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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Keterbelakangan, dalam hal ini kemiskinan, rakyat Indonesia adalah masalah yang 

panjang. Masalah ini masih saja menjadi perbincangan aktual dewasa ini, lebih-

lebih beberapa dekade lalu dimana Indonesia masih berada di bawah jajahan 

negara-negara asing. Bila kita tilik pada masa penjajahan belanda masyarakat asli 

Indonesia yang sering disebut sebagai masyarakat pribumi adalah warga 

masyarakat kelas tiga dibawah golongan masyarakat Timur Asing, yaitu 

mayoritas Cina dan Arab, dan golongan masyarakat kelas satu yaitu masyarakat 

Eropa, yang didominasi Belanda tentunya. 

 

Di golongan pribumi hanya masyarakat keturunan bangsawan yang memiliki hak 

kewarganegaraan lebih baik, seperti mengakses pendidikan, dan tidak untuk 

golongan pribumi yang berasal dari kalangan rakyat jelata. Sesuai kelas-kelas 

sosial yang ada saat itu bisa ditarik sebuah garis korelasi bagaimana kemampuan 

ekonomi rakyat Indonesia pada umumnya, yaitu terbelakang secara ekonomi. 

Kondisi yang memprihatinkan tersebut sangat ironis jika melihat kenyataan bahwa 

pribumi adalah mayoritas dari keseluruhan penduduk Indonesia (Hindia Belanda 

saat itu). Inilah pengaturan struktur kemasyarakatan yang dilakukan saat itu oleh 

pemerintahan Hindia Belanda sehingga membuat rakyat Indonesia berada dalam 

kondisi tertinggal dari segi sosial-ekonomi. 

 

Kondisi Sosial Ekonomi Umat Sebelum Kemerdekaan 

Kondisi masyarakat yang terus-terusan tidak menguntungkan membuat beberapa 

kaum terpelajar membentuk organisasi sebagai alat perjuangan baru. Mereka 

menyadari bahwa pentingnya organisasi dalam segi persatuan umat dan berbagai 

peran sosial yang bisa diambil oleh organisasi tersebut seperti pendidikan untuk 

masyarakat awam. Salah satu yang mengawalinya adalah Budi Oetomo (BO). 
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Seperti diketahui oleh masyarakat umum bahwa Budi Oetomo yang berdiri 1908 

merupakan tonggak tampilnya kesadaran akan berserikat dan berkumpul 

(organisasi) masyarakat pribumi. Saat itu Budi Oetomo dimotori oleh pelajar-

pelajar pribumi yang mengenyam pendidikan di STOVIA (School Tot Opleiding 

Van Inlandsche Arstsen), antara lain Sutomo, Suradji, Mohammad Saleh, 

Suwarno, dan Gunawan Mangunkusumo yang kemudian didukung oleh Tjipto 

Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Gerakan Budi Oetomo konsen 

terhadap masalah-masalah budaya dan pendidikan dan mampu memancing 

perhatian masyarakat pribumi saat itu. Budi Oetomo masih bersifat lokal Jawa dan 

kental nuansa konservatifnya karena peran kaum priayi yang masih kental.1

 

Di tengah gerak ekonomi rakyat yang sempit tampillah sebuah organisasi yang 

menyebut dirinya sebagai Sarekat Dagang Islamiah (SDI) pada tahun 1909 di kota 

Bogor.2 Organisasi ini mencoba menghimpun para pedagang atau usahawan 

pribumi yang pada saat itu memang kondisinya di belakang pedagang atau 

pengusaha Cina dan Belanda. Pilihan organisasi menjadi SDI memiliki harapan 

yaitu organisasi ini bersifat terbuka dan mampu merangkul masyarakat luas 

dibandingkan dengan Budi Oetomo. Tirto Adhi Suryo penggagas sekaligus salah 

satu pengurus SDI yang pertama menyatakan bahwa SDI berbasis pada ”Kaoem 

Mardika” atau ”Vrije Burgers” yang artinya warga negara yang merdeka, warga 

negara yang mata pencahariannya tidak tergantung dari gaji pemerintah kolonial. 

Inilah yang menjadi alasan sehingga SDI bersifat terbuka dan egaliter karena 

berbasis pada para pedagang. Islam dipilih sebagai identitas karena dengan itu 

mampu merangkul seluruh elemen pribumi tanpa sekat-sekat kedudukan sosial 

dan Islam memang menjadi agama identitas pribumi, tidak seperti Kristen sebagai 

agama identitas orang Eropa.3 Maka dari itu pada tulisan kali ini mengidentikan 

kata rakyat dengan umat, karena memang umat Islam adalah bagian terbesar dari 

                                                 
1 Yudi Latif, Inteligensia Muslim dan Kuasa, Penerbit Mizan, Jakarta, 2002, hal. 169-170. 
2 Di riwayat lain ada yang menyebutkan SDI berdiri pertama pada tanggal 19 Oktober 2005 di 
Solo. 
3 Yudi Latif, Inteligensia Muslim dan Kuasa, Penerbit Mizan, Jakarta, 2002, hal. 183 dan 205. 
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yang disebut rakyat (lapisan bawah) tersebut. Jika kita membicarakan rakyat atau 

wong cilik hampir pasti itulah umat (Islam). 

 

Munculnya SDI diikuti oleh berdirinya SDI di kota-kota lain seperti di Solo yang 

didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1911 yang kemudian berganti nama 

menjadi Sarekat Islam. Kebangkitan ekonomi umat dengan SI-nya juga sebuah 

momentum kebangkitan kebangsaan karena SI mampu menembus lintas batas 

suku dan menggunakan bahasa Melayu (cikal bakal bahasa Indonesia) dalam 

rapat-rapat resmi organisasi. SI pada saat itu mencerminkan perjuangan ekonomi 

umat karena sukses bersaing dengan pedagang Cina dan berhasil mendirikan 

koperasi di berbagai kota. 

 

SDI berubah menjadi Sarekat Islam karena pada awal perjalanannya bersama 

pedagang-pedagang pribumi SDI banyak bertemu dengan masalah-masalah sosial 

umat yang harus ditangani. Peran SDI menjadi lebih luas tidak hanya 

pemberdayaan pedagang (juga usahawan) muslim tetapi juga advokasi umum 

terhadap hak-hak ekonomi dan sosio-politik masyarakat pribumi.4

 

Kondisi sosial-ekonomi umat pasca kemerdekaan 

Pasca kemerdekaan kondisi perekonomian bangsa tidak begitu saja langsung 

menjadi baik karena pasca kemerdekaan suasana perang masih terjadi dimana-

mana yang membuat perekonomian belum bisa tertata dengan baik. Kondisi 

perekonomian selanjutnya sangat dipengaruhi oleh suasana perpolitikan dalam 

negri, sampai pada akhirnya Presiden Soekarno mengambil pilihan Demokrasi 

Terpimpin yang membuat kondisi umat tidak menguntungkan. Meski secara 

retorik Demokrasi Terpimpin mengarahkan ekonomi negara untuk kepentingan 

rakyat banyak berdasar pada Marhaenisme yang tertuang dalam Dekon (Deklarasi 

Ekonomi)5 tetapi pada akhirnya menghasilkan hiperinflasi yang menyulitkan 

kehidupan sehari-hari rakyat banyak. 

                                                 
4 Ibid. 
5 Imam Toto K. Rahardjo, Bung Karno dan Ekonomi Berdikari, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2001. 
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Memasuki orde baru terjadi perubahan iklim sosial yang drastis, terutama karena 

deideologisasi masyarakat oleh pemerintah. Partai-partai politik tidak lagi berada 

pada ideologi-ideologi besar dan lebih membicarakan pada tataran program. Itu 

artinya ada upaya meminimalkan politik aliran dan mengarahkan pada politik 

rasional, yang mana berlomba-lomba pada program pembangunan untuk 

ditawarkan pada rakyat pemilih. Pada kenyataannya hal tersebut tidak terjadi, 

yang muncul selama Orde Baru adalah aliansi birokrasi dan militer yang tentunya 

menggandeng para pemiliki modal besar yang bisa memberikan dana-dana politik 

yang besar di pihak lain para pemodal besar membutuhkan keamanan dalam 

operasi usahanya.6

 

Meski pada tataran politis posisi umat cukup diwakili oleh elit-elit yang 

diakomodir oleh Orde Baru tetapi pada kondisi umat di bawah tidak terlalu 

banyak berubah. Proses industrialisasi dilakukan oleh pemerintah bersama pemilik 

modal-modal besar yang sebagian besar adalah non-pribumi. Dalam proses ini 

rakyat lebih banyak menjadi kaum pekerja saja sehingga mengakibatkan sebuah 

jurang sosial-ekonomi antara para pemiliki modal yang kebanyakan non-pribumi 

dengan pihak mayoritas pribumi.  

 

Masalah perekonomian tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi saja 

tetapi juga banyak dipengaruhi oleh masalah-masalah sosio-politik umat. 

Kemampuan berkreasi dalam bidang ekonomi dipengaruhi dan didorong oleh 

kondisi sosial yang ada, kondisi sosial yang ada terpengaruhi oleh nilai-nilai sosial 

yang ada di masyarakat itu sendiri tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan-

kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan yang ada.  

 

 

 

 
                                                 
6 Kuntowijoyo, Dr., Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi, Penerbit Mizan, Jakarta, 1991. 
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B. Rumusan Masalah 

 

Kondisi keterbelakangan rakyat (umat) adalah masalah panjang yang masih aktual 

hingga saat ini. Ada kondisi struktural yang mengakibatkan rakyat (umat) berada 

pada kondisi yang tidak maju secara sosial dan ekonomi. Sehingga jika 

membicarakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pasti akan menyentuh 

kepentingan ekonomi rakyat (umat). Bahkan bisa dikatakan UMKM itu adalah 

usaha rakyat, usaha umat untuk bertahan hidup. Pada makalah kali ini akan 

membahas masalah usaha umat dalam hubungannya dengan kondisi sosial-politik 

negara. 

 

 

 

C. Tujuan 

 

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui permasalahan usaha-

usaha umat dalam konteks sosial-politik Indonesia sebagai bahan masukan bagi 

para strategic group umat seperti HMI untuk dapat melakukan advokasi dan 

pendampingan bagi kemajuan usaha-usaha rakyat yang berskala mikro, kecil, dan 

menengah (usaha-usaha umat). 
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II. PEMBAHASAN 

 

A. Kondisi Ekonomi Rakyat 

 

Masalah ekonomi rakyat adalah masalah yang panjang. Masalah yang bermula 

sejak penjajahan Belanda hingga memasuki Orde Reformasi saat ini masih saja 

belum selesai dibahas apalagi ditemukan solusinya. Slogan-slogan pembangunan 

pada era pemerintahan Presiden Soekarno, seperti berdikari (berdiri di kaki 

sendiri), sangat bermartabat dan mampu melahirkan sebuah solidaritas bersama, 

tetapi program yang bagus secara ideologi tersebut tidak bagus secara 

penerapannya. Hal itu terbukti dengan inflasi yang mencapai angka 650% 

sehingga barang-barang melambung tinggi dan tak terjangkau oleh masyarakat 

kecil. Kondisi ekonomi tersebut mendampingi masalah politik yang mengantarkan 

Presiden Soekarno ke akhir pemerintahannya. 

 

Memasuki era pemerintahan Presiden Soeharto yang membawa bendera Orde 

Baru tidak terlalu membawa perubahan dari sisi pembangunan ekonomi rakyat 

bawah. Pemerintahan Orde Baru lebih berpihak pada modal-modal besar yang 

tentu saja itu berasal dari asing. Industrialisasi yang dilakukan Orde Baru bermula 

dari situ sehingga mendapat kecaman keras dari pihak aktifis kampus yang 

terkenal dengan peristiwa Malari. Pemerintahan Soeharto tidak ambil pusing 

dengan kritik-kritik mahasiswa, bahkan Soeharto melakukan NKK/BKK yang 

bermaksud untuk membungkam suara kritis dari kampus. 

 

Pemerintahan Soeharto begitu silau dengan angka pertumbuhan yang tinggi 

bahkan semakin membusungkan dada mendapat julukan Macan Asia. Pemerintah 

bangga dengan berbagai industri yang ada, padahal industri tersebut miliki para 

pemodal asing yang meraup keuntungan berlipat-lipat di atas penderitaan para 

pekerja Indonesia. Pembangunan selama Orde Baru yang mengandalkan utang 

dari luar negri mendapat batunya ketika krisis moneter menghantam pada tahun 

1997 dan seketika ekonomi Indonesia ambruk. Bank-bank lokal dananya sudah 
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habis karena dana masyarakat tersebut telah dimakan oleh para pemilik bank 

sendiri untuk membangun konglomerasi, sehingga baru ketahuan pada saat krisis 

dimana bank-bank yang ada telah hancur. Kepercayaan masyarakat juga turun 

drastis sehingga menyebabkan nilai tukar rupiah terhadap dolar anjlok,dari 

Rp.2.400,- menjadi Rp.16.000,-.7  

 

Krisis ekonomi Indonesia membuktikan bahwa perkekonomian Indonesia yang 

ditopang oleh korporasi-korporasi besar ternyata sangat rapuh. Di sisi yang lain 

ada segmen usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah yang ternyata lebih mampu 

bertahan mengahadapi badai krisis tersebut.  Melihat daya tahan UMKM tersebut 

maka pemerintah bermaksud untuk memberikan perhatian terhadap para pelaku 

usaha ini. Tetapi kenyataannya hingga saat ini UMKM masih belum bisa berperan 

banyak di kancah perekonomian nasional dan internasional. 

 

Tabel 1. Jumlah unit usaha menurut skala usaha 1997-2006 (x1000 unit)8

 
 

Data dari data Menegkop dan UKM di atas menunjukkan pada tahun 2006 unit 

UMK di indonesia mencapai 48.822.900 unit usaha, dan usaha menengah pada 

angka 106.700 unit, dan usaha besar 7200 unit saja. Jadi dari 99,9 % unit usaha 

adalah UMKM.  

 

 

 

 

                                                 
7 Pidato oleh Kwik Kian Gie,  yang disampaikan pada peringatan 100 tahun Bung Hatta, Jakarta, 
19 September 2002, diambil di www.ekonomirakyat.org. 
8 Sumber data Menegkop & UKM, diambil dari makalah Tulus Tambunan, 2008. 
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Gambar 1. Kontribusi UMKM dalam total nilai ekspor, 1990-20069

 
 

Partisipasi produk UMKM dalam ekspor Indonesia pun masih kecil, pada periode 

terbaru 2006 sekitar 15 % saja tampak di gambar 1 di atas. Meski begitu 

sumbangan UMKM dalam pertumbuhan PDB cukup besar mencapai yang 

tertinggi 56,8 % pada tahun 2003 dan 53,3 % pada tahun 2006, dapat dilihat di 

gambar 2. 

 

Gambar 2. Sumbangan UMKM dalam pertumbuhan PDB, 2003-2006 (%)10

 
 

 

 

 

 
                                                 
9 Ibid. 
10 Sumber BPS, diambil dari Tulus Tambunan, 2008. 
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B. UMKM di Negara Maju 

 

Di negara maju UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan 

dan pertumbuhan ekonominya. Di Amerika Serikat saja 12 juta orang atau 63,2 % 

dari jumlah tenaga kerja bekerja di 350.000 perusahaan yang karyawanya di 

bawah 500 orang, di negara tersebut dianggap UMKM. Di negara maju UMKM 

tetap menjadi unit usaha terbesar di AS saja unit UMKM mencapai 99 % dari 

keseluruhan unit usaha yang ada disana, dan di Belanda mencapai 95 %.11

 

Bila dilihat dari angka jumlah unit UMKM di negara maju yang sedemikan besar 

itu bisa ditangkap hubungannya dengan perkembangan unit-unit usaha besar dari 

negara-negara maju seperti AS yang ada dan dikenal luas di dunia saat ini. Hal 

tersebut bisa dibaca dari berbagai kisah perjalanan perusahaan-perusahaan besar 

dunia yang ada saat ini akan diketahui bahwa pada awalnya semua perusahaan 

terbut berawal dari usaha-usaha kecil, bahkan yang berskala rumahan. Ketekunan 

dan kerja keras yang panjang mampu memunculkan mereka menjadi perusahaan 

besar dewasa ini. Berbagai macam jenis makanan cepat saji asal Amerika Serikat 

yang mudah ditemui di Indonesia pada mulanya hanyalah sebuah warung makan 

yang sederhana yang melayani pelanggan setiap harinya. Diferensiasi produk,  

perbaikan metode produksi, dan pelayanan yang baik membuat perusahaan-

perusahaan kecil tersebut perlahan memikat banyak konsumen di negri asalnya 

dan akhirnya melakukan ekspansi pemasaran ke belahan dunia lain termasuk 

Indonesia. 

 

Apa yang dijelaskan berikut ini adalah berkenaan dengan faktor internal dari 

sebuah usaha. Sebuah usaha pasti terkait dengan berbagai hal eksternal dan 

internal usaha itu sendiri. Selain membahas berbagai faktor ekternal, seperti sosio-

budaya dan politik, yang mempengaruhi suatu usaha, ada baiknya kita membahas 

faktor internal, produk dan layanan, dari sebuah usaha seperti di bawah ini. 

                                                 
11 Data diambil dari makalah Tulus Tambunan yang disampaikan di Forum Keadilan Ekonomi, 
Institute for Global Justice, Jakarta, 28 September 2008. 

 9



UMKM: Pilar Ekonomi Rakyat, Umat, dan Bangsa 
Latihan Kader III HMI Badko Sumatera Utara 

17-25Oktober 2008 
 
 

 

Salah satu perusahaan AS yang bisa kita ambil pelajaran adalah Starbucks.12 

Starbucks adalah warung kopi kecil di sebuah kota di AS pada mulanya tetapi saat 

ini Starbucks telah menjadi warung kopi yang bergengsi di seluruh belahan dunia, 

termasuk Indonesia. Ide cemerlang dari pemilik Starbucks, yang mulanya 

hanyalah pegawai Starbucks,  adalah mengawinkan gaya minum kopi orang AS 

dengan kenyamanan warung kopi di Eropa. Meski dia sempat dicemooh karena 

menjual satu cangkir kopi seharga 3 dolar, padahal harga umumnya hanya 

setengah dolar. Meski mahal harga kopi yang ditawarkan Starbucks saat ini telah 

menjadi hal yang diapresiasi khalayak ramai tidak hanya di negara-negara maju 

tapi juga di negara berkembang seperti Indonesia.13

 

Keberhasilan Starbucks tentu sebuah pelajaran penting yang harus diambil oleh 

bangsa Indonesia dimana minum kopi adalah budaya lokal karena memang 

kebun-kebun kopi Indonesia terbentang dimana-mana. Keragaman jenis kopi 

nusantara pun sangat tinggi, mengapa justru kita menikmati kopi dari tangan 

pramusaji warkop (warung kopi) asal negri Paman Sam? Hal ini menjadi sebuah 

tantangan kita bersama dan nampaknya kemenangan warkop asing karena mereka 

mengadopsi gaya budaya global yang hal ini tidak dipahami oleh para pelaku 

usaha kecil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
12 Banyak perusahaan serupa asal AS yang berawal dari perusahan kecil seperti Mc Donalds, 
Burger King, Google, juga Honda dari Jepang. 
13 Joseph A. Michelli, The Starbucks Experience, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2007. 
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C. Proyeksi UMKM Indonesia di Masa Mendatang 

 

Pertanyaan yang relevan selanjutnya tentulah, bagaimana dengan masa depan 

UMKM Indonesia? Melihat data-data seperti tersebut di atas dan perkembangan 

yang ada tentunya masih jauh dari yang diharapkan bersama, yaitu UMKM yang 

maju, yang mampu bersaing di dunia global, tetapi setidaknya tanda-tanda untuk 

maju tetap ada. Misal dengan naiknya trend busana batik di nusantara ini. Hal ini 

merupakan hal baik bagi UMKM di seluruh nusantara karena nyatanya setiap 

daerah di nusantara Indonesia memiliki tradisi batiknya sendiri dan tertuang di 

setiap motif batik yang khas. 

 

Di sebuah liputan surat kabar nasional, menyebutkan bahwa selama musim mudik 

Lebaran tahun 2008 ini pendapatan pedagang kecil di pasar tradisional seperti 

Pasar Klewer di Solo meningkat drastis.14 Mudik sebagai budaya tahunan untuk 

kembali ke asal ternyata mampu mendongkrak penjualan makanan asal, busana 

asal, dan sebagainya. Dan, para penjual tersebut bisa dipastikan adalah para 

pelaku UMKM di daerahnya masing-masing. Itu artinya hal minimal yaitu syarat 

untuk UMKM bertahan masih ada. 

 

Selain dalam bidang busana, makanan khas Indonesia juga bisa menjadi produk 

andalan. Tentu pembuatan makanan khas adalah ketrampilan para pelaku UMKM 

yang tidak bisa diabaikan. Masakan Padang adalah masakan yang terbukti mampu 

menembus pemasaran nasional, beberapa laporan bahkan menyebutkan bahwa 

rumah makan dengan jenis masakan asal Padang bisa ditemukan di negara-negara 

lain yang banyak komunitas asal Indonesia. Bila masakan Padang menjadi 

waralaba dunia seperti layaknya Mc Donalds-nya Amerika tentu bangsa Indonesia 

bangga juga. 

 

Sebuah tulisan opini dari Jaya Suprana, di harian nasional, berjudul TKI 

menceritakan bagaimana chef (ahli masak) asal Indonesia ”menjajah” salah satu 
                                                 
14 Diambil dari Harian Kompas, kolom Jateng-DIY, 4 Oktober 2008. 
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tempat makan mewah di sebuah hotel kenamaan yang tentu saja termasuk sangat 

mewah, yaitu Burj Al Arab di Dubai. Jaya Suprana menceritakan bagaimana 

bendera-bendera merah putih kecil terpasang di meja-meja sajian restoran tersebut 

mendampingi berbagai makanan tersaji yang akrab terdengar di bumi nusantara 

seperti, nasi goreng, rendang, sate, gado-gado, pecel, tahu telor, betutu, rica-rica, 

balado, dan bakwan.15 Berita ini menggambarkan bahwa ada peluang makanan-

makanan khas Indonesia, yang sekali lagi sangat dikuasai oleh pelaku UMKM, 

untuk bisa dinikmati oleh konsumen internasional, bahkan dalam kemasan yang 

sangat mewah sekalipun. 

 

Gambar 3. Daya saing UMKM negara-negara APEC (nilai 0-10)16

 
 

UMKM sebagai unit-unit usaha rakyat (umat) memiliki sebuah kelebihan yaitu 

menguasai berbagai macam produk khas nusantara, bila dijumlah keseluruhannya 

bisa mencapai ribuan produk yang bisa dijual. Hal ini merupakan sebuah peluang 

yang besar dan ini menjadi kerja keras semua elemen yang ada untuk bisa 

mengangkatnya sebagai produk yang siap saing di dunia global, dan PR ini 

nampak semakin berat melihat kebijakan makro pemerintah Indonesia belum 

                                                 
15 Diambil dari harian Kompas, kolom opini, 11 Oktober 2008. 
16 Data APEC, diambil dari makalah Tulus Tambunan, 2008. 
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berpihak pada sektor UMKM. Data APEC mengungkapkan Indonesia masih 

sebagai negara dengan daya saing UMKM terendah, posisinya persis di bawah 

China dan Malaysia, juga Singapura posisinya cukup jauh di atas Indonesia. 
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III. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Dari pembahasan di atas dapat diambil sebuah kesimpulan: 

1. UMKM adalah usaha rakyat (umat) yang harus diperjuangkan dalam rangka 

mengentaskan rakyat (umat) dari kemiskinan. 

2. Pemerintah kurang memberikan perhatian yang cukup untuk pengembangan 

UMKM untuk skala yang lebih luas (global), seperti dukungan pemodalan dan 

pengembangan teknologi.  

3. Pemerintah tidak memenuhi hak-hak sosial-ekonomi rakyat (umat) tampak 

dari berbagai kebijakan yang secara makro tidak berada pada perubahan iklim 

kehidupan yang mampu mendorong perkembangan UMKM 

4. Para pelaku UMKM belum memiliki visi jauh ke depan, padahal dari sisi 

potensi produk memiliki peluang untuk terjun di pasar global. 

5. Ada sisi lain dalam pengembangan usaha-usaha rakyat (umat) yaitu 

konsolidasi kebangsaan Indonesia. 
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B. Saran 

 

Dari pembahasan dan kesimpulan yang ada penulis memberika saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Perlu adanya sebuah kampanye komprehensif, semacam publikasi 

nasionalisme baru, sebuah nasionalisme yang berpihak pada pengembangan 

usaha-usaha umat dalam rangka penguatan posisi tawar ekonomi Indonesia 

dalam dunia global. Sehingga mindset masyarakat Indonesia mampu 

menggerakkan usaha-usaha umat. 

2. Perlu komponen-komponen civil society atau strategic group umat, seperti 

HMI dan yang lainnya, untuk melakukan pendampingan dan mengorganisir 

pengembangan usaha-usaha rakyat (umat). 

3. Kelompok-kelompok strategis umat perlu melakukan advokasi terhadap hak-

hak ekonomi rakyat (umat) sehingga pemerintah tidak hanya berpihak kepada 

korporasi-korporasi besar (dan juga asing), dalam rangka penerapan 

demokrasi ekonomi seutuhnya, ekonomi yang berpihak pada rakyat yang lebih 

luas. 

4. Perlu adanya sebuah pengkondisian kepada para pelaku UMKM agar memiliki 

visi jauh ke depan, hal ini berkenaan dengan gap kondisi sosial-budaya lokal 

dengan kondisi sosial-budaya global yang dimonopoli oleh sosial-budaya 

barat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15



UMKM: Pilar Ekonomi Rakyat, Umat, dan Bangsa 
Latihan Kader III HMI Badko Sumatera Utara 

17-25Oktober 2008 
 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Esmara, Hendra, Sumitro Djojohadikusumo, Ekonom Indonesia Sepanjang Masa, 

Teori Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Gramedia, 1987. 

Huff, Priscilia Y., 101 Bisnis Rumahan Terbaik, Penerbit Abdi Tandur, Jakarta, 

1996. 

Kuntowijoyo, Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi, Penerbit Mizan, 1991. 

Latif, Yudi, Intelegensia Muslim dan Kuasa, Penerbit Mizan, Jakarta, 2005. 

Malaka, Tan, Materialisme Dialektika Logika, Penerbit Pusat Data Indikator, 

Jakarta, 1999. 

Michelli, Joseph A., The Starbucks Experience, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2007. 

Mitchell, Charles, Budaya Bisnis Internasional, Penerbit PPM,  Jakarta, 2001. 

Mubyarto, Membangun Sistem Ekonomi, BPFE, Yogyakarta, 2002. 

Rahardjo Dawam, Ensiklopedi Al-Qur’an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-

konsep Kunci, Penerbit Paramadina, Jakarta, 2002. 

Rahardjo, Imam Toto K., Bung Karno dan Ekonomi Berdikari, Grasindo, Jakarta, 

2001. 

 

Sumber lain berupa makalah, berita, dan opini. 

Kompas, edisi 4 dan 11 Oktober 2008. 

Gie, Kwik Kian, Membangun Kekuatan Nasional untuk Kemandirian Bangsa, 

Pidato dalam Seminar dalam rangkan memperingati 100 tahun Bung Hatta, 

Jakarta, 19 Desember 2002. 

Tambunan, Tulus, Masalah Pengembangan UMKM di Indonesia, Sebuah Upaya 

Mencari Jalan Alternatif, Pusat Studi Industri dan UKM Universitas 

Trisakti, Jakarta, 2008. 

www.ekonomirakyat.org 

 16


