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BAB I

BEBERAPA KONSEP DALAM EKONOMI 

KERAKYATAN

• Ekonomi kerakyatan, 

sebagaimana dikemukakan 

dalam Pasal 33 UUD 1945, 

adalah sebuah sistem 

perekonomian yang ditujukan 

untuk mewujudkan kedaulatan 

rakyat dalam bidang ekonomi. 



TIGA PRINSIP DASAR DALAM EKONOMI 

KERAKYATAN

1. Perekonomian disusun sebagai usaha 

bersama berdasar atas azas 

kekeluargaan; 

2. Cabang-cabang produksi yang penting 

bagi negara dan yang menguasai hajat 

hidup orang banyak dikuasai oleh 

negara; dan 

3. Bumi, air, dan segala kekayaan yang 

terkandung didalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.



EKONOMI KERAYATAN DAN 

NEOLIBERALISME

Neoliberalisme: Adalah sebuah sistem perekono

mian yang dibangun di atas tiga Prinsip 

yaitu:

1. tujuan utama ekonomi neoliberal adalah 

pengembangan kebebasan individu untuk 

bersaing secara bebas-sempurna di pasar;

2. kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor 

produksi diakui; dan 

3. pembentukan harga pasar bukanlah 

sesuatu yang alami, melainkan hasil dari 

penertiban pasar yang dilakukan oleh 

negara melalui penerbitan undang-undang 

(Giersch, 1961).



EKONOMI KERAKYATAN

• Menyusun perekonomian sebagai 

usaha bersama berdasar atas azas 

kekeluargaan; mengembangkan 

koperasi (Pasal 33 ayat 1).

• Menguasai cabang-cabang produksi 

yang penting bagi negara dan yang 

menguasai hajat hidup orang banyak; 

mengembangkan BUMN (Pasal 33 

ayat 2).



EKONOMI KERAKYATAN

• Menguasai cabang-cabang produksi 

yang penting bagi negara dan yang 

menguasai hajat hidup orang 

banyak; mengembangkan BUMN 

(Pasal 33 ayat 2).

• Menguasai dan memastikan 

pemanfaatan bumi, air, dan segala 

kekayaan yang terkandung di 

dalamnya bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat 

3).



PERAN NEGARA DALAM SISTEM 

EKONOMI KERAKYATAN: Pasal 27 

ayat 2 dan Pasal 34

(1) mengembangkan koperasi 

(2) mengembangkan BUMN; 

(3) memastikan pemanfaatan bumi, air, dan 

segala kekayaan yang terkandung 

didalamnya bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat; 

(4) memenuhi hak setiap warga negara untuk 

mendapatkan pekerjaan dan penghidupan 

yang layak;

(5) memelihara fakir miskin dan anak 

terlantar. 



PERAN NEGARA DALAM EKONOMI 

KERAKYATAN

@ Revrisond Baswir, 2009

• Mengelola anggaran negara untuk 

kesejahteraan rakyat;

• Memberlakukan pajak progresif dan 

memberikan subsidi.

• Menjaga stabilitas moneter.

• Memastikan setiap warga negara 

memperoleh haknya untuk mendapatkan 

pekerjaan dan penghidupan yang layak 

bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2).

• Memelihara fakir miskin dan anak 

terlantar (Pasal 34).



Peranan negara dalam 

neoliberalisme

Pengatur dan penjaga bekerjanya mekanisme 

pasar.

Dalam perkembangannya, dalam paket 

Konsensus Washington, peran negara dalam 

neoliberalisme:

(1) pelaksanaan kebijakan anggaran ketat,

termasuk penghapusan subsidi; 

(2) liberalisasi sektor keuangan; 

(3) liberalisasi perdagangan; dan 

(4) pelaksanaan privatisasi BUMN (Stiglitz, 

2002). 



PERAN NEGARA DALAM SISTEM 

EKONOMI KAPITALIS (Ekonomi 

Neoliberal) 

• Mencegah monopoli.

• Mengembangkan sektor swasta 

dan melakukan privatisasi 

BUMN.

• Memacu laju pertumbuhan 

ekonomi, termasuk dengan 

menciptakan lingkungan yang 

kondusif bagi masuknya 

investasi asing.



PERAN NEGARA DALAM SISTEM 

EKONOMI KAPITALIS (Ekonomi 

Neoliberal) AKT B

• Melaksanakan kebijakan 

anggaran ketat, termasuk 

menghapuskan subsidi.

• Menjaga stabilitas moneter.

• Melindungi pekerja perempuan, 

pekerja anak, dan bila perlu 

menetapkan upah minimum.



PERAN NEGARA DALAM SISTEM 

Kapitalisme (Negara 

Kesejahteraan) 

• Mengintervensi pasar untuk 

menciptanya kondisi kesempatan 

kerja penuh.

• Menyelenggarakan BUMN pada 

cabang-cabang produksi yang tidak 

dapat diselenggarakan oleh 

perusahaan swasta.

• Menjaga keseimbangan antara 

pertumbuhan ekonomi dengan 

pemerataan pembangunan.



PERAN NEGARA DALAM SISTEM 

Kapitalisme (Negara 

Kesejahteraan)

• Mengelola anggaran negara untuk 

kesejahteraan rakyat; memberlakukan 

pajak progresif dan memberikan subsidi.

• Menjaga stabilitas moneter.

• Memastikan setiap warga negara 

memperoleh haknya untuk mendapatkan 

pekerjaan dan penghidupan yang layak.

• Memelihara fakir miskin dan anak 

terlantar.



KESIMPULAN

• Ekonomi kerakyatan pada dasarnya 

adalah antitesis dari neoliberalisme. 

• Neoliberalisme dengan ekonomi negara 

kesejahteraan….saudara kndung 

(keynesianisme), juga tidak dapat 

disamakan dengan ekonomi kerakyatan.

• Keynesianisme memang menaruh 

perhatian yang sangat besar terhadap 

penciptaan kesempatan kerja penuh, 

namun demikian ia tetap dibangun 

berdasarkan prinsip persaingan bebas 

dan pemilikan alat-alat produksi secara 

pribadi. 



PERTANYAANYA?

• Sejauh manakah ekonomi kerakyatan 

telah dilaksanakan di Indonesia.

• Faktor apa yang menyebabkan ekonomi 

kerakyatan belum sepenuhnya bisa 

diterapkan di negara kita

• Strategi apa yang bisa dilakukan agar 

ekonomi kerakyatan bisa sepenuhnya 

diterapkan di negara kita.

• Sebaliknya, benarkah perekonomian 

Indonesia lebih didominasi oleh 

pelaksanaan agenda-agenda ekonomi 

neoliberal sebagaimana banyak 

diperbincangkan belakangan ini?



KESIMPULAN

• Ekonomi kerakyatan tidak dapat 

pula disamakan dengan ekonomi 

pasar sosial. 

• Sebagaimana dikemukakan Giersch 

(1961), ekonomi pasar sosial adalah 

salah satu varian awal dari 

neoliberalisme yang digagas oleh 

Alfred Muller-Armack. 



UNTUK MENJAWAB PERTANYAAN DI 

ATAS ADA DUA HAL YANG PERLU 

DIPERHATIKAN:

•Pertama, sebagai sebuah negara yang 

mengalami penjajahan selama 3,5 abad, 

perekonomian Indonesia tidak dapat 

mengingkari kenyataan terbangunnya 

struktur perekonomian yang bercorak 

kolonial di Indonesia. Oleh karena itu, 

ekonomi kerakyatan pertama-tama 

harus dipahami sebagai upaya 

sistematis untuk mengoreksi struktur 

perekonomian yang bercorak kolonial 

tersebut.



UNTUK MENJAWAB PERTANYAAN DI ATAS 

ADA DUA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN:

• Kedua, liberalisasi bukan hal 

baru bagi Indonesia, tetapi telah 

berlangsung sejak era kolonial.



KENDALA BANGSA INDONESIA 

MELAKSANAKAN EKONOMI 

PANCASILA

• Kendala terbesar justru datang dari pihak 

kolonial. 

• Sejak bangsa Indonesia memproklamirkan 

kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, pihak 

kolonial hampir terus menerus 

mensubversi upaya bangsa Indonesia 

untuk melaksanakan ekonomi kerakyatan.



Subversi-subversi yang dilakukan oleh pihak 

kolonial untuk mencegah terselenggaranya 

ekonomi kerakyatan:

1. Terjadinya agresi I dan II pada 1947 dan 1948. yang 

tujuan utamanya adalah untuk mencegah berdirinya 

NKRI yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. 

2. Dipaksanya bangsa Indonesia untuk memenuhi tiga 

syarat ekonomi guna memperoleh pengakuan kedaulatan 

dalam forum Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949. 

Ketiga syarat ekonomi itu adalah: 

(1) bersedia menerima warisan utang Hindia Belanda 

sebesar 4,3 milliar gulden; 

(2) bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang 

ditetapkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF); dan 

(3) bersedia mempertahankan keberadaan perusahaan-

perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. 



Subversi-subversi yang dilakukan oleh pihak 

kolonial untuk mencegah terselenggaranya 

ekonomi kerakyatan:

3.Dilakukannya berbagai tindakan adu domba 

menyusul dilakukannya tindakan pembatalan 

KMB secara sepihak oleh pemerintah Indonesia 

pada 1956. Tindakan-tindakan itu antara lain 

terungkap pada meletusnya peristiwa 

PRRI/Permesta pada 1958.

4.Diselundupkannya sejumlah sarjana dan 

mahasiswa ekonomi Indonesia ke AS untuk 

mempelajari ilmu ekonomi yang bercorak 

liberal-kapitalistis sejak 1957. Para ekonom 

yang kemudian dikenal sebagai Mafia Berkeley 

ini sengaja dipersiapkan untuk mengambil alih 

kendali pengelolaan perekonomian Indonesia 

pasca penggulingan Soekarno pada 1966.



Sistem Ekonomi 

Kerakyatan

• Sistem Ekonomi Nasional 

Indonesia yang berasas 

kekeluargaan, berkedaulatan 

rakyat, bermoral Pancasila, dan 

menunjukkan pemihakan 

sungguh-sungguh pada ekonomi 

rakyat. 


