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Peran dari Kaitalis, Sosialis, dan Pancasila 
1. 
Kapitalisme 
Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang mengatur proses produksi dan pendistribusian 
barang dan jasa. Menurutmarxis : Kapitalisme adalah suatu system pergaulan hidup yang 
timbul karena cara produksinya memisahkan faktor tenaga dari faktor-faktor produksinya. 
Kapitalisme memiliki sejarah yang panjang, yaitu sejak ditemukannya sistem perniagaan 
yang dilakukan oleh pihak swasta. Di Eropa, hal ini dikenal dengan sebutan guild sebagai 
cikal bakal kapitalisme. Saat ini, kapitalisme tidak hanya dipandang sebagai suatu pandangan 
hidup yang menginginkan keuntungan belaka. Peleburan kapitalisme dengan sosialisme tanpa 
adanya pengubahan menjadikan kapitalisme lebih lunak daripada dua atau tiga abad yang 
lalu.  
Pemerintah mendominasi bidang perdagangan selama berabad-abad namun kemudian malah 
memunculkan ketimpangan ekonomi.Para pemikir ini mulai beranggapan bahwa para borjuis, 
yang pada era sebelumnya mulai memegang peranan penting dalam ekonomi perdagangan 
yang didominasi negara atau lebih dikenal dengan merkantilisme, seharusnya mulai 
melakukan perdagangan dan produksi guna menunjang pola kehidupan masyarakat. 
Dalam catatan Berger, hubungan antarakapitalisme dengan nilai-nilai kebudayaan (terutama 
ilai-nilai agama) mnjadi inti karya klasik Max Weber, ia mengemukakan bahwa reformasi 
Protestan, tanpa disengaja telah mendorong timbulnya sikap-sikap yang sangat cocok bagi 
usaha kapitalis. 
  
2. Sosialisme 
Sosialisme adalah sebuah istilah umum untuk semua doktrin ekonomi yang menentang 
kemutlakan milik perseorangan dan menyokong pemakaian milik tersebut untuk 
kesejahteraan umum. Sosialisme sering disebut sebagai anitesa kapitalisme, yang tingkah 
laku ekonomi dikuasai oleh kepentingan untuk memperoleh keuntungan maksimal lewat 
persaingan bebas,system pasar, dan harga. Sosialisme bertujuan untuk sebuah masyarakat 
yang didalamnya semua orang hidup dapat bekerja sama dalam kebebasan dan solidaritas 
dengan hak-hak yang sama. Tujuannya ialah mengorganisir buruh dan menjamin pembagian 
merata hasil-hasil yang dicapai, dan memberikan ketentraman dan kesempaan bagi semua 
orang. 
Dalam sosialisme kedudukan pekerja-pekerja dalam masyarakat telah berubah pada 
dasarnya. Dalam kapitalisme yang menentukan derajat dan kedudukan manusia adalah 
keturunan social dan kekayaannya , dalam sosialisme derajat dan kedudukan manusia 
ditentukan oleh kecakapan pribadi dan jasa kerjanya bagi masyarakat. 
3. 
Pancasila 
Hubungan industrial pacasila adalah hubungan antara para pelaku dalam proses produksi 
barang dan jasa (pekerja ,pengusaha dan pemerintah ) didasarkan atas nilai yang merupakan 
manifesrasi dari keseluruhan sila-sila dari pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang 
tumbuh dan berkembang diatas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia. 
Sistem ekonomi pancasila merupakan sistem ekonomi campuran yang mengandung pada 
dirinya ciri-ciri positif dari kedua system (ekstrim) yang kita kenal (kapitalis-liberalis dan 
sosialis-komunis). Yang menjadi masalah adalah dimana titik ideal yang kita anggap paling 
tepat. Dengan kata lain kita harus mampu menempatkan peranan negara pada posisi 



sedemikian rupa, sehingga ia mampu mengendalikan kegiatan ekonomi tanpa sampai pada 
posisi komando. 
Masalah peranan mekanisme harga atau mekanisme pasar dalam system ekonomi 
pancasila. Ada yang berpendapat bahwa dalam system ekonomi pancasila, mekanisme pasar 
diperbolehkan tetapi harus dikendalikan oleh perencanaan yang bekerja aktif mengarahkan 
perkembangan ekonomi sesuai dengan urutan prioritas dalam perencanaan. 
Sebenarnya sisten ekonomi pancasila yang memberikan tempat yang tinggi pada peranan 
perencanaan sentral, namun member keleluasan pada bekerjanya mekanisme pasar 
memerlukan persyaratan yang berat. Salah satu syarat yang tidak mudah dipenuhi adalah 
bahwa perusahaan negara yang diharapkan mampu menempati posisi komando, harus mampu 
bekerja efisien. Ia harus mampu melaksanakan sendiri berbagai program dan proyek yang 
ingin didorong perkembangan secara langsung dan membimbing satuan-satuan ekonomi 
individu untuk menirunya. 
  
Sistem ekonomi pancasila ada 4 yaitu : 
Yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah negara / pemerintah. 
Peran negara adalahpenting namun tidak dominan, dan begitu juga dengan peranan pihak 
swastayang posisinya penting  namun tidak mendominasi. Sehingga tidak terjadi kondisi 
system ekonomi liberal maupun komando. 
  
Masyarakat adalah bagian yang penting dimana kegiatan produksi dilakukan oleh semua 
untuk semua serta dipimpin dan diawasi oleh anggota masyarakat. 
Modal ataupun buruh tidak mendominasi perekonomian karena didasari atas asas 
kekeluargaan antar sesame manusia. 
  
Dalam system ekonomi pancasila perekonomian liberal maupun komando harus dijauhkan 
karena terbukti hanya menyengsarakan kaum yang lemah serta mematikan kreatifitas 
yang potensial. Persaingan usahapun harus selalu terus-menerus diawasi pemerintah agar 
tidak merugikan pihak-pihak yang berkaitan. 
  
Tumbuh kembang pemikiran ekonomi pancasila tidak pernah meninggalkan pelajaran 
sejarahnya, dan mengikuti suatu proses pemahaman akan fenomena ekonomi di Indonesia 
yang pada gilirannya akan menghasilkan, memperbaiki dan melengkapi struktur analitik dari 
ekonomi pancasila dengan cara beruntun tanpa akhir. 
  
Satu tugas dari pemikiran ekonomi pancasila adalah untuk mengetahui bagaimana dan 
mengapa perilaku ekonomi masyarakat Indonesia tumbuh dan berkembang. Ekonomi 
pancasila memahami dinamika perubahan yang terjadi.Selama lingkungan ekonomi selalu 
berubah, implikasi langsung yang timbul adalah bahwa perilaku ekonomi harus 
menyesuaikan diri pada perubahan situasi dan perubahan kebutuhan yang terjadi jika ingin 
tetap mereflesikan kenyataan. Oleh karenanya pemikiran ekonomi pancasila secara konstan 
dipaksa untuk melakukan modifikasi dari teori-teori ekonomi yang ada untuk mencari 
kebenaran ilmiah dari ekonomi pancasila dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih 
baik dan mampu melakukan perbaikan-perbaikan terhadap struktur social masyarakat 
Indonesia. 
  
 


