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Abstrak: 
 

Penelitian  ini membahas tentang pemikiran ekonomi pancasila Sri-Edi 

Swasono yang berbasiskan nilai-nilai sosio-religio-budaya masyarakat Indonesia 

yang termaktub dalam Pancasila dan pasal 33 UUD 1945, yang didasarkan atas asas 

kekeluargaan dan kebersamaan. dan dianalisis berdasarkan ekonomi Islam 

 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi 

(content analysis) yang memuat metode induksi, deduksi, dan komparasi. Teknis ini 

dipakai untuk menarik kesimpulan secara obyektif dan sistematis lewat penemuan 

karakteristik pesan, sekaligus untuk menganalisis konsep dengan membandingkannya. 

Adapun pendekatan yang dipakai adalah sosiologis-filosofis. Pendekatan ini berfungsi 

mengungkap titik-temu nilai (seperti keadilan) yang ada. Sebab, asas dan nilai yang 

terdalam dari ekonomi adalah tujuannya, yaitu mewujudkan keadilan. Tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

pemikiran ekonomi pancasila Sri-Edi Swasono dalam perspektif ekonomi Islam.  

 

Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Konsep dan pemikiran Sri-Edi 

Swasono tentang Ekonomi pancasila adalah sistem ekonomi yang bukan kapitalis dan 

bukan juga sosialis, akan tetapi merupakan “campuran” antara keduanya. Di antara 

perbedaan sistem ekonomi pancasila dengan kapitalis atau sosialis adalah isu 

nasionalisme dan pandangan tentang manusia. Adapun titik-temu antara pemikiran 

Sri Edi Swasono dengan ekonomi Islam  adalah kedua sistim ini lebih mengutamakan 

moral dan etika sebagai pembebas dari ketertindasan, sehingga mampu menjadi 

kekuatan revolusioner dalam upaya menuju perubahan sosial yang sesuai dengan 

konteks kehidupan yang sedang dijalani demi menggapai keadilan sosial, 

kebahagiaan hakiki dan kesejahteraan bersama dalam menggapai redha Allah swt.  

 

Kata kunci : Ekonomi Pancasila, Ekonomi Islam 

 

 

A. Pendahuluan  
Kegagalan bahkan kehancuran suatu bangsa lebih banyak disebabkan 

oleh minimnya kesadaran terhadap sejarah perjalanan bangsanya sendiri. 

Bahkan seringkali suatu bangsa kehilangan identitas kebangsaannya karena 
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tercerabut dari akar sejarahnya.1 Kondisi seperti inilah yang sekarang dialami 

oleh bangsa yang bernama Indonesia.  

Di satu sisi, Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan 

“imperialisme” ekonomi dan hegemoni global, yang disebut kapitalisme. 

Dalam konteks ini,  Indonesia dituntut untuk bisa menempatkan identitasnya 

sebagai bangsa yang mandiri dan berdaulat,2 termasuk kedaulatan ekonomi. Di 

lain sisi, masalah nasional tidak kalah akutnya. Mulai dari krisis pangan hingga 

penghapusan subsidi rakyat dan ‘asingisasi’ (swastanisasi/privatisasi) aset 

negara (publik).3  

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang telah mulai 

berkenalan dengan kapitalisme global seiring dengan perekonomian era Orde 

baru yang menjadikan paradigma pertumbuhan ekonomi (economic growth) 

menjadi panglima. Krisis devaluasi rupiah yang lantas menjelma menjadi krisis 

moneter sepanjang 1997-1998 telah membutakan mata bahwa pondasi 

perekomomian Indonesia yang dibangun atas dasar hutang luar negeri tidaklah 

kokoh. Namun, di era reformasi ini, kesadaran demikian tidak malah 

membangkitkan semangat di kalangan pemerintahan untuk mencari alternatif 

sistem perekonomian yang manusiawi dan berkeadilan sosial, justru 

sebaliknya, saat ini Indonesia mengalami berbagai serangan arus 

neoliberalisme yang terwujud dalam trio-Washington, yakni deregulasi, 

privatisasi, dan liberalisasi perdagangan.  

Muncul perkembangan menarik dengan diwacanakannya kembali 

sistem Ekonomi Pancasila yang merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan 

dan dijiwai nilai-nilai Pancasila. Pandangan sistem ini yang bisa dilacak dari 

ide-ide Bung Hatta, salah seorang proklamator RI. Senada dengan pesan pasal 

33 UUD 1945 dan berbasiskan nilai-nilai sosio-religio-budaya masyarakat 

Indonesia.  

Dalam tubuh sistem ekonomi Pancasila, terdapat kerangka utama yang 

membangun landasan idealismenya, yakni sosialisme dan kapitalisme. Dalam 

kerangka sosialisme, di sini dimaknai sebagai sosialisme Pancasila. 

Substansinya antara lain akan hal religius (sosialisme religius), yang pertama 

kali dikemukakan oleh Hatta (perumus pasal-pasal ekonomi dalam UUD 

                                                           
1 Nasruddin Anshoriy, Bangsa gagal Mencari Identitas Kebangsaan (Cet. I; 

Yogyakarta: LkiS, 2008), h. vii 

 
2 http://www.independensia.com//Fuad Bawazier Sebut Era Orba Lebih Berdaulat, 

diposting oleh: Arif Rafiuddin, diakses 19 April 2013, 17:48:38  

 
3 Tim HTI, Khilafah, Model Terbaik Negara Yang Menyejahterakan (Cet. I; 

Makassar: DPD I HTI Sulselbar, 2012), h. 19. Lihat juga, HTI, Rencana Kenaikan Harga BBM 

Rencana Bebani Rakyat, Buletin Al-Islam, Ed. 653/Th.XX/1434 
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1945), ketika berpidato di Bukittinggi pada tahun 1932.4 Dikatakan kandungan 

sosialisme religius dalam sosialisme Pancasila, tidak berkorelasi dengan paham 

dialektika-materialisme sosialis “ala Marx”, melainkan merujuk pada sila 

pertama Pancasila dan pasal 29 (Bab Agama), UUD 1945, di mana 

menekankan keharusan landasan etika (moral) religius, yaitu ajaran dan 

perintah Tuhan untuk menjalani pergaulan hidup (termasuk ihwal 

perekonomian) yang menjamin kemakmuran dan kesejahteraan merata, bebas 

dari segala penindasan dalam suasana persaudaraan (kekeluargaan), tolong-

menolong dan adil. Manusia Pancasila yang ber-“Ketuhanan Yang Maha Esa,” 

selain homo economicus (bernaluri kebutuhan ekonomi), juga homo 

metafisikus dan homo mysticus (juga memperhatikan naluri sosial dan moral 

sebagai pengabdian kepada sang Pencipta).5  

Pilihan ekonomi Pancasila berawal dari kegelisahan terhadap 

perkembangan dan implementasi ilmu ekonomi (konvensional/neoklasik). Di 

mana hubungan antara ekonomi dan keadilan sangatlah jauh. Sistem Ekonomi 

Pancasila menurut Mubyarto, tidak liberal-kapitalistik, juga bukan sistem 

ekonomi yang etastik. Meskipun demikian sistem pasar tetap mewarnai 

kehidupan perekonomian,6 tentulah dengan peran-aktif negara dalam 

mengontrol pasar. Dengan kata lain, negara juga menguasai dan mengatur aset 

atau faktor produksi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat 

(contohnya: pelabuhan, air minum, listrik, kereta api), namun sektor swasta 

juga diberi kesempatan berusaha di bidang lain yang tidak dikuasai pemerintah. 

Sistem Ekonomi Pancasila mempunyai ciri semangat solidaritas sosial untuk 

mencapai masyarakat yang berkeadilan sosial yaitu sila kelima dari pancasila. 

Tujuan demokrasi ekonomi dalam sektor swasta dan koperasi yakni 

masyarakat adil dan makmur, yang juga didengungkan dalam agama Islam, 

yakni perekonomian adil dan makmur yang “diridhai” oleh Tuhan Yang Maha 

Esa. 

 

B. Konsep Ekonomi Pancasila Sri-Edi Swasono  

1. Sejarah Ekonomi Pancasila  

Ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan 

dan dijiwai spirit nilai-nilai Pancasila. Pandangan sistem ini yang bisa dilacak 

dari ide-ide Bung Hatta, salah seorang proklamator RI. Senada dengan pesan 

                                                           
4 Mohammad Hatta, Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia (Jakarta: Djambatan, 

1963), h. 1-29 

 
5 Hidajat Nataatmadja, Krisis Global Ilmu Pengetahuan dan Penyembuhannya (Cet. 

I; Bandung: Iqra, 1982), h. 138  
6 Mubyarto dan Boediono, Ekonomi Pancasila, (Yogyakarta: BPFE, 1981), h. 31 
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pasal 33 UUD 1945 dan berbasiskan nilai-nilai sosio-religio-budaya 

masyarakat Indonesia.  

Istilah “Ekonomi Pancasila” baru muncul pada tahun 1967 dalam 

suatu artikel Dr. Emil Salim. Ketika itu belum begitu jelas apa yang dimaksud 

dengan istilah itu. Istilah itu menjadi lebih jelas ketika pada tahun 1979, Emil 

Salim membahas kembali yang dimaksud dengan Ekonomi Pancasila. Pada 

pokoknya Ekonomi Pancasila adalah suatu konsep kebijaksanaan ekonomi, 

setelah mengalami pergerakan seperti bandul jam dari kiri ke kanan, hingga 

mencapai titik keseimbangan. Kekanan artinya bebas mengikuti aturan pasar, 

sedangkan ke kiri artinya mengalami intervensi negara dalam bentuk 

perencanaan memusat. Secara sederhana Ekonomi Pancasila dapat disebut 

sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau 

“ekonomi pasar terkendali”. Mungkin ada istilah-istilah lain yang mendekati 

pengertian “Ekonomi Pancasila”, yaitu “sistem ekonomi campuran”, 

maksudnya campuran antara sistem kapitalisme dan sosialisme” atau “sistem 

ekonomi jalan ketiga”. Tetapi kedua istilah itu banyak variasinya di dunia. 

Sistem ekonomi yang berlaku di Amerika Utara dan Eropa Barat umpamanya, 

dapat disebut sebagai sistem ekonomi campuran, karena sudah tidak asli 

kapitalis, tetapi bukan pula sosialis. Tapi persepsi umum menilai bahwa sistem 

ekonomi AS adalah sebuah model ekonomi kapitalis yang paling representatif, 

sedangkan sistem ekonomi di Uni Soviet (dulu sampai 1991) atau RRC adalah 

model ekonomi sosialis yang paling baku. Barangkali yang lebih mendekati 

model ekonomi campuran adalah sistem ekonomi Inggris atau negara-negara 

Eropa Barat yang lazim disebut juga sebagai negara kesejahteraan (welfare 

state).7 

Dr. Emil Salim tercatat sebagai ekonom pertama yang menggunakan 

istilah “Ekonomi Pancasila”. Berbeda pengertian dengan Mubyarto, yang lebih 

substansial memahami ekonomi pancasila (konsep, sistem, aktivitas, filsafat 

ilmu), sementara Emil Salim menekankan pada sistem (kebijakan) semata, 

yang terkesan politis cenderung akomodatif terhadap teori konvensional 

(konsep, sistem filsafat ilmu). Namun harus dicatat, Mubyarto-lah pada tahun 

1981 yang membawa wacana ekonomi pancasila dalam diskusi ilmiah dan 

perkuliahan di perguruan tinggi (Indonesia).8  

Ekonomi Pancasila, dilahirkan dalam suasana “perang/kontradiksi” 

dalam tubuh ideologi materialisme, dan menegaskan supremasi moral dan nilai 

                                                           
7http://matakuliah.files.wordpress.com/2007/09/ekonomi-pancasila-dalam-tinjauan-

pilsafat-ilmu.pdf, diakses tanggal 2 Mei 2013 

 
8 Sri-Edi Swasono, Ekspose Ekonomika Mewaspadai Globalisasi dan Pasar-Bebas 

(Cet. V; Yogyakarta: PUSTEP-UGM. 2010), h. 98 
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transenden (agama). Hidajat Nataatmadja misalnya, memberikan kritik 

terhadap kapitalisme, sebagai senyawa materialisme, yang terlalu berlandaskan 

pada maksimisasi kepuasan kebendaan dan kepentingan pribadi, homo 

economicus,9 kurang memerhatikan kesejahteraan manusia dan kepentingan 

sosial.  

Menurut Sri-Edi Swasono,10 sebenarnya gugatan moral terhadap ilmu 

ekonomi neoklasikal ini telah dikemukakan oleh Mohammad Hatta sejak di 

Perhimpunan Indonesia ketika ia masih di Negeri Belanda. Kemudian Hatta 

merenungkannya di penjara Glodok (1934) dan pembuangan di Boven Digoel 

dan Banda Neira (1935-1942) untuk mempersiapkan suatu sistem ekonomi 

bagi Indonesia Merdeka, yang bertumpu pada paham Kesejahteraan sosial.  

Sistem Ekonomi Pancasila telah dirumuskan berdasar asas 

kebersamaan dan kekeluargaan, berbasis pada ideologi Pancasila dan UUD 45, 

di mana dalam Pancasila tersebut manusia mencari keseimbangan antara hidup 

sebagai pribadi, dan hidup sebagai anggota masyarakat.  

Mohammad Hatta, dalam pidatonya 3 Februari 1946 pada Pembukaan 

Konferensi Ekonomi di Yogyakarta, menyatakan bahwa: 

Perekonomian sesuatu negeri pada umumnya ditentukan oleh tiga hal. 

Pertama, kekayaan tanahnya. Kedua, kedudukannya terhadap negeri lain 

dalam lingkungan internasional. Ketiga, sifat dan kecakapan rakyatnya 

serta cita-citanya.  

Terhadap Indonesia harus ditambah satu pasal lagi: yaitu sejarahnya 

sebagai tanah jajahan.11 

Lebih lanjut, menurut Hatta sebagaimana dikutip oleh Swasono, 

sistem ekonomi pancasila adalah sistem ekonomi yang berdasar sosialisme 

religius atau sosialisme Indonesia (asli) yang timbul dari 3 faktor sebagai 

berikut:12  

Pertama, sosialisme Indonesia timbul karena suruhan agama. Karena adanya 

etik agama yang menghendaki adanya rasa persaudaraan dan tolong-menolong 

antara sesama manusia dalam pergaulan hidup, orang terdorong ke sosialisme. 

Melaksanakan bayangan Kerajaan Allah di atas dunia adalah tujuannya. .. 

                                                           
 
9 Hidajat Nataatmadja, Krisis Global Ilmu Pengetahuan dan Penyembuhannya (Cet. 

I; Bandung: Iqra, 1982), h. 142 
10 Sri-Edi Swasono, Op. Cit., h. 97 

 
11 Mohammad Hatta, Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun (Cet. I; 

Jakarta: Inti Idayu Press, 1987), h. 139  

 
12Sri-Edi Swasono, Paradigma Baru Ilmu Ekonomi, Workshop Nasional UIN Syarif 

Hidayatullah, Jakarta, 28 Februari 2012, h. 17 
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Sosialisme di sini tidak harus diartikan sebagai hasil dialektika, tetapi sebagai 

tuntutan hati nurani, sebagai pergaulan hidup yang menjamin kemakmuran 

bagi segala orang, memberikan kesejahteraan yang merata, bebas dari segala 

tindasan.  

Kedua, sosialisme Indonesia merupakan eksperi dari jiwa yang 

berontak bangsa Indonesia yang memperoleh perlakuan yang sangat tidak adil 

dari si penjajah.  

Ketiga, para pemimpin Indonesia yang tidak bisa menerima marxisme 

sebagai pandangan hidup, mencari sumber-sumber sosialisme dalam 

masyarakat sendiri. Bagi mereka, sosialisme adalah suatu tuntutan jiwa, 

kemauan hendak mendirikan suatu masyarakat yang adil dan makmur, bebas 

dari segala tindasan. Sosialisme dipahamkan sebagai tuntutan institusional, 

yang bersumber dalam lubuk hati yang murni, berdasarkan perikemanusiaan 

dan keadilan sosial.   

2. Pengertian Ekonomi Pancasila  

Sri-Edi Swasono menyebut, Ekonomi Pancasila adalah paradigma 

baru ilmu ekonomi,13 dengan konsep baru cooperation, cooperatives, planning, 

grass-roots di dalamnya, yang sulit ditemui bahkan tidak ada dalam ilmu 

ekonomi konvensional. Lebih lanjut, diakuinya dimensi ilmu ekonomi sebagai 

ilmu moral, sebagaimana pula diyakini kaum strukturalis,14 tentulah pula 

menyentuh nilai-nilai agama.  

Swasono menegaskan, ekonomi pancasila sangatlah strukturalistik, 

tidak terlepas dari kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah 

hidup bangsa. Pancasila bahkan, sebagai konsekuensinya, merupakan filsafat 

ilmu.15 Dengan kata lain, ekonomi pancasila menempatkan ilmu ekonomi pada 

peran normatif, bukan hanya bersifat positif (empirik).  

Sistem Ekonomi Pancasila adalah “aturan main” kehidupan ekonomi 

atau hubungan-hubungan ekonomi antar pelaku-pelaku ekonomi yang 

didasarkan pada etika atau moral Pancasila dengan tujuan akhir mewujudkan 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Senada pendapat itu, Putri 

Indahsari16 mendevinisikan sistem ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi 

pasar yang terkelola dan kendali pengelolaannya adalah nilai-nilai Pancasila.  

                                                           
13 Sri-Edi Swasono, Ekspose, Op. Cit., h. 17  

 
14 Mohammad Hatta sebagai bapak ekonomi pancasila, menurut Sritua Arief, adalah 

tokoh pemikir dan seorang pionir dalam pemikiran struktualisme ekonomi. 

 
15 Sri-Edi Swasono, Ekspose, Op. Cit., h. 110 
16 http://fille.blogspot.com/2010/11/sistem-ekonomi-pancasila.html, diakses tanggal 

2 Mei 2013 
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Sri-Edi Swasono menyatakan bahwa kebersaman dan kekeluargaan 

(solidaritas sosial) adalah jiwa moral ekonomi pancasila.17 Ia meyakini bahwa 

solidaritas menjadi perangkum kepentingan-kepentingan individu dalam 

membentuk kepentingan sosial.18 Sehingga menjadi tanggungjawab bersama 

membentuk manusia Indonesia yang memiliki kepribadian berke-Tuhanan, 

berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan.19  

Menurut Swasosno, kedudukan rakyat ditempatkan dalam posisi 

sentral-substansial berorientasi pada manusia bukan modal. Karenanya 

perekonomian dengan tegas mengamanatkan masyarakat yang 

berkesejahteraan sosial, yang tercantum pada Pasal 27, 33 dan 34 UUD 1945 

berbunyi:  

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan; Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan 

yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; Bumi 

dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 

(pasal 33). Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 27); dan fakir miskin 

dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara (pasal 34).20 

Inilah ciri sosialistik Pasal 33 UUD 1945, suatu representasi sosio-

ekonomi Indonesia yang harus ditegakkan, oleh Hatta disebut sebagai 

sosialisme-religius.21 Ekonomi Indonesia dibangun atas dasar nilai-nilai yang 

hidup dalam masyarakat Indonesia, yang bisa berasal dari nilai-nilai agama, 

kebudayaan, adat-istiadat, atau norma-norma, yang membentuk perilaku 

ekonomi masyarakat Indonesia.22  

Berbeda dengan teori ekonomi Smithian (Neoklasik) yang dibangun 

atas dasar paham liberal dengan  mengedepankan nilai individualisme dan 

                                                           
 
17 Sri-Edi Swasono, Kebersamaan, Op. Cit., h. 244  

 
18 Sri-Edi Swasono, Ekspose Op. Cit., h. 101 

 
19 Nasruddin Anshoriy, Bangsa gagal Mencari Identitas Kebangsaan (Cet. I; 

Yogyakarta: LkiS, 2008), h. 15 
20Tom Gunadi, Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD’45 (Jakarta: 

1983), h. 21 

 
21 Sri-Edi Swasono, Kembali Op. Cit., h. 35 

 
22Soetrisno PH., Kapita Selekta Ekonomi Indonesia Suatu Studi, Edisi II (Cet. I; 

Yogyakarta: Andi Offset, 1992), h. 31 
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kebebasan pasar. Singkatnya, kata Hatta dalam Swasono, dasar-dasar bagi 

ekonomi pancasila (sosialisme Indonesia) terdapat pada masyarakat desa yang 

kecil, yang bercorak kolektif, yang banyak sedikitnya masih bertahan sampai 

sekarang, yakni kerjasama dan gotong-royong.23  

Dalam sistem ekonomi (Pancasila) ada beberapa hal yang harus 

dihindari yaitu: a) Sistem free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi 

terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah 

menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural ekonomi nasional 

dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia. b) 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. c) Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu 

kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan 

masyarakat dan cita-cita keadilan sosial. 

Untuk itu  Sri-Edi Swasono mengungkapkan pentingnya moralitas 

agama dalam  menggambarkan Sistem Ekonomi Pancasila sebagai sistem 

ekonomi yang berorientasi (atau berwawasan) pada sila-sila Pancasila, yaitu 

berorientasi kepada (1) Ketuhanan Yang Maha Esa (adanya atau berlakunya 

etik dan moral agama, bukan materialisme); (2) Kemanusiaan yang adil dan 

beradab (tidak mengenal pemerasan antar sesama, pengisapan ataupu riba, dan 

subordinasi ekonomi - modern); (3) Persatuan (kebersamaan, kekeluargaan, 

gotong-royong, tidak saling mematikan – nasionalisme); (4) Kerakyatan 

(demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, mengutamakan ekonomi rakyat, 

mengutamakan hajat hidup orang banyak); (5) Keadilan sosial (persamaan, 

pemerataan, kemakmuran rakyat yang utama bukan kemakmuran orang-

seorang).   

Mengacu pada rumusan Ekonomi Pancasila Sri-Edi Swasono, maka 

dapat dikemukakan bahwa pilar Sistem Ekonomi Pancasila tersebut meliputi 

ekonomika etik dan ekonomika humanistik (dasar), nasionalisme ekonomi dan 

demokrasi ekonomi (cara/metode operasionalisasi), dan ekonomi berkeadilan 

sosial (tujuan). Makna "ekonomi pancasila" tersebut adalah suatu 

perekonomian yang orientasinya pada keterlibatan orang banyak dalam 

aktivitas ekonomi, dengan mengacu pada nilai-nilai konstitusi dan falsafah 

bangsa, yakni Pancasila.    

3. Prinsip-prinsip Ekonomi Pancasila  

Cita-cita nasional Indonesia terpancang pada Pembukaan UUD 1945, 

ekonomi Pancasila disusun untuk tujuan ini: 

                                                           
 
23Sri-Edi Swasono, Paradigma Op. Cit., h. 18 
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“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. 

Mekanisme kebijakan dan tujuan negara secara fungsional harus 

sinergi dalam pencapaiannya. Proses pembangunan tidak logis bila 

meninggalkan rakyat (manusia), kebijakan pembangunan seharusnya 

menggusur kemiskinan, bukan malah menggusur orang miskin. Karenanya, 

lembaga-lembaga ekonomi seharusnya menyelamatkan manusia, bukan hanya 

menyelamatkan modal semata.  

Beberapa prinsip yang seyogyanya dalam sistem ekonomi pancasila 

adalah sebagai berikut: (1) Yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah 

negara/pemerintah. Contoh hajad hidup orang banyak yakni 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.  

a. Asas Kekeluargaan (Kerjasama)  

Prinsip “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas 

asas kekeluargaan” dalam pasal 33 UUD 1945 ini, menurut Sri-Edi Swasono, 

adalah “karya agung”, secara konstitusional dan paradigmatik merupakan 

sumbangsih terbesar bangsa Indonesia (paradigma baru) bagi sistem ekonomi 

dunia.24 Di dalamnya terdapat 3 kata kunci (ideologis), yakni “disusun”, 

“usaha bersama”, dan “asas kekeluargaan”, yang menjadi sukma keadilan 

dalam ekonomi Pancasila.25 

Pemikiran Sri-Edi Swasono, bahwa sistem ekonomi Indonesia yang 

menganut sistem demokrasi Pancasila sangat berbeda dengan sistem demokrasi 

ekonomi yang dianut oleh paham barat. Dalam demokrasi Ekonomi Pancasila 

                                                           
24 Sri-Edi Swasono, Paradigma Op. Cit., h. 3 

 
25 Sri-Edi Swasono, Memperhatikan Cita-cita Nasional Berdasar Doktrin 

Kebangsaan dan Doktrin Kerakyatan, Universitas Indonesia, 14 Maret 2011, h. 5 
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dasarnya adalah paham usaha bersama dan asas kekeluargaan (mutualism and 

brotherhood), sedangkan dalam ekonomi barat berdasarkan pada paham 

liberalisme dan individualisme.  

Senada dengan itu, pendapat Dawam Rahardjo dalam artikelnya 

Ekonomi Pancasila dalam Tinjauan Filsafat Ilmu, ini adalah nilai-nilai 

tradisional yang bersumber pada budaya Indonesia. Tapi, asas kekeluargaan 

dan kerjasam ini, yang berdasarkan kepada solidaritas mekanis, telah 

ditransformasikan menjadi solidaritas fungsional, dengan nilai-nilai 

individualita dalam lembaga koperasi.26  

Istilah kekeluargaan, menurut Swasono lebih tepat diartikan sebagai 

brotherhood atau persaudaraan, bukan kindship atau kekerabatan. Hal ini 

diyakini ke arah cita-cita nasional, yakni transformasi ekonomi dan 

transformasi sosial. Paham filsafat dasar ini adalah 

kolektivisme/komunitarianisme bukan individualisme/ liberalisme. Paham 

individualisme, yaitu individu-individu menempatkan perfect individual liberty 

(kebebasan individu) dan self interest (pamrih/ kepentingan pribadi) pada 

kedudukan utama. Inilah self interest, yang dalam Ilmu Ekonomi dikenal 

dengan sifat homo economicus, yang kemudian dapat membentuk watak homo 

homini lupus (pribadi serakah). Kemudian individu-individu bersepakat 

membentuk masyarakat (society) melalui kontrak sosial. Individualisme adalah 

representasi paham liberalisme.  

Paham kolektivisme (communitarianisme), yaitu masyarakat 

(society) dengan paham kebersamaan (mutualisme) dan kekeluargaan 

(brotherhood), berikut kepentingan bersama (mutual interest) yang 

menyertainya, ditempatkan pada kedudukan utama. Anggota-anggota 

masyarakat berada di bawah lindungan masyarakat sebagai makhluk sosial 

(homo-socius). Kolektivisme merupakan representasi paham kebersamaan. 

Kepentingan masyarakat adalah utama atau pada posisi substansial, bukan 

menempatkannya pada posisi residual atau marginal sebagaimana disebutkan 

dalam Penjelasan Pasal 33 UUD 1945 “.. dalam demokrasi ekonomi 

kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-

seorang..”. Namun demikian, hak-hak individu dan martabat individu dalam 

ekonomi pancasila tetap diakui dan dijunjung tinggi.  

Prinsip kerjasama oleh Swasono secara khusus dibahas dalam 

makalahnya Persaingan versus Kerjasama (2011), yang disebutnya sebagai 

“kekuatan ekonomi utama”. Kerjasama adalah mekanisme dinamis masyarakat 

yang mengemban paham kebersamaan (mutualisme) dan kekeluargaan 

(brotherhood). Kerjasama melahirkan kekuatan berganda-ganda (sinergi), yang 

                                                           
26 Dawam Rahardjo, Ekonomi Pancasila dalam Tinjauan Filsafat Ilmu, The 

International Institute of Islamic Thought Indonesia (Publikasi), 6 Januari 2004  
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Swasono istilahkan dengan extremely powerful economics force. Agama-

agama menurut Swasono, lebih menganjurkan kerjasama daripada persaingan 

(competition).27 Karenanya, kerjasama membentukkan masyarakat tenteram 

sedangkan persaingan membentukkan masyarakat resah dan sekaligus juga 

pesaing yang menang menyita semuanya, membentukkan a winner-take-all 

society. Sebenarnya manusia harus menyadari, lebih membutuhkan kerjasama 

dalam kehidupan sosial-ekonomi daripada persaingan, karena persaingan hanya 

akan melahirkan perang. Ia menjelaskan, setelah bersaing keras (frre-fight yang 

saling mematikan), terjadi dua Perang Dunia. PD I berakir, dunia berhenti. 

Dunia bergerak lagi melalui kerjasam (kerjasama internasional, Liga Bangsa-

bangsa). Persaingan keras berikutnya melahirkan PD II, kemudian berakhir, 

dunia berhenti. Dunia bergerak lagi melalui kerjasama, dengan berdirinya 

Perserikatan bangsa-bangsa (PBB).  

Menurut Swasono, doktrin kebersamaan apabila diformalkan 

(dilembagakan) akan menjadi badan usaha bersama, yang lazim di Indonesia 

disebut sebagai “Koperasi”. Koperasi adalah suatu lembaga sosial-ekonomi 

“untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama”. Koperasi sering disebut 

sebagai kumpulan orang. Di dalam koperasi manusialah yang diutamakan, 

setiap orang (individu anggota) dihormati harkat dan martabatnya secara sama, 

dalam prinsip “satu orang satu suara” (one man one vote). Namun tidak berarti 

di dalam koperasi peran (financial capital) tidak penting. Koperasi juga 

menghidupkan perikehidupan kolektiva (kesetiakawanan) dengan tetap 

mempertahankan individualita (kesadaran pribadi). Dalam koperasi berlaku 

prinsip partisipasi dan emansipasi.  

Di Indonesia, bentuk usaha kerjasama rakyat di sektor riil seperti 

koperasi, secara signifikan berkontribusi terhadap pendapatan dan 

perekonomian nasional. Selama ini, ekonomi rakyatlah menjadi “pahlawan” 

devisa, yang memberi lapangan kerja dan menghidupi rakyat, mengurangi 

pengangguran dan inflasi, dan tentu saja paling mampu bertahan dalam kondisi 

krisis sekalipun.  

Menurut Swasono, upaya dan semangat menolong diri-sendiri secara 

bersama-sama (usaha bersama) ini, dapat tumbuh dari dalam (kesadaran) 

masyarakat sendiri atau tumbuh dari inisiatif pemerintah, elit masyarakat, 

organisasi kemasyarakatan, dan lain-lain. Bahkan, kepribadian (kerjasama, 

cooperation) demikian dapat dibentuk melalui proses pelatihan dan 

pendidikan.28  

                                                           
27Sri-Edi Swasono, Kelengahan Akademis dalam Pengajaran Ilmu Ekonomi: 

Persaingan dan Kerjasama, FHUI, 11 Maret 2011, h. 6 
28 Sri-Edi Swasono, Kebersamaan Op. Cit., h. 213 
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Di dalam demokrasi Pancasila keberadaan individu tidak diabaikan, 

namun individu adalah sosok makhluk sosial di dalam kekolektifan. Swasono 

menegaskan individualisme, self interest, dan liberalisme, yang oleh Dr. KRT 

Radjiman Wediodiningrat, disebut sebagai “penyakit masyarakat” karena 

berdasar “pamrih diri-pribadi”, sebagai sumber persaingan. Hak milik 

cenderung dimutlakkan, padahal seharusnya relatif dan berfungsi sosial.29  

Sri-Edi Swasono mengajarkan bahwa konsep Koperasi adalah pilar 

utama untuk meraih ekonomi yang demokratis dan mandiri. Konsep koperasi 

beliau perbandingkan dengan neoliberalisme. Baginya, neoliberalisme justru 

menjadi penyebab menurunnya kesejahteraan Indonesia. Neoliberalisme 

ekonomi menciptakan daulat pasar, bukan daulat rakyat. Pembangunan negara 

atas dasar neoliberalisme hanya menggusur orang miskin, bukan menggusur 

kemiskinan.  

Bagi beliau, koperasi merupakan manifestasi dari sistem ekonomi 

Pancasila. Maka dari itu, penerapan ekonomi koperasi di Indonesia menjadi 

penting, sebagai soskoguru perekonomian nasional.  

b. Prinsip Hak Milik  

Menurut Sri-Edi Swasono, demokrasi Pancasila bertujuan untuk 

perluasan distribusi aset, restruksturisasi aset dan ada triple-co, yaitu co-

ownership (pemilikan bersama), co-determination (penetuan/putusan bersama) 

dan co-responsibility (tanggungjawab bersama). Hal ini berbeda dengan 

demokratisasi dalam demokrasi ekonomi barat, yaitu demokratisasi berarti 

privatisasi (kepemilikan), liberalisasi dan deregulasi perdagangan.  

Pada prinsipnya institusi hak kepemilikan seraca signifikan 

memengaruhi pertumbuhan perekonomian suatu masyarakat (negara), arus 

pendapatan dan tingkat kemakmuran. Dengan begitu, sistem ekonomi yang 

dianut akan menentukan sasaran-sasaran kebijakan dan bagaimana sarana-

sarana yang tepat dapat bekerja dengan baik. Karenanya keterlibatan rakyat 

dalam proses ekonomi akan berdampak pada “keterbawasertaan” rakyat dalam 

jalur pemerataan kebutuhan dan kepemilikan ekonomi. Pelaku ekonomi 

memiliki pengertian seluruh produsen, distributor maupun konsumen baik 

perorangan, kelompok, organisasi atau pun badan hukum.  

Pemikiran Swasono, diakuinya hak kepemilikan negara (publik) dan 

usaha swasta, atau individu (partikular, istilah bung Hatta)30 bertujuan untuk 

demokrasi ekonomi, dengan tetap menghindari mekanisme monopoli dan 

subordinatif.  

Masyarakat nelayan di Indonesia, dikenal pola kepemilikan bersama 

sarana penangkapan ikan. Nadjib (1998) pernah meneliti, di kalangan 

                                                           
29 Ibid., h. 25 
30 Mohammad Hatta, Membangun, Op. Cit., h. 184 
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masyarakat nelayan terdapat dua pola pemilikan bersama sarana penangkapan. 

Pertama, pola pemilikan yang saling melengkapi dengan menghimpun 

kontribusi peralatan yang dimiliki oleh setiap nelayan yang hanya memiliki 

perahu, jaring, mesin, atau lampu, bergabung (patungan) dalam usaha 

penangkapan bersama. Kedua, pola pemilikan berdasarkan kontribusi nilai 

saham. Pola ini memungkinkan individu-individu nelayan secara bersama-

sama melakukan investasi usaha perikanan dengan jalan membeli seperangkat 

sarana produksi atau sarana penangkapan. Nilai saham setiap individu yang 

bergabung ke dalam usaha bersama tersebut tidak harus sama, bergantung pada 

kemampuan keuangan masing-masing. Besar-kecilnya kontribusi nilai saham 

berkorelasi dengan nilai bagi hasil/ pendapatan yang diperoleh. Mekanisme 

kepemilikan bersama (patungan) ini, juga diakui di kalangan petani di desa-

desa, secara turun-temurun diakui merupakan mekanisme alternatif dalam 

memenuhi kebutuhan, distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.  

Dalam negara pancasila, menurut Swasono, jelas tidak diakui 

kepemilikan atas dasar individualisme atau hak pribadi yang dimutlakkan, akan 

tetapi hak milik diartikan sebagai berfungsi sosial. Prinsip ini tercantum dalam 

Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945:  

1. Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasarkan  atas  

asas kekeluargaan. 

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai 

hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 

3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara. 

4. Perekonomian   Nasional   berdasar   atas  Demokrasi   Ekonomi   

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga 

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.  

5. Ketentuan dalam pasal ini diatur dalam Undang-Undang.31 

Di dalam perkataan “dikuasai negara” memiliki pengertian 

penguasaan dalam arti luas yang mencakup kepemilikan dalam arti publik, 

kekuasaan dalam hal pengendalian serta pengelolaan. Sri-Edi Swasono 

menyatakan, dari segi imperativisme suatu undang-undang, maka “menguasai” 

haruslah disertai dengan “memiliki”, tanpa memiliki maka penguasaan tidak 

akan efektif, apalagi dalam tata-main era globalisasi saat ini –semua serba 

dituntut sesuai dengan the global rules of the game, maka pengambilan 

                                                           
31 Redaksi Sinar Grafika, UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen 

UUD 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999–Keempat 2002): Jakarta : Sinar Grafika, 2002, 
hlm. 26 
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keputusan (decision making) haruslah disertai dengan pemilikan saham.32 

Ironi, penjualan-penjualan saham perusahaan-perusahaan negara ke swasta, 

yang seringkali merupakan persiapan menjualnya lebih lanjut ke asing, 

sebenarnya adalah penjualan decision making, ke arah penguasaan predatorik 

dan pendiktean kehendak, minimal menjauh dari kepentingan publik 

masyarakat. Salah satu contoh cabang-cabang yang penting dan menguasai 

hajat hidup orang banyak adalah listrik, minyak dan gas bumi. Cabang tersebut 

dikatakan sangat penting karena kedudukannya sebagai tulang punggung 

perekonomian.  

Ditegaskan oleh Swasono, hanya perusahaan yang tidak menguasai 

hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-perorang.33 Dengan kata 

lain, kepemilikan dalam pemikiran Sri-Edi Swasono ada dua, yaitu 

kepemilikan individu dan kepemilikan publik (negara).  

Di Indonesia, kepemilikan negara pada BUMN secara umum 

dikelompokkan ke dalam dua ketentuan, yakni kelompok yang harus dimiliki 

negara secar mayoritas dan kelompok yang tidak harus dimiliki negara secara 

mayoritas. Beberapa ketentuan terhadap BUMN-BUMN yang harus dimiliki 

negara secara mayoritas, yakni: (1)  Undang-undang mengharuskan dimiliki 

oleh negara; (2) mengemban public service obligation yang signifikan; (3) 

terkait erat dengan keamanan negara; (4) melakukan konservasi alam/budaya; 

(5) berbasis sumberdaya; dan (6) penting bagi stabilitas ekonomi.34 BUMN-

BUMN yang tidak memenuhi kriteria di atas tidak harus dimiliki secara 

mayoritas oleh negara.  

Pendapat Swasono,35 BUMN-BUMN strategis dan badan-badan usaha 

swasta strategis seharusnya dapat menghidupkan semangat kebersamaan usaha, 

sehingga terbentuk brotherhood nasional (ukhuwah wathaniah) secara ideal. 

Kata kuncinya adalah: (1) dengan co-ownership itu maka pelanggan adalah 

pemilik dan pemilik adalah pelanggan, itulah bentuk nyata kooperativisme. (2) 

dengan co-ownership itu maka dengan sendirinya terbentuk semangat dan 

mekanisme co-determination dan co-responsibility. Jadi, tidak hanya pada 

tataran “merasa ikut memiliki” tetapi “benar-benar ikut memiliki”, tidak hanya 

pada tingkatan stakeholders saja, tetapi merayap bertahap pada tingkatan 

shareholders di bidang-bidang yang memungkinkan. Dengan demikian 

                                                           
32 Sri-Edi Swasono, Kembali, Op. Cit., h. 149 

 
33 Sri-Edi Swasono, Mewaspadai Neoliberalisme “Tentang Kerakyatan dan 

Demokrasi Ekonomi” (Bappenas, 2006), h. 6 
34 Mudrajat Kuncoro, Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan, Edisi V (Cet. I; 

Yogyakarta: UPP STIM YPKN, 2010), h. 270  

 
35 Sri-Edi Swasono, Kembali Op. Cit., h. 149 
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terbentuklah makna makro dari perekonomian rakyat. Dengan demikian, 

ekonomi rakyat bukanlah hanya menyangkut usaha kecil-kecilan, tetapi 

menyangkut pula bagaimana rakyat dapat aktif dan secara riil berkecimpung 

dalam perekonomian besar.  

Sri-Edi Swasono sebenarnya tidak sertamerta menolak asing, atau anti 

besar, akan tetapi investor asing diterima untuk bermitra bukan untuk 

mendominasi. Rakyat tetap harus menjadi tuan di negeri sendiri, bukan sekedar 

menjadi jongos. Namun, Swasono dengan keras menolak Konsensus 

Washington, yakni deregulasi, liberalisasi, dan privatisasi.36 Sebagai misal 

saham INDOSAT sebagai usaha nasional seharusnya tidak dijual ke usaha 

swasta (asing), ataupun privatisasi dan liberalisasi perbankan.  

c. Asas Perencanaan Negara   

Ada dua kelompok dalam perekonomian, yaitu neoklasik-liberalis dan 

strukturalis. Kelompok pertama adalah liberalis, disebut juga fundamentalis 

pasar, yang digawangi Adam Smith, meyakini mekanisme pasar-bebas akan 

mengatur dirinya sendiri (selg-regulating dan self-correcting) melalui invisible 

hand (tangan ajaib), pemerintah tidak seharusnya ada di pasar. Kedua, 

kelompok strukturalis yang memberi perhatian mendasar pada masalah 

kesejahteraan sosial, menolak ketimpangan-ketimpangan struktural dan proses 

dehumanisasi di dalam pasar-bebas, karena menjadi sumber ketidakadilan 

sosial-ekonomi. Kelompok ini berpandangan, pemerintah seharusnya 

melakukan intervensi pasar, sehingga pasar betul-betul memberikan 

kemakmuran.  

Sistem pasar Laissez-faires dengan paradigma invisible hand yang 

berprinsip bahwa ekonomi dalam jangka panjang akan selalu ada dalam 

kondisi keseimbangan, telah banyak dikritik karena tidak menciptkan suasana 

pasar yang yang seimbang dan adil, bukan saja oleh pakar ekonomi Pancasila 

dan ekonomi Islam tetapi juga oleh pakar ekonomi kapitalis. Kritik yang sangat 

terkenal adalah kritik yang berasal dari Jhon Maynard Keynes yang dikutip 

dalam buku Paul Ormerod, mempertanyakan apa yang dimaksud “jangka 

panjang” itu, dengan menegaskan (atas asumsi dan definisinya sendiri tentang 

jangka panjang)  bahwa “in the long run we are all dead”, pada akhirnya 

semua akan mati.37  

Pendapat Sri-Edi Swasono dalam bukunya Daulat Rakyat versus 

Daulat Pasar dinyatakan bahwa pasar adalah suatu mekanisme lelangan belaka, 

yang kuat (memiliki dana) akan memenangkan lelang. Bagi yang tidak 

memiliki kekuatan dana akan dikalahkan atau hanya akan menjadi penonton 

                                                           
36 Sri-Edi Swasono, Kembali Op. Cit., h. 85  
37Paul Ormerod, Matinya Ilmu Ekonomi, disadur oleh Parakitro T. Simbolon 

(Jakarta: KPG, 1999), h. 64  
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dan berada di luar pagar transaksi ekonomi.38 Lebih lanjut dikatakannya, teori 

pasar dibangun oleh Adam Smith melalui hubungan silogisme sebagai berikut: 

bahwa perekonomian akan efisien bila ada persaingan bebas, selanjutnya 

persaingan bebas akan menuntut pasar bebas sebagai wadahnya. Dengan 

asumsi logis bahwa ada informasi sepenuhnya tentang pasar. Pasar mengatur 

mekanisme ekonomi dan pasar digerakkan oleh tangan ajaib.  

Bagi Swasono, pasar tidak hanya berarti sekedar suatu locus atau 

tempat bertemunya permintaan dan penawaran, tetapi pasar adalah suatu 

kekuatan besar yang disebut the global financial tycoons, yakni kaisar-kaisar 

peguasa modal global dengan kekuasaan ekonomi luar biasa yang berbentuk 

TNC/MNC (MultiNational Corporation) termasuk yang melembaga sebagai 

Bank Dunia, IMF, ADB, dan lain-lain. Melalui kekuatan jaringan global dan 

memperalat globalisasi, mereka menyebarkan sistem pasar-bebas. Swasono 

menyebutnya, dengan kekuatan neoimperealisme dan neoliberalisme, 

membentuk suatu penjajahan baru terhadap negara-negara lemah-ekonomi dan 

lemah-politik.39  

Namun demikian, ekonomi pancasila bukan berarti anti-pasar, akan 

tetapi pasar lebih dapat dikendalikan untuk diarahkan kepada kemakmuran 

bersama berdasar efisiensi-berkeadilan, yakni pasar terkendali, atau meminjam 

istilah Bung Hatta, ekonomi terpimpin. Peran pasar memang penting, tetapi 

harus dikontrol negara. Stiglitz, pemenang nobel ekonomi 2001, menegaskan 

bahwa disebabkan kegagalan pasar yang terlalu sering, sistem pasar-bebas 

perlu diwaspadai.40  

Pendapat Sri-Edi Swasono bahwa paham ekonomi Indonesia adalah 

humanisme yang berdasar kebersamaan dan asas kekeluargaan, yang 

merupakan ruh dari Pancasila dan UUD 1945, (sebagaimana dimuat di Pasal 33 

Ayat I,2,3 ). Selain ini Pasal 33 Ayat 1 mengamanatkan bahwa perekonomian 

Indonesia secara imperatif “disusun” sebagai usaha bersama berdasarkan atas 

asas kekeluargaan. Dalam artian perekonomian Indonesia “tidak dibiarkan 

tersusun sendiri secara bebas oleh kehendak/kekuatan pasar semata”, tetapi 

negara perlu menyusun, menata dan merencana. Hal ini mengamanatkan 

pentingnya peran Bappenas (merupakan alasan didirikannya tahun 1947) 

                                                           
 
38Sri-Edi Swasono, Menegakkan Ideologi Pancasila: Daulat Rakyat versus Daulat 

Pasar (Yogyakarta: PUSTEP-UGM, 2005), h. 15  
39 Sri-Edi Swasono, Kembali, Op. Cit., h. 29  

 
40 Joseph E. Stiglitz, Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju 

Dunia Yang Lebih Adil (Cet. I; Bandung: Mizan, 2007), h. 133 
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sebagai perencana pembangunan nasional, utamanya pembangunan ekonomi 

nasional.41  

Ditegaskan oleh Swasono, ekonomi pancasila jelaslah sangat 

strukturalistik, yakni pemerintah tidak cukup bertugas intervensi pasar secara 

temporal-insidentil, atau negara bersifat pasif, akan tetapi berfungsi 

perencanaan (disusun). Pembangunan nasional harus dilakukan melalui 

perencanaan. Masa depan Indonesia harus didesain, strategi pembangunan 

harus disusun. Ketimpangan-ketimpangan antara kaya dan miskin, antara kota 

dan desa, antara jawa dan luar jawa, antara pengusaha asing dan pengusaha 

nasional, dan seterusnya, harus direstruktur dengan campurtangan pemerintah, 

agar daulat pasar tidak menggusur daulat rakyat.  

Ekonomi liberal atau neoliberal bertentangan dengan Pancasila dan 

UUD 1945 dan mereduksi keutuhan serta kemuliaan dan keutuhan makna 

kedaulatan dan kemerdekaan nasional. Ekonomi Konstitusi yang dilandaskan 

pada pasal 33 UUD 1945) menjamin kemakmuran besama, kepentingan 

masyarakat lebih utama dari kepentingan orang-seorang, hajat hidup orang 

banyak dikuasai negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat.  

 

C. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam   

1) Prinsip Kekeluargaan (Kerjasama)  

Islam memandang manusia sebagai satu keluarga dalam persaudaraan 

(ukhuwah) atas dasar nilai-nilai tauhid. Prinsip ini merupakan pilar yang paling 

mendasar dan memotivasi manusia membangun kehidupan sosial-ekonomi. 

Manusia diarahkan untuk perbaikan hidup bersama tanpa diskriminasi, untuk 

bekerjasama dan saling menolong, serta menjauhkan diri dari persaingan dan 

pergumulan yang tidak sehat.  

Abdul mannan, secara khusus dalam bukunya Teori dan Praktek 

Ekonomi Islam, mengkaji konsep persaudaraan ini yang dibangun di atas 

pondasi pendidikan moral ilahiah melalui shalat berjamaah dalam kehidupan 

umat Islam, sehingga membentuk rasa persamaan sosial dan ekonomi. Karena 

hakikatnya, manusia (muslim) adalah bersaudara, dan 

kekuasanaan/kepemilikan hakiki sumber daya ekonomi adalah di tangan Allah. 

Setiap orang memiliki hak yang sama. Tidak ada yang dihilangkan haknya 

melainkan dalam batas-batas kualitas kebenaran.42  

Konsep persaudaraan, yang membedakan ekonomi Islam dan ekonomi 

Kapitalis, secara mendasar dibangun dari tiga dimensi ukhuwah,43 yaitu:  

                                                           
 
41 Sri-Edi Swasono, Kembali Op. Cit., h. 121 
42 M.A. Mannan, Op. Cit., h. 338 
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Pertama aspek moral, yang diajarkan melalui internalisasi nilai-nilai 

shalat, seperti kesamaan derajat, dan martabat kemanusiaan. Sekaitan dengan 

hal itu M. Amin Rais, mengatakan bahwa shalat akan memberi pelajaran 

persamaan sesama manusia, rendah hati, menghargai orang lain, dan 

semacamnya.44 Dengan kata lain, shalat akan memberikan tempat bagi setiap 

manusia miskin, kaya, awam dan terdidik sama di hadapan Allah SWT. 

Kedua aspek sosial, bahwa tumbuhnya ukhuwah dalam masyarakat 

muslim, dari pembaharuan spiritual bukan dari perbedaan kelas sosial. ketiga 

aspek ekonomi, bahwa persaudaraan akan mengenyahkan semua kegiatan 

ekonomi yang anti sosial, yang tidak mendorong kepada kesejahteraan. 

Monopoli spekulatif merupakan konsep yang tidak punya manfaat, ia hanya 

akan membuka jurang penderitaan dan kesenjangan hidup manusia.  

Pendidikan dan pelatihan moral mengubah keseluruhan pandangan 

seseorang. Dia tidak merasakan adanya persaingan antarsesama anggota 

masyarakat, bahkan sebaliknya ia memandang bahwa saling membantu, atau 

sekurang kurangnya tidak menghalangi saudaranya untuk berjuang dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya dalam bidang perekonomian merupakan 

kewajban moral dan agama. Semua sama dalam memperoleh kesejahteraan dan 

keadialan sosial, merupakan orientasi perekonomian Islam.  

Karenanya kendala-kendala yang merintangi tujuan ini seperti 

transaksi yang bersifat monopolistik dan eksploitatif, secara imperatif dilarang 

dan harus diganti dengan instrumen alternatif dan bermanfaat bagi 

kemaslahatan manusia. Dalam ekonomi Islam, diakui beberapa prinsip yang 

secara fungsional mendasari sistem distribusi ekonomi yang berkeadilan, yakni 

prinsip pertukaran, prinsip kedermawanan, dan prinsip percampuran.45  

Pondasi kegiatan ekonomi Islam adalah kebersamaan dan 

persaudaraan. Secara khusus Islam memberikan perhatian terhadap pola 

kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha kerjasama, dan merupakan alternatif 

dalam menghapus mekanisme riba yang diharamkan dalam Islam.46 Sebagai 

misal prinsip kerjasama (percampuran) dalam ekonomi Islam adalah akad 

musyarakah (mencampur keahlian dengan keahlian), dan mudharabah 

(keahlian dengan modal).  

                                                                                                                                                         
43 Khairul Fatah, Konsep Ekonomi Islam dan Ekonomi Kapitalis, Skripsi STAIN 

Palopo, 2004, h. 72 

 
44 M. Amin Rais, Tauhid Sosial Formula Menggempur Kesenjangan (Cet. III; 

Bandung: Mizan, 1998), h. 64 
45 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan (Jakarta: 

Rajagrafindo Persada, 2007), h. 51  

 
46 M.A. Mannan, Op. Cit., h. 350  
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Mekanisme musyarakah dan mudharabah dioperasikan dengan 

prinsip kesamaan hak, sehingga melahirkan kepribadian merasa ikut memiliki 

dan tanggungjawab. Aspirasi dan partisipasi dari semua anggota adalah dasar 

pengambilan keputusan ekonomi, karena pada prinsipnya yang berhak secara 

mutlak atas potensi dan sumberdaya ekonomi dalam Islam adalah Allah SWT. 

2) Prinsip Hak Kepemilikan dalam Ekonomi Islam 

Hakikatnya, pemilik alam beserta isinya hanyalah Allah semata. 

Manusia hanyalah merupakan wakil Allah dalam rangka memakmurkan dan 

menyejahterakan bumi. Kepemilikan manusia merupakan derivasi kepemilikan 

Allah yang hakiki. Senada dengan pendapat Naqvi, kepemilikan dalam Islam 

bertujuan untuk memasyarakatkan keadilan, merupakan hak seluruh manusia 

berdasarkan hak pemanfaatan, karena menurut filsafat Islam, manusia dalam 

kapasitasnya sebagai individualnya merupakan pengemban amanah Tuhan di 

bumi.47 Untuk itu, setiap langkah dan kebijakan ekonomi yang diambil oleh 

manusia untuk memakmurkan alam tidak boleh bertentangan dengan ketentuan 

yang digariskan oleh Allah Yang Maha Memiliki. Dalam QS. Al-Ma’idah [5]: 

17 dan QS. Al-Hadid [57]: 7 disinyalir, 

   
    

      
   

Terjemahnya:  

“… kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara 

keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha 

Kuasa atas segala sesuatu.”.48 

   
   
   

Terjemahnya:  

“Berimanlah kamu kepada Allah dan RasulNya dan nafkahkanlah sebagian 

hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.49 

                                                           
47 Syed Nawad Haider Naqvi, Op. Cit., h. 153 

 
48 Departemen Agama RI., Op. Cit., h. 110 

 
49 Ibid., h. 538 
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Kepemilikan Allah merupakan kepemilikan murni dan hakiki. Harta 

yang dimiliki oleh manusia merupakan titipan yang kelak pasti kembali 

kepada-Nya. Kendatipun demikian, manusia diberi kebebasan untuk 

memberdayakan, mengelola, dan memanfaatkan harta benda sebagaimana yang 

telah disyariatkan. Afzalur Rahman50 mengemukakan bahwa Islam 

memperbolehkan (memberi kebebasan) seseorang menciptakan sebanyak 

mungkin kemakmuran dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja 

yang dimiliki, dengan menggunakan sarana yang tidak bertentangan dengan 

kepentingan masyarakat dan kaidah moral.  

Hak milik adalah wewenang yang diberikan oleh Islam kepada 

individu maupun publik untuk menggunakan atau memanfaatkan suatu harta 

tertentu. Adapun kepemilikan manusia terhadap sumber daya alam terbagi 

menjadi kepemilikan individu dan kepemilikan publik (private and public 

property). Inti dari sistem ekonomi kapitalis adalah pengakuan atas hak milik 

pribadi dan tidak mengakui hak milik publik (umum). Dalam sistem ini, setiap 

individu mendapatkan kebebasan sebebas-bebasnya dalam menggunakan harta 

pribadinya tanpa adanya suatu aturan, bahkan negara tidak berhak 

mengintervensi hak milik ini. Sebaliknya, dalam sistem ekonomi sosialisme-

komunis hak milik pribadi hanyalah sebagai pengecualian, dan yang diakui 

hanyalah hak milik publik. Dengan demikin, seseorang tidak berhak untuk 

memiliki harta, pemilik harta adalah negara.51  

Berbeda dengan dua sistem ekonomi tersebut, Islam mengakui kedua 

konsep hak milik secara bersamaan. Dalam artian, Islam tidak hanya mengakui 

hak milik individu saja, tetapi juga mengakui hak milik publik.52 Ingin 

menguasai dan memiliki harta kekayaan, sesuai dengan sifat dasar manusia. 

Karena itu, Islam membenarkan kepemilikan individu, tetapi tidak bersifat 

mutlak. Terlebih dalam mencari, mengelola, dan membelanjakan harta harus 

sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tidak boleh menghalalkan segala cara yang 

merugikan pihak lain dan dapat mengganggu kemaslahatan bersama. 

Menumpuk harta, judi, riba dan transaksi yang bersifat eksploitatif terhadap 

hak orang lain, adalah terlarang. Menurut Mannan, kepemilikan ini harus 

dibatasi dalam kualitas yang wajar, bahwa kepemilikan itu juga merupakan hak 

masyarakat, bahkan hak lingkungan lainnya 53 

                                                           
50 Afzalur Rahman, Ensiklopediana Ilmu dalam Al-Quran (Cet. II; Bandung: Mizan, 

2007), h. 214  

 
51 Heri Sudarsono, Op. Cit., h. 85 

 
52 Syed Nawad Haider Naqvi, Op. Cit. 
53 M. Abdul Mannan, Op. Cit., h. 353 
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Konsep keseimbangan merupakan karakteristik dasar ekonomi Islam. 

Karena Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan seimbang. Salah satu 

wujud keseimbangan kepemilikan manusia adalah adanya kepemilikan public 

sebagai penyeimbang kepemilikan individu, Kepemilikan publik merupakan 

kepemilikan yang secara asal telah ditentukan oleh Islam. Asas dan pijakan 

kepemilikan publik adalah kemaslahatan bersama. Segala komoditas dan jasa 

yang dapat menciptakan ataupun menjaga keseimbangan dan kemaslahatan 

bersama merupakan barang publik yang tidak butuh dimiliki secara individu 

(public goods). Kepemilikan public goods dapat didelegasikan kepada 

pemerintah ataupun instansi lain yang mempunyai nilai-nilai amanah dan 

responsibility (tanggung jawab) yang dapat dibenarkan oleh Islam.  

Berkenaan dengan kepemilikan publik (public goods), Rasulullah 

pernah mengindikasikannya dalam sebuah hadits, “Manusia bersekutu dalam 3 

hal: air, padang sahara, dan api.” Penuturan Rasulullah atas ketiga komoditas di 

atas, bukan berarti public goods hanya dibatasi oleh 3 komoditas tersebut. 

Akan tetapi, makna hadits tersebut dikontekstualisasikan sesuai dengan 

perkembangan zaman. Sebagian ulama berpendapat, penyebutan Rasulullah 

atas ketiga komoditas tersebut adalah sebagai contoh dan bukan berupa 

pembatasan. Dengan demikian, kita bisa melakukan derivasi atas segala barang 

yang bersumber dan ketiga komoditas tersebut. Selain itu, kita juga bisa 

mengambil substansi komoditas tersebut dalam mewujudkan kemaslahatan 

hidup bersama, sehingga kita mampu metakukan analogi terhadap semua jenis 

komoditas dengan tingkat substansi yang sama.  

Kepemilikan publik merupakan jenis atau bentuk komoditas yang 

berfungsi sebagai elemen kemaslahatan hidup bersama yang tidak boleh 

dimiliki oleh individu. Komoditas tersebut harus dikelola oleh sebuah instansi 

yang berfungsi menjaga kemaslahatan hidup bersama meliputi semua sumber, 

baik yang keras, cair maupun gas, minyak bumi, besi tembaga, emas, dan 

termasuk yang tersimpan di perut bumi dan semua bentuk energi juga industri 

berat yang menjadikan energi sebagai komponen utamanya, dan lain 

sebagainya, tidak boleh dikuasai oleh individu yang tujuannya bukan untuk 

kemaslahatan bersama. Karena hal tersebut akan menimbulkan kerugian dan 

kesengsaraan hagi kehidupan masyarakat.  

Demikian juga dengan tanah pemerintah, harta wakaf, sumber 

kekuatan hidrolik, dan sumber-sumber kekuatan lainnya termasuk dalam 

kategori public goods yang tidak boleh dimiliki oleh individu. Hal tersebut 

dikhawatirkan terjadinya eksploitasi dalam mendapatkan keuntungan dan 

komoditas yang dimiliki. Tentunya, hal tersebut akan menyebahkan 

ketidakseimbangan dalam kehidupan masyarakat.  

3) Prinsip Intervensi Negara dalam Ekonomi Islam 
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Pendapat Umer Chapra,54 diakuinya kebebasan individu dan peranan 

mekanisme harga dalam meningkatkan efisiensi, namun Islam tidak 

menganggap kekuatan pasar ini sebagai hal yang suci, sebagaimana pendapat 

Smithian (fundamentalisme pasar), di mana kebebasan individual haruslah 

sepenuhnya diberikan untuk dapat mengoptimalkan kepentingan pribadi (self-

interest) dan persaingan bebas. Itulah sebabnya ideologi ekonomi pasar bebas 

yang berdasarkan stelsel lassez-faire ini menolak campura-tangan negara 

(deregulasi).  

Berbeda dengan sistem ekonomi lainnya, diakuinya peranan 

kewajiban moral subjek dalam ekonomi Islam, menjadi tuntutan bagi negara 

agar berperan aktif secara proporsional dengan tidak memberangus hak 

individual, namun tetap terpeliharanya partisipasi semua pihak melalui 

kerjasama antara swasta dan pemerintah. Sebagai tujuan terwujudnya 

kepentingan pribadi dan sosial sekaligus, mempertahankan ekonomi untuk 

tetap berjalan di atas jalur yang telah disepakati, mencegah penyelewengan 

melalui kekuatan kepentingan pribadi. Semakin besar motivasi yang dimiliki 

rakyat untuk mengamalkan nilai-nilai Islam, dan semakin efektif institusi-

institusi sosial-ekonomi dalam menciptakan keseimbangan antara sumber-

sumber daya dan penggunaannya dalam mewujudkan tujuan, akan semakin 

kecil peranan negara dalam ekonomi.  

Kemaslahatan bagi individu dan masyarakat merupakan hal terpenting 

dalam kehidupan ekonomi, hal inilah yang menjadi karakteristik ekonomi 

Islam, di mana kemaslahatan individu dan bersama harus saling mendukung. 

Dalam arti, kemaslahatan individu tidak boleh dikorbankan demi kemaslahatan 

bersama dan sebaliknya. Dalam mewujudkan kemaslahatan kehidupan 

bersama, negara rnempunyai hak intervensi apabila terjadi eksploitasi atau 

kezaliman dalam mewujudkan sebuah kemaslahatan. Negara harus bertindak 

jika terjadi penyimpangan operasional yang merugikan hak-hak kemaslahatan.  

Untuk mengatur dan menjaga kemaslahatan masyarakat, diperlukan 

sebuah instansi yang mendukung. Al-Hisbah55 merupakan instansi keuangan 

dalam pemerintahan Islam yang berfungsi sebagai pengawas atas segala 

kegiatan ekonomi, Lembaga tersebut bertugas untuk mengawasi semua 

infrastruktur yang terlibat dalam mekanisme pasar. Apabila dalam mekanisme 

terjadi penyimpangan operasional, maka Al-Hisbah berhak melakukan 

intervensi. Selain itu Allah mempunyai wewenang untuk mengatur tata letak 

kegiatan ekonomi di samping diwajibkan untuk  menyediakan semua fasilitas 

kegiatan ekonomi demi terciptanya kemaslahatan hidup bersama. Dalam 

                                                           
54 M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan ekonomi: Islamisasi Ekoknomi 

Kontemporer (Cet. I; Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 248 
55 Muhaimin Iqbal, Op. Cit., h. 183 
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konteks historis, Muhammad SAW., dan para khalifah sesudahnya seringkali 

secara langsung turun melakukan pengawasan dan inpeksi pasar jika terjadi 

kecurangan dan eksploitasi.  

Lebih jauh, Abdul Mannan mengemukakan posisi fungsional negara 

dalam pengendalian mekanisme pasar, sebagai suatu rencana yang 

direalisasikan melalui rangsangan dan bimbingan.56 Terlihat di sini peran besar 

negara bukan bersifat temporal dan pasif, menjadi negara penjaga malam 

dalam paham liberalisme ekonomi.  

 

D. Prinsip Dasar Ekonomi Pancasila Ditinjau dari Asas-asas dalam Islam  

1. Asas Kerjasama  

Ekonomi Pancasila bisa dikatakan seiring dan selaras dengan ekonomi 

Islam, keduanya saling compatible, meskipun mungkin bisa saja tidak 

sepenuhnya substitutable. Sistem ekonomi Islam mengutamakan ukhuwah, 

mengedepankan kepentingan bersama dan keadilan, merupakan suatu sistem 

ekonomi yang berdasar moralitas agama, berorientasi kepentingan dunia-

akhirat, tidak diskriminatori, tidak eksploitatori dan tidak predatori, 

mengharamkan riba (non-usurious), menolak adagium tercela “to get 

something out of nothing”.   

Asas mutualisme dan brotherhood (ukhuwah) dalam pemikiran Sri-

Edi Swasono adalah mendasar dan bernilai historis-normatif. Karena, usaha 

bersama adalah wujud paham mutualisme, atau koperasi adalah wujud nyata 

dari asas kekeluargaan, maka dalam sistem perekonomian ini koperasi 

menempati posisi yang signifikan sebagai sokoguru perekonomian.  

Prinsip demikian dapat kita temukan dalam konsep persaudaraan 

dalam Islam, yang secara signifikan berguna dalam melakukan keputusan 

ekonomi dan pengembangan kesejahteraan masyarakat. Abdul mannan, secara 

khusus dalam bukunya “Teori dan Praktek Ekonomi Islam”, mengkaji konsep 

persaudaraan ini yang dibangun di atas pondasi pendidikan moral ilahiah 

melalui shalat berjamaah dalam kehidupan umat Islam, sehingga membentuk 

rasa persamaan sosial dan ekonomi. Karena pada hakikatnya, manusia atau 

muslim adalah bersaudara, dan kekuasaan/kepemilikan hakiki atas sumber 

daya ekonomi adalah di tangan Allah. Manusia sama secara sosial-ekonomi, 

dan adalah kewajiban moral untuk saling tolong-menolong (ta’awun) untuk 

perbaikan bersama. Untuk tujuan ini, dalam ekonomi Islam dikenal pula 

prinsip percampuran aset, atau a form of patnership where one of the 

contracting parties, sebagaimana dalam prinsip koperasi, bertujuan untuk 

mencari keuntungan melalui kerjasama usaha. Disebut akad kerjasama, karena 

dalam posisi sebagai mitra (tidak subordinatif), yang secara langsung saling 

                                                           
56 M. Abdul Mannan, Op. Cit., h. 369 
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menguntungkan dan saling membutuhkan satu sama lain (mutualisme), seperti 

mudharabah (modal dan keahlian), dan musyarakah (koperasi, usaha dikelola 

bersama).  

Demikian pula, substansi rakyat dalam pemikiran ekonomi Sri-Edi 

bukanlah dalam arti (konsepsi) aritmatik atau statistik, akan tetapi sebagai 

konsepsi politik. Dengan ini, konsepsi rakyat sejajar dengan substansi “umat” 

dalam Islam. Umat adalah solidaritas bersama suatu komunitas (muslim) yang 

secara sosial dipersaudarakan atas dasar kesatuan keyakinan (tauhid), kesatuan 

visi dan misi, serta kesatuan kehidupan (dari Allah) dan syariah. Umat (rakyat) 

tidak harus berarti seluruh penduduk. Rakyat dapat diartikan “the common 

people”, atau rakyat adalah “orang banyak”. Pengertian rakyat berkaitan 

dengan kepentingan publik, yang berbeda dengan kepentingan orang-seorang. 

Pengertian rakyat mempunyai kaitan dengan kepentingan kolektif atau 

kepentingan bersama (mutual interest).  

Atas dasar ini, alasannya barangkali, dalam beberapa penjelasannya, 

Sri-Edi sering mengutip istilah dalam al-Quran, yaitu “jamaah” sebagaimana 

dalam shalat umat Islam, ia artikan sebagai kebersamaan (mutualisme) dan 

“ukhuwah” sebagai asas kekeluargaan (brotherhood, bukan kindship 

nepotistik). Lebih lanjut, istilah ukhuwah/asas kekeluargaan sebagai pernyataan 

adanya tanggungjawab bersama untuk menjamin kepentingan bersama, 

kemajuan bersama dan kemakmuran bersama, layaknya makna brotherhood 

yang mengutamakan kerukunan dan solidaritas. Dalam konteks  negara yang 

pluralistik ini brotherhood adalah suatu ke-ukhuwah-an wathaniyah (nasional).  

2. Asas Hak Milik  

Itulah sebabnya, Sri-Edi menegaskan pasal 33 UUD 1945 sebagai 

sangat islami karena di satu sisi, diutamakannya usaha bersama untuk 

kepentingan bersama, melalui perserikatan; yang berarti menolak 

individualisme atau asas perorangan. Di sisi lain, berlaku prinsip cabang-

cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang 

banyak secara impresif dikuasai (dimiliki) oleh negara, sedang faktor 

produksi/perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada 

di tangan orang perorang.57 Dengan kata lain, hak kepemilikan atas faktor 

produksi dan distribusi ekonomi oleh negara, juga pengakuan hak milik 

individu.  

Hal ini senada dengan pendapat ekonom muslim, Syed Nawad Haider 

Naqvi, bahwa Islam pun demikian mengakui hak milik pribadi, dan hak milik 

publik secara bersamaan. Dalam artian, Islam tidak hanya mengakui hak milik 

                                                           
57Sri-Edi Swasono, Mewaspadai Neoliberalisme “Tentang Kerakyatan dan 

Demokrasi Ekonomi” (BAPPENAS, 2008), h. 6 
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individu saja, tetapi juga mengakui hak milik publik (negara).58 Kepemilikan 

publik didasarkan pada pernyataan Muhammad SAW. tentang berserikatnya 

manusia dalam tigal hal; air, api dan rumput. Kepemilikan aset oleh negara, 

menurut Naqvi, bahwa negara hanya berfungsi sebagai pengatur kegiatan 

perekonomian dan kepemilikan, bukan sebagai pemilik.59 Adanya BUMN 

hakikatnya adalah kembali kepada hak kepemilikan rakyat.  

Pengakuan atas hak milik pribadi ini tentu saja tidak dibebaskan 

sebebas-bebasnya, tanpa aturan seperti halnya dalam sistem ekonomi kapitalis 

(didasarkan atas self-interest), tapi Islam memberikan aturan main dalam hal 

usaha untuk mendapatkan harta dan juga dalam penggunaan harta. Menumpuk 

harta, judi, riba dan transaksi yang bersifat eksploitatif terhadap hak orang lain, 

adalah terlarang.  Namun demikian, instrumen-instrumen ekonomi dan 

keuangan seperti perbankan ribawi dalam ekonomi pancasila nampaknya masih 

mendapatkan tempat dalam pemikiran Sri-Edi.60  

3. Asas Intervensi Negara 

Pada sebenarnya pemikiran ekonomi Sri-Edi Swasono adalah 

ekonomi beraliran strukturalistik, yang pengakui peran signifikan dari 

intervensi negara dalam mengontrol bagaimana mekanisme pasar bekerja, 

sehingga juga bermanfaat bagi kelompok sosial yang lemah. Pendapat 

demikian dapat dijumpai dalam pemikiran ekonomi Islam, Al-Mawardi dan 

Ibnu Taimiyah misalnya, menekankan Islam dan negara mempunyai hubungan 

yang tidak dapat dipisahkan. Satu pihak tidak dapat menjalankan perannya 

dengan baik tanpa dukungan pihak lainnya. Bahwa keberadaan sebuah 

pemerintahan yang efektif, sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya 

kezaliman dan pelanggaran dalam kegiatan ekonomi.61  

Namun demikian, diakuinya peranan kewajiban moral (nilai 

endogenitas) subjek dalam ekonomi Islam, menjadi tuntutan (utama) bagi 

negara agar berperan aktif secara proporsional dengan tidak memberangus hak 

individual, namun tetap terpeliharanya partisipasi semua pihak melalui 

kerjasama antara swasta dan pemerintah. Semakin besar motivasi yang dimiliki 

rakyat untuk mengamalkan nilai-nilai Islam, dan semakin efektif institusi-

institusi sosial-ekonomi dalam menciptakan keseimbangan antara sumber-

sumber daya dan penggunaannya dalam mewujudkan tujuan, akan semakin 

                                                           
 
58 Afzalur Rahman, Ensiklopediana Ilmu dalam Al-Quran (Cet. II; Bandung: Mizan, 

2007), h. 202 

 
59 Ibid., h. 154 
60 Sri-Edi Swasono, Ekonomi Islam dalam Pancasila, Surabaya: UNAIR, 2008, h. 5 
61 Mustafa Edwin Nasution dkk., Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Cet. III; 

Jakarta: Kencana, 2010), h. 190 
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kecil peranan negara dalam ekonomi. Hal ini ditegaskan Naqvi, intervensi 

negara bukanlah indikator kebajikan sosial yang tinggi, dan sistem pasar bebas 

juga bukan merupkan jaminan kebebasan individu. Naqvi menginginkan, yang 

bisa digunakan untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial adalah kombinasi 

antara kontrol negara dan kebebashan berusaha.62  

Bagi Sri-Edi pasar tidaklah bersifat netral atau hanya berarti suatu 

lokus tempat mekanisme penawaran dan permintaan berlangsung, akan tetapi 

lebih dari itu, pasar merupakan alat hegemoni dan dominasi pemilik modal atas 

peserta yang lemah modal. Menurutnya, saat ini dalam sistem neoklasikal yang 

berlangsung dengan prinsip persaingan bebas dan self-interest, harus 

direinterpretasi sehingga berpihak terhadap rakyat secara merata dengan peran 

intervensi negara. Demikian pula pendapat Umer Chapra,63 diakuinya dalam 

ekonomi Islam kebebasan individu dan peranan mekanisme harga dalam 

meningkatkan efisiensi, namun Islam tidak menganggap kekuatan pasar ini 

sebagai hal yang suci, sebagaimana pendapat Smithian (fundamentalisme 

pasar), di mana kebebasan individual haruslah sepenuhnya diberikan untuk 

dapat mengoptimalkan kepentingan pribadi (self-interest) dan persaingan 

bebas. Itulah sebabnya ideologi ekonomi pasar bebas yang berdasarkan stelsel 

lassez-faire ini menolak campura-tangan negara (deregulasi).  

Lebih jauh, Abdul Mannan mengemukakan posisi fungsional negara 

dalam pengendalian mekanisme pasar, sebagai suatu rencana yang 

direalisasikan melalui rangsangan dan bimbingan.64 Terlihat disini peran besar 

negara, bukan bersifat pasif menjadi negara penjaga malam dalam paham 

liberalisme ekonomi. Dengan demikian, terdapat keserasian (konvergensi) 

pemikiran antara ekonomi Islam dan pancasila dalam hal peranan intervensi 

(perencanaan) negara, yang kemudian dilembagakan dalam bentuk lembaga 

Hisbah dan Bappenas untuk mewujudkan tujuan keseimbangan ekonomi dan 

keadilan sosial.  

 

E.  Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Konsep dan pemikiran Sri-Edi Swasono tentang ekonomi pancasila 

menekankan aspek kemanusiaan dan ketuhanan dalam aktivitas ekonomi, 

pemenuhan kebutuhan individu dan sosial, serta materi dan rohani secara 

seimbang, sehingga sistem ekonomi itu menolak keras aktivitas perekonomian 

                                                           
62 Syed Nawad Haider Naqvi, Op. Cit., 154 
63 M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan ekonomi: Islamisasi Ekoknomi 

Kontemporer (Cet. I; Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 248 
64 M. Abdul Mannan, Op. Cit., h. 369  
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yang mengarah kepada ketidakadilan, dan seyogyanya, berpihak kepada rakyat 

miskin yang tertindas secara sosial, ekonomi, politik, dan lainnya. Di samping 

itu, kebijakan perekonomian suatu negara seharusnya menjadi basis 

nasionalisme dan kemandirian/kedaulatan bangsa dalam lingkungan politik dan 

ekonomi global.  

Ekonomi pancasila adalah sistem ekonomi yang bukan kapitalis dan 

juga sosialis, akan tetapi merupakan “campuran” antara keduanya. Dengan kata 

lain, ekonomi pancasila adalah sistem ekonomi pasar-terkendali. Di antara 

perbedaan sistem ekonomi pancasila dengan kapitalis atau sosialis adalah isu 

nasionalisme, falsafah negara, dan pandangan tentang manusia. Dalam sistem 

kapitalis atau sosialis, manusia dipandang sebagai makhluk rasional yang 

memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan akan materi saja.  

2. Titik perbedaan antara Ekonomi Islam dan Pancasila terletak pada: pertama, 

sistem ekonomi Islam merujuk pada al-Quran dan hadis sebagai landasan 

konseptualnya. Sementara sistem ekonomi pancasila merujuk pada ideologi 

negara (Pancasila) yang menjadi falsafah bangsa. Dan kedua, dengan adanya 

perbedaan landasan itu, maka secara otomatis apa yang menjadi tempat 

berpijak yang mendasari keduanya mengenai sistem ataupun instrumen 

ekonomi pun berbeda.  Adapun titik-temu keduanya adalah lebih 

mengutamakan moral dan etika sebagai pembebas dari ketertindasan, sehingga 

mampu menjadi kekuatan revolusioner dalam upaya menuju perubahan sosial 

yang sesuai dengan konteks kehidupan yang sedang dijalani demi menggapai 

keadilan sosial, kebahagiaan hakiki dan kesejahteraan bersama 
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