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PERAN KAPITALIS TERHADAP HUBUNGAN KERJA 

Kapitalis adalah sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan alat-alat produksi 

dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan membuat keuntungan dalam ekonomi pasar. 

Pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi 

prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan 

bersama, tapi intervensi pemerintah dilakukan secara besar-besaran untuk kepentingan-

kepentingan pribadi. 

Kritik kapitalisme mengasosiasikannya dengan kesenjangan sosial dan distribusi yang tidak adil 

dari kekayaan dan kekuasaan; kecenderungan monopoli pasar atauoligopoli (dan pemerintah 

oleh oligarki), imperialisme, perang kontra-revolusioner dan berbagai bentuk eksploitasi 

ekonomi dan budaya; materialisme, represi pekerja dan anggota serikat buruh, alienasi sosial, 

kesenjangan ekonomi, pengangguran, dan ketidakstabilan ekonomi. Hak milik pribadi juga telah 

dikaitkan dengan tragedi anticommons. 

PERAN SOSIALIS TERHADAP HUBUNGAN  KERJA 

Sistem ekonomi sosialis merupakan bentuk resistensi dari sistem ekonomi kapitalis yang 

dituding sebagai penyebab tidak tercapainya kesejahteraan yang merata. Ia adalah kebalikan dari 

sistem ekonomi kapitalis yang sepenuhnya menyerahkan siklus ekonomi pada mekanisme pasar 

yang berkembang. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis, Pemerintah mempunyai andil 

besar dalam mengatur roda perekonomian di sebuah negara. Mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, sampai pengawasan terhadap rantai perekonomian masyarakat. 

Penganut kedua sistem ini sama-sama mengklaim bahwa salah satu sistem lebih baik dari yang 

lain, membuat rivalitas antar sistem ini menjalar ke berbagai aspek kehidupan lainnya, mulai dari 

politik, sosial, budaya sampai pada gilirannya berubah menjadi sebuah ideologi yang menjadi 

pedoman dan spirit dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 



PERAN PANCASILA TERHADAP HUBUNGAN PANCASILA 

Sistem ekonomi sosialis merupakan bentuk resistensi dari sistem ekonomi kapitalis yang 

dituding sebagai penyebab tidak tercapainya kesejahteraan yang merata. Ia adalah kebalikan dari 

sistem ekonomi kapitalis yang sepenuhnya menyerahkan siklus ekonomi pada mekanisme pasar 

yang berkembang. Sedangkan dalam sistem ekonomi sosialis, Pemerintah mempunyai andil 

besar dalam mengatur roda perekonomian di sebuah negara. Mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, sampai pengawasan terhadap rantai perekonomian masyarakat. 

Penganut kedua sistem ini sama-sama mengklaim bahwa salah satu sistem lebih baik dari yang 

lain, membuat rivalitas antar sistem ini menjalar ke berbagai aspek kehidupan lainnya, mulai dari 

politik, sosial, budaya sampai pada gilirannya berubah menjadi sebuah ideologi yang menjadi 

pedoman dan spirit dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

 


