)Mendorong Mekanisame pasar yang sehat & 
good governance 
 
Pendahuluan 
• Sejak diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada  
tahun 1977, Pemerintah telah melakukan berbagai 
upaya untuk memajukan pasar modal. 
• Pasar modal merupakan salah satu bidang jasa 
keuangan di Indonesia yang cukup diminati. 
• Pertumbuhan pasar modal hanyalah pertumbuhan 
yang semu, karena perputaran uang yang terjadi tidak 
mencerminkan sekror riil yang terjadi (lebih dari 90% 
masih untuk spekulasi jangka pendek 
Pasar Modal dan Ketidakmerataan Uang 
1) Pasar modal telah kehilangan fungsinya yang 
sebenarnya sbg sumber modal murah 
2) Pasar modal masih merupakan lahan subur bagi 
para investor jangka pendek saja, yg belum 
mendorong sektor rii secara signifikan. 
3) Menjadi alat hegemoni Negara2 Maju dan 

Perush.Multinasional thd Negara2 Berkembang 
4) Saat ini pemilik dana lebih senang menyimpan 
dana di bank dan pasar modal dari pada investasi 
di sektor riil 
5) Transaksi maya ini mencapai lebih dari 95% dari 
seluruh transaksi dunia. 
BAB VII 
MASALAH DAN KEBIJAKAN KEPEMILIKAN LAHAN 
Pendahuluan 
• salah satu fungsi pokok lahan adalah untuk mendukung 
secara berkelanjutan faktor produksi komoditas. 
• lahan tidak lagi hanya berfungsi sebagai wahana kehidupan 
dan faktor produksi untuk memenuhi kehidupan manusia, 
melainkan juga berfungsi sebagai sarana untuk menyimpan 
dan mengembangkan modal. 
• Adanya pergeseran motivasi kepemilikan lahan. 
• land dan agrarian reform sebagai solusi bagi terciptanya  
keadilan dalam pemilikan lahan dan sumber2 agraria, bahkn 
kunci sukses industrialisasi yang berkadilan (Korea, dll) 
Masalah Penguasaan /Kepemilikan Lahan 

 Mubyarto (1987) yang menyatakan bahwa salah satu aspek terpenting 
dari 
politik pertanian adalah yang menyangkut masalah lahan, diantaranya: 

 Pemilikan 
 penggunaan (dan pemeliharaan) 
 Persewaan 
 penguasaan. 
 Masalah pokoknya dapat dibagi menjadi dua, yaitu : 
Masalah yang menyangkut hubungan antar manusia dan lahan atau 

antara penduduk dan lahan (pemilikan dan penggunaan) 
Masalah yang kemudian berkembang menjadi masalah hubungan antar 

orang mengenai lahan (persewaan dan penguasaan) 
Persoalan Utama Agraria di indonesia Menurut 
Konsorium pembaruan Agraria (KPA) 
Ketimpangan Penguasaan, 
pengelolaan, dan 
pemanfaatan atas lahan 
dan kekayaan alam 
lainnya 
Konflik dan 
sengketa 
agraria 
Kekacauan 
sistem 
hukum 
agraria 
nasional 
Warisan 
struktur 
ekonomi dan 
industrialisasi 
yang rapuh 
Struktur birokrasi yang 
buruk 
Kebijakan Penguasaan dan kepemilikan 
Lahan 

Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 
Lima program strategis pertanahan, diantaranya: 

Melanjutkan program reforma agraria 
Penertiban tanah-tanah terlantar 
Penyelesaian konflik dan sengketa tanah 
Meningkatkan mutu pelayanan sertifikasi tanah 
kepada masyarakat 
• Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). 
Land Reform Dan Agrarian Reform 

 land reform merupakan salah satu pilihan jawaban untuk 
mengatasi persoalan ketimpangan kepemilikan lahan 
tersebut 

 Menurut Mubyarto (1987), setiap konsep land reform pada 
dasarnya mempunyai dua tujuan yaitu: 

Memberikan kepada sebanyak mungkin petani tak 
bertanah sejumlah lahan untuk dimiliki sendiri sehingga 
pada gilirannya mampu meningkatkan produksi lahan itu. 

Menciptakan syarat dan kondisi yang lebih baik bagi petani 
yang masih terpaksa mengerjakan lahan orang lain 
sehingga bagian hasilnya relatif bertambah. 
Model Reforma Agraria di Asia 
• Digunakan oleh China dan Vietnam 
• Negara menyita lahan tuan tanah dan 
mendistribusikannya kepada rakyat . 
• Tidak mengeluarkan biaya 
Model Sosialis 
• Transfer kepemilikan lahan dilakukan 
melalui peran sinergis antara 
pemerintah, tuan tanah, dan para petani 
•Mengeluarkan biaya 
• Dilaksanakan di Jepang, Korea Selatan, 
dan taiwan. 
Model 
Kerjasama 
Pemerintah , 
Tuan Tanah dan 
Petani 
Mandat Konstitusional 
Hukum Agraria dan pelaksanaannya 



 Masterbook of Business and Industry (MBI) 

  

Muhammad Firman   (University of Indonesia -  Accounting )                      19 

 

Organisasi pelaksana 
Sistem administrasi pelaksana 
pengadilan 
Desain rencana dan evaluasi 
Pendidikan dan latihan 
Pembiayaan 
Pemerintah lokal 
Partisipasi Organisasi Petani 
10 Aspek Utama Keberhasilan Reforma Agraria 
Pandangan Islam 
Tentang Kepemilikan Lahan 
Mekanisme 
kepemilikan lahan 
menurut Islam 
Menghidupkan tanah mati 
(ihya’ul mawat ) 
Pemberian tanah oleh 
negara (Iqtha’) 
Kesimpulan 

 untuk mengatasi masalah ketimpangan, konflik, dan 
masalah kepemilikan dan penguasaan lahan lainnya, 
salah satu solusi yang harus dilakukan oleh 
pemerintah adalah melaksanakan reformasi lahan 
(land reform) dan agraria. 

 program-program yang berkaitan dengan reforma 
agraria tidak akan berjalan secara efektif, jika tidak 
didukung dengan sarana dan prasarana yang 
memadai, termasuk di dalamnya kondisi kelembagaan 
badan-badan yang mengurus program reforma agraria 
tersebut. 
BAB VIII 
MASALAH DAN KEBIJAKAN MODAL (CAPITAL) 
Modal 
dalam 
arti luas 
Modal 
finansial 
(financial 
capital) 
Modal 
manusia 
(human 
capital) 
Modal 
intelektual 
(intellectual 
capital) Modal 
kultural 
(cultural 
capital) 
Modal sosial 
(social 
capital) 
Alasan rendahnya 
pembentukan modal di NSB 
Pendapatan rendah 
Produktivitas rendah 
Alasan kependudukan 
Kekurangan wiraswasta 
Kekuarangan overhead ekonomi 
Kekurangan peralatan modal 
Ketimpangan distribusi pendapatan 
Pasar sempit 
kekurangan lembaga keuangan 
Keterbelakangan ekonomi 
Keterbelakangan teknologi 
Anggaran defisit 
Kenaikan pajak 
Demonstration effect 
Kebijakan Modal 
Proses pembentukan modal 
Menginvestasikan 
tabungan 
Mengerahkan tabungan 
melalui lembaga kredit dan 
keuangan 
Meningkatkan volume 
tabungan nyata 
Kesimpulan 
• Besarnya kebutuhan Pembangunan harus bisa 
diimbangi oleh suatu negara dengan pembentukan 
modal yang besar 
• Pembentukan modal di NSB masih tergolong rendah . 
• Modal finansial yang besar tidak dapat dimanfaatkan 
dengan efektif dan efisien jika tidak didukung oleh 
modal dalam arti luas lainnya (modal sosial, manusia, 
intelektual, kultural) 
BAB IX 
MASALAH DAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA 
MANUSIA 
Pendahuluan 
• SDM merupakan Modal dalam arti luas 
• SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri 
manusia untuk mewujudkan perannya sebagai 
makhluk sosial yang adaptif dan transformatif 

yang mampu mengelola dirinya sendiri serta 
seluruh potensi yang terkandung di alam menuju 
tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam 
tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. 
Sumber : Badan Pusat Statistik (2009) 
Masalah SDM 
Sumber : Badan Pusat Statistik (2009) 
Kebijakan SDM 
Pengembangan 
SDM Menurut 
Schultz 
Fasilitas 
dan 
pelayanan 
Kesehatan 
Latihan 
Jabatan 
Pendidikan 
Program 
studi 
Migrasi 
Kesimpulan 

 apabila kebijakan ekonomi yang diciptakan tidak 
berbasis pada sumber daya yang dimiliki (resources 
based development), maka ketergantungan ke luar 
akan tetap berlanjut dan semakin dalam. 

 Mutu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang 
buruk, secara langsung akan mempengaruhi mutu 
pengelolaan sumber daya alam (industrialisasi) yang 
dimiliki. 

 paradigma pembangunan yang keliru, menyebabkan 
penempatan yang salah pada SDM di industri-industri 
yang tengah berkembang. 
BAB X 
MASALAH DAN KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR 
Pendahuluan 

 pertumbuhan investasi baik investasi asing maupun 
investasi swasta dalam negeri. 

 Banyak hal yang perlu diperhatikan oleh sebuah 
negara dalam menarik minat investor, salah satunya 
adalah masalah infrastruktur 

 Infrastruktur dalam arti luas ; 
Infrastruktur fisik . Ch; jalan tol, rel kerete api, dll 
Infrastruktur sosial. Ch ; sekolah, rumah sakit,dll 
Infrastruktur lunak. Ch; hukum, kelembagaan, dll 
Sumber : World Economic Forum (WEF), 2009 
Sumber : World Economic Forum (WEF), 2009 
Masalah Infrastruktur 
Sumber : World Economic Forum (WEF), 2009 
Kebijakan Infrastruktur 
• Dalam membangun infrastruktur fisik, pemerintah 
mengeluarkan Paket kebijakan infrastruktur yang 
secara implisit mulai dituangkan dalam Inpres 
No.6/2007 hingga Inpres No.5/2008. 
• Peraturan Presiden No 67/2005. Kerjasama 
pemerintah dengan swasta sering kali disebut 
dengan kemitraan pemerintah swasta atau Public 
Private Partnership (PPP). 
Kesimpulan 
• pembangunan yang cepat akan menuntut 
ketersediaan infrastruktur yang memadai. 
• pemerintah harus menjamin ketersediaan 
infrastruktur yang memadai, baik fisik, sosial, 
maupun kelembagaan (soft infrastructure) 
• Jika infrastruktur lunak dan sosialnya rusak atau 
tidak berfungsi dengan baik, besar kemungkinan 
pembangunan infrastruktur secara fisik tidak 
dapat berjalan dengan baik dan lancar 
BAB XI 
MASALAH DAN KEBIJAKAN GOOD GOVERNANCE 
Prinsip Good Governance 
Partisipasi masyarakat 
Tegaknya Supremasi Hukum 
Transparansi 
Peduli Stakeholder 
Berorientasi pada Konsesus 
Kesetaraan 
Efektif dan Efisien 
Akuntabilitas 
Visi Strategis 
Negara 
EGovernment 
Sektor Swasta 
Good 
Coorporate 
Governance 
Unsur-unsur Good 
Governance 
Masyarakat 
Madani 
Good Social 
Governance 
Masalah Good Governance 
• ketidak konsistenan unsur-unsur terciptanya good 
governance. 
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• pemerintah, swasta maupun masyarakat tidak bisa 
menjalankan perannya secara maksimal. 
• sistem tata kelola pemerintahan menjadi buruk 
(bad governance). 
• Salah satu contoh buruknya tata kelola pemeintah 
adalah masalah penempatan Tenaga Kerja 
Indonesia (TKI) di luar negeri 
KEBIJAKAN GOOD GOVERNANCE 
• Reformasi birokrasi 
• Tipe birokrasi modern ala Max Weber 
• Titik tolak pembenahan birokrasi pemerintahan yang  
bersifat substantif 
• Juan J Linz dan Albert Stepan (1998) mengungkapkan, 
“Telalu banyaknya diskusi tentang gelombang 
demokratisasi hampir terfokus hanya pada pemilihan 
umum (pemilu) atau mengandaikan potensi 
demokrasi politik dan mekanisme ekonomi pasar.”  
Catatan Tentang Tingkat netralis Birokrasi 
Pemerintah 
1945-1950 
• birokrasi pemerintahan masih netral. karena masih dijiwai 
semangat kemerdekaan dan semangat persatuan. 
1950-1959 
• politisasi birokrasi 
1960-1965 
• partai-partai politik dari aliran-aliran politik Nasakom 
bersaing untuk menguasai birokrasi pemerintahan. 
Orde baru- 
1998 
• birokrasi pemerintah menjadi kendaraan politik Golkar 
Era 
Reformasi 
• kekuasaan berada di tangan sejumlah kecil orang orang  
pada puncak partai-partai yang berkuasa. 
5 kondisi atau medan yang saling terkait dan secara 
bersama memperkuat agar demokrasi dapat 
dikonsolidasikan. 
birokrasi 
pemerintahan 
yang dapat 
diberdayakan. 
pengembangan 
masyarakat sipil 
(civil society) 
yang bebas dan 
hidup 
masyarakat 
politik (political 
society) yang 
secara relatif 
otonom 
tertib hukum 
(the rule of law) 
pelembagaan 
masyarakat 
ekonomi 
(economic 
society) 
Kesimpulan 
E-Government 
UU 
kebebasan 
memperoleh 
informasi 
dimensi strategi 
reformasi birokrasi 
pemerintahan 
BAB XII 
MASALAH DAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM 
Pendahuluan 
• Kekayaan alam Indonesia yang melimpah, masih belum 
paralel dengan terciptanya kesejahteraan, malahan sejalan 
dengan melimpahnya jumlah kemiskinan di Indonesia. 
• Paradigma pembangunan ekonomi masih yang non-agro 
based industrialization. 
• Hal ini berbeda dengan Negara2 yg kaya SDA, umumnya  
memulai pembangunannya dengan strategi rsource based 
industrialization (AS, France, Australia). Baru setelah maju 
mereka merambah kpd Industri Non-Agro 
MASALAH SDA 
• Strategi pembangunan berbasis pada industri nonagro 
• Degradasi SDA 
• Terpuruknya peran pertanian dalam arti luas 
• Rendahnya tingkat daya saing sektor pertanian 
Indonesia dalam persaingan global 
• Opportunity loss yang dihadapi sektor pertanian . 
• Lobby politik dan posisi tawar yang terkait dengan 
pertanian dlm arti luas terhadap kalangan elit 
politik lebih rendah dibandingkan sektor lain. 
KEBIJAKAN SDA 
resource and 
knowledge 
based 
industrialization 
memanfaatkan 

financial 
overliquidity global 
lobby politik 
Kesimpulan 
• masalah sumber daya alam di Indonesia terjadi  
akibat belum maksimalnya pengelolaan sumber 
daya alam yang tersedia karena keterbatasan 
sumber daya manusianya. 
• adanya gap antara industrialisai yang dibangun 
oleh pemerintah dengan sumber daya alam yang 
dimiliki oleh negara (non-base natural resource) 
• perlu adanya shifting paradigm pembangunan di  
Indonesia 
330 
 
 

 
 
 
Menuju Indonesia Sebagai Negara 
Industri Modern 
Berbasis Pertanian/Pedesaan 
(dan Komplexitas Hambatan 
yg dihadapi)* 
Didin S. Damanhuri** 
*) Disampaikan dalam FGD “Peningkatan Capacity Building Anggota 
DPRD”, kerjasama LIPI dan PKB, Jakarta, 15 April 2011 
**) Anara lain: Staf Ahli LEMHANNAS, Guru Besar Departemen Ilmu 
Ekonomi, Fak.Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB, 
Pendiri INDEF, Jakarta. 
Mengapa Indonesia lbh baik menjadi Negara Industri Modern 
berbasis Pertanian/NIMP (dg Iptek tepat guna) ? 
• Pasca Krisis Ekonomi Global, sulit mmulihkan ekonomi semata dg Invstasi 
baru 
bid.industri manufaktur non-agro dg Infrasruktur yg menopangnya. 
• NIMP sngt relevan dlm mnciptakan Keunggulan Daya Saing Global 
• Benchmarking thd China, Malaysia, Thailand, mrk punya dayasaing 
ekonomi 
nasionalnya yg unggul krn Model Pemb.yg Heterodox dan produk2 
Agroindustri 
(dsamping industri manfaktur non-agro). 
• Dg mnjadi NIMP akan trpecahkan rantai industri baik ke depan maupun 
ke 
belakang. Ke blakang: dg pasokan input & pelaku yg melimpah. Ke depan: 
pasar dlm 
negeri 237 juta disamping expor dg produk terolah yg berlipat potensi 
devisa 
dibandingkan spt sekarang 
• Scr teoritis sjk 2006 banyak ahli mngakui (a.l Todaro) bhw pertanian dan 
pedesaan 
(yg kaya SDAnya) bagi Ngr2 sdng berkembang hrs dianggap sbg faktor 
dinamis, jika 
ingin mmiliki ‘Keunggulan Daya Saing’ scr global. 
• AS, Francis,Australia, New-Zeland, Finlandia, Norwegia (NIM, menguasai 
produk 
Agro-industri dg teknologi tinggi) dan Thailand, Malaysia, China (NSB, 
mnguasai 
produk Industri-agro dg teknologi menengah) 
• Bagaimana Indonesia ? Kondisi riilnya bisa dilihat dlm analisis brikut : 
Konstruksi Produk dari Warisan 
Kebijakan Masa lalu 
Swasembada beras / pangan 
nasional (1983) 
Bagian dari Strategi 
pemenuhan kebutuhan 
pokok, untuk mencapai 
stabilitas harga2, stabilitas 
ekonomi & stabilitas politik 
dalam rangka mencapai 
prtumbuhan ekonomi yng 
tinggi lewat Industrialisasi 
manufaktur 
Ditegakan dengan sistem 
pemerintahan yang 
otoriter (represi 
militer,partai dominan & 
oligarki politik ) 
Akhir 1990:liberalisasi 
perekonomian 
(perbankan,pasar modal, 
prdagangan, dst.) yng tdk 
slektif (buka-bukaan) 
Pergerakan Moneter jauh 
lebih besar dari 
pergerakan barang & jasa 
(Decoupling): 
BUBBLE ECONOMY : 
-Content impor industri 
makin mendekati 100% 

XII. MENUJU INDONESIA SEBAGAI NEGARA 

INDUSTRI PERTANIAN ATAU PEDESAAN DAN 

KOMPLEKSITAS ATAU HAMBATAN YANG 

DIHADAPI 
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-Impor Barang & Jasa termasuk 
bahan pangan kebutuhan pokok 
(beras, kedelai, jagung, gula, 
daging, dst.), makin besar.. 
-Urbanisasi, marginalisasi 
pedesaan & Kerusakan Ekologi, 
minipisnya SDA 
SUMBER 
KRISIS 
EKONOMI’ 
98 (YNG 
BLM 
PULIH 
HNGGA 
KINI 
Big Bang Politik 
• Sistem Multipartai 
• Otonomi daerah 
• Kebebasan Pers 
Demokratisasi 
( 1998 ) 
Penanganan Krisis lewat 
LoI IMF (diteruskan dng 
White Paper = IMF) 
Demoktratisasi Politik dgn Politisasi & penggunaan 
Kebebasan yang Over Dosis 
Pengelolaan konflik yang makin sulit, meski terdapat 
pelbagai sukses ( aceh, maluku, dll.) tapi muncul 
berbagai konflik baru (pilkada, tanah, ruang usaha, 
dst.) 
“Asingisasi” dlm penguasaan asset publik 
dan ketrgantungam impor dari banyak barang 
kebutuhan pokok (kedelai, jagung, gula, daging, 
garam, beras, gandum, buah-buahan, sayursayuran, 
dst) 
SEMENTARA, PRODUKSI DALAM 
NEGERI : *Produktivitas Stagnan, 
Teknologi tertinggal, dan makin lack of 
Vision terhadap & Kedaulatan pangan 
khususnya dan Kedaulatan Ekonomi 
umumnya. 
* Kota2 bertumbuh makin sesak, 
marginalisasi pedesaan, kerusakan 
ekologi & penipisan SDA berlanjut 
Kebijakan Pemerintah Pasca Orba terhadap Warisan 
Masa lalu & Perkembangan kontemporer 
• Tetap berkutat pada ukuran sukses yang mengacu semata kepada 
Stabilitas 
ekonomi makro (pertumbuhan, inflasi, kurs rupiah, suku bunga, Index 
Saham, 
dst.) dg Pembangunan berbasis Neolib (White Paper IMF menjadi acuan 
utama) 
• Tak ada Blue Print Reformasi ekonomi menyeluruh atas dasar : (1) 
Assesment 
kebutuhan nyata ( felt need ) rakyat dan keragaman daerah ; (2) Market 
Intellegence dari perkembangan ekonomi global ; berbasis Konstitusi dan 
kondisi 
Sosbud bangsa. 
Perspektif Masa Depan: 
Ada dua skenario dalam perspektif 
Ekonomi-Politik Pembangunan di Indonesia pada masa datang : 
• Skenario Pertama 
Jika kebijakan ekonomi yang menjadi 
payungnya tetap sebagai “business as 
usual“: 
- Demokratrasi politik barjalan makin 
menemukan format yang semakin 
matang : disamping prosedur demokrasi 
berjalan, juga proses dan kualitas output 
politik makin mendekati prinsip 
kedaulatn politik rakyat. Namun karena 
Demokrasi Politik cenderung makin 
mengadopsi prinsip liberalisasi ekonomi 
ala WTO, maka kedaulatan ekonomi 
makin tergantung asing dan makin 
menjauhkan kedaulatan ekonomi rakyat 
termasuk makin jauh dari kedaulatan 
pangan ( makin tergantung impor) 
• Skenario Kedua 
Jika dilakulan Reformasi ekonomi berbasiskan 
kpd assement kebutuhan nyata rakyat dan 
keragaman daerah dengan Blue print dan 
pelaksanaan yang konsekuen: 
- kemungkinan karena banyak 
kepentingan Negara Maju yang 
terganggu, maka bisa saja proses 
dmokarasi politik mmbawa komplikasi krn 
bnyak kepentingan Negara Maju secara 
Ek. & Pol telah 
tertanam secara struktural dalam 
komposisi elit sekarang ini. 
*Tergantung kepada kepemimpinan nasional, 
apakah mampu mngelola secara cerdas bbrp 
kepentingan sekaligus (demokrasi politik dan 
reformasi ekonomi secara substansial yg 

menjamin Keberlanjutan scr Ekonomi, Sosial 
dan Ekologi) 
Relevansi “Partai Hijau” 
• Yg Dbutuhkan Indonesia bukan skedar ‘partai 
hijau’ (fokus thd isyu lingkungan), tp “Partai Hijau”  
yang memiliki Idiologi agar Bangsa dg segala isinya 
(SDM, SDA) terjamin Sustainibilitas scr Ekonomi 
(pertumbuhan Yg berkualialitas), Sosial 
(berkeadilan sosial) dan Ekologi (lingkungan alam 
yang lestari dan mensejahterakan rakyat) 
Lampiran-Lampiran : 
Kontribusi Sektor Pertanian dan Industri berbasis 
Pertanian terhadap PDB 
Sumber: CEIC 2009, diolah. 
• Kontribusi dari sektor 
pertanian saja, berkisar 15 
persen. 
• Sementara indutri berbasis 
pertanian berkisar 17 persen 
sehingga total dapat 
mencapai kisaran 32 persen. 
• Ini belum termasuk yang 
produksi pertanian yang 
digunakan di sektor hotel dan 
restoran. 
• Sayangnya, trend kontribusi 
keduanya cenderung 
menurun dalam beberapa 
tahun terakhir. 
Agriculture 
(Production) 
Agricultural-Based 
Industries I 
Agricultural-Based 
Industries II 
0.0% 
5.0% 
10.0% 
15.0% 
20.0% 
25.0% 
30.0% 
35.0% 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Including: 
- Food, Beverage, Tobacco 
- Wood and Wood Products 
Including: 
- Textil, Leather Product and Footwear. 
- Paper and Printing. 
- Fertilizers, Chemicals and Rubber. 
Including: 
- Farm Food Crops 
- Non Food Crops 
- Livestock and Product 
- Forestry 
- Fisheries 
Kontribusi Ekspor Pertanian 
terhadap Total Nilai Ekspor 
• Kontribusi dari sektor pertanian saja, berkisar 4 persen. 
• Sementara kontribusi indutri berbasis pertanian berkisar 10-17 persen 
sehingga total dapat mencapai 
kisaran 20 persen. 
Sumber: Kementerian Perdagangan, diolah. 
10.66% 10.47% 
14.08% 
17.92% 
15.98% 
4.35% 4.24% 
3.98% 
4.25% 
4.46% 
0% 
5% 
10% 
15% 
20% 
25% 
2005 2006 2007 2008 2009 
Pertanian 
Industri Berbasis Pertanian 
10 komoditas Ekspor Utama Sektor Pertanian 
berdasarkan Persentase Nilai Ekspor 
Sumber: Kementerian Perdagangan, diolah. 
No. Komoditas 2005 2006 2007 2008 2009 
1 Ikan dan Udang 45.94% 43.27% 40.97% 36.72% 32.77% 
3 Kopi, Teh dan Rempah 24.25% 24.39% 26.40% 30.48% 27.71% 
4 Kakao/Coklat 16.21% 18.38% 17.04% 18.67% 25.00% 
5 Biji-Bijian Berminyak 2.56% 2.79% 2.82% 3.20% 2.86% 
6 Buah-Buahan 2.55% 2.87% 3.09% 2.73% 2.39% 
7 Tembakau 2.18% 1.70% 1.55% 1.61% 2.15% 
8 Sayuran 1.45% 1.46% 1.28% 1.14% 1.70% 
9 Binatang Hidup 1.07% 0.62% 1.12% 1.05% 0.98% 
10 Lak, Getah dan Damar 0.85% 0.85% 1.50% 0.74% 0.66% 
Total Pertanian 100% 100% 100% 100% 100% 
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10 komoditas Ekspor Utama Industri Berbasis Pertanian 
berdasarkan Persentase Nilai Ekspor 
Sumber: Kementerian Perdagangan, diolah. 
No. Komoditas 2005 2006 2007 2008 2009 
1 Lemak & Minyak Nabati 8.91% 9.32% 13.35% 17.65% 16.62% 
2 Daging & Ikan Olahan 0.50% 0.49% 0.50% 0.57% 0.74% 
3 Tembakau 0.47% 0.43% 0.48% 0.49% 0.68% 
4 Kakao/Coklat 0.36% 0.36% 0.39% 0.47% 0.44% 
5 Ampas Industri Makanan 0.26% 0.26% 0.42% 0.49% 0.34% 
6 Olahan dari Tepung 0.34% 0.31% 0.29% 0.33% 0.42% 
7 Ikan & Udang 0.35% 0.28% 0.29% 0.32% 0.39% 
8 Olahan buah-buahan & Sayuran 0.32% 0.26% 0.16% 0.30% 0.25% 
9 Susu, Mentega & Telur 0.24% 0.19% 0.19% 0.34% 0.28% 
10 Berbagai Makanan Olahan 0.16% 0.17% 0.21% 0.25% 0.32% 
Total Industri 100% 100% 100% 100% 100% 
Kinerja Ekspor CPO dan Produk Turunannya 
Menurut Negara Tujuan (Juta Ton) 
Volume % Volume % Volume % Volume % 
2004 2,76 31,9 1,08 12,5 1,47 17 3,35 38,63 8,66 
2005 2,56 24,7 1,35 13,1 1,89 18,2 4,57 44,05 10,38 
2006 2,48 20,5 1,76 14,5 2,01 16,6 5,85 48,31 12,1 
2007 3,31 27,8 1,44 12,1 1,83 15,4 5,3 44,65 11,88 
2008 4,79 33,5 1,77 12,4 2,58 18,1 5,15 36,05 14,29 
2009 5,5 32,7 2,65 15,7 3,14 18,6 5,55 32,99 16,83 
China Uni Eropa Negara Lainnya Total 
Volume 
India 
Tahun 
Sumber: Kementerian Perdagangan, diolah. 
Leading Exporters & Importers 
of Agricultural Product 
Leading Exporter of Agricultural Product (Bn USD) 
70 60 50 40 30 20 10 0 
Brazil 
Canada 
China 
Argentina 
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Australia 
Russian Federation 
India 
New Zealand 
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Leading Importer of Agricultural Product (Bn USD) 
0 20 40 60 80 100 120 
United States 
China 
Japan 
Russian Federation 
Canada 
Korea, Republic of 
Mexico 
Hong Kong, China 
retained imports 
Saudi Arabia 
United Arab Emirates 
Malaysia 
Indonesia 
Turkey 
Taipei, Chinese 
Sumber: WTO 2009, diolah. 
5 Besar Negara Tujuan Ekspor Indonesia berdasarkan 
Persentase Nilai Ekspor 
• China merupakan salah satu negara tujuan ekspor indonesia yang utama 
(4 dari 5 
besar). 
• Potensi ekspor dapat dilihat dari peningkatan ekspor Indonesia ke China 
baik dari sisi 
nilai maupun porsinya terhadap total ekspor Indonesia. 
Sumber: SEKI Bank Indonesia, diolah. 
Negara 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Jepang 15.17% 14.76% 15.21% 14.35% 12.45% 12.45% 
Amerika Serikat 14.07% 14.00% 13.19% 12.00% 11.55% 10.56% 
Singapura 10.86% 10.60% 9.82% 9.57% 9.80% 8.99% 
China 8.47% 8.19% 9.11% 9.19% 8.93% 11.09% 
India 3.94% 4.34% 4.37% 5.26% 6.34% 7.59% 
Lainnya 47.49% 48.11% 48.30% 49.64% 50.94% 49.31% 
Potensi Nilai Tambah Ekspor Pertanian 
dalam Industri Pengolahan 
• Melalui industri, ekspor pertanian memiliki potensi nilai tambah 2,2 
hingga 4,8 Miliar USD ratarata 
tiap tahunnya. Dengan kata lain, inilah nilai yang hilang dengan 
mengekspor produk-produk 
pertanian tanpa melalui proses industri. 
• Sayangnya juga, persentase potensi nilai tambah ini menurun tiap 
tahunnya. Hal ini juga 
mengindikasikan semakin menurunnya minat pelaku usaha pertanian 
untuk melalukan proses 
indutri (pengolahan) terhadap produk-produk ekspornya. 
Export Value (Million USD) 2005 2006 2007 2008 2009 
Agriculture 2 ,889.40 3 ,374.10 3 ,657.80 4 ,584.60 4,352.80 

Agricultural-Based Industries (max) 9 ,347.60 7 ,303.95 6 ,658.12 9 ,140.37 
10,502.66 
Agricultural-Based Industries (min) 5 ,541.87 6 ,401.38 5 ,319.59 6 ,568.35 
6,045.30 
Potential Export Value Added (Million USD) 2005 2006 2007 2008 2009 
Agricultural-Based Industries (max) 6 ,458.20 3 ,929.85 3 ,000.32 4 ,555.77 
6,149.86 
Agricultural-Based Industries (min) 2 ,652.47 3 ,027.28 1 ,661.79 1 ,983.75 
1,692.50 
Potential Export Value Added (Percentage) 2005 2006 2007 2008 2009 
Agricultural-Based Industries (max) 223.51% 116.47% 82.03% 99.37% 
141.29% 
Agricultural-Based Industries (min) 91.80% 89.72% 45.43% 43.27% 38.88% 
Catatan: Angka potensial adalah angka estimasi. 
Potensi Industri dan Nilai Tambah 
(Juta USD) 
2008 2009 2008 2009 2008 2009 
1 Ikan dan Udang 1,683.30 1,426.20 3 ,941.4 3,943.6 2,258.1 2,517.4  
3 Kopi, Teh dan Rempah 1,397.60 1,206.30 3 ,272.4 3,335.6 1,874.8 
2,129.3 
4 Kakao/Coklat 856.00 1,088.10 2 ,004.3 3,008.8 1,148.3 1,920.7 
5 Biji-Bijian Berminyak 146.70 124.50 757.9 685.1 611.2 560.6 
6 Buah-Buahan 125.30 104.20 293.4 288.1 168.1 183.9 
7 Tembakau 7 3.70 9 3.50 172.6 258.5 98.9 165.0 
8 Sayuran 5 2.30 7 4.20 122.5 205.2 70.2 131.0 
9 Binatang Hidup 4 8.20 4 2.60 112.9 117.8 64.7 7 5.2 
10 Lak, Getah dan Damar 3 3.80 2 8.90 49.4 5 7.2 15.6 2 8.3 
Total Komoditas Utama 4,416.9 4,188.5 10,726.6 1 1,899.9 6,309.7 7,711.4  
Ekspor Pertanian (Riil) Potensi Ekspor Industri Potensi Nilai Tambah 
No. Komoditas 
Catatan: Angka potensial adalah angka estimasi. 
Estimasi Peningkatan Ekspor melalui Pengembangan 
Agricultural-Based Industry 
• Agri-Based Industry merupakan tambahan ekspor terhadap Agri-Based 
Industry yang sudah ada. 
• Estimasi ini untuk melihat seberapa jauh potensi peningkatan ekspor jika 
ekspor pertanian diolah dulu di 
dalam negeri (untuk peningkatan nilai tambah) sehingga memberikan nilai 
ekspor yang lebih besar. 
Export To China (Bn USD) 
Agri-Based 
Industry 
Export (Max) 
Agri-Based 
Industry 
Export (Min) 
Agricultural 
Export (AE) 
- 
500 
1,000 
1,500 
2,000 
2,500 
3,000 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Export To US (Bn USD) 
Agricultural 
Export (AE) 
Agri-Based 
Industry 
Export (Max) 
Agri-Based 
Industry 
Export (Min) 
- 
500 
1,000 
1,500 
2,000 
2,500 
3,000 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Realisasi Izin Usaha Perusahaan (2006-2009) 

 Dari 308 realisasi izin usaha perusahaan di sektor primer (pertanian) 
selama tahun 2006-2009; 66,56 Persen 
diantaranya adalah Perusahaan Asing. 

 Di sektor Indutri yang berbasis Pertanian, porsi perusahaan asing lebih 
besar lagi. 
Primary Sector (Agriculture) 
PMDN 
33,44% 
PMA 
66,56% 
Agricultural-Based Industries 
PMA 
67,48% 
PMDN 
32,73% 
Sumber: BKPM, diolah. 
Nilai Realisasi Investasi (2006-2009) 

 Dari 308 realisasi investasi di sektor primer (pertanian) selama tahun 
2006-2009; 46,21 Persen diantaranya 
adalah investasi Perusahaan Asing. 
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 Di sektor Indutri yang berbasis Pertanian, porsi perusahaan asing 
mencapai 60,8 persen. 
Primary Sector (Agriculture) 
PMDN 
PMA 53,79% 
46,21% 
Agricultural-Based Industries 
PMDN 
39,2% 
PMA 
60,8% 
Sumber: BKPM, diolah. 
Share Investasi Asing 
pada Industri Berbasis Pertanian 

 Share Investasi asing 
terbesar di industri barangbarang 
kulit dan alas kaki 
yang pada tahun 2009 
mencapai hampir 100 
persen. 

 Berikutnya di industri 
berbahan kayu yang sangat 
tinggi juga mencapai 94,57 
persen. 

 Berikutnya yang cukup besar 
juga adalah industri kimia 
dan farmasi serta industri 
karet dan plastik. 
94,57% 
65,53% 
56,07% 
47,36% 
39,22% 
59,27% 
99,65% 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
Leather Goods & 
Footwear 
Industry 
Wood Industry 
Chemical & 
Pharmaceutical 
Industry 
Rubber & Plastic 
Industry 
Food Industry 
Paper & Printing 
Industry 
Total 
2006 
2007 
2008 
2009 
Sumber: BKPM, diolah. 
Realisasi PMA menurut Negara, 2009 
Juta USD Persen 
1 Singapura 4.341,00 40,1% 
2 Belanda 1.198,70 11,1% 
3 Jepang 678,9 6,3% 
4 Korea Selatan 624,6 5,8% 
5 Inggris 587,7 5,4% 
6 Amerika Serikat 171,5 1,6% 
7 Malaysia 129,3 1,2% 
8 Australia 79,7 0,7% 
9 China 65,5 0,6% 
10 Thailand 51,4 0,5% 
Total 10.815,20 100% 
Realisasi Investasi 
No. Negara 
Sumber: BKPM, diolah. 

 ….. 
PERMOHONAN PATEN YANG DIBERI 
Dalam Negeri Luar Negeri Dalam Negeri Luar Negeri 
1992 - 2000 76 5.797 171 2 42 6.286 
2001 9 1.325 40 24 1.398 
2002 21 2.471 51 14 2.557 
2003 16 2.828 61 6 2.911 
2004 33 2.610 78 21 2.742 
2005 24 1.634 60 13 1.731 
2006 33 1.728 61 12 1.834 
2007 70 1.741 79 20 1.910 
2008 219 1.944 69 2 04 2.436 
2009 102 2.282 81 25 2.490 
JUMLAH 501 22.078 670 5 56 23.805 
Tahun 
Paten Paten Sederhana 
Total 
Sumber: Dirjen HAKI, Kemenkumham, diolah. 
Paten Persen 
1 AMERIKA SERIKAT 1 9.406 27,3% 
2 JEPANG 1 2.639 17,8% 
3 JERMAN 6 .282 8,8% 
4 INDONESIA 5 .839 8,2% 
5 BELANDA 3 .857 5,4% 
6 SWISS 3 .311 4,7% 

7 INGGRIS 3 .016 4,2% 
8 PERANCIS 2 .530 3,6% 
9 KOREA 2 .046 2,9% 
1 0 AUSTRALIA 1 .503 2,1% 
1 1 TAIWAN 1 .404 2,0% 
1 2 SWEDIA 1 .462 2,1% 
1 3 ITALI 955 1,3% 
Total 7 1.024 100,0% 
No. Negara 
1991-2009 
Hak yang dimiliki Pemegang Paten 
Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan 
paten yang dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa 
persetujuannya : 
a. dalam hal paten produk: membuat, menjual, mengimport, 
menyewa, menyerahkan memakai, menyediakan untuk dijual atau 
disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten; 
b. dalam hal paten proses: menggunakan proses produksi yang 
diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya 
sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a. 
Sumber: Dirjen HAKI, Kemenkumham, diolah. 
Beberapa Paten dan Merek Dagang yang Dimiliki 
Asing 
No. Produk/Trademark 
Trademark/ Patent 
Owner 
Trademark/Patent 
Owner 
Trademark/Patent 
Registered 
Origin 
1 Toraja (for Toraja Coffee) Key Coffee Co. and 
Toshoku Ltd. 
Japan 1977 
2 Avance Toraja (for Toraja 
Coffee) 
Avance Trading Co. Japan 1992 
3 Toraja Prince (for Toraja 
Coffee) 
Toradja Prince Coffee Holland - 
4 Gayo Mountain Coffee (for 
Gayo Cofffee) 
Holland Coffee B.V. Holland 2008 Gayo Highland, Central 
Aceh District, Aceh 
(Sumatra) 
5 Tempe (8 Paten) Z-L Limited Partnership United States - Java 
6 Tempeh Riken Vitamin Co. Ltd Japan 1986 Java 
7 Pembuatan Tempe (4 paten) Japan Java 
8 Rendang Malaysia 2007 West Sumatera 
9 Sambal Bajak Holland, Produce in 
Australia 
2001 Central Java 
10 Sambal Petai Holland, Produce in 
Australia 
2001 Riau 
11 Sambal Nanas Holland, Produce in 
Australia 
2001 Riau 
12 Kursi Taman Dengan 
Ornamen Ukir Khas Jepara 
Perancis 2005 Jepara, Central Java 
13 Pigura Dengan Ornamen Ukir 
Khas Jepara 
Inggris 2004 Jepara, Central Java 
Tana Toraja District, 
South Sulawesi 
Catatan: Belum termasuk paten dan merek dagang lain seperti alat musik 
daerah, kerajinan, lagu daerah dan 
sebagainya. 
Kasus Kopi Toraja 
Kopi jenis arabika ini disebut-sebut sebagai “queen of coffee” di 
dunia, bersama dengan kopi dari Kolombia, lantaran aroma dan cita 
rasanya yang sedap. Mestinya kopi yang ditanam di Tana Toraja, 
Sulawesi Selatan, itu bisa menjadi produk khas Indonesia. Namun 
ternyata merek “Toraja Coffee” sudah didaftarkan oleh Key Coffee 
Co. di Jepang. Eksportir Indonesia tak bisa langsung menjual Kopi 
Toraja ke Jepang dan AS–kecuali lewat Key Coffee. Jika mengekspor 
langsung, pihak Indonesia bisa dituding melanggar merek yang telah 
didaftarkan di sana. 
Kasus Kopi Gayo dari Aceh 
Kopi Gayo termasuk “Specialty Coffee” seperti halnya Kopi Toraja. 
“Specialty Coffee” diberikan kepada produk-produk kopi kelas tinggi 
( dengan skor 80-100 berdasarkan SCAA) dengan rasa dan aroma 
yang unik dan mencerminkan dimana ia diproduksi. Kopi Gayo 
dicirikan dengan “heavy body and light acidity”. Kopi Gayo 
didaftarkan sebagai merek dagang “ Gayo Mountain Coffee” oleh  
Holland Coffee, sebuah perusahaan multinasional (MNC) Belanda. 
Akibatnya petani tidak bisa lagi memakai merek Kopi Gayo untuk 
eskpor. 
Kasus Tempe 
• 13 buah paten adalah milik AS 
8 paten dimiliki oleh Z-L Limited Partnership; 2 paten oleh Gyorgy 
mengenai minyak 
tempe; 2 paten oleh Pfaff mengenai alat inkubator dan cara membuat 
bahan makanan; 
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dan 1 paten oleh Yueh mengenai pembuatan makanan ringan dengan 
campuran tempe. 
• 6 buah paten milik Jepang 
4 paten mengenai pembuatan tempe; 1 paten mengenai antioksidan; dan 
1 paten 
mengenai kosmetik menggunakan bahan tempe yang diisolasi. 
• Paten lain milik Jepang 
Disebut Tempeh, temuan Nishi dan Inoue (Riken Vitamin Co. Ltd) diberikan 
pada 10 Juli 
1986. Tempe tersebut terbuat dari limbah susu kedelai dicampur tepung 
kedele, tepung 
terigu, tepung beras, tepung jagung, dekstrin, Na-kaseinat dan putih telur. 
Kasus Kerajinan Jepara 
• Kursi Taman Dengan Ornamen Ukir Khas Jepara 
dari Jawa Tengah dipatenkan dan diproduksi oleh 
Perancis. Paten diklaim pada tahun 2005. 
• Pigura dengan Ornamen Ukir Jepara Jawa Tengah 
dipatenkan dan diproduksi oleh Inggris. Paten 
diklaim pada tahun 2004. 
 
 

 
 
 

 
 
 Terlembagakan dalam WTO; 
Semua negara harus menghilangkan semua hambatan perdagangan (tarif 
& non-tarif).  Semua negara bersaing secara bebas dalam Perdagangan 
Internasional (barang, jasa & produk intelektual).   
 
Reposisi kalangan MNC (Multi National Corporation): Meningkatkan 
kapasitas permodalan dengan memanfaatkan danadana nganggur, juga 
memburu dana murah di pasar modal atau bermain valas dalam pasar 
uang 
 
Decoupling : Fenomena keterputusan antara maraknya arus uang secara 
eksponensial yang tak diimbangi dengan arus barang dan jasa .  Maraknya 
kegiatan ekonomi dan bisnis spekulatif secara global, “Ekonomi Balon 
global” (Global Bubble Economy).  arus uang rata-rata 2-3 triliun dolar AS 
dalam satu hari atau sekitar 700 triliun dolar AS dalam setahun, sedangkan 
arus perdagangan barang hanya sekitar 7 triliun dolar AS dalam setahun  
 
Utang bagi Negara Sedang Berkembang (NSB) ? : 
- Positif s/d tengah 80an 
- Awal 80an: awal Kapitalisme Finasial menuju “Ekonomi balon” 
- 1998: Krisis Asia, 2008: Krisis Finansial Global (Yang masih positif: 
Investasi Modal Asing/FDI) 
-  Ketidakadilan global atau bentuk baru kolonialisme dan imperialisme 
 
Globalisasi  
Awalnya merupakan desakan Negara Berkembang (konperensi Asia- Afrika 
lantas menjadi kebangkitan ekonomi terutama Asia shg menimbulkan 
defisit ganda Ekonomi AS. AS pada Pemrt Clinton membalik menjadikan 
Neg.Maju, khususnya AS mendesakan “perdagangan bebas dunia” dg 
melembagakan WTO dlm dialog Utara-selatan di Marakesh th.1990. 
 
Volume perdagangan dunia sejak thn 1990an telah meningkat 20 kali  lipat 
(sejak tahun 1950). . Pada tahun 2000, perdagangan barang dan jasa 
mencapai 6,5 triliun dolar AS; hampir seperempat dari total PDB dunia 
yang besarnya 31 triliun dolar AS (Population Bulletin). Arus investasi asing 
(tahun 1997-1999), berkembang dari 468 menjadi 827 miliar dolar AS. 
Pertumbuhan kegiatan ekonomi global yang bergerak semakin luas & 
intensif 
 
Kewaspadaan terhadap Globalisasi  
Kasus aktual kemerosotan ekonomi global  
 
- Sejak thn 2000 harga saham Perush.2 AS adalah 500, turun sekitar 40 %. 
Di Inggris saham turun 42%, di Perancis turun 57%, dan di Jepang turun 
63% (Standard & Poor). 
 
- Krisis fin.Global 2008, Ek.Glogal hilang 50 trilyun USD, Ek.Asia 9.6 tril.USD, 
Ek.AS tinggal 40%, resesi dunia 3 thnan - Bahaya Deflasi; menurunnya 
kegiatan ekonomi, produksi yang disertai meningkatnya pengangguran 
(Charles Stein). 
Kemiskinan : 

307 juta orang hidup dalam kemiskinan absolut (hidup kurang dr.1 USD 
dlm sehari) di NSB, akan meningkat menjadi 420 juta orang (Studi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa; Charlotte Denny, et.al, 2002). Dan dampak 
KFG akan meningkat lagi menjadi sek.800 Juta orang. Sementara: 500 MNC 
menguasai 70% perdgangan dunia dan menguasai 2/3 investasi di 
Neg.berkembang 
 
Globalisasi Telah Menciptakan Disparitas Dan Ketidakadilan Global, 
Termasuk menimbulkan problem SDM di Indonesia:Bagaimana Solusinya ? 
 
SDM Indonesia dlm Persaingan Global 
 
Kondisi SDM Indonesia: 
- Ketimpangan jmlh Kesempatan Kerja dg Angkatan Kerja 
- Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja yg masih rendah (mayoritas SD) 
 
Dengan krisis yg terjadi (1998 dan 2008), Kondisi tsb. telah memperparah 
kemampuan dlm penyediaan Kesempatan Kerja, terutama bagi lulusan 
Perg.Tinggi, shg dari wkt ke wkt pengangguran sarjana makin meningkat. 
 
Problem Pengangguran: 
- Hambatan Kultural (sikap mental dan etos kerja) 
- Kurikulum Pendidikan (hasil didik yg tak sesuai dg tuntutan dunia kerja) 
- Pasar Kerja (rendahnya kualitas SDM utk.memenuhi pasar kerja) 
 
Kondisi SDM tsb.menimbulkan Daya Saing Indonesia yang rendah di alam 
globalisasi. 
 
Tantangan Globalisasi Ekonomi 
Pembiayaan : mencari skim2 pembiayaan yang paling rasional dlm 
pembiayaan perusahaan dari berbagai sumber2 di dlm negeri maupun 
mancanegara (BOT, MTN, dll.). 
 
Ketenagakerjaan : mencari tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai dg 
kebutuhan dg mempertimbangan cost and competency (human 
movement makin mudah dan bebas). 
 
Jaringan Informasi : Kemudahan dan Kecepatah memperoleh informasi 
dari negara2 di dunia, baik melalui TV, radio, media cetak, internet, dst. 
(menciptakan homogenisasi selera global). 
 
Perdagangan : penurunan dan penyergaman tarif dan penghapusan 
pelbagai hambatan non-tarif (persaingan semakin ketat, transaksi makin 
cepat dg less papers & documents dan penggunaan ICT yg makin intensif & 
canggih. 
 
Globalisasi menimbulkan ketergantungan ekonomi antar negara melalui 
volume dan keragaman transaksi antara negara (barang, jasa, aliran dana 
global, prgerakan tenaga kerja dan penyebaran teknologi informasi yg sngt 
cepat). Daya saing menjadi Kunci mnghadapi globalisasi (SDM, 
Perusahaan, Pemrt, Masyarakat). 
 
Membangun Daya Saing 
Daya Saing Ekonomi (Makro, Mikro, Birokrasi /pusat dan daerah, Swasta, 
BUMN, Koperasi, Bank, Pasar Modal).  Daya Saing Ekonomi berkorelasi dg 
kuantitas dan kualitas SDM (dalam semua jenis dan level) srt tergantung 
kpd proses dan output Pendidikan dlm menjawab tuntutan daya saing 
ekonomi tsb.  Daya Saing Ekonomi dan SDM (Kuantitas dan Kualitas) tsb 
juga terkait dengan perkembangan Iptek dalam suatu paradigma Ekonomi 
yang berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Knowledge and 
Technological based Economy / KBE).  Dan motor dari KBE tsb terletak 
pada pembangunan SDM yg menjawab tuntutan Daya saing dan Iptek. 
 
Tantangan Membangun Daya Saing Ekonomi dan SDM di Indonesia 
Tantangan Sruktural: pemb.pendidikan/SDM mrpkn subordinasi  dari 
pemb.ekonomi yg brorientasi fisik dan pertumbuhan at all cost (abai tolok 
ukur kualitatif).  
 
Dampak: Missalocation of human resources, mengikuti aliran 
“konglomeratif” (Orba), “financialization/bubble economy” (pasca Orba)---
-> memperparah ketimpangan, ketergantungan kpd LN, hilang 
kemandirian&kedaulatan.  Menjadi Pertanyaan: mengikuti prjanjian pasar 
bebas (AFTA, APEC, ACFTA, WTO), berkah atau bencana ? 
 
Perlu Shifting Paradigm dlm Pembangunan Ekonomi yng lebih berbasis 
SDM, Iptek dan Daya Saing dlm rangka Resource Bases Industrialization 
yang memperkuat Kemandirian dan Kedaulatan Rakyat dan Bangsa. 
 
Ekonomi Politik Globalisasi & Problem Pengembangan Iptek di Indonesia 
Globalisasi Telah Menciptakan Disparitas Dan Ketidakadilan Global, 
Termasuk menimbulkan problem Keterbelakangan IPTEK di Indonesia: 
Bagaimana Solusinya ? 
 
IPTEK Indonesia dlm Persaingan Global 
Kondisi Iptek Indonesia: 

 60% ekspor produk manufaktur Indonesia: produk 
berteknologi rendah 

 Rndahnya alokasi anggaran R&D (0.05%PDB), 
minimal 1% (40trilyun) 

 Swastapun jg belum prioritas utk.R&D/belum 
orientasi ke Industri 

 Penddikan jg blm mnghslkan SDM dg massa kritis 
utk.mencapai Knowledge and Technological based 
Economy (KBE). 

XIII. EKONOMI POLITIK GLOBALISASI , PROBLEM 

SDM, PENGEMBANGAN IPTEK,DAN  

NEOKOLONIALISME EKONOMI DI INDONESIA 
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 Pengembangan Iptek msh sangat tergantung 
demand Neg2 Maju shg sulit menciptakan 
kemandirian industri dan ekonomi 

 Pengembangan Iptek yg berbasis kpd tuntutan 
kuantitas (berhadapan China dan India), kualitas dg 
pasar ada (tergantung Neg.2 maju), shg Indonesia 
berada di persimpangan jalan dan blm memiliki 
Blueprint & road map yg smart dan akurat dlm 
konteks regional dan global. 

 
Kondisi IPTEK tsb.menimbulkan Daya Saing Indonesia yang rendah  di alam 
globalisasi. 
 
Tantangan Globalisasi Ekonomi 
Globalisasi menimbulkan ketergantungan ekonomi antar negara melalui 
volume dan keragaman transaksi antara negara (barang, jasa, aliran dana 
global, prgerakan tenaga kerja dan penyebaran teknologi informasi yg sngt 
cepat). Daya saing & road Map Iptek yg cerdas dan akurat menjadi Kunci 
dlm memenangkan dalam alam globalisasi. 
 
Membangun Daya Saing 
Daya Saing Ekonomi (Makro, Mikro, Birokrasi (pusat dan daerah), Swasta, 
BUMN, Koperasi, Bank, Pasar Modal).  Daya Saing Ekonomi berkorelasi dg 
kuantitas dan kualitas SDM (dalam semua jenis dan level) srt tergantung 
kpd proses dan output . Pendidikan dlm menjawab tuntutan daya saing 
ekonomi tsb.  Daya Saing Ekonomi dan SDM (Kuantitas dan Kualitas) tsb 
juga terkait dengan perkembangan Iptek dalam suatu paradigma Ekonomi 
yang berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Knowledge and 
Technological based Economy / KBE).  Dan motor dari KBE tsb terletak pd 
Pengembangan Iptek yg menjawab tuntutan Daya saing scr global. 
 
Tantangan Membangun Daya Saing Ekonomi dan IPTEK di Indonesia 
Tantangan Sruktural: pengembangan IPTEK mrpkn subordinasi dari 
pemb.ekonomi yg brorientasi fisik dan pertumbuhan (abai thd Daya Saing 
& Kemandirian). 
 
Dampak: Missalocation of financial resources, mengikuti aliran 
“konglomeratif” (Orba), “financialization/bubble economy” (pasca Orba)---
-> memperparah ketimpangan, ketergantungan kpd LN, hilang 
kemandirian&kedaulatan.  Menjadi Pertanyaan: mengikuti prjanjian pasar 
bebas (AFTA, APEC, ACFTA, WTO), berkah atau bencana ? 
 
Perlu Shifting Paradigm dlm Pembangunan Ekonomi yng lebih berbasis 
SDM, Iptek dan Daya Saing dlm rangka Resource Bases Industrialization 
yang memperkuat Kemandirian dan Kedaulatan Rakyat dan Bangsa. 
 
GLOBALISME DAN MODEL KETERGANTUNGAN INTERNASIONAL :  
GLOBALISASI BERPOTENSI MENGHASILKAN KETERGANTUNGAN. 
 
Model Ketergantungan dari NSB yang mengikuti Negara maju yang 
mengusung GLOBALISME: 
 
1). MODEL KETERGANTUNGAN NEOKOLONIAL 
2). MODEL PARADIGMA PALSU 
3). TESIS PEMBANGUNAN DUALISTIK 
 
NSB -> korban kekakuan aneka faktor kelembagaan, politik dan ekonomi 
baik berskala domestik maupun internasional. . Terjebak dalam perangkap 
ketergantungan & dominasi negaranegara kaya.  Aliran ini pesimistis 
tentang kerjasama internasional dalam konsteks pembangunan.  Curiga 
kaum strukturalis  berusaha mengalihkan perhatian masyarakat 
internasional dari faktor-faktor riil perekonomian global yang cenderung 
mempertahankan & melestarikan kemiskinan NSB 
 
MODEL KETERGANTUNGAN NEOKOLONIAL  
KELMPOK COMPRADOR  MENGABDI / DIDOMINASI / DIANUGERAHI/ 
TERGANTUNG KEPADA  KEKUATAN INTERNASIONAL ( PERUSAHAAN 
MULTINASIONAL, LEMBAGA BANTUAN BILATERAL, IMF, WB) . TERIKAT 
PADA SUATU JARING-JARING KESETIAAN & SUMBER DANA  NEGARA 
KAPITALIS YG MAKMUR.  KEGIATAN & PANDANGAN KEL ELIT (comprador) 
USAHA MENGHAMBAT UPAYA PERUBAHAN, MENGUNTUNGKAN 
MASYARAKAT LUAS . TINDAKAN MENGARAH PADA PENURUNAN TARAF 
HIDUP & PELESTARIAN KETERBELAKANGAN. 
 
MENGHUBUNGKAN KEMISKINAN YG TERUS BERLANJUT DI NSB DENGAN 
KEBERADAAN & KEBIJAKAN KEL NEG INDUSTRI KAPITALIS YANG 
MENYEBAR MLL KEL COMPRADOR . KETERBELAKANGAN -> FENOMENA 
YANG SENGAJA DICIPTAKAN OLEH KONDISI EKSTERNAL. BERTENTANGAN 
DG TEORI PERTUMBUHAN BERTAHAP LINIER & PERUBAHAN STRUKTURAL  
EKSTERNAL & INTERNAL 
 
MENURUT PENGANJUR TEORI INI , PERJUANGAN REVOLUSIONER ->  
RESTRUKTURISASI MENDASAR ATAS SISTEM KAPITALIS DUNIA , 
MEMBEBASKAN KETERGANTUNGAN NSB DARI PENGENDALIAN EKONOMI 
(LANGSUNG & TAK LANGSUNG) . NEG KAPITALIS & COMPRADOR T. DOS 
SANTOS. KETERBELAKANGAN BUKANLAH SEBUAH KEADAAN AWAL YANG 
MEMANG HARUS DIALAMI SUATU NEGARA SEBELUM MENCAPAI TARAF 
KAPITALISME, MELAINKAN MERUPAKAN SUATU AKIBAT SERTA BENTUK 
KHUSUS DARI KEMAJUAN KAPITALIS YANG DISEBUT “KAPITALISME YANG 
TERGANTUNG.” 
 
Ketergantungan : ADALAH SUATU KEADAAN YG MENGAKIBATKAN 
AKTIVITAS PENGELOLAAN & UPAYA2 MENCIPTAKAN KEMAJUAN 
PEREKONOMIAN DARI SEKEL NEG TTT DIDEKTE & DIATUR OLEH NEG2 
LAINNYA. 

MODEL PARADIGMA PALSU 
RELATIF TIDAK RADIKAL : 

 MENGHUBUNGKAN KETERBELAKANGAN NEG NSB DG 
KESALAHAN & KETIDAKTEPATAN SARAN YG DIBERIKAN 
“PAKAR” INTERNASIONAL LEMBAGA BANTUAN NEG MAJU & 
NEG DONOR MULTINASIONAL 

 BERMAKSUD BAIK  TIDAK MEMILIKI INFORMASI YG 
SEMPURNA TENTANG NSB 

 MENAWARKAN KONSEP YG CANGGIH, STRUKTUR TEORI YG 
BAGUS, MODEL2 EKONOMETRI YG RUMIT DLM PRAKTEK  
KEBIJAKAN2 YG TDK TEPAT GUNA 

 FAKTOR KELEMBAGAAN DI NSB  TDK SESUAI  KEL DOMESATIK 
& KEL INTERNASIONAL YG SEDANG BERKUASA 

 LATAR BELAKANG PENDIDIKAN  SERING MENELAN 
KONSEPKONSEP ASING & MODEL TEORITIS YG HEBAT TETAPI 

 SEBENARNYA TDK COCOK & TDK DAPAT DITERAPKAN 
 AKIBAT TERBATASNYA PENGETAHUAN YG TEPAT KEL ELIT  

PEMBELA KEYAKINAN ASING YG MELUPAKAN ADANYA SISTEM 
KEBIJAKAN ELITIS & STRUKTUR KELEMBAGAAN YG KHAS DI NSB 

 REFORMASI KELEMBAGAAN & STRUKTURAL YG SEBENARNYA 
SANGAT DIBUTUHKAN NSB  TERABAIKAN  KARENA LBH 
MEMPERHATIKAN PERTUMBUHAN GNP, MENGUKUR RASIO 
MODAL OUTPUT, MENINGKATKAN TABUNGAN & INVESTASI 

 
TESIS PEMBANGUNAN DUALISTIK 
GAGASAN DUNIA BERMASYARAKAT GANDA ->  NEGARA KAYA & NEGARA 
MISKIN 
 
KONSEP DUALISME -> JURANG PEMISAH YGSEMAKIN LEBAR ANTARA NEG 
KAYA & MISKIN SERTA DIANTARA ORANG KAYA & MISKIN PADA BERBAGAI 
TINGKATAN DI SETIAP NEGARA. 
 
KONSEP DUALISME : 4 ELEMEN KUNCI : 

- Di setiap tempat & konteks selalu ada elemen 
superior & inferior  hadir secara bersamaan dalam 
waktu & tempat  

- Koeksistensi bersifat baku, permanen atau kronis, 
bukan fenomena sesaat yg akan mengikis dg 
berlakunya waktu. Superior memiliki kekuatan untuk 
mempertahankan superiornya, sedang inferior tidak 
mudah meningkatkan posisinya. 

- Kadar superioritas serta inferior dari masing-masing 
elemen tsb tidak berkurang tetapi cenderung 
meningkat  

- Hubungan saling keterkaitan tsb --> keberadaan 
superior tidak membawa manfaat untuk 
meningkatkan kedudukan inferior 

 
KONTRAREVOLUSI NEOKLASIK 
ALIRAN MAKROEKONOMI ,  SISI PENAWARAN, TEORI RASIONAL 
EKSPEKTASI, MENANGGALKAN CAMPUR  TANGAN PEMERINTAH DALAM 
PEREKONOMIAN.  
 
SWASTANISASI -> ALIRAN PASAR BEBAS 
 
KETERBELAKANGAN ->  PENGATURAN HARGA YG TIDAK TEPAT & CAMPUR 
TANGAN PEMERINTAH BERLEBIHAN -> BURUKNYA ALOKASI SUMBERDAYA.  
BURUKNYA NSB BUKAN KARENA PREDATOR TETAPI KARENA KORUPSI 
PEMERINTAH 
 
ADA 3 KOMPONEN : 
- PENDEKATAN PASAR BEBAS 
- PENDEKATAN PILIHAN RASIONAL 
- PENDEKATAN RAMAH TERHADAP PASAR 
 
EFISIENSI -> PASAR BEBAS UNGGUL 
PEMERATAAN:  PERAN PEMERINTAH DIPERLUKAN UNTUK MENJAMIN 
KEADILAN, YG DILAKUKAN MELALUI MEKANISME PENGENAAN PAJAK DAN 
PEMBERIAN SUBSIDI UNTUK RAKYAT MISKIN.  RAMAH TERHADAP PASAR, 
DAN PERLU UU PERSAINGAN USAHA DAN ANTIMONOPOLI 
 

 

 

 

 

 
 
 
 


