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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Indonesia merdeka bukan berarti permasalahan-permasalahan Indonesia telah 

selesai, masih banyak permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi pemerintahan 

Indonesia diantaranya adalah di bidang ekonomi, seperti yang dijelaskan oleh Nani 

Maesaroh dalam artikelnya yang berjudul Peranan Oeang Republik Indonesia (ORI) 

Dalam Periode Revolusi Kemerdekaan 1946-1950 bahwa:  

Pada awal kemerdekaan Indonesia mengalami krisis ekonomi dampak dari 

penjajahan yang dialami oleh Indonesia baik itu dari Belanda maupun dari 

Jepang. Kondisi ekonomi pada awal kemerdekaan juga buruk baik secara 

makro maupun secara mikro sebagai peninggalan penjajah… (Maesaroh, T.T: 

2). 

Keadaan ekonomi Indonesia semakin memburuk ketika Belanda melakukan 

blokade terhadap Negara Indonesia dibidang ekonomi, hal ini dikatakan oleh 

Poesponegoro dan Notosusanto (1993:174) bahwa akibat dari blokade yang terutama 

diharapkan oleh Belanda adalah timbulnya keadaan sosial-ekonomi yang buruk dan 

kekurangan bahan-bahan impor yang sangat dibutuhkan.  

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa keadaan ekonomi Indonesia 

pada awal kemerdekaan mengalami krisis yang sangat pelik. Hal ini memaksa 

pemerintahan Indonesia untuk bekerja keras dalam mencari solusi demi perbaikan 

ekonomi Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan 

mengeluarkan kebijakan serta perundang-undangan. Pemerintah Indonesia harus 

bekerjasama dengan masyarakat serta tokoh-tokoh yang ahli dalam bidang ekonomi 

guna mencari jalan keluar bersama demi kebaikan bersama.   

Permasalahan ekonomi tidak hanya menjadi sorotan pemerintahan Indonesia, 

tetapi juga menjadi sorotan tokoh-tokoh yang ahli dalam bidang ekonomi di 
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Indonesia, diantaranya Soemitro Djojohadikusumo, Mohammad Hatta, Emil Salim 

serta tokoh-tokoh ekonomi Indonesia lainnya. Mohammad Hatta dengan konsep 

koperasinya, Sumitro Djojohadikusumo dengan sistem ekonomi Pancasilanya. 

Namun, hal ini bukan berarti sistem ekonomi liberalisme dan sistem ekonomi 

etatisme tidak berkembang Indonesia. Selain itu pemerintah mengeluarkan undang-

undang yang berkaitan dengan ekonomi yang tercantum dalam pasal 33 berbunyi;[1] 

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. [2] 

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup 

orang banyak dikuasai oleh negara. [3] Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung 

di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat (Tjakrawerdaja, T.T:2). 

Menurut Saroso dalam Soesastro (2005a:143) sebetulnya ekonomi bagi 

Indonesia hanya mempunyai arti satu yaitu memberantas kemelaratan rakyat dan 

memperbaiki kehidupan rakyat dengan arti bahwa rakyat keseluruhannya di masing-

masing golongan dan lapisan masyarakat mendapat penuh kesempatan bekerja dan 

dengan pendapatannya dapat memenuhi kebutuhan hidup menurut syarat-syarat 

sesuai dengan tingkat bangsa-bangsa yang sederajat di dunia. Dapat disimpulkan 

bahwa sebenarnya ekonomi Indonesia itu seharusnya untuk memajukan pendapatan 

rakyat dan perluasan lahan pekerjaan yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan 

ekonomi rakyat yang nantinya berpengaruh terhadap perubahan ekonomi Negara 

Indonesia.    

Pada awal tahun 1950-an sampai tahun 1957-an merupakan bukti sejarah 

bahwa corak liberalisme pernah mewarnai perekonomian Indonesia. Demikian juga 

dengan sistem ekonomi etatisme yang pernah mewarnai perekonomian Indonesia 

pada tahun 1960-an sampai dengan pada masa orde baru. Selain itu ada beberapa 

program yang mewarnai perekonomian Indonesia pada periode tahun 1950 sampai 

dengan 1965, yaitu Program Benteng tahun 1950 yang bertujuan untuk membantu 
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pengusaha pribumi, program atau Sumitro Plan pada tahun 1951, rencana lima tahun 

pertama periode 1955-1960 dan rencana delapan tahun. Namun kesemua program dan 

rencana tersebut dirasa belum cukup untuk memperbaiki perekonomian Indonesia, 

hal ini dikarenakan banyak faktor yang menyebabkan program dan rencana tersebut 

tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.   

Selain tokoh ekonomi tersebut muncul satu nama yang membuat penulis 

tertarik untuk dijadikan sebuah judul skripsi, yaitu Subchan Zaenuri Echsan atau yang 

sering dikenal dengan nama Subchan Z.E. Tidak sedikit teman-teman beliau yang 

menyebut kepanjangan Z.E sebagai “Zarjana Ekonomi”. Walaupun secara 

latarbelakang beliau bukanlah seorang sarjana ekonomi namun beliau mempunyai 

pemikiran ekonomi guna memperbaiki perekonomian Indonesia. Pada dasarnya 

Subchan Z.E penganut sistem liberal dan cenderung untuk memasrahkan 

perkembangan ekonomi pada potensi-potensi individu yang memiliki kebebasan 

dengan campur Negara sesedikit mungkin atau tidak sama sekali (Adam, 2009:167). 

Hal ini berkaitan dengan pernyataan Yuniar dalam tulisannya yang di posting dalam 

http://www.kandidat.co/news/2013/11/55/indosat.co.id sebagai berikut:  

Pertengahan tahun 1950-an ia sudah berhasil menjadi pengusaha yang 

meliputi usaha perdagangan, penerbangan, real estate, dan keuangan. 

Pengetahuan dan pengalamannya dalam bidang ekonomi itu menjadikannya 

sebagai seorang dosen dan komentator ekonomi. Umar Basalim, aktivis PMII 

dan mantan rektor Universitas Nasional, mengatakan bahwa pada tahun 1965 

Subchan sudah memperkenalkan konsep ekonomi alternatif. 

Pada masa pemerintahan Soeharto mengambil kebijakan REPELITA 

(Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang terbagi kedalam beberapa PELITA 

(Pembagunan Lima Tahun) sebagai cara untuk mengatasi serta memperbaiki 

perekonomian Indonesia. Subchan Z.E mulai dikenal ketika beliau aktif di salah satu 

organisasi Islam terbesar Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU) pada tahun 1953. 

Pada tahun 1956 Subchan Z.E adalah ketua Dewan Ekonomi Indonesia Pusat, 

http://www.kandidat.co/news/2013/11/55/indosat.co.id
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setahun berikutnya ia menjadi ketua umum Dewan Perniagaan dan Perindustrian 

(Adam, 2009:164).   

Itulah gambaran umum mengenai pemikiran ekonomi Subchan Z.E dalam 

mengatasi permasalahan ekonomi yang dialami Indonesia pada masa itu. Adapun 

pembatasan periode waktu yang diambil oleh penulis adalah mulai tahun 1953 

sampai tahun 1973 adalah pada tahun 1953 Subchan Z.E mulai aktif dalam organisasi 

NU sebagai „gerbang‟ untuk mengeluarkan ide-ide atau pemikiran-pemikiran 

Subchan Z.E sedangkan tahun 1973 pemikiran ekonomi Subchan Z.E mulai 

diperkenalkan kepada khalayak umum. Selain itu, bagian yang paling menarik untuk 

dikaji dari Subchan Z.E ini adalah mengapa beliau mengeluarkan pemikiran atau 

konsep ekonomi untuk Indonesia? Mengapa Subchan Z.E mempunyai pemikiran 

ekonomi padahal beliau bukan seorang sarjana ekonomi? Apa yang melatarbelakangi 

Subchan Z.E sehingga beliau mengeluarkan pemikiran ekonomi? Apakah pemikiran 

ekonomi Subchan ada persamaan dengan pemikiran tokoh ekonomi yang lain? 

Kemudian masyarakat umum mengenal sosok Subchan Z.E hanya seorang tokoh NU 

bukan seseorang yang mempunyai pemikiran ekonomi.  

Inilah alasan mengapa penulis tertarik untuk mengkaji salah satu tokoh NU 

tersebut, kemudian mengangkatnya menjadi sebuah judul skripsi yang berjudul 

“Pemikiran Ekonomi Subchan Zaenuri Echsan di Indoneisa Tahun 1953-1973” 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Adapun pokok permasalahannya adalah “Bagaimana Pemikiran Ekonomi 

Subchan Zaenuri Echsan di Indonesia Tahun 1953 sampai dengan 1973”. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti membagi kedalam beberapa 

pertanyaan penelitian, diantaranya adalah:  

1. Apa yang melatarbelakangi munculnya pemikiran Subchan Zaenuri Echsan 

terhadap konsep ekonomi di Indonesia ?  
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2. Apa konsep ekonomi Subchan Zaenuri Echsan ? 

3. Bagaimana peranan Subchan Zaenuri Echsan dalam mengimplementasikan 

pemikiran ekonomi di Indonesia ? 

4. Bagaimana dampak dari pemikiran ekonomi Subchan Zaenuri Echsan terhadap 

perkembangan ekonomi di Indonesia ?  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan pokok serta pertanyaan penelitian diatas, maka 

tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:  

1. Mendeskripsikan bagaimana latar belakang munculnya pemikiran ekonomi 

Subchan Z.E. 

2. Mendeskripsikan pokok pemikiran atau konsep ekonomi Subchan Z.E  

3. Menganalisis peranan Subchan Z.E dalam mengimplementasikan pemikiran 

ekonomi.  

4. Mendeskripsikan dampak atau pengaruh keterlibatan Subchan Z.E terhadap 

perekonomian Indonesia.  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian dengan judul “Pemikiran Ekonomi Subchan Z.E di 

Indonesia Tahun 1953-1973” adalah sebagai berikut: 

1. Memperkaya penelitian sejarah Indonesia, terutama peranan tokoh-tokoh yang 

ada di Indonesia.  

2. Memperluas kajian mengenai tokoh Nahdatul Ulama dalam sejarah 

perkembangan ekonomi di Indonesia. 

3. Memperkaya penelitian sejarah pemikiran, terutama tokoh-tokoh ekonomi 

Indonesia.   
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4. Memberikan kontribusi terhadap pendidikan sejarah dalam mempelajari tokoh 

ekonomi Indonesia.  

 

1.5 Metode Penelitian  

Dalam Metodologi Penelitian Sejarah ini adapun mengenai langkah- langkah 

dalam penelitian ini menurut Ismaun (2005:48-50) adalah sebagai berikut:  

1. Heuristik  

Heuristik yaitu proses pengumpulan sumber-sumber sejarah yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Dalam tahapan ini, penulis melakukan pencarian 

sumber-sumber sejarah baik yang berupa buku, dokumen, maupun atrikel. Realisasi 

dari tahap ini, penulis mengunjungi beberapa perpustakaan dan sumber lisan yang 

dianggap mempunyai sumber-sumber yang relevan dengan permasalahan yang akan 

dikaji.  

Dalam proses mencari sumber-sumber ini, penulis mengunjungi beberapa 

perpustakaan, seperti perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia Jln. Dr. 

Setiabudhi No. 229, kemudian perpustakaan lain yang masih dalam rencana akan 

dikunjungi peneliti, seperti perpustakaan Universitas Padjajaran, Universitas Islam 

Negeri Gunung Jati Cibiru, Arsip Nasional yang beralamat di jalan Ampera raya 

Jakarta Selatan, perpustakaan Universitas Indonesia (UI), perpustakaan Nasional dan 

kantor PBNU, toko buku, peneliti juga browsing internet serta berencana 

mengunjungi kantor cabang NU yang ada di Bandung. Selain itu peneliti mencoba 

mencari informasi atau sumber melalui wawancara dari beberapa narasumber yang 

relevan dengan kajian yang diteliti.  

2. Kritik 

Kritik atau analisis, yaitu menganalisis secara kritis sumber-sumber yang telah 

diperoleh dengan menyelidiki serta menilai apakah sumber-sumber yang telah 

terkumpul sesuai dengan masalah penelitian baik isi maupun bentuknya. Semua 
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sumber dipilih melalui kritik eksternal dan internal sehingga diperoleh fakta-fakta 

yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah sumber-sumber yang telah diperoleh tersebut asli atau tiruan dan 

relevan atau tidak dengan permasalahan yang penulis kaji. Sehingga, dapat diperoleh 

fakta sejarah yang otentik. Kritik internal dilakukan peneliti untuk melihat kelayakan 

konten dari sumber-sumber yang telah didapatkan untuk selanjutnya dijadikan bahan 

untuk penelitian dan penulisan skripsi.  

3. Interpretasi 

Interpretasi yaitu untuk menafsirkan keterangan-keterangan sumber secara 

logis dan rasional. Penafsiran atau interpretasi tidak lain dari pencarian pengertian 

yang lebih luas tentang sumber yang telah ditemukan. Tahapan penafsiran ini 

dilakukan dengan cara mengolah beberapa fakta yang telah dikritisi dan merujuk 

kepada beberapa referensi. Dengan menggunakan pemahaman tersebut, maka penulis 

dapat terbantu dalam menjelaskan atau menginterpretasikan fakta sehingga menjadi 

suatu rangkaian yang utuh. Setelah melalui proses yang selektif maka fakta-fakta 

tersebut dijadikan pokok pikiran sebagai kerangka dasar penyusunan skripsi ini. 

Peneliti melakukan seleksi dari beberapa sumber baik itu sumber primer maupun 

sumber sekunder yang berkaitan kemudian ditafsirkan untuk selanjutnya dijadikan 

kerangka ide atau pemikiran penulisan sesuai dengan skripsi yang akan ditulis.   

4. Historiografi 

Historiografi atau penulisan sejarah, yaitu proses penyusunan hasil penelitian 

yang telah diperoleh sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Tahapan ini 

merupakan tahapan terakhir dari metode penelitian sejarah. Setelah sumber-sember 

ditemukan, dianalisis, ditafsirkan, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan yang 

ilmiah sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku di Universitas Pendidikan 

Indonesia. Dalam kegiatan ini peneliti menyajikan hasil temuan pada tahapan 

heuristik, kritik, dan interpretasi yang dilakukan sebelumnya. Kemudian peneliti 
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menyusun sesuai kaidah-kaidah yang berlaku di Universitas Pendidikan Indonesia 

dalam bentuk skripsi. 

 

1.6 Struktur Organisasi Skripsi 

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan secara rinci latar belakang 

permasalahan yang menjadikan peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti 

mengenai Pemikiran Ekonomi Subchan Zaenuri Echsan di Indonesia Tahun 1953-

1973. Kemudian peneliti mencantumkan dan batasan masalah agar penelitian ini 

dapat dikaji secara khusus. Selain itu, pada bab ini terdapat tujuan, metode dan 

manfaat penelitian.  

Bab II Kajian Pustaka, bab ini memaparkan sumber-sumber yang relevan 

dengan penelitian yang dikaji yaitu mengenai Pemikiran Ekonomi Subchan Zaenuri 

Echsan di Indonesia Tahun 1953-1973. Kemudian dalam bab ini peneliti akan 

memaparkan beberapa teori serta konsep yang relevan dengan permasalahan yang 

diteliti.  

Bab III Metode Penelitian, bab ini menguraikan metodologi penelitian yang 

dilakukan peneliti sebagai tahapan serta langkah-langkah untuk mencari dan 

mengumpulkan sumber-sumber, dimulai dari heuristik, kritik, interpretasi dan 

historiografi mengenai Pemikiran Ekonomi Subchan Zaenuri Echsan di Indonesia 

Tahun 1953-1973.  

Bab IV Ekonomi Alternatif: Pemikiran Ekonomi Subchan Zaenuri Echsan 

(1931-1973), bab ini merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat 

dalam rumusan masalah. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai bagaimana latar 

belakang munculnya pemikiran ekonomi Subchan Zaenuri Echsan, bagaimana 

peranan Subchan Zaenuri Echsan dalam mengimplementasikan pemikirannya di 

Indonesia serta apa dampak dari pemikiran Subchan Zaenuri Echsan terhadap 
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ekonomi di Indonesia. Selain itu, bab ini merupakan suatu hasil atas penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti.  

Bab V Simpulan dan Saran, bab ini merupakan bab terakhir yang didalamnya 

memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian sebagai jawaban pertanyaan-pertanyaan 

yang terdapat dalam rumusan masalah serta interpretasi peneliti terhadap data-data 

penelitian.    


