
 
 

 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengertian Tanggung Jawab 

Tanggungjawab hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan 

oleh subjek hukum, sedangkan responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban 

politik. Dalam ensiklopedi administrasi, responsibility adalah keharusan 

seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan 

kepadanya. Disebutkan juga bahwa pertanggungjawaban mengandung makna; 

meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas 

yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil 

atau akibat 

Pertanggung jawaban perbuatan pemerintah muncul akibat adanya 2 hal, yaitu 

adanya kewenangan dan adanya hak dan kewajiban. Kewenangan hak dan 

kewajiban tersebut merupakan perbuatan pemerintah yang harus 

dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban pemerintah tersebut berupa 

pertanggungjawaban hukum (pidana, perdata dan administrasi negara), etika, 

disiplin, moral dan politis. Dibawah ini akan dijelaskan mengenai pengertian 

pertanggungjawaban tersebut dan pertanggungjawaban di bidang masing- masing. 
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Pertanggung jawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan 

wajib menanggung segala sesuatunya ( kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, 

dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Dalam kamus hukum ada dua istilah 

menunjuk pada pertanggungjawaban, yakni liability dan responsibility. Liability 

merupakan istilah hukum yang luas yang di dalamnya mengandung makna bahwa 

menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter 

risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. 

Liability didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. 

kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak 

apa yang diwajibkan kepadanya. 

Telah disebutkan bahwa salah satu prinsip negara hukum adalah asas legalitas, 

yang mengandung makna bahwa setiap tindakan hukum pemerintah harus 

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan 

yurisprudensi, pemerintah atau negara dibebani membayar ganti rugi kepada 

seseorang rakyat atau warga negara yang menjadi korban pelaksanaan tugas 

administratif. 

 

2.2 Pengertian Ekonomi Kerakyatan 

Penjelasan yang lebih terinci mengenai ekonomi kerakyatan atau demokrasi 

ekonomi dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945. Ekonomi atau 

demokrasi ekonomi adalah suatu keadaan di mana, “produksi di kerjakan oleh 

semua, untuk semua, dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota 

masyarkat.” 
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Pengertian ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi dapat dijabarkan 

menjadi sebagai berikut: 

Pertama, ekonomi kerakyatan menghendaki keikutsertaan seluruh anggota 

masyarakat dalam proses produksi nasional. Artinya, dalam rangka ekonomi 

kerakyatan, setiap anngota masyarakat memiliki hak untuk mendapat pekerjaan. 

Hal ini sejalan dengan amanat pasal 27 ayat (2) UUD 1945, “setiap warga Negara 

berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” 

Kedua, ekonomi kerakyatan menghendaki keikutsertaan seluruh anggota 

masyarakat dalam menikmati hasil-hasil produksi nasional.  Artinya, dalam 

rangka ekonomi kerakyatan, setiap anggota masyarakat, termasuk fakir miskin 

dan anak-anak terlantar, harus turut menikmati hasil produksi nasional. Hal itu 

sejalan dengan amanat pasal 34 UUD 1945, “Fakir miskin dan anak-anak yang 

terlantar dipelihara oleh Negara.” 

Ketiga, merupakan inti dari pengertian ekonomi kerakyatan, penyelenggaraan 

produksi dan pembagian hasil-hasilnya itu harus berlangsung di bawah pimpinan 

atau pengawasan anggota-anggota masyarakat. Artinya, dalam penyelengaraan 

sistem ekonomi kerakyatan, setiap anggota masyarakat harus diperlakukan 

sebagai subyek, bukan sebagai objek perekonomian. 

Unsur ekonomi kerakyatan yang ketiga tersebut perlu di garis bawahi. Sebab 

unsur ekonomi kerakyatan yang ketiga itulah yang mendasari perlunya partisipasi 

seluruh anggota masyarakat dalam turut memiliki alat-alat produksi atau modal 

nasional, baik modal material (material capital), modal intelektual (intellectual 

capital), maupun modal institusional (institusional capital). 
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Sebagai konsekuensi dari unsur ekonomi kerakyatan yang ketiga itu, maka Negara 

wajib mengupayakan agar kepemilikan ketiga jenis modal tersebut terdistribusi 

secara relative merata di tengah-tengah masyarakat. Sehubungan dengan modal 

material, misalnya, Negara tidak hanya wajib mengakui dan melindungi hak 

kepemilikan setiap anggota masyarakat, tetapi juga wajib memastikan bahwa 

semua anggota masyarakat turut memilikinya. 

Sehubungan dengan modal intelektual, Negara wajib menyelenggarakan 

pendidikan cuma-cuma bagi seluruh anggota masyarakat. Artinya, dalam rangka 

ekonomi kerakyatan, pendidikan bukanlah sebuah kegiatan untuk dikomersilkan. 

Negara mungkin tidak sepenuhnya dapat mengendalikan komersialisasi 

pendidikan yang dilakukan oleh pihak swasta, namun Negara wajib mengimbangi 

hal itu dengan menyelenggarakan pendidikan bebas biaya bagi segenap anggota 

masyarakat. 

Sementara itu, sehubungan dengan modal institusional, tidak ada keraguan sedikit 

pun bahwa Negara memang wajib melindungi dan memajukan pemenuhan hak 

setiap anggota masyarakat untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan 

pendapat. Hal itu  tentu tidak hanya berlaku sehubungan dengan pembentukan 

serikat-serikat sosial dan politik, tetapi mencakup pula pembentukan serikat-

serikat ekonomi.  

Bertolak dari uraian tersebut, secara keseluruhan dapat disaksikan bahwa tujuan 

ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah untuk memastikan bahwa kemakmuran 

masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran seorang. Bila tujuan 
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ekonomi kerakyatan ini diuraikan lebih lanjut, maka sasaran ekonomi kerakyatan 

dalam garis besarnya meliputi lima hal berikut: 

1. Tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi setiap anggota 

masyarakat 

2. Teraselenggaranya sistem perlindungan bagi fakir miskin dan anak-anak 

terlantar 

3. Tersebarnya kepemilikan modal material secara relatif merata di tengah-

tengah masyarakat 

4. Terselenggaranya pendidikan bebas biaya bagi setiap anggota masyarakat 

5. Terjaminnya hak setiap anggota masyarakat untuk mendirikan dan atau 

menjadi anggota serikat-serikat ekonomi 

Pencapaian atujuan dan sasaran ekonomi kerakyatan sebagaimana dipaparkan 

tersebut, bermuara pada adanya kebutuhan untuk melakukan desentralisasi 

ekonomi dalam arti seluas-luasnya. Artinya, desentralisasi yang harus dilakukan 

dalam rangka ekonomi kerakyatan  tidak hanya menyangkut tata hubungan antara 

pemerintah daerah, tetapi harus berlanjut hingga ke tingkat desa. 

Sedangkan dalam penyelanggaraan usaha pilihan antara lain jatuh pada koperasi, 

yaitu suatu bentuk perusahaan yang diselenggarakan secara demokratis pula. 

 

2.3 Pengertian Dana Ekonomi Kerakyatan 

Dana ekonomi kerakyatan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah 

Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga 

keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan 
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Usaha Kecil Menengah. meningkatkan peran Usaha Kecil Menengah dalam 

pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, 

pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. 

 

Dari dana ekonomi kerakyatan tersebut dapat memperluas usaha dan 

memfasilitasi usaha kecil menengah memberikan kemudahan dalam memperoleh 

pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 

Dan dapat membantu usaha kecil menengah untuk mendapatkan pembiayaan dan 

jasa atau produk keuangan dengan jaminan yang disediakan oleh pemerintah. 

 

2.4 Prinsip Ekonomi Kerakyatan 

Secara operasional, prinsip atau pedoman penyelenggaraan ekonomi kerakyatan 

dirumuskan dalam pasal 33 UUD 1945. Ayat (1), perekonomian disusun sebagai 

usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat (2), cabang-cabang produksi 

yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai 

oleh Negara. Ayat (3), bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Sehubungan dengan ayat (1), sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta, yang 

dimaksud dengan “usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan,” ialah 

koperasi. Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan, para pelaku ekonomi 

Indonesia pertama-tama harus melihat diri mereka bersaudara. Sebab itu, dalam 

mencapai kemakmuran bersama, mereka harus berusaha untuk bekerja sama dan 
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saling bantu membantu. Dengan pedoman seperti itu, tidak berarti persaingan 

sama sekali dilarang dalam sistem ekonomi kerakyatan. Tetapi sesuai dengan 

panduan ayat pertama tersebut, kerja sama harus lebih diutamakan dari pada 

persaingan. 

Sejalan dengan itu, pelembagaan kepimpinan alat-alat produksi secara kolektif 

merupakan agenda yang sangat penting dalam sistem ekonomi kerakyatan. 

Menurut Dahl, substansi ekonomi kerakyatan terletak pada berlangsungnya proses 

sistematis untuk mendemokratisasikan kepemilikan alat-alat produksi ini. 

Sehingga, jika dilihat berdasarkan penggalan kalimat terakhir dalam paragraph 

pertama penjelasan Pasal 33 UUD 1945 tadi, komitmen terhadap pelembagaan 

kepemilikan alat-alat produksi secara kolektif itulah antara lain yang 

menyebabkan ditetapkannya koperasi sebagai bangun perusahaan yang sesuai 

dengan sistem ekonomi kerakyatan. 

Sehubungan dengan ayat (2), Bung Hatta berulang kali mengatakan bahwa yang 

dimaksud dengan “dikuasai oleh negara” dalam ayat tersebut, tidak berarti harus 

diselenggarakan secara langsung oleh pemerintah, melainkan dapat diserahkan 

kepada badan-badan lain yang dikelola secara otonom perusahaan negara atau 

perusahaan swasta, yang pekerjaannya dikendalikan oleh dan bertanggung jawab 

kepada pemerintah. Namun demikian, Bung Hatta juga mengemukakan, “milik 

perusahaan-perusahaan tersebut sebaik-baiknya di tangan pemerintah, tetapi 

management perusahaanya diberikan kepada tangan yang cakap.” 

Mengenai cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara (strategic 

industries), Bung Hatta menyebut antara lain industri dasar dan pertambangan. 
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Sedangkan mengenai cabang-cabang produksi yang mnenguasai hajat hidup orang 

banyak (public utilities), Bung Hatta menyebut antara lain air, listrik, gas, gula, 

semen, kopra, dan minyak nabati (Hatta, 1963; Deliar Noer, 1991). 

Akhirnya, sehubungan dengan ayat (3), Bung Hatta sekali lagi menekankan 

pentingnya kekuasaan Negara terhadap kekuasaan Negara terhadap kekayaan 

alam Indonesia.Tujuannya adalah, sebagaimana dikemukakan oleh penjelasan 

pasal 33 UUD 1945 (sebelum amandemen), untuk menghindari penghisapan 

rakyat banyak oleh segelintir orang yang berkuasa. Dengan demikian, kedudukan 

Negara sebagai penguasa bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di 

dalamnya itu. Sama sekali tidak dimaksudkan untuk meminggirkan rakyat 

banyak, melainkan untuk menjamin agar pemanfaatan kekayaan alam Indonesia 

benar-benar dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Berdasarkan ketiga prinsip yang terdapat dalam Pasal 33 UUD 1945 tersebut, 

dapat disaksikan betapa pentingnya peran Negara dalam penyelenggaraan sistem 

ekonomi kerakyatan. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa sistem ekonomi 

kerakyatan mengabaikan efisiensi dan bersifat anti pasar. Efisiensi dalam sistem 

ekonomi kerakyatan tidak hanya dipahami dalam perspektif jangka pendek dan 

berdimensi keuangan, melainkan dipahami secara utuh dengan memperhatikan 

baik aspek kuantitaif dan kualitatif, aspek keuangan dan non keuangan, maupun 

aspek keadilan lingkungan. Dengan kata lain, politik ekonomi kerakyatan tidak 

hanya dibangun dengan memuliakan nilai-nilai ekonomi dan keuangan, melainkan 

dibangun dengan memulaikan pula nilai-nilai sosial dan moral, serta nilai-nilai 

keadilan lingkungan. 
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Sedangkan mekanisme alokasi dalam sistem ekonomi kerakyatan, kecuali pada 

cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat 

hidup orang banyak, diselenggarakan dengan mengkombinasikan antara 

bekerjanya mekanisme pasar dengan pengorganisasian perusahaan yang 

melembagakan kedaulatan ekonomi rakyat. Artinya, pasar dalam sistem ekonomi 

kerakyatan tidak bekerja di atas kerangka kelembagaan yang memuliakan 

kepemilikan alat-alat produksi secara perorangan, melainkan di atas kerangka 

kelembagaan yang memuliakan kepemilikan alat-alat produksi secara kolektif. 

Berkaitan dengan itu, Bung Hatta berulang kali menegaskan bahwa pada koperasi 

memang terdapat perbedaan mendasar yang membedakannya secara dari bentuk-

bentuk perusahaan yang lain. Di antaranya adalah pada dihilangkannya pemilahan 

buruh majikan, yaitu di ikut sertakannya buruh sebagai pemilik perusahaan atau 

anggota koperasi. Sebagaimana di tegaskannya, “pada koperasi tak ada majikan 

dan tak ada buruh, semuanya pekerja yang bekerjasama untuk menyelenggarakan 

keperluan bersama.” 

Berdasarkan penjelasan Bung Hatta tersebut, dapat disaksikan bahwa karakter 

utama ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi terletak pada dihilangkannya 

watak individualistik dan liberalistik dari jiwa perekonomian Indonesia. Secara 

makro hal itu diterjemahkan dengan melembagakan kedaulatan ekonomi rakyat, 

sedangkan secara mikro hal itu antaara lain diterjemahkan dengan menjadikan 

koperasi sebagai perekonomian Indonesia. 
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2.5 Pemberian Bantuan Langsung Kepada Masyarakat Berupa Program 

Pemeberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM). 

Pada umumnya usaha kecil menengah  (UKM) masih lemah, sehingga perlu 

adanya strategi pembinaan dan pengembangan di bidang permodalan termasuk 

bagaimana pemerintah dan masyarakat melaksanakan konsep permodalan untuk 

membantu usaha kecil menengah (UKM) tersebut. 

Ada banyak alternatif membantu permodalan dan pengembangan UKM Bandar 

Lampung selain pada masa sebelumnya sudah dikembangkan pemberian kredit 

lunak dari sebagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dilakukan 

program permodalam dan kemitraan Usaha kecil menengah. 

Beberapa faktor kunci yang dalam pengembangan dan pemberdayaan Usaha Kecil 

Menengah (UKM). Diantara faktor penting tersebut, antara lain: 

1. Pemahaman pengurus dan anggota yang merupakan implementasi jati diri 

tersebut pada segala aktifitas usaha kecil menengah. Aparatur pemerintah 

terutama departemen yang membidangi masalah Usaha Kecil Menengah 

(UKM) perlu pula untuk memahami secara utuh dan mendalam mengenai 

usaha kecil menengah, sehingga komentar yang dilontarkan oleh pejabat 

tidak terkesan kurang memahami akar persoalan koperasi. 

2. Dalam menjalankan usahanya, pengurus Usaha Kecil Menengah (UKM) 

harus mampu mengidentifikasi kebutuhan kolektif anggotanya dan 

masayakarat konsumen, memenuhi kebutuhan tersebut. Proses untuk 

menemukan kebutuhan kolektif anggota sifatnya kondisional dan lokal 

spesifik. Dengan mempertimbangkan aspirasi anggota-anggotanya, sangat 
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dimungkinkan kebutuhan kolektif setiap usaha kecil menengah berbeda-

beda. Misalnya di suatu kawasan sentra produksi komoditas pertanian 

(buah-buahan) bisa saja didirikan usaha kecil menengah. Kehadiran 

lembaga usaha kecil menengah yang didirikan oleh dan untuk anggota 

akan memperlancar proses produksinya, misalnya dengan menyediakan 

input produksi, memberikan bimbingan teknis produksi, pembukuan 

usaha, pengemasan dan pemasaran produk.  

3. Kesungguhan kerja pengurus dan karyawan dalam mengelola usaha kecil 

menengah (UKM). Disamping kerja keras, figur pengurus UKM 

hendaknya dipilih orang yang amanah, jujur serta transparan. 

4. Kegiatan UKM bersinergi dengan aktifitas usaha anggotanya. 

5. Adanya efektifitas biaya transaksi antara usaha kecil menengah (UKM) 

dengan anggotanya sehingga biaya tersebut lebih kecil jika dibandingkan 

biaya transaksi yang dibebankan. 

 

2.6 Tujuan Yang Diharapkan Dari Penerapan Sistem Ekonomi Kerakyatan 

1. Membangun Kota Bandar Lampung yang maju secara ekonomi, berdaulat 

secara politik, dan berkepribadian yang berkebudayaan. 

2. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan 

3. Mendorong pemerataan pendapatan rakyat khususnya di Kota Bandar 

Lampung 

4. Meningkatkan efisiensi perekonomian secara nasional 
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Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang mengikut sertakan seluruh 

lapisan masyarakat dalam proses pembangunan. Sistem ekonomi kerakyatan 

mencakup administrasi pembangunan nasional mulai dari sistem perencanaan 

hingga pemantauan dan pelaporan. Sesungguhnya ekonomi kerakyatan adalah 

demokrasi ekonomi yang dikembangkan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 

khususnya Pasal 33 beserta penjelasannya yang menyatakan “Dalam pasal 33 

tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk 

semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. 

Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang per 

orang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas 

kekeluargaan. Bangun yang sesuai itu adalah koperasi. Perekonomian berdasar 

atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-

cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang 

banyak harus dikuasai oleh Negara. 

Secara definisi ekonomi kerakyatan adalah: 

1. Tata ekonomi yang dapat memberikan jaminan pertumbuhan out put 

perekonomian suatu negara secara mantap dan berkesinambungan, dan dapat 

memberikan jaminan keadilan bagi rakyat. 

2. Tata ekonomi yang dapat menjamin pertumbuhan out put secara mantap atau 

tinggi adalah tata ekonomi yang sumber daya ekonominya digunakan untuk 

memproduksi jasa dan barang pada tingkat pareto optimum. Tingkat pareto 

optimum adalah tingkat penggunaan faktor-faktor produksi secara maksimal 

dan tidak ada faktor produksi yang nganggur. 
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3. Tata ekonomi yang dapat menjamin pareto optimum adalah tata ekonomi yang 

mampu menciptakan penggunaan tenaga kerja secara penuh dan mampu 

menggunakan kapital atau modal secara penuh. 

4. Tata ekonomi yang dapat memberikan jaminan keadilan bagi rakyat adalah tata 

ekonomi yang pemilikan aset ekonomi nasional terdistribusi secara baik 

kepada seluruh rakyat, sehingga sumber penerimaan (income) rakyat tidak 

hanya dari penerimaan upah tenaga kerja, tetapi juga dari sewa modal. 

 

2.7 Landasan Hukum UUD 1945 dan Bahan Hukum Primer 

Sistem ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang mengacu pada 

amanat konstitusi nasional, sehingga landasan konstitusionalnya adalah produk 

hukum yang mengatur terkait dengan perikehidupan ekonomi nasional yaitu: 

1. Pasal 33 UUd 1945: 

a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas 

kekeluargaan. 

b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat 

hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. 

c. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh 

Negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

2. Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan 

Menengah  

3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah 

4. Peraturan Daerah No.6 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka 

panjang daerah 
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5. Peraturan Daerah No.13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Daerah Provinsi Lampung 

6. Peraturan Gubernur Lampung No. 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan 

Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah 

Lampung 

7. Peraturan Walikota Bandar lampung No. 3 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi 

dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung 

8. Peraturan Walikota Bandar lampung No. 57 Tahun 2012 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Program Gerakan Masyarakat Membangun 

Tapis Berseri Kota Bandar lampung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


