


Yang menentukan bentuk sistem ekonomi 
kecuali dasar falsafah negara dijunjung 
tinggi maka yang dijadikan kriteria 
adalah lembaga-lembaga khususnya 
lembaga ekonomi yang menjadi 
perwujudan atau realisasi falsafah 
tersebut. Dalam lembaga-lembaga 
ekonomi menunjukkan adanya Swings of 
pendulumn yang bergeser ke kiri dan ke 
kanan. 



1. Pasal-pasal Ekonomi dalam UUD 1945 
a. Pemikiran Mohammad Hatta 

b. Pemikiran Wilopo 

c. Pemikiran Wijoyo Nitisastro 

d. Pemikiran Mubyarto 

e. Pemikiran Emil Salim 

2. Konsep Demokrasi Ekonomi (KDE) 

3. Konsep Ekonomi Pasar Terkelola (KEPT) 

 



Ada tiga hal yang dianggap penting karena 
memberikan fondasi penting tentang Sistem 
Ekonomi Pancasila (SEP) yaitu pasal 33, pasal 
23 dan pasal 34 UUD 1945. 

Pasal 33: 

Ayat (1) : Perekonomian disusun sebagai 
usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan 

Ayat (2) : cabang-cabang produksi yang 
penting bagi negara dan yang menguasai 
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh 
negara. 

Ayat (3) : Bumi dan air dan kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat 



Setelah diamandemen yang keempat 

pada tahun 2002, maka pasal 33 

ditambah 2 ayat yaitu; 

Ayat (4) : Perekonomian nasional 

diselenggarakan berdasar atas 

demokrasi ekonomi dengan prinsip 

kebersamaa, efisiensi, berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 

kemandirian, serta dengan menjaga 

keseimbangan. 

Ayat (5) : Ketentuan lebih lanjut 

mengenai pelaksanaan pasal ini akan 

diatur dalam undang-undang. 



Pasal 23 UUD 1945: 

(1) Anggaran pendapatan dan belanja 
ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-
undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat 
tidak menyetujui anggaran yang diusulkan 
pemerintah, maka pemerintah menjalankan 
anggaran tahun yang lalu. 

Tujuan dari SEP adalah tercapainya masyarakat 
yang adil dan makmur. Hal ini dapat dimaknai 
bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas 
pekerjaan dan penghidupan yang layak. 
Untuk mewujudkan hal tersebut diatur dalam 
pasal 27 ayat (2) UUD 1945: 

 Tiap-tiap warga negara berhak atas 
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi 
kemanusiaan. 

 



Pasal 34 UUD 1945: 

 Fakir miskin dan anak-anakyang 
terlantar dipelihara oleh negara. 

 

Dengan demikian penafsiran pasal-pasal 
tersebut yang banyak mendominasi 
pemikiran SEP. 

Pemikiran tentang SEP sudah cukup 
banyak, namun ada beberapa yang 
perlu dibahas secara ringkas, adalah 
Faunding Father dan juga tokoh-tokoh 
ekonomi yang ikut mewarnai sistem 
ekonomi Indonesia. 



Bung Hatta menyusun pasal 33 UUD 1945 didasari 
pengalaman pahit bangsa Indonesia yang 
selama berabad-abad dijajah oleh bangsa 
asing yang menganut sistem ekonomi liberal-
kapitalistik. Penerapan sistem ini di Indonesia 
telah menimbulkan kesengsaraan dan 
kemelaratan, oleh karena itu menurut Moh 
Hatta sistem ekonomi yang baik adalah 
berasaskan kekeluargaan. Adapun  orientasi 
utama sistem ekonomi ini adalah masyarakat 
pedesaan, karena merupakan porsi terbesar 
rakyat Indonesia, namun demikian tidak berarti 
melupakan perkembangan ekonomi dunia. 



Pemikiran Wilopo disampaikan pada 
perdebatan dengan Wijoyo Nitisastro 
tentang pasal 38 UUDS (identik dengan 
pasal 33 UUD 1945), 23 September 1955. 
menurut Wilopo, pasal 33 memiliki arti SEP 
sangat menolak sistem liberal, karena itu 
SEP juga menolak sektor swasta yang 
merupakan penggerak utama sistem 
ekonomi liberal/kapitalistik. Penolakan ini 
dikhawatirkan sektor swasta akan 
mengeksploitasi kaum kaya/ pemilik modal 
terhadap kaum ekonomi lemah/buruh. 



Merupakan tanggapan terhadap pemikiran 
Wilopo. Menurut Wijoyo, pasal 33 UUD 1945 
jangan ditafsirkan sebagai penolakan 
terhadap sektor swasta. Justru dalam SEP 
sektor swasta diberikan kesempatan 
berkembang sesuai dengan pasal 27 UUD 
1945. dengan demikian sektor swasta turut 
berperan dalam proses pertumbuhan dan 
pemerataan. Agar sektor swasta tidak 
menjadi eksploitatif maka peranan negara 
sangat penting dalam pembangunan 
ekonomi. 



Menurutnya SEP adalah sistem ekonomi yang 
bukan kapitalis dan juga bukan sosialis. Salah 
satu perbedaan SEP dengan kapitalis adalah 
pandangan tentang manusia. Dalam sistem 
kapitalis atau sosialis, manusia dipandang 
sebagai makhluk rasional yang memiliki 
kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan 
akan materi saja, asumsi ini tidak cocok untuk 
membangun SEP. karena itu Mubyarto 
menyusun konsep ideal tentang manusia 
Pancasila. Menurutnya manusia dalam SEP 
adalah manusia yang selalu menyeimbangkan 
kebutuhan jasmani dan rohani, baik karena 
dorongan rasional maupun moralitas. 



Konsep Emil Salim tentang SEP sangat 

sederhana yaitu sistem ekonomi pasar 

dengan perencanaan. 



KDE adalah merupakan kelanjutan 

penafsiran pasal 33 UUD 1945. Menurut 

konsep ini, pasal 33 tersebut ditafsirkan 

bahwa SEP adalah demokrasi ekonomi 

yang mempunyai tujuan untuk 

tercapainya masyarakat Indonesia yang 

adil dan makmur 



KEPT adalah merupakan perkembangan baru 
tentang pemilikan SEP. yang dikemukakan 
oleh ISEI pada konggresnya ke-13 di 
Medan. KEPT ini dipersiapkan untuk 
menghadapi era perdagangan bebas 
abad ke-21. menurut ISEI “KEPT 
memperhatikan perkembangan sejarah 
dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara, sehingga 
perubahan dan penyesuaian dalam 
penyelenggaraan pembangunan ekonomi 
nasional merupakan keharusan dalam 
rangka mengantisipasi segala perubahan. 



KEPT memberikan penekanan (aksentuasi) 
pada peningkatan daya saing dan 
perwujudan fairness. 

Peningkatan daya saing dapat dicapai 
dengan: 

1. Memanfaatkan mekanisme harga atau 
pasar. 

2. Perbaikan, penyempurnaan maupun 
pembubaran dan pembentukan institusi 
yang ada dalam perekonomian Indonesia 
dapat mendukung proses kemajuan 
ekonomi. 

3. Privatisasi dan restrukturisasi 

4. Pengembangan SDM dan IPTEK 

5. Pelayanan jasa ekonomi, khususnya oleh 
birokrasi yang cepat dan efisien 

6. Berbagai bentuk kerjasama. 



Fairness yang harus diwujudkan pada tataran 
operasional misalnya: 

1. Adanya deregulasi dan persaingan sehat, 

2. Keberpihakan dalam rangka pengentasan 
kemiskinan yang dilakukan secara konkret, 
terencana dan bertahap, 

3. Kemitraan, misalnya kerjasama yang saling 
menguntungkan, 

4. Desentralisasi, khususnya otonomi daerah 
yang bertanggung jawab dan 
peningkatan mobilitas faktor produksi 
antar daerah, 

5. Penegakan hukum yang konsisten, 

6. Pelayanan jasa umum yang cepat dan 
murah berdasarkan aturan. 



KEPT merupakan upaya untuk mencapai tujuan 
nasional Indonesia dengan memanfaatkan 
mekanisme pasar. Karena menakisme pasar memiliki 
kelemahan yaitu berupa terjadinya kegagalan 
pasar, maka peran pemerintah tetap dibutuhkan. 
Namun demikian campur tangan pemerintah harus 
seminimal mungkin. 

Peranan pemerintah dalam ekonomi pasar terbuka: 

a. Mengoreksi kekuatan anti mekanisme pasar yang 
bersaing sempurna seperti penghapusan monopoli 
dan bentuk-bentuk ketidaksempurnaan pasar 
lainnya, 

b. Berperan sebagai fasilitator untuk menggalang 
modal dalam proyek infrastruktur seperti 
pembangunan jalan, researh and development, 
telekomunikasi dan sistem informasi, 

c. Mengembangkan institutional capacity building 

d. Menciptakan kondisi makro ekonomi yang kondisif 
dan kerangka hukum yang adil dan transparan 
dalam pelaksanaannya. 



SEP atau Sistem Ekonomi Kerakyatan secara 
umum dapat diartikan sebagai sistem 
ekonomi yang memadukan ideologi-
konstitusional (Pancasila dan UUD 1945) 
bangsa Indonesia dengan sistem ekonomi 
campuran (SEPT) yang diwujudkan melalui 
kerangka demokrasi ekonomi serta 
dijabarkan dalam langkah-langkah 
ekonomi yang berpihak dan 
pemberdayaan seluruh lapisan masyarakat 
yang ditujukan untuk mewujudkan 
tercapainya masyarakat yang adil dan 
makmur. 



Menurut Emil Salim, ciri-ciri SEP: 

1. Peranan negara beserta aparatur ekonomi negara adalah 
penting, tetapi tidak dominan agar dicegah tumbuhnya sistem 
etatisme (serba negara). Peranan swasta adalah penting, 
tetapi juga tidak dominan agar dicegah tumbuhnya free fight 
liberailsm. Dalam sistem ekonomi Pancasila, usaha negara dan 
swasta tumbuh berdampingan dengan perimbangan tanpa 
dominasi berlebihan satu terhadap yang lain. 

2. Dalam sistem ekonomi Pancasila maka hubungan kerja antar 
lembaga-lembaga ekonomi tidak didasarkan pada dominasi 
modal, seperti halnya dalam sistem ekonomi kapitalis. Juga 
tidak didasarkan pada dominasi buruh, seperti halnya dalam 
sistem ekonomi komunis, tetapi asas kekeluargaan, menurut 
keakraban hubungan antar manusia.  

3. Masyarakat sebagai suatu kesatuan memegang peranan 
sentral dalam sistem ekonomi Pancasila. Produksi dikerjakan 
oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan 
anggota-anggota masyarakat. Masyarakat adalah bagian 
dari unsur ekonomi non-negara, yakni ekonomi swasta. Dalam 
ekonomi swasta ini yang menonjol bukan pereorangan 
(individual), tetapi masyarakat sebagai kesatuan yang 
melebihi jumlah orang perorangan. Tekanan kepada 
masyarakat tidak berarti mengabaiakan individu. Tetapi 
langkah tindak individu harus serasi dengan kepentingan 
masyarakat.  

 



4. Negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam 
yang terkandung dalam bumi dan yang merupakan 
pokok bagi kemakmuran rakyat. Dalam 
melaksanakan “hak menguasai” ini, perlu dijaga 
supaya sistem yang berkembang tidak menjurus ke 
arah etatisme. Oleh karena itu, “hak menguasai oleh 
negara” harus dilihat dalam konteks pelaksanaan hak 
dan kewajiban negara sebagai : 1) pemilik, 2) 
pengatur, 3)perencana, 4) pelaksana, dan 5) 
pengawas.  

5. Sistem ekonomi Pancasila tidak bebas nilai. Bahkan 
sistem nilai (value system) inilah mempengaruhi 
kelakuan pelaku ekonomi. Sistem yang 
dikembangkan bertolak dari ideologi yang dianut, 
dalam hal ini ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila 
masih terus berkembang sesuai dengan dinamika 
pertumbuhan masyarakat, namun kelima sila secara 
utuh harus dijadikan leitstar (bintang pengarahan), ke 
jurusan mana sistem nilai dikembangkan. 



1. Sistem Free Fight Liberalism, 

2. Sistem Etatisme 

3. Sistem Monopoli 




