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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan mengungkap secara analisis Prinsip Dasar Ekonomi 

Kerakyatan dan Prinsip Dasar Ekonomi Shariah. Penelitian ini menggunakan metode 

dekskrptif analisis Kualitatif dengan pendekatan yang digunakan historis intelektual. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berdasarkan studi pustaka (libraryri 

reseach) berupa buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah lainnya. Data-data yang 

dianalisis, baik ada hubungan langsung atau tidak langsung dengan kajian yang sedang 

berlangsung. Dari penelitian ini diketemukan bahwa ekonomi kerakyatan dan ekonomi 

shariah memiliki prinsip dasar yang sama. Perbedaanya hanya terletak pada niat. Jika 

ekonomi kerakyatan hanya berladaskan kemanusian, sementara ekonomi shariah, lebih 

menitik beratkan pada ibadah.          

 

 Kata Kunci: Ekonomi Kerakyatan, Reinkarnasi Shariah.  

 

 

PENDAHULUAN 

 

Gugatan sukarno Persiden Republik Indonesia yang pertama pada tahun 1930 

tentang ekonomi kerakyatan masih relevan samapai saat ini (San Afri Awan: 2009). 

Demikian juga Bung Hatta, pada tahun 1933, dalam sebuah artikelnya yang diterbitkan 

“Harian Daulat” menyatakan, kegusaran terhadap kemorosotan ekonomi karakyatan di 

bawah konial Hindia Belanda (Revrisond Baswir: UGM). Hal ini sejalan dengan 

pernyataan Persiden Republik Indonesia yang kedua, yaitu Soeharto. komentarnya, 

sistem ekonomi kerakyatan tidak diserahkan pada mekanisme pasar bebas. Pemerintah 

harus ikut aktif menentukan arah ekonomi agar tidak dapat dikuasai oleh kelompok, 

golongan, atau orang tertentu. Sedang modal asing diperlukan hanya untuk membantu 
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mengatasi kesulitan di dalam negeri (Republika: 2009). Hal senada juga diungkapkan 

oleh San Apri Awang dalam sebuah artikelnya yang berjudul “Konsep Ekonomi 

Kerakyatan Dan Aplikasinya Pada Sektor Kehutanan”, yang diterbitkan di Pusat Studi 

Ekonomi Kerakyatan Universitas Gajah Mada. Dalam komentarnya dia menegaskan 

bahwa ekonomi kerakyatan, ekonomi yang didasarkan pada UUD 1945 dan ber-azaskan 

Pancasila. Jadi ekonomi kerakyatan merupakan idiologi bangsa Indonesia. Namun 

sangat ironis, ekonomi kerakyatan sekarang kurang mendapatkan perhatian dari 

pemerintah (San Afri Awan: 2009). Bangsa Indonesia hampir tercabut dari idiologi 

khususnya dalam hal ekonomi kerakyatan. Kondisi seperti ini membawa dampak 

Imprialisme wajah neoliberalisme semakin menggurita di Indonesia dan mencengkram 

kedaulatan Negeri tercinta (San Afri Awang:2009).   

Ekonomi kerakyatan yang sejak awal diperjuangkan, sehingga masuk pada rumusan 

Undang-Undang Dasar 1945. Namun pada masa orde baru terjadi pergulatan sengit 

antara kubu ekonomi kerakyatan yang dimotori oleh Sarbini Sumawinata, dan kubu 

ekonomi neoliberalisme yang dimotori oleh Widjojo Nitisastro (Revrisond Baswir). 

Pergulatan tersebut dimenangkan oleh kubu neoliberalisme. Kemenangan ini ditandai 

dengan lahirnya Undang-undang Penanaman Modal Asing (UU PMA No.1/1967 dan 

UU Koprasi No. 12/1967.  

Dengan sistem ekonomi neoliberalisme pada masa orde baru Indonesia terlihat 

mampu mengatasi berbagai persoalan termasuk di dalamnya kemiskinan. Bahkan 

Indonesia mendapat pujian dari Bank Dunia atas keberhasilannya. Namun dikmudian 

hari tepatnya pada awal tahun 1997 ketika angin krisis moneter menghembus, Indonesia 

langsung terkapar, dan 16 bank dilikudasi. Ini salah satu bukti, bahwa neoliberalisme 

tidak bisa menyelesaikan masalah. Sistem ekonomi neoliberalisme hanya manis 

dipermukaan, tetapi pahit dipenghujung. Sebenarnya kondisi seperti ini sudah lama 

mendapat kritikan tajam dari fakar-fakar ekonomi. Mubyarto misalnya, sebagai guru 

besar ekonomi di Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 1979, dengan tajam 

mengritik kebijakan ekonomi Orde Baru yang dipandangnya sudah sangat jauh 

melenceng dari amanat konstitusi, yakni terabaikannya ekonomi kerakyatan. 

Di saat Indonesia dilanda keterpurukan, ternyata sistem ekonomi shariah berdiri 

kokoh, terbukti dengan tidak dilikudasinya Bank Muamalat. Hal ini tentu membuat 

terperangah para fakar ekonomi. Sistem ekonomi shariah mendapat perhatian yang 
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sangat serius. Berbagai seminar, kajian-kajian ilmiah ramai mendiskusikan sistem 

shariah. Antonio Syafi’i misalnya, seorang muslim keturunan Tionghoa ini dengan 

gencarnya menawarkan sistem ekonomi shariah. Dalam salah satu seminarnya yang 

diadakan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di London dia menjelaskan bahwa 

Dubai dan London sangat potensial untuk memajukan ekonomi shariah di Indonesia 

(Rosyid Nurul Hakim : 2012). Dari pemikiran-pemikiran kelahiran Sukabumi berdarah 

Tionghoa ini sistem ekonomi shariah mendapat perhatian serius. Bahkan dunia 

akademisipun merespon hal ini. Lahirnya fakultas shariah yang lebih menitik beratkan 

pada sistem ekonomi shariah merupakan wujud kesadaran, bahwa sistem ekonomi 

shariah dapat membangkitkan Indonesia dari keterpurukan. Mungkinkah sistem 

ekonomi shariah datang sebagai dewa penyelamat di tengah-tengah keterpurukan. 

Mungkin juga sebagai Reinkarnasi dari sistem ekonomi kerakyatan, atau sebaliknya.  

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis tertarik untuk melihat lebih jauh tentang 

ekonomi kerakyatan yang dituangkan dalam sebuah jurnal dengan judul “Ekonomi 

Kerakyatan Reinkarnasi Ekonomi Shariah. Tujuan penelitian ini, untuk melihat secara 

analisis perbedaan sekaligus persamaan sistem ekonomi kerakyatan dengan sistem 

ekonomi shariah.  

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Kajian ini menggunakan medote deskriptif analisis. Sebuah metode yang 

digunakan untuk menganalisa, meng-gambarkan dan meringkas berbagai kondisi dan 

situasi dari berbagai data. Sebelum menganalisa data, terlebih dahulu penulis 

mengumpulkan data dari berbagai sumber. Data yang penulis kumpulkan, baik yang 

ada kaitannya langsung atau tidak langsung dengan masalah yang sedang diteliti.  

 Masalah dalam penelitian ini Ekonomi Kerakyatan dikalahkan oleh 

neoliberalisme. Padahal Ekonomi Kerakyatan di Indonesia merupakan amanah 

konstitusi. Bahkan ekonomi kerakyatan sudah lahir sebelum Indonesia merdeka. Para 

pendiri Indonesia menyadari bahwa kekuatan ekonomi Indonesia terletak pada sistem 

ekonomi kerakyatan.  
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Neoliberalisme yang pada tataran permukaan menyelesaikan masalah, justru 

melahirkan masalah. Ketergantungan Indonesia pada pihak asing, membuat sistem 

ekonomi di Indonesia hanya bagus di permukaan tetapi keropos di dalam. Puncak dari 

segala masalah terlihat pada akhir 1998, sejumlah bank dilikudasi (UI:2011). Namun 

dari sekian bank yang dilikudasi, ternyata bank muamalat yang menggunakan sistem 

shariah tetap beridi kokoh. Hal ini tentu sistem shariah mendapat perhatian besar para 

ekonom. Pertanyaanya sekarang, apakah sistem ekonomi shariah Reinkarnasi dari 

sistem ekonomi kerakyatan. Apa mungkin ekonomi kerakyatan hasil dari adopsi dari 

ekonomi shariah. Hal inilah yang akan penulis ungkap, dan dituangkan dalam sebuah 

jurnal.         

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis historis, yaitu suatu metode 

pendekatan yang menekankan pada teori-teori hukum yang dikaitkan dengan dengan 

permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini boleh juga dikatakan pendekatan yang 

meneliti dari sisi yuridisnya. Sisi yuridis dalam penelitian ini, yaitu sistem ekonomi 

kerakyatan ditinjau dari konstitusi. Kemudian dilihat sisi perbedaan dan kesamaan 

dengan sistem ekonomi shariah. Adapun pendekatan historis, pendekatan yang 

bertujuan memperoleh pengetahuan secara historis tentang ekonomi kerakyatan dan 

sistem ekonomi shariah. Dengan demikian dapat diketahui secara objektif perbedaan 

dan persamaan kedua sistem ekonomi ini.   

Penelitian ini menggunakan data primer dan skunder. Data primer dalam 

penelitian ini UUD 1945 dan dasar negara, yaitu Pancasila, yang terdiri dari ke-

Tuhanan, kemanusian, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Adapun data 

skunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan kajian-kajian lainnya. 

Baik yang ada hubungannya langsung maupun tidak langsung.  

Pada penelitian ini akan menitik beratkan pada ekonomi kerakyatan sebagai 

amanah konstitusi. Ketetapan tersebut akan ditinjau lebih jauh, kemudian 

dibandingkan dengan sistem ekonomi shariah. Apakah sistem ekonomi kerakyatan 

adopsi dari sistem ekonomi shariah atau ekonomi shariah di Indonesia Reinkarnasi dari 

ekonomi kerakyatan.   
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BAHASAN DAN HASIL BAHASAN 

 

Ekonomi Kerakyatan 

Sebelum Indonesia merdeka, ekonomi kerakyatan sudah lahir, sekalipun pada 

tataran konsep. Hal tersebut dapat dilihat dari wacana Soekarno dan Bung Hatta pada 

tahun 1930-1933 (San Afri Awang:2009). Dalam dunia filsafat Yunani yang lebih 

menitik beratkan pada ontologis, Plato misalnya menyatakan, konsep sebenarnya wujud 

yang sebenarnya. Adapun yang ada di alam realita merupakan photo copy dari wujud 

konsep (Ahmad Tafsir: 1990). Setelah Indonesia merdeka, dan merumuskan UUD, 

maka masuklah sistem ekonomi kerakyatan dalam UUD 1945. Bahkan dasar negara 

Indonesia, yaitu Pancasila butir-butirnya menggambarkan konsep ekonomi kerakyatan. 

Tidak berlebihan jika ekonomi kerakyatan merupakan terminologi Bung Hatta setelah 

kolonial Hindia Belanda hengkang dari Tanah Pertiwi (Mubyarto:2014). Pada saat itu 

kaum pribumi secara strata sosial berada di garis paling bawah. Dibangunnya ekonomi 

kerakyatan sebagai langkah untuk menjadikan kaum pribumi menjadi tuan di negeri 

sendiri. Kerja keras Bung Hatta, dapat menghantarkan sistem ekonomi kerakyatan ke 

ranah konstitusi Republik Indonesia yang dituangkan dalam pasal 33 UUD 1945, yang 

rinciannya, (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas 

kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang 

menguasai hajat hidup orang banyak (harus) harus dikuasai oleh negara. (3) Bumi, air, 

dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan 

bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.     

Selain hal tersebut di atas, negara juga memiliki peran yang sangat besar dalam 

ekonomi kerakyatan sebagaimana yang tertuangkan dalam pasal 27 ayat 2, tiap-tiap 

warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian.    

Demikian juga pasal 34. (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelahara oleh 

negara. (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh masyarakat 

yang lemah dan tidak mempu sesuai dengan martabat kemanusian. (3) Negara 

bertanggung jawab atas penyedian fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan 

umu yang layak. (4) Keuntungan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur 

dalam undang-undang. Dari setiap butir-butir pasal, dan butir-butir pancasila sangat 
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jelas bahwa ekonomi kerakyatan suatu amanah yang harus diwujudkan, sehingga 

Indonesia menjadi mandiri khususnya bidang ekonomi.  

 

Diskusi Realitas Ekonomi Kerakyatan  

Konsep ekonomi karakyatan yang tertuang dalam UUD 1945 dan Dasar Negara 

Indonesia pada alam realitas masih terjadi pergulatan sengit di antara ilmuwan satu 

dengan yang lain. Zamroni Salim misalnya, seorang peneliti ekonomi The Habibi 

Centre Jakarta menyatakan, Ekonomi kerakyatan yang didengung-dengungkan oleh 

politisi hanya dijadikan kepentingan politik semata. Pernyataan tersebut dikutif oleh 

oleh Suman Kurik dalam salah satu karyanya, yaitu Membangun Ekonomi Kerakyatan 

(Suman Kurik : 2008). Hal senada juga pernah diutarakan oleh Tarmizi Abas yang 

dituangkan dalam sebuah jurnal ekonomi yang diterbitkan di Unisba. Komentarnya, 

bahwa dalam sejarah perekonomian nasional semangat ekonomi kerakyatan di 

Indonesia lebih menjurus pada sistem ekonomi kapitalistik (Tarmizi Abbas: 2005). 

Demikian juga H. Ade Sadikin Akhyadi seorang Dosen Universitas Pendidikan 

Indonesia Fakultas Ilmu Pendidikan dalam salah satu karyanya dia berkomentar, bahwa 

ekonomi kerakyatan di Indonesia hanya baru bersifat “Inkrementalis” artinya setiap 

tindakan ekonomi kerakyatan di Indonesia belum bisa memecahkan masalah yang 

mendasar. Tambahnya, ekonomi kerakyatan di Indonesia masih berpihak.   

Komentar-komentar di atas tidak sejalan dengan komentar yang diutarakan oleh 

Revrisond Baswir dalam salah satu karyanya, yaitu Ekonomi Kerakyatan Ekonomi 

Rakyat dan Koprasi Sebagai Sokoguru Perekonomian Nasional. Komentarnya, bahwa 

koprasi merupakan wujud ekonomi kerakyatan. Hal senada juga pernah diutarakan oleh 

I Made Sukarsa, seorang Rektor Universitas Warmadewa dan Gurubesar Ilmu Ekonomi 

UNUD. Menurutnya ekonomi kerakyatan di Indonesia memiliki banyak istilah, seperti 

sektor tradisonal, sektor informal, ekonomi rakyat, usaha mikro, usaha kecil dan 

menengah (UMKM).     

David Dapace, seorang pengamat Indonesia, sebagaimana yang dikutif oleh Sjahrir 

menyatakan, “Indonesia bagaikan penonton antara sesuatu yang mungkin dengan 

sesuatu yang niscaya” (Sjahrir, 1986). Sesuatu yang mungkin adalah pemanfaatan 

sumber daya alam dan sumber manusia demi kemakmuran masyarakat. Adapun sesuatu 

yang niscaya adalah pertambahan penduduk dan kelebihan tenaga kerja yang 
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mengancam hidup di Indonesia. Hal ini dapat difahami bahwa Indonesia sangat tepat 

membangun ekonomi kerakyatan. Ekonomi mandiri yang tidak bergantung pada Modal 

Asing.  

 

Prinsip Dasar Ekonomi Kerakyatan dan Shariah 

Terlepas dari terwujudnya atau belum tentang ekonomi kerakyatan, yang jelas 

prinsip dasar ekonomi kerakyatan adalah kemadirian, keadilan sebagaimana tercermin 

pada dasar negara kita (Indonesia) yaitu pancasila pada sila ke empat, yakni keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal senanda juga diungkapkan oleh Anggito 

Abrimanyu, bahwa prinsip dasar ekonomi kerakyatan adalah kemandirian dalam 

ekonomi (Devinuroctavia:2013). Bahkan ekonomi kerakyatan sudah lahir sebelum 

Indonesia merdekat, sekalipun masih di tataran konsep. Dalam dunia filsafat, khususnya 

filsafat Yunani yang kajiannya lebih pada otologis (esensi), konsep merupakan wujud 

yang hakiki. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Plato yang dikutif oleh Ahmad 

Tafsir, bahwa wujud nyata hanya berada di alam idea (konsep), yang terjadi hanya 

photo copy dari idea (Ahmad Tafsir: 2004).  Jadi tataran konsep Bung Hatta yang lahir 

pada tahun 1930 sebagaimana penulis paparkan di atas, hakikatnya ekonomi kerakyatan 

sudah lahir. Kegundahan Bung terhadap prilaku kolonial yang menjadikan rakyat 

Indonesia tidak menjadi tuan di negeri sendiri, merupakan awal lahirnya ekonomi 

kerakyatan. Bung Hatta berharap raknyat Indonesia menjadi tuan di negeri sendiri, 

dengan kata lain ekonomi yang mandiri.  

Dari komentar-komentar para tokoh tentang ekonomi kerakyatan, benang merahnya 

dapat ditarik, bahwa prinsip dasar ekonomi kerakyatan di antaranya; kemadirian, 

keadilan, ke-Tuhanan. Kemandirian dalam ekonomi merupakan ajaran shariah, 

sebagaimana dituangkan dalam sebuah hadis, bahwa tangan di atas lebih baik dari pada 

tangan di bawah (al-Hadis). Demikian juga Ibnu Malik, seorang ulama kelahiran 

Sepayol, dalam salah satu karyanya kitab al-Fiah yang dituangkan dalam bahasa arab, 

dia berkomentar, wa fiktiari layaji al-munfasil, ida ta’ata an yaji al-mutashil. Secara 

filosofis kalimat tersebut mengajarkan kemandirian dalam hal apapun, termasuk di 

dalamnya ekonomi.  

Prinsip ekonomi kerakyatan selain kemandirian juga keadilan. Prinsip keadilan 

tercermin dalam dasar negara kita, yakni pancasila pada sila ke empat, yaitu keadilan 
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sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga dalam ekonomi shariah memiliki 

peinsip keadilan dan sosial. Keadilan yang dimaksud adalah proporsional, yakni semua 

mendapatkan sesuai dengan haknya. Misalnya pada musharakah dalam ekonomi 

shariah, semua mendapatkan rugi dan laba disesuaikan dengan investasinya. Adapun 

pada mudharabah rugi laba ditanggung bersama, kecuali kerugian dilakukan atas 

kecerobohan pengelola.  

Keadilan ekonomi shariah tidaknya hanya dalam pembagian rugi laba, dengan 

prinsip dasar modal besar untung besar dan modal kecil untung kecil (Rianto 

Sofiyan:2009). Prinsip keadilan dalam ekonomi shariah seperti halnya prinsip dasar 

ekonomi kerakyatan, yakni dalam ekonomi shariah juga memperhatikan sosial atau 

keadilan sosil. Dalam sistem ekonomi shariah kemanfaatannya harus dirasakan 

lingkungan sekitar. Bahkan perhatian terhadap linkungan tidak hanya dijadikan sebagai 

kewajiban, melainkan suatu kebutuhan, dan difahami ibarat pentilasi dalam sebuah 

bangunan. Suatu bangunan akan terasa segar dan menyehatkan jika di dalamnya ada 

pentilasi udara. Keadilan sosial dalam sistem shariah diwujudkan dalam bentuk zakat, 

yang dihitung setahun sekali dengan istilah nishab dan haul. Nishab ukuran minimal 

harta (mal) yang harus dikelurkan, sementara haul bermakna bertemu tahun, atau akhir 

tahun. Jadi nishab dan haul berarti pengeluaran diakhir tahun untuk kebutuhan sosial. 

Perhitungannya dapat digambarkan, jika sebuah perushaan mendapatkan laba dalam 

setahun, maka dari laba itu wajib dikelurkan 2,5% untuk kepentingan sosial. Sebaliknya 

jika menemukan kerugian tidak diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan sosial (Ibnu 

Qasim).  

Sekalipun dalam prinsip ekonomi kerakyatan secara tekstual tidak disebutkan 

secara eksplisit berprinsip ke-Tuhanan, tetapi secara tersirat memiliki prinsip dasar ke-

Tuhanan. Dikatakan demikian, karena prinsip umum dalam ekonomi kerakyatan 

berdasarkan pancasila, dan dalam pancasiala sila pertama berlandaskan ke-Tuhanan. 

Jika prinsip dasar ekonomi kerakyatan berdasarkan ke-Tuhanan jelas sekali ada 

kesamaan juga dalam ini dengan prinsip ekonomi shraiah. Prinsip dasar ketuhanan 

(Iman) dalam sistem ekonomi shariah menjadi ruh penggerak, karena semua prinsip 

ekonomi shariah berpijak pada ke-Tuhanan.  

Uraian tentang prinsip dasar ekonomi kerakyatan dan ekonomi shariah 

sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas, menyadarkan penulis pada sebuah 
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pernyataan yang diutarakan oleh Muhammad Agus Khoirul Wafa, komentarnya, istilah 

ekonomi kerakyatan sebagai bangun usaha rakyat, dianggap paling sesuai dengan 

konsep pemberdayaan umat Islam yang mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran, 

keterbukaan (transparansi), bertanggungjawab dan musyawarah. Demikian juga Hj. 

R.A.Evita Isretno Israhadi dalam salah satu jurnanya yang berjudul “Investasi Bagi 

Hasil Dalam Pembiayaan Akad Mudharabah Perbankan Syariah” menegaskan, bahwa 

berdirnya perbankan shariah dapat memeberikan kontribusi terhadap ekonomi 

kerakyatan (Evita Isrento Israhadi:2014).  

Sistem ekonomi kerakyatan yang dibangun oleh Sukarno dan Bung Hatta 

merupakan wujud dari sistem shariah. Dikatakan demikian, karena dalam sistem 

ekonomi kerakyatan dan ekonomi shariah banyak kesamaan. Boleh jadi ekonomi 

kerakyatan yang dibangun oleh Bung Karno dan Bung Hatta hasil adopsi dari sistem 

ekonomi shariah. Hal ini bisa difahami karena sistem ekonomi shariah melekat pada 

shariah Islam. Siapapun yang mempelajari Islam secara mendalam (al-Qur’an dan al-

Hadis) akan menemukan sistem ekonomi shariah. Sementara Bung Karno dan Bung 

Hatta adalah tokoh Indonesia yang memahami Islam secara mendalam.  

Dugaan kuat tentang ekonomi kerakyatan reinkarnasi dari ekonomi 

shariah,ekonomi shariah lahir sebelum Indonesia merdeka. Bahkan sebelum sistem 

ekonomi komunis, kapitalis lahir sistem ekonomi shariah sudah ada di dunia. Di sisi 

lain sistem ekonomi shariah sangat melekat pada ajaran (shariah) Islam. Setiap orang 

yang belajar tentang Islam secara menyeluruh (kafah) pasti akan menemukan sistem 

ekonomi shariah dan konseptor ekonomi kerakyatan adalah orang yang memahami 

shariah.  

Dengan merek ekonomi kerakyatan yang di dalamnya memasukan nilai-nilai 

shariah terkesan sistem ekonomi produk bangsa Indonesia yang sifatnya baru. Hal lain 

yang harus dipertimbangkan Indonesia terdiri dari berbagai agama, jika nama shariah 

muncul pada saat itu, akan terkesan dikotomi. Untuk itu, dengan diganti casing dengan 

ekonomi kerakyatan, tetapi di dalamnya memasukan nilai-nilai shariah, mudah untuk 

diterima oleh semuga agama, karena tidak terkesan mendeskriditkan agama satu dengan 

yang lain.   
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PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Setelah penulis paparkan tentang sistem dan prinsip dasar kedua ekonomi tersebut, 

yakni ekonomi kerakyatan dan shariah setidaknya penulis dapat menyatakan, bahwa 

ekonomi kerakyatan yang ada di Indonesia merupakan reinkarnasi dari ekonomi sharia. 

Semua prinsip dasar yang ada di ekonomi kerakyatan, ada juga pada prinsip dasar 

ekonomi shariah.  

Kenapa penulis tidak mengatakan ekonomi shariah di Indonesia merupakan 

reinkarnasi ekonomi kerakyatan, tetapi penulis malah mengatakan sebaliknya, yaitu 

ekonomi kerakyatan merupakan reinkarnasi ekonomi shariah. Hemat penulis, konsep 

ekonomi kerakyatan di Indonesia lahir sebelum Indonesia merdeka. Ini artinya 

konseptor ekonomi kerakyataan di Indonesia dalam membuat konsep ekonomi 

terispiriasi dari sistem ekonomi shariah. Para konseptor ekonomi kerakyatan memahami 

betul tentang shariah, yang di dalamnya mengatur segala sistem kehidupan manusia, 

termasuk ekonomi.   

Sebuah konsep yang dibangun akan terpengaruh oleh agama, pendidikan, dan 

historisnya. Dari sisi agama, konseptor memeluku agama Islam dan memahami 

shariahnya. Sementara dari sisi pendidikan, konseptor sebelum belajar ekonomi 

sosialis, kapitalis terlebih dahulu belajar ekonomi shariah yang melekat dalam shariah 

Islam. Adapun dari sisi historis, konseptor bercita-cita agar rakyat Indoneia menjadi 

tuan di negeri sendiri, sehingga tercipta keadilan sosial. Salah satu yang relevan dengan 

kemandirian rakyat Indonesia, khususnya sistem ekonomi, sistem shariah-lah yang 

cocok.  

Ekonomi shariah dengan sebutan ekonomi kerakyatan memberi kesan bahwa 

sistem ekonomi kerakyatan hasil produk bangsa Indonesia yang murni berdiri sendiri 

sekalipun esensinya bernafaskan shariah. Sebaliknya jika sistem ekonomi shariah  

diangkat akan melahirkan diskriminasi agama. Padahal Indonesia terdiri dari berbagai 

agama. Hal ini boleh jadi yang dipertimbangkan konseptor ekonomi kerakyatan. 

Dengan penyebutan ekonomi kerakyatan yang bernafaskan shariah, merupakan jalan 

tengah yang dapat diterima oleh semua kalangan.  
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 Dengan Indonesia sekarang melirik ekonomi shariah, sebenarnya Indonesia 

kembali lagi pada sistem ekonomi kerakyatan, dan ekonomi kerakyatan merupakan 

implementasi dari ekonomi shariah. Tidak berlebihan rasanya, jika penulis menyatakan 

ekonomi kerakyatan merupakan reinkarnasi dari ekonomi shariah.   

 

B. Kritik dan Harapan           

Penulis sangat menyadari kelemahan dan keterbatasan penulis. Untuk itu, penulis 

sangat berharap kritik dan saran dari para pembaca. Dengan demikian penulisan 

dikemudian hari dapat disajikan dengan baik dan benar. Penulis juga berharap semoga 

kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi para peneliti khususnya dunia akademisi.  
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