
Kritik Sistem Kehidupan
Barat Kapitalis



Sistem Kehidupan Kapitalisme Barat

• Himpunan pemikiran dan hukum yang terpancar dari akidah sekularisme yang 
menata berbagai urusan masyarakat dan mengatur berbagai interaksinya, yang 
meliputi: 

• Solusi persoalan manusia dalam berbagai aspek kehidupan.

• Penjelasan tatacara penerapan solusi.

• Penjelasan tatacara penjagaan mabda’.

• Penjelasan tatacara penyebaran mabda’.

• Sejumlah pemikiran dan hukum yang tersusun dalam sebuah tema,.

• Contoh: Sistem pemerintahan: sekumpulan pemikiran dan hukum yang 
tanpanya proses pengelolaan urusan masyarakat atau pemerintahannya tidak
dapat terlaksana, meliputi aspek politik, administrasi, peradilan, keuangan
dsb.



Kenapa perlu kritik sistem?

• Sistem kehidupan lahir dari akidah. Kebatilan akidah sudah cukup
menunjukkan batilnya sistem yang dilahirkan.Namun Barat 
mengklaim memiliki sistem kehidupan paling maju dan paling baik.

• Maka perlu menunjukkan kebatilan dari sejumlah fondasi yang 
menopang tegaknya sistem kehidupan Barat: sistem ekonomi, sistem
pemerintahan dan sistem interaksinya.



Kritik Terhadap Sistem
Ekonomi Barat Kapitalis



Asas Sistem Ekonomi
Kapitalisme

• Kebebasan untuk memiliki faktor-faktor
produksi di mana setiap orang atau
kelompok berusaha untuk meraih
kemaslahatan khusus (individu/kelompok) 
baik berupa pemenuhan kebutuhan
maupun keuntungan.



Pilar-pilar Utama 
Sistem Ekonomi
Kapitalisme

• Kepemilikan pribadi atau kebebasan pribadi
untuk memiliki.

• Kemaslahatan pribadi atau keuntungan
sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi.

• Persaingan bebas.

• Mekanisme pasar yang dibangun oleh 
permintaan-penawaran, dan menjadikan
harga sebagai penyeimbang.

• Pembatasan peranan negara dalam pasar 
ekonomi.



Keterangan:
Harga tidak bisa secara sepihak ditentukan
oleh permintaan maupun penawaran.

Penawaran dengan harga yang tinggi akan
direspon dengan tingkat permintaan yang 
rendah. Kondisi ini secara alami akan
menurunkan harga. Turunnya harga akan
membuat tingkat penawaran melemah.

Kuantitas penawaran tidak akan turun terlalu
rendah karena harga yang murah akan
meningkatkan permintaaan. Naiknya
permintaan akan kembali merangsang
kenaikan harga. Kenaikan harga akan
merangsang naiknya kuantitas penawaran.

Mekanisme pasar yang bebas akan selalu
mempertemukan kuantitas permintaan dan 
penawaran di sekitar harga keseimbangan.

Misteri: bagaimana nasib kosumen yang tidak mampu menjangkau harga keseimbangan?



Catatan:

Seiring dengan pengalaman, Barat menjumpai berbagai cacat dalam ekonomi pasar 
dan mengembangkan kapitalisme jenis baru yang disebut mixed economic system 
dengan beragam varian, semisal: state capitalism (رأسمالية الدولة); welfare capitalism 
.dll ;(رأسمالية الرفاة)

Yang membedakan bentuk baru kapitalisme dengan kapitalisme klasik adalah adanya
campur tangan negara dalam pasar ekonomi pada taraf tertentu demi kepentingan
pasar itu sendiri.

Prinsip yang mendasari tetap sama: invisible hand, mekanisme pasar sebagai
pengatur keseimbangan ekonomi.



Beberapa poin
kerusakan Sistem
Ekonomi Kapitalisme

1. Konsep produk ekonomi

2. Kebebasan berkepemilikan

3. Konsep produksi

4. Pandangan tentang problem 
ekonomi



1. Konsep tentang
Produk ekonomi • Setiap barang ( الِسلَع, السلعة , goods) dan jasa

( الَخَدَمات, الخدمة , services) yang manfaatnya
dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan
manusia ( الحاجات ,  needs).

• Kebutuhan manusia adalah keinginan
mereka.

• Setiap barang dan jasa yang mendapat
permintaan di pasar adalah produk
ekonomi.

• Ekonomi tidak mempertimbangkan soal
moral, agama, kesehatan, dll.

“Para ekonom tidak menghukumi kebutuhan
dan menentukannya dari perspektif moral, 
misalnya, untuk menolak atau menerimanya, 
karena hal tersebut ada dalam domain ilmu
moral. Ia juga tidak menghukumi sesuatu dari
aspek bahayanya terhadap kesehatan, karena
itu domain ilmu kedokteran. Ekonomi semata-
mata bertanya: apakah ada kebetuhan yang 
menuntut pemuasan? Dan Apakah sesuatu itu
menawarkan kemungkinan untuk
memenuhinya?” 

“Alkohol dan opium dalam pandangan ekonomi
adalah komoditas yang tidak ada bedanya
dengan bahan makanan dan pakaian.”

(Jelle Zijlstra, mantan Menteri ekonomi dan 
perdana Menteri Belanda).



Kritik • Dengan tidak mempertimbangkan apa yang 
seharusnya dipijak oleh masyarakat, ekonomi
kapitalisme memandang manusia semata-mata
sebagai materi, minus kecenderungan ruhani, 
pemikiran moral dan capaian-capaian maknawi.

• Dengan melihat produk ekonomi semata-mata
barang dan jasa yang mendapat permintaan di 
pasar, dan mengesampingkan prinsip-prinsip yang 
semestinya dipijak oleh masyarakat, ekonomi
kapitalis memisahkan ekonomi dari aspek
hubungan antar manusia dalam bangunan
masyarakat yang baik. Menundukkan manusia di 
bawah ekonomi bukan menundukkan ekonomi
demi kepentingan hidup manusia selaku individu
dan masyarakat.



2. Kebebasan
Berkepemilikan

• Seluruh faktor produksi bebas dimiliki
secara privat.

• Negara hanya melakukan penjagaan
terhadap kepemilikan privat dan 
kebebasan untuk memiliki.

• Dalam perkembangannya, demi 
keuntungan yang lebih besar, modal yang 
lebih besar, bisnis yang berkembang, 
faktor produksi menjadi milik kelompok.



Kritik • Kebebasan berkepemilikan menyebabkan
akumulasi faktor produksi di tangan sejumlah
person atau kelompok. Implikasi: kekuasaan
tunduk kepada kepentingan para kapitalis.

• Kebebasan berkepemilikan melihat segala sesuatu
bisa dimiliki secara pribadi. Dalam kenyataannya, 
ada hal-hal yang terkait dengan kepentingan
kolektif. Menyerahkan itu kepada pribadi atau
kelompok akan menyia-nyiakan hak banyak orang 
dan menguntungkan segelintir orang.

• NB: yang menyebabkan itu adalah karena
kapitalisme hanya berfokus pada peningkatan
kekayaan dan pengembangannya, bukan pada 
pemerataannya.



Konsep produksi
• Produksi dalam kapitalisme adalah aktivitas

menghasilkan komoditas atau jasa yang 
bernilai dan memberi manfaat kepada
manusia.

• Produksi dilakukan dengan “menciptakan
manfaat atau menambahkannya.”

• Manfaat terbatas pada manfaat ekonomi
yang bisa diperjual-belikan.

• Ekonomi kapitalis tidak melihat manfaat
seorang istri dan ibu yang mendidik anak
sebagai hal yang punya nilai. Bahkan, 
mereka menghitung waktu dan potensi yang 
tidak diuangkan sebagai “opportunity cost”.



Kritik • Konsep produksi menurut kapitalisme
mereduksi manusia menjadi makhluk
ekonomi semata, teralineasi dari
kemanusiaannya sebagai bapak, ibu, anak, 
dan terutama hamba Allah.



Pandangan tentang
Problem Ekonomi

• scarcity, النُدرة, kelangkaan adalah masalah
mendasar. “Kebutuhan manusia tak
terbatas sedangkan alat pemuasnya
terbatas.”

• Manusia tidak mungkin memenuhi semua
kebutuhannya.

“kebutuhan manusia tidak terbatas, dan 
manusia terus berusaha untuk mendapatkan
yang lebih banyak dan lebih baik... maka
selamanya seseorang tidak akan dapat
memenuhinya secara utuh."

Jelle Zijlstra



Kritik • Kebutuhan yang harus dipenuhi bersifat terbatas, 
yaitu kebutuhan pokok: pangan, sandang, papan. 
Kebutuhan pokok dapat manusia dapat dipenuhi
secara sempurnya.

• Kebutuhan pokok manusia dari zaman ke zaman 
bersifat tetap, tidak berubah, tidak berkembang.

• Yang berkembang adalah sekunder dan tersier. Ia
bisa dipenuhi setelah kebutuhan pokok terpenuhi. 
Jika tidak dipenuhi tidak menimbulkan problem 
besar.

• Problem ekonomi sebenarnya adalah:  distribusi
harta sehingga tiap-tiap anggota masyarakat dapat
memenuhi kebutuhan pokoknya dan memberi
peluang bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan
sekunder dan tersier.



• Menteri Pertanian AS sebelumnya, Tom Vilsack, : 
30 % pangan diproduksi Amerika tidak dikonsumsi. 
Ini artinya 60 milyar kilogram makanan dibuang
dalam setahun.

• Di tahun 2020, angka kelaparan meningkat 320 
juta menjadi 2,4 miliar orang – hampir sepertiga
populasi dunia. (PBB)

• 2016, Kekayaan 65 individu terkaya setara dengan
kekayaan setengah penduduk dunia terbawah. Di 
tahun 2010, capaian serupa dihimpun dari 388 
orang terkaya. (Oxfam International)

• 2021, Delapan puluh dua persen dari kekayaan
yang dihasilkan tahun lalu terkumpul hanya pada 
satu persen terkaya dari populasi dunia, 
sementara 3,7 miliar orang yang merupakan
bagian paling miskin di dunia tidak mengalami
peningkatan kekayaannya, menurut sebuah
laporan Oxfam terbaru yang diluncurkan hari ini.



• PDB Indonesia 2020 Rp15.434,2 triliun

• PDB perkapita Indonesia 2020 Rp 56,9 
juta.

• Perbulan tiap orang di Indonesia rata-
rata mendapat Rp. 4,74 juta

• Menurut Forbes, pendapatan 15 orang 
terkaya di Indonesia pada 2020 jika
digabung mencapai Rp 1.396,47 triliun; 
2021 Rp. 1041,1 t.



• Kapitalisme berkonsentrasi pada ukuran-
ukuran makro ekonomi, seperti : Produk
Nasional Bruto (GNP); Produk Domestik
Bruto (GDP); pendapatan perkapita, dll.

• Dengan meningkatkan performa ekonomi
secara makro, kesejahteraan diasumsikan
“menetes deras” sampai ke masyarakat
paling bawah.

• Perputaran kekayaan di kalangan tertentu
dan sektor tertentu, bahkan bocor ke luar
negeri, tidak merealisasikan mitos trickle 
down effect

• Islam memusatkan perhatian kepada
pemerataan harta dan jaminan pemenuhan
kebutuhan pokok tiap-tiap orang, sebagai
bagian dari hukumnya yang asli.



Kesimpulan

Sistem Ekonomi Kapitalisme:

• memandang manusia sebagai materi tanpa
kecenderungan ruhani dan pemikiran moral.

• Memisahkan ekonomi dari berinteraksi manusia dalam
tatanan masyarakat yang baik.

• menyebabkan akumulasi kekayaan, ketimpangan
ekonomi dan kooptasi kekuasaan di tangan segelintir
orang super kaya.

• Menyia-nyiakan kepentingan keloktif manusia
masyarakat terhadap sumber daya ekonomi tertentu.

• menundukkan manusia di bawah kepentingan ekonomi, 
mengasingkannya dari kemanusiaan, mereduksinya
sebagai "mesin".

• tidak membedakan antara kebutuhan dengan
keinginan, berorientasi pada peningkatan kekayaan
secara kolektif dan mengesampingkan kondisi ekonomi
masyarakat per individu.


