
 
 

 

 

SPIRIT SOSIALISME ISLAM 

TELAAH ATAS PEMIKIRAN H.O.S COKROAMINOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Untuk memenuhi Sebagaian Syarat Memperoleh Gelar 

Sarjana Agama (S.Ag) 

 

 

 

Oleh: 

KHAFIDL HASAN AKMAL 

Nim: 14510054 

 

 

 

PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM 

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 

2021 

 



 

i 
 

SPIRIT SOSIALISME ISLAM 

TELAAH ATAS PEMIKIRAN H.O.S COKROAMINOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Untuk memenuhi Sebagaian Syarat Memperoleh Gelar 

Sarjana Agama (S.Ag) 

 

 

 

Oleh: 

KHAFIDL HASAN AKMAL 

Nim: 14510054 

 

 

 

PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM 

FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 

2021 

 

 



 

ii 
 

PENGESAHAN TUGAS AKHIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 
 

SURAT PERTANYAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

 

 

 



 

iv 
 

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI 

 

 

 

 



 

v 
 

 

MOTTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Siapa menjadi Muslim yang baik dengan sendirinya menjadi sosialis, dan 

karena kita adalah kaum Muslim, maka dengan sendirinya kita adalah 

sosialis” 

(H.O.S. COKROAMINOTO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 
 

PERSEMBAHAN 

 

 Saya Persembahkan tulisan ini untuk  

 

 

Bapak dan Ibu tersayang 

Sebagai pendidik pertama dalam hidup, yang tanpa lelah mendoakan, mengasihi dan 

terus mendorong dalam menuntut ilmu untuk mengharap ridho Allah SWT. dan bisa 

bermanfaat buat orang lain 

 

Istriku tercinta 

 yang selalu memberi semangat dan menjadi teman berdiskusi 

 

Guru-Guruku, Kiai-Kiaiku 

 semuanya yang telah mendampingi selama ini dan dengan ilmu yang diberikan itulah 

kami dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk  

 

 

 

Almamaterku Aqidah Dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran 

Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:   158/1987 dan 

0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

 

Nama 
 

Huruf Latin 
 

Nama 

 

 ا
 

Alif 
Tidak 
dilambangkan 

 

Tidak dilambangkan 

 

 ب
 

Ba’ 
 

B 
 

Be 

 

 ت
 

Ta’ 
 

T 
 

Te 

 

 ث
 

Sa’ 
 

Ś 
 

Es (dengan titik di atas) 

 

 ج
 

Jim 
 

J 
 

Je 

 

 ح
 

Ha’ 
 

H 
 

Ha (dengan titik di bawah) 

 

 خ
 

Kha’ 
 

Kh 
 

Ka dan ha 

 

 د
 

Dal 
 

D 
 

De 

 

 ذ
 

Dzal 
 

Z 
 

Zet 

 

 ر
 

Ra’ 
 

R 
 

Er 

 

 ز
 

Zai 
 

Z 
 

Zet 

 

 س
 

Sin 
 

S 
 

Es 

 

 ش
 

Syin 
 

Sy 
 

Es dan ye 

 

 ص
 

Shad 
 

Sh 
 

Es (dengan titik di bawah) 



 

viii 
 

 

 ض
 

Dhad 
 

Dh 
 

De (dengan titik di bawah) 

 

 ط

 

Tha’ 

 

Th 

 

Te (dengan titik di bawah) 

 

 ظ

 

Zha’ 

 

Zh 

 

Zet (dengan titik di bawah) 

 

 ع

 

‘ain 

 

‘ 

 

 Koma terbalik di atas 

 

 غ

 

Gain 

 

Gh 

 

Ge dan ha 

 

 ف

 

Fa’ 

 

F 

 

Ef 

 

 ق

 

Qaf 

 

Q 

 

Ki 

 

 ك

 

Kaf 

 

K 

 

Ka 

 

 ل

 

Lam 

 

L 

 

El 

 

 م

 

Min 

 

M 

 

Em 

 

 ن

 

Nun 

 

N 

 

En 

 

 و

 

Waw 

 

W 

 

We 

 

 ه
 

Ha’ 

 

H 

 

Ha 

 

 ء

 

Hamzah 

 

‘ 

 

 Apostref 

 

 ي

 

Ya 

 

Y 

 

 Ye 

 

B.  Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 

متعددة  Ditulis Muta’addidah 

عدة  Ditulis ‘iddah 

 

 

 

 



 

ix 
 

C.  Ta’Marbuttah 

Semua ta’ marbuttah ditulis dengan h, baik berada pada kata 

tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti 

oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata 

arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan 

sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya. 

حكمة  Ditulis Hikmah 

علة  Ditulis ‘illah 

ركمة اآایلولء   Ditulis Karamah al auliya’ 

 

D.  Vokal Pendek dan Penerapannya 

--- َ                                                                                                   --- Fathah Ditulis A 

--- َ                                                                                                   --- Kasrah Ditulis I 

--- َ                                                                                                   --- Dammah Ditulis U 

فعل  Fathah Ditulis Fa’ala 

ذكر  Kasrah Ditulis Zukira 

یھذب  Dammah Ditulis Yazhabu 

 

E.  Vokal Panjang 

1. fathah + alif Ditulis A 

جاھلیة  Ditulis Jahiliyyah 



 

x 
 

2. fathah + ya’ 

 

mati 

Ditulis A 

تنسى  Ditulis Tansa 

3. kasrah + ya’ 

 

mati 

Ditulis I 

 Ditulis Karim میرك

4. dhammah + 

 

wawu mati 

Ditulis U 

 Ditulis Furud ضورف

 

 

F.  Vokal Rangkap 

1. fathah + ya’ mati Ditulis Ai 

بینمك  Ditulis Bainakum 

2. fathah + wawu mati Ditulis Au 

وقل  Ditulis Qaul 

 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan 
dengan Apostof 

أأنمت  Ditulis a’antum 

أدعت  Ditulis u’iddat 

لئن شكمتر   Ditulis la’in syakartum 

 

 



 

xi 
 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis menggunakan huruf awal 
“al” 

 

القرآن  Ditulis Al-Quran 

القیسا  Ditulis Al-Qiyas 

 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah maka ditulis sesuai dengan huruf pertama 
Syamsiyyah tersebut 

السماء  Ditulis As-sama’ 

الشمس  Ditulis Asy-syams 

 

I.   Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

وذي ضورفال  Ditulis Zawi al-furud 

ھأل السنة  Ditulis Ahl as-sunnah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xii 
 

KATA PENGANTAR 

Bismillahirahmanirahim 

 

Alhamdulillahi rabbil alamin penulis ucapkan kepada Allah swt. Tuhan 

Semesta alam yang telah memberikan karunia dan rahmatnya kepada seluruh 

makhluk ciptaannya di dunia ini. Juga kepada penulis rahmat Allah itu sampai, 

dengan selesainya skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada 

Nabi Agung Muhammad SAW yang telah bekerja keras melakukan kerja-kerja 

pembebasan untuk umatnya di semesta ini. Kepada keluarga, sahabatnya yang 

terpilih dan kita umatnya, semoga mendapatkan Syafaatnya di yaumil Qiyamah 

nanti. 

 Penulisan skipsi ini bukannya tanpa kendala, baik itu karena kemampuan 

penulis dalam menulis ilmiah yang begitu rendah. Selain itu juga, tentu faktor 

ketidak konsistenan penulis dalam mengerjakan tugas ini. Penulisan skripsi ini 

selesai dalam kurun, waktu yang cukup lama. Meskipun penulisan skripsi ini 

membutuhkan waktu yang lama, bukan berarti skipsi sempurna. Skripsi ini masih 

jauh dari kata sempurna, sehingga masih membuka peluang untuk perbaikan. 

Skripsi ini selesai bukan dengan sendirinya, banyak pihak yang terlibat dalam 

proses memperluas wawasan, pengalaman, diskusi, dorongan, doa, dan wadah-

wadah yang membentuk penulis dalam penyelesaiannya. Dalam hal ini penulis 

mengucapkan banyak terimakasih kepada: 

 

 



 

xiii 
 

1. Orang tuaku, Bapak Muhammad Makmur dan Ibu Titin Makrufah, 

Bapak H. Fauzan Abadi dan Ibu Hj. Sriyanah, istriku tercinta Fiyan 

Bela Aldila, kakakku Shofi Rukhama dan Aunus Salam, adik-adikku 

Septiana Sabila Hasna, Sabnesia Murtina Agustin, Jinggo Aldino, 

Hunayya, dan El Qusoy Hamas Arabi, keponakan kecilku Ananda 

Alula Nafsia dan Afnan Wildanil Jinan, serta seluruh  keluarga tercinta 

yang selalu senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan dan 

semangat kepada penyusun. 

2. K.H.R. Chaidar Muhaimin Affandi beserta keluarga dan almamater 

Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta khususnya 

Komplek Padang Jagad yang telah mengasuh, memberikan nasehat dan 

motivasi serta memberikan doa. 

3. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. 

4. Bapak Dr. Inayah Rohmaniyah,S.Ag., M.Hum., M.A., selaku Dekan 

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga. 

5. Bapak Muhammad Fatkhan, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Program 

Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran 

Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

6. Bapak Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain, dan Dr. Fatimah Husein selaku 

Penasehat Akademik. 

7. Bapak Muhammad Fatkhan, S.Ag., M.Hum. selaku pembimbing yang 



 

xiv 
 

telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan saran, masukan, 

serta bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. 

8. Seluruh Dosen Aqidah dan Filsafat Islam “Dr. H. Fahruddin Faiz, 

S.Ag., M.Ag., Dr. Alim Ruswantoro, M.Ag., Dr. Fatimah Husein, 

M.A., Ph.D., Muhammad Fatkhan, S.Ag., M.Hum., Drs. H. Abdul Basir 

Solissa, M.Ag., Dr. Muhammad Taufik, S.Ag., M.Ag., Dr. Mutiullah, 

S.Fil.I., M.Hum., Novian Widiadharma, S.Fil., M.Hum., Dr. H. 

Shofiyullah MZ, S.Ag., M.Ag., Dr. Sudin, M.Hum. (Alm), Dr. H. 

Zuhri, S.Ag., M.Ag. Dr. Syaifan Nur, M.A.(Alm)., Drs. H. Muzairi, 

M.A., yang telah menyalurkan ilmunya dengan penuh keikhlasan. 

9. Teman-teman KKN 96 Samigaluh, Kulon Progo 2018, Dea Angelita, 

Fauzan Kronologi, Misbahul Munir, Siti Mutia Sofyan, Latifah Nur 

Fitriyana, Wulan Handayani, Mikhotmi Mimi, Moh. Tohir, dan Dinda 

Haditia, terimakasih atas semua ilmu, pengalaman, serta kekompakan 

kalian . 

10. Teman-teman FOSTRAD (Forum Santri Krapyak Karesidenan Kedu) 

terimakasih atas keceriaan dan pengalaman kalian. 

11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir serta 

dalam menempuh studi yang tidak dapat penyusun sebutkan satu 

persatu. Terimakasih atas doa dan dukungannya. 

 



 

xv 
 

Semoga Allah SWT memberikan keberkahan atas kebaikan jasa-jasa 

mereka semua dengan rahmat dan kebaikan yang terbaik dari-Nya. Semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca dan mempelajarinya. Aamiiin. 

      Yogyakarta, 8 Desember 2021 

      Penulis 

 

      Khafidl Hasan Akmal 

      NIM: 14510054 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xvi 
 

ABSTRAK 

Penelitian ini berusaha mengkaji dan mendalami pemikiran H.O.S. 

Cokroaminoto tentang spirit Sosialisme Islam sebagai sebuah ideologi 

pembebasan. Juga melihat perjuangan dan pemikiran H.O.S. Cokroaminoto 

terhadap kaum mustadhafin sebagai dampak dari pemikiran dan kondisi sosial 

dimana beliau berada. Penelitian ini berusaha melihat apa yang sesungguhnya 

aspek sosial yang mempengaruhi dan juga bagaimana kerangka yang dibangun 

oleh H.O.S. Cokroaminoto dalam melahirkan dan menerapkan gagasannya 

tentang Sosialisme Islam. 

 Penelitian ini adalah penelitian yang berbasis kepustakaan atau Library 

research sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif-analitik 

dan interpretatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

filosofis. Data dan referensi yang diperoleh baik dari sumber primer maupun 

skunder kemudian diolah menggunakan analisis interpretatif.  

 Kajian penelitian ini menunjukkan bahwa untuk melakukan suatu 

perubahan harus dimulai dari timbulnya rasa persatuan terlebih dahulu. Tidak 

heran jika H.O.S. Cokroaminoto memulai menerapkan konsep Sosialisme 

Islamnya dari mempersatukan umat muslim terlebih dahulu. Sehingga jika telah 

timbul persatuan, maka tinggal merumuskan dan mematangkan sebuah ideologi 

yang revolusioner dan progresif.  

 Disisi yang lain hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kita butuh 

pandangan dunia yang kokoh yakni (Tauhid) untuk menjadi pegangan dalam 

sebuah perjuangan. Ideologi Sosialisme yang berdasarkan Islam (Tauhid) 

memandang alam sebagai satu kesatuan dan menentang segala bentuk Syirik 

dalam bentuknya kesewenang-wenangan. Pandangan inilah yang juga akan 

mengantarkan pada penantian yang positif. Bahwa disaat okultasi/ghaibiyah, 

seseorang dituntut untuk menjadi seorang penanti yang tidak menerima begitu 

saja. Namun ia melakukan gerakan untuk melawan status quo dan berbagai 

bentuk ketidak adilan.  

 Inilah yang akan mengantarkan pada sebuah perjuangan membela kaum 

mustadhafin. Perjuangan membela orang-orang yang dilemahkan secara tradisi 

dan sistemik. Orang-orang yang didholimi secara nyata maupun kasat mata. 

Sistem yang melahirkan sebuah dampak penghisapan, penindasan, dan berbagai 

bentuk ketidakadilan lainnya. Islam sebagai sebuah agama yang ideologis 

menganjurkan kepada para penganutnya untuk tidak berdiam diri dalam 

mmenghadapi segala bentuk kelalilman dan ketidak adilan yang terjadi.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Analisis sejarah Islam menunjukkan bahwa Islam sendiri muncul sebagai 

agama revolusioner dan sejak saat itu pula telah bekerja sebagai suatu gerakan 

revolusioner yang berkesinambungan.1 Dalam konteks historis, kaum muslimin 

telah mencapai tingkat solidaritas sosial yang tinggi dalam kehidupan 

bermasyarakat, sebagaimana diabadikan dalam al-Qur`an.2 Hubungan egaliter 

antara kelompok masyarakat yang terbagi menjadi suku-suku terbangun setelah 

kehadiran Islam di Jazirah Arab. Peran Muhammad dalam mendamaikan antar 

kelompok sosial sangat signifikan karena ia dikenal oleh tiap-tiap kelompok 

sosial yang ada sebagai manusia berkepribadian dan tidak memiliki cacat moral, 

ia dipercaya oleh mereka sebagai manusia obyektif, tidak memihak dan 

penganjur egalitarianisme.3 

Islam sangat concern dengan perhatiannya terhadap kaum tertindas, 

tertekan, dan teraniaya, sampai-sampai Tuhan menjanjikan dalam al-Qur`an 

                                                           
1   A. Ezzati, Gerakan Islam Sebuah Analisis, (Malang: Pustaka Hidayah, 1990), hal. 11. 
2 Bentuk solidaritas ideal dalam masyarakat tersebut dinisbatkan pada kondisi 

masyarakat di Madinah ketika menyambut hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah, “Mereka 

lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan bersama  (Nabi bersama para pengikutnya dan 

penduduk Madinah) mereka daripada kepentingan individu (penduduk Madinah)”. (QS. Al-

Hasyr:9). Lihat Syekh Mahmud Syaltut, “Sosialisme dan Islam”, dalam John L. Esposito (ed), 

Islam dan Pembaharuan, Rajawali Press, Jakarta, 1995, hal. 168. 
3 Eko Supriyadi, Sosialisme Islam: Pemikiran Ali Syari`ati (Cet. II; Yokyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2017), hal. 101.  
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bahwa dengan perjuangannya, mereka akan dimenangkan untuk mewarisi bumi.4 

Dalam ungkapan yang berbeda, karakter sosialistik dalam Islam dapat 

dinisbatkan pada upaya perwujudan nilai-nilai perjuangan pemusnahan 

penindasan bagi orang-orang miskin dan tertindas persamaan hak dan kewajiban 

di antara seluruh masyarakat.5 

Secara mendasar, karakteristik Sosialisme Islam telah terwakili oleh 

hadirnya para Nabi utusan. Alasannya, misi dan perjuangan para Nabi memiliki 

tujuan yang sama, yaitu membebaskan kaum lemah dan tertindas, 

memproklamasikan kebenaran, dan membangun orde-orde sosial atas dasar 

kesamaan hak, keadilan sosial, dan persaudaraan.6 Tujuan utama para nabi masa 

lalu sama dengan tujuan kaum revolusiner modern, yaitu membebaskan kaum 

lemah dan tertindas (mustad`afin).7 

Kehadiran Muhammad saw bertepatan dengan tradisi chaos yang 

melanda masyarakat Arab khususnya Qursisy dan suku-suku sekitarnya, tempat 

misi awal kenabian Muhammad dilahirkan. Tatanan yang dianut adalah hukum 

kapitalistik-eksploitatif, yang kuat akan memenangkan pengaruh dan menguasai 

sumber-sumber ekonimi-sosial-politik. Masyarakat terpecah-belah menjadi 

kelompok-kelompok kecil yang mengunggulkan tribalisme dan primordialisme 

golongan. Penindasan dan eksploitasi dilakukan secara terang-terangan terhadap 

                                                           
4 Keberpihakan kepada kaum lemah dan tertindas dinyatakan dalam surah al-Qasas ayat 

5, “Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi, dan hendak 

menjadikan mereka pemimpin dan menjadikannya mewarisi bumi.” 
5 Ahmad Gabbas Salih, al-Yamin wa al-Yassar fi al-Islam, (Beirut al-Muassasah al-

Arabiyah li Dirasat wal al-Nasr, 1972) dikutip dari Shimogaki, hal. 6. 
6 Ziaul Haque, Revolusi Islam di Bawah Bendera Laailahailallah, (Jakarta: Darul Falah, 

2000), hal. 25. 
7 Pernyataan ini sesuai dengan al-Qur`an, “Ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia 

mengangkat nabi-nabi di antaramu, dan dijadikanNya kamu orang-orang merdeka.” (QS.al-

Maidah:20). 
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kaum lemah seperti budak, kelompok miskin, dan wanita-wanita. Bahkan dalam 

pandangan masyarakat kala itu, wanita tidak dilihat sebagai manusia seutuhnya, 

mereka terpenjara oleh dominasi sistem maskulin yang mengeksploitasi kaum 

perempuan.  Dalam masyrakat tersebut, muncul suatu stigma bahwa melahirkan 

bayi perempuan adalah suatu aib, bahkan mereka layak dikubur hidup-hidup.8 

Secara lebih vulgar, kondisi dunia sekitarnya saat kelahiran Muhammad 

diilustrasikan sebagai masyarakat biadab. Dalam suasana alam yang gersang 

garang panas padang pasir, kehidupan individu tidak pernah menemukan 

ketenangan dan kedamaian. Masyarakat Badui, penghuni padang pasir Arabia, 

tercerabut dari karakteristik kemanusiannya. Kekurangan harta benda di tengah 

terik padang pasir menyuburkan kriminalitas dan penyakit sosial lain yang 

demikian kronis. Pembunuhan, perampasan, pemerkosaan, dan perjudian 

menjadi warna dominan yang terlembaga dalam kehidupan masyarakat. 

Keramaian manusia selalu ditemuka di setiap sudut kota dalam pesta-pesta 

minuman keras, lokalisasi wanita, dan meja-meja perjudian. 

Dalam posisi chaos seperti itulah Muhammad sebagai nabi akhir zaman 

terlahir untuk membangun dimensi-dimensi revolusioner bagi pembebasan dan 

perubahan. Islam pada dasarnya merupakan agama pembebasan umat manusia. 

Di Makkah pada zaman Nabi lahir, adalah salah satu pusat perdagangan dan 

transaksi komersial internasional. Keadaan ini melahirkan Makkah menjadi 

pusat kapitalisme, yakni terbentuk karena proses korporasi antar klan, yang 

menguasai dan memonipoli perdagangan kawasan Bizantium. Watak kapitalisme 

                                                           
8 Lihat al-Qur`an surah at-Takwir ayat 8-9, ”Dan apabila bayi-bayi perempuan yang 

dikubur hidup-hidup ditanya, kare dosa apakah dia dibunuh.”   
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yang mengakumulasikan kapital dan memutarnya demi keuntungan yang lebih 

besar ini, berjalan melawan norma suku-suku di Semenanjung Arab sat itu. 

Akibat dari budaya kapitalisme tersebut, lahirlah ketimpangan dan kesenjangan 

sosial di Makkah, yakni semakin melebarnya jurang antara si kaya dan si 

miskin.9 

Dalam konteks inilah sesungguhnya Muhammad saw lahir, yang oleh 

Ziaul Haque disebut sebagai pahlawan revolusioner pertama dari zaman modern, 

karena Muhammad saw melihat dengan jelas bahwa pertentangan abadi antara 

kebaikan dan kejahatan, dalam bentuk sosial dan ekonominya, sesungguhnya 

adalah sebuah perjuangan kelas, sebuah pertentangan antara orang-orang yang 

dieksploitasi dan yang mengeksploitasi, hamba dengan tuan-tuan, dan antara 

kaum lemah dan yang kuat, membela kaum lemah, miskin, para budak dan para 

tukang.10 

Hal senada dikemukakan dengan tepat oleh Muhammad Ahmad 

Khalfallah, seperti yang dikutip Munir Che Anam, pada dasarnya Muhammad 

saw adalah seorang revolusioner dalam ucapan maupun perbuatannya. 

Muhammad saw bekerja demi perubahan radikal pada struktur masyarakat sosial 

pada masanya. Beliau mengabaikan kemapanan di kotanya, yang telah dikuasai 

oleh orang-orang kaya dan penguasa Makkah. Rumusan yang didakwakan, La 

ilaha illa Allah, dengan sendirinya sangat revolusioner dalam implikasi sosial-

ekonominya. Kekuatan revolusioner manapun, pertama-tama haruslah 

                                                           
9 Alam Tulus, ”Muhammad Mengajarkan Sosialisme Jauh Sebelum Karl Marx”, dalam 

http://www.media.isnet.org/islam/Etcsosialisme.html  
10 Ziaul Haque, Wahyu dan Revolusi, terj. E. Setiyawati al-Khattab (Yogyakarta:LkiS, 

2000), hal. 216.  

http://www.media.isnet.org/islam/Etcsosialisme.html
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merombak status quo, sebelum alternatif lainnya bisa berfungsi. Dengan 

mendakwahkan La ilaha illa Allah, Muhammad saw tidak hanya menolak 

berhala-berhala yang dipasang di sekitar Ka`bah, tetapi juga menolak untuk 

mengakui otoritas kelompok yang berkuasa dan struktur sosial yang ada pada 

masanya.11 

Dengan demikian, jelaslah kiranya bahwa perlawanan terhadap 

Muhammad saw oleh kaum kapitalis Makkah, sebenarnya lebih karena 

ketakutan terhadap doktrin egalitarian uang dibawakan oleh Muhammad saw. 

Oleh karena itu persoalan yang timbul antara kelompok elite Makkah dan 

muhammad saw sebenarnya, bukan seperti yang banyak diduga umat Islam, 

yakni hanya persoalan agama. Namun, lebih bersumber pada ketakutan terhadap 

konsekuensi sosial-ekonomi, dari doktrin Muhammad saw yang melawan segala 

bentuk dominasi ekonomi, pemusatan dan monopoli harta, penimbunan dan 

pemborosan.12 

Pada masa kenabian Muhammad saw, Islam memberikan kritik mendasar 

pada sistem ekonomi yang dijalankan oleh kaum Quraisy Mekah yang timpang 

dan kapitalistik. Meminjam bahasa Marx, sebenarnya Islam telah menyediakan 

basis bagi hadirya sebuah revolusi, yaitu unsur pasif dasar material. Islam 

menemukan senjatanya pada kaum tertindas sedangkan kaum tertindas 

                                                           
11 Munir Che Anam, Muhammad & Karl Marx Tentang Masyarakat Tanpa Kelas, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 133.  
12 Munir Che Anam, Muhammad & Karl Marx Tentang Masyarakat Tanpa Kelas, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 133.  
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menemukan inspirasinya dalam berbagai ayat Qur`an dan perkataan Nabi 

Muhammad dalam Sunnah-nya.13 

Muhammad hadir di tengah masyarakat bukan hanya sekedar 

mengajarkan kepatuhan kepada Tuhan atas wahyu yang dibawakannya, lebih 

dari itu Ia memobilisasi dan memimpin masyarakat untuk melawan ketimpangan 

sosial. Dalam iklim masyarakat yang kapitalistik-eksploitatif, Muhammad 

bersama para pengikutnya kaum tertindas berjuang untuk menyuarakan 

persamaan, persaudaraan, dan keadilan. Adalah Abu Dzar al-Ghifari, salah 

seorang sahabat Muhammad, telah menyerukan peletakan landasan sosialistik 

Islam yang dirintis oleh Sang Nabi dengan menyuarakan pemerataan sumber-

sumber kepemilikan bersama.14 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tiga belas abad sebelum Marx, 

Muhammad bersama Islam dan para sahabatnya sejak awal telah menghendaki 

aspek-aspek kepemilikan bersama (public ownership) yang dinilai menguasai 

hajat hidup orang banyak, tidak dibenarkan bagi individu-individu untuk 

menguasai secara sepihak. 

Gagasan tentang keadilan sosial merupakan intisari ajaran Islam dalam 

bernegara demi terwujudnya masyarakat yang berkeadilan sosial bagi seluruh 

rakayat tanpa terkecuali, Islam hadir sebagai ajaran rahmatan lil ‘alamin, 

menjawab ketimpangan sosial, bertanggung jawab terhadap harmonisasi 

kehidupan atas terwujudnya masyarakat yang berkeadilan, Islam harus menjadi 

                                                           
13 Sunnah (hadis) adalah seluruh perkataan, tindakan, maupun sikap Nabi Muhammad 

saw, di mana Ia menjadi salah satu sumber dasar hukum bagi agama Islam selain Qur`an.  
14 Eko Supriyadi, Sosialisme Islam: Pemikiran Ali Syari`ati (Cet. II; Yokyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2017), hal. 107.   
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garda terdepan memerangi ketidak-adilan sebagai ajaran yang dibawa oleh Nabi 

Muhammad SAW, menyelamakan umat manusia dari kebodohan, penidasan dan 

perbudakan. Menurut Ashgar Ali Engineer, Islam pada awalnya tidak hanya 

sebagai ajaran ritual kosong semata, lebih dari itu Islam adalah gerakan 

revolusioner dari segala bidang baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan 

pemerintahan. Bahwa Islam bukanlah sekedar membawa revolusi keyakinan dari 

musyrik menuju ketauhidan dari animisme menuju monotoisme, melainkan 

gerakan revolusioner dari segala sudut kehidupan.15 Namun pada kenyataannya 

ajaran Islam dimaknai sekedar ritual simbolik semata, kesalehan hanya diukur 

dengan ibadah simbolik, yang pada akhirnya dipahami secara parsial dan 

mendikotomikannya dengan dimensi kehidupan yang lain. 

Islam adalah ajaran Allah Swt yang diwahyukan kepada rasul-Nya 

Muhammad Saw. Agama Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, 

baik keyakinan ibadah, sosial, hukum, politik, dan ekonomi. Muhammad saw 

adalah sosok pemikir yang telah mengguncangkan peradaan umat manusia. 

Muhammad saw mampu mempengaruhi pola pikir dan tindakan “bermiliar-

miliar” orang. Sampai hari ini, setidaknya pengaruh itu masih tertanam kuat 

dalam pikiran, tindakan bahkan hati umat manusia di seantero pelosok dunia. 

Kini setelah empat belas abad wafatnya Muhammad saw pengaruhnya 

masih tetap kuat dan mendalam serta berakar. Beliau tidak hanya seorang 

pemimpin agama, tapi juga sekaligus sebagai penjaga etika dan moralitas umat 

manusia. Muhammad saw adalah seorang yang sangat dermawan dan selalu 

                                                           
15 Asghar Ali Engginer, Teologi Pembebasan (Bandung: Mizan 2010) hal. 32. 
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berbuat kebajikan. Beliau tidak hanya mampu melakukan tugas yang sekan 

mustahil dalam mempersatukan bangsa Arab yang biadab dan suka berperang, 

melainkan juga melahirkan suatu masyarakat yang telah menciptakan revolusi 

(revolution)  terbesar dalam sejarah umat manusia, suatu revolusi yang 

mencakup seluruh kegiatan manusia.16 

Hal itu terlihat dari pengaruh Islam yang bukan hanya mengubah tatanan 

teologi, tetapi juga megubah sistem ekonomi dan politik yang ada saat itu. 

Dalam aspek ekonomi Nabi Muhammad saw mampu mengubah tatanan 

feodalistik yang terjadi. Masyarakat Makkah ketika Nabi diutus masih 

memegang teguh feodalisme, yang mana terjadi perbudakan begitu masif dan 

mengakar. Praktek riba dalam perdagangan menjadi hal yang biasa. Sehingga 

kelas-kelas kecil, para pedagang kecil dan orang-orang miskin menjadi terhisap 

dan tertindas oleh sistem ekonomi yang tidak adil tersebut. Pada aspek politik 

pun yang berperan terhadap kebijakan dan dinamika yang terjadi hanya orang-

orang kaya, kaum bangsawan tertentu. Dengan kehadiran Islam dan peran sang 

Nabi, yang mana beliau menjadi teladan bagi golongan hamba sahaya dan 

komunitas tertindas berhadapan dengan para konglomerat, elite Qurais dan 

gembong-gembongnya, dalam perjuangan mewujudkan masyarakat yang bebas, 

penuh kasih persaudaraan dan egaliter.17 Jika ditelaah lebih teliti, Al-Quran 

sebagai risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw juga menunjukkan 

                                                           
16 Jamil Ahmad, Seratus Muslim Terkemuka, terj. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: 

Pustaka) 

Firdaus, 1996,, hlm. 2. Lihat juga Ziaul Haque, Wahyu dan Revolusi, terj. E. Setiyawati 

al-Khattab (Yogyakarta: LkiS, 2000), hal. 216.  
17 Kazuo Shimogaki, Kiri Islam Antara modernisme dan posmodernisem Islam 

(Yogyakarta: Lkis, 1997), hal. 130. 
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keberpihakannya terhadap orang orang yang lemah dan dilemahkan melawan 

orang yang kuat.18 

Istilah yang digunakan oleh Al-quran adalah Mustadh’afin (orang-orang 

yang dilemahkan) dan mustakbirin (orang-orang sombong). Para Nabi 

digambarkan oleh Al-quran sebagai para pembebas terhadap golongan golongan 

yang dilemahkan tersebut. Dari kenyataan sejarah tersebut, dapat dilihat bahwa 

diutusnya Nabi adalah bekerja melawan segala bentuk penindasan dan 

kesewenang-wenangan yang terjadi.19 Para Nabi digambarkan oleh Al-Quran 

sebagai para pembebas terhadap golongan golongan yang dilemahkan tersebut. 

Nabi-nabi Israel digambarkan sebagai pembela kaum mustadh`afin, dan berada 

di garda terdepan bersama kaum yang dilemahkan dalam melawan orang-orang 

sombong (mustakbirin). Al-Qur’an memberikan gambaran yang jelas tentang hal 

ini. Peristiwa Nabi Musa as. adalah gambaran yang jelas tentang perjuangan 

yang revolusioner. Pengejawantahan yang sangat jelas antara pihak yang 

menindas dan perjuangan orang-orang yang tertindas terlihat dalam Al quran. 

Sebagaimana representasi penguasa yang dholim, korup dan menindas, Firaun 

adalah contoh yang sangat jelas, Sedangkan disisi yang berbeda Nabi Musa as. 

adalah sosok kekuatan pembela orang-orang yang lemah (budak, para pekerja 

yang teraniaya, janda-janda , anak-anak yatim dan manusia yang takberdaya )  

dan dilemahkan. 

Secara historis paham sosialis pertama kali muncul dalam sebuah jurnal di 

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

                                                           
18 Asghar Ali Engginer, Islam Dan Pembebasan (Yogyakarta: LKIS, 2007), hal. 20 
19 Eko Prasetyo, Islam Kiri Melawan Kapitalisme Modal Dari Wacana Menuju Gerakan 

(Yogyakarta: Resist Book, 20015), hal. 1. 
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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.20 Gerakan sosialis pertama kali muncul setelah revolusi prancis. 

tujuan gerakan ini untuk memperjuangkan dan mengkonsep sistem masyarakat yang 

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 pemerintahan yang lebih baik. 

Sedangkan 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.21 

Sebagai seorang intelektual muslim yang mumpuni, HOS. Cokroaminoto 

mampu mengadopsi dan menerima gagasan-gagasan yang berkembang diluar Indonesia, 

                                                           
20 Eko Supriyadi, “Sosialisme Islam: Pemikiran Ali Syariati”, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2003), hal. 6. 
21 Muhidin M. Dahlan, Lanskap Sosialisme Religius, Suatu Jalan Keempat, 

(Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2000), hal. 110. 
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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 Kolonialisme.  

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 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. 

HOS. Cokroaminoto berpendapat bahwa nilai-nilai agama Islam yang dibawa 

oleh Nabi Muhammad saw harus kita gali dan kita tafsirkan kembali sehingga dapat 

diimplementasikan kedalam kehidupan 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.22 

Berdasarkan hasil penjelasan di atas, maka penulis berinisiatif untuk meneliti 

dan menggali lagi buah pemikiran yang dihasilkan oleh H.O.S. Cokroaminoto yaitu 

Sosilisme dalam Islam. 

 

                                                           
22 HOS. Tjokroaminoto, Islam dan Sosialisme, (Bandung: Sega Arsy,2010), hal. 43. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dan penjelasan di atas, maka dapat ditarik beberapa 

pokok rumusan masalah sebagai langkah memfokuskan penelitian ini. 

Rumusan masalah yang terpenting agar penelitian ini tidak terlalu melebar 

kemana-mana dan tidak keluar dari maksud dan tujuan penelitian ini. Rumusan 

masalah tersebut yaitu : 

1. Apakah yang dimaksud dengan Spirit Sosialisme Islam menurut H.O.S. 

Cokroaminoto? 

2. Bagaimanakah aktualisasi Spirit Sosialisme Islam H.O.S. Cokroaminoto 

dalam upaya melawan ketidakadilan di Indonesia ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Menjelaskan sejarah dan perkembangan Sosialisme di Indonesia. 

2. Menemukan makna Spirit Sosialisme Islam. 

3. Menawarkan gagasan yang sesuai dengan problem yang terjadi saat ini. 

Sedangkan kegunan penelitian ini adalah: 

1. Mengangkat kembali gagasan Sosialisme Islam H.O.S. Cokroaminoto 

sebagai salah satu akar pemikiran kemerdekaan Indonesia. 

2. Menawarkan alternatif pemikiran Islam Liberatif untuk situasi 

kontemporer. 

3. Memperkaya wacana keilmuan, dalam hal ini pemikiran Islam.  
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D. Telaah Pustaka 

Sebagai tokoh Nasionalis Religius, penelitian tentang HOS. 

Cokroaminoto telah banyak dilakukan oleh para akademisi. Seluruh aspek dari 

kehidupan HOS. Cokroaminoto, mulai dari kepribadian, kebiasaan maupun 

pemikiran-pemikirannya. Begitu juga dengan Sosialisme, sebagai ideologi besar 

barang tentu sudah banyak penelitian yang dilakukan dari mulai sejarah, 

perkembangan, maupun tokoh-tokoh Sosialisme. Dan sudah melahirkan karya 

yang sudah sangat banyak. Maka dari itu, tentunya penulis tidak bisa lepas dari 

apa yang pernah ditulis oleh para ilmuan dan peneliti sebelumnya. Ada beberapa 

literatur yang dapat mendukung dan memperlancar penelitian ini antara lain: 

1. Karya  H.O.S. Cokroaminoto sendiri yaitu “Islam dan Sosialisme”23, buku 

ini ditulis untuk menjawab alam pikiran Barat modern terutama kaitannya 

dengan sosialisme Karl Marx.  

2. Bernanrd Crick, “SOSIALISME: Konsep dan Cara Berpikir Sosialis”24, buku ini 

menyajikan pengantar ringkas namun berbobot dan sangat otoritatif dari 

pengertian, sejarah, dan perkembangan sosialisme. 

3. Anom Whani Wicaksana, “H.O.S. TJOKROAMINOTO: Teladan Perjuangan, 

Kepemimpinan, dan Kesederhanan”25, Buku ini memaparkan segala hal tentang 

HOS. Cokroaminoto. 

                                                           
23 HOS. Tjokroaminoto, Islam dan Sosialisme, (Bandung: Sega Arsy), 2010. 
24 Bernard Crick, Sosialisme: Konsep dan Cara Berpikir Sosialis, (Yogyakarta: Narasi), 

2016.  
25 Anom Whani Wicaksana, HOS. Tjokroaminoto: Teladan Perjuangan, 

Kepemimpinan, dan Kesederhanan, (Yogyakarta: Klik Media), 2020.  
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4. Amelz, “H.O.S. Tjokroaminoto: Hidup & Perjuangan”26, dalam buku ini berisi 

tentang sejarah dan pemikiran politik H.O.S. Tjokroaminoto, serta komentar 

berbagai kalangan tentang sosok H.O.S. Tjokroaminoto dan kehidupannya. 

5. Karya Eko Supriyadi, buku berjudul “SOSIALISME ISLAM: Pemikiran Ali 

Syariati”27. Buku ini mengkaji tentang hubungan Islam dan sosialisme, dan 

pemikiran Ali Syariati tentang Sosialisme Islam. 

E. Metodologi Penelitian 

Guna menghasilkan penelitian yang terarah, sistematis, dan 

mampu mencapai hasil yang optimal, maka penelitian ini dilakukan 

berdasar pada kerangka metode penelitian sebagai berikut: 

 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk kajian 

kepustakaan (Library Research)
16

 yang bertujuan untuk menelusuri 

dan menginterpretasi literatur-literatur dalam bentuk buku, artikel 

jurnal akademik, hasil penelitian, serta sumber kepustakaan relevan 

lainnya sebagai bahan pustaka dan data penelitian terkait dengan 

tema kajian yang dibahas. 

b. Sumber Data 

Sumber data dari penelitian ini pada umumnya berupa bahan 

pustaka berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, koran, majalah, ataupun 

                                                           
26 Amelz, H.O.S. Tjokroaminoto: Hidup dan Perjuangan, (Jakarta: Bulan Bintang), 

1951. 
27 Eko Supriyadi, Sosialisme Islam: Pemikiran Ali Syari`ati, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar), 2017.  
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karya-karya ilmiah lainnya, baik yang telah dipublikasikan maupun 

yang belum dipublikasikan. Lebih lanjut, peneliti dalam hal ini 

membagi data menjadi dua jenis, yakni data primer dan data 

sekunder. 

Data primer dari penelitian ini adalah buku karangan HOS. 

Cokroaminoto yang berjudul “Islam dan Sosialisme”.28 Sedangkan 

data sekunder dari penelitian ini adalah berupa buku, artikel ilmiah, 

jurnal, koran, majalah atau sumber lainnya yang membahas topik 

kajian penelitian ini secara tidak langsung, namum tetap relevan serta 

mampu menunjang dan mendukung pembahasan penelitian ini. 

Dalam hal ini, data sekunder potensial yang dapat digunakan adalah 

buku atau artikel ilmiah yang sesuai dengan pembahasan penelitian 

ini. 

 

c. Teknik Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan teknik atau metode dokumentasi, yakni dengan 

mengambil data dari kumpulan tulisan HOS. Cokroaminoto sebagai 

data primer. Selanjutnya, peneliti mengambil data dari sumber-

sumber lain, baik berupa buku, artikel ilmiah, jurnal, majalah, koran, 

atau sumber relevan lainnya yang dapat mendukung pembahasan. 

d. Teknik Pengolahan Data 

                                                           
28 HOS. Tjokroaminoto, Islam dan Sosialisme, (Bandung: Sega Arsy), 2010. 
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Setelah peneliti melakukan pengumpulan data, baik data 

primer maupun sekunder, maka langkah selanjutnya adalah 

pengolahan data. Dalam hal ini, proses pengolahan dan analisis data 

dilakukan menggunakan metode deskriptif-analitik melalui tahap 

berikut: 

1. Deskripsi merupakan proses penjabaran dan penguraian secara 

sistematis dan komprehensif. Peneliti menguraikan dan 

mendeskripsikan secara akurat mengenai topik pembahasan 

penelitian, yaitu hubungan Sosialisme dan Islam dalam pemikiran 

HOS. Cokroaminoto sebagaimana diperoleh dari sumber data. 

2. Interpretasi merupakan proses pemaknaan dan penafsiran dari data 

yang telah dideskripsikan sebelumnya untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif, serta untuk 

menyelami dan menemukan jawaban atas permasalahan yang 

diangkat terkait dengan hubungan Sosialisme dan Islam dalam 

pemikiran HOS. Cokroaminoto. 

e. Pendekatan 

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan historis-filosofis,29 yaitu dengan cara menggunakan 

segala unsur metode umum yang berlaku bagi pemikiran filsafat. 

Salah satu ciri yang ditonjolkan pendekatan historis-filosofis adalah 

penelitian dan pengkajian terhadap struktur ide-ide dasar serta 

                                                           
29 Sebagaimana yang dikutip oleh Siti Maryam dalam, Modernitas Dalam Persepektif 

Sayyed Hoessein Nasr (Pekalongan: STAIN Pekalongan), hlm. 309. 
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pemikiran-pemikiran fundamental (fundamental ideas) yang 

dirumuskan oleh seorang pemikir, dengan pertimbangan terhadap 

karakter dan realitas hidup yang dialami oleh tokoh. Dalam 

pendekatan ini, penulis berusaha menyajikan tokoh sesuai dengan 

konteks zamannya, yang hanya bisa dilihat dari persepektif tertentu, 

namun manfaat kajian ini masih relevan dengan masalah kebangsaan 

saat ini. 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam penyusunan dan pembahasan 

skripsi ini, maka berikut adalah rancangan sistematika 

pembahasannya: 

1. Bab I merupakan bab pendahuluan yang menerangkan tentang 

gambaran secara singkat tentang isi dari penulisan skripsi ini, yang 

terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika 

pembahasan. 

2. Bab II, merupakan bagian pembahasan yang memuat tentang sosok 

yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini, dalam bab ini akan 

dibahas tentang riwayat hidup dan pemikiran HOS. Cokroaminoto, 

meliputi kehidupan masa kecil, perjalanan intelektual, aktivitas politik, 

akar pemikiran politik, serta karya-karya HOS. Cokroaminoto. 

3. Bab III, berisi tentang gambaran umum tentang sejarah, 

perkembangan, serta korelasi antara Sosialisme dan Islam. 
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4. Bab IV, merupakan bagian pokok dari pembahasan skripsi ini yang 

memuat penjelasan tentang konsep Spirit Sosialisme Islam HOS. 

Cokroaminoto. 

5. Bab V,  adalah bagian penutup dari penelitian ini. Pada bab ini, 

peneliti menyampaikan kesimpulan dari penelitian sebagai jawaban 

dari rumusan masalah yang telah ditentukan, sekaligus menyampaikan 

saran-saran bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji 

pembahasan sejenis secara lebih mendalam dan komprehensif. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

1. KESIMPULAN 

Dari pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan pembahasannya sebagai 

berikut: 

a. H.O.S. Cokroaminoto menjelaskan bahwa sosialisme sebagai suatu dasar 

pemikiran memiliki begitu banyak varian. Pemikiran sosialisme Marx yang 

merupakan rujukan Sosialisme Modern berakar pada filsafat materialisme 

historis yang bertentangan dengan ajaran Islam. Materialisme historis 

mengajarkan bahwa materi (benda) adalah satu-satunya yang “ada”, sehingga 

Marxisme menegasikan hal-hal gaib, termasuk Tuhan. 

b. H.O.S. Cokroaminoto juga menjelaskan bahwa prinsip dasar yang 

menimbulkan Spirit Sosialisme Islam adalah kemerdekan (liberty), 

persamaan (equality), dan persaudaraan (fraternity). Nilai- nilait tersebut 

sudah dilaksanakan secara konkret pada masa Rasulullah Saw. dan para 

sahabat. H.O.S. Cokroaminoto mengatakan “Bagi kita orang Islam, tidak ada 

sosialisme atau rupa-rupa isme yang lebih baik, yang lebih elok dan mulia, 

melainkan sosialisme yang berdasarkan Islam.” 

c. Relevansi Spirit Sosialisme Islam H.O.S. Cokroaminoto pada konteks 

Indonesia saat ini adalah kondisi material yang menunjukkan suatu 

penghisapan, perbudakan, ketidakadilan menjadikan gagasan Sosialisme 
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Islam relevan kembali.  Gagasan Islam sebagai Gerakan pembebasan dan 

pembelaannya yang begitu gigih teerhadap kaum yang dilemahkan 

mustadh’afin sangat dibutuhkan untuk menggelorakan sebuah gerakan yang 

membebaskan untuk mencapai keadilan dan memberantas segala bentuk 

penindasan yang terjadi. 

 

2. SARAN 

1. Penelitian ini yang mencoba melihat dan menganalisis Spirit Sosialisme 

Islam H.O.S. Cokroaminoto sebagai sebuah ideologi pembebasan, 

tentunya masih jauh dari kata sempurna. Masih banyak kekurangan baik 

dari perspektif dan paradigma yang dipakai. Tentunya kritik dan saran 

diharapkan untuk kesempurnaan dan perbaikan penelitian ini. 

2. Meski penulis berusaha melihat lanskap pemikiran H.O.S. Cokroaminoto 

dengan segala kekomplekannya yang terabstraksi dalam Spirit Sosialisme 

Islam, kiranya masih perlu pengembangan dan penelitian lebih lanjut 

tentang pemikiran H.O.S. Cokroaminoto. Baik dari paradigma yang lain 

maupun perspektif yang lain. Dalam menjelaskan Spirit Sosialsime 

Islamnya H.O.S. Cokroaminoto juga mengkonstruksi tauhid dan ideologi 

perjuangan yang ampuh. Dalam berbagai perkembangan dan banyaknya 

ideologi yang ada, tentunya akan lebih menarik untuk mengkomparasikan 

gagasan yang dibangun H.O.S. Cokroaminoto dalam hal ini dengan 

ideologi-ideologi lain yang berusaha dibangun oleh pemikir yang juga 

konsen dengan ideologi dan perjuangan. Selain itu kajian H.O.S. 
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Cokroaminoto dalam hal ini Spirit Sosialisme Islam juga bisa di baca 

dengan menggunakan pendekatan dan kerangka yang berbeda.  Pemikiran 

H.O.S. Cokroaminoto yang sangat kompleks adalah sumber dan referensi 

pengetahuan yang perlu didalami lebih lanjut dan dikontekstualisasikan 

dengan hari ini. 

3. Kajian dalam penelitian ini tidak menghendaki keharusan untuk setuju,  

justru akan sangat menarik jika ada tanggapan dan ketidak setujuan untuk 

kajian yang lebih lanjut.  
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