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kalau berhadapan dengan dengan orang saya seorang komunis, 

tapi kalau saya berhadapan dengan tuhan saya seorang muslim  

(Tan Malaka) 

 

islam yang sejati mengakui kebenaran ajaran komunisme, 

karena kedua ideologi tersebut memiliki tujuan yang sama; 

yaitu pembebasan manusia dari ketertindasan, 

sebaliknya yang mengeklaim dirinya sebagai komunis, 

harus mengakui islam sebagai suatu nilai yang memiliki kebenaran yang hakiki  

(H. Misbah) 
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ABSTRAK 
 
 
 Nilai akal bagi manusia sangatlah besar, karena dengan akal manusia 
dapat mengenal dirinya dan memahami dirinya dan memahami firman-firman 
tuhan di alam raya ini serta dapat mendukung dalam melaksanakan syara’. 
Komunis ke Islaman Haji Misbach dewasa ini sangat ramai dibahas dalam dunia 
pergerakan dan politik kontemporer atas kolaborasi antara Komunis dengan Islam 
versi interprestasi Haji Misbach. Sehingga dipertanyakan konsepnya dalam 
pemikiran politik dan menjadi studi akademik tentang teori politik kontemporer 
dewasa ini. 
 Lahirnya pemikiran Haji Misbach dalam berbagai artikelnya yang 
berjumlah kurang lebih dari Sembilan belas adalah corak yang ada dalam 
kepribadian dan pandangan hidup sekaligus ideologi Haji Misbach. Hal tersebut 
membawa wacana Haji Misbach seorang Komunis Islam, seorang mubaligh dan 
seseorang yang dibuang oleh penguasa yang berkuasa dari sebuah daerah yang 
ditinggalinya. Sehingga Haji Misbach mempunyai keunikan dalam pemikiran 
artikelnya. Kemudian pemikirannya patut diteliti karena pemikiran kontemporer 
Haji Misbach, sehingga dari latar belakang tersebut hepotesis sementara setelah 
membaca artikel Haji Misbach, ada corak Komunis dan Islam didalamnya. Dari 
kebiasaan Haji Misbach sebagai anak pedagang batik, rumusan masalah dalam 
skripsi adalah wacana yang berkembang saat itu. Sehingga bila dilihat secara 
kontemporer mempertanyakan konsep pemikiran politik Haji Misbach dan faktor 
apa yang menjadi latar belakang dari karakter Haji Misbach dalam merumuskan 
pemikiran politik. 
 Untuk menjawab permasalahan tersebut maka kajian yang dilakukan 
adalah dengan menjelaskan secara terperinci ideologi yang mempengaruhi 
pemikiran Haji Misbach sesuai yang tertera dalam artikel Haji Misbach, 
sehinngga skripsi ini disusun berdasarkan penelitian kepustakaan (Library 
Research) melalui pendekatan antropologi, untuk menyelidiki seluruh tingkah 
laku kebudayaan dalam cara pandang Haji Misbach yang dibuktikan dalam 
tulisannya, serta keterangan keluarga Haji Misbach dan lain-lain. 
 Berdasarkan kajian tersebut penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa 
konsep pemikiran Haji Misbach. Pertama Islam untuk keselamatan sebagaimana 
pemaparannya tentang Islam yang sejati dan orang-orang munafik yang 
menjadikan Islam sebagai tameng untuk menutupi ketakutannya dan memperkaya 
diri sendiri. Islam semacam ini oleh Haji Misbach disebut sebagai ‘Islam 
Lamisan’, yang dapat diwujudkan dalam Medan Moeslimin dengan judul 
“Seroean Kita”. Kedua Komunisme untuk perjuangan tanpa kelas yang ada dalam 
masyarakat pada saat itu. Ketiga tentang Islam dan Komunisme adanya 
keserasihan untuk berafiliasi dalam berjuang segala bentuk penindasan. Serta 
penegasan Haji Misbach tentang Islam dan munafik adalah jawaban dia pada 
persoalan apa yang seharusnya dilakukan oleh Islam sejati dan sikap apa yang 
harus diambil muslim Hindia terhadap politik dan pergerakan di zaman itu, 
contohnya dimuat dalam surat kabar Medan Moeslimin dan Islam Bergerak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini topik tentang H. Misbach sangat menarik dalam dunia 

pergerakan, meskipun sering kali diiringi dengan satu perdebatan panas 

tentang ketokohan Islamnya yang sejati. Biasanya ketokohan yang kontroversi 

ini disematkan makna komunis, sehingga Komunis H. Misbach seolah 

memberi image yang jelek di khayalak masyarakat Indonesia. Namun, tak 

dapat dipungkiri komunis Indonesia di tahun awal berdirinya sampai 

Indonesia merdeka mendapat kesan coretan hitam dalam tubuhnya. Di antara 

peristiwa-peristiwa yang merusak citra tersebut adalah Gerakan 30 September 

1965 merupakan sebuah pemberontakan bersenjata (karena PKI tidak punya 

senjata) apalagi kalau divonis sebagai sebuah pemberontakan yang jauh 

terencana. Sampai sekarang masih menjadi perdebatan wacana dari pemerhati 

peristiwa September 1965 dan sejarawan yang mencoba mencari obyektivitas 

keberlangsungan peristiwa itu. Dengan sangat kuat PKI bukan merupakan 

dalang tetapi lebih sebagai korban, sebagaimana korban lain, tujuh Jenderal 

Angkatan Darat dan Soekarno berikut pengikut setianya1. 

Masyarakat komunis, bagi kaum Marxis, merupakan tujuan akhir yang 

harus direalisasikan. Untuk merealisasikannya hanya kelas buruhlah yang 

bisa. Kelas majikan pemilik modal jelas akan menentang usaha untuk 

                                                             
1 Ign. Gatut Saksono, Neoliberalisme vs Sosialisme Membangkitkan Ekonomi 

Kerakyatan, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Forkoma PMKRI, 2009), hlm. 44. 
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merealisasikan masyarakat yang sama rata sama rasa. Tetapi kelas buruh 

sangat berkepentingan untuk menciptakan masyarakat komunis. Karena itu 

kelas buruh dan bukan Negara (seperti yang dikatakan Hegel), yang dianggap 

sebagai agen sejarah yang akan membidani lahirnya masyarakat merdeka.2 

Semua orang memiliki hak politik dan hak ekonomi yang sama. Hak 

milik individu atas alat produksi dihapuskan. Alat produksi dikuasai bersama 

secara kolektif oleh semua warga masyarakat. Dengan demikian kekayaan 

setiap orang dikontrol oleh Negara. Kekayaan setiap orang relative sama. 

Dengan adanya persamaan kekayaan ini, orang tidak bisa menggunakan 

kekayaan material sebagai basis politiknya. Negara tidak bisa lagi 

dikendalikan oleh kelas pemilik modal seperti dalam system kapitalis.3  

Jadi bagi penulis, kemunculan paham komunis bukanlah suatu hal 

yang kebetulan, melainkan suatu hal yang sesuai dengan perkembangan 

sejarah, suatu hal yang wajar. Komunis adalah anak zaman yang lahir pada 

waktunya.  

Komunis berjuang untuk menciptakan demokrasi rakyat, revolusi dari 

massa rakyat yang luas dipimpin oleh proletariat, dan ditujukan untuk 

melawan imperialisme, feodalisme, dan kaum borjuis komprador. Sedang 

tujuan lebih lanjut adalah kemerdekaan nasional, mewujudkan masyarakat 

sosialis sebagai tingkat permulaan dari masyarakat komunis di Indonesia serta 

                                                             
2 Arif Budiman, Teori Negara (Negara, Kekuasaan, dan Ideologi), cet. Ke-3 ( PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 22 

 
3 Ibid., hlm. 32. 
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perdamaian dunia4. Aktivitas komunis didasarkan atas teori-teori Karl Marx, 

Engels, Lenin, Stalin dan pikiran Mao Tse Tung serta koreksi besar Muso. 

Komunis berjuang melawan pikiran yang tidak kritis, melawan dogmatisme 

dan empirisme5. 

Dirasa ada keserasian dalam Islam sebagai agama yang dihadirkan ke 

muka bumi untuk memenuhi panggilan kemanusiaan dan keadilan. Lahirnya 

Islam sangat terkait dengan konteks historis umat manusia pada saat Nabi 

Muhammad SAW masih hidup. Ajaran Islam harus berpijak pada bumi 

praksis karena agama ini hadir untuk menyikapi segala problem sosial yang 

terjadi dalam kehidupan umat manusia. Seorang muslim yang sejati adalah dia 

yang berpegang teguh pada nilai-nilai Islam dan menjalankan seluruh ajaran-

ajaran Islam dalam kehidupan yang nyata. Kata dan perbuatan adalah dua hal 

yang sangat ditekankan dalam Islam. 

Sejarah Islam menunjukkan 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 Qur’an6. 

                                                             
4 Ign. Gatut Saksono, Neoliberalisme vs Sosialisme., hlm. 20. 
 
5 Ibid., hlm. 18-19. 
 
6 Bentuk solidaritas ideal dalam masyarakat tersebut dinisbatkan pada kondisi masyarakat 

di Madinah ketika menyambut hijrah Nabi Muhammad dari Mekah, “Mereka lebih mengutamakan 
kepentingan-kepentingan bersama (Nabi bersama pengikutnya dan penduduk madinah) (QS. Al-
Hasyr: 9), 
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Islam sangat concern dengan perhatiannya terhadap kaum tertindas, 

tertekan, dan teraniaya, sampai-sampai Tuhan menjanjikan dalam Qur’an 

bahwa dengan perjuangannya, mereka akan dimenangkan untuk mewarisi 

bumi7. 

Di antara sekian banyak pemikir dan pejuang kemanusiaan, salah 

satunya terdapat H. Misbach, seorang komunis Islam yang sejarah hidup 

perjuangan dan pemikirannya menarik untuk dikaji. Ia dinilai unik karena 

sangat jarang tokoh yang mempunyai prinsip keyakinan yang kuat seperti 

dirinya. Biasanya, tokoh yang mengaku pembela hak-hak orang tertindas yang 

berangkat dari nilai agama lebih bersikap apriori, yaitu memandang bahwa 

Islam telah mengajarkan sosialisme jauh sebelum ajaran Marxisme itu ada. 

Lalu disini mulai dipertentangkan antara komunis dan agama, termasuk 

komunis dan Islam. Apakah keduanya memang bertentangan.  

Begitu pula ketika penulis mengkaji nilai historis tentang Komunisme 

dalam konteks KeIslaman menurut pemikiran politik H. Misbach dan 

pertikaian ideologi antara gerakan Islam dan Komunisme pada awal abad ke 

20, yang kemudian melihat bagaimana peran tokoh lokal di Surakarta tersebut. 

Mengapa H. Misbach memposisikan dirinya sebagai muslim yang 

harus menyetujui dasar-dasar komunis. Hal itu menjadikan karya-karya 

sejarah yang penulis temui relative sedikit mengupas kehidupannya, apalagi 

perannya, pandangan dalam memunculkan embrio cita-cita Nasionalisme di 

                                                             
7 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” Lihat Eko Supriyadi, 
“Sosialisme Islam (Pemikiran Ali Syari’ati)”, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 
2003), hlm. 101-102. 
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tanah air, seperti yang dilakukan pada H.O.S Cokroaminoto atau H.A. Salim 

maupun Soekarno. Maka tidaklah mengherankan jika muncul pertanyaan 

siapakah H. Misbah? Orang mana beliau? Mengapa sering disebut haji merah? 

Benarkah beliau dibelenggu oleh Palu Arit? 

H. Misbach dilahirkan pada tahun 1876 di Kauman Surakarta, dari 

keluarga pedagang batik yang sukses.8 Ia dibesarkan di kampung Kauman 

yang letaknya sangat berdekatan dengan tembok keraton dan hidup dari 

menjual buku dan berdagang batik. Seperti halnya pemimpin politik yang 

sukses di jawa, ia mempunyai kharisma dan seorang orator yang berbakat.9 H. 

Misbach ialah seorang jawa, sejak masih kanak-kanak sehingga hampir balig 

ia menerima didikan yang terbanyak dari pesantren. Sebagai kebiasaan orang-

orang di solo, ketika sudah datang masanya mencari nafkah, ia juga lalu 

berniaga. Meskipun sudah sementara lama di solo terbit pergerakan yang 

dipimpin oleh H. Samanhoedi, tetapi pada waktu itu H. Misbach barulah suka 

menunjukkan kesetujuannya kepada pergerakan itu. Sesudah S.I. dalam tahun 

1914 menampakkan tanda-tanda akan menjadi pecah.10 

Kehadiran Misbach dalam sejarah pergerakan masih mengundang 

kontroversi. H. Misbach di satu sisi dianggap sebagai pejuang Islam yang 

sejati, dan disisi lain tidak lebih seorang muslim komunis yang bercita-cita 

                                                             
8 Takashi Shiraishi, Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat Dijawa 1912-1926, Terj. 

Hilmar Farid, Cet. Ke-1 (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm. 173. 

 
9 George D. Larson, Masa Menjelang Revolusi, Keraton dan Kehidupan Politik di 

Surakarta 1912-1942, Terj. Dr. A. B. Lapian. Cet. Pertama (Yogyakarta: Gadjah Mada University 
Press, 1990), hlm. 154.  

 
10 Edi Cahyono, Jaman Bergerak di Hindia Belanda, Mosaik Bacaan Kaoem Pergerakan 

Tempo Doeloe, Cet. Pertama (Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2003), hlm. 109. 
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mempersatukan Islam dan Komunis untuk diajak dalam satu perjuangan 

melawan bentuk-bentuk penindasan. 

Menyimak kegiatan komunis Indonesia, patut mengetahui Indische 

Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) sebagai bentuk pergerakan politik 

berhaluan kiri yang didirikan tahun 1917. ISDV kemudian berubah nama 

menjadi Perserikatan Komunis di Hindia-Belanda dipimpin oleh Semaoen, 

Darsono, Baars dan lainnya, yang merupakan warga keturunan Belanda. Nama 

Perserikatan Komunis di Hindia Belanda ini kemudian diubah menjadi Partai 

Komunis Indonesia (PKI). Pada tahun 1920, Komunisme di masa itu berhasil 

menyusupi Serikat Islam. Beberapa aktivis utama Partai Komunis Hindia 

Belanda ini menyusup ke Serikat Islam, dan mencapai puncaknya dengan 

munculnya sikap pro-kontra di tubuh SI, ketika pelaksanaan Kongres VI SI, 

Oktober 1921 di Surabaya. Kemudian muncul sebutan SI merah yang 

beraliran Marxis dan SI putih mereka yang menentang komunisme.11 

Paham Marxisme/Komunisme pada masa antara 1915-1920 sangat 

mudah dan cepat menyebar dalam kepala elit-elit pergerakan disebabkan 

gagasan itu sangat blak-blakan, jelas dan mudah dicerna. Hal itu diuntungkan 

oleh kondisi rakyat yang memang dalam keadaan tertindas, miskin dan 

bodoh.12Maka bukan hanya Semauan, Darsono, Alimin, yang menggunakan 

referensi idiologi tersebut, tapi Suryopranoto, Agus Salim, Abdul Muis, 

                                                             
11Rus Dharmawan, Inkonsistensi Gerakan Radikal Kiri (Praktik Politik Kaum Komunis 

Di Indonesia), Cet. Pertama (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2011), hlm. 63-64. 

 
12 Jeant Mintz, Marx, Muhamad, Marhaen, Akar Sosialisme di Indonesia (Yogyakarta; 

Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 7 
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Cokroaminoto dan Misbach sendiri, untuk mengkritik kebijakan kolonialisme 

yang menyengsarakan rakyat. 

Di masa itulah kita menemukan bagaimana perdebatan antara Islam 

dan Sosialisme atau Komunisme diaktualisasikan oleh para tokoh pergerakan. 

Ada yang condong kepada Islam sehingga memunculkan Sosialisme Islam 

seperti pada Cokroaminoto, sebaliknya ada yang condong ke Komunis seperti 

Semauen.13 Sedangkan Misbach adalah tokoh dengan pemikiran Komunisme 

konteks KeIslaman yang menurut penulis unik, baru, karena bagaimana 

seorang Haji, Mubaligh berpendidikan Pesantren dengan pendidikan 

umumnya relative rendah, tidak bisa membaca bahasa Belanda, 

mengusahakan keselarasan nilai-nilai Islam dan Komunisme itu sejajar dan 

sama-sama sebagai paham atau jalan untuk memperoleh keselamatan, 

kebahagiaan, keadilan dan perjuangan untuk melawan setan kapitalisme, 

godaan harta benda yang membuatnya tidak bersikap adil dalam hidup 

bermasyarakat serta menjadikan manusia sejati dengan menjadi muslim dan 

komunis sejati, siap berkorban, harta benda, kepintaran dan jiwanya. Misbach 

berpendapat bahwa orang Islam yang tidak menyetujui paham Komunis 

bukanlah muslim sejati, begitu pula seorang komunis mau menghancurkan 

agama Islam bukanlah komunis sejati.14 Bukahkah Misbach merupakan orang 

berpangkat Haji pertama di Indonesia yang mengajarkan hal tersebut? 

                                                             
13 Noer Hiqmah, H.M. Misbach Sosok Dan Kontroversi Pemikirannya (Yogyakarta, 

Yayasan Litera Indonesia, 2000), hlm. VI 

 
14 Ibid., hlm. 39-40. 
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Misbach menempati Sejarah pembaharuan dan pembacaan terus- 

menerus atas fungsi agama Islam dalam konteks sosial dan ikut mewarnai 

pemikiran Islam yang direlasikan dengan Komunis, yang akhirnya 

memunculkan tulisan artikelnya sewaktu dibuang di Manokwari pada tahun 

1925. Dimana artikel itu ditujukan bagi orang yang mengaku muslim dan 

komunis sejati,15yang menjadi cermin atas pertikaian dua organisasi 

pergerakan tersebut yang bukan pada hal prinsip. 

Mengapa Misbach mempunyai pandangan bahwa Komunis dan Islam 

itu sejajar dan harus bersatu? Bagaimana pandangan Komunisme perspektif H. 

Misbach? Apa yang membuat ketertarikan H. Misbach terhadap Komunisme? 

Dan bagaimana pembacaanya atas Komunisme konteks keserasian dalam 

Islam? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji 

perspektif historis Misbach atas Komunisme dalam konteks KeIslaman. 

Dalam hal ini penulis mengartikan KeIslaman bukan hanya sebagai ajaran 

yang dibawa Nabi Muhammad SAW tentang hubungan manusia dengan 

Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia, tapi juga sebagai dasar orang 

atau organisasi untuk melakukan pergerakan atau aktualisasinya dalam 

kehidupan sosial. Sedangkan Komunisme adalah paham dan aliran dari 

Marxisme dan Lenininsme yang menyebar sampai di Indonesia dan 

diaktualisasikan pada permulaan abad 20 tersebut. 

Untuk itu penulis mengambil judul Komunisme Dalam Konteks 

KeIslaman Menurut Pemikiran Politik H. Misbach. 

                                                             
15 Takashi Shiraishi, Zaman Bergerak., hlm. 389. 
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B. Rumusan Masalah 

Secara garis besar kajian skripsi ini menginvestigasi kondisi sosial 

politik, khususnya dinamika pergerakan juga tentang dasar paham gerakan 

antara Komunis dan Islam untuk diaktualisasikan dalam masyarakat yang 

sedang hidup masa penjajahan kolonial Belanda, yang melingkupi kehidupan 

dan pandangan H. Misbach. 

Dalam wacana yang berkembang diatas, memberikan kontribusi 

penulisan proposal skripsi ini dengan fokus kajian sebagai berikut: 

1. Bagaimana geneologi tentang pemikiran politik H. Misbach dan 

penerapannya yang dituangkan sebagai akar rumusan Komunis-Islam H. 

Misbach? 

2. Faktor apa yang menyebabkan keunikan dari karakter pemikiran politik H. 

Misbach dalam implikasi perkembangan Indonesia dengan idiologi 

Komunis KeIslamnya? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua macam secara akademisi, 

dan kegunaan. Pertama, bertujuan untuk menemukan karakter atau corak 

Islam kiri dalam pemikiran politik Indonesia. Kedua, tujuannya memberi 

kontribusi kegunaan dalam dua signifikansi aspek kegunaan yaitu: 

1. Aspek keilmuan yang bersifat teoritis. 

a. Pengungkapan karakteristik konsep metodologi yang ditawarkan H. 

Misbach akan memberikan suatu nuansa baru dalam kajian dan 
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wawasan politik terutama politik Islam. Sementara ini, kajian politik 

Islam terjebak dalam ranah politik stagnasi yaitu pengakuan makna 

Negara Islam sebagai kiblat politik Islam dengan nuansa politik yang 

muncul di Negara Arab. 

b. Mengungkapkan argumentasi politik dari gerakan revolusioner H. 

Misbach. 

2. Aspek praktis yang bersifat fungsional. 

a. Menginventarisir penelitian Filsafat Politik. 

b. Mengkritisi kekuatan dan kelemahan pemikiran politik H. Misbach. 

 

D. Telaah Pustaka 

Sepanjang pengetahuan penulis, dari sejumlah tulisan yang ada itu, 

penulis belum mendapatkan karya membahas secara spesifik tentang aspek 

kolaborasi antara teori politik H. Misbach dalam teori politik Islam secara 

komprehensif dan mendalam. 

Salah satu diantara buku-buku yang penulis anggap sebagai jalan 

untuk membantu penyelidikan sebagai berikut: 

Zaman Bergerak, Radikalisme Rakyat di Djawa 1912-1916, Grafiti, 

1997 karya Takashi Shiraishi, diterjemahkan oleh Hilmar Farid. Dari buku ini 

penulis terinspirasi menuliskan skripsi Misbach tentang Komunisme dalam 

konteks KeIslaman, dimana Takashi Shiraishi sendiri juga dalam menuliskan 

bukunya juga terinspirasi oleh tulisan artikel Misbach tentang Islamisme dan 

Komunisme. Dalam buku ini dikupas secara luas dan komprehensif 
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bagaimana munculnya gerakan radikal di jawa pada awal abad ke 20, yang 

mengungkapkan latar belakang sosial, politik dan budayanya, baik dari 

masyarakat Jawa sendiri maupun dari penelitian atas arsip-arsip pemerintah 

colonial Belanda. Selain itu juga mengeksplorasi bagaimana munculnya 

tokoh-tokoh pergerakan seperti Kartini, Dr. Wahidin, K.H. Ahmad Dahlan, 

Samanhudi, Cokroaminoto, Marco Kartodikromo, Semauen, K.H. Agus Salim 

dan Misbach sendiri yang direlasikan bagaimana ketertiban mereka dan 

aktualisasi mereka dalam organisasi masing-masing, entah itu Budi Utomo, 

Serikat Islam, Serikat Islam merah, Muhammadiyah, Insulinde, Sarekat 

Hindia, Indsche Partij, partai Komunis maupun melalui statemen-statemen di 

surat kabar dan majalahnya, seperti: Medan Priyayi, Baromartani, Utusan 

Hindia, maupun Medan Muslimin dan Islam Bergerak miliknya Misbach. 

Karena kajian buku ini sangatlah luas, maka belum menyentuh bagaimana dan 

dari mana pembacaan Misbach atas ajaran-ajaran Islam dan Komunis itu, 

bagaimana dia menyejajarkan Islam dan Komunisme bisa diterima secara 

ilmiah atau unik. 

Masa Menjelang Revolusi, Keraton dan Kehidupan Politik Surakarta, 

1900-1945, karya George D. Larson, terjemahan Dr. A.B. Lapian, UGM 

Press, 1990. Buku ini secara garis besar mengantarkan secara umum 

bagaimana peranan keraton Surakarta dalam menghadapi dan mengantisipasi 

pergerakan politik di sekitarnya, bagaimana menyikapi ekspansi colonial 

Belanda, bagaimana peran mereka atas hadirnya pergerakan Budi Utomo, 

Serikat Islam, Sarekat Priyayi maupun konteks kelahiran Misbach yang 
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melahirkan Komunisme di Surakarta. Dari buku ini penulis memperoleh 

bahwa Misbach adalah Muslim yang sinkretis dan condong abangan atau 

Larson mengistilahkan seorang haji yang kehidupannya flamboyant. Tapi 

mengapa Misbach menginginkan dan selalu mendengung-dengungkan muslim 

sejati. 

Jaman Bergerak di Hindia Belanda, Mosaik Bacaan Kaoem Pergerakan 

Tempo Doeloe, Edi Cahyono Yayasan Pancur Siwah, 2003. Buku ini dalam 

sup pembahasan H. Misbach menerangkan sesudah S.I dalam tahun 1914 

menampakkan tanda-tanda akan menjadi pecah, sejak itulah Misbach turut 

campur benar-benar dalam pergerakan S.I. H. Misbach yang dasarnya 

memang revolusioner, memandang Islam itu tidak lain hanyalah maksud 

mulia yang menghendaki perdamian di dunia dengan jalan memusuhi dan 

membasmi sekalian kedustaan, penghisapan dan penindasan. Menyiarkan 

kefahamannya Islam dan berbicara hal-hal yang bersangkutan politik. Dan 

jatuh bangun dalam perjuangan Misbach termasuk tidak merasa sayang 

mengosongkan kantongnya, serta keluar masuk penjara bahkan pembuangan 

Misbach menjadi konsekuensi dalam perjuanganya untuk keperluan 

pergerakan rakyat. 

H.M. Misbach, Sosok Kontroversial Dan Pemikirannya, karya Noer 

Hikmah, Media Presindo Yogyakarta, 2000. Buku ini merupakan hasil karya 

skripsi mahasiswa filsafat UGM yang kemudian diterbitkan. Dalam bukunya 

ini mencoba mengkaji bagaimana pandangan Misbach tentang Islam dan 

Komunis dengan analisis filsafat. 
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Selain itu penulis juga akan menggunakan tulisan-tulisan tentang 

sejarah pergerakan nasional, karya-karya tentang yang mencuplik kehadiran 

Misbach dalam pergerakan, tulisan-tulisan sejaman Misbach. 

 

E. Kerangka Teoritik 

Asyafri Jaya Bakri mengambil asumsi bila umat Islam berpolitik, batu 

pijakannya adalah syari’ah maka langkahnya tidak menyalahi aturan yang 

digariskan oleh Islam.16 

Berhubung kajian ini termasuk dalam wilayah politik Islam, penulis 

akan mengarahkan kepada upaya untuk melihat kondisi social politik yang 

melingkupi pribadi Misbach dengan tujuan mendapatkan gambaran relasi 

pemikiran, tindakan tokoh tersebut dengan lingkungannya yang berlandaskan 

syari’ah.  

Jadi apa yang hendak penulis uraikan skripsi ini adalah bagaimana 

pemikiran serta tindakan (aktualisasi) Misbach tentang ajaran Islam dan 

paham Komunis di masa penjajahan Belanda pada awal abad ke 20 yang 

direlasikan dengan konteks historis dinamika pergerakan Islam dan Komunis. 

Itulah sebabnya mengapa penulis memakai kata Komunis dan Islam sebagai 

judulnya. Karena Komunis dan Islam bukan diartikan sekedar ajaran dasar 

berbentuk ritual tapi juga pengaktualisasian ajaran tersebut oleh tokoh-tokoh 

pergerakan Indonesia pada awal abad 20. 

                                                             
16 Abdl Wahap Khalaf, Ilmu Usul Fiqh ( Mesir: Dar Al-Fikr Al-Arabi 1968 ) hlm. 32 
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Ajaran Islam tetap sangat mendorong kepada umatnya untuk berkiprah 

secara dinamis meraih kemenangan hidup di dunia secara maksimal dengan 

berijtihad menguasai kemakmuran kesejahteraan material dalam batas-batas 

ta’at sesuai dengan ketentuan syari’at, yaitu hukum Illahi yang terpancar 

dalam kalam suci yang bersifat universal, mumpuni dan manusiawi sepanjang 

zaman dan tempat.17 

Nilai kemanusiaan tidak mungkin bertentangan dengan nilai 

keagamaan, dan nilai keagamaan mustahil berlawanan dengan nilai 

kemanusiaan. Agama tidak diturunkan sebagai penghalang kemanusiaan. 

Sesuatu yang sejalan dengan nilai kemanusiaan tentu akan bertahan di bumi, 

dan yang tidak sejalan tentu akan sirna di dari bumi. Agama berasal dari 

Tuhan dan untuk kepentingan manusia. Manusia harus berbuat baik demi 

memperoleh perkenan Tuhan, dan justru dengan cara berusaha memperoleh 

ridha Tuhan itu, manusia berbuat sebaik-baiknya untuk dirinya. Sementara 

Tuhan tidak memerlukan manusia, manusia, demi kemanusiaannya sendiri, 

memerlukan ridla Tuhan. Apresiasi sejati nilai keTuhanan dengan sendirinya 

menghasilkan apresiasi sejati nilai kemanusiaan. KeTuhanan tanpa 

kemanusiaan akan dikutuk oleh Tuhan, dan kemanusiaan tanpa KeTuhanan 

adalah fatamorgana.18 

Konsep manusia menurut Marx. Menurut Marx, manusia bagaimana 

pun tidak bisa menghindarkan diri dari kenyataan, social, politik, budaya dan 

                                                             
17 Widodo, L. Amin, Fiqih Siyasah Dalam Sistem Kenegaraan dan Pemerintahan, Cet. 

Pertama (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1994) hlm. 4-5. 

 
18 Siswanto Masruri, Humanitarianisme Soedjatmoko Visi Kemanusiaan Kontemporer, 

Cet. 1 (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2005), hlm. 14. 
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ekonomi yang melingkupinya dan membentuk corak sikap dan pemikirannya, 

ini disebut Marx sebagai manusia alamiah objektif (pasif). Kedua adalah 

manusia alamiah subjektif, yang melihat manusia dari sisi alamiahnya 

memiliki motif, penghayatan, pilihan, keinginan ataupun harapan, yang 

dituangkan dalam masyarakat entah itu berbentuk ikut organisasi, berpidato, 

ataupun menulis.19 

Filsafat politik memiliki aspek-aspek antropologis ini menyangkut 

pemahaman tentang hakekat dari manusia, atau karakter dasariah manusia. 

Olehnya filsafat politik mempunyai tiga kecenderungan. Pertama, Filsafat 

politik dapat dijadikan alat untuk mengajukan dan mendefinisikan ulang 

konsep-konsep dan praktek politik yang telah lama dilakukan di suatu Negara, 

seperti konsep Negara, konsep kekuasaan, konsep otoritas, peran hukum, 

aspek keadilan didalam hukum. Kedua, Filsafat politik mampu menjadi alat 

untuk melakukan kritik ideologi. Sebuah bangsa mau tidak mau hidup dalam 

suatu ideologi tertentu. Ideologi mencerminkan pandangan dasar yang dianut 

secara naïf oleh suatu bangsa, dan tidak lagi dipertanyakan. Ketiga, Filsafat 

tidak hanya mau berhenti menjadi pengkritik saja, tetapi juga maju 

mengajukan suatu model tata sosial politik alternatif. Tata sosial politik itu 

berbasis pada prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan solidaritas. 

Sedangkan untuk menganalisa pemikiran Misbach atas Komunisme 

dalam konteks KeIslaman penulis selain akan membandingkannya dengan 

tulisan-tulisan dari tokoh-tokoh pergerakan zamannya yang juga merelasikan 

                                                             
19 John C. Raines, Marx tentang Agama, Yogyakarta, Teraju, 2003, hlm 102. Lihat juga 

Erich Fromm, Konsep Manusia Menurut Marx (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 22 
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Komunis dan Islam tersebut, dan juga akan melihat tentang ajaran Islam yang 

dibawa Muhammad dan Komunisme yang dibawa Karl Marx. Komunis 

adalah suatu paham, ajaran, gerakan yang berdasarkan pada Marxisme dan 

Leninisme, sedangkan KeIslaman merupakan arah dan bijakan yang 

indikatornya berasaskan syari’at Islam.  

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian memegang peranan penting dalam mencapai tujuan 

dalam suatu penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang 

mengkaji sejarah pemikiran yang menguji dan menganalisa sumber atau data 

yang ada dengan kritis untuk memperoleh data yang otentik dapat dipercaya 

serta membidik pada ekspresi valuefree dalam saluran-saluran pola pemikiran. 

Olehnya proses penelitian ini menggunakan metode. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka artinya penelitian ini 

difokuskan pada kajian pustaka. Suatu penelitian yang disumberkan dan 

difokuskan untuk menelaah dan membahas bahan-bahan pustaka berupa 

buku-buku yang menarasikan tentang artikel-artikel H. Misbach. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

ini adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis dari buku-buku yang diamati dilakukan pada kondisi 

alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah 

instrument kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan 
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wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi 

obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan 

pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah 

belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami 

interaksi social, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan 

kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangannya.20 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, artinya metode deskriptif-

analitis untuk mendeskriptifkan keberadaan makna yang tersirat dalam 

penelitian yang akan dianalisis sehingga menjabarkan bagaimana kerangka 

pemikiran politik H. Misbach. 

Indikasi hipotesis muncul dengan dugaan pola pemikiran 

Komunisme yang KeIslaman H. Misbach dipengaruhi oleh Komunis dan 

Islam pada imperium kapitalis, indikasi kedua pola pemikiran politik 

Komunis KeIslaman H. Misbach dipengaruhi budaya yang kuat dari kultur 

H. Misbach sebagai masyarakat Surakarta benarkah hal itu sebagai 

indikasi. Olehnya jenis penelitian ini lebih mudah menggunakan metode 

berfikir deskriptif untuk menganalisis kebenarannya. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penulisan ini dikumpulkan melalui metode 

dokumentasi untuk mendapat data yang relevan, maka karya H. Misbach 

dijadikan sumber primer atau rujukan pokok. Dan sebanyak-banyak judul 

                                                             
20 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 

hlm. 3 
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tambahan tentang H. Misbach sebagai pemahaman yang lebih luas dan 

lebih berkembang, maka buku-buku serta informasi dari manapun yang 

terkait akan menjadi rujukan tambahan atau disebut sekunder reference.21 

4. Metode Pendekatan 

Pendekatan penelitian ini mengandung dua dasar filosofis yang 

berpengaruh pada penelitian, dua hal tersebut itu diantaranya, arkeologi 

pemikiran atau sejarah pemikiran yang berbasis teks dan antropologi 

kebudayaan. 

Pertama, Arkeologi pemikiran berbasis teks merupakan disiplin 

ilmu yang memusatkan perhatiannya terhadap tipe artefak tertentu dari ahli 

antropologi yang bersangkutan dengan manusia. Seperti Sartono 

Kartodirjo dalam bukunya Uka Tjandrasasmita berbicara tentang arkeologi 

sejarah dengan menggunakan pendekatan sejarah untuk meneliti aspek 

kehidupan manusia berupa aspek social, politik dan kebudayaan sebagai 

akar dari pendekatan pemikiran berbasis artefak baik berupa tulisan atau 

benda.22 

Kedua, Antropologi kebudayaan, menyelidiki seluruh cara hidup 

manusia dengan akal dan struktur fisiknya yang unik untuk merubah 

lingkungannya dengan pengalaman dan pengajaran yang menjadi landasan 

hidup dari kebudayaan itu.23 

                                                             
21 Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Dan Tehnik 

(Bandung: Tarsito, 1998), hlm. 222 

 
22 Uka Tjandrasasmita, Arkeologi Islam Nusantara (Jakarta: Gramedia 2009), hlm. 217 

 
23 Harsojo, Pengantar Antropologi (Bandung: Bina Cipta 1967), hlm. 19 
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5. Teknik Analisis Data 

Analisis data Bogdan dan Tylor yang dikutip oleh Lexy Moleong 

adalah proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema 

dan rumusan hipotesis atau ide seperti yang disarankan oleh data sebagai 

usaha untuk memberikan bantuan pada hipotesis. Dari definisi tersebut 

Lexy Moleong menjabarkan bahwa proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar 

sehingga dapat ditemukan tema dengan dirumuskan hipotesis kerja seperti 

yang disarankan oleh data.24 Analisis data dalam penelitian kualitatif ini 

akan digunakan dua langkah verstehen dan induktif. 

Pertama, analisis verstehen adalah suatu metode penelitian dengan 

obyek nilai-nilai kebudayaan manusia, pemikiran dan makna gejala social 

yang bersifat ganda.25 

Kedua, Analisis induktif, diterapkan manakala penelitian akan 

melakukan suatu proses penyimpulan setelah melakukan pengumpulan 

data. Analisis ini digunakan berdasarkan data-data yang telah terkumpul 

dan dilakukan analisis, yaitu melalui sintesis dan penyimpulan dari umum 

ke khusus.26 

 

                                                             
24 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 

hlm. 103. 
 
25 Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Yogyakarta: Paradigma 2005), 

hlm. 71 
 
26 Kaelan, Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner (Yogyakarta: Paradigma 

2010), hlm. 186 
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G. Sistematika Penelitian 

Pembahasan dalam kajian ini diuraikan menjadi beberapa bab serta sub 

bab untuk memudahkan dalam penulisan dan mudah untuk dipahami secara 

runtut. Adapun kerangka penulisannya tersistematika sebagai berikut. 

Bab pertama pendahuluan, meliputi latar belakang yang merupakan 

deskripsi singkat dari kegelisahan akademik, rumusan masalah adalah 

pertanyaan singkat dari kegelisahan akademik, tujuan penelitian adalah apa 

yang akan disumbangkan dalam penelitian ini baik bersifat akademik ataupun 

non akademik, tinjauan pustaka atau biasa disebut telaah pustaka ini 

digunakan untuk melihat penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya 

untuk menentukan relevan atau tidaknya sebuah penelitian, kerangka 

konseptual adalah kerangka teori-teori untuk menemukan teori baru, metode 

penelitian adalah cara bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan, sistematika 

rancangan konten dalam penelitian. 

Bab kedua mengkaji, paradigma Islam kiri dalam wacana yang 

disajikan dewasa ini, dan sekaligus membahas filsafat politik sebagai 

transformasi memahami politik dari kesejarahannya serta sisi gerakan dan 

ideologi baik secara Komunis, Kapitalis atau Islam. 

Bab ketiga konsep, H. Misbach dalam berpolitik praktis lewat konsep 

yang ditawarkan pada publik dengan artikel terkenalnya Islamis dan 

Komunisme untuk menumbuhkan ideologi dan ideologi ini memunculkan 

karakter gabungan dari dua ideologi yaitu Islam Komunis. 
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Bab keempat menganalisis kerangka politik H. Misbach yang ditulis 

dalam berbagai tulisannya sehingga semua gerak yang dilaksanakan H. 

Misbach menjadi pikiran yang bersumber tentang teologi H. Misbach sebagai 

salah satu ideologi yang turut serta dalam praktek politik pemikirannya 

dengan contoh masuknya ideologi Komunis dalam Islam H. Misbach. 

Bab kelima merupakan bab terakhir sebagai bab penutup yang terdiri 

dari kesimpulan dan saran. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dengan keseluruhan pembahasan yang cukup panjang tentang 

pemikiran politik Haji Misbach mengenai Komunisme Islamnya, maka dari 

keseluruhan penelitian yang selama ini dilakukan membawahi kesimpulan 

sebagai berikut 

Konsep pemikiran Haji Misbach dituangkan dalam Komunis Islam. 

Pertama, Haji Misbach melihat Islam adalah sebagai agama keselamatan. 

Ajaran Islam itu adalah nasehat untuk menuju keselamatan. Secara subtansial 

Islam sejak awal dipromosikan sebagai agama keTuhanan sekaligus agama 

kemanusiaan dan kemasyarakatan. Islam sebagai totalitas sistem mencangkup 

beberapa aspek, baik aspek duniawi maupun ukhrawi. Dalam Islam, sejak 

awal mendoktrinkan untuk concern dan peduli kepada orang-orang teraniaya, 

miskin, yatim, janda perempuan, budak dan orang-orang yang terhukum 

sekalipun. Kedua, komunisme sebagai alat perjuangan tanpa kelas. 

Komunisme digunakan untuk perjuangan melenyapkan kelas-kelas yang ada 

dalam masyarakat, untuk mewujudkan masyarakat komunis. 

Faktor yang menyebabkan karakter politik Haji Misbach diantaranya 

adalah Pertama, Kehidupan masyarakat Surakarta sebagai pengalaman hidup 

yang awal membawa garis religiusitas sehingga banyak mempengaruhi cara 

piker Haji Misbach. Haji Misbach dalam Islam merupakan ajaran keharusan 
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 113 

perlawanan atas Kolonialisme dan Kapitalisme selain Marxisme yang sebagai 

menjadi pengajaran pendewasaan politik Haji Misbach. Kedua, 

mengosongkan dompet dan jeruji besi serta pembuangan menjadi konsekuensi 

dalam perjuangannya guna mewujudkan masyarakat komunis tanpa kelas. 

Ketiga, pengasingan di Manokwari dalam kesendirian dari kawan-kawan 

perjuangannya digunakan untuk berfikir penyatuan komunis dan Islam untuk 

bersama-sama berjuang dengan realisasi dalam bentuk artikel. Keempat, 

persatuan diantara Islam dan Komunisme yang dianggap sebagai ideologi 

yang sangat kontroversial berhasil diimplementasikan oleh Misbach dalam 

kehidupan politiknya, pada masa Misbach inilah, Islam dan Komunisme 

berusaha disatukan untuk melawan kolonialisme dan kapitalisme Belanda 

dengan caranya sendiri, Misbach berusaha menyatukan kekuatan Islam dan 

Komunis agar tidak terpecah dengan kekuatan rakyat.  

 

B. Kritik 

Terlepas dari gaya Haji Misbach yang selalu memahamkan Islam sejati 

dalam berbagai teori yang disajikan. Pemikiran Haji Misbach sangat bersifat 

metafisik membuat pemikiran utopis sehingga impian yang ideal ini 

membawa orang untuk melakukan hal tersebut walaupun kemungkinan 

tercapainya sangat kecil dan susah sehingga memerlukan jalan yang panjang 

untuk mendapatkanya. Sehingga pemikiran-pemikiran yang mutu ini buram. 

Jadi apa yang diterapkan Haji Misbach pada indonesia adalah perluasan ajaran 

Islam dan teori Marx yang diadopsinya. 
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Gayanya yang paradoks dan ekspresi samar dalam ciri khas berfikir 

Haji Misbach menunjukkan bahwa ia adalah orang mubaligh dengan tradisi 

kejawaan sehingga banyak ahli analisis tidak menyukainya tetapi orang 

menyukainya dari sisi metafisiknya. 

Wacana filsafat Haji Misbach bersifat informal sehingga Haji Misbach 

melakukan analisis dari sebuah kebenaran menjadi kebaikan. Sehingga 

didalamnya termuat sistem-sistem moralitas tradisional. Sehingga 

memunculkan etika didalam etika sehingga kekaburan pemikiran Haji 

Misbach adalah munculnya efek ketidak pastian. Sehingga banyak birokrasi-

birokrasi Negara zaman sekarang tersasar dengan jiwa idealis tapi tidak 

tanggung jawab ini munculnya banyak pengangguran di Indonesia, mereka 

pengganti penyengsara rakyat, sehingga mereka sering menggunakan pangkat 

pejabatnya untuk kepentingan diri mereka, dengan melupakan perannya dan 

tidak paham bagaimana hakekat tugasnya. 

 

C. Saran 

Metode yang cemerlang, seharusnya dipelihara dengan bagus sehingga 

intelektual Indonesia mempunyai roh yang khas sehingga dapat diidentifikasi. 

Pemikiran Haji Misbach ini membawa ilmu politik keindonesiaan mempunyai 

jiwa yang filosofis sehingga metode yang dipergunakan Haji Misbach bisa 

diikuti sebagai perbandingan ilmu setelahnya. 

Komunis perlu dan harus diteliti lebih lanjut sebagai bahan lanjutan 

mengenai ilmu politik secara akademik sehingga Komunis dapat dipahami 



 115 

selayak kapitalis yang begitu didengungkan sehingga dapat membawa 

pemahaman ilmu politik pada sisi yang seimbang. Keseimbangan ini yang 

membawa intelektual Indonesia pada wacana Islam, kapitalis dan Komunis. 

Tiga ideologi yang membawa Indonesia mengalami perubahan social politik. 

Wacana-wacana hangat ideologi modern membawa pada ideologi 

kontemporer komunis pada tataran akademik, agar bisa diteliti dengan baik 

dan ada pintu yang luas untuk bisa memahami ideologi kontemporer yang 

berwarna. 
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