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A. Sistem Ekonomi Sosialis 

Sosialis adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar 
kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tetapi dengan campur tangan 
pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan 
perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang 
banyak dikuasai oleh negara seperti air, listrik, telekomunikasi, gas lng, dan lain sebagainya. 

Sistem ekonomi sosialis adalah suatu sistem ekonomi dengan kebijakan atau teori yang 
bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dengan tindakan otoritas 
demokratisasi terpusat dan kepadanya perolehan produksi kekayaan yang lebih baik daripada 
yang kini berlaku sebagaimana yang diharapkan. 

Sistem Sosialis ( Socialist Economy) berpandangan bahwa kemakmuran individu hanya 
mungkin tercapai bila berfondasikan kemakmuran bersama. Sebagai Konsekuensinya, 
penguasaan individu atas aset-aset ekonomi atau faktor-faktor produksi sebagian besar 
merupakan kepemilikan sosial. 

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. 

Pandangan sosialis mulai nampak pada abad ke sembilan belas, mereka telah mati-matian 
memerangi pandangan-pandangan ekonomi kapitalis. Munculnya sosialisme adalah akibat 
kedzaliman yang diderita masyarakat karena sistem ekonomi kapitalis serta beberapa 
kekeliruan yang terjadi di dalamnya. 

Prinsip Dasar Ekonomi Sosialis 

• Pemilikan harta oleh negara 

• Kesamaan ekonomi 

• Disiplin Politik 

Ciri-ciri Ekonomi Sosialis: 

1. Lebih mengutamakan kebersamaan (kolektivisme). 



2. Peran pemerintah sangat kuat 

3. Sifat manusia ditentukan oleh pola produksi 

Kelebihan dan Kelemahan Sistem Sosialis.  

Dalam praktiknya, sebuah sistem ekonomi yang diterapkan guna mewujudkan kemakmuran 
dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat tidak lepas dari dua sisi yang bertolak belakang, 
yaitu kelebihan dan kekurangannya. Demikian juga dalam sistemekonomi sosialis. Diantara 
kelebihan sistem ekonomi sosialis adalah disediakannya kebutuhan pokok bagi masyarakat, 
hal itu didasarkan perencanaan negara, dan semua hasil produksi akan dikelola oleh negara. 

Sedangkan kekurangan sistem ekonomi sosialis antara lain; kebebasan ekonomi yang 
terbatas, hak dan kemampuan individu kurang dihargai, menurunnya semangat dan gairah 
untuk berkreasi dan berinovasi, pemerintah cenderung bersikap otoriter, dan terabaikannya 
pendidikan moral masyarakat. 

B. Sistem Ekonomi Kapitalis 

Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada 
setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi baang, 
manjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya. Dalam sistem ini pemerintah bisa 
turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan 
perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi. 

Dalam perekonomian kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan 
kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-
besarnya. Semua orang bebas malakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas 
dengan berbagai cara. 

Ciri-ciri sistem ekonomi Kapitalis : 

1. Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi 

2. Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar 

3. Manusia dipandang sebagai mahluk homo-economicus, yang selalu mengejar 
kepentingann (keuntungan) sendiri 

4. Paham individualisme didasarkan materialisme, warisan zaman Yunani Kuno (disebut 
hedonisme 

Dalam kapitalisme, meskipun keuntungan yang didapat sangatlah besar, kemudian tercipta 
kompetisi sehat antar pasar tanpa risau terhadap campur tangan pemerintah, dan setiap 
pemilik modal bebas menentukan pekerjaan atau usaha apa yang akan mereka jalankan, tetap 
saja menciptakan beberapa nilai negative dan juga anomali. Kasus yang terjadi seperti 



perbedaan kelas ekonomi yang semakin nyata lantaran keuntungan sepihak yang hanya 
diperoleh kaum minoritas atau elitis saja, tanpa mengindahkan kesejahteraan masyarakat 
pada umumnya. 

Adam Smith juga sempat mencetuskan sebuah istilah dalam kerangkan teori ekonomi yang 
dibangunnya; Invisible Hand. Yang dimaksud ‘tangan ghaib’ disini adalah semacam 
kekuatan kasat mata yang menjalankan roda ekonomi dengan sewajarnya sehingga tidak 
terjadi kekacauan dalam pasar. Mekanisme pasar yang terdiri dari supply and demand akan 
mengatur kegiatan ekonomi masyarakat sebaik-baiknya dan Invisible hand dalam mekanisme 
pasar itu akan mengatur kegiatan ekonomi masyarakat secara paling rasional, sehingga dapat 
menciptakan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat. 

Meskipun Adam Smith tidak menyebutkan istilah ‘kapitalisme’ di dua bukunya; The Theory 
of Moral Sentiments dan The Wealth of Nations, tetapi metafora Invisible Hand jelas merujuk 
kepada kompetisi sehat pada sebuah transaksi antara produsen dan konsumen, yang mengarah 
kepada keuntungan untuk kedua belah pihak dengan frekuensi tetap sehingga mampu 
menimbulkan barang produksi yang semakin berkualitas tetapi harga semakin rendah. Dari 
sini, tentu pola yang dimaksud terdapat pada sistem ekonomi kapitalis. 

Tujuan kapitalisme yang hanya berasas pada biaya produksi yang murah dan keuntungan 
yang tinggi realitanya berkebalikan dengan Islam, yang menganjurkan agar seorang muslim 
tidak sekedar menimbun uang dan menghimbau agar menyedekahkannya untuk kemaslahatan 
sosial, kapitalisme justru akan membentuk tatanan masyarakat yang egois, materialis dan 
konsumeris. 

Kebaikan-kebaikan Ekonomi Kapitalis: 

1. Lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang-
barang. 

2. Kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal 
yang terbaik dirinya. 

3. Pengawasan politik dan sosial minimal, karena tenaga waktu dan biaya yang 
diperlukan lebih kecil. 

Kelemahan-kelemahan Ekonomi Kapitalis: 

1. Tidak ada persaingan sempurna. Yang ada persaingan tidak sempurna dan persaingan 
monopolistik. 

2. Sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien, karena adanya 
faktor-faktor eksternalitas (tidak memperhitungkan yang menekan upah buruh dan 
lain-lain. 

 



C. Sistem Ekonomi Pancasila  

Sistem Ekonomi Pancasila (SEP) merupakan sistem ekonomi yang digali dan dibangun dari 
nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip dasar yang ada dalam 
SEP tersebut antara lain berkaitan dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, 
demokrasi ekonomi yang diwujudkan dalam ekonomi kerakyatan, dan keadilan.  
 
Sebagaimana teori ekonomi Neoklasik yang dibangun atas dasar faham liberal dengan  
mengedepankan nilai individualisme dan kebebasan pasar (Mubyarto, 2002: 68), SEP juga 
dibangun atas dasar nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang bisa berasal dari 
nlai-nilai agama, kebudayaan, adat-istiadat, atau norma-norma, yang membentuk perilaku 
ekonomi masyarakat Indonesia. Suatu perumusan lain mengatakan bahwa : “ Dalam 
Demokrasi Ekonomi yang berdasarkan Pancasila harus dihindarkan hal-hal sebagai berikut:  

 Sistem free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan 
bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan 
mempertahankan kelemahan structural ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam 
perekonomian dunia. 

 Sistem etatisme dalam arti bahwa negara berserta aparatus ekonomi negara bersifat 
dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi diluar 
sektor negara. 

 Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam 
berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan cita-cita 
keadilan sosial.” (GBHN 1993). 

 
Seorang pakar senior lain mengatakan bahwa terdapat 5 ciri pokok dari sistem ekonomi 
Pancasila yaitu : (Mubyarto, 1981).  

1.    Pengembangan koperasi penggunaan insentif sosial dan moral. 
2.    Komitmen pada upaya pemerataan. 
3.    Kebijakan ekonomi nasionalis 
4.    Keseimbangan antara perencanaan terpusat  
5.    Pelaksanaan secara terdesentralisasi  
 
Ciri-ciri Ekonomi Pancasila 

1. Yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah negara / pemerintah. Contoh hajad 
hidup orang banyak yakni seperti air, bahan bakar minyak / BBM, pertambangan / 
hasil bumi, dan lain sebagainya. 

2. Peran negara adalah penting namun tidak dominan, dan begitu juga dengan peranan 
pihak swasta yang posisinya penting namun tidak mendominasi. Sehingga tidak 
terjadi kondisi sistem ekonomi liberal maupun sistem ekonomi komando. Kedua 



pihak yakni pemerintah dan swasta hidup beriringan, berdampingan secara damai dan 
saling mendukung. 

3. Masyarakat adalah bagian yang penting di mana kegiatan produksi dilakukan oleh 
semua untuk semua serta dipimpin dan diawasi oleh anggota masyarakat. 

4. Modal atau pun buruh tidak mendominasi perekonomian karena didasari atas asas 
kekeluargaan antar sesama manusia. 

  


