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Perkembangan Ekonomi Kerakyatan di Indonesia1 
I Made Sukarsa2 

 
......... jika seseorang gagal memperoleh pekerjaan tetap 
maka ia akan menggunaan waktunya semaksimal 
mungkin apa yang ia bisa kerjakan..... Joan Robinson. 
1937. ‘Essays in the theory of employment’.  

 
Abstrak 

Ekonomi Kerakyatan di Indonesia banyak mempunyai istilah 
seperti sektor tradisional, sektor informal, ekonomi rakyat, 
usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pada intinya 
adalah usaha ekonomi yang melibatkan rakyat banyak 
sebagai pelaku utama. Mulai dari jaman pemerintahan orde 
lama, orde baru, dan orde reformasi, pemerintah telah 
melakukan berbagai langkah-langkah dalam memajukan 
ekonomi kerakyatan ini, Kebijakan yang diambil adalah 
kebijakan sektor riil dan sektor moneter (perbankan).  

 
 

Apa itu Ekonomi Kerakyatan? 

Dalam literatur ilmu ekonomi, sistem ekonomi yang melibatkan rakyat  

banyak sebagai pelaku utama terdapat pada sistem dualisme ekonomi (dual 

economy). Sistem ini muncul pada jaman penjajahan dimana ketika itu, kira-

kira abad 18 penjajah (Belanda) membawa perusahaan swasta multinasional 

yang dikenal dengan nama Verineering Oos Nederlandche Maatchappaij 

(VOC). VOC memegang peranan penting dalam ekonomi penjajah ketika itu. 

Membeli rempah-rempah, karet, kina, kopi, teh, tembakau, vanili  dan hasil 

pertanian yang lain. Hasil ini dibawa ke Eropa. Perusahaan yang menangani 

ini merupakan perusahaan yang besar dengan teknologi modern dan 

orientasinya ke pasar ekspor. Kelompok ini dinamakan dengan sektor modern. 

Kelompok perusahaan ini dibantu oleh dua bank asing juga dari Belanda 

yaitu De Javase Bank dan Nederlandche Handel Maatchappaij/NHM). 

Kemudian kira-kitra tahun 1950-an Presiden Sukarno menasionalisasi kedua 

bank tersebut menjadi Bank Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia.  

Di lain pihak diluar atau disekeliling sektor itu terdapat perkebunan 

yang dikuasai oleh masyarakat lokal, dengan luas garapan sangat sempit. 

Komoditi yang dihasilkan umumnya kebutuhan pokok masyarakat yaitu beras 

dan bahan makanan yang lain. Kalaupun ada tanaman ekspor seperti tebu, 
                                                 
1 Makalah disampaikan pada ‘‘Matrikulasi bagi Mahasiswa PS Magister Kajian Budaya Universitas 
Udayana tahun akaemik 2010/2011’,  26 Agustus 2010.  
2 Rektor Universitas Warmadewa dan Gurubesar Ilmu Ekonomi UNUD. 
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kopi dan teh namun dengan garapan luas lahan yang sempit, teknologi 

sederhana atau tradisional, motif petani adalah produksi untuk keperluan 

sendiri (subsisten). Kelompok ini  dinamakan dengan sektor tradisional. Kedua 

sektor ini (modern dan tradisional) berjalan secara paralel. Sektor tradisional 

juga mengerjakan bidang keperluan bagi sektor modern yang tidak bisa 

dikerjalan sendiri oleh sektor modern, seperti pemasokan barang konsumsi 

bagi pekerja di sektor modern. Sebagai imbalan sektor modern memberi 

bebarapa pekerjaan pilahan seperti menyediakan komoditi yang akan 

diekspor seperti sebagian kecil karet atau kina dll. 

Pada jaman orde baru, perekonomian yang mengutamakan pelaku 

rakyat banyak dilakukan dengan nama: sektor informal.  Sektor ini mendapat 

penanganan dari pemerintah begitu intensif. Pemerintah orde baru 

mengambil kebijakan setelah mempelajari sektor ini di beberapa negara 

berkembang lain.   

Di Amerika Serikat 10% dari pendapatan nasionalnya (GDP) 

disumbangkan oleh sektor informal. Angka ini lebih banyak lagi di negara 

Amerika Latin sekitar 25 sampai 35 % dari pendapatan masyarakat berasal 

dari sektor ini (de Paula, 2007 hal.2). Sektor ini muncul sebagai akibat 

kebuntuan dalam memperoleh fasilitas modal melalui kredit. Disamping itu 

tingginya beban pajak kalau mengelola perusahaan secara formal, 

birokrasinya tinggi kalau mengurus ijin usaha, dan banyak pegawai yang bisa 

disuap memberi peluang untuk usaha secara informal (Azuma, 2002[2]). 

Sektor informal juga banyak menampung tenaga kerja diperkotaan sebagai 

akibat arus urbanisasi dari desa. Sebelum mereka memperoleh pekerjaan di 

sektor formal seperti perkotaan mereka pertama ditampung disektor informal 

(Rausch, 1993 dalam Winkelried, 2005 hal 3). Bahkan di India tenaga kerja 

yang berasal dari sektor informal mencapai 90% termasuk sektor informal di 

sektor pertanian.  Oleh karena itu sektor informal sangat berperan dalam 

kebijakan ekonomi, apakah itu dalam hal menampung tenaga kerja, distribusi 

pendapatan, mengurangi kemiskinan, atau sebagai sumber pendapatan bagi 

masyarakat.  

Ketika terjadi krisis ekonomi sektor informal diandalkan sebagai 

penyangga penampungan tenaga kerja bagi karyawan yang diberhentikan di 

sektor formal. Hal ini terjadi di kebanyakan negara-negara berkembang 



 3 

termasuk di Amerika Latin dan Asia. Ketika krisis sebagian dunia tahun 2008 

terjadi, seperti yang dilaporkan ILO, sebanyak 200 juta pekerja menjadi miskin 

(Chaudhuri, 2009). Ketika negara maju mengalami penurunan daya beli 

terhadap barang-barang yang dibeli dari negara berkembang, menyebabkan 

berkurangnya pendapatan dari hasil ekspor yang menurun. Demikian pula 

tenaga kerja sangat terpukul, menurun drastis. Negara yang paling terpukul 

adalah yang mempunyai kerjasama yang erat tentang ‘outsourcing’ dari 

negara maju seperti India dan China dalam hal teknologi informasi, dan 

produksi barang-barang elektronik yang lain.  

 

Siapa yang dikatakan sektor informal? 

 Banyak batasan yang dilakukan pada berbagai negara. Ada yang 

menyamakan sektor ini dengan sektor usaha kecil atau usaha mikro. Kecil, 

menengah atau besar jika dihubungkan dengan banyak tenaga kerja yang 

ditampung.  Namun hampir semua sama yang memasukkan usaha mikro ini 

adalah usaha kecil. Di Bolivia dan Mexico mendefinisikan usaha kecil atau 

mikro jika usaha ini menampung kurang dari 6 orang tenaga kerja. Di 

Amerika Tengah hanya kurang dari lima orang, di Kenya kurang dari 10 

orang sedangkan di Sudan memakai definisi jika usaha menampung kurang 

dari 20 orang. Semua usaha ini dimasukkan sebagai ‘self employed firm’. 

Akhirnya ILO memakai definisi ini dengan rentangan 5 sampai 10 rang 

pekerja (Henley, A.,2006 hal. 7). Tidak semua tenaga kerja yang tertampung 

selamanya akan bekerja di sektor usaha kecil ini. Karena sebagian dari tenaga 

kerja ini hanya menunggu untuk bisa bekerja pada sektor formal yang mereka 

inginkan. Jadi usaha ini sifatnya penampungan sementara. Oleh karena itu 

maka bisa ditebak semua tenaga kerja pada usaha kecil ini tidak ada jaminan 

sosial  dan tidak diasuransikan.   

 Upah yang diterima sebagian besar masih dibawah upah minimim. 

Marjit (2007) melaporkan, mengutip pendapat Agenor (1996), bahwa di 

Tunisia hanya 11 persen dari angkatan kerja yang memperoleh sesuai dengan 

upah minimum. Namun pekerja disektor informal hampir semuanya 

memperoleh upah dibawah upah minimum, ini disebabkan karena 

mekanisme pengupahan diluar mekanisme pasar. Namun perlu dicatat 

bahwa  ketika resesi terjadi justru pendapatan disektor informal meningkat 
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karena partisipasi tenaga kerja pada masa ini meningkat. Sedangkan ketika 

kondisi ekonomi sedang berkembang atau menanjak sumbangan 

pendapatan disektor informal menurun. Hal ini dilaporkan oleh Marquez dan 

Portela dalam penelitiannya 1991 di Venezuela (Orlando, 2001, hal 7). 

 

Ekonomi Kerakyatan di Jaman Orde Baru dan Jaman Reformasi 

 Pada Jaman Orde Baru (1966-1998) telah terjadi beberapa modifikasi 

yang telah diambil oleh pemerintah dalam menangani ekonomi kerakyatan. 

Pada Pada Pelita II (1973-1978) dan Pelita III (1979-1983) pemerintah 

melakukan kebijakan melalui apa yang disebut dengan sektor informal. Di 

Indonesia konsep kebijakan ini dikenalkan oleh akademisi Prof Hidayat dari 

Universitas Padjadjaran Bandung. Batasan sektor informal tidak jauh berbeda 

dengan para peneliti dari mancanegara. Dikatakan sektor informal itu adalah 

usaha yang dilakukan dengan beberapa ciri diantaranya: usaha dengan skala 

kecil, tenaga kerja keluarga, tidak terdaftar, tidak perlu ijin formal seperti ijin 

usaha, tidak pernah membayar pajak dan tidak mempunyai akses ke lembaga 

keuangan sebagai pemasok modal. Kebijakan yang diambil adalah dengan 

memberi bantuan  modal melalui sektor perbankan seperti kredit usaha kecil, 

kredit modal kerja permanen. Otoritas moneter, Bank Indonesia  bekerja sama 

dengan pemerintah membuat kebijakan dengan bank umum pemerintah dan 

bank umum swasta sebagai bank pelaksana. 

 Pada Pelita VI pemerintah membuat kebijakan yang disebut dengan 

Program Jaring Pengaman Sosial. Dasar pemikiran ini, seperti yang 

dikemukakan oleh Sumodiningrat (1999), bahwa pertumbuhan (ekonomi) 

harus beriringan dengan pembagian hasil-hasil pembangunan secara lebih 

merata (redistribution with growth). Pengembangan ekonomi kerakyatan 

melalui pemberdayaan masyarakat yang masih tertinggal tidak cukup dengan 

meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, 

memberikan bantuan modal tetapi diadakan kerjasama yang erat antara yang 

kuat dan yang lemah secara berkesinambungan. Pendekatan yang paling 

baik adalah dengan pendekatan kelompok dala bentuk usaha bersama. 

Dalam kelembagaan yang didasarkan pada kebersamaan, kegiatan sosial 

ekonomi yang dikembangkan oleh kelompok penduduk diharapkan akan 

mendorong kemandirian dan perkembang secara berkelanjutan 
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(Sumodiningrat, 1999, hal. xvi-xvii). Berbagai model pengembangan 

kelembagaan keuangan dari kelompok penduduk  di masing-masing daerah ( 

terutama di pedesaan) seperti: Lumbung Pitih Nagari di Sumbar, Badan Kredit 

Kecamatan di Jateng, Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) di Jawa Timur, 

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali, Badan Kredit Desa (BKD) di Jawa- 

Madura.  

 Lebih lanjut menurut Sumodiningrat, upaya pengembangan ekonomi 

rakyat perlu diarahkan untuk mendorong perubahan struktural (structural 

adjustment atau structural transformation) dengan cara memperkuat 

kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional. 

Perubahan struktural ini meliputi proses perubahan dari ekonomi tradisional 

ke ekonomi moderan, dari ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari 

ekonomi yang subsistem ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke 

kemandirian. Perubahan struktural ini mensyarakatkan langkat-langkah dasar 

yang meliputi pengalokasian sumber daya, penguatan kelembagaan 

teknologi serta pemberdayaan sumber daya manusia. Langkah-langkah dasar 

tersebut meliputi: pertama, memberi peluang atau akses yang lebih besar 

kepada aset produksi. Yang paling mendasar adalah akses pada dana; kedua, 

memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat; ketiga, 

meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam rangka 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia; keempat, kebijaksanaan 

pengembangan industri harus mengarah pada penguatan industri rakyat 

yang terkait dengan industri besar; kelima, kebijaksanaan ketenagakerjaan 

yang mendorong tumbuhnya tenaga kerja mandiri sebagai cikal bakal 

wirausaha baru, yang nantinya akan berkembang menjadi wirausaha kecil 

dan saling menunjang; keenam, pemerataan pembangunan antar daerah.  

  Pada akhir Pelita VI, menjelang lengsernya Presiden Suharto, atau 

menjelang krisis 1997 dan 1998 diadakan program Jaring Pengaman Sosial 

yaitu: a. peningkatan ketahanan pangan (food security), b. penciptaan 

lapangan kerja produktif (employment creation), c. pengembangan usaha 

kecil dan menengah (small and medium enterprises), dan d, perlindungan 

sosial dalam pelayanan dasar khususnya kesehatan dan pendidikan (social 

protection). Kebijaksanaan ini hampir menelan dana Rp.18 triliun  yang dibagi 

menjadi 17 sektor pembangunan . Program-program tersebut diantaranya 
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adalah program padat karya, yang terdiri dari: padat karya khusus, padat 

karya produktif sektoral, padat karya inpres. Program Pemberdayaan 

Masyarakat terdiri dari program pengembangan kecamatan (PPK), bantuan 

program pemberdayaan daerah dalam mengatasi dampak krisis ekonomi 

(PDMDKE), program unit daerah kerja pembangunan (UDKP), program IDT  

(inpres daerah tertinggal) yang mempunyai pengertian sebagai pemicu 

penanggulangan kemiskinan, sebagai strategi pemerataan dan panajaman 

program pembangunan, dan sebagai pengembang ekonomi rakyat dengan 

bantuan dana bergulir. Program IDT terdiri dari bantuan dana bergulir, 

bantuan prembangunan prasarana pendukung desa tertinggal, dan bantuan 

pendampingan. Terakhir program kredit mikro yang terdiri dari program 

Takesra (tabungan kesejahteraan keluarga), Kukesra (kredit usaha keluarga 

sejahtera), program kredit candak kulak dan program tempat pelayanan 

simpan pinjam KUD (KCK/TPSP).  

 Pada jaman Reformasi program yang ditempuh pemerintah adalah 

dengan peningkatan dan pengembangan kinerja dan daya saing sektor 

usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hasinya menurut catatan BPS, 

sektor UMKM memberi kontribusi 2 – 4 % terhadap pertumbuhan Produk 

Domestik Bruto (PDB) dan pembentukan total PDB sebanyak 55,3 %. Pangsa 

ekspor UMKM terhadap total ekspor Indonesia mencapai 19 %. Sektor ini 

mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 76,55 juta atau 99,5 % dari total 

angkatan kerja yang bekerja (Ganesia, 2006, hal.2).   Hasil ini dilakukan 

dengan berbagai kebijakan yaitu: kebijakan kredit perbankan  dengan 

beberapa program tentang: pengaturan kredit usaha kecil, penanggulangan 

kemiskinan melalui pemberdayaan dan pengembangan UKM yang dilakukan 

oleh 14 bank sistematically important bank dengan jumlah kredit yang 

disalurkan sebanyak RP.27,6 triliun, pengembangan kelembagaan yaitu 

meningkatkan peran lembaga penjamin kredit yang telah ada, pembentukan 

UKM Center Perbankan, penguatan kelembagaan usaha mikro, pembentukan 

Credit Bureau (Biro Kredit), pemberdayaan konsultan keuangan /Pendamping 

Mitra Bank (KKMB), bantuan teknis tentang pelatihan perbankan dan sektor 

riil, penelitian dan penyediaan informasi.  
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 Demikianlah beberapa pemikiran tentang ekonomi kerakyatan di 

Indonesia dan usaha-usaha pemerintah dalam pengembangan dan 

pembinaannya.  
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