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ABSTRAK 

 

ISLAM DAN SOSIALISME DALAM PERSPEKTIF TJOKROAMINOTO 

DAN MOHAMMAD HATTA 

 

Revolusi Prancis dan Inggris diasumsikan sebagai penanda lahirnya gerakan 

sosialis, kedua peristiwa tersebut telah menimbulkan problematika tersendiri 

dalam kehidupan masyarakat baik bidang sosial dan politik. Salah satu 

permasalahan besar adalah timbulnya kesenjangan sosial dikalangan masyarakat 

terutama antara kaum borjuis dan proletar. Gerakan sosialis dikemas dan dikonsep 

untuk meniadakan penindasan dan menuntut persamaan diantara sesama manusia. 

Islam yang mempunyai nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang berlaku untuk semua 

manusia dan berlaku sepanjang zaman, dinilai sebagai ajaran yang mampu untuk 

memberikan kebahagian dan mampu memberikan jalan keluar terhadap masalah-

masalah sosial, landasan inilah yang kemudian dikaji dan dikembangkan oleh para 

pemikir Islam dan pejuang pergerakan di Indonesia diantara nya Hos. 

Tjokroaminoto dan Mohammad Hatta. Dalam skripsi ini penulis merumuskan 

masalah 1).Bagaimana Islam dan Sosialisme menurut Hos. Tjokroaminoto dan 

Mohammad Hatta? 2). Bagaimana relevansi Islam dan Sosialisme dalam konteks 

keIndonesian?.Metode yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah 

penelitian pustaka, yaitu mengumpulkan data-data yang ada dalam literatur, baik 

itu buku, jurnal, majalah, dan lain-lain. Sifat penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif analisis data yaitu untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu 

variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan degan 

variabel lain.  

Hasil dari penelitian ini 1).Hos. Tjokroaminoto dan Mohammad Hatta 

mempunyai konsep pemikiran yang sama tentang Islam dan Sosialisme yang 

sama-sama menginginkan dan mewujudkan suatu masyarakat mempunyai hak 

kemerdekaan, persamaan, dan keadilan yang tidak memandang dari segi suku, ras, 

budaya, dan strata sosial masyarakat tertentu yang mengakibatkan suatu 

penindasan-penindasan antar kelas sosial dan sistem sosialisme yang mereka 

gagas diimplementasikan dikehidupan suatu masyarakat yang berlandaskan Al-

Qur’an dan Hadist. 2). Sosialisme Islam di Indonesia memberikan pengaruh besar 

dari segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia, seperti halnya dalam aspek 

sosial, kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia, 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti kurangnya lapangan 

pekerjaan, pemerataan pembangunan otonomi daerah, birokrasi korup, dan 

kesenjangan sosial sangat tinggi. Sedangkan dalam aspek politik demokrasi 

merupakan sistem pemerintahan Indonesia, dimana rakyat mempunyai hak untuk 

bersuara dan memilih. 
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MOTTO 

 

 

ْحَساِن َوإٌِتَاِء ِذي اْلقُْربَٰى َوٌَْنهَٰى َعِه اْلفَْحَشاِء َواْلُمْنَكِر  َ ٌَأُْمُر بِاْلَعْدِل َواْْلِ ًِ ۚ ٌَِعظُُكْم إِنَّ َّللاَّ َواْلبَْغ

 لََعلَُّكْم تََركَُّرونَ 

Artinya:“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah 

melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia 

memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 

pelajaran”.(Surat An-Nahl Ayat 90) 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

A. Konsonan 

Fonem Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf, dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf, sebagian 

dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan 

tanda sekaligus. 

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin 

Huruf 

Arab 

Nama 

Huruf 

Huruf 

Latin/Transliterasi Keterangan 

  Alif Tidak dilambangkan ا

  Ba B ب

  Ta T ت

  Tsa TS ث

  Jim J ج

  Ha H ح

  Kha KH خ

  Dal D د

  Dzal DZ ذ

  Ra R ر

  Zai Z ز

  Sin S س

  Syin SY ش

  Shad SH ص

  Dlad DH ض

  Tha TH ط
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  Zha ZH ظ

 ‘ Ain ع
Koma 

terbalik 

  Gain G غ

  Fa F ف

  Qaf Q ق

  Kaf K ك

  Lam L ل

  Mim M م

  Nun N ن

  Waw W و

  Ha’ H ه

 Hamzah , Apostrop ء

  Ya Y ي

B. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda atau 

harkat 
Nama Huruf Latin Nama 

---- Fathah A A 

---- Kasrah I I 

‘---- Dhammah U U 

Contoh    
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   Kataba َكَتبََ

   Dzukira ُذِكرََ

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

 

Tanda dan huruf Nama Gabungan huruf Nama 

ي---  Fathah dan Ya Ai a dan i 

ي---  Kasrah dan ya Y Y 

 Fathah dan waw Au a dan u ---‘و

Contoh    

ٌْفََ    kaifa- َك

   Islamy- ِاْسََلِمً

   haula- َهْولََ

 

C. Maddah 

Maddah atau vokal panjang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

 

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

tanda 
Nama  

ي---اَ---  
Fathah dan alif atau 

ya 
a a dan garis di atas 

ي---  Kasrah dan ya i i dan garis di atas 

 Dhammah dan waw u u dan garis di atas ---‘و

Contoh    

   qala- َقالََ

   rama- َرَمى
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لََ ٌْ    qila- قِ

قُْولَُ ٌَ  -yaqulu   

 

D. Singkatan 

 

Cet : cetakan 

h : halaman 

H : tahun Hijriah 

M : tahun Masehi 

SAW : Salla Allahu ‘alaihi wa salam 

SWT : Subhana wa ta‘ala1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Tim Penyusun, Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan 

Lampung, (Bandar Lampung: 2015). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul skripsi ini adalah “Islam dan Sosialisme dalam Perspektif HOS. 

Tjokroaminoto dan Mohammad Hatta”. Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam 

memahami skripsi ini terlebih dahulu dijelaskan istilah-istilah yang terkandung di 

dalamnya. 

Islam secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti 

“salam” artinya selamat, aman sentosa, sejahtera, yakni aturan hidup yang dapat 

menyelamatkan manusia didunia dan “Aslama” artinya menyerah atau masuk 

Islam yakni mengajarkan penyerahan diri kepada Allah Swt.1 

Islam merupakan ajaran yang mencakup aqidah atau keyakinan dan syariat 

atau hukum. Islam merupakan ajaran yang sempurna baik ditinjau dari syariat-

syariat yang diajarkannya.
 2 

Islam mengenal adanya ajaran syara’ dengan nilai-nilai sosial, 

sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad Saw seperti menghilangkan segala 

pertentangan dan penindasan suatu kelas oleh kelas yang lain. Beberapa poin ini 

sejalan dengan paham sosialisme yang digagas oleh HOS. Tjokroaminoto dan 

Mohammad Hatta. 

Sosialisme adalah ajaran dan gerakan pemikiran untuk mencari keadilan 

dan kesejahteraan di dalam kehidupan manusia, yang memandang sebagai pokok 

dari ketidak adilan yang terdapat diantara kemanusiaan di dunia. Sosialisme juga 

                                                             
1
 http;//qaamus.com/indonesia-arab0/salam/1 

2
 Hasan Sadly, Ensiklopedia Bahasa Indonesia, (Jakarta:Ictiar Baru, 1990), h.388. 
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mengutamakan nilai-nilai dasar persahabatan sebagai unsur pengikat dalam 

mempersatukan masyarakat dan merupakan lawan dari individualisme yaitu sifat 

yang hanya mementingan kepentingan individu.3 

Perspektif adalah suatu pandangan pemikiran tokoh dengan tokoh lainnya 

yang mempunyai titik persamaan dan perbedaan baik dari konsep dasar pemikiran 

maupun penerapan pemikiran tokoh tersebut. 

HOS. Tjokroaminoto adalah seorang pahlawan nasional yang dalam 

perjalanan hidupnya telah meraih respek dan apresiasi dari berbagai golongan 

terutama golongan Islam Nasionalis. Beliau lahir di Ponorogo, Jawa Timur pada 

tanggal 16 Agustus 1982 bertepatan dengan meletusnya gunung Krakatau di 

Banten. Peristiwa ini sering dikiaskan oleh orang Jawa bahwa gunung meletus itu 

akan menimbulkan perubahan terhadap alam di sekelilingnya. Peristiwa ini pula 

yang kelak dikaitkan dengan meledaknya tuntutan HOS. Tjokroaminoto terhadap 

pemerintah kolonial Belanda ketika beliau menjadi pemimpin Sarekat Islam.4 

Beliau terlahir dengan nama kecil Oemar Said dan mendapatkan gelar 

keningratannya yaitu ’Raden Mas’ baginya gelar tersebut merupakan hak yang 

dapat dipergunakannya sebagaimana ningrat-ningrat lainnya, sebab dalam dirinya 

mengalir darah ningrat bangsawan dari Surakarta.5 

Dr. (HC) Drs. H. Mohammad Hatta adalah pahlawan pejuang Negarawan, 

ekonomi, dan juga Wakil Presiden Indonesia yang pertama beliau lahir di 

Bukittinggi Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Beliau  meninggal di 

                                                             
3
 H.O.S Tjokroaminoto, Islam dan Sosialisme, (Bandung: Sega Arsy, 2010), h. 15. 

4
 Amelz, HOS Tjokroaminoto:”Hidup dan Perjuangan Jilid I”, (Jakarta: Bulan 

Bintang,1952), h.50. 
5
 Anhar Gonggong, H.O.S Tjokroaminoto, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, 1985), h.7. 
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Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980 pada umur 77 tahun. beliau bersama Soekarno 

memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari 

penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. beliau 

juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, 

dan RIS dan sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Beliau ditetapkan sebagai salah 

satu Pahlawan Nasional Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1986 melalui Keppres 

nomor 081/TK/1986/. 

Dari uraian diatas penulis tegaskan bahwa maksud dari judul penelitian ini 

adalah sebuah kajian yang membahas tentang bagaimana Islam dan Sosialisme 

menurut HOS. Tjokroaminoto dan Mohammad Hatta dan bagaimana relevansinya 

dalam konteks keIndonesian. 

B. Alasan Memilih Judul 

Penulis memiliki beberapa alasan mengapa pentingnya judul ini untuk 

diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Kajian tentang Islam dan Sosialisme penting dilakukan untuk memperluas 

pemahaman dan wawasan serta dapat mengimplementasikan keduanya 

dalam kehidupan masyarakat Indonesia. 

2. HOS. Tjokroaminoto dan Mohammad Hatta merupakan pahlawan 

Indonesia yang mempunyai pemikiran-pemikiran fenomenal hingga saat 

ini dan konsep pemikiran keduanya dapat memberikan nilai positif bagi  

kehidupan masyarakat Indonesia. 
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3. Tersedianya literatur-literatur yang memadai untuk membahas dan menulis 

penelitian ini dengan baik dan relevan dengan keilmuan penulis yaitu 

Pemikiran Politik Islam. 

4. Belum ada yang mengangkat masalah ini sehingga masih aktual untuk 

dibahas. 

C. Latar Belakang 

Islam adalah ajaran Allah yang diwahyukan kepada rasul-Nya Muhammad 

Saw. Agama Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik keyakinan 

ibadah, sosial, hukum, politik, dan ekonomi.6 Artinya Islam tidak hanya berbasis 

keagamaan saja, tidak hanya bersifat sakral, tetapi Islam juga mengajarkan kita 

bertata kehidupan diberbagai bidang. 

Islam adalah ideologi universal yang tidak bisa di samakan dengan 

ideologi dan agama apapun. Di samping aspek fundamental ini, konsep Islam 

tentang manusia membantu kepada keseluruhan kemakmuran dan kesejahteraan 

untuk manusia. Manusia adalah makhluk merdeka dan bertanggung jawab. 

Namun, dia tidak terbelakang karena dia hidup di lingkungan sosial dan dia akan 

menerima akibat dari setiap perbuatannya. 

Seperti yang telah dikatakan, bahwa Islam adalah agama yang universal, 

selain mengatur urusan akhirat, Islam juga mengatur urusan duniawi, salah 

satunya ialah tentang politik. Dalam Islam politik disebut dengan siyasah, namun 

dalam hal ini banyak pendapat yang berbeda tentang politik khususnya tentang 

                                                             
6
 Hasan Sadly, Op.Cit, h.388. 
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relasi agama dan politik. Dalam pemikiran politik Islam setidaknya ada tiga model 

pemikiran yaitu: sekuleris, tradisional, dan reformis. 

Kaum sekuler berpandangan bahwa Islam hanya mengatur hubungan 

manusia dengan tuhannya, sehingga aturan kenegaraan sepenuhnya wewenang 

manusia. Dari pandangan inilah maka lahirlah pemikiran sekuler, pandangan ingin 

berpendapat bahwa pemisahan ini dilakukan agar tidak ada campur tangan negara 

dengan akidah. Sebaliknya pola kaum tradisionalis berpandangan bahwa Islam 

tidak hanya merupakan sistem kepercayaan dan ibadah, melainkan termasuk 

sistem kemasyarakatan dan kenegaraan. Islam tidak membedakan hal-hal yang 

bersifat sakral dan sekuler. Adapun pola pemikiran kaum reformis, menegaskan 

bahwa Islam bukanlah agama yang semata-mata mangatur hubungan manusia 

dengan tuhan, tetapi bukan pula agama dan paripurna, yakni mencangkup segala 

aturan yang serba detail dan rinci, termasuk aturan mengenai kenegaraan.7 

Secara historis paham sosialis pertama kali muncul dalam sebuah jurnal di 

Inggris pada tahun 1827. Prinsip dasar sosialisme diasumsikan oleh para tokoh 

merupakan paradigma yang berbeda dari filsafat Plato, ajaran-ajaran nabi Yahudi, 

dan beberapa ajaran dari kitab perjanjian baru. Akan tetapi ideologi sosialis secara 

esensial merupakan produk gabungan dari peristiwa revolusi prancis tahun 1789 

dan revolusi idustri di Inggris.8 

Gerakan sosialis pertama kali muncul setelah revolusi prancis. tujuan 

gerakan ini untuk memperjuangkan dan mengkonsep sistem masyarakat yang 

                                                             
7
 Budhy Munawar Rachman, Argumen Islam Untuk Sekulerisme, (Gramedia: Grasindo, 

2010), h. 84. 
8
 Eko Supriyadi, “Sosialisme Islam; pemikiran Ali Syari’ati”, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2003), h.6. 
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ideal, dimana segala bentuk kejahatan ekonomi, sosial dan politik dapat 

dilenyapkan dan memposisikan peran negara sebagai alat untuk menciptakan 

kemakmuran bagi seluruh masyarakat. pada awalnya sosialisme merupakan 

sebuah reaksi minoritas terhadap pelaksanaan etika kapitalis dan pengembangan 

masyarakat idustri. Secara sederhana, sejarah munculnya sosialisme untuk 

memberikan sebuah pandangan bahwa eksploitasi merupakan tindakan yang tidak 

bermoral. Selain itu, gagasan sosialisme adalah gagasan yang menuntut adanya 

pemerintah yang lebih baik. 

Munculnya ide sosialisme di Indonesia, sejak gagalnya metode perlawanan 

terhadap penjajahan yang lebih mengutamakan perlawan fisik. Secara historis 

pembebasan tanah air di Indonesia dari dominasi kolonialisme, menemukan 

format yang sistematis dan sinergis. Ketika pemerintah Hindia dan Belanda mulai 

memberlakukan politik balas budi, melalui politik inilah para anak bangsa 

menemukan celah untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih tinggi dari 

sebelumnya. Konsekuensi dari hal ini sangat positif karena kaum pribumi mulai 

dapat mereduksi ide-ide besar yang telah berkembang di bumi baik di Barat 

maupun Timur Tengah. Diantara ide-ide besar tersebut adalah Nasionalisme, 

Demokrasi dan Sosialisme.9 

Kolonialisme dan imperialisme yang terjadi di Indonesia menyebabkan 

penderitaan yang sangat berat terhadap rakyat Indonesia, hidup dalam tekanan 

para penjajah tersebut melahirkan benih-benih perjuangan dan menyatukan tekad 

seluruh rakyat untuk mewujudkan satu cita-cita luhur yaitu bebas dari segala 

                                                             
9
 Muhidin M. Dahlan, Lanskap Sosialisme Religius: Suatu Jalan Keempat, (Yogyakarta: 

Kreasin Wacana, 2000), h. 110. 
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bentuk penjajahan. Keadaan ini pula yang melahirkan para pejuang dan pemikir 

dikalangan rakyat Indonesia. Tanpa memandang suku dan agama seluruh rakyat 

bahu membahu untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut, rasa nasionalisme dan 

patriotisme tumbuh dalam jiwa seluruh rakyat Indonesia. 

Sebagai seorang yang mempunyai intelektual yang mumpuni HOS. 

Tjokroaminoto mampu mengadopsi dan menerima gagasan-gagasan yang 

berkembang diluar Indonesia, ia mencoba menggali lagi nilai-nilai atau asas Islam 

untuk memberikan jalan keluar atau solusi terhadap permasalahan yang dihadapi 

bangsa Indonesia terutama  permasalahan untuk membebaskan bangsa Indonesia 

dari penjajah. Ia berpendapat bahwa nilai-nilai agama Islam yang dibawa oleh 

Nabi Muhammad Saw harus kita gali dan kita tafsirkan kembali sehingga dapat 

diimplementasikan dikehidupan dan kebangsaan. Sesungguhnya yang paling 

penting adalah bagaimana ajaran Islam tersebut dapat dijadikan nilai dasar untuk 

mengusir penjajah dari bangsa tercinta ini. nilai-nilai Islam tidak hanya mengatur 

hubungan antar manusia dengan Tuhan, akan tetapi lebih dari itu nilai-nilai 

tersebut juga banyak menjelaskan tentang permasalahan sosial, ekonomi, dan 

politik. Beliau menyatakan  dengan tegas bahwa Islam menginginkan keselamatan 

dan persatuan bagi seluruh manusia di bumi ini, Islam adalah agama perdamaian 

dan keselamatan.10 

Mohammad Hatta merupakan pahlawan Indonesia yang mempunyai 

gagasan tentang sosialisme, menurut beliau menghendaki suatu masyarakat harus 

dilakukan oleh orang banyak untuk orang banyak, yang dibawah pimpinan badan-

                                                             
10

 HOS Tjokroaminoto, Op.Cit, h. 6. 
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badan masyarakat.11 Sosialisme menurut cita-citanya adalah suatu bangun 

masyarakat yang tidak berkelas dengan asas keadilan dan persamaan yang berlaku 

sama rasa sama rata dan bebas dari segala pertentangan. Sosialisme yang dapat 

menghilangkan segala pertentangan dan penindasan suatu kelas oleh kelas yang 

lain, yang akan menimbulkan masyarakat yang baru berdasarkan perikemanusiaan 

dan perikeadilan. Sosialisme bukanlah semata-mata persoalan ekonomi, akan 

tetapi juga mempunyai bidang sosial dan kultur yang luas yang meliputi seluruh 

hidup manusia. 

Lahirnya gagasan Mohammad Hatta tentang sosialisme yang dilatar 

belakangi oleh Kapitalisme Belanda yang merusak Indonesia. Hal yang sangat 

ditentang oleh Muhammad Hatta terhadap kapitalisme Belanda adalah rusaknya 

kehidupan masyarakat Indonesia selama dijajah oleh Belanda. Dalam Pandangan 

Mohammad Hatta hampir seluruh komoditi Indonesia diekspor untuk kepentingan 

Belanda. Untuk itu Mohammad Hatta menilai bahwa semakin Kapitalisme 

merasuki masyarakat Indonesia, semakin sengsaralah kehidupan masyarakat 

Indonesia.12 Kondisi ekonomi Indonesia yang buruk sebagai akibat dari 

penjajahan Belanda menjadi tantangan bagi Mohammad Hatta melontarkan 

gagasannya tentang Sosialisme.    

D. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dan penjelasan diatas, maka dapat ditarik beberapa 

pokok permasalah sebagai langkah memfokuskan penelitian ini. 

Rumusan masalah tersebut yaitu:   

                                                             
11

 Sri Edi Swasono, System Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi, (UI Pres:1987),  h. 13. 
12

 Mohammad Hatta, “Masyarakat kolonial dan Cita-cita Demokrasi Sosial” dalam H. 

Faith dan L. Castles, Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965, (Jakarta: LP3ES 1988), h. 8. 
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1. Bagaimana Islam dan Sosialisme menurut HOS. Tjokroaminoto dan 

Mohammad Hatta? 

2. Bagaimana Relevansi Islam dan Sosialisme menurut HOS. Tjokroaminoto 

dan Mohammad Hatta dalam konteks keIndonesian? 

E. Tujuan dan Kegunaan Peneliatian 

1. Tujuan Penelitian  

Ada pun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara akademisi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

wawasan pada para pembaca.  

b. Untuk mengetahui bagaimana Islam dan Sosialisme menurut HOS. 

Tjokroaminoto dan Mohammad Hatta. 

c. Untuk mengetahui bagaimana Relevansi Islam dan Sosialisme menurut 

HOS. Tjokroaminoto dan Mohammad Hatta dalam konteks 

keIndonesian. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Untuk memperkaya khasanah keilmuan pemahaman tentang Islam dan 

Sosialisme. 

b. Untuk menambah wawasan bagi penulis dan pembacanya tentang 

pemahaman Islam dan Sosialisme. 

c. Untuk menciptakan rasa nasionalis dalam memahami Islam dan 

Sosialisme serta tokoh pergerakan nasional Indonesia termasuk HOS. 

Tjokroaminoto dan Mohammad Hatta. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan sifat penelitian 

a. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), 

yang berarti bahwa data-data yang mendukung dalam kajian ini berasal 

dari sumber-sumber kepustakaan baik berupa buku-buku, ensiklopedi, 

kamus, majalah maupun jurnal yang mendukung dalam fokus bahasan 

penelitian ini. 

b. Sifat penelitian ini deskriptif yaitu suatu penelitian untuk menggambarkan 

secara sistematis fakta atau karakteristik tertentu secara aktual dan cermat. 

Dalam hal ini penulis akan meneliti fakta sejarah dengan menggunakan 

alat kepustakaan yaitu buku-buku yang mengakaji tentang Islam dan 

menurut HOS. Tjokroaminoto dan Mohammad Hatta serta bagaimana 

relevansinya dalam konteks keIndonesian. 

2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini adalah dengan 

menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu pengambilan data 

diperoleh melalui dokumen-dokumen.13 Peneliti membaca, mencatat, mengutip 

karya-karya para penulis lain yang pembahasannya mendukung penelitian ini serta 

menyusun data yang diperoleh menurut fokus bahasan.  

 

 

 

                                                             
13

 Husaini Usman  dan Purnomo Setiady Akbar,Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: 

PT Bumi Aksara. 2004), h. 73 
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3. Sumber Data 

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ada dua sumber 

data, antara lain: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh 

orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya.14 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data-data pokok berdasarkan karya-

karya berupa buku-buku, jurnal, ensiklopedi, ataupun sejenisnya yang terkait 

dengan objek pembahasan. Seperti karya  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang sudah jadi atau dipublikasikan untuk 

umum oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan, mengolah, dan 

menyajikan. Data sekunder disebut juga dengan data tersedia.15 Data sekunder 

merupakan data pendukung yang berfungsi untuk memperkuat data primer. 

Seperti buku karya HOS Tjokroaminoto sendiri yaitu “Islam dan Sosialisme”. 

4. Pendekatan  

Secara metodologis, pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan 

sosio-historis yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang 

sosio-kultural dan sosio-politik seorang tokoh, karena pemikiran seorang tokoh 

merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya. Metode ini dimaksudkan 

sebagai pemahaman terhadap suatu kepercayaan, agama atau kejadian dengan 

melihatnya sebagai suatu kenyataan yang mempunyai kesatuan mutlak dengan 

                                                             
14

 M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya, (Bogor: Ghalia 

Indonesia, 2002), h. 81 
15

Ibid  
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waktu, tempat kebudayaan, golongan dan lingkungan dimana kepercayaan, ajaran 

dan kejadian itu muncul. 

5. Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, 

kemudian data-data tersebut dianalisa. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

analisa deskriptif yaitu suatu proses penggambaran suatu objek secara sistematis 

berupa fakta atau karakteristik tertentu secara aktual dan cermat. Dalam hal ini 

adalah menggambarkan bagaimana karakteristik konsep Islam dan Sosialisme 

menurut Hos. Tjokroaminoto dan Mohammad Hatta serta relevansinya dalam 

konteks Keindonesiaan.  

G. Tinjauan Pustaka 

Guna mendukung penelaahan lebih lanjut sebagaimana yang dikemukakan 

pada latar belakang masalah di atas maka penulis melakukan penelaahan lebih 

awal terhadap sumber-sumber data pustaka yang ada, seperti halnya buku-buku 

mapun skripsi lainnya. 

1. Literatur buku karya H.O.S Tjokroaminoto sendiri yaitu “Islam dan 

Sosialisme”. Buku ini ditulis untuk menjawab pemikiran barat modern 

terutama kaitannya dengan Sosialisme Karl Marx. 

2. Firman Manan, Jurnal Wacana Politik-Jurnal Ilmiah Departemen Ilmu 

Politik Vol. 1 Sosialisme Islam: Perspektif Pemikiran Politik HOS. 

Tjokroaminoto, Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran, Bandung, 

2016. Jurnal ini membahas tentang HOS. Tjokroaminoto yang 

mengemukakan argumentasi bahwa sosialisme telah lahir, tumbuh dan 
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berkembang dalam tradisi Islam jauh sebelum kelahiran sosialisme di 

Barat serta mendeskripsikan pemikiran politik HOS. Tjokroaminoto 

tentang sosialisme Islam yang dikonstruksikan dalam tradisi Islam dan 

berakar dari Al-Qur’an serta As-Sunnah. Berbeda dengan penulis,  

penelitian ini memfokuskan pada bagaimana konsep Islam dan 

Sosialisme menurut Hos. Tjokroaminoto dan Mohammad Hatta dan 

relevansi Islam dan Sosialisme menurut Hos. Tjokroaminoto dan 

Mohammad Hatta dalam konteks sosial-polik masyarakat Indonesia. 

3. Alif Faradul Syamsi, “Pemikiran Sosialisme menurut Muhammad 

Hatta” UIN Sunan Kalijaga Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Jurusan 

Sejarah dan Kebudayaan Islam, Yogyakarta 2012. Karya ilmiah ini 

memfokuskan kajianya pada rekontruksi Sosialisme menurut 

Muhammad Hatta yang memiliki pengaruh signifikan bagi sejarah 

bangsa dan menjelaskan unsur-unsur yang mempengaruhi 

pemikirannya.  

4. Ibrahim Isa,  Jurnal Mohammad Hatta tentang Sosialisme, tahun 2012. 

Jurnal ini membahas Sosialisme menurut Muhammad Hatta berpegang 

pada ungkapan Karl Marx dan mengutip uraian Engels dalam 

Perkembangan Sosialisme, bahwa sosialisme bukanlah membuat suatu 

konstruksi masyarakat dalam suatu sistem yang selesai bentuknya, 

melainkan menyelidiki suatu perkembangan sejarah yang 

menimbulkan dua kelas yang bertentangan. Berbeda dengan penulis,  

penelitian ini memfokuskan pada bagaimana konsep Islam dan 
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Sosialisme menurut Hos. Tjokroaminoto dan Mohammad Hatta dan 

relevansi Islam dan Sosialisme menurut Hos. Tjokroaminoto dan 

Mohammad Hatta dalam konteks sosial-polik masyarakat Indonesia. 

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, maka penulis memfokuskan 

penelitian ini pada bagaimana Islam dan Sosialisme menurut Hos. Tjokroaminoto 

dan Mohammad Hatta dan bagaimana relevansi Islam dan Sosialisme menurut 

Hos. Tjokroaminoto dan Mohammad Hatta dalam konteks keIndonesiaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

BAB II 

ISLAM DAN SOSIALISME 

 

A. Islam 

1. Pengertian Islam 

Ada dua sisi yang dapat kita gunakan untuk memahami pengertian agama 

Islam, yaitu sisi kebahasaan dan sisi peristilahan. Kedua sisi pengertian Islam ini 

dapat dijelaskan sebagai berikut. Dari segi kebahasaan Islam berasal dari bahasa 

Arab yaitu dari kata salima yang mengandung makna arti selamat, sentosa, dan 

damai. Dari kata salima selanjutnya diubah menjadi bentuk aslama yang berarti 

berserah diri masuk dalam kedamaian.1 

Islam merupakan agama yang diterima oleh Nabi Muhammad Saw, lewat 

wahyu yang yang diturunkan oleh  Allah Swt melalui Malaikat Jibril. Islam pada 

hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi dari 

kehidupan manusia. Seluruh ajaran tesebut diarahkan untuk mewujudkan rahmat 

bagi seluruh alam.2 Allah berfirman Surah Ali 'Imran Ayat 19. 

ْسََلُم ۗ َوَها ا ِ اْْلِ يَن ِعْنَد َّللاَّ ْختَلََف الَِّذيَن أُوتُىا اْلِكتَاَب إَِّلَّ ِهْن بَْعِد َها َجاَءهُُن اْلِعْلُن بَْغيًا إِنَّ الدِّ

َ َسِريُع اْلِحَسابِ  ِ فَإِنَّ َّللاَّ  بَْينَهُْن ۗ َوَهْن يَْكفُْر بِآيَاِت َّللاَّ

“Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada 

berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang 

pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. 

Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah 

sangat cepat hisab-Nya.” 

                                                             
1
 Maulana Muhammad Ali, Islamologi (Dienul Islam), (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1980), h. 2.  

2
 Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 65. 
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Islam adalah agama yang berdasarkan tauhid, tidak memisahkan antara hal-hal 

yang disebut kerohanian, kebendaan, religius, dan keduanian di dalam segala 

bidang. Islam mengajarkan suatu jalan hidup yang menyentuh yang tidak 

mengecualikan apa pun juga.3 

2. Sumber Ajaran Islam 

Sumber adalah tempat pengambilan, rujukan atau acuan dalam 

penyelenggaraan ajaran Islam, karena itulah sumber memiliki peranan yang 

sangat penting bagi pelaksanaan ajaran Islam. Dari sumber inilah umat Islam 

dapat memiliki pedoman-pedoman tertentu untuk melaksanakan proses ajaran 

Islam, tanpa adanya suatu sumber maka umat Islam akan terombang-ambing 

dalam menghadapi ideologi dan bisa jadi akan berakhir pada kesesatan atau 

kenistaan. Macam-macam sumber ajaran Islam diantaranya meliputi Al-Qur‟an, 

As-Sunah dan Ijtihad.4 

a. Al-Qur‟an 

Secara etimologi Al-Qur‟an berasal dari kata “qara‟a, yaqra‟u, qira‟atan, 

qur‟anan” yang berarti mengumpulkan dan menghimpun huruf-huruf serta kata-

kata dari satu bagian ke bagian lain secara teratur. Ada juga sumber lain 

mengatakan bahwa Al-Qur‟an secara harfiah berarti “bacaan sempurna” 

merupakan suatu nama pilihan Allah yng sungguh tepat, karena tiada satu bacaan 

pun sejak manusia mengenl baca tulis yang dapat menandingi Al-Qur‟an, secara 

terminologi Al-Qur‟an adalah kitab suci yang diwahyukan Allah Swt kepada Nabi 

Muhammad Saw yang disampaikan lewat malaikat jibril, yang dikomunikasikan 

                                                             
3
 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 22-23. 

4
 Nur Uhbiyati, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Islam, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 

2013), h. 25. 
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dengn bahasa Arab, harus dipercayai tanpa syarat dan menjadi pedoman bagi para 

pengikutnya yaitu umat Islam diseluruh dunia.5  

Sedangkan pengertian Al-Qur‟an dari segi terminologi adalah sebagai 

kalam mulia yang diturunkan oleh Allah Swt kepada nabi Muhammad Saw yang 

paling sempurna ajarannya mencakup keseluruhan ilmu pengetahuan, ia 

merupakan sumber yang mulia yang esensinya tidak dimengerti kecuali bagi 

orang yang berjiwa suci dan berakal cerdas. 

Fungsi dan tujuan Al-Qur‟an sebagai kitab suci umat Islam merupakan 

kumpulan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw yang 

mengandung petunjuk-petunjuk bagi umat manusia, diantaranya sebagai berikut. 

1. Untuk menbersihkan dan menyucikan jiwa dari segala bentuk syirik serta 

mementapkan keyakinan tentang keEsaan yang sempurna bagi Allah Swt 

semesta alam. 

2. Untuk mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, yakni bahwa 

umat manusia merupakan umat yang seharusnya dapat bekerja sama dalam 

pengabdian kepada Allah dan pelaksanaan tugas kekhalifahan. 

3. Untuk menciptakan perstuan dan kesatuan. 

4. Untuk mengajak manusia berfikir dan bekerja sama dalam bidang 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

5. Untuk membasmi kemiskinan material dan spiritual, kebodohan, penyakit 

dan penderitaan hidup,serta pemerasan manusia atas manusia dalam 

bidang sosial, ekonomi, politik, dan juga agama. 

                                                             
5
 Didiek  Ahmad Supadie dan Sarjuni, Pengantar Studi Islam, (Semarang: Rajawali Pers, 

2011), h. 169. 
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6. Untuk memadukan kebenaran dan keadilan dengan rahmat dan kasih 

sayang. 

7. Untuk memberikan jalan tengah antara falsafah monopoli kapitalisme 

dengan falsafah kolektif komunisme, menciptakan manusia yang menyeru 

kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. 

8. Untuk menekankan peranan ilmu dan teknologi, guna menciptakan suatu 

peradaban yang sejalan dengan jati diri manusia dengan panduan dan 

panduan Nur Ilahi. 

b. As-Sunnah (Hadits) 

Umat Islam telah sepakat bahwa hadits merupakan sumber hukum kedua 

setelah Al-Qur‟an. Dan  tidak boleh seorang muslim hanya berpedoman diri 

dengan salah satu dari kedua sumber Islam tersebut. Al-Qur‟an dan hadits 

merupakan dua sumber hukum Islam yang tetap. Umat Islam tidak mungkin dapat 

memahami tentang syari‟at Islam dengan benar sesuai  dengan tanpa Al-Qur‟an 

dan Hadits. Banyak dari ayat Al-Qur‟an yang menerangkan bahwa hadits 

merupakan sumber hukum Islam selain Al-Qur‟an yang wajib diikuti. Baik itu 

dalam hal perintah ataupun larangan.6 

Ada tiga peranan al-Hadits disamping Al-Quran sebagai sumber Agama 

dan ajaran Islam, yakni sebagai berikut:  

1. Menegaskan lebih lanjut ketentuan yang terdapat dalam al-Quran. Misalnya 

dalam Al-Quran terdapat ayat tentang sholat tetapi mengenai tata cara 

pelaksanaannya dijelaskan oleh Nabi Muhammad Saw. 

                                                             
6
 Musahadi HAM, Evolusi Konsep Sunnah, (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2000), h. 80. 
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2. Sebagai penjelasan isi Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah memerintahkan 

manusia mendirikan shalat. Namun di dalam kitab suci tidak dijelaskan 

banyaknya raka‟at, cara rukun dan syarat mendirikan shalat.  

3. Menambahkan atau mengembangkan sesuatu yang tidak ada atau samar-

samar ketentuannya di dalam Al-Quran. 

c. Ijtihad  

Ijtihad memiliki arti kesungguhan, yaitu mengerjakan sesuatu dengan 

segala kesungguhan. Ijtihad dari sudut istilah berarti menggunakan seluruh 

potensi nalar secara maksimal dan optimal untuk mensempurnakan suatu hukum 

agama yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok ulama yang memenuhi 

persyaratan tertentu, pada waktu tertentu untuk merumuskan kepastian hukum 

mengenai suatu perkara yang tidak ada status hukumnya dalam Al-qur‟an dan 

hadist dengan tetap berpedoman pada dua sumber utama. Ijtihad bukan berarti 

penalaran bebas dalam menggali hukum satu peristiwa yang dilakukan oleh 

mujtahid, melainkan tetap berdasar pada Al-qur‟an dan sunnah.  

Syaikh Muhammad Syalthut, misalnya membagi lingkup Ijtihad ke dalam 

dua bagian:  

a. Permasalahan yang tidak ada atau tidak jelas ketentuan hukumnya dalam 

Al-qur‟an atau Hadist Nabi Muhammad Saw. 

b. Ayat-ayat Al-qur‟an tertentu dan hadis tertentu tidak begitu jelas 

maksudnya yang mungkin disebabkan oleh makna yang dikandung lebih 



20 

 

dari satu sehingga perlu ditentukan dengan jalan Ijtihad untuk mengetahui 

makna-makna yang sesungguhnya yang dimaksud.7  

Macam-macam Ijtihad antara lain sebagai berikut:  

1. Ijma‟ 

Ijma‟ artinya menghimpun, mengumpulkan, atau bersatu dalam pendapat 

dengan kata lain ijma‟ merupakan konsensus yang terjadi di kalangan para 

mujtahid terhadap suatu masalah sepeninggal Rasulullah Saw. Ijma‟ merupakan 

salah satu sumber hukum Islam yang memiliki posisi kuat dalam menetapkan 

hukum dari suatu peristiwa. Bahkan telah diakui luas sebagai sumber hukum yang 

menempati posisi ketiga dalam hukum Islam. 

2. Qiyas 

Secara harfiah qiyas berarti mengumpamakan. Adapun menurut pengertian 

para ahli fikih, qiyas adalah menetapkan hukum tentang sesuatu yang belum ada 

nash atau dalilnya yang tegas, dengan sesuatu hukum yang sudah ada nash atau 

dalilnya yang didasarkan atas persamaan illat antara keduanya.  

3. Al-mashlahat al-mursalah  

Secara harfiah berarti sesuatu yang membawa kebaikan bagi orang 

banyak. Adapun menurut para ahli hukum Islam, Al-mashlahat al-mursalah 

adalah sesuatu yang didalamnya mengandung kebaikan bagi masyarakat, sehingga 

walaupun pada masa lalu hal tersebut tidak diberlakukan, namun dalam keadaan 

masyarakat yang sudah makin berkembang, keadaan tersebut dianggap perlu 

dilakukan.  

                                                             
7
 Rois Mahfud, Sumber Ajaran Islam, (Palangka Raya: Erlangga, 2011), h. 117-118. 
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4. „Urf 

Secara harfiah berarti sesuatu yang berlaku atau yang sudah dibiasakan. 

Adapun menurut para ahli hukum Islam, „urf adalah sesuatu yang berlaku 

dimasyarakat atau tradisi yang mengandung nilai-nilai kebaikan bagi masyarakat 

5. Istihsan 

Secara harfiah berarti memandang sesuatu sebagai yang baik. Menurut 

Islam, Istihsan artinya segala sesuatu yang dipandang manusia pada umumnya 

sebagai hal yang baik, dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah.  

6. Qaul al-shahabat  

Secara harfiah berarti ucapan sahabat. Dalam pengertian umum, Qaul al-

shahabat adalah pendapat, pandangan, pikiran, dan perbuatan para sahabat yang 

sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Penggunaan Qaul al-shahabat sebagai 

dasar hukum, mengingat para sahabat selain sebagai orang yang dekat, bergaul 

dan ikut berjuang dengan Rasulullah Saw, juga memang memiliki pemikiran, 

gagasan, dan karya-karya yang layak untuk dijadikan bahan renungan dan 

pertimbangan dalam mengembangkan ajaran Islam pada masa selanjutnya. 

7. Syar‟un man qablana  

Secara harfiah berarti agama sebelum kita. Dalam pengertian yang lazim, 

Syar‟un man qablana adalah ajaran yang terdapat didalam agama yang diturunkan 

Allah Swt sebelum Islam yang terdapat di dalam kitab lainnya.8 

 

 

                                                             
8
 Abuddin Nata, Studi Islam komperehensif, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 43-45. 
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3. Inti ajaran agama Islam 

a. Aqidah 

Aqidah dalam istilah Islam yang berarti Iman. Semua sistem kepercayaan 

atau keyakinan bisa dianggap sebagai salah satu aqidah. Menurut etimologinya, 

aqidah dalam bahasa Arab berasal dari kata al-„aqdu yang berarti ikatan, at-

tautsiiqu yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ihkaamu yang 

artinya mengokohkan (menetapkan), dan ar-rabthu biquwwah yang berarti 

mengikat dengan kuat. Secara terminologi, aqidah adalah iman yang teguh dan 

pasti. Aqidah juga dapat diartikan sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara 

mudah oleh manusia berdasarkan akal, wahyu yang didengar dan fitrah.9 

Ilmu aqidah terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut: 

a. Ilmu tauhid, yaitu ilmu yang menerangkan tentang sifat Allah Swt yang 

wajib dipercayai. Ilmu tauhid ada 3 macam, yaitu tauhid Al-Uluhiyyah, 

tauhid Ar-Rububiyyah, dan tauhid Al-Asma‟ was-sifat. 

b. Ilmu Usuluddin, yaitu kepercayaan dalam Agama Islam, kepercayaan 

kepada Allah Swt dan pesuruh-Nya. 

c. Ilmu Makrifat, yakni perkara-perkara yang berhubungan dengan cara-cara 

mengenal Allah Swt. 

d. Ilmu kalam, yaitu aqidah dengan dalil-dalil aqliyah (ilmiah) sebagai 

perisai terhadap tantangan dari pihak lawan. 

 

 

                                                             
9
 Nurcahaya, Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum, (Medan: USU Press, 

2013), h.84. 
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b. Syari‟at 

Syari‟at secara etimologi berasal dari kata syar‟u yang memiliki arti 

membuat jalan, penjelasan, tempat yang didatangi, dan jalan. Adapun secara 

terminologi syari‟at memiliki makna umum dan khusus. Makna syari‟at secara 

umum adalah Agama yang telah dibuat oleh Allah, mencakup aqidah (keyakinan) 

dan hukum-hukumnya.10 

c. Akhlaq 

Pengertian akhlaq secara etimologi, berasal dari kata khalaqa yang berarti 

mencipta, membuat, atau menjadikan. Akhlaq adalah kata yang berbentuk mufrad, 

jamaknya adalah khuluqun, yang berarti tabiat, adat, atau khalaqun yang berarti 

kejadian, buatan, dan ciptaan.  Secara terminologi, akhlaq berarti tingkah laku 

seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan 

suatu perbuatan yang baik. 

Aqidah, Syariat dan akhlaq dalam Al-qur‟an disebut iman dan amal 

shaleh. Iman menunjukan makna aqidah sedangkan amal shaleh menunjukan 

pengertian syariat dan akhlak. Jadi perbuatan baik yang didorong oleh keimanan 

terhadap Allah Swt sebagai wujud pelaksanaan syariat disebut amal shaleh. 

Karena itu di dalam Al-qur‟an kata amal shaleh selalu diawali dengan kata iman. 

4. Karakteristik Ajaran Islam 

Karakteristik ajaran Islam memiliki karakteristik yang khas, yang berbeda 

dengan ajaran-ajaran Agama lainnya. Islam merupakan Agama yang bisa di lihat 

dari sisi mana saja. Seperti dari sisi Agama, ibadah, aqidah, sosial, dan politik 

                                                             
10

 https://pembahasanaqidahsyariahdanakhlak.blogspot.com (diakses tgl 9/07/2017) 
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bahkan sifat Islam demikian itu sejalan dengan sifat yang ada dalam isi 

kandungan Al-qur‟an. 

a. Bidang Agama 

Ajaran Islam juga memberikan warna dalam rangka membentuk karakter 

muslim sehingga para muslim atau muslimah yang telah memperdalam dan 

memperbaharui sikapnya dari segi agama dengan ciri-ciri yang telah di contohkan 

oleh rosulullah sebagaimana rasulullah sendiri karakternya dalam Al-quran. 

Karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama disamping mengakui adanya 

pluralisme (sebuah aturan tuhan yang tidak akan berubah, sehingga tidak mungkin 

dilawan atau di ingkari), dan mengakui adanya Allah dan percaya akan adanya 

hari akhir. 

b. Bidang Ibadah 

Ibadah merupakan suatu pendekatan diri kepada allah. usaha yang harus di 

kerahkan yaitu dengan mengikuti atau mengerjaka apa yang telah di perintahkan 

oleh Allah seperti shalat, puasa, zakat dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang 

oleh Allah Swt.  

c. Bidang Aqidah 

Aqidah adalah ikatan atau keyakinan kita terhadap tuhan kita yang maha 

kuasa melalui berikrar membaaca dua kalimat syahadat bahwa bersaksi bahwa 

tiada Tuhan selain Allah dan nabi Muhammad adalah utusannya, dan kita 

melakukan apa yang di syari‟atkan sebagai amal shaleh. Karakteristik ajaran Islam 

yang dapat kita ketahui melalui  bidang Aqidah ini adalah bahwa Aqidah Islam 

bersifat murni baik dalam isinya maupun prosesnya, yang diyakini dan diakui 



25 

 

sebagai Tuhan yang wajib di sembah hanyalah Allah. Keyakinan tersebut 

sedikitpun tidak boleh di berikan kepada yang lain karena kita akan berakibat 

musyrik. 

d. Bidang Sosial 

Karakteristik ajaran Islam dapat dilihat dari ajarannya di bidang sosial. 

Ajaran Islam di bidang sosial ini termasuk yang paling menonjol karena seluruh 

bidang ajaran Islam sebagaimana telah disebutkan oleh kelompok sebelumnya 

pada akhirnya ditujukan untuk kesejahteraan manusia. Namun khusus dalam 

bidang sosial ini Islam menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menasehati 

tentang hak dan kesabaran, kesetiakawanan, egaliter (kesamaan derajat), tenggang 

rasa dan kebersamaan. Ukuran ketinggian derajat manusia dalam pandangan Islam 

bukan ditentukan oleh nenek moyangnya, kebangsaannya, warna kulit, bahasa, 

kelamin dan sebagainya yang berbau rasialis. Kualitas dan ketinggian derajat 

seseorang ditentukan oleh ketaqwaannya yang ditunjukkan oleh prestasi kerjanya 

yang bermanfaat bagi manusia. Atas dasar ukuran ini, maka dalam Islam semua 

orang memiliki kesempatan yang sama.11 

e. Bidang politik 

Ciri ajaran Islam dalam bagian politik dalam Al-Qur‟an seperti mematuhi 

ulil amri atau pejabat atau penguasa di bidang politik dalam hal ini Islam 

mengajarkan kita mentaati secara kritis, yaitu ketaatan yang didasarkan pada tolok 

ukur kebenaran dari Tuhan. Jika suatu saat pemerintah bertindak semena-mena 

maka kita boleh mengkritik dan sampaikan aspirasi kita melalui Dewan 

                                                             
11

 Muhammad Quthub, Sistem Pendidikan Islam,(Bandung: Al-Ma‟rif,1984), h. 324-374. 
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Perwakilan Rakyat yang selanjutnya akan menyampaikan hasil aspirasi rakyat 

terhadap pihak-pihak terkait seperti Majelis Perwakilan Rakyat. 

5. Karakteristik Sosialisme Islam 

Sejarah Islam menunjukan bahwa Islam sendiri muncul sebagai agama 

revolusioner dan sejak itu pula telah bekerja sebagai suatu gerakan revolusioner 

yang berkesinambungan. Dalam konteks historis, kaum muslimin telah mencapai 

tingkat solidaritas sosial yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, 

sebagaimana diabadikan dalam Al-Qur‟an. Hubungan egaliter antar kelompok 

masyarakat yang terbagi menjadi suku-suku terbangun setelah kehadiran Islam di 

Jazirah Arab. Peran Muhammad Saw dalam mendamaikan antar kelompok sosial 

sangat signifikan karena beliau dikenal oleh tiap-tiap kelompok sosial yang ada 

dan dipercaya sebagai manusia obyektif, tidak memihak dan penganjur 

egalitarianisme.  

Islam sendiri sangat peduli terhadap kaum tertindas, tertekan, dan 

teraniaya, sampai-sampai Allah Swt menjanjikan dalam Al-Qur‟an bahwa dengan 

perjuangannya, mereka akan dimenangkan untuk mewarisi bumi. Dalam 

ungkapan yang berbeda, karakter sosialistik dalam Islam dapat dinisbatkan pada 

upaya perwujdan nilai-nilai perjuangan permusnahan penindasan bagi orang-

orang miskin dan tertindas serta persamaan hak dan kewajiban di antara seluruh 

msyarakat. Secara mendasar, karakteristik sosialisme Islam telah terwakili oleh 

hadirnya para nabi utusan Allah Swt, karena misi dan perjuangan para nabi 

memiliki tujuan yang sama, yaitu membebaskan kaum lemah dan tertindas, 

memproklamasikan kebenaran, dan membangun orde-orde sosial atas dasar 
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kesamaan hak, keadilan sosial, dan persaudaraan.12 Tujuan utama para nabi pada 

masa lalu sama dengan tujuan kaum revolusioner modern, yaitu membebaskan 

kaum lemah dan tertindas dan Islam mengakui kebebasan berusaha dengan 

lembaga kepemilikan pribadi, sistem pemasaran dan keuntungan. Akan tetapi, 

berbeda dengan kapitalisme, karena hak milik dalam Islam bukan seluruhnya baik 

dalam esensi maupun materi dan milik pribadi. Ada sebagian harta yang menjadi 

hak bagi golongan masyarakat lain sebagai manifestasi tanggng jawab sosial, 

yaitu golongan lemah yag membutuhkan. Prinsip tersebut dikenal dalam Islam 

melalui mekanisme zakat, sedekah dan infaq. Dengan cara pandang yang 

demikian, Islam mensyaratkan kepemilikan pribadi tidak semata-mata digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan, melainkan juga harus berfungsi sosial. kepemilikan 

tidak hanya bergulir dalam rtasi kelompok kaya dan pemilikmoda saja, tetapi alur 

distribusinya merambah ke kalangan miskin dan lemah. kecenderungan 

monopolistik dan kapitalistik tidak dibenarkan dalam Islam karena hal itu akan 

berimplikasi pada perampasan hak orang-orang miskin, seperti menumpuk harta, 

kikir, dan penguasaan sumber ekonomi oleh kelompok kecil masyarakat.13 

Khasanah politik Islam modern cenderung menempatkan sosialisme 

sebagai himpunan gagasan yang cukup sesuai dengan nilai-nilai Islam. Secara 

konseptual, sosialisme pada dasarnya terbagi ke dalam dua bentuk: pertama, 

sosialisme sebagai ideologi yang secara resmi mendukung pengabsahan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan negara mengenai reformasi sosial dan ekonomi. 

                                                             
12

 Ziaul Haque, Revolusi Islam di Bawah Bendera Laailaahaillallah, (Jakarta: Darul 

Falah, 2000), h. 25. 
13

 Eko Supriyadi, Op.Cit, h. 109 
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Kedua, sebagai sistem pemikiran kritis yang memperoleh petunjuk dari rakyat 

dalam memprotes keadaan yang ada.  

Dalam pandangan Hamid Enayat,14 perjalanan sosialisme Islam telah 

mengalami tiga kurun besar. Ketiga fase tersebut memunculkan karakteristik yang 

berbeda-beda sesuai dengan konteks yang berkembang pada tiap-tiap fase 

perkembangannya. Ketiga fase tersebut kemudian dapat diklasifikasikan ke dalam 

tiga versi sosialisme Islam, yaitu versi resmi, versi fundamentalis, dan versi 

radikal. 

1. Versi Resmi 

Sosialisme Islam sebagai sebuah teori pertama kali dilontarkan di Mesir. 

Kelahirannya berawal dari pecahnya Republik Persatuan Arab (Mesir dengan 

Syria) pada tahun1961. Sebagai pemimpin Mesir, Nasser memperkenalkan 

sosialisme sebagai cara efektif untuk memajukan negerinya serta menjamin 

persamaan dan keadilan. Sosialisme versi mesir ini lebih dekat dengan 

karakteristik Fabian: para penguasa menyatakan penyangkalan akan keniscayaan 

pertentangan kelas maupun kediktatoran proletar. Tujuan sosialisme sendiri untuk 

menghapus pertentangan kelas, membebaskan kaum tertindas, dan mengamankan 

hak-hak mereka tanpa melakukan pembalasan terhadap kaum penindas 

sebelumnya. Tujuannya bukan menciptakan masyarakat tanpa kelas, melainkan 

untuk menjamin fungsi-fungsi antara kelas-kelas yang berbeda secara sah dan 

bebas dari dominasi, kekerasan, serta hidup berdampingan secara damai. Praktek 

sosialisme Nasser ini berhasil menghimpun suatu kekuatan moral antara 
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 Hamid Enayat, Reaksi Politik Sunni dan Syi‟ah: Pemikiran Politik Islam Modern 

menghadapi Abad ke-20, (Bandung:Pustaka, 2001), h. 217 
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kebutuhan Islam dengan sosialisme, yaitu menjamin keadilan sosial dengan 

memupuk semangat kesetiakawanan dan saling tolong menolong antar individu, 

melarang memupukan kekayaan dan menghormat hak-hak kaum fakir. 

2. Versi Fundamentalis 

Model sosialisme ini pun berkembang di Mesir, khususnya Al-Azhar yang 

dikenal sebagai ruang berkumpulnya pemikiran kaum intelektual Muslim. 

Kemunculan kelompok fundamentalis ini tidak lepas dari sikap rezim Nasser yang 

seakin membatasi ruang gerak Islam dalam praktek hukum dan pelaksanaan 

pemerintahan. Tokoh pembawa bendera oposisi rezim Nasser, sekaligus 

memperkenalkan versi baru sosialisme Islam adalah Sayyid Qutb, beliau juru 

bicara gerakan Ikhwanul Muslin Mesir setelah jamaah terseut dibubarkan pada 

tahun 1954. Teori yang dikemukan adalah penolakan terhadap simbol-simbol 

asing non-Islam seperti halnya  istilah “Sosialisme” maupun “Demokrasi”. 

Dengan demikian Sayyid Qutb menyajikan bentuk murni Islam tanpa term-term 

dari luar. Ia berusaha menunjukan wajah asli Islamyang bercorak sosialis namun 

menak terminologi “Sosialisme” maupun sebutan lain dalam tubuh Islam. Beliau 

mengatakan juga bahwa Islam dan sosialisme merupakan sistem pemikiran yang 

sama-sama komprehensif namun keduanya terpisah satu sama lain. Karenanya, 

kedua sistem ini tidak dapat digabungkan. Sosialisme mengutamakan 

kesejahteraan sosial tetapi mengabaikan keselamatan moral, sementara Islam 

berupaya mewujudkannya dengan diawal suatu pensucian jiwa.15 
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3. Versi Radikal  

Munculnya aliran baru sosialisme Islam dilatar belakangi oleh kekecewaan 

yang terjadi dari kekalahan Arab dalam perang enam hari pada tahun 1967, 

melemahnya sosialisme Mesir akibat krisis pemerintahan Nasser dari pertengahan 

tahun enam puluhan hingga seterusnya. Sosialisme Islam radikal berupaya 

menyuguhkan Islam secara kuat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada 

di negara dunia ketiga yang keseluruhan adalah negara Muslim yang terjajah, baik 

secara ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. 

Sementara itu, Hos Tjokroaminoto mengajukan setidakna terdapat tiga 

unsur karakter sosialistik Islam yaitu Kemerdekaan, Persamaan dan 

Persaudaraan.16 Kemerdekaan, dinisbatkan pada kebebasan manusia untuk 

memilih jalan hidupnya dari segala bentuk eksplotasi dan penindasan oleh 

sekelompok manusia atas manusia yang lain. Hal ini berarti bahwa segala bentuk 

penjajahan dan perampasan hak sama sekali tidak mendapatkan pengakuan dalam 

Islam. Persamaan, kedudukan manusia di hadapan Tuhan-Nya, serta tidak 

berlakunya kelas-kelas sosial maupun golongan. Persaudaraan, memosisikan 

setiap Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain, yang disandarkan pada 

kesadaran humanistik bahwa manusia adalah adalah makhluk sosial tidak bisa 

hidup sendiri.   
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 Hos. Tjokroaminoto,Op Cit, h. 46. 
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B. Sosialisme 

1. Pengertian Sosialisme 

Secara etimologis sosialisme berasal dari bahasa Latin “socius” yang 

berarti sahabat atau teman. Istilah ini merupakan suatu prinsip pengendalian harta 

dan produksi serta kekayaan oleh kelompok.17  Dalam bahasa Belanda yaitu 

maker, dalam bahasa Jawa adalah kita, dan dalam bahasa Arab adalah sahabat. 

Berdasarkan arti kata di atas, yang dimaksud paham sosialisme terdapat makna 

atau cita-cita yaitu rasa pertemanan dan persahabatan. Sosialisme mengutamakan 

nilai-nilai dasar persahabatan sebagai unsur pengikat dalam mempersatukan 

masyarakat dan merupakan lawan dari individualisme yaitu sifat yang hanya 

mementingan kepentingan individu.18 

Sosialisme menghendaki cara hidup satu untuk semua dan semua untuk 

satu, yaitu cara hidup yang hendak mempertunjukan kepada kita bahwa kita 

memikul tanggung jawab atas perbuatan kita satu sama lain. Kaum sosialis 

hendak melindungi kepentingan-kepentingan, hak-hak dan kewajibannya bersama 

diatas kuasa seorang diri atau golongan manusia yang kecil. Pergerakan-

pergerakan kaum sosialis pada zaman dulu pertama muncul berasal dari keadaan 

rumit yang ada pada tiap-tiap zaman. Segala teori sosialisme mempunyai maksud 

untuk memperbaiki nasib golongan manusia yang termiskin dan menyesuaikan 

derajat manusia. 
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 Lorens Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta: Gramedia, 1996), h. 1030. 
18

 H.O.S Tjokroaminoto, Islam dan Sosialisme, (Bandung: Sega Arsy, 2010), h. 15. 
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2. Sejarah Sosialisme 

Istilah sosialisme pertama kali muncul di Perancis sekitar 1830. Umumnya 

sebutan itu dikenakan bagi aliran yang masing-masing hendak mewujudkan 

masyarakat yang berdasarkan hak milik bersama terhadap alat-alat produksi, 

dengan maksud agar produksi tidak lagi diselenggarakan oleh orang-orang atau 

lembaga perorangan atau swasta yang hanya memperoleh laba tetapi semata-mata 

untuk melayani kebutuhan masyarakat. Teori sosialisme merupakan suatu cita-cita 

atau teori yang bertentangan dengan peraturan pergaulan hidup bersama yang 

berlaku di negeri-negeri yang umumnya disebut sotan, yaitu peraturan atau sistem 

yang memberi keleluasaan kepada orang-orang yang merdeka dalam urusan 

politik yang akan bersaing dengan bebas di dalam hal mengeluarkan dan membagi 

hasil dan bebas pula dalam mempunyai hak milik. Segala teori sosialisme 

mempunyai maksud akan memperbaiki nasib golongan manusia yang termiskin 

dan terbanyak jumblahnya.19 

Cita-cita sosialisme di dalam Islam tidak kurang dari 13 abad umurnya dan 

tidak bisa dikatakan muncul dari pengaruh bangsa Eropa, akan tetapi di dalam 

pergaulan hidup Islam bersama pada zamannya nabi Muhammad Saw dan asas-

asas yang dilakukan lebih banyak dan lebih gampang dari pada di Eropa dalam 

zaman manapun juga sesudahnya zaman nabi Muhammad Saw. Dua macam 

sosialisme yang dikenal oleh Islam yaitu: 

a. Staat-Sosialisme, bekerja dengan kekuatan satu pusat maupun bekerja 

dengan kekuatan ikatan orang bersama.  
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 Ibid, h. 22. 
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b. Industri-sosialisme, bentuk sosialisme inilah yang pertama kali dijalankan 

oleh umat Islam sejak nabi Muhammad Saw saat memegang kekuasaan 

pemerintahan yang diatur secara sosialis. 

Sosialisme pada hakikatnya berasal dari gejolak dalam diri  manusia yang 

melahirkan kepercayaan bahwa segala penderitaan dan kemelaratan yang dihadapi 

harus diusahakan untuk melenyapkannya.20 Seperti yang kita tahu, sosialisme 

yang muncul saat ini adalah buah dari reaksi terhadap liberalisme dan kapitalisme 

pada abad ke-19. Saat itu di Eropa, khususnya Eropa barat, muncul dua kelas 

baru, yaitu kelas Borjuis (orang kaya baru, pemilik modal) dan kelas buruh. Kelas 

buruh ini walaupun mereka sudah bekerja keras tetapi tetap saja hidup dalam 

kemiskinan dan penderitaan akibat permainan kaum Borjuis yang hanya ingin 

memperoleh untuk sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan nasib pekerja mereka. 

Tujuan Sosialisme adalah untuk mewujudkan masyarakat sosialis dengan jalan 

mengendalikan secara kolektif sarana-sarana produksi dan memperluas tanggung 

jawab negara bagi kesejahteraan rakyat. Prinsip pelaksanaannya sebagai berikut: 

1. Kebebasan individu/hak sipil dijamin dan dilindungi oleh pemerintah 

2. Jaminan keamanan ekonomi bagi semua warga melalui sistem 

kesejahteraan 

3. Mencapai kesamaan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi dengan jalan 

peningkatan pendidikan, kebudayaan dan kebiasaan sosial. 

4. Semua keputusan ekonomi, politik, pemerintahan, dan sosial harus 

mendapat persetujuan para warga melalui partisipasi mereka dengan aktif. 
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 Deliar Noer, Pemikiran Politik di Negeri Barat, (Bandung: Mizan, 1999), h.188. 
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5. Semua sarana yang melayani keperluan masyarakat umum ada ditangan 

negara. 

6. Tujuan dicapai secara demokratis, berangsur-angsur, revolusioner, etis 

konstitusional, dan damai. 

7. Membayar kompensasi kepada masyarakat dalam periode peralihan 

menuju masyarakat persemakmuran sosial. 

3. Perkembangan Sosialisme 

Konsep dasar dari sosialisme sebenarnya telah dikembangkan oleh Plato 

dalam bukunya republika. Plato menggambarkan bahwa penguasa tidak 

mempunyai kekayaan pribadi, semua yang dimiliki negara baik itu hasil produksi 

maupun konsumsi dibagikan dengan rata untuk rakyat yang ada di negara 

tersebut. Kekuasaan yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat 

tergambar jelas dalam konsep Plato tersebut. Bisa jadi konsep ini yang menjadi 

landasan dari pemikiran atas lahirnya paham sosialisme di Eropa kala itu. 

Tahun 1750-1840 di Eropa terjadi revolusi industri yang diawali oleh 

Inggris. Revolusi ini ditandai dengan perubahan dari produksi yang dulunya 

dikerjakan dengan tangan manusia menjadi dikerjakan dengan mesin-mesin. 

Akibat dari revolusi industri ini adalah munculnya industri besar-besaran, lahirnya 

kelompok borjuis dan buruh, urbanisasi dan lahirnya kapitalisme modern. 

Dampak paling mencolok dari revolusi industri ini adalah kesenjangan antara 

kaum buruh dan kaum borjuis. Nasib mereka tidak dipedulikan oleh majikannya, 

mereka harus hidup di perumahan kumuh dan mencari makanan. Mereka 

dieksploitasi, jam kerja mereka dalam sehari bisa lebih dari 12 jam. Revolusi 
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sosial yang meletus di Inggris pada awal abad ke-19 ini akhirnya melahirkan 

sebuah paham baru yang mengusahakan industri di suatu negara tidak hanya 

dikuasai oleh individu tetapi juga harus ada ikut campur dari negara sehingga 

lebih demokratis dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat seluruhnya. 

Paham inilah yang kini dikenal dengan sosialime.21 Sosialisme muncul di Eropa 

sebagai sebuah gerakan protes terhadap ekonomi kapitalis. Mereka menuntut 

reformasi secara sosial dan ekonomi sehingga tidak ada lagi kelas sosial dan 

penguasaan ekonomi liberal yang hanya menguntungkan individu-individu 

pemilik modal. 

Perkembangan paham sosialisme pada era-era selanjutnya mempunyai 

pola yang unik tergantung pada keadaan dimana paham itu berkembang. Pada 

dasarnya sosialisme yang murni sosialisme dapat berkembang dengan baik di 

negara-negara dimana tradisi lembaga liberal berkembang dengan pesat dan 

memiliki pengaruh yang kuat. Dalam perkembangannya, banyak jenis aliran 

sosialisme yang berkembang di seluruh dunia. Namun pada umumnya  paham 

sosialisme yang berkembang itu masih mempunyai kesamaan dalam tuntutan 

mereka dalam hal kepemilikan dan kontrol bersama terhadap beberapa alat 

produksi tertentu yang dianggap menyangkut hajat hiduap orang banyak. 

Perbedaan dari paham-paham sosialisme yang ada biasanya menyangkut hal-hal 

dasar, seperti tingkat dan sejauh mana kepemilikan serta kontrol bersama, doktrin 

ideologis dan filsofis yang menjadi dasar program-programnya. 

                                                             
21

 Firdaus Syam, Pemikiran Filsafat Barat: Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya 

terhadap Dunia Ke-3, (Jakarta: Bumi Akasara, 2007), h. 268. 
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Dari sekian banyak jenis sosialisme yang berkembang, terdapat dua jenis 

sosialisme yang berkembang  pesat di dunia dan mewarnai perjalanan panjang 

sejarah umat manusia, yaitu sosialis-demokratis dan sosialis-komunis. Perbedaan 

mendasar dari keduanya adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan dari 

sosialisme itu sendiri, yaitu mewujudkan masyarakat sosialis. Perbedaan juga 

tampak dari kehidupan ditempat paham tersebut diterapkan. 

a. Paham sosialism-komunis pada dasarnya lebih radikal dibandingkan 

sosialism-demokratis. Sosialisme aliran ini menggunakan metode 

revolusioner dan totaliter. Penganut aliran ini memilih jalan revolusi untuk 

mencapai cita-cita mereka, menciptakan masyaraat sosialistis. 

Pendistribusian dan konsumsi didasarkan pada kebutuhannya, sedangkan 

hak milik perseorangan dalam paham ini tidak diakui. Semua dikuasai dan 

hak milik atas nama negara. Paham ini masih kuat dipengaruhi oleh 

filsafat Marxis. Biasanya negara yang menganut paham ini mempunyai 

pemerintahan yang otoriter seperti yang terjadi di Rusia. 

b. Paham sosialisme-demokrasi bisa dibilang lebih halus bia dibandingkan 

dengan komunisme. Paham ini menggunakan metode evolusioner dan 

demokratis. Untuk mencapai tujuan mereka cenderung memilih jalur 

evolusi, yaitu perubahan bertahap dalam jangka waktu tertentu. 

Pendistribusian hasil industri dan konsumsi didasarkan pada kecakapan 

yang dimiliki oleh perorangan, sehingga kesejahteraan ditentukan oleh 

usaha orang itu. Dalam masalah hak kepemilikan, perorangan 

diperbolehkan mempunyai hak milik akan tetapi perusahaan dan alat 
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industri yang berhubungan dengan orang banyak harus menjadi hak milik 

negara dan dikelola sepenuhnya oleh negara. Dari gambarannya, Indonesia 

bisa masuk menjadi negara penganut sosialisme aliran ini. 

4. Sosialisme di Indonesia 

Di negara-negara berkembang dalam masalah modernisasi ekonomi, 

mereka tidak suka meniru apa yang dilakukan oleh pembangunan kelompok 

kapitalis barat maupun komunis. Mereka menetapkan cara masing-masing yang 

sesuai dengan kondisi negara masing-masing namun mengadopsi sistem 

sosialism-demokratis. Dalam negara berkembang sosialisme dapat diartikan 

sebagai usaha untuk mewujudkan keadilan sosial, kemanusiaan dan perdamaian 

dunia yang berlandaskan hukum, dan membangun ekonomi industri untuk 

meningkatkan ekonomi dan pendidikan masyarakatnya. sosialisme di negara 

berkembang menunjukkan toleransi yang lebih besar terhadap praktek otoriter 

dibandingkan dengan yang terjadi sosialisme di negara Barat. 

Di Indonesia sampai sekarang ini dikenal sosialisme Pancasila, yaitu 

penggabungan antara sosialisme dengan ideologi Pancasila yang terkandung 

dalam pasal 33 UUD 1945. Adapun arti sosialisme Pancasila, dapat kita simak 

pada rancangan pelita yang menyebutkan sosialisme Pancasila adalah sosialisme 

yang bertujuan melaksanakan cita-cita bangsa Indonesia sebagai mana tercantum 

dalam pembukaan UUD 1945, yakni: Membentuk suatu pemerintahan Indonesia 

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kedamaian abadi dan keadilan 
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sosial. Dengan demikian, sosialisme Pancasila tumbuh dan berkarya berdasarkan 

prinsip-prinsip Pancasila.22 Secara historis sosialisme mempunyai gagasan yang 

menuntut adanya pemerintahan yang lebih baik dan berusaha membuktikan 

kepada kelompok kaya dan pemilik modal bahwa eksploitasi itu tidak bermoral. 

Sosialisme pada awalnya adalah sebuah reaksi minoritas terhadap pelaksanaan 

etika kapitalis dengan pengembangan masyarakat industri.  

Pada abad ke-19 teori-teori sosialisme berkembang dan semakin 

dikembangkan. Dalam perkembangannya sosialisme mengalami pertumbuhan 

hingga merambah kenegara dunia ketiga. Di dunia ketiga ternyata sosialisme 

mendapat tempat yang cukup signifikan. Sosialisme berkembang di hampir setiap 

negara dunia ketiga yang menampakan wajahnya keberbagai bentuk gerakan. 

Marxisme menjadi bentuk pilihan alternative sosialisme di negara ketiga pada 

umumnya. Di negara dunia ketiga Marxisme banyak mewujud dalam bentuk 

gerakan yang tidak sepenuhnya asli. Gerakan Marxisme tidak jarang mengubah 

doktrin lokal dengan doktirin luar seperti doktrin Nasionalisme. Di Indonesia ide-

ide Marxis mengalami perubahan dengan doktrin Nasionalisme yang dikenalkan 

dalam NASAKOM (nasionalis, Agama, komunis) yang dipopulerkan oleh 

Soekarno. 
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 Eko Supriyadi, Sosialisme Islam pemikiran Ali syari‟ati, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2003), h.6-7.   
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5. Tokoh-tokoh Sosialisme 

Berikut nama-nama tokoh sosialisme di Barat dan di Indonesia: 

1. Robert Owen (1881-1858) 

Pemikirannya tentang sosialisme dituangkan dalam buku berjudul “A 

View of Society, an Essay on the Formation of human Character”. Dalam 

bukunya tersebut, ia menyatakan bahwa lingkungan sosial berpengaruh pada 

pembentukan karakter manusia. Ia berusaha mencari caranya dengan 

meningkatkan kesejahteraan pekerjanya.23 

2. Karl Heinrich Marx (1818-1883) 

Karl Marx menciptakan sosialisme yang didasarkan atas ilmu 

pengetahuan. Ia mengembangkan sosialisme secara radikal. Karya Karl Marx 

yang terkenal adalah “Das Kapital” yang menyatakan bahwa sejarah manusia 

adalah sejarah perjuangan kelas dan pemenang dari peperangan itu adalah kaum 

proletar (kaum buruh). Sosialisme pada masa penjajahan banyak mendapat 

simpati dari bangsa pribumi. Paham sosialisme semakin banyak berpengaruh 

setelah konsep ini dijadikan sebagai salah satu senjata menghadapi kolonialisme 

dan imperialisme. Di negara-negara Asia-Afrika, banyak pemimpin yang tertarik 

dengan ajaran sosialisme.24 

3. Thomas More 

Thomas adalah seorang sosialis Utopis. Menurutnya sosialisme merupakan 

reaksi dari kapitalisme. Sosialisme hanya dapat mengambangkan dirinya di negara 
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 Frans Magnis-Suseno, Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan 

Revisionisme, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 25.  
24

 Andi M. Ramly, Peta Pemikiran Karl Marx: Materialisme Dialektis dan Materialisme 

Historis, (Yogyakarta: LKIS, 2009), h. 139. 
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dengan tradisi liberal yang sudah berkembang, sedangkan di negara yang tidak 

memiliki tradisi ini, maka sosialisme akan berubah menjadi fanisme.25 

4. Hos. Tjokroaminoto 

Tjokroaminoto mengadopsi gagasan-gagasan yang berkembang diluar 

Indonesia seperti Sosialisme, ia mencoba menggali nilai-nilai atau asas Islam 

untuk memberikan jalan keluar atau solusi terhadap permasalahan yang dihadapi 

bangsa Indonesia terutama  permasalahan untuk membebaskan bangsa Indonesia 

dari penjajah. Ia berpendapat bahwa nilai-nilai agama Islam yang dibawa oleh 

Nabi Muhammad Saw harus kita gali dan kita tafsirkan kembali sehingga dapat 

diimplementasikan dikehidupan dan berkebangsaan.26 

5. Mohammad Hatta 

Gagasan tentang sosialisme, menurut Mohammad Hatta menghendaki 

suatu masyarakat harus dilakukan oleh orang banyak untuk orang banyak,yang 

dibawah pimpinan badan-badan masyarakat. Sosialisme menurut cita-citanya 

adalah suatu bangun masyarakat yang tidak berkelas dengan asas keadilan dan 

persamaan yang berlaku sama rasa sama rata dan bebas dari segala pertentangan. 

Sosialisme yang dapat menghilangkan segala pertentangan dan penindasan suatu 

kelas oleh kelas yang lain, yang akan menimbulkan masyarakat yang baru 

berdasarkan perikemanusiaan dan perikeadilan dan Sosialisme bukanlah semata-

mata persoalan ekonomi, akan tetapi juga mempunyai bidang sosial dan kultur 

yang luas Ia meliputi seluruh hidup manusia.27 
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 Anne Murphy, Thomas More Tokoh Seri Pemikir Kristen, (terj), P. Hardono Hadi, 

(Yogyakarta: Kanisius, 2001), h. 40. 
26

 HOS Tjokroaminoto, Op.Cit, h. 6.  
27

 Sri Edi Swasono, System Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi, (UI Pres:1987),  h. 13. 
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6. Ali Syari‟ati 

Pandangan sosialisme Islam Syari'ati sangat berbeda dengan ajaran yang 

dikembangkan oleh Karl Marx (Marxisme). sosialisme Islam ialah paham yang 

berpihak pada kaum terindas (mustadzafin), dan meluruskan perjalanan sejarah 

dari kekuasaan tiran menjadi kekuasaan kelompok tercerahkan, berpihak pada 

kelas bawah (proletar) bersama orang-orang yang berada di jalan Tuhan. Secara 

jelas, aspek ini berbeda sama sekali dengan padangan Marxisme.28 

7. Sutan Sjahrir 

Salah satu tokoh yang cukup ikut memberi warna dialektika sosialisme di 

tanah air. Sosialisme Sutan Sjahrir mengacu pada kerakyatan, Indonesia dapat 

dikatakan telah menerapkan sosialisme manakala ekonomi didasarkan atas 

kepemilikan bersama. Karena kepemilikan bersama menurut Sutan Sjahrir, 

distribusi pendapatan janganlah hanya terkonsentrasi di tangan kelompok pemilik 

modal.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28

 Eko Supriyadi, Op.Cit, h.135.   
29

 Sutan Sjahrir, Sosialisme Indonesia Pembangunan, (Jakarta:LEPPENAS, 1986), h.297. 



 

 

BAB III 

BIOGRAFI HOS. TJOKROAMINOTO 

DAN MOHAMMAD HATTA 

 

A. HOS. Tjokroaminoto 

1. Riwayat Hidup 

Raden Hadji Oemar Said Tjokroaminoto merupakan salah satu tokoh 

pergerakan nasional yang memberikan pengaruh besar dalam dinamika politik 

Indonesia, termasuk dalam membentuk pemikiran politik Islam dan sosialisme. 

HOS. Tjokroaminoto terlahir dari keluarga ningrat dan sekaligus keturunan ulama 

beliau lahir di Tegalsari, Ponorogo, Jawa Timur, Tjokroaminoto adalah anak 

kedua dari 12 bersaudara dari ayah bernama R.M. Tjokroamiseno, salah seorang 

pejabat pemerintahan pada saat itu. Kakeknya, R.M. Adipati Tjokronegoro pernah 

menjabat sebagai Bupati Ponorogo. pada tanggal 17 Desember 1934 beliau 

meninggal di Yogyakarta, Indonesia, pada umur 52 tahun beliau di makamkan di 

TMP Pekuncen, Yogyakarta, setelah jatuh sakit seusai mengikuti Kongres SI di 

Banjarmasin. beliau lebih dikenal dengan nama HOS Tjokroaminoto yang 

merupakan seorang pemimpin salah satu organisasi yaitu Sarekat Islam (SI).1 

2. Latar belakang Pendidikan dan karirnya 

HOS. Tjokroaminoto Pada usia 20 tahun telah menyelesaikan 

pendidikannya di OSVIA (Opleidings School Voor Indlandsche Ambtenaren) 

Magelang, Jawa Tengah, sebuah sekolah gubernemen yang mempersiapkan 

murid-muridnya untuk menjadi pegawai pamong praja. Tiga tahun berikutnya 
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 Drs. Mansur, Sejarah Sarekat Islam dan Pendidikan Bangsa, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2004), h.13. 
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beliau bekerja sebagai juru tulis di Kepatihan Ngawi, bahkan sempat berhasil 

menjadi patih, tetapi tidak lama kemudian beliau meninggalkan pekerjaan itu 

untuk pindah ke Surabaya dan bekerja pada perusahaan Belanda. Di kota tersebut 

beliau mengikuti kursus-kursus pada malam hari dalam soal teknik mesin di 

Sekolah Teknik Mesin. Pada tahun 1907, beliau mulai menekuni dunia jurnalistik. 

Tulisan-tulisannya di berbagai media cetak dikenal sangat tajam. Dunia jurnalistik 

inilah yang membuatnya meninggalkan tugasnya dari pemerintahan Hindia 

Belanda. Tetapi kemudian beliau melamar menjadi masinis, lalu bekerja sebagai 

ahli kimia disebuah pabrik gula di daerah dekat Surabaya. Sementara itu, 

semangat kebangsaannya mulai tumbuh beliau mulai masuk kekancah politik dan 

mulai mengorganisasikan para pemuda pribumi untuk lebih aktif meningkatkan 

kesadaran dan kemampuan di segala bidang. 

Setelah menunaikan ibadah haji, beliau lebih suka memperkenalkan nama 

dirinya dengan gelar keningratannya Haji Oemar Said Tjokroaminoto atau lebih 

dikenal dengan nama panggilan akrab HOS Tjokroaminoto dan sebutan De 

Ongekroonde van Java atau "Raja Jawa Tanpa Mahkota" yang menjadikan HOS 

Tjokroaminoto salah satu pelopor pergerakan di Indonesia dan sebagai guru para 

pemimpin-pemimpin besar di Indonesia, berangkat dari pemikirannya yang 

melahirkan berbagai macam ideologi pada saat itu, rumah beliau sempat dijadikan 

rumah kost para pemimpin besar untuk menimbah ilmu padanya, seperti 

Semaoen, Alimin, Muso, Soekarno, Kartosuwiryo, bahkan Tan Malaka pernah 

berguru padanya.  
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Tjokroaminoto adalah orang yang pertama kali menolak untuk tunduk 

pada penjajah Belanda, setelah beliau meninggal lahirlah warna-warni pergerakan 

Indonesia yang dibangun oleh murid-muridnya, yakni kaum sosialis atau komunis 

yang dianut oleh Semaoen, Muso, Alimin, Soekarno yang nasionalis, dan 

Kartosuwiryo yang Islamisme merangkap sebagai sekretaris pribadi. Ketiga 

muridnya itu saling berselisih menuntut paham masing-masing. Pengaruh 

kekuatan politik pada saat itu memungkinkan para pemimpin saling berhadap-

hadapan hingga terjadi Pemberontakan Madiun 1948 yang dilakukan Partai 

Komunis Indonesia karena memproklamasikan "Republik Soviet Indonesia" yang 

dipimpin Muso dan dengan terpaksa presiden Soekarno mengirimkan pasukan elit 

TNI yakni Divisi Siliwangi yang mengakibatkan Muso pemimpin Partai komunis 

pada saat itu tertembak mati 31 Oktober, dan dilanjutkan pemberontakan oleh 

Negara Islam Indonesbeliau (NII) yang dipimpin oleh Kartosuwiryo dan akhirnya 

hukuman mati yang dijatuhkan oleh Soekarno kepada Kartosuwiryo pada 12 

September 1962. Pada bulan Mei 1912, Hos. Tjokroaminoto mendirikan 

organisasi Sarekat Islam yang sebelumnya dikenal Serikat Dagang Islam dan 

terpilih menjadi ketua.2 

Salah satu gagasan darinya yang termasyhur adalah Setinggi-tinggi ilmu, 

semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Ini menggambarkan suasana 

perjuangan Indonesia pada masanya yang memerlukan tiga kemampuan pada 

seorang pejuang kemerdekaan. Dari berbagai muridnya yang paling beliau sukai 

adalah Soekarno hingga beliau menikahkan Soekarno dengan anaknya yakni Siti 
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 H.O.S Tjokroaminoto, Islam dan Sosialisme, (Bandung: SEGA ARSY, 2010), h. 10. 
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Oetari, istri pertama Soekarno. Pesannya kepada Para murid-muridnya ialah "Jika 

kalian ingin menjadi Pemimpin besar, menulislah seperti wartawan dan bicaralah 

seperti aktor". Perkataan ini membius murid-muridnya hingga membuat Soekarno 

setiap malam berteriak belajar pidato hingga membuat kawannya Muso, Alimin, 

Kartosuwiryo, Darsono dan yang lainnya terbangun dan tertawa menyaksikannya. 

3. Karya dan Pemikiran Sosialisme Islam 

1. Karya 

Selain dikenal sebagai tokoh sentral pergerakan nasional, HOS. 

Tjokroaminoto juga merupakan penulis yang kritis. namun, jarang sekali kita 

mengetahui informasi mengenai karya-karyanya padahal karya-karya HOS. 

Tjokroaminoto sempat menjadi buku pegangan wajib aktifis-aktifis Islam sampai 

akhir orde lama. Disela  kesibukanya sebagai ketua CSI (Central Sarekat Islam), 

beliau masih menjadi direktur sekaligus pimpinan redaksi dari harian Oetoesan 

Hindia yang berkantor di Surabaya. Tidak hanya itu, beliau menyempatkan 

menuliskan beberapa karya tulis antara lain:  

a. Islam dan Sosialisme pada tahun 1924 

b. Program Asas dan Program Tandhim Partai Sarekat Islam Indonesbeliau 

pada tahun 1930 

c. Tarich Agama Islam, Riwayat dan Pemandangan atas Kehidupan dan 

Perjalanan Nabi Muhammad Saw pada tahun 1931 

d. Reglemen Umum Bagi Ummat Islam pada tahun 1934 

Islam dan Sosialisme merupakan buku yang ditulis Tjokroaminoto dalam 

upaya menghadapi pemikiran SI Semarang yang dipimpin Soemaoen.  Buku 104 
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halaman ini, secara konfrehensif mengungkap makna dari sosialisme. Beliau pun 

menjelaskan bahwa sosialisme sebagai suatu dasar pemikiran memiliki begitu 

banyak macam. Pemikiran sosialisme Marx yang merupakan rujukan sosialisme 

modern, berakar pada filsafat materialisme historis yang jelas-jelas bertentangan 

dengan ajaran Islam. Karena menurutnya materialisme historis mengajarkan 

bahwa materil atau benda satu-satunya yang ada termasuk Tuhan. Selanjutnya 

beliau menjelaskan bahwa prinsip dasar sosialisme adalah kemerdekaan, 

kesamaan, dan persaudaraan. nilai-nilai ini ternyata bukan hanya ada dalam Islam 

tetapi sudah pernah dilaksanakan secara kongkrit pada masa Rasulullah Saw dan 

para sahabat. Sehingga beliau menuliskan dalam salah satu bagian dari bukunya 

Islam dan Sosialisme dengan “bagi kita orang Islam tidak ada sosialisme atau 

rupa-rupa isme yang lebih baik, yang lebih elok dan lebih mulia melainkan 

sosialisme yang berdasarkan Islam”. Buku ini menjadi bukti begitu kuatnya 

pembacaan Tjokroaminoto terhadap karya-karya pemikir Barat.3 

Buku selanjutnya adalah Program Asas (Program Dasar) dan Program 

Tandhim (Program Perjuangan) PSII, buku ini merupakan pegangan 

keorganisasian dari PSII. Buku 99 halaman ini sesungguhnya sudah dirumuskan 

sejak kongres Nasional ketiga dan terus diperbaiki sampai disempurnakan pada 

Kongres di Yogyakarta pada tahun 1930.4 Begitu fenomenalnya buku ini, menurut 

kepercayaan sebagai orang, buku ini ditulis dengan dikte dari Rasullullah Saw 

dalam mimpi Tjokroaminoto. Buku ini membincangkan mengenai dasar Islam 

                                                             

3
 Ibid, h. 46-50  

4
 Ohan Sudjana, Liku-liku Perjuangan Sarekat Islam, (Jakarta: DPP PSII,1905), h.53. 
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yaitu kalimat syahadat secara konfrehensif dan konsekuensinya bagi setiap 

muslim. Beliau menjelaskan bahwa Al-Qur‟an yang telah diturunkan oleh Allah 

14 abad yang lalu sudah sempurna sebagai pedoman manusia. Buku ini adalah 

penafsiran Tjokroaminoto terhadap ajaran Islam dalam upaya menjawab dan 

mengatasi permasalahan-permasalahan yang berkembang lewat pergerakaan PSII. 

Hal-hal yang dibahas antara lain; persatuan umat Islam, penghidupan rakyat, sifat 

pemerintahan, pengajaran dan pendidikan, dan lain-lain. 

Menurut Tjokroaminoto dalam buku ini program asas PSII disusun dalam 

enam tingkatan perjuangan yaitu: persatuan umat, kemerdekaan umat, sifat 

pemerintahan, penghidupan ekonomi, keadaan dan derajat manusia, dan 

kemerdekaan sejati. Di sisi lain, adapun program tanzim partai tentang 

perlawanan dan sandaran gerak perlawanan terdiri dari tiga pokok, yaitu: 

bersandar kepada sebersih-bersihnya tauhid, bersandar kepada ilmu dan bersandar 

kepada siasah (politik) yang berkenaan dengan bangsa dan negeri serta politik 

yang akan mencapai persatuan umat Islam di lain negeri (Pan Islamisme). Tarich 

agama Islam, Riwayat dan Pemandangan atas Kehidupan dan Perjalanan Nabi 

Muhammad Saw adalah karyanya yang menjadi alternatif bagi umat muslim 

Indonesia untuk mempelajari sejarah Islam dan Nabi Muhammad Saw. Lewat 

buku ini HOS. Tjokroaminoto ingin membangkitkan optimisme bangsa Indonesia 

bahwa dengan menegaskan agama Islam dan umat terdahulu yang diberikan 

kejayaan luar biasa. 

Terakhir buku „Reglemen Umum Bagi Ummat Islam‟ adalah buku yang 

ditulis terakhir menjelang kematiannya. Buku ini dibicarakan dalam kongres PSII 



48 

 

ke XIX di Jakarta dan disahkan dalam kongres PSII ke XX di Banjarnegara pada 

20-26 Mei 1934, hanya beberapa bulan sebelum Tjokroaminoto wafat. Buku 69 

halaman ini berisi 20 bab yang mencoba menjelaskan tentang kehidupan dan 

solusi yang disandarkan kepada Al-Qur‟an dan Hadist.  

2. Konsep Pemikiran HOS. Tjokroaminoto 

Konsep pemikiran Tjokroaminoto berbeda dengan konsep Sosialisme 

Barat. Maka dari itu, Beliau merombak ajaran sosialisme tersebut dengan 

membentuk sosialisme secara Islam yang bertujuan untuk mencapai kehidupan 

masyarakat yang sejati dengan berperilaku berdasarkan keimanan kepada Allah 

Swt dan setiap muslim yang sungguh-sungguh menjalankan ajarannya harus 

melalui tingkatan-tingkatan yang bermakna keselarasan dunia dan akhirat sebagai 

simbol menuju derajat kesempurnaan hidup. sosialisme Islam menurut 

Tjokroaminoto bukanlah sosialisme yang lahir atau mendapatkan pengaruh dari 

sosialisme Barat, namun sosialisme yang didasarkan pada ajaran agama Islam. 

Praktik sosialisme Islam tersebut juga telah berkembang jauh sebelum sosialisme 

Barat berkembang di masyarakat Eropa pada abad ke-19, karena sosialisme Islam 

telah diterapkan sejak periode kepemimpinan Rasulullah Saw. Terdapat dua 

macam sosialisme yang di kenal oleh Islam, yaitu:5 

1. Staats-sosialisme, baik yang bekerja dengan kekuatan satu pusat mau-pun 

yang bekerja dengan kekuatan. 

2. Industri-sosialisme, Jika satu negeri bersifat sosialis, maka pekerjaan 

kerajinan (pabrik atau industri) harus diatur seluas-luasnya secara sosialis 

                                                             

5
 HOS. Tjokroaminoto, Op.cit, h.22. 
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juga. Maka di dalam negeri yang demikian itu, keberadaan tanah menjadi 

pokok segala hasil dan pokok semua pekerjaan industri besar. Kalau 

hendak dijalankan seluas-luasnya land-socialisme dan staat-socialisme, 

maka bentuk sosialisme ini lah yang terutama sekali dijalankan oleh Islam. 

Sejak Nabi Muhammad Saw memegang kekuasaan negara, maka negara 

itu segera dbeliauturnya secara sosialis, dan semua tanah dijadikannya 

sebagai milik negara. 

Berdasarkan model sosialisme tersebut di atas, maka negara baik di tingkat 

pusat maupun daerah memegang peranan penting dalam praktik sosialisme. Salah 

satu tugas dari negara adalah penguasaan terhadap tanah sehingga tidak dikenal 

pemilikan pribadi. Ajaran sosialisme Islam Tjokroaminoto tidak hanya berupa 

teori-teori namun berupa praktik yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari 

oleh umat Islam, bahkan beberapa diantaranya merupakan praktik yang wajib 

dilaksanakan oleh kaum muslim. Dengan demikian, ajaran sosialisme Islam tidak 

hanya bersifat tekstual dan normatif belaka namun diterjemahkan dalam 

kehidupan sehari-hari sebagai sebuah perilaku sehari-hari umatnya.6 Beberapa 

contoh praktik sosialisme Islam tersebut antara lain: 

1. Semua umat Islam, kaya atau miskin, dari berbagai macam suku bangsa 

dan warna kulit, pada setiap Jum‟at diwajibkan untuk berkumpul dan 

menjalankan shalat di masjid dengan tidak mengadakan perbedaan 
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 Nasihin, Sarekat Islam Mencari Ideologi 1924-1945, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 

h.155. 
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sedikitpun tentang tempat atau derajat, di bawah pimpinan orang yang 

dipilih dalam perkumpulan itu. 

2. Dua kali dalam setahun penduduk suatu kota atau tempat berkumpul untuk 

melaksanakan shalat Idul Fitri dan Idul Adha serta berjabat tangan serta 

berangkulan satu sama lain dengan rasa persaudaraan. 

3. Setiap umat Islam diwajibkan bagi yang mampu untuk mengunjungi 

Mekah dalam rangka menunaikan ibadah haji pada waktu yang telah 

ditentukan untuk berkumpul di suatu tempat dengan pakaian yang sama 

dan sangat sederhana, terlepas dari tinggi dan rendah derajatnya dan 

perbedaaan bangsa dan warna kulit. 

Contoh-contoh tersebut di atas menurut Tjokroaminoto merupakan bentuk 

sosialisme cara Islam dalam rangka mewujudkan persamaan dan persaudaraan. 

Praktik tersebut akan menanamkan perasaaan bahwa semua manusia itu satu 

persatuan dan diwajibkan kepada mereka untuk berlaku satu sama lain dengan 

persamaan yang sempurna sebagai anggota satu persaudaraan.  

Ajaran Islam lainnya yang bersifat sosialistik adalah perilaku 

kedermawanan. Dalam Al-Qur‟an, pemberian sedekah tidak hanya terkait dengan 

kebajikan namun merupakan kewajiban yang tidak boleh dilalaikan. 

Kedermawanan adalah tindakan kebajikan untuk meraih ridha Allah Swt seperti 

sedekah, baik itu sedekah yang bergantung dari kemuan si pemberi dan sedekah 

yang dijawibkan oleh Allah Swt yaitu zakat. Nabi Muhamad Saw memerintahkan 

kita untuk berlaku dermawan dengan asas-asas yang bersifat sosialis, sedang Al-

Qur‟an berulang-ulang menyatakan bahwa memberi sedekah itu bukannya 
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kebajikan, tetapi bersifat satu kewajiban yang tidak boleh dilalaikan.7 Besarnya 

bilangan zakat adalah ditentukan sekian persen, sehingga apabila semua manusia 

mentaati hukum Islam tentang zakat, ditambah dengan kedermawanannya yang 

lain-lainnya sebagai tuntutan ajaran Islam yang bertujuan mencapai perikeadilan 

sosialisme, perikeadilan kesamarataan dan perikeadilan selamat. HOS. 

Tjokroaminoto memandang ada tiga hal perintah tentang kedermawanan dalam 

Islam yang mempunyai dasar sosialis: 

1. Akan membangun rasa ridha mengorbankan diri dan rasa melebihkan 

keperluan diri sendiri 

2. Akan membagi kekayakan sama rata di dalam dunia Islam, dengan 

lantaran menjadikan pemberian zakat sebagai salah satu rukun Islam. 

3. Akan menuntun perasaan orang, supaya tidak menganggap kemiskinan itu 

satu kehinaan, tetapi menganggap kemiskinan itu lebih baik daripada 

kejahatan.   

Tiga komponen tersebut dimuat dalam paham sosialisme serta diberbagai  

peraturan-peraturan Islam dan diimplementasikan oleh Nabi Muhammad Saw, 

yaitu kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan. Islam adalah sebenar-benarnya 

suatu agama yang bersifat demokratis dan telah menetapkan beberapa hukum 

yang bersifat sosialistik bagi orang-orang yang memeluknya. Islam mendekatkan 

pada tali persaudaraan yang didasarkan atas ketaqwaan seorang muslim terhadap 

sesama muslim lainnya yang dibangun bukan dari segi suku, ras dan strata 
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 H.O.S Tjokroaminoto, Op.cit, h. 46. 
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sosialnya.8 Sosialisme merupakan perwujudan kehidupan yang adil, setara serta 

merata untuk mencapai kesejahteraan yang didasarkan oleh nilai-nilai tauhid yang 

bersifat sistem sosial, budaya, ekonomi dan politik yang tidak hanya berupa 

konsep namun dipraktikkan oleh umat-nya, dan bahkan pada tingkatan tertentu 

berupa kewajiban untuk menjalankan praktik-praktik tersebut.  

Sistem pemerintahan sosialisme Islam menurut Tjokroaminoto adalah 

sistem sebagaimana pernah diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khatab. Sistem 

pemerintahan tersebut secara tegas menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian dan 

persamaan (dalam hal apapun) di antara sesama manusia tanpa kecuali sosialisme 

Islam menentang kapitalisme, karena Islam melarang (mengharamkan) riba. Hal-

hal yang terkait dengan tindakan eksploitasi, seperti memakan hasil pekerjaan 

orang lain, tidak memberikan bagian keuntungan yang seharusnya menjadi bagian 

dari orang yang bekerja dan berkontribusi terhadap keuntungan tersebut, dilarang 

oleh Islam karena termasuk ke dalam perbuatan memakan riba. Oleh karenanya, 

Islam bertentangan dengan kapitalisme karena dasar dari kapitalisme adalah 

memakan riba yang diharamkan oleh hukum Islam. sosialisme Islam meyakini 

keberadaan Allah Swt yang menurunkan agama sebagai alat atau cara untuk 

menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat.9 Terkait dengan 

hal-hal yang menjadi dasar dari sosialisme Islam, Tjokroaminoto mengemukakan 

hal-hal sebagai berikut: 
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1. Dasar sosialisme Islam adalah ajaran dalam Al-Qur‟an (Surat Al-Baqarah 

ayat 213) yang menyatakan bahwa seluruh umat manusia itu bersaudara 

atau bersatu, Oleh karena umat manusia bersaudara dan bersatu, maka 

merupakan kewajiban seluruh individu untuk mencapai keselamatan 

bersama. 

2. Al-Qur‟an juga mengajarkan umatnya untuk menciptakan perdamaian, 

selain itu terdapat ajaran bahwa Allah Swt telah memisah-misahkan kita 

menjadi golongan-golongan dan suku-suku agar supaya kita mengenal satu 

sama lain (QS Al-Hujurat:12). 

3. Rasulullah Saw bersabda bahwa Allah Swt telah menghilangkan 

kecongkakan dan kesombongan di atas asal turunan yang tinggi, sehingga 

seorang Arab tidak lebih tinggi dan mulia daripada seorang orang asing, 

melainkan karena takut dan baktinya kepada Allah Swt. 

4. Rasulullah Saw juga bersabda bahwa Allah Swt hanyalah satu, dan 

asalnya sekalian manusia itu hanyalah satu, dan mereka mempunyai 

agama hanyalah satu juga. 

 

B. Mohammad Hatta 

1. Riwayat Hidup 

Dr.(HC) Drs. H. Mohammad Hatta lahir tanggal 12 Agustus 1902 di 

Bukittinggi Sumatera Barat. Nama aslinya “Mohammad Athar” yang artinya 

minyak wangi, beliau merupakan anak kedua dari pasangan Haji Mohammad 

Djamil dan Siti Saleha yang merupakan keluarga cukup terpandang di Bukittinggi 
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Sumatera Barat.10 Sejak kecil Mohammad Hatta telah di didik dan dibesarkan 

dalam lingkungan keluarga yang taat melaksanakan ajaran agama Islam. 

Kakeknya dari pihak ayah, Abdurahman Batu hampar dikenal sebagai ulama 

pendiri Surau Batu hampar, sedikit dari surau yang bertahan pasca Perang Padri. 

Sementara itu, ibunya berasal dari keturunan pedagang. Ayahnya meninggal pada 

saat Mohammad Hatta masih berumur tujuh bulan. Setelah kematian ayahnya, 

ibunya menikah dengan Agus Haji Ning, seorang pedagang dari Palembang. Haji 

Ning sering berhubungan dagang dengan Ilyas Bagindo Marah, kakeknya dari 

pihak ibu. Dari perkawinan Siti Saleha dengan Haji Ning mereka dikarunia empat 

orang anak yang semuanya adalah perempuan.11 Pada tanggal 18 November 1945, 

Mohammad Hatta menikah dengan Rahmi Hatta dan tiga hari setelah menikah, 

mereka bertempat tinggal di Yogyakarta. Kemudian, dikarunai 3 anak perempuan 

yang bernama Meutia Farida Hatta, Gemala Rabi‟ah Hatta, dan Halida Nuriah 

Hatta. 

Pada tanggal 14 Maret 1980 Mohammad Hatta wafat di Rumah Sakit 

Cipto Mangunkusumo Jakarta. Selama hidupnya, beliau telah dirawat di rumah 

sakit sebanyak 6 kali pada tahun 1963, 1967, 1971, 1976, 1979, dan terakhir pada 

3 Maret 1980. Keesokan harinya belbeliauu disemayamkan di kediamannya Jalan 

Diponegoro 57, Jakarta dan dikebumikan di TPU tanah kusir. Pemakaman 

disambut dengan upacara kenegaraan yang dipimpin secara langsung oleh Wakil 

Presiden pada saat itu, Adam Malik. Beliau ditetapkan sebagai pahlawan 
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 Deliar Noer, Mohammad Hatta: Biografi Politik, (Jakarta: LP3ES, 1990), h.15. 

11
 Imran Amrin, Mohammad Hatta: Pejuang, Proklamator, Pemimpin, Manusia 

Biasa, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1991), h. 1-3.  
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proklamator pada tahun 1986 oleh pemerintahan Soeharto. setelah wafat, 

Pemerintah memberikan gelar Pahlawan Proklamator kepada Bung Hatta pada 23 

Oktober 1986 bersama dengan mendbeliaung Soekarno. Pada 7 November 2012, 

Mohammad Hatta secara resmi bersama dengan Soekarno ditetapkan oleh 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Pahlawan Nasional. 

2. Latar belakang Pendidikan dan Karirnya 

Mohammad Hatta pertama kali mengenyam pendidikan formal di sekolah 

swasta. Setelah enam bulan, beliau pindah ke sekolah rakyat dan sekelas dengan 

Rafiah, kakaknya. Namun, pelajarannya berhenti pada pertengahan semester kelas 

tiga. Beliau pindah ke Sekolah Belanda ELS (Europeesche Lagere School- 

Sekolah Dasar untuk orang-orang kulit putih), Kepindahan ini terjadi tahun 1931 

disebabkan oleh keinginan pihak keluarga Ibu agar Mohammad Hatta 

memperoleh pelajaran bahasa Prancis yang mulai dbeliaujarkan di kelas 5. 

Mohammad Hatta mulai belajar bahasa Inggris dan  belajar bahasa Prancis secara 

privat, sedangkan sekolah yang di Padang pelajaran diberikan berdasarkan 

kurikulum dan pada tahun 1971 sekolah di ELS telah selesai. Pada awalnya, Hatta 

berniat meneruskan studinya ke HBS (Hogere Burger School- sekolah Menengah 

belanda lima tahun), dan beliau telah lulus ujian masuk. Tetapi untuk memasuki 

sekolah tersebut Hatta harus pindah ke Jakarta dan hal ini membuat ibunya 

keberatan karena Hatta baru berumur 14-15 tahun saat itu. oleh sebab itu, beliau 

beralih ke MOLU (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs-Sekolah Menengah 

Pertama) pada tahun 1919 beliau tamat pada sekolah tersebut. Selain pengetahuan 
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umum, beliau belajar agama kepada Muhammad Jamil Jambek, Abdullah Ahmad, 

dan beberapa ulama lainnya.12 

Pada tahun 1919, Mohamad Hatta pergi ke Jakarta (yang dulu bernama 

Batavia) untuk bersekolah di PHS (prins Hendrik Handels School-sekolah Dagang 

Prins Hendrik). Studinya di PHS itu sendiri beliau selesaikan dengan tertib, 

umumnya juga tanpa kesulitan. Hatta merasakan pengembangan pemikirannya 

dengan cara-cara para guru di PHS memberikan pelajarannya yang lebih 

mengutamakan pengembangan dan bukan penghapalan, lalu belbeliauu 

memutuskan untuk melanjutkan studinya ke negeri Belanda. Pada tahun 1923, 

beliau lulus dalam ujian Handels-Ekonomie, Mohammad Hatta bermaksud akan 

menempuh ujian doktoral ilmu ekonomi pada akhir tahun 1925. Akan tetapi pada 

tahun 1925 di Rotterdam diadakan cabang baru dalam pelajaran doktoral, yaitu 

“Staatskunding-Economische richting” di mana Hukum Negara dan Hukum 

Administratif menjadi konsentrasi utama disamping ekonomi, maka Mohammad 

Hatta pun tertarik untuk memasuki jurusan baru tersebut.13 

Kiprahnya dalam perjuangan kemerdekaan dimulai sejak menjadi anggota 

Jong Sumateranen Bond (JSB) sebagai bendahara, kemudian Perhimpunan 

Indonesia (PI), lalu Pendidikan Nasional Indonesbeliau (PNI-Baru). Pada saat 

beliau memimpin organisasi pergerakan kebangsaan terutama PI dan PNI baru, 

belbeliauu membina organisasi tersebut menjadi partai kader dengan menerapkan 

pendidikan politik yang intensif. Setelah merdeka, kebijakan Mohammad Hatta 
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 Deliar Noer, Muhammad Hatta Biografi Politik, (Jakarta : LP3ES, 1990), h. 21. 
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 Mohammad Hatta, Koperasi Membangun dn dan Membangun Koperasi, (Jakarta : PT. 

Koperasi Pegawai Negeri Jakarta Raya, 1971), h. 24. 
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dengan ditandatanganinya Maklumat No X, Maklumat 1 November, Maklumat 3 

November 1945, telah mengubah sistem pemerintahan Indonesia dan Kabinet 

Presidensil menjadi Kabinet Parlementer yang merupakan jalan ke arah 

pemerintahan yang demokratis. pada tanggal 1 Desember 1956 Pengunduran diri 

Mohammad Hatta merupakan fenomena ironis dalam sejarah kepemimpinan 

bangsa Indonesia. Perbedaan pandangan politiknya dengan presiden Soekarno 

yang sudah tidak bisa diselaraskan lagi, ditambah situasi politik yang kacau, 

sementara beliauu tidak memiliki kekuasaan untuk mengatasi semua itu, yang  

membuatnya mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden. 

Kedaulatan rakyat merupakan prinsip yang diperjuangkan selama hidupnya. Hal 

ini tercermin dalam banyak karya ilmiahnya, seperti terlihat dalam usahanya 

membela hak-hak rakyat melalui berbagai tulisan sejak aktif di PI. Langkah 

Mohammad Hatta itu bisa dikatakan sebagai wujud dari pembelaannya terhadap 

hak-hak asasi manusia.14 

3. Karya dan Pemikiran Sosialisme Islam 

1. Karya 

Secara pribadi Mohammad Hatta tidak hanya seorang pilitikus tetapi lebih 

dari itu beliau adalah seorang cendikiawan yang tulen, terutama dibidang ekonomi 

dan hukum tata negara. Hal itu tidak lah mengherankan karena semasa beliau 

kuliah, mengambil jurusan dibidang tersebut. Pemikiran beliau dalam bidang 

politik adalah keharusan politik non-koperasi sebagai satu-satu nya strategi 

                                                             

14
 Mohammad Hatta, Demokrasi Kita, Bebas Aktif dan Ekonomi Masa Depan, (Jakarta: 

UI Press,1980), h.24. 
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perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka, karena kemerdekaan tidak akan 

diberikan oleh pihak penjajah kepada pihak yang terjajah, hal itu telah dibuktikan 

oleh pelanggaran janji yang tidak dilakukan Belanda untuk memberikan 

kemerdekaan kepada Indonesia pada November 1918. Selain itu penerapan politik 

bebas aktif, dalam pidatonya kepada Badan Pekerja Komite Nasional (KNP) pada 

tanggal 2 September 1948.15 

Adapun pemikiran-pemikiran belbeliauu dituangkan dalam bentuk karya-

karya tulis antara lain: 

1. Demokrasi Kita, Bebas Aktif dan Ekonomi Masa Depan 

2. Kumpulan Pidato I, II, III 

3. Karya Lengkap Bung Hatta Jilid I Kebangsaan dan kerakyatan 

4. Karya Lengkap Bung Hatta jilid II Kemerdekaan dan demokrasi 

5. Karya Lengkap Bung Hatta Jilid III Perdamaian Dunia Dan Keadilan 

Sosial 

6. Memoir.16 

2. Konsep Pemikiran Mohammad Hatta 

Konsep Pemikiran Sosialisme Mohammad Hatta dipengaruhi oleh 

sosialisme barat, mengingat kiprahnya di negeri belanda dan hubungan dekat 

dengan kaum sosialis Belanda yang juga banyak mempengaruhi pemikirannya. 

Akan tetapi karena beliau seorang religius, pemikiran sosialismenya kental 

dengan sosialisme-religius. PKI adalah musuh abadinya kemudian menjulukinya 

                                                             

15
 Ibid, h.30.  

16
 Mohammad Hatta, Demokrasi Kita (idealisme dan realitas serta unsur yang 

memperkuatkannya, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004),  h. 123. 
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dengan aliran “Soska” alias sosialisme kanan. Hatta mengagumi dan mendalami 

pemikiran dari Karl Marx. Karena pada masa itu Ajaran Karl Marx yang disebut 

marxisme membantu kaum pergerakan Indonesia dalam membaca dan mengenali 

keadaan, menyingkapi akar persoalan ketertindasan rakyat, dan menemukan jalan 

keluar atas penindasan yang dialami oleh rakyat tersebut dalam menghadapi 

kapitalisme. Akan tetapi sebagai pemikir yang kritis ajaran Marx tidaklah cocok 

jika diterapkan ke tanah airnya.17 

Sosialisme Mohammad Hatta bersumber dari ajaran Islam yang 

mengajarkan nilai-nilai persamaan, persaudaraan, perikemanusian, dan keadilan 

sosial yang sangat sejalan dengan ide-ide sosialisme. gerakan sosialisme barat dan 

Islam cukup berbeda, sosialisme barat digerakkan oleh keadaan material, yakni 

struktur sosial dengan pertentangan kelas di dalamnya. Sedangkan Islam 

digerakkan oleh semangat pengabdian kepada Allah Swt. Bagi Islam, sosialisme 

di dalam masyarakat adalah kewajiban hidup suruhan Allah Swt yang tidak dapat 

diingkari. Oleh karena itu dalam suatu masyarakat desa yang asli berlaku 

kepemilikan bersama atas tanah sebagai alat produksi terpenting dalam struktur 

masyarakat agraris untuk kerjasama dan tolong-menolong dalam menyelesaikan 

berbagai pekerjaan dan dapat dikatakan tidak ada pemisahan urusan publik dan 

individu, akan tetapi mengenal adanya demokrasi kolektif, yaitu proses 

pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh rakyat di desa, tentunya melalui 

jalan musyawarah dan mufakat. 

                                                             

17
 Wawan Tunggal Alam, Demi bangsaku pertentangan Soekarno vs Bung Hatta, 

(Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 6-7.    
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Sosialisme yang dipahami Mohammad Hatta ini tidaklah bertentangan 

dengan ajaran Islam, karena  sosialisme dipahamkan sebagai tuntutan institusional 

yang berdasarkan perikemanusian dan keadilan sosial, sedangkan Agama 

menuntun dan menambah penjelasannya. Sosialisme Indonesia mempunyai 

coraknya sendiri, menuju masyarakat yang adil dan makmur yaitu suatu 

masyarakat yang bebas dari kemiskinan dan kesengsaraan hidup, di mana 

produksi dilakukan oleh orang banyak untuk orang banyak, atas dasar usaha 

bersama, di bawah pimpinan badan-badan masyarakat yang bertanggung jawab 

kepada masyarakat, yang berdasarkan perikemanusian dan perikeadilan. Hal ini 

sesuai dengan dasar Islam, yang menghendaki agar masyarakat melaksanakan 

keadilan dan kemakmuran. Itulah sosialisme di Indonesia yang dimaksudkan oleh 

Hatta adalah sosialisme religius.18 

 

 

 

 

                                                             

18
 http://efrinaldi74.blogspot.co.id/2014/11/bung-hatta-tentang-islam-dan-sosialisme.html  

(diakses tgl 10/07/2017)  



 

 

BAB IV 

ISLAM DAN SOSIALISME MENURUT HOS. TJOKROAMINOTO DAN 

MOHAMMAD HATTA SERTA RELEVANSINYA DALAM KONTEKS 

KEINDONESIAN 

 

A. Islam dan Sosialisme Menurut HOS. Tjokroaminoto dan Mohammad 

Hatta 

Sebagaimana dijelaskan di bab sebelumnya, Islam merupakan ajaran-

ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi dari kehidupan manusia yang pada 

hakikatnya seluruh ajaran tesebut diarahkan untuk mewujudkan rahmat bagi 

seluruh alam.1 Islam merupakan ajaran yang memberikan aturan dan petunjuk 

bagi umatnya yang terangkum jelas di dalam kitab suci Al-Qur’an dan As-

Sunnah. Sebagai sumber hukum, Al-Qur’an dan As-Sunnah tidak hanya berisi 

aturan-aturan yang memerintah umat Islam untuk senantiasa beriman kepada 

Allah Swt, tetapi Al-Qur’an juga menjadi petunjuk umat Islam atas segala 

permasalahan hidup di dunia.  

Allah berfirman Surah Al-Ma’un ayat 1-3: 

ٌِي  ُب بِالدِّ ٌَْت الَِّري ٌَُكرِّ  (١)   أََزأَ

لَِك الَِّري ٌَُدعُّ اْلٍَتٍَِن   فََرَٰ   (٢) 

َوََل ٌَُحضُّ َعلَىَٰ طََعاِم اْلِوْسِكٍيِ     (٣) 

Artinya: “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?(1), Itulah orang 

yang menghardik anak yatim (2), dan tidak menganjurkan memberi makan orang 

miskin” (3).  

                                                             

1
 Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 65. 
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Islam merupakan ajaran yang mencakup aqidah, keyakinan, syariat dan 

hukum. Islam merupakan ajaran yang sempurna baik ditinjau dari syariat-syariat 

yang diajarkannya dan pada hakikatnya Islam membawa ajaran-ajaran yang bukan 

hanya mengenai satu segi dari kehidupan manusia. 

Sosialisme ialah ajaran atau gerakan pemikiran untuk mencari keadilan 

dan kesejahteraan di dalam kehidupan manusia, yang memandang sebagai pokok 

dari ketidak adilan yang terdapat diantara kemanusiaan di dunia. Sosialisme juga 

mengutamakan nilai-nilai dasar persahabatan sebagai unsur pengikat dalam 

mempersatukan masyarakat dan merupakan lawan dari individualisme yaitu sifat 

yang hanya mementingan kepentingan individu.2 

di Indonesia, sosialisme muncul sejak gagalnya metode perlawanan 

terhadap penjajahan yang lebih mengutamakan perlawan fisik. Secara historis 

pembebasan di tanah air Indonesia didominasi oleh kaum kolonialisme dan 

Imperialisme yang menyebabkan penderitaan yang sangat berat terhadap rakyat 

Indonesia, hidup dalam tekanan para penjajah tersebut melahirkan benih-benih 

perjuangan dan menyatukan tekad seluruh rakyat untuk mewujudkan satu cita-cita 

luhur yaitu bebas dari segala bentuk penjajahan. Keadaan ini pula yang 

melahirkan para pejuang dan pemikir dikalangan rakyat Indonesia. Tanpa 

memandang suku dan agama seluruh rakyat bahu membahu untuk mewujudkan 

cita-cita luhur tersebut, rasa nasionalisme dan patriotisme tumbuh dalam jiwa 

seluruh rakyat Indonesia, seperti HOS. Tjokroaminoto dan Mohammad Hatta. 

                                                             

2
 H.O.S Tjokroaminoto, Op.Cit, h. 15. 
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Menurut HOS. Tjokroaminoto sosialisme merupakan ajaran yang 

membentuk sosialisme secara Islam yang bertujuan untuk mencapai kehidupan 

masyarakat yang sejati dengan berperilaku berdasarkan keimanan kepada Allah 

Swt dan setiap muslim yang sungguh-sungguh menjalankan ajarannya harus 

melalui tingkatan-tingkatan yang bermakna keselarasan dunia dan akhirat sebagai 

simbol menuju derajat kesempurnaan hidup. sosialisme Islam menurut beliau 

bukanlah sosialisme yang lahir atau mendapatkan pengaruh dari sosialisme Barat, 

namun sosialisme yang didasarkan pada ajaran agama Islam yang berlandaskan 

Al-Qur’an dan As-Sunnah. Praktik sosialisme Islam tersebut juga telah 

berkembang jauh sebelum sosialisme Barat berkembang di masyarakat Eropa 

pada abad ke-19, karena sosialisme Islam telah diterapkan sejak periode 

kepemimpinan Rasulullah Saw. Seperti yang diterangkan dalam  QS. An-nisa ayat 

59: 

ا  َ ٌ ۖ ْن  كُ نْ سِ ِه ْه َ ُولًِ اْْل أ ىَل َو سُ ىا السَّ ٍعُ ِط َ أ َ َو ىا َّللاَّ ٍعُ ِط َ ُىا أ ن ٌَي آهَ رِ َّ هَا ال ُّ ٌ َ أ

ِم  ْى َ ٍ الْ ِ َو اَّللَّ ُىَى بِ ن ِه ْؤ ُ ْن ت ُ ت نْ ْى كُ ِ ىِل إ سُ السَّ ِ َو َى َّللاَّ ل ِ وهُ إ دُّ ُس َ ٍء ف ًْ ْن فًِ شَ ُ ت ْع اَش َ ن َ ِْى ت ئ َ ف

 ْ أ َ ُي ت سَ َْح أ ٌس َو ٍْ َك َخ ِ ل
سِ ۚ ذََٰ ِخ َْ ًٌل ا وِ  

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 

dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 

sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), 

jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian 

itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 

Ayat ini menjelaskan bahwa umat Islam wajib taat kepada Allah Swt, taat 

kepada Rasul-Nya, serta perintah untuk mengembalikan persoalan yang 
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diperselisihkan kepada al-Quran dan Sunnah. Al-Qur’an memang sumber hukum 

yang lengkap, namun tidak semua persoalan dijelaskan secara lengkap dan terang. 

Ada hal-hal yang memang memerlukan pemikiran mendalam dari umat Islam 

untuk menetapkan hukum-hukum atas perkara yang terjadi sesuai dengan 

petunjuk-petunjuk Al-Qur’an dan Sunnah. Terdapat dua macam sosialisme yang 

di kenal oleh Islam, yaitu:3 

1. Staats-sosialisme, baik yang bekerja dengan kekuatan satu pusat mau-pun 

yang bekerja dengan kekuatan. 

2. Industri-sosialisme, Jika satu negeri bersifat sosialis, maka pekerjaan 

kerajinan (pabrik atau industri) harus diatur seluas-luasnya secara sosialis 

juga. Maka di dalam negeri yang demikian itu, keberadaan tanah menjadi 

pokok segala hasil dan pokok semua pekerjaan industri besar. Kalau 

hendak dijalankan seluas-luasnya land-socialisme dan staat-socialisme, 

maka bentuk sosialisme ini lah yang terutama sekali dijalankan oleh Islam. 

Sejak Nabi Muhammad Saw memegang kekuasaan negara, maka negara 

itu segera dbeliauturnya secara sosialis, dan semua tanah dijadikannya 

sebagai milik negara. 

Berdasarkan model sosialisme tersebut di atas, maka negara baik di tingkat 

pusat maupun daerah memegang peranan penting dalam praktik sosialisme. Salah 

satu tugas dari negara adalah penguasaan terhadap tanah sehingga tidak dikenal 

pemilikan pribadi. Ajaran sosialisme Islam Tjokroaminoto tidak hanya berupa 

teori-teori namun berupa praktik yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari 

                                                             

3
 HOS. Tjokroaminoto, Op.cit, h.22. 
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oleh umat Islam, bahkan beberapa dbeliauntara merupakan praktik yang wajib 

dilaksanakan oleh kaum muslim. Dengan demikian, ajaran sosialisme Islam tidak 

hanya bersifat tekstual dan normatif belaka namun diterjemahkan dalam 

kehidupan sehari-hari sebagai sebuah perilaku sehari-hari umatnya.4 Seperti 

pemberian sedekah dan zakat yang dijawibkan oleh Allah Swt. Nabi Muhamad 

Saw memerintahkan kita untuk berlaku dermawan dengan asas-asas yang bersifat 

sosialis, sedangkan Al-Qur’an berulang-ulang menyatakan bahwa memberi 

sedekah itu bukannya kebajikan, tetapi bersifat satu kewajiban yang tidak boleh 

dilalaikan. Besarnya bilangan zakat adalah ditentukan sekian persen dari sebagian 

harta seseorang. 

Menurut hemat penulis, sosialisme merupakan wacana yang digali oleh 

HOS. Tjokroaminoto tersebut sebagai sistem yang harus dipakai oleh masyarakat 

Islam sebagai salah satu alternatif solusi dalam memecahkan masalah dalam 

problematika sosial yang ada dalam masyarakat Islam Indonesia. Wacana ini 

digali dan dikaji dari sumber atau landasan agama Islam yaitu Al-Qur’an dan 

Hadist, Al-Qur’an dan Hadist notabenenya merupakan landasan kehidupan umat 

Islam yang secara implisit telah menjelaskan nilai-nilai sosial dalam kehidupan 

mua’malah atau kehidupan bermasyarakat. Menghilangkan penindasan, 

mementingkan kepentingan umum diatas kepentingan individu, saling mengasihi, 

peduli sesama, merupakan unsur terpenting dalam ajaran tersebut. 

                                                             

4
 Nasihin, Sarekat Islam Mencari Ideologi 1924-1945, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 

h.155. 
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Selanjunya, secara gerakan ideologi sosialisme Islam mengalami 

perjalanan yang sangat panjang, beradaptasi dan berkembang sejalan dengan 

situasi dan kondisi suatu masyarakat masing-masing, dan tida bisa dipungkiri 

faktor politik internal dan eksternal pada saat itu sangat mempengaruhi 

perkembangan dan gerakan sosialisme Islam. 

Sedangkan menurut Mohammad Hatta, Sosialisme menghendaki suatu 

masyarakat yang harus dilakukan oleh orang banyak untuk orang banyak, yang 

dibawah pimpinan badan-badan masyarakat.5 Sosialisme menurut cita-citanya 

adalah suatu bangun masyarakat yang tidak berkelas dengan asas keadilan dan 

persamaan yang berlaku sama rasa sama rata dan bebas dari segala pertentangan. 

Sosialisme yang dapat menghilangkan segala pertentangan dan penindasan suatu 

kelas oleh kelas yang lain, yang akan menimbulkan masyarakat yang baru 

berdasarkan perikemanusiaan dan perikeadilan. Sosialisme bukanlah semata-mata 

persoalan ekonomi, akan tetapi juga mempunyai bidang sosial dan kultur yang 

luas yang meliputi seluruh hidup manusia. 

Menurut hemat peneliti, HOS Tjokroaminoto dan Mohammad Hatta 

mempunyai konsep pemikiran yang sama tentang Islam dan Sosialisme yang 

sama-sama menginginkan dan mewujudkan suatu masyarakat mempunyai hak 

kemerdekaan, persamaan, dan keadilan yang tidak memandang dari segi suku, ras, 

budaya, dan strata sosial masyarakat tertentu yang mengakibatkan suatu 

penindasan-penindasan antar kelas sosial. Sistem sosialisme yang mereka gagas 

diimplementasikan dikehidupan suatu masyarakat yang berlandaskan Al-Qur’an 

                                                             

5
 Sri Edi Swasono, System Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi, (UI Pres:1987),  h. 13. 
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dan Hadist. Tujuan dan cita-cita sosialisme adalah untuk mewujudkan masyarakat 

sosialis mampu mengendalikan secara kolektif sarana-sarana produksi dan 

memperluas tanggung jawab negara bagi kesejahteraan rakyat. Prinsip 

pelaksanaannya sebagai berikut: 

1. Kebebasan individu/hak sipil dijamin dan dilindungi oleh pemerintah 

2. Jaminan keamanan ekonomi bagi semua warga melalui sistem 

kesejahteraan 

3. Mencapai kesamaan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi dengan jalan 

peningkatan pendidikan, kebudayaan dan kebiasaan sosial. 

4. Semua keputusan ekonomi, politik, pemerintahan, dan sosial harus 

mendapat persetujuan para warga melalui partisipasi mereka dengan aktif. 

5. Semua sarana yang melayani keperluan masyarakat umum ada ditangan 

negara. 

6. Tujuan dicapai secara demokratis, berangsur-angsur, revolusioner, etis 

konstitusional, dan damai. 

7. Membayar kompensasi kepada masyarakat dalam periode peralihan 

menuju masyarakat persemakmuran sosial. 

 

B. Relevansi Islam dan Sosialisme HOS Tjokroaminoto dan Mohammad 

Hatta dalam konteks keIndonesian 

Di Indonesia sampai sekarang ini dikenal sosialisme Pancasila, yaitu 

penggabungan antara sosialisme dengan ideologi Pancasila yang terkandung 

dalam pasal 33 UUD 1945. Adapun arti sosialisme Pancasila, dapat kita simak 
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pada rancangan pelita yang menyebutkan sosialisme Pancasila adalah sosialisme 

yang bertujuan melaksanakan cita-cita bangsa Indonesia sebagai mana tercantum 

dalam pembukaan UUD 1945, yakni: Membentuk suatu pemerintahan Indonesia 

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kedamaian abadi dan keadilan 

sosial. Dengan demikian, sosialisme Pancasila tumbuh dan berkarya berdasarkan 

prinsip-prinsip Pancasila.6 Secara historis sosialisme Islam mempunyai gagasan 

yang menuntut adanya pemerintahan yang lebih baik, berusaha membuktikan 

kepada kelompok kaya dan pemilik modal bahwa eksploitasi itu tidak bermoral 

dan Sosialisme yang didasarkan pada Al-Qur’an dan Hadist. Oleh karena itu 

perkembangan dan cita-cita sosialisme Islam di Indonesia memberikan pengaruh 

besar dari segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia, seperti halnya dalam 

aspek sosial-politik. 

1. Bidang sosial 

Pada era saat ini, banyak sekali tejadi perubahan sosial yang ada didalam 

kehidupan masyarakat Indonesia pada khususnya. permasalahan sosial yang dari 

dulu hingga sekarang belum ada perubahan yang secara signifikan bahkan 

permasalahan ini setiap tahunnya mengalami peningkatan. kemiskinan merupakan 

salah satu permasalahan sosial yang paling serius dialami oleh negara Indonesia. 

Perubahan ini terjadi dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan, melonjaknya 

                                                             

6
 Eko Supriyadi, Sosialisme Islam pemikiran Ali syari’ati, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2003), h.6-7.   
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harga sandang pangan di Indonesia, tidak terkendalinya pekerja asing, produk 

dalam negeri rendah daya jual, kelahiran penduduk yang setiap tahunnya 

meningkat, dll.  

Badan statistik BPS mencatat pada bulan Maret 2017, jumlah penduduk 

miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis 

kemiskinan) di Indonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen), bertambah 

sebesar 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang 

sebesar 27,76 juta orang (10,70 persen). Selama periode September 2016-Maret 

2017, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 188,19 ribu 

orang (dari 10,49 juta orang pada September 2016 menjadi 10,67 juta orang pada 

Maret 2017). Sementara, di daerah perdesaan turun sebanyak 181,29 ribu orang 

(dari 17,28 juta orang pada September 2016 menjadi 17,10 juta orang pada Maret 

2017).7 

Menurut pandangan Tjokroaminoto dan Mohammad Hatta untuk 

mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan makmur, kedermawanan 

dan persaudaraan dengan cara Islam mampu saling membantu tidaklah 

memandang dari kelas-kelas sosial yang ada di tengah masyarakat Indonesia.    

Menurut hemat penulis, kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang 

terjadi di Indonesia, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti 

kurangnya lapangan pekerjaan, kurang adanya keterampilan khusus dalam diri 

masyarakat, timbulnya rasa pemalas dan pasrah, kurangnya pemerataan otonomi 

                                                             

7
 https://www.bps.go.id/persentase-penduduk-miskin-2017.html 

(diakses tanggal 23/09/2017) 
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daerah, birokrasi korup, otoriter, dan kesenjangan sosial sangat tinggi. 

Kemiskinan sendiri dapat diselesaikan dengan berbagai cara, misalnya 

bertambahnya lapangan pekerjaan, membatasi barang-barang import, daya jual 

produk dalam negeri mahal, membentuk usaha kecil menengah, adanya dana 

gratis untuk peralatan dan obat-obatan petani Indonesia, dan lain sebagainya. 

2. Bidang politik 

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan 

demokrasi, artinya rakyat mempunyai hak untuk bersuara, menberikan aspirasinya 

yang diwakilkan oleh dewan perwakilan rakyat kemudian majelis 

permusyarwatan perwakilan yang akan menyampaikan hasil aspirasi tersebut 

kepada pemerintah. 

Selanjutnya, sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai macam latar 

belakang agama, ras, suku, budaya demokrasi digunakan sebagai sistem politik 

Indonesia. Dalam pelaksanaannya praktik-praktik demokrasi, uang merupakan 

sumbu utama dari timbulnya permasalahan seperti adanya KKN, partai politik 

mementingkan partainya sendiri, anggota birokrasi korup dan memakai narkoba, 

pemerintah yang tidak kafabel, acceptable, dan crediable. 

Menurut Tjokroaminoto, demokrasi tidaklah bertentangan dengan Islam 

yang didasarkan kepada azas musyarawarah yang merupakan ajaran-ajaran Islam 

dalam membahas segala bentuk problematika kehidupan yang terjadi di dalam 

masyarakat. Konsep demokrasi secara praktis melalui keberadaan adanya 

parlemen yang merupakan perwujudan dari suara rakyat, sehingga pemerintah 
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yang ada tetap berada dalam bingkai keberpihakan kepada rakyat itu sendiri.8 

Rakyat lah yang memegang peranan penting dalam keberhasilan demokrasi untuk 

mewujudkan kesejahteraan umum. 

Selanjutnya, menurut Mohammad Hatta demokrasi yang telah diterapkan 

di Indonesia meupakan perwujudan dari sosialisme barat yang membela prinsip-

prinsip humanisme, lalu prinsip-prinsip tersebut di nilai sebagai tujuan dari 

demokrasi.9 Ajaran Islam yang memerintahkan kebenaran dan keadilan Tuhan 

dalam membentuk pola hidup masyarakat yang saling bergantung membutuhkan 

satu sama lain seperti di desa-desa wilayah Indonesia yang mengedepankan 

kepentingan untuk orang banyak. Pada intinya Hatta menginginkan tidak adanya 

pemimpin yang besar yang tidak terkontrol untuk melaksanakan segala 

keinginannya, sebaliknya beliau menginginkan azas kekeluargaan dan mufakat 

untuk tidak mencari permusuhan tetapi menggali kebenaran bersama. Oleh karena 

itu, menurut Hatta demokrasi merupakan sistem yang cocok jika diterapkan di 

Indonesia mengingat perkembangannya pada masa Orde baru dan orde lama. 

Menurut penulis, Islam dan Sosialisme Tjokroaminoto dan Mohammad 

Hatta mempunyai tujuan yang sama dalam mewujudkan suatu masyarakat 

mempunyai hak untuk kemerdekaan, keadilan, dan persamaan yang tidak 

memandang dari segi suku, ras, budaya dan strata sosial yang mengakibatkan 

terjadinya suatu penindasan-penindasan antar kelas sosial. Sistem sosialisme yang 

                                                             

8
 M. Hasbi Amiruddin, Konsep Negara Islam menurut Fazlur Rahman, (Yogyakata: UII 

Pres, 2000), h. 16. 
9
 https://dirarahimsyah.blogspot.com/mohammad-hatta-dalam-demokrasi-keadilan.html 

(diakses tanggal 07/09/2017)  
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mereka gagas dapat diimplementasikan dikehidupan manusian yang belandaskan 

Al-Qur’an dan As-Sunnah.  

Selanjutnya, Indonesia merupakan negara yang dengan mayoritas 

beragama Islam justru disitu Islam harus mampu memberikan pandangan yang 

berbeda dengan menanamkan nilai-nilai perdamaian, kerasamarataan diatas muka 

bumi. Nilai-nilai tersebut harus dibawa dengan santun dan santai untuk 

menghadapi masalah-masalah ataupun tantangan terhadap agama lain. karena 

sosialisme Islam sendiri tidak hanya berupa teori-teori namun berupa praktik yang 

dijalankan dalam kehidupan sehari-hari oleh umat Islam, bahkan beberapa 

diantaranya merupakan praktik yang wajib dilaksanakan oleh kaum muslim. 

Dengan demikian, ajaran sosialisme Islam tidak hanya bersifat tekstual dan 

normatif belaka namun diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai 

sebuah perilaku sehari-hari umatnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

 PENUTUP 

  

A. Kesimpulan 

1. Islam dan Sosialisme menurut HOS. Tjokroaminoto dan Mohammad Hatta  

HOS Tjokroaminoto dan Mohammad Hatta mempunyai konsep pemikiran 

yang sama tentang Islam dan Sosialisme yang sama-sama menginginkan dan 

mewujudkan suatu masyarakat mempunyai hak kemerdekaan, persamaan, dan 

keadilan yang tidak memandang dari segi suku, ras, budaya, dan strata sosial 

masyarakat tertentu yang mengakibatkan suatu penindasan-penindasan antar kelas 

sosial. Sistem sosialisme yang mereka gagas dapat diimplementasikan 

dikehidupan suatu masyarakat yang berlandaskan Al-Qur’an dan Hadist. Tujuan 

dan cita-cita sosialisme adalah untuk mewujudkan masyarakat sosialis mampu 

mengendalikan secara kolektif sarana-sarana produksi dan memperluas tanggung 

jawab negara bagi kesejahteraan rakyat. Prinsip pelaksanaannya sebagai berikut: 

1. Kebebasan individu/hak sipil dijamin dan dilindungi oleh pemerintah 

2. Jaminan keamanan ekonomi bagi semua warga melalui sistem 

kesejahteraan 

3. Mencapai kesamaan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi dengan jalan 

peningkatan pendidikan, kebudayaan dan kebiasaan sosial. 

4. Semua keputusan ekonomi, politik, pemerintahan, dan sosial harus 

mendapat persetujuan para warga melalui partisipasi mereka dengan aktif. 

5. Semua sarana yang melayani keperluan masyarakat umum ada ditangan 

negara. 
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2. Relevansi Islam dan Sosialisme HOS. Tjokroaminoto dan Mohammad 

Hatta dalam konteks keIndonesian 

Di Indonesia dikenal dengan sosialisme Pancasila, yaitu penggabungan 

antara sosialisme Islam dengan ideologi Pancasila. sosialisme Islam sendiri 

menuntut adanya pemerintahan yang baik dan berusaha membuktikan kepada 

kelompok kaya dan pemilik modal bahwa eksploitasi itu tidak bermoral. Oleh 

karena itu perkembangan dan cita-cita sosialisme Islam di Indonesia memberikan 

pengaruh besar dari segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia, seperti halnya 

dalam aspek sosial-politik. 

1. Bidang sosial 

kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia, 

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti kurangnya lapangan 

pekerjaan, kurang adanya keterampilan khusus dalam diri masyarakat itu, 

timbulnya rasa pemalas dan pasrah, kurangnya pemerataan otonomi daerah, 

birokrasi korup, otoriter, dan kesenjangan sosial sangat tinggi. Kemiskinan sendiri 

dapat diselesaikan dengan berbagai cara, misalnya bertambahnya lapangan 

pekerjaan, membatasi barang-barang import, daya jual produk dalam negeri 

mahal, membentuk usaha kecil menengah, adanya dana gratis untuk peralatan dan 

obat-obatan petani Indonesia, dan lain sebagainya. 

2. Bidang politik 

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan 

demokrasi, artinya rakyat mempunyai hak untuk bersuara dan memilih yang akan 

diwakilkan oleh DPR kemudian MPR akan menyampaikan aspirasi tersebut 
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kepada pemerintah. Dalam pelaksanaannya praktik-praktik demokrasi uang 

merupakan sumbu utama dari timbulnya permasalahan seperti adanya KKN, 

partai politik yang mementingkan partainya sendiri, anggota birokrasi korup dan 

memakai narkoba, dan pemerintah yang tidak kafabel, acceptable, dan crediable. 

B. Saran 

Penulis memberikan saran terkait untuk lebih mengenal kajian sosok 

kedua tokoh ini  dalam pergerakan kebebasan di Indonesia dirasa perlu, karena 

kesadaran yang terbentuk dari kedua tokoh ini dirasa saling melengkapi, terutama 

lagi dalam keberpihakan dalam memerjuangkan kemerdekan, persamaan, dan 

keadilan, ditengah-tengah kekuasaan para penjajah. Meskipun kedua tokoh besar 

ini dianggap sebagai founding father Indonesia sampai merdeka. Oleh karena itu 

sudah selayaknya kajian-kajian mengenai sosok pejuang kemerdekaan Indonesia 

lebih mendapat ruang dan apresiasi intelektual seluas-luasnya sebagai khazanah 

sejarah pemikiran di Indonesia. Hos.Tjokroaminoto dan Mohammad Hatta tetap 

dikenang lewat pemikiran-pemikiran dan karya-karyanya.   

Dalam konteks perubahan sosial-politik di Indonesia saat ini, konsep 

kedua tokoh ini mampu menyelaraskan sosialisme yang berdasarkan Islam yang 

didasarkan pada Al-Qur’an dan Hadist yang menjadi pijakan masyarakat untuk 

mengarah kepada perubahan sosial-politi yang ideal. 
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