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Pengertian Sistem Ekonomi
Menurut Dumairy (1996)
•

Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang
mengatur serta menjalin hubungan ekonomi
antar manusia dengan seperangkat
kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan.
Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsurunsur
1. manusia sebagai subjek;
2. barang-barang ekonomi sebagai objek,
3. serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan
menjalinnya dalam kegiatan berekonomi

Menurut Sanusi (2000 : 10)
• Sistem ekonomi merupakan suatu
organisasi yang terdiri atas sejumlah
lembaga atau pranata (ekonomi, sosialpolitik, ide-ide) yang saling memengaruhi
satu dengan lainnya yang ditujukan ke
arah pemecahan problem-problem ;
produksi-distribusi-konsumsi yang
merupakan problem dasar setiap
perekonomian

Perbedaan antar sistem ekonomi satu dengan
lainnya terlihat dari ciri-cirinya (Sanusi, 2000)
• Kebebasan konsumen dalam memilih barang atau jasa yang
dibutuhkan
• Kebebasan masyarakat memilih lapangan kerja
• Pengaturan pemilihan/pemakaian alat-alat produksi
• Pemilihan usaha yang dimanifestasikan dalam tanggung
jawab manajer
• Pengaturan atas keuntungan usaha yang diperoleh
• Pengaturan atas motivasi usaha
• Pembentukan harga barang konsumsi dan produksi
• Penentuan pertumbuhan ekonomi
• Pengendalian stabilitas ekonomi
• Pengambilan keputusan
• Pelaksanaan pemerataan kesejahteraan

Sistem Ekonomi Kapitalis
Ciri-cirinya :
• Hak milik pribadi. Alat-alat produksi atau sumber daya ekonomi seperti SDA, modal,
dan tenaga kerja dimiliki oleh individu dan lembaga lembaga swasta.
• Adanya kebebasan berusaha dan kebebasan memilih. Kegiatan produksi dapat
dengan bebas dilakukan oleh siapa saja yang mempunyai inisiatif. Kebebasan
memilih terkait dengan kedaulatan konsumen dan kebebasan pengusaha untuk
memeroleh sumber daya ekonomi. Kebebasan juga dimiliki oleh pekerja dalam
memilih setiap jenis pekerjaan yang dikehendakinya.
• Motif kepentingan diri sendiri. Merupakan kekuatan utama dari sistem ekonomi
kapitalis adalah motivasi individu untuk memenuhi kepentingan/keuntungan diri
sendiri.

Sistem Ekonomi Kapitalis

Ciri-cirinya :
• Persaingan. Setiap individu atau pelaku ekonomi swasta, baik pembeli maupun
pengusaha, dengan motivasi mencari keuntungan yang maksimum bebas bersaing di
pasar dengan kekuatan masing-masing. Setiap pelaku ekonomi swasta bebas
memasuki dan meninggalkan pasar.
• Harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Segala keputusan yang diambil oleh
pengusaha (penjual) dan konsumen (pembeli) dilakukan melalui sistem pasar.
Dengan demikian, tingkat harga dan jumlah produksi yang terjual ditentukan
sepenuhnya oleh kekuatan permintaan dan penawaran
• Peranan pemerintah terbatas. Pemerintah mempunyai peran yang dapat membatasi
berbagai kebebasan individu. Misal, mengeluarkan peraturan yang melarang praktik
monopoli nonalamiah dan melindungi hak-hak konsumen dan pekerja

Sistem ekonomi sosialis
Dibagi dalam sua subsistem, yaitu :
1. Sistem Ekonomi Sosialis Marxis atau sistem
ekonomi komando, cirinya :
• Seluruh unit ekonomi baik produsen, konsumen
maupun pekerja tidak diperkenankan untuk
mengambil keputusan secara sendiri-sendiri yang
menyimpang dari komando otoritas tertinggi yaitu
partai.
• Partai menentukan secara rinci arah dan sasaran
yang harus dicapai dan yang harus dilaksanakan
oleh setiap unit ekonomi dalam pengadaan, baik
barang-barang untuk sosial (social goods) maupun
untuk pribadi (private goods).
• Ruang gerak bagi adanya inisiatif dari pelakupelaku ekonomi tidak ada sama sekali.
• Sistem ini dianut oleh : mantan negara Uni Soviet,
negara-negara Eropa Timur, Korea Utara dan
Kuba

2. Sistem Ekonomi Sosialis Demokrat,cirinya :
• Di satu pihak ada kebebasan individu
seperti dalam sistem ekonomi kapitalis.
Namun di pihak lain, peran pemerintah
lebih besar misalnya dalam menentukan
upah minimum dan penetapan harga
minimum atau maksimum serta ada
kebijakan perlindungan usaha, konsumen
dan pekerja,
• Landasan ilmiah dari sistem ini adalah
kombinasi antara prinsip-prinsip kebebasan
individu dengan kemerataan sosial.
• Sistem ini dianut di Eropa Barat terutama
Jerman

Sistem Ekonomi Campuran
•

adalah sistem yang mengandung
beberapa elemen dari sisitem ekonomi
kapitalis dan sistem ekonomi sosialis.
• Sistem ini lahir sebagai aplikasi dari
negara-negara yang tidak dapat
menerapkan sistem baik kapitalis maupun
sosialis secara 100%
• Di dalam sistem ekonomi campuran
adanya campur tangan pemerintah
terutama untuk mengendalikan
kehidupan/pertumbuhan ekonomi,
mencegah adanya konsentrasi yang
terlalu besar di satu orang atau kelompok
swasta, juga untuk melakukan stabilisasi
perekonomian, mengatur tata tertib serta
membantu golongan ekonomi lemah

Sistem Ekonomi di Indonesia
•
•
•
•

Sistem ekonomi Campuran
Sistem ekonomi Pancasila (UUD ’45)
Sistem ekonomi Koperasi (Orde Lama)
Sistem ekonomi Kerakyatan (Orde
Baru)

Sistem Ekonomi di Indonesia
•

Tiga azas penting yang mendasari Pancasila dan UUD 1945
(sebelum diamandemen tahun 2000) yang membentuk sistem
ekonomi Indonesia, yaitu : kemanusiaan, persaudaraan, dan gotong
royong. Ketentuan-ketentuan dasar konstitusional mengenai
kehidupan ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
(sebelum diamandemen), antara lain tercantum pada pasal 27, 33,
dan 34 UUD 1945. Sebagai simpulan, perbedaan antara sistem
ekonomi kapitalisme atau sistem ekonomi sosialisme dengan sistem
ekonomi yang dianut Indonesia adalah pada kedua makna yang
terkandung dalam keadilan sosial yang merupakan sila kelima
Pancasila, yakni prinsip pembagian pendapatan yang adil
(dibanding dengan pertumbuhan ekonomi) dan prinsip demokrasi
ekonomi. Kedua prinsip ini yang sebenarnya merupakan
pencerminan sistem ekonomi Pancasila yang jelas menentang
sistem individualisme liberal atau free fight liberalism (sistem
kapitalisme ekstrim) dan sistem komando (sistem sosialisme
ekstrim)

