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PERAN KAPITALIS
Kapitalisme sendiri didefinisikan sebagai sistem sosial yang didasarkan pada pengakuan hak –
hak individu. Dalam ranah ekonomi, kapitalisme memisahkan intervensi Negara dengan perekonomian,
seperti halnya ada sekuler yang memisahkan agama dengan negaranya. Dalam perekonomian
kapitalisme menekankan peran capital yakni kekayaan dalam segala jenisnya termasuk barang – barang
yang digunakan dalam produksi barang lainnya.
Dalam perjalanannya kapitalisme telah memberikan efek buruk bagi perekonomian dan
kesenjangan sosial yang semakin menganga, terjadinya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Itu
semua dampak dari kejamnya kapitalisme yang terjadi di beberapa Negara berkembang termasuk
Indonesia. Negara Indonesia merupakan Negara Demokrasi dan menurut Karl Marx Negara demokrasi
adalah Negara kapitalis, karena Negara dikontrol oleh logika ekonomi kapitalis yang mendiktekan bahwa
kebanyakan kepputusan politik harus menguntungkan kepentingan kapitalis. Dalam hal ini yang
diuntungkan adalah para pemilik modal sedangkan masyarakat kecil tetap berada dalam bingkai
kemiskinan akibat kapitalisme.
PERAN SOSIALIS
Pada system sosialis diartikan sebagai system yang sama seperti kapitalis, yang ingin memajukan
perekonomian Negara. Namun dalam system kapitalis ia bersifat individual dan dalam sosialis bersifat
sosial. Yang mementingkan kepentingan bersama, dan dalam system inilah pemerintah berperan besar
dalam mengendalikan perekonomian Negara dan kegiatan masyarakat. System ini bertujuan pada
kesejahteraan bersama, dimana segala kegiatannya direncanakan, dilakukan, dan diawasi oleh
pemerintah.
Namun, system sosialis mempunyai kelemahan seperti membatasi gerak masyarakat, membuat
masyarakat pasif. Keunggulannya adalah tidak adanya krisis ekonomi karena campur tangan pemerintah
yang langsung mengatur dan mengawasi segala kegiatan ekonomi yang ada. Adapun pengertian
sosialisme sebagai ideologi politik adalah suatu keyakinan dan kepercayaan yang dianggap benar
mengenai tatanan politik yang mencita‐citakan terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara merata
melalui jalan evolusi, persuasi, konstitusional‐parlementer dan tanpa kekerasan.

PERAN PANCASILA
Peran/Fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara
1. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, artinya Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa
Indonesia dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun tingkah
lakunya sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain.
2. Perjanjian Luhur artinya Pancasila telah disepakati secara nasional sebagai dasar negara tanggal
18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)
3. Sumber dari segala sumber tertib hukum artinya ; bahwa segala peraturan perundang‐undangan
yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan Pancasila atau tidak bertentangan dengan
Pancasila.
4. Cita – cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur
yang merata materil dan spiritual yang berdasarkan Pancasila.
5. Pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu yang dijadikan pedoman hidup bangsa Indonesia
dalam mencapai kesejahteraan lahir dan batin dalam masyarakat yang heterogen (beraneka
ragam).

