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Kerangka penelitian
• Tujuan:

• Memahami status ESS di Asia termasuk Indonesia

• Memberikan rekomendasi strategis untuk pengembangan ESS di 
Asia

• Target negara: China, Japan and S. Korea, Indonesia, Malaysia and the 
Philippines



Kerangka Analisa:
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Evaluasi organisasi ESS dilihat dari 3 dimensi, yaitu ekonomi, 
demokrasi dan dimensi sosial. Masing-masing dimensi terdiri
dari 2 sub kriteria. Untuk dimensi ekonomi adalah profit dan 
non-profit. Dimensi demokrasi akan melihat dari 2 sisi yaitu tata 
kelola yang demotratis dan pendirian yang bersifat bebas tanpa
paksaan. Dimensi sosial akan dilihat dari 2 yaitu memenuhi
kepentingan public dan menyelesaikan masalah sosial.

Apabila suatu organisasi memenuhi ketiga dimensi tersebut
maka dapat dikaterogrikan sebagai organisasi ESS. Bila hanya
memenuhi 2 kriteria maka dikelompokkan kedalam Partly Hybrid 
Organization.

Pemetaan ini tidak ingin mengkotak-kotakkan kelembagaan
ESS, tetapi lebih melihat sejauh mana prinsip ESS diterapkan
dalam organisasi (degree of SSEness)



Gotong royong =kerjasama. Sistem kerjasama di perdesaan, berlaku di 
ranah individu dan kelompok (bersih bersih kampung).

• Tantangan: transformasi masyarakat agraris ke industri membawa
dampak pada norma individualistic. 

Masyarakat sipil yang stabil dan kuat adalah persyaratatan untuk
gerakan dan praktek ESS

• ESS sering dikategorikan sebagai sektor ketiga (masyarakat sipil) setelah
pemerintah dan swasta. Masyarakat sipil adalah suatu kelembagaan
yang didorong oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

• Reformasi tahun 1997 yang ditandai dengan transformasi dari
sentralisasi ke desentralisasi dan kebebasan pers, menjadi momentum 
makin menguatnya masyarakat sipil d Indonesia.

Latar Belakang ESS di Indonesia



ESS dalam kerangka kebijakan di Indonesia
Meskipun pasal 33 ayat 1 UUD 45 (amandemen) menyebutkan tentang perekonomian Indonesia disusun
sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan, namun pada akhirnya tidak jelas ditegaskan apakah
Sistem Ekonomi Nasional Indonesia? 

• Undang-undang

• Badan hukum : Koperasi, BUMN, PT, Yayasan,  Ormas, Perbankan dll

• Strategi sektor: UMKM, Rumah Sakit

• Strategi tata-kelola: UU Desa

• Peraturan pemerintah: CSR

• Peraturan Menteri: Perkumpulan, Puskesmas, Perhutanan Sosial

Social enterprise adalah bukan badan hukum. Badan hukum yang sering digunakan bervariasi: PT, Yayasan, 
Perkumpulan, Koperasi.

Prinsip ESS sudah disebutkan dalam UUD 45, namun dalam kebijakan turunannya sering tidak konsisten dan 
kurang mendukung untuk pengembangan organisasi ESS.



Hasil Pemetaan Organisasi
ESS di Indonesia

Kelompok Organisasi ESS

• Badan hukum: PT, Yayasan, 
perkumpulan, koperasi

• Praktek demokrasi meskipun sulit
ditelusuri, tetapi undang –undang
menetapkan cara-cara
pengambilan musyarawarah
sebagai rujukan.

SSE menggandeng berbagai bentuk
organisasi dengan nilai-nilai yang 
sama

Penting: Prinsip Self Management, 
tidak ada dominasi kelompok
diluar organisasi



ESS tidak hanya sektor formal tapi juga informal

Pekerja Informal :

• Jumlah pekerja rumahan semakin
banyak dengan adanya sistem
outsourcing. 

• Sebagian besar dari mereka adalah
perempuan dan belum terwakili
dalam sarikat pekerja (Mampu, 
2015)

• Dari kasus penelitian di Jogjakarta: 
informal sektor berkontribusi 89% 
thd sektor tenaga kerja dan 37% 
pada GDP.

Category of 
enterprises

Number 
Enterprises (unit)

%

Micro enterprises 58.521.987 98,7

Small enterprises 681,522 1,15

Middle enterprises 59,263 0,1

Big enterprises 4,987 0,01

Sumber: Ministry of MSME and Cooperatives (2020)



Organisasi berbasis komunitas dan BUM Desa

• BUM Desa yang jumlahnya 51 ribu lebih, sangat berpotensi sebagai
organisasi ESS yang berdampak pada pengentasan kemiskinan. 
Namun kebijakan pemerintah terhadap kelembagaan BUM Desa
masih ambigu antara PT dan Koperasi. 

• Model Lembaga Pelayanan Berbasis Masyarakat, seperti penyediaan
air bersih, pelayanan kesehatan, kelompok tani, lembaga adat banyak
dijumpai di tingkat tapak. Lembaga-lembaga ini perlu difasilitasi
kapasitas kelembagaan dan transformasi ke sektor formal.



Langkah selanjutnya setelah penelitian

• Diperlukan penelitian lanjutan untuk mempelajari faktor-faktor
pendukung yang diperlukan untuk pengembangan ESS.

• Melakukan sosialisasi konsep ESS ke berbagai pihak dengan
memberikan contoh-contoh praktek2 yang baik organisasi ESS.

• Membangun kebijakan afirmatif yang mendorong perkembangan
usaha/organisasi ESS.

• Menjembatani informal sektor dalam akses pelayanan yang diberikan
pemerintah dan fasilitasi dalam transformasi ke sektor formal.
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