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BAB I 

   PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kemajuan suatu negara tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi 

negara tersebut. Begitu pun dengan perekonomian Negara Indonesia yang 

sejatinya telah mengalami pasang surut dengan berbagai kebijakan yang 

dikeluarkan oleh para petinggi negara pada setiap jamannya. Berkenaan dengan 

hal tersebut, Kartasasmita (1996, hlm. 105) mengemukakan bahwa dalam 25 

tahun terakhir, perekonomian Indonesia telah mengalami perubahan dan kemajuan 

baik dilihat dari struktur distribusi tingkat pendapatan rata-rata, maupun sistem 

kelembagaannya pada sektor publik dan swasta. Pembangunan ekonomi tersebut 

tentunya membutuhkan masyarakat sebagai pelaku utamanya. Keberadaan sumber 

daya alam yang melimpah di Indonesia harus disikapi secara arif agar 

memberikan kesejahteraan bagi rakyat bukan malah menjadi bumerang karena 

tidak ada yang mampu mengolahnya. Untuk itulah diperlukan para pemikir 

ekonomi yang mampu memberikan solusi alternatif terhadap pengembangan 

ekonomi yang berorientasi pada karakteristik Bangsa Indonesia. 

Ekonomi membicarakan bagaimana setiap orang memenuhi kebutuhannya. 

Seperti yang dikemukakan oleh Deliarnov (2007, hlm. 3) bahwa ilmu ekonomi 

adalah salah satu cabang ilmu sosial yang khusus mempelajari tingkah laku 

manusia atau segolongan masyarakat dalam usahanya memenuhi kebutuhan yang 

relatif tak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya. Dari 

masyarakat kelas atas, menengah sampai rendah sekali pun sudah pasti senantiasa 

berhubungan dengan ilmu ekonomi. Meskipun memang belum bisa dipastikan 

apakah semua orang memahami secara ilmiah mengenai ilmu tersebut atau tidak. 

Dengan demikian, pemikiran-pemikiran ahli ekonomi menjadi penting untuk 

mengatasi berbagai permasalahan yang senantiasa hadir dalam kehidupan 

masyarakat. Mengingat juga bahwa kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat 
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salah satunya ditentukan oleh bagaimana tingkat pemenuhan kebutuhan itu 

tercapai. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Supardan (2011, 
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hlm. 367) bahwa “Kemakmuran menjadi tujuan sentral dalam kehidupan manusia 

secara ekonomi, sesuai yang dituliskan pelopor liberalisme ekonomi, yaitu Adam 

Smith dalam buku An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations 

tahun 1976”.  

      Setiap negara di dunia haruslah memiliki dasar pemikiran ekonomi dalam 

memutuskan berbagai kebijakan ekonomi di negaranya. Begitu pun dengan 

Negara Indonesia tentunya membutuhkan kerangka ekonomi yang cocok bagi 

negaranya. Republik Indonesia berhasil terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1945, 

dua hari setelah Jepang menyerah (Feith dan Castles, 1988, hlm. 2). Kemerdekaan 

yang telah dicapai tersebut tentunya merupakan babak baru bagi para pejuang 

revolusi Indonesia untuk memulai pemerintahan dengan status negeri merdeka. 

Seperti yang dikemukakan oleh Poesponegoro & Notosusanto (2008, hlm. 277) 

bahwa pada awal pertumbuhan ekonomi RI pemerintah dihadapkan pada satu 

situasi yang serba kacau akibat pendudukan Jepang maka pemerintah tidak sempat 

melakukan tindakan-tindakan penanggulangan secara konsepsional. Maka  

stabilitas ekonomi memanglah menjadi hal yang masih menjadi tugas berat  para 

petinggi negara pada saat itu. Wajar saja memang ketika itu Bangsa Indonesia 

dihadapkan pada kondisi yang masih chaos karena perjuangan revolusi yang 

menghabiskan banyak biaya.  

Kondisi perekonomian di Indonesia memang memperlihatkan proses yang 

sangat berliku. Pembenahan ekonomi bisa dilihat sejak kepemimpinan Soekarno 

yaitu pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin. Sebagaimana yang 

dijelaskan oleh  Feith dan Castles (1988, hlm. 41) bahwa: 

Tiga setengah tahun setelah 1949, pemerintahan berada di bawah Hatta 

dan pemimpin moderat lainnya yang memusatkan perhatiannya pada 

rehabilitasi dan pembangunan ekonomi, yang tidak saja memerlukan 

normalisasi administrasi tetapi juga kebijaksanaan yang melindungi modal 

Belanda dan modal asing lainnya paling tidak beberapa tahun.  

Pada masa Demokrasi Liberal, Dr. Sumitro Djojohadikusumo menjadi 

salah satu tokoh pemikir ekonomi di Indonesia. Katoppo, Esmara & Cahyono 

(2000, hlm. 140) mengemukakan bahwa sebagai Menteri Perdagangan, Sumitro 

menghadapi dua tug as pokok yang perlu diselesaikannya dengan segera yaitu 
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menghapuskan segala bentuk negara boneka yang diserahkan Belanda kepada RIS 

dan berusaha menciptakan suatu kebijakan yang tunggal dalam bidang 

perdagangan. Lebih lanjutnya pemikiran ekonomi Dr. Sumitro Djojohadikusumo 

saat itu memang mengarah pada kebijakan mengubah struktur ekonomi kolonial 

ke ekonomi nasional. Namun karena masa kerja kabinet yang terlalu singkat dan 

programnya selalu berganti-ganti maka stabilitas politik pun tidak pernah tercapai. 

“Tidak adanya stabilitas politik ini merupakan faktor bagi kemerosotan ekonomi, 

inflasi dan lambatnya pelaksanaan pembangunan” (Poesponegoro & Notosusanto, 

1993, hlm. 245).  

Kemudian pada masa Demokrasi Terpimpin, kondisi perekonomian tidak 

memperlihatkan perkembangan yang signifikan. Sumitro Djojohadikusumo 

mengemukakan pendapatnya dalam tulisan yang dimuat dalam Searchlight on 

Indonesia bahwa Indonesia diibaratkan seperti orang sakit dalam keadaan darurat 

di bawah kepemimpinan Soekarno dengan adanya tingkat kemacetan dan 

kemunduran yang parah dalam bidang ekonomi, kemerosotan dalam bidang 

sosial, disintegrasi dalam bidang politik dan hanya untuk hidup saja rakyat harus 

bekerja keras (Feith dan Castles, 1988, hlm. 128-129). Hal tersebut menegaskan 

bahwa memang belum terjadi peningkatan yang berarti terhadap kesejahteraan 

masyarakat Indonesia. Dibuktikan pula oleh adanya kenaikan harga pada awal 

tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi sekitar 650% setahun yang 

mengharuskan pemerintah selanjutnya untuk memprioritaskan stabilisasi dan 

rehabilitasi ekonomi (Poesponegoro & Notosusanto, 2008, hlm. 565). Kekacauan 

ekonomi yang terjadi pada akhir pemerintahan Soekarno ini menjadi beban berat 

bagi rezim yang sekarang dikenal dengan jaman Orde Baru. Melihat keadaan 

Indonesia yang belum memiliki ketahanan secara ekonomi tersebut maka 

pembangunan dalam berbagai sektor menjadi arah pengembangan program-

program pada masa Orde Baru. 

Setelah pemerintahan beralih dari kepemimpinan Soekarno kepada 

Soeharto, Indonesia memasuki babak baru yang sekarang dikenal dengan rezim 

Orde Baru. Sejalan dengan hal tersebut, Arndt (1987, hlm. 3) mengemukakan 

bahwa “Sejak perubahan pemerintahan tahun 1965, prestasi perekonomian 
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Indonesia dalam pengertian pertumbuhan secara menyeluruh menjadi semakin 

baik secara dramatis”. Pembangunan ekonomi secara konsisten memang 

dilakukan pada masa Orde Baru ini dengan berbagai program yang dijalankannya. 

Pada masa Orde Baru, pemulihan dan pembangunan ekonomi nasional mendapat 

prioritas utama yang memerlukan prasyarat penciptaan stabilitas politik. 

Pembangunan ekonomi pada jaman Orde Baru ini dinilai cukup berhasil dalam 

memberantas berbagai permasalahan yang muncul pada saat itu.  

Pada masa Orde Baru ini perubahan besar dalam struktur perekonomian 

Indonesia terjadi melalui pertumbuhan yang cepat dalam bidang industri, 

manufaktur, minyak, dan industri pengolahan sumber lainnya. Kemajuan tersebut 

wajar saja terjadi karena memang program pemerintah pada saat itu semata-mata 

diarahkan kepada usaha memberantas inflasi,  penyelamatan keuangan negara, 

dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat (Poesponegoro & Notosusanto, 2008, 

hlm. 565). Kemudian pada masa Orde Baru juga terdapat program yang cukup 

terkenal untuk membangun ekonomi pada saat itu yaitu Rencana Pembangunan 

Lima Tahun (Repelita). Hal tersebut dijelaskan pula oleh Novianto (2012, hlm. 

138) bahwa konsep Repelita sebenarnya merupakan perencanaan pembangunan 

jangka menengah yang memadukan perencanaan terpusat dan jangka pendek 

dengan tujuan mengarahkan proses pertumbuhan negara sesuai dengan sumber 

daya yang tersedia dan keadaan politik negara yang bersangkutan.   

Dalam usahanya membangun perekonomian Indonesia, Soeharto juga 

mengembangkan beberapa program penunjang diantaranya Bimbingan 

Masyarakat (Bimas), membentuk Kolognas (Komando Logistik Nasional) dengan 

tugas menangani masalah logistik juga penyaluran barang kebutuhan pokok dan 

dana kepada peserta Bimas (Leirissa dkk. hlm. 100). Program-program tersebut 

terus dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi pada saat itu.  Soeharto 

sebagai pemimpin rezim Orde Baru selama 32 tahun memang telah berhasil 

memajukan perekonomian Indonesia dengan pencapaian yang luar biasa. Seperti 

yang dikemukakan Poesponegoro & Notosusanto (2008, hlm. 580) bahwa: 

Di bidang pertanian terjadi peningkatan pada sebagian besar hasil 

pertanian. Beras mengalami kenaikan rata-rata 4% setahun. Kenaikan yang 
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terbesar tercatat pada produksi kayu, khususnya kayu rimba, rata-rata 

37,4% setahun. Hasil-hasil pertanian lainnya yang juga mengalami 

peningkatan ialah cengkih, kelapa sawit, gula-tebu, kedele, karet, kacang 

tanah, lada, jagung, telur, ikan darat, daging dan susu.  

Selain itu, pembangunan pada jaman Orde Baru ini juga sangat erat 

kaitannya dengan peran militer yang kuat. Salah satu kebijakannya adalah  “ABRI 

Masuk Desa”. Mengenai hal tersebut dijelaskan dalam buku Sejarah Indonesia 

Modern karya Ricklefs (2008, hlm. 638) bahwa para prajurit memperbaiki 

jembatan dan sumur, membetulkan jalan, membangun rumah ibadah dan klinik 

kesehatan dan sebagainya untuk memberi andil dalam pembangunan Indonesia. 

Ketika Indonesia mencapai prestasi yang cukup gemilang yaitu swasembada 

pangan ternyata di sisi lain pembangunan pada masa ini juga menimbulkan 

banyak utang luar negeri. Hal ini merupakan peringatan bahaya bagi rezim 

Soeharto  mengingat urusan ekonomi memang senantiasa menjadi hal yang harus 

dijaga kestabilannya.  Pertumbuhan yang  pesat dalam bidang ekonomi pada 

jaman Orde Baru pada akhirnya harus mendapat hujatan pula pada akhirnya. Hal 

tersebut terjadi karena berbagai faktor diantaranya munculnya inflasi di akhir 

pemerintahan Soeharto yang mengakibatkan kekacauan ekonomi pada 

masyarakat. Keadaan krisis pada akhir pemeritahan Soeharto digambarkan oleh 

Ricklefs (2008, hlm. 687) yaitu pada bulan Januari 1998, rupiah tenggelam hingga 

level Rp 17.000/US$ atau kehilangan 85% nilainya, kemudian hampir semua 

perusahaan modern di Indonesia bangkrut.  Selain itu, korupsi yang terjadi di 

dalam pemerintahan Orde Baru pun tumbuh menjamur seakan telah menjadi 

rahasia umum di dalam dan luar negeri Indonesia.  Kekuatan Soeharto ikut 

melemah di tengah kondisi yang semakin kacau sampai akhirnya ia harus 

melepaskan jabatannya sebagai Presiden Indonesia.  

Seakan mengulang fenomena sejarah seperti pada akhir pemerintahan 

Soekarno yang memberikan beban ekonomi kepada rezim Orde Baru, maka Orde 

Baru pun memberikan tugas yang sama pada pemerintahan selanjutnya. Stabilitas 

ekonomi belum terealisasi dengan baik. B.J. Habibie yang semula merupakan 

wakil presiden Soeharto menggantikan posisi Soeharto menjadi seorang Presiden. 

B.J Habibie mengemukakan dalam bukunya bahwa ia dilantik menjadi Presiden 
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Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 yang tampil di panggung politik dengan 

berbagai persoalan politik, ekonomi, dan sosial budaya yang harus dipecahkan 

dan dilewatinya dalam 17 bulan masa pemerintahan (Habibie, 2010, hlm. 237-

241). Kepemimpinan B.J Habibie sebagai Presiden Indonesia memang tidak 

berumur panjang. Hal tersebut dikarenakan munculnya nuansa ketidakpuasan 

masyarakat pada pemerintah akibat keruntuhan Orde Baru terutama lagi memang 

karena adanya krisis ekonomi yang cukup berat. Hal ini merupakan tantangan 

besar bagi Habibie untuk mengatasi semua permasalahan yang ada. Namun di sisi 

lain, Habibie ternyata tidak terlalu diharapkan oleh masyarakat Indonesia dalam 

hal menjungkirkan struktur politik Orde Baru Soeharto. Suasana setelah Orde 

Baru tumbang memang sangat memprihatinkan. Seperti yang dikemukakan oleh 

Ricklefs (2008, hlm. 695) bahwa: 

Di tahun itu, tingkat inflasi mencapai 65,0 persen dan pertumbuhan 

ekonomi mengalami kemerosotan sebesar 13,6 persen. … Diperkirakan 

bahwa sekitar 113 juta rakyat Indonesia (56 persen dari seluruh populasi) 

hidup di bawah garis ambang kemiskinan. Beberapa perkiraan 

menyebutkan bahwa sekitar 40 juta rakyat Indonesia terancam menderita 

kelaparan. 

Di tengah kondisi yang begitu kacau, Habibie mulai melakukan perubahan 

dan perbaikan dalam berbagai bidang meskipun progresnya tidak terlalu 

signifikan.  Masa kepemimpinan B.J. Habibie sering kali terlupakan oleh 

masyarakat Indonesia dan dinilai tidak memberikan dampak yang berarti. Padahal 

B.J. Habibie berserta Kabinet Reformasi Pembangunannya telah mencoba 

mengatasi berbagai permasalahan yang ditinggalkan oleh pemerintahan Orde 

Baru. Diantaranya penyelesaian dalam bidang ekonomi. Seperti yang 

dikemukakan oleh Zuhdi (2012, hlm. 652) bahwa Habibie telah berhasil 

memperbaiki nilai tukar rupiah, dari Rp 17.000,- per US Dollar menjadi Rp 

6.000,-, memisahkan Bank Indonesia dari kontrol pemerintah dan menjadikan 

bank sentral menjadi lembaga yang independen. Meskipun tidak ada peningkatan 

pembangunan  ekonomi yang luar biasa pada masa B.J. Habibie ini namun segala 

tindakan yang dilakukan haruslah terangkum dalam rangkaian sejarah Indonesia.  

Salah satu program yang dilaksanakan untuk mengatasi dampak krisis 

ekonomi, dan bencana alam kekeringan bagi masyarakat pada tahun 1998/1999 
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adalah Jaring Pengaman Sosial (JPS). Dalam buku Satu Dekade Pasca-Krisis 

Indonesia: Badai Pasti Berlalu?  yang ditulis oleh Adiningsih, dkk (2008, hlm. 

167) dijelaskan bahwa program JPS merupakan salah satu program penyelamatan 

yang lebih ditekankan pada pengentasan kemiskinan pada tiga bidang yaitu 

pangan, pendidikan dan sosial. Pada perjalanannya, Indonesia pada pemerintahan 

Habibie senantiasa diwarnai oleh aksi kerusuhan sosial di berbagai daerah. 

Sehingga berbagai kebijakan memang diarahkan pada penyelesaian konflik yang 

sangat berbahaya bagi integritas bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pemerintahan 

Habibie ini seringkali mendapat pandangan sebelah mata. Tidak banyak yang 

mengkaji bagaimana pembangunan ekonomi yang dilakukan pada masa itu di 

tengah beban krisis yang ditinggalkan oleh rezim Orde Baru. Dalam proses 

perubahan dan perbaikan yang dilakukan Habibie, dia memilih orang-orang 

terdekatnya untuk duduk dalam jabatan menteri pada Kabinet Reformasi 

Pembangunan. Satu demi satu orang yang berpengaruh dalam rezim Orde Baru 

digantikan dengan orang kepercayaan Habibie yang diharapkan mampu 

membangun reformasi Indonesia.  

Melihat salah satu beban terbesar pada pemerintahan Habibie adalah 

penyelesaian masalah ekonomi yang diakibatkan krisis pada masa akhir Orde 

Baru maka Habibie memang perlu memilih orang-orang terbaik yang bisa 

membantunya membangun Indonesia. Salah satu tokoh yang dipilih Habibie 

untuk bergabung dalam Kabinet Reformasi Pembangunannya adalah Adi Sasono. 

Hal tersebut dinyatakan dalam Sasono (2013, hlm. 52) bahwa “… Adi mendapat 

kepercayaan  untuk memegang amanat sebagai  Menteri Koperasi Usaha Kecil 

dan Menengah dalam kabinet Reformasi Pembangunan yang dinakhodai Presiden 

B.J. Habibie”. Adi Sasono merupakan tokoh yang tiba-tiba mencuat pada masa 

reformasi. Dia menjadi orang yang berani memberikan gebrakan di Indonesia 

dalam hal perbaikan ekonomi masyarakat. 

Bukan tanpa alasan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah 

(PKM) ini tiba-tiba mencuat dan diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Hal 

tersebut karena kebijakan ekonomi kerakyatannya yang dinilai tidak biasa. 

Padahal jika kita menelusuri asal usul konsep ekonomi kerakyatan tersebut 
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terdapat tokoh terkenal Indonesia yang pernah memperkenalkan konsep tersebut  

bagi bangsa Indonesia. Tokoh tersebut ialah Mohammad Hatta yang eksistensinya 

sudah tidak dapat diragukan lagi. Sejalan dengan itu, Abbas (2010, hlm.1-2) 

mengemukakan bahwa Mohammad Hatta adalah seorang arsitek dan peletak 

dasar-dasar demokrasi politik dan ekonomi ke dalam UUD 1945, meletakkan hal-

hal yang berhubungan dengan tanggung jawab negara dalam mewujudkan 

kesejahteraan dan keadilan sosial yang sesuai perekonomian rakyat sehingga 

beliau telah dianggap sebagai Bapak Kedaulatan Rakyat dan Bapak Ekonomi 

Rakyat. Maka dapatlah diketahui bahwa konsep ekonomi kerakyatan memang 

tidak muncul begitu saja pada jaman reformasi di Indonesia namun jauh sebelum 

itu Mohammad Hatta telah mencoba memperkenalkannya.  

Disinilah penulis merasakan keresahan mengingat Adi Sasono bukanlah 

tokoh pencetus ekonomi kerakyatan di Indonesia tetapi namanya begitu 

kontroversial dan selalu dikaitkan dengan konsep ekonomi kerakyatan. Bahkan 

konsep ekonomi kerakyatan tersebut baru dikenal luas oleh masyarakat ketika Adi 

Sasono mengembangkannya dalam berbagai kebijakan. Tentunya banyak hal yang 

harus dikaji mengapa Adi Sasono mampu mengembangkan konsep ekonomi 

kerakyatan tersebut sampai akhirnya Adi Sasono dikenal sebagai tokoh 

pengembang ekonomi kerakyatan.  Saat ini, Adi Sasono memang tidak banyak 

dikenal orang namun pemikiran ekonominya yang dilandasi oleh ide 

perekonomian rakyat telah memberi warna dalam berbagai kebijakan ekonomi di 

Indonesia. Penulis tertarik untuk mengangkat topik mengenai Adi Sasono ini 

karena pemikiran ekonominya yang cukup berani demi menyelesaikan kisruh 

yang terjadi di Indonesia akibat runtuhnya Orde Baru.  

Adi Sasono merupakan tokoh yang lahir di Pekalongan pada tanggal 16 

Februari 1943 dan dikenal sebagai aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (Lan, 

2008, hlm. 309). Kiprah Adi Sasono dalam mengembangkan dan 

memperjuangkan ekonomi rakyat kecil ini memang dibangun dari latar belakang 

keluarganya. Ayahnya Adnan Martowiredjo dan ibunya Sasinah Ranuwihardjo 

merupakan orang-orang yang terlibat penting dalam organisasi Muhammadiyah. 

“Jika ayahnya aktif di PKO (Penolong Kesengsaraan Oemat), organisasi di bawah 
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Muhammadiyah yang mengurus anak-anak yatim piatu, panti orang buta, dan 

sebagainya, ibunya tercatat sebagai pengurus Aisyiah (organisasi wanita yang 

juga di bawah payung Muhammadiyah) Cabang Pekalongan” (Sasono, 2013, hlm. 

29-10). Dari pernyataan tersebut maka dapat ditelusuri akar dari kepemihakan Adi 

Sasono dalam kiprahnya memperjuangkan ekonomi rakyat ternyata memang 

dibangun dari kegiatan sosial kedua orang tuanya. 

Dalam buku Menuju Rakyat Berdaulat, Lan (2008, hlm. 309) 

mengemukakan bahwa obsesi dari kehidupan Adi Sasono adalah memberdayakan 

rakyat. Kemudian untuk pendidikannya sendiri, setelah tamat SMA ia 

melanjutkan sekolah di Institut Teknologi Bandung (ITB) jurusan Teknik Sipil 

dan aktif dalam berbagai organisasi diantaranya menjadi Ketua HMI cabang 

Bandung (1964-1965), Ketua Dewan Mahasiswa (Dema) ITB (1965-1966), 

Sekjen Pengurus Pusat IPMI (Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia) (1966-1967), 

Ketua Presidium Mahasiswa KAMI Bandung (1966-1967), dan Pemimpin 

Redaksi Mimbar Demokrasi (1967-1968) (Sasono, 2013, hlm. 31-32). 

Perjalanan Adi Sasono di Indonesia dalam perjuangannya 

mengembangkan ekonomi rakyat ternyata tidaklah sebentar. Pemikiran dan 

gerakan Adi Sasono ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai kegiatan yang 

diikutinya. Pada rentang tahun 1970-an dan 1980-an Adi Sasono lebih fokus 

bergelut dalam gerakan kultural, terutama ditekankan pada aspek penguatan dan 

advokasi masyarakat yang termarjinalkan secara sosial maupun politik. Pada 

tahun-tahun ini Adi memang memulai  karirnya dalam mengawal perkembangan 

LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di Indonesia. Kiprah Adi Sasono dalam 

LSM dikemukakan dalam Sasono (2013, hlm. 33-34) bahwa 

Adi Sasono bersama teman-temannya mendirikan sebuah LSM yang diberi 

nama Himpunan Masyarakat Indonesia untuk Kemanusiaan (Humaika) 

pada tahun 1976. Kemudian pada tahun yang sama Adi juga diminta untuk 

menjadi Ketua LSP (Lembaga Studi Pembangunan) yang kemudian 

diangkat menjadi Direktur Pelaksana LSP dan membuatnya memilih untuk 

meninggalkan jabatannya sebagai General Manager  PT. Kramayudha 

Welding Electrode Manufacturing pada tahun 1977.  
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Perjalanan Adi Sasono tidak berhenti sampai disitu, ia juga pernah terlibat 

sebagai peneliti Universitas PBB di Tokyo dan menjadi Ketua SEAFDA (South-

East Asian Forum for Development Alternatives) pada tahun 1983-1987. Selama 

tahun-tahun tersebut Adi memang bergelut dengan ide-idenya mengenai 

pemberdayaan ekonomi jelata, pos ekonomi rakyat dan sebagainya. Sampai pada 

akhirnya ia mendapat momentum baik untuk bergabung dalam Kabinet Reformasi 

Pembangunan Habibie pada tahun 1998 sebagai Menteri Koperasi Pengusaha 

Kecil Menengah. “Salah satu langkah Adi ketika memulai menakhodai 

Kementerian Koperasi UKM, yakni tekadnya untuk mengubah orientasi 

pembangunan ekonomi dari paradigma lama ke paradigma baru” (Sasono, 2013, 

hlm. 44). Maka dari sinilah Adi mendapat kesempatan untuk 

mengimplementasikan ide-ide ekonomi rakyatnya di Indonesia dan bergelut 

dalam gerakan kekuasaan. 

Kemudian dikemukakan dalam Surat Kabar Suara Pembaruan (1998) yang 

berjudul “Adi Sasono Bersedia Jadi Menteri Untuk Percepat Reformasi” bahwa 

sebelum menjadi Menteri Adi Sasono pernah menjadi Ketua Dewan Direktur 

CIDES (Center For Information and Development Studies). Melaui CIDES ini 

Adi Sasono kerapkali memperjuangkan bagaimana agar koperasi dan usaha kecil 

menengah mendapat tempat di Indonesia dan bisa berkembang. Setelah masa 

jabatannya usai sebagai seorang Menteri, Adi tidak serta merta menghentikan 

perjuangannya dalam kepemihakan ekonomi rakyat. Hal itu dibuktikan dengan  

didirikannya lembaga baru yang diberi nama Perhimpunan Indonesia Bangkit 

(PIB). Lembaga ini merupakan kelanjutan gagasan Adi Sasono ketika ia menjabat 

sebagai Menteri. Dalam Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat dijelaskan bahwa 

“Adi Sasono juga berperan cukup penting lahirnya Ikatan Cendikiawan Muslim 

se-Indonesia dan pernah juga menjadi Sekum 1990-an dan ketua ICMI 2000-

2005” (Kuswantoro, 2016). Kiprahnya tidak sampai disitu saja, Adi Sasono pun 

pernah menjadi Ketua Umum DEKOPIN (Dewan Koperasi Indonesia) tahun 

2009-2014.  Kesungguhan Adi Sasono dalam memperjuangkan kepentingan 

rakyat menjadi ketertarikan sendiri bagi penulis untuk melihat lebih mendalam 

perihal bagaimana pemikiran ekonominya yang banyak menimbulkan kontroversi.  
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Gerakan Adi Sasono yang dinilai kontroversial ini datang dari kebijakan-

kebijakannya pada saat menjabat seorang menteri. Pada saat itu, Adi mengatur 

distribusi sembako melalui pembentukan Koperasi Distribusi Indonesia (KDI), 

merombak 7 skim kredit untuk berbagai kegiatan ekonomi rakyat dilengkapi 

dengan pembentukan Pos Ekonomi Rakyat (PER) sebagai pusat layanan informasi 

terpadu untuk UKM di setiap kecamatan yang keseluruhannya dikenal dengan 

kebijakan redistribusi aset produktif. Salah satu kebijakannya yang mencuat 

menjadi kontroversial dikemukakan oleh Lan (2008, hlm. 311) yaitu masalah  

KUT (Kredit Usaha Tani) yang dikucurkan sebesar Rp 8 Trilyun untuk 

menjangkau ekonomi rakyat, sebagai proses pembelajaran dan pemberdayaan 

rakyat jelata. Akibat dari aplikasi pemikirannya yang kontroversial tersebut, 

dalam satu tulisan di Majalah Far Eastern Economic edisi minggu pertama 

Desember 1998 Adi Sasono dijuluki sebagai “The Indonesia’s Most Dangeroes 

Man?” (Orang Indonesia paling berbahaya) karena kebijakan politik ekonomi 

kerakyatannya yang membuat khawatir para pebisnis konglomerat. Selain itu 

majalah Inggris yaitu “The Economist” juga menjulukinya sebagai Robin Hood 

Van Java.  

Oleh karena itulah, penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti pemikiran 

ekonomi dari Adi Sasono ini yang sampai menarik perhatian jurnalis dari luar 

negeri untuk memberikannya berbagai julukan.  Adi Sasono merupakan tokoh 

yang menganut ekonomi kerakyatan. Konsep ekonomi kerakyatan Adi Sasono 

mengarah pada pembangunan kemandirian rakyat dalam melakukan berbagai 

kegiatan ekonomi. Pendapat  Adi Sasono mengenai ekonomi kerakyatan lebih 

lanjut dijelaskan oleh Lan (2008, hlm. 46)  bahwa: 

Ekonomi kerakyatan menurut  Adi Sasono memang mengarah pada 

pengembangan usaha kecil, menengah, dan koperasi (UKMK) termasuk 

sektor informal pedagang kaki lima, harus terus didukung karena sektor 

inilah yang dapat menyerap angkatan kerja dalam jumlah yang besar. 

Keraguan dalam memberdayakan sektor ini dan menganggap tidak mampu 

harus dihilangkan karena sesungguhnya mereka adalah pengusaha yang 

tangguh. 

  

Adi melihat ketangguhan dari para pengusaha kecil ini pada saat terjadi 

krisis atau kesulitan dalam pemodalan, teknologi, ruang usaha, manajemen dan 

jenis kegiatan usaha ternyata mereka tetap bisa bertahan dan menjadi penyangga 
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dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Pemikiran ekonomi Adi Sasono 

tentunya memberikan warna bagi kehidupan perekonomian di Indonesia bukan 

hanya ketika ia menjadi salah satu bagian dari Kabinet Reformasi Pembangunan 

B.J. Habibie namun semenjak ia berkecimpung dalam dunia ekonomi. Titik 

tolaknya adalah  ketika ia menjadi bagian dari Himpunan Masyarakat Indonesia 

untuk Kemanusiaan (Humaika) dan Lembaga Studi Pembangunan (LSP) pada 

tahun 1976. Adi Sasono bersama Sritua Arief, Tawalangun, dan yang lainnya 

mendirikan Lembaga Studi Pembangunan (LSP) (Rumadi, 2010, hlm. 139). 

Sedangkan dalam pendirian Humaika Adi Sasono berkolaborasi dengan Ali 

Sadikin, Adnan Buyung Nasution, Ibu Ahmad Yani, Ibu Wahid Hasyim, Nani 

Yamin, Rendra, Popy Dharsono, dan lain-lain (Sasono, 2013, hlm. ) Dimulai dari 

Lembaga Swadaya Masyarakat tersebutlah Adi Sasono memulai kiprahnya 

memperjuangkan ekonomi rakyat.  Maka dari itulah penulis menetapkan kurun 

waktu 1976 untuk melihat pemikirannya sampai dengan tahun 2016 ketika Adi 

Sasono wafat.   

Keadaan ekonomi di Indonesia memang sudah banyak ditulis, namun 

pemikiran ekonomi dari  tokoh yang terlibat didalamnya kurang diangkat 

kepermukaan. Dengan demikian, perlu kiranya diangkat hal-hal yang berkenaan 

dengan pemikiran ekonomi seseorang karena sebuah kebijakan atau kegiatan 

ekonomi di Indonesia ini tidak bisa dilepaskan dari para pemikir ekonominya. 

Ketidaktahuan masyarakat perihal sosok penting di negeri ini menjadi salah satu 

alasan mengapa penelitian ini harus dilaksanakan. Kurangnya penjelasan 

mengenai sosok Adi Sasono yang cukup kontroversial dengan berbagai kebijakan 

yang ditetapkannya  membuat penulis tertarik menulis ini.    

Selain itu, minimnya tulisan-tulisan yang mengangkat peran tokoh Adi 

Sasono membawa kekhawatiran akan dilupakannya peran besar tokoh ini dalam 

memperjuangkan ekonomi rakyat. Terlebih lagi kondisi ekonomi ketika Adi 

Sasono menjabat sebagai seorang Menteri dalam Kabinet Reformasi 

Pembangunan tidak banyak dibahas dalam buku-buku. Buku Sejarah Nasional 

Indonesia VI yang ditulis oleh Poesponegoro dan Notosusanto (2008) hanya 

memaparkan keadaan ekonomi sampai jaman Orde Baru saja. Lalu dalam buku 

Sejarah Indonesia Modern yang ditulis oleh M. C. Ricklefs (2008), pembahasan 
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mengenai ekonomi pada jaman reformasi bahkan tidak ada. Kemudian  buku 

Sejarah Perekonomian Indonesia yang ditulis oleh Leirissa, Ohorella & 

Tangkilisan, Y. B (2012) pun tidak membahas bagaimana kondisi perekonomian 

Indonesia pada jaman reformasi. Apalagi mengenai tokoh-tokoh yang terlibat di 

dalamnya memang tidak dikemukakan.  Maka dari itu, sangatlah diperlukan 

tulisan yang mengangkat pemikiran ekonomi tokoh di Indonesia yang memang 

pernah berjasa membangun perekonomian Indonesia. 

Pemikiran Adi Sasono dengan ekonomi rakyatnya oleh penulis berusaha 

tuangkan dalam sebuah karya ilmiah berjudul “Pemikiran Ekonomi Adi Sasono 

Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 1976-2016” guna mengetahui 

dan mengemukakan bagaimana pemikiran ekonomi Adi Sasono untuk 

mengembangkan kemajuan perekonomian di Indonesia.  

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas, terdapat permasalahan umum 

yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini yaitu “Bagaimana pemikiran 

ekonomi Adi Sasono dalam membangun perekonomian Indonesia tahun 1976-

2016?”.  

Untuk memfokuskan permasalahan yang dikaji agar lebih jelas dan terarah, 

maka penulis memaparkannya dalam beberapa pokok permasalahan yang 

dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana latar belakang kehidupan Adi Sasono (1943-2016)? 

2. Bagaimana gagasan Adi Sasono mengenai konsep ekonominya di Indonesia 

pada masa Orde Baru (1976-1998) dan pada masa Reformasi (1998-2016)? 

3. Bagaimana implementasi gagasan ekonomi Adi Sasono di Indonesia pada 

masa Orde Baru (1976-1998) dan pada masa Reformasi (1998-2016)? 

4. Bagaimana dampak dari pemikiran ekonomi Adi Sasono terhadap 

perkembangan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru (1976-1998) 

dan pada masa Reformasi (1998-2016)? 
 

1.3 Tujuan Penelitian 
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Sejalan dengan rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian secara umum 

adalah untuk mengetahui bagaimana pemikiran ekonomi Adi Sasono dalam 

rangka membangun perekonomian Indonesia pada tahun 1976-2016. Selain itu, 

tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 

1. Mendeskripsikan bagaimana latar belakang kehidupan Adi Sasono. 

2. Mendeskripsikan gagasan Adi Sasono mengenai konsep ekonominya di 

Indonesia pada masa Orde Baru (1976-1998) dan pada masa Reformasi 

(1998-2016). 

3. Menganalisis implementasi dari gagasan ekonomi Adi Sasono di Indonesia 

pada masa Orde Baru (1976-1998) dan pada masa Reformasi (1998-2016). 

4. Menganalisis dampak dari pemikiran ekonomi Adi Sasono terhadap 

perkembangan ekonomi di Indonesia pada masa Orde Baru (1976-1998)  

dan pada masa Reformasi (1998-2016).  

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian dengan judul “Pemikiran Ekonomi Adi 

Sasono Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 1976-2016” yang penulis 

harapkan adalah sebagai berikut: 

1. Menambah khazanah pengetahuan mengenai Sejarah Indonesia khususnya 

mengenai peranan tokoh-tokoh yang ada di Indonesia.  

2. Memberikan pengetahuan dan referensi pada satuan pendidikan mengenai 

keterhubungan pemikiran ekonomi dengan perkembangan ekonomi di 

Indonesia. 

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

Indonesia. 

4. Menambah informasi yang bisa menjadi rujukan dan memberikan kontribusi 

terhadap pendidikan sejarah berkaitan dengan ekonomi Indonesia yang 

dilandasi pemikiran tokoh, khususnya Adi Sasono.  



16 

 

Indriani Rahayu, 2017 
PEMIKIRAN EKONOMI ADI SASONO DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 1976-
2016 
Universitas Pendidikan Indonesia | Respository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu 

 

5. Memberikan informasi bagi pemerintah mengenai gagasan ekonomi yang 

pernah ada di Indonesia untuk dijadikan referensi terhadap pengembangan 

ekonomi masa kini.  

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Sistematika penulisan merupakan gambaran menyeluruh mengenai 

penelitian yang dilakukan dari tahap awal sampai pada proses penulisannya. 

Adapun sistematika dari penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini akan diuraikan secara rinci bagaimana 

latar belakang penelitian yang menjadikan penulis tertarik memilih permasalahan 

yang akan diangkat, memperlihatkan adanya gap atau kekosongan yang perlu diisi 

dengan dilakukannya penelitian ini lalu menjelaskan bagaimana pentingnya 

permasalahan yang ada untuk dijadikan penelitian skripsi. Kemudian akan 

diuraikan pula rumusan masalah agar pembahasan dalam penelitian ini dapat 

dibatasi secara khusus. Bab pendahuluan ini juga disertai pemaparan perihal 

tujuan penelitian berdasakan pokok permasalahan yang sebelumnya telah 

diuraikan, manfaat penelitian, serta struktur organisasi skripsi 

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini akan dikemukakan berbagai referensi 

yang relevan berkaitan dengan pemikiran ekonomi Adi Sasono di Indonesia 

maupun pemikiran para tokoh yang membahas topik yang sama. Kemudian akan 

diuraikan pula konsep, generalisasi bahkan teori yang akan membantu penulis 

dalam menyelesaikan penelitian.  

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini akan diuraikan langkah-langkah 

metode, pendekatan dan teknik yang digunakan penulis dalam melakukan 

penelitian. Dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana penulis mencari sumber-

sumber yang relevan dengan permasalahan penelitian, cara mengkritik dan 

mengolah sumber tersebut sampai pada analisis dan cara penulisannya. Metode 

yang digunakan adalah metode historis. Tahapan-tahapan pada metode historis ini 

terdiri dari heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi.  

Bab IV Temuan dan Pembahasan, dalam bab ini penulis akan menguraikan 

berbagai temuan penulis dari hasil kajian literatur dan pembahasan mengenai 
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temuan tersebut. Bab ini merupakan bagian utama dalam skripsi ini karena berisi 

pembahasan dan jawaban-jawaban atas rumusan masalah serta pertanyaan 

penelitian yang sebelumnya telah dikemukakan dalam bab pendahuluan. Pada bab 

ini akan dijelaskan mengenai latar belakang kehidupan Adi Sasono, gagasan Adi 

Sasono mengenai konsep ekonominya di Indonesia pada masa Orde Baru maupun 

pada masa Reformasi, implementasi konsep ekonomi Adi Sasono di Indonesia 

pada masa Orde Baru maupun pada masa Reformasi serta apa dampak dari 

pemikiran ekonomi Adi Sasono terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia 

pada masa Orde Baru maupun pada masa Reformasi. Penulis juga akan 

memaparkan hasil penelitian dari proses pengolahan serta analisis yang dilakukan 

terhadap fakta-fakta yang telah diperoleh.  

Bab V Simpulan dan Rekomendasi, dalam bab ini penulis akan 

memaparkan kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan yaitu 

tentang “Pemikiran Ekonomi Adi Sasono dalam Pembangunan Ekonomi 

Indonesia Tahun 1976-2016”. Bab ini juga berupa pandangan dan interpretasi 

peneliti tentang inti dari pembahasan penulisan yang merupakan jawaban dari 

pertanyaan penelitian yang ada pada rumusan masalah. Selain itu penulis akan 

memberikan rekomendasi yang akan berguna bagi peneliti selanjutnya jika akan 

membahas topik yang sama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


