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CAPITALISM
(Kapitalisme)

James Fulcher



Kapitalisme di Sekitar Kita
Anda mungkin saja tidak asing dengan istilah kapitalisme. Sering 
didengung-dengungkan terutama saat konteksnya perihal politik dan ekonomi. Tapi, 
apa sebenarnya makna kapitalisme? Apakah perlu orang awam seperti kita 
memahaminya? 

Ada yang berkata, semakin kita paham bagaimana uang bekerja, semakin baik pula 
pengambilan keputusan yang kita lakukan. Tentunya keputusan berkaitan dengan, 
uang. Contohnya, memahami bahwa bank mendapatkan keuntungan dengan 
memberi kita pinjaman, memahami bagaimana menghadapi krisis seperti tahun 2008, 
dan lain sebagainya.

Pada buku ini, James Fulcher mencoba menjelaskan secara singkat dan ringkas 
tentang pendahuluan kapitalisme.



“Kesenggangan ‘berbeda dari waktu non-kerja, entah itu dalam 
bentuk liburan, akhir pekan, atau saat malam adalah hasil dari 
kedisiplinan dan pembatasan waktu kerja yang diciptakan oleh 

produksi kapitalis.” 

James Fulcher 



Pelajaran 1:
Memanfaatkan Uang Yang Ada Untuk 

Menghasilkan Uang Lebih Banyak



Prinsip utama dari kapitalisme adalah orang-orang “kapitalis” tersebut 

memanfaatkan modal (capital) yang bentuknya beragam, bisa uang, bangunan, 

atau apapun yang dapat menghasilkan uang lebih banyak. 

Laba (profit) adalah segala keuntungan berlebih yang didapatkan setelah 

memanfaatkan modal/uang di awal tersebut.

Untuk perseorangan, modal (capital) dapat berwujud rumah atau bangunan. Rumah 

dapat disewakan agar kita mendapatkan pemasukan bulanan, atau rumah juga dapat 

dijual dan mendapatkan keuntungan investasi dari harga saat pertama dibeli.



Namun lain halnya dengan perusahaan. Perusahaan menggaji orang untuk 

bekerja menghasilkan produk atau jasa untuk kemudian menghasilkan uang lebih 

banyak. Namun alasan lain mengapa “gaji” itu penting, adalah karena gaji dapat 

mendorong orang untuk berbelanja. Dan tingginya permintaan (Demand) 

untuk berbelanja itu menjadi energi yang mendorong perusahaan untuk 

terus membayar para pekerjanya, agar roda produksi terus berjalan.



Pelajaran II:
Kapitalisme Lahir Pada Masa Eropa 

Abad Pertengahan



Belum ada informasi yang pasti tentang kapan kapitalisme lahir. Namun yang 
jelas, kapitalisme lahir karena tidak adanya kaum elit yang 
seragam/sejenis (komunisme) dan juga kaum elit yang dominan 
(monopoli).

Sistem politik pada masa Eropa abad pertengahan terpecah-pecah, dipengaruhi oleh 
Romawi kuno atau dinasti Cina.  Di bawah sistem ini, produsen sebagai bagian dari 
ekonomi, memiliki keleluasaan dibandingkan budak. Artinya, mereka memiliki 
sedikit kebebasan untuk berdagang dengan berbagai cara, walaupun tetap harus 
membayar kepada tuan tanah. 



Pelajaran III:
Satu Hal Yang Tak Bisa Lepas dari 

Kapitalisme Adalah Krisis Ekonomi. 



Kapitalisme kerap dikaitkan dengan krisis ekonomi. Hal ini disebabkan karena 
adanya jarak ekonomi antar lapisan masyarakat serta kebijakan-kebijakan 
ekonomi yang berkaitan.

Seperti pada saat krisis ekonomi tahun 2008, solusi yang ditawarkan adalah 
bunga pinjaman rendah. Walaupun memang cukup ampuh di beberapa negara 
barat, namun negara berkembang malah meminjam semakin banyak. Masalah 
seperti ini diprediksi akan terjadi lagi di masa mendatang.



Krisis ekonomi bukan lagi seperti masalah, namun sudah seperti 

bagian tak terpisahkan dari kapitalisme yang tidak dapat diperbaiki. 

Walaupun banyak yang mengatakan bahwa kita harus tetap mencari 

perbaikan, namun sulit. Apalagi karena perusahaan-perusahaan besar lebih 

mementingkan keuntungan jangka pendek dibandingkan manfaat kemanusiaan 

jangka panjang.



Buku ini memberikan penjelasan singkat dan ringkas 
tentang prinsip kapitalisme dan bagaimana uang bekerja. 
Dengan memahami bagaimana uang bekerja, kita akan 
lebih bijak dalam melakukan pengambilan keputusan 

berkaitan dengan finansial.



Untuk Siapa? 
Buku ini direkomendasikan untuk usia 22 tahun di jurusan ilmu politik; usia 45 

tahun yang memiliki kesulitan menemukan pekerjaan selama resesi 2008; dan 
teruntuk siapa saja yang ingin memahami lebih baik akan bagaimana arus 

keuangan di dunia bekerja. 



TENTANG LEAD THE FEST #1

Sejarah literatur adalah sejarah manusia. Bangkit dan 
hilangnya peradaban di dunia ini juga selalu diikuti sejarah besar 
penulisan dan penerjemahan literatur. Penerjemahan ribuan 
literatur Yunani ke dalam bahasa Arab menjadi bagian dari awal 
bangkitnya Islam di sekitar abad ke 7. Tiga abad kemudian 
Baghdad menjadi pusat peradaban dunia. Begitupun yang terjadi 
di abad ke 15 yang mengawali Renaissance sebagai simbol 
kebangkitan Eropa juga diikuti oleh penerjemahan ribuan 
literatur dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Di Asia di zaman 
modern, gerakan penerjemahan besar-besaran juga dilakukan 
oleh bangsa Jepang saat terjadinya restorasi Meiji. Ribuan 
literatur berbahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa 
Jepang. Restorasi Meiji pun menjadi awal kebangkitan bangsa 
Jepang.



TENTANG LEAD THE FEST #2

Pengembangan kepemimpinan di Indonesia sayangnya hanya 
bisa dinikmati oleh golongan privilege, selain karena 
pelatihan-pelatihannya yang mahal dan terpusat di Jakarta, 
sumber bacaannya pun berbahasa Inggris dan tidak bisa 
didapatkan dengan mudah terutama di pelosok Indonesia. 
PemimpinID sebagai pusat pendidikan dan pengembangan 
kepemimpinan Indonesia tergerak untuk menjadi pelopor 
dalam penerjemahan buku-buku kepemimpinan dan 
menyebarkan ke seluruh pelosok Indonesia sehingga semua 
orang dapat belajar menjadi pemimpin yang baik tanpa 
terkendala bahasa, akses, dan biaya.



PROFIL SINGKAT PEMIMPIN.ID

PemimpinID adalah sebuah yayasan non-profit yang didirikan di Jakarta 
pada bulan Juli 2019 dengan semangat utama menjadi tempat belajar 
para pemimpin muda Indonesia sebagai usaha untuk menciptakan 
ekosistem kepemimpinan indonesia yang lebih baik.

Tiga kegiatan utama PemimpinID meliputi membuat studi tentang 
pengembangan kepemimpinan, membuat program pendidikan dan 
pengembangan kepemimpinan dengan berbasiskan teknologi dan 
menyebarkan ilmu kepemimpinan kepada publik secara luas melalui 
media.

Instagram : pemimpin.indonesia
Alamat : Jl. Melawai X No.9, Melawai, Jakarta Selatan



Sumber:
● Capitalism (James Fulcher)
● https://fourminutebooks.com/capitalism-summary/

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini 
dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.
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