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Karena, Tulisan adalah Ruang di mana tidak ada “Ruang”  
Bagi Siapapun untuk menjadi Terjajah… 

Maka, ketika Tulisanmu masih terdapat “Dominasi” Siapapun,  
Rasakan… Engkau sedang Terjajah…!!! """

1. PANDANGAN OBYEKTIF MATERIALISME ATAS REALITAS!
Realitas biasanya dipandang sebagai kejadian yang berlangsung apa adanya, sesuai dinamika di 
mana masyarakat dan lingkungan masing-masing dan saling berinteraksi. Selama stabilitas tetap 
berlangsung, maka perubahan masyarakat dan lingkungan menjadi bagian yang “dapat” atau 
bahkan “perlu” dikendalikan untuk mempertahankan keberadaan manusia di dalamnya. Tujuannya 
adalah kebahagiaan manusia itu sendiri. Ya, manusia adalah titik sentral bagi semua perubahan 
yang dilakukan. Artinya, semua bagian dan pointers yang memberikan dampak atas kebahagiaan 
dan selama itu dapat terjamin untuk penciptaan kebahagiaan manusia, pada akhirnya disebut 
sebagai faktor-faktor yang memengaruhi. "
" Selama semua faktor dapat didesain sedemikian rupa untuk memengaruhi dan menjadikan 
manusia mencapai tujuannya, maka faktor-faktor tersebut dapat dianggap ada. Pada saat terdapat 
faktor yang berbeda dengan “constrain” pengaruh atas kepentingan manusia, bagian atau pointers 
itu dianggap sebagai “outlier” dan perlu direduksi sedemikian rupa. Menjadi benarlah salah satu 
cara bekerjanya realitas yang “in common” merefleksikan setiap desain dapat dijadikan model 
secara obyektif dan terukur dalam bentuk persamaan khas: ""

Y = a + b1X1 + … bnXn + e!"
Setiap kejadian (X) apapun bentuknya tidak penting spirit, idea maupun value-nya, asal secara 
obyektif nampak (b), dia dapat memengaruhi hasil (Y). Di luar itu (e) dianggap outlier dan tidak 
penting. Asumsinya, kebahagiaan yang masuk dalam realitas termodel tersebut telah given, dan 
yang pasti merupakan representasi kebahagiaan obyektif untuk memaksimalkan hasil (Y) apapun 
kondisi/proses (n) atas kejadian (X) sehingga membentuk Universalitas Model. Artinya, kejadian 
(X) tidak dapat/diperbolehkan memberi “manfaat/guna” (b) kecuali untuk “kepentingan/hasil” atas 
“kebahagiaan obyektif” (Y) dari logika maksimasi (a) linieritas dan progresifitas persamaan, tidak 
peduli realitas di luar itu (e). Artinya pula, dengan dapat dilakukannya generalisasi kebahagiaan 
itulah maka yang menjadi penting dari realitas akhirnya adalah Universalitas Realitas. "
" Dengan kondisi permodelan seperti itu pula, maka realitas dapat didesain, dijelaskan dan 
diprediksi sesuai dengan keinginan pembentuk persamaan tersebut. ITULAH REALITAS!. 
Padahal, di balik persamaan, permodelan, dan realitas nampak itu, pastilah terdapat realitas 
“lain” (e) yang bisa saja tidak sesuai dengan spirit, idea, dan value, yang mungkin dapat 
berseberangan dengan kebahagiaan manusia dalam konteks utilitas “y” yang sudah ditetapkan 
secara obyektif itu. Atau bahkan, realitas tidak seperti permodelan dan atau persamaan yang 
sangat matematis atau utilitarian seperti itu. "
" Bisa saja realitas tidak berbentuk persamaan, kemanfaatan, chaos, tidak beratur, memiliki 
keteraturan di luar keteraturan, sirkuler, siklik, atau tak berbentuk, dan lain sebagainya. Dengan 
demikian, universalitas bukan lagi satu-satunya kekuatan, karena lokalitas memiliki realitasnya 
sendiri. Meski universalitas tidak terhindarkan pada tahapan dominasi kebudayaan atau 
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pergerakan peradaban, tetapi ketika lokalitas tergeser atas nama universalitas yang tidak 
memihak, maka menjadi absurd-lah universalitas pada dirinya sendiri."
" Pandangan teknikal dan obyektif atas realitas itu merupakan pola berpikir yang bersumber 
pada cabang paling dominan dari filsafat NATURALISME, yaitu MATERIALISME. Materialisme 
merupakan bentuk paling radikal dari filsafat naturalisme. Naturalisme memandang NATURA 
(alam) adalah REALITAS, dan REALITAS PASTI BERSIFAT NATURAL. Sehingga pusat dari 
realitas adalah KEJADIAN, ya kejadian dalam ruang dan waktu merupakan satuan-satuan 
penyusun kenyataan yang ada, dan senantiasa dapat dialami manusia. Dan satu-satunya 
penyusun dasar bagi seluruh hal yang ada (Katskoff 1992: 216-218 dalam Santoso 2007). "
" Materialisme menurunkan naturalisme dalam ruang yang lebih konkrit, dan menegaskan 
dunia ini tidak ada selain materi, atau alam dan dunia fisik adalah satu-satunya realitas yang 
bersifat materi. Alam Semesta atau Universe merupakan kesatuan material tak terbatas, termasuk 
di dalamnya segala materi dan energi selalu ada dan akan tetap ada. Alam adalah realitas yang 
hard, touchy (dapat disentuh), material, obyektif, dan dapat diketahui manusia. Manusia modern 
mengatakan bahwa materi ada sebelum jiwa (mind) dan dunia material adalah yang pertama 
sedangkan pemikiran tentang dunia adalah yang kedua (Seely 1960: 7 dalam Santoso 2007)."
" Mudahnya, materialisme klasik sebelum abad ke-18 memandang materi sebagai hakikat 
dari realitas. Materialitas (baik benda, inderawi, dan realitas), dilihat dan dimakna sebagai bentuk 
OBYEK yang semuanya dilihat secara OBYEKTIF, tetapi tidak sebagai AKTIVITAS INDRAWI, 
PRAKTIK atau dilihat secara SUBYEKTIF. Materi tidak hanya sebagai obyek indrawi saja, tetapi 
sebenarnya obyek material itu juga merupakan hasil dari aktivitas subyektif manusia. Bagi Marx 
pusat Materi bukan pada obyek yaitu benda, tetapi pusat materi adalah subyek yaitu manusia, 
dalam konstitusi materialitas atas realitas obyek (Suryajaya 2010). ""
2. PANDANGAN SUBYEKTIF SOSIALISME ATAS REALITAS!
Memang benar bahwa benda atau materi adalah pusat dari realitas. Tetapi bagi Marx,  materi tidak 
cukup itu. Materi merupakan realitas paling mendasar (fundamental reality) yang selalu terjadi 
dalam PROSES PERUBAHAN dan PERTENTANGAN dan bersifat konkrit, kasat indra. Dengan 
adanya prses perubahan dan pertentangan di realitas empiris (sosial) itulah maka kesadaran 
manusia muncul, bukan sebaliknya. Di sinilah dialektika (tesis-antitesis-sintesis) terjadi. Sehingga 
Materialisme Marx biasa disebut Materialisme Dialektis yang perlu menyejarah, atau biasa disebut 
MATERIALISME DIALEKTIS HISTORIS. "
" Dasar Materialisme Dialektis Historis dari Karl Marx membentuk tulisan-tulisan berikutnya, 
terutama yang paling fenomenal yaitu DAS KAPITAL Jilid 1 (ditulis sendiri), dan Jilid 2-4 
(dikompilasi dari bahan-bahan tulisan yang belum jadi oleh Frederick Engels). Jilid Pertama 
berjudul “The Process of Production of Capital”, Jilid Kedua “The Process of Circulation of Capital”, 
jilid Ketiga “The Process Capitalist Production as a Whole”, dan Keempat berjudul “Theories of 
Surplus Value”."
" Salah satu konsep pokok mengapa Marx menulis tentang Das Kapital, adalah ALIENASI. 
Alienasi atau keterasingan (estrangement) yang timbul dalam masyarakat industrial karena 
eksploitasi kaum borjuis atas proletar (buruh) lewat senjata Revolusi Industri, yaitu KAPITALISME. "
Kaum proletar adalah buruh pekerja industri yang tidak memiliki sarana produksi sendiri, karena itu 
mereka masuk dalam “ruang” industri seperti pabrik dan menjalankannya untuk mendapatkan 
upah. Kaum borjuis sendiri merupakan para pelaku kapitalisme rill di lapangan, pemilik modal dan 
sarana-sarana produksi yang bertujuan mendapatkan keuntungan."
" Teori Marx mengenai Surplus Value berdasarkan teori ekonomi yang menyatakan bahwa 
semua barang mempunyai nilai karena mengandung tenaga kerja. Asumsinya, setiap produksi 
atas barang adalah hasil kerja manusia. Kaum Borjuis melakukan produksi barang melalui kapital 
(baik uang maupun mesin produksi) menggunakan tenaga kerja. Tetapi bagi Marx yang dibayar 
oleh kaum Borjuis kepada kaum Buruh hanya sebagian dari tenaga kerja, sebatas cukup untuk 
hidup. Sisanya diambil oleh kaum borjuis, dikumpulkan, dikonsentrasikan dan dikembangkan untuk 
memperbesar usaha. Nilai yang ditahan kaum borjuis dan tidak dibayarkan kepada kaum buruh 
itulah yang disebut Surplus Value. Bagi Marx, Surplus Value merupakan bentuk eksploitasi buruh 
oleh kaum borjuis dan menjadi sumber modal sistem Kapitalisme."
" Pembelaannya terhadap kaum buruh biasanya telah membuka jalan bagi munculnya 
pertumpahan darah dari terbentuknya KOMUNISME di berbagai negara, dengan akar berfikir Marx 
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yang fenomenal yaitu EVOLUSI di masa mudanya dan REVOLUSI di masa tuanya. Baik Evolusi 
maupun Revolusi dari Karl Marx berujung pada satu akar pemikiran yaitu KRITIK atas realitas 
untuk melakukan PERUBAHAN. Kritik realitas yang menindas dan meminggirkan kaum lemah dan 
perlu dilakukan perubahan dengan menyeimbangkan kedudukan setiap manusia.  "
" Koperasi muncul ke permukaan sebagai respon kapitalisme yang khawatir akan terjadinya 
revolusi sosialisme. Beberapa penggagas koperasi adalah kaum sosialis utopia seperti Robert 
Owen, Saint Simon, Charles Fourier, dan anarkhis Perancis Pierre Joseph Proudhon. Salah satu 
dari penggagas, Saint-Simon, sependapat dengan kaum intelektual Sosialisme Utopis lainnya 
yang menegaskan bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam pembentukan watak 
manusia. Manusia sangat jelas dibentuk oleh lingkungannya, sehingga dari sistem pendidikan itu 
digerakkan untuk mengarahkan aktivitas pergerakan kelas yang paling besar. Bagi Saint-Simon, 
semua kelembagaan sosial harus melakukan perbaikan moral, intelektual dan fisik suatu kelas 
yang merupakan jumlah terbanyak dan termiskin. Salah satu lembaga yang paling penting untuk 
menderivasikan sosialisme sesuai gagasan para Sosialis Utopis itu adalah Koperasi. Ide gerakan 
koperasi dibawa dari Inggris ke berbagai wilayah lain selama abad ke-19 sebagai konsekuensi dari 
Industrial Revolution yang merombak tatanan sosial-ekonomi-politik. Selama pertengahan hingga 
akhir 1800-an, bisnis koperasi dikembangkan berdasarkan Rochdale Principles (1844). Kaum 
sosialis utopia inilah yang memandang perubahan ke masyarakat sosialis dapat dilakukan dengan 
diam-diam melalui reformasi di dalam masyarakat kapitalis itu sendiri. Berikut Delapan Prinsip 
Utama Rochdale Principles:"

1. Open, Voluntary Membership."
2. Democratic Control. "
3. Limited Return, If Any, On Equity Capital."
4. Net Surplus Belongs to User-Owners."
5. Honest Business Practices."
6. Ultimate Aim is to Advance Common Good."
7. Education."
8. Cooperation Among Cooperatives  . "3"

Jadi berdasarkan penjelasan di atas, Marxism hanyalah bagian dari Sosialisme. Sosialisme radikal 
mewujud dalam bentuk aliran kritis radikal Marxisme yang berujung pada Komunisme Negara 
(Marxisme-Leninisme, Marxis Kuba, Marxis Vietnam, Korea Utara, maupun Maoisme). Sosialisme 
kooperatif mewujud dalam bentuk aliran kritis sosialis dalam bentuk Negara Sosialisme 
Kesejahteraan ala Indonesia (?), Skandinavia, Venezuela, dll. "
" Dengan demikian dapat diambil beberapa Kata kunci pandangan kritis Sosialisme ala Karl 
Marx yang bersumber pada pandangan Materialisme Dialektik Historis. Kata-kata kunci tersebut 
disusun dalam tiga tahapan proses dialektik metodologi, mulai dari (1) Fase Krisis atas realitas 
(Tesis); (2) Fase Kritik atas realitas (Antitesis) ; dan (3) Fase Perubahan yang diinginkan dalam 

�3

�  (1) Membership in a cooperative society should be voluntary and available without artificial restriction or 3

any social, political, racial or religious discrimination, to all persons who can make use of its services and are 
willing to accept the responsibilities of membership; (2) Cooperative societies are democratic organizations. 
Their affairs should be administered by persons elected or appointed in a manner agreed to by the members 
and accountable to them. Members of primary societies should enjoy equal rights of voting (one member, 
one vote) and participation in decisions affecting their societ-ies. In other than primary societies the 
administration should be conducted on a democratic basis in a suitable form; (3) Share capital should only 
receive a strictly limited rate of interest; (4) The economic results arising out of the operations of a society 
belong to the members of that society and should be distributed in such a manner as would avoid one 
member gaining at the expense of others. This may be done by decision of the members as follows: a) by 
provision for development of the business of the cooperative; b) by provision of common services; or c) by 
distribution among the members in proportion to their transactions with the society; (5) Cooperatives should 
deal openly, honestly, and honorably with their members and the general public; (6) The ultimate aim of all 
cooperatives should be to aid in the participatory definition and the advancement of the common good; (7) All 
cooperative societies should make provision for the education of their members, officers, and employees and 
of the general public in the principles and techniques of cooperation, both economic and democratic; (8) All 
cooperative organizations, in order to best serve the interest of their members and their communities, should 
actively cooperate in every practical way with other cooperatives at local, national, and international levels.



mengelola realitas (Sintesis). Perubahan dapat dilakukan melalui Penyadaran (Consciousness) 
atau Struktur (Revolution). Berikut bagan metodologi yang muncul: "

" Banyak riset-riset akuntansi mendasarkan pada pemikiran Marx, seperti karya Bryer 
(2006), Tinker (1985), Tinker dan Puxty (1994), dan lainnya. Sebagai contoh, Bryer (2006) menulis 
artikel sejarah Akuntansi Pertanian dilihat dari perspektif Marxis, judulnya The Genesis of the 
Capitalist Farmer: Towards a Marxist Accounting History of the Originis of the English Agricultural 
Revolution. Berikut penulis tampilkan kutipan abstrak Bryer (2006): "

Tony Tinker, salah satu tokoh Akuntansi Kritis, yang juga membentuk Critical Accounting Society, 
dan kebetulan sampai artikel ini ditulis penulis masih menjadi salah satu Board of Executive-nya,  
menulis buku akuntansi bernuansa Marx berjudul Paper Prophet: A Social Critique of Accounting 
(1985). Tinker mengkonstruksi lebih detil bagaimana teori nilai dibangun dari perpektif 
Materialisme Historis Dialektis Marxis. Baginya, praktik akuntansi bermakna untuk “resolving social 
conflict, a device for appraising the terms of exchange between social constituencies, and a 
institutional mechanism for arbritrating, evaluating, and adjudicating social choices“ (1985; 81). "
 "
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Abstract 

 
The paper argues that accounting and other evidence supports Marx’s theory that capitalist farmers 
drove an English ‘agricultural revolution’ that began in the sixteenth century but took hold from the late 
seventeenth century.  Historians often say England had an agricultural revolution, but disagree over 
what it was, when it occurred, what caused it, and its consequences.  Modern historians usually define it 
tautologically as ‘revolutionary’ increases in output and productivity.  Early historians argued that a 
new ‘commercial’ or ‘capitalist’ mentality drove the revolution, and some modern historians stress the 
need for farmers to become ‘businessmen’, but no-one precisely defines this mentality.  The paper 
defines the capitalist mentality rigorously using Marx and accounting and outlines a testable history of 
the genesis of capitalist farmers, who should appear wherever farmers using wage labour participated in 
socialised capital.  It argues that the historical evidence supports the prediction from Marx’s theory that 
the geographical distribution of ship ownership in England should correlate with agricultural 
improvement.  The paper argues that the published evidence on farmers’ accounts from the seventeenth 
to the nineteenth centuries directly supports Marx’s theory.  It concludes that accounting historians can 
make a critical contribution to a major debate by testing the theory against the large archive of farmers’ 
accounts that survives. 
 
Keywords: Accounting history; English agricultural revolution; Ship companies; Capitalist farmers; 

Marxism. 
 
 
1.  Introduction 
 

To fulfil the promise of accounting history we must engage with important 
theoretical and historical debates, particularly those about the genealogy of modern 
business.  A neglected debate, preoccupying generations of economic historians, 
concerns the existence, origins and consequences of an ‘agricultural revolution’ that 
from 1750 allowed England’s population to grow beyond its previous historical limit 
of around five to six million people (Overton, 1996b, Figure 3.1, p.65).  As the data 
does not exist to measure agricultural output reliably before the mid-nineteenth century 
(Turner, Beckett and Afton, 2001, p.5), economic historians only agree about the basic 
outlines of the revolution.  In 1500 around 80% of the British population worked in 
agriculture.  By 1800, although the absolute number increased, only just over one in 
three were agricultural workers, and by 1850 it was only one in four (Overton, 1996b, 
Table 3.3, p.82).  Between 1770 and 1850 Britain’s population doubled, but it 
maintained and may have increased overall living standards without large imports of 
food (Turner, Beckett and Afton, 2001, p.17).  From 1700 to 1850 output per worker in 
agriculture doubled (Overton, 1996b, Table 3.11, p.86).  By 1800, while many small 
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3. TITIK TEMU MATERIALISME ANTI TUHAN COMTE DAN MARX!
Pertanyaan yang menggelitik penulis sejak lama, setelah membaca baik itu Aliran Positif maupun 
Kritis, apakah ada titik temu antara Positivisme dan Marxisme? Setelah menelusuri lebih jauh 
kedua aliran tersebut, penulis memiliki jawabannya. Jawaban itu adalah, YA. Ya, titik temu antara 
keduanya bukan pada value turunan materialisme, karena value turunan materialisme 
membedakan, Positivisme itu obyektif dan selalu berpikiran pragmatis serta menekankan orientasi 
hanya pada ego atau self interest. Marxisme di sisi lain, berada di sisi subyektif, berpihak pada 
yang lemah, tersisih, dan selalu berorientasi pada social interest. Titik temu Comte dan Marx pada 
Saint Simmon yang merupakan guru mereka berdua adalah pada Materialisme Ilmiah ber-“core 
value” Materialisme Descartes dan Naturalisme Yunani. "

" Materialisme Descartes menjelaskan bahwa realitas adalah empirisasi kemanusiaan dalam 
kesemestaan di mana Tuhan Ada, mencipta dan kemudian pensiun. Manusia pusat realitas dan 
mampu berkreasi di Alam Semesta tanpa campur tangan Tuhan. Descartes menegaskan bahwa 
Tuhan kemudian pensiun. Dengan pensiunnya Tuhan, maka Common Sense, pikiran, nalar, yang 
matematis, aritmatis, aljabaris, geometris, fisis, adalah kemustian dari simbolisasi Descartes 
mengenai Cogito Ergo Sum, Aku Berpikir Maka Aku Ada. Pencapaian pikiran terstruktur dan 
mekanistik seperti itu dapat dilakukan manusia baik itu lewat berpikir logis, maupun (nah ini yang 
penting, Descartes tetap mempercayai) kekuatan intuisi, mimpi, bahkan meditasi, sebagai salah 
satu produk Tuhan paling dahsyat yang diberikan “hanya” ke dalam jiwa manusia sebagai puncak 
kekuasaan manusia untuk dapat melakukan eksperimen, pencarian ilmiah, melalui potongan-
potongan “materi” semua yang ada di semesta ini dan apabila perlu merubah aturan-aturan yang 
bahkan sudah menjadi Sunatullah, bahkan lebih jauh bila “harus” dengan melepaskan kebenaran 
Iman. Ujungnya adalah agar manusia dapat memahami realitas dan menemukan jawaban 
keilmuan atas dunia, serta yang terpenting adalah menjadi Le Maitres et Possesseurs de la 
Nature, Sang Tuan dan Penguasa Alam. Naturalisme Yunani di sisi lain, menjelaskan bahwa 
realitas adalah semua yang dapat dipahami sebagai materi apa adanya. Spirit adalah bangunan 
yang muncul dalam kesadaran setelah proses atau energi akibat perubahan materi."
" Jadi? Apakah kita perlu melakukan perubahan sesuai dengan logika seperti di atas? 
Memilih melakukan gerakan ilmiah untuk kebaikan masyarakat melalui positivisme atau marxisme 
saja yang Eropa Sentris dan berorientasi pada materi semata? Keperiadaan segala sesuatu 
memang hanyalah materi, dan aturan puncak materi adalah kemajuan itu sendiri. Sehingga kita 
hanya perlu berorientasi pada kemajuan material an sich? Maka menjadi benar Materialisme 
Historis atau Materialisme Positif adalah representasi Darwinisme Sosial, yang percaya bahwa 
realitas adalah realitas tercandra apa adanya dan berasal, berproses dan hilang di dalam realitas 
itu sendiri. Sedangkan di luar materialitas atas realitas tidak dimungkinkan ada, karena memang 
segala sesuatu yang berada di luar materi hanya ada karena hasil interaksi dan kompleksitas 
materi itu sendiri. Energi, progres, kejadian dan apapun itu tidak ada tanpa adanya materi. Jadi 
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kita tidak boleh berharap bahwa realitas di luar realitas, seperti keyakinan atau keimanan Islam, 
Iman kepada Allah, Malaikat, Kitab Suci dari Langit, Kenabian, Takdir, Hari Akhir adalah realitas 
tanpa realitas, alias “HOAX”. Sekali lagi, jadi? Masih ingin menjalankan aktivitas riset dalam 
koridor tanpa “Ruang Keimanan” di dalamnya ? Atau memang kita telah sangat terinspirasi oleh 
Descartes, Tuhan Memang Ada, tetapi Tuhan Pensiun, dan Kita adalah Penguasa Semesta yang 
dapat meng-“apa-apa”-kan Semesta ini bak Materi Tanpa Ruh?""
4. MENIMBANG JALAN LAIN ATAS REALITAS!
Bagaimana kalau kita mencoba membalikkan realitas sebagaimana realitas telah ada dan 
dianggap kepercayaan publik? Apa benar itu yang dikatakan Nassim Nicholas Taleb di buku 
fenomenalnya The Black Swan (2007), bahwa pikiran kita tidak diciptakan untuk berpikir dan 
berintrospeksi pada hal-hal berkearifan lama karena telah terjebak pada lingkungan modern, 
kompleks dan rekursif, sehingga akhirnya menggiring ketidakmampuan memahami hal kecil tapi 
penting. Manusia memiliki struktur pikiran dan kecenderungan untuk tidak mempelajari metarules, 
tetapi lebih suka pada kecenderungan memahami kebenaran kekinian kedisinian sosiologis 
daripada gugon-tuhon (kebiasaan, budaya, dan kearifan lama). Bagi penulis lebih jauh dari itu, 
mungkin mereduksi realitas Ilahiah sebagai pinggiran (ada tapi tak dominan). Ya kalau begitu, 
apakah memang manusia modern suka meninggalkan aturan-aturan berkearifan dan lebih 
menyukai gemerlap, janji, mimpi keindahan dari gelombang sejarah modernitas penuh hegemoni 
“price” dan teknologi itu? Penulis menyebut ini sebagai kecenderungan “subhat communal”, 
menyepakati kebaikan empiris kekinian-kedisinian akibat kesepakatan sosiologis, dan “malu” atas 
hakikat keyakinan/keimanan/gugon-tuhon. Banyak contoh subhat communal, mulai dari tetap 
menerima bunga bank dengan alasan praktis-pragmatis, dengan berbagai alasan sumir dan 
diskursus apologis untuk menabrak aspek riba dalam struktur agama langit. Struktur kepercayaan 
agama langit lainnya, Sunatullah atas sifat kemanusiaan bahkan genetis, memberi konsekuesi 
logis dibolehkannya berpoligami, menjadi terpasung dan dianggap merendahkan harkat martabat 
wanita, dan dengan demikian untuk kepentingan self-interest atau atas nama cinta, menjadi logis 
pasangan “normal” hanyalah monogami. "
" Contoh lain, sertifikasi profesi saat ini dijadikan alat untuk menghadang masuknya ras non 
murni profesional yang dianggap tidak ahli. Profesi adalah simbol investasi pengetahuan dan 
uang, dan atas nama untung-rugi, dianggap merebut pasar kerja dan kemapanan profesionalitas. 
Hanya karena masalah pengetahuan atas teknologi seperti memotong benang alat kontrasepsi 
setelah terpasang, menjadikan kedudukan sosial bidan yang dulunya sakral dan menjadi simbol 
kearifan lokal kesehatan ibu dan kelahiran anak menjadi teralienasi menjadi profesi sub-ordinatif 
bahkan menjadi “warga kelas dua” di bawah dokter. Belum lagi, masalah Hak Asasi Manusia 
Universal menyebutkan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih. Atas dasar itu pula 
maka anak juga bebas memilih agama, meski harus bertentangan dengan panggilan Keimanan 
bahwa orang tua memiliki kewajiban langsung atas agama anaknya. Masyarakat modern 
sekarang, akibat ketimpangan sosial ekonomi yang dihadirkan oleh kuasa “terorisme” politik dunia 
Barat atas Timur yang memunculkan aksi balas dendam “anak-anak” Timur yang sadar, menjadi 
terstigma teroris paling berbahaya, dampaknya adalah masyarakat takut menggunakan kata jihad 
agar tidak dianggap teroris. "
" Subhat communal juga melanda isu lingkungan, seperti penggunaan tissue tanpa mikir 
telah terjadi penebangan pohon sebagai bahan utama produksinya yang tak terkendali atau suka 
minum air mineral tanpa mikir terjadi kekeringan di daerah sumber air produksi. Contoh lebih 
merusak sebenarnya ketika kita suka berkantor di gedung pencakar langit  full AC untuk stigma 
profesional tanpa memerdulikan adanya kehancuran  lingkungan lebih dahsyat karena masifikasi 
dan makin menjamurnya gedung pencakar langit. Dan karena alasan itu pula mungkin merokok 
(yang telah puluhan tahun diinsersi lewat serangan regulasi, ilmu pemasaran dan iklan media 
penanaman bawah sadar, yang merusak, tidak sehat, bau, dan banyak lagi) karena mengganggu 
sirkulasi kenyamanan gedung (meski sebenarnya gedung dengan karakter seperti itu adalah 
penyebab utama global warming) harus dilarang. Mengapa kita tidak pernah berpikir sebaliknya, 
bahwa asap kendaraan bermotor atau pabrik-pabrik yang daya rusaknya lebih dahsyat daripada 
asap rokok malah tak terbendung masifikasinya? Sedangkan rokok yang senyatanya hanyalah 
bersifat alamiah, sama dengan asupan untuk manusia seperti sate, susu, nasi, mlinjo, minuman 
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berkarbonasi, junk food ala MacD, dan lain sebagainya, bila berlebihan juga dapat merusak 
kesehatan manusia. "
" Hal lainnya pula seperti rambut gondrong dan berpakaian kumuh/santai, serta bicara 
“slengekan” distigma tidak baik, menyalahi kodrat, atau bahkan jahat, vis a vis rambut pendek, 
pakaian rapi sesuai lifestyle modernitas, dan santun dalam berbicara. Tetapi realitas carut marut 
seperti Indonesia ini, dapat dideteksi ternyata koruptor bisnis maupun politik kelas kakap yang 
banyak ditangkap KPK dan memenuhi penjara, biasanya berambut pendek, berpakaian rapi dan 
berbicara santun. Malah sebenarnya salah satu hadits Nabi menyebutkan bahwa rambut natural 
laki-laki itu adalah rambut sebatas pundak."
" Jadi? Penulis lebih menyukai logika Black Swan, bahwa angsa hitam yang dulunya tak 
pernah ada dalam logika masyarakat Eropa misalnya, dan ketika ditemukan di Australia, mau tak 
mau angsa hitam adalah juga kenyataan sosiologis sekaligus kesemestaan, bahkan kebenaran 
penciptaaan, bukan hanya angsa putih yang berterima umum. Karena itu, tiap kesepakatan atas 
nama subhat communal tanpa memandang kenyataan dan kebenaran lain, meski itu marginal 
sifatnya, nantinya akan menghancurkan kearifan itu sendiri. Dan bahkan kearifan lokal, tradisional, 
bahkan religiusitas kita bisa jadi saat ini telah menjadi Black Swan itu, yang tersisih, jelek, hitam, 
tak cantik, tak menarik dan tak penting. Akhirnya mungkin dengan kesubhatan communal itulah, 
apakah kita akan menjadi apa yang disebut Francis Fukuyama dalam bukunya The End of History 
and the Last Man, bahwa manusia paripurna adalah Manusia Liberal berbasis kesepakatan sosial 
dominan dan struktur berpikir di otaknya? Atau apakah seperti disebut Auguste Comte dalam 
Systeme de Politique Positive (1851) agar Positivisme dapat berjalan mulus membentuk New 
Social Order, yang saat ini menjadi dasar berpikir masyarakat modern, dengan terciptanya 
Humanity Religion, agama kemanusiaan hasil refleksi sosiologis dan pikiran positivistik, bebas 
ideologi agama tradisional manapun? Kalaupun ada itu agama tradisional, maka dia harus menjadi 
bagian privat atau bahkan marjinal setelah kesepakatan sosial “dominan”? "
" Apakah tidak seharusnya agama tradisional, Islam misalnya harus tetap menjadi puncak 
kebenaran, dan realias sosial tidak dapat berseberangan dengan keyakinan/keimanan, apapun itu. 
Penulis juga menjadi lebih yakin bahwa refleksi kemanusiaan sekaligus kemasyarakatan dan 
kesemestaan Ummatan Wasathan, masyarakat dalam keseimbangan, adalah kemustian kedirian 
dan kemasyarakatan kita. Ya, umat pertengahan adalah ketika masyarakat selalu menjaga 
keseimbangan diri, sosial kini dan tradisi, alam, sekaligus iman. Dimana bumi dipijak di sana langit 
dijunjung menjadi benar, bahwa di dalam keseimbangan, diri eksis, kesepakatan sosial kekinian-
kedisinian dapat terjadi tanpa menegasikan pula pesan kearifan tradisi dan budaya (gugon tuhon), 
apalagi pesan Langit, pesan Ketuhanan. ""
5. SOSIALISME CARA ISLAM: CARA PANDANG LAIN ATAS REALITAS!
Sudah saatnya kita menengok kearifan diri kita sendiri, bukannya kearifan global, bukan hanya 
global atau universal yang benar, practical, dapat digunakan dalam realitas kontemporer.  Bila 
merujuk pada pemikiran Kritis Indonesia Modern, saya lebih memilih SAINT-SIMON-nya 
INDONESIA. Siapa itu? HOS TJOKROAMINOTO. HOS Tjokroaminoto di masa hidupnya adalah 
sosok yang sangat berpengaruh. Tetapi sosok Bapak Bangsa ini mirip seperti Henri de Saint-
Simon. Saint-Simon menurunkan dua pemikiran “keilmuan” besar Barat yang saling berhadap-
hadapan, yaitu Positif (Auguste Comte dan Emile Durkheim)  dan Kritis (Karl Marx). HOS 
Tjokroaminoto menurunkan tiga pemikiran “politik” besar Indonesia yang saling berhadap-
hadapan, yaitu Islam (Kartosuwirjo), Nasionalis (Soekarno), dan Komunis (Musso, Alimin, 
Semaun). "
" Raden Hadji Oemar Said Tjokroaminoto, lahir di Desa Bukur Madiun, Jawa Timur, 16 
Agustus 1882. 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 juga menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Berdasarkan silsilah keluarganya, 
ia memiliki darah santri dan priyayi. Buyutnya seorang ulama Kyai Bagoes Kesan Besari, pemilik 
pondok pesantren di Tegal Sari, Ponorogo. Lewat perkawinannya dengan putri dari Susuhunan II, 
Kesan Bestari melahirkan putra, yaitu Raden Mas Adipati Tjokronegoro, yang kelak jadi Bupati 
Ponorogo. Oemar Said dinikahkan orang tuanya dengan Raden Adjeng Soeharsikin, putri dari RM 
Mas Mangoensoemo, wakil Bupati Ponorogo. Orangtuanya juga berharap Oemar Said bekerja 
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sebagai pegawai negeri, oleh karena itu beliau disekolahkan ke OSVIA  (Opleidings School Voor 
Inlandsche Ambtenaren) di Magelang."
" Oemar Said lulus tahun 1902 (dan sempat bekerja sebagai juru tulis Patih di Ngawi. 
Merasa kurang cocok dengan pekerjaannya, tahun 1905 ia meninggalkan pekerjaannya dan 
berangkat ke Surabaya. Tahun 1907-1910 melanjutkan sekolah di BAS (Burgelijke Avond School). 
Lulus dari sekolah di BAS sempat bekerja menjadi Leerling Machinist dan Chemiker di sebuah 
pabrik Gula. Di Surabaya ia mulai aktif berorganisasi dan menjadi ketua perkumpulan Panti 
Harsoyo. "
" Tahun 1912 adalah tahun penting, tahun berubahnya Sarekat Dagang Islam menjadi 
Sarekat Islam, dan tahun masuknya SANG HERU TJOKRO (simbol datangnya Ratu Adil dalam 
kepercayaan Jawa) dalam SAREKAT ISLAM, sebagai Ketua SI Surabaya. Sejak 1912, SI menjadi 
motor pergerakan politik nasional yang paling menggetarkan pemerintahan kolonial. Sehingga di 
jaman keemasannya, sampai dijulukinya beliau menjadi RAJA TANPA MAHKOTA karena 
memimpin organisasi pribumi paling besar kala itu, memimpin 2 Juta orang, dari awal kongres SI 
pertama tahun 1913 di Surakarta, yang dihadiri oleh 48 afdeling yang mewakili 200 ribu orang 
anggotanya. "
" Di puncak popularitasnya, Tjokroaminoto dipercaya akan membawa Jawa keluar dari 
kesengsaraan dan melepaskan dari penjajahan. Bila beliau berpidato rakyat akan mendengarkan 
tanpa bicara. Setelah selesai pidato, semua berebutan menyalami, memegang pakaian, mencium 
tangan, bahkan mencium kaki. Inilah yang disebut dengan gerakan MILENARISME POLITIK 
MODERN, yang berbeda dengan model MILENARISME di Eropa Abad Pertengahan. Milenarisme 
Politik ala Tjokro ini merupakan pemujaan terhadap tokoh politik sebagai representasi gerakan 
protes masyarakat di bawah kolonialisme Belanda."
" Puncak kekuasaan HOS Tjokroaminoto yaitu saat beliau terpilih sebagai ketua SI 
menggantikan H. Samanhoedi pendiri SI (sebelumnya SDI) pada Kongres SI ke 2  April tahun 
1914 yang diadakan di Yogyakarta. Kongres dihadiri 81 Afdeling yang mewakili 440.000 anggota. 
Bahkan kekuasaan itu kemudian mewujud lebih lanjut dalam “milenarisme” alias pemitosan 
berlebihan pada lambang SI awal. Gejala berlanjut inilah yang nantinya meruntuhkan SI secara 
deklinatif… :). So…, be careful with your subconsciousness of milleniarism…!!!"
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" Di tengah pergulatan perlawanan dan keinginan untuk membebaskan negeri terhadap 
kolonialisme Belanda masa itu, HOS Tjokroaminoto maupun para pemimpin politik nasional waktu 
itu tidak bebas dari pemikiran-pemikiran yang sedang berkembang waktu itu, terutama Kapitalisme 
dan Antitesisme yang sedang gencar, yaitu Sosialisme versi Karl Marx. Bahkan, ketika SI sebagai 
organisasi pribumi paling disegani dan terbesar waktu itu, tidak luput dari serangan-serangan 
pemikiran “kiri” Marxis baik oleh Misbah maupun lewat muridnya sendiri Semaoen yang awalnya 
masuk ISDV-nya Sneevliet dan sampai menjadi ketua SI Semarang. Di bawah Semaoenlah 
nantinya SI “Merah” lahir dan berhadapan dengan SI “Putih” Induknya sendiri."
" HOS Tjokroaminoto tidak kemudian melakukan pemberangusan pemikiran atas Sosialisme 
(kecuali secara organisatoris orang-orang Komunis di SI dipecat), tetapi mencoba melakukan 
pemikiran kritis dan mendalam menggunakan Islam sebagai pusatnya. Berdasarkan pemikiran 
mendalam itulah kemudian beliau menuliskan Buku Fenomenal-nya tahun 1924 yang berjudul 
ISLAM DAN SOCIALISME. "
" Semangat HOS Tjokroaminoto ketika menulis Islam dan Sosialisme adalah untuk 
mendekatkan pandangan normatif Islam dengan realitas empiris Indonesia pra-kemerdekaan saat 
itu. Beberapa pemikiran utama Tjokroaminoto dengan tekanan konsep ekonomi dan sosial Islam 
seperti dijelaskan sendiri oleh beliau (Tjokroaminoto 1950, 17):"

Hanya Islam itu saja agama yang mencampurkan perkara lahir dengan perkara batin. 
Islam memberi aturan untuk pedoman bagi perikehidupan batin dan juga pedoman bagi 
pergaulan hidup bersama, bagi perkara-perkara politik, pemerintahan negeri, militer, 
kehakiman dan perdagangan dunia.""

HOS Tjokroaminoto dalam bukunya menjelaskan banyak macam Sosialisme, mulai dari Social 
Democratie (Marxisme) yang berorientasi sosial, Anarchisme berorientasi buruh, Staatsscialisme 
berorientasi politik, dan Akkersocialisme berorientasi politik hak tanah beserta isinya. Bagi HOS 
Tjokroaminoto, semua model Sosialisme tidak dapat berdampingan dengan Islam karena 
orientasinya menuju pada satu tujuan, Materialisme."
" Penolakannya terhadap materialisme, prinsip dasar dari sosialisme, telah menempatkan 
Tjokroaminoto sebagai salah satu pemikir Indonesia paling awal dengan proses Islamisasi  Ilmu, 
yaitu Islamisasi konsep Sosialisme Marx. Sebagai perbandingan Islamisasi Ilmu secara konseptual 
digagas oleh Muhammad Abduh dan Muhammad Iqbal tahun 1928, sedangkan Islamisasi Ilmu 
secara konkrit baru dilakukan Ismail Raji Al Faruqi dan Syed Naquib Al-Attas tahun 1984. 
Meskipun juga Islamisasi Ilmu tidak begitu “tepat” menurut penulis. Islamisasi Ilmu dirasa tidak 
begitu pas, karena Ilmu sejak awalnya telah Islam. Atau kata Kuntowijoyo, yang penting itu 
membumikan Islam dalam konteks keilmuan, Pengilmuan Islam. Atau seperti dikatakan Fazlur 
Rahman, ketika Islam itu telah menjadi jiwa maka secara tidak langsung Islam mengaplikasi 
secara empiris di lingkungan masyarakat Islam itu sendiri, secara otomatis Islam menjadi proses 
kemasyarakatan dan membangun keilmuan dan sosial (Mulawarman 2010)."
" Penulis lebih cenderung mengatakan apa yang perlu dilakukan akomodasi disertai 
perbaikan akademis baik berkenaan teori, konsep, filosofi seperti kapitalisme, sosialisme dan 
lainnya itu adalah bentuk yang disebut Tazkiyah Ilmu. Tazkiyah Ilmu itu pulalah yang menurut 
penulis dilakukan Tjokroaminoto. Karena yang dilakukan oleh HOS Tjokroaminoto bukannya 
mengislamkan sosialisme. HOS Tjokroaminoto melakukan kritik substansial Sosialisme sekaligus 
tidak menyepakati satu jengkalpun pemikiran kapitalisme. Islam bagi beliau bukan Sosialisme, 
tetapi Islam memang dekat dengan “wong cilik”, Islam mencoba untuk melakukan gerakan social 
ekonomi yang benar itu berbasis pada asas keadilan dan pembelaannya yang sangat besar 
kepada masyarakat terpinggirkan, terjajah dan tak berdaya. Statemen yang jelas-jelas 
memberikan stimulasi awal bagi Tjokroaminoto untuk melakukan Islamisasi konsep atau paham 
Sosialisme (Tjokroaminoto 1950, 17-23):"

Saya tidak bisa menutup pendahuluan ini, kalau lebih dulu saja belum menguraikan 
sosialisme yang pada dewasa ini umumnya dipeluk oleh kaum Sosialis dan juga oleh 
kaum Communist di negeri-negeri Barat, yaitu yang lumrahnya disebut wefenschappeliik 
socialisme (socialisme berdasar pengetahuan) atau disebut Marxisme namanya. 
Maksudnya uraian ini ialah buat menunjukkan, bahwa kita orang Islam tidak boleh dan 
tidak dapat menerima segenapnya wefenschappeliik socialisme pelajarannya Karl Marx 
itu. Meskipun wefenschappeliik socialisme menampak dan mengakui dirinya satu 
peraturan tentang urusan harta benda (economisch stelsel), tetapi sesungguhnya 
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Marxisme itu sama sekali berdiri di atas dasar cita-cita semata-mata beralasan perkara 
hikmah belaka (wrisgeerige basis)... Agaknya kita tidak tersesat kalau kita mengatakan 
bukan saja historisch materialisme itu mungkir kepada Allah, tetapi historisch materialisme 
juga ber-Tuhankan benda disini tidak berarti: senang atau cinta kepada benda, tetapi 
berarti perkataan yang sebenarnya: benda dijadikannya Tuhan, daripada paham ini 
diterangkan, bahwa benda itu asalnya segala sesuatu, asalnya sifat asalnya perasaan dan 
asalnya hidup yang lebih tinggi. Mungkir kepada Allah, dan ber-Tuhankan benda!""

" Berdasarkan kesalahan ontologis dan epistemologis Materialisme Historis Marxis itulah 
kemudian Tjokroaminoto melakukan Islamisasi ajaran Sosialisme Marxis, yaitu yang disebutnya 
Sosialisme Cara Islam. Sosialisme Cara Islam bertujuan melaksanakan kedamaian dan 
keselamatan berdasarkan tafsir kata Islam yang memiliki empat makna utama, Aslama, Salima, 
Salmi dan Sulami. Aslama, maknanya ketundukan. Ketundukan harus diiutamakan kepada Allah, 
kepada Rasul dan Para nabi serta kepada pemimpin Islam. Salima, maknanya keselamatan. 
Kesematan di dunia dan akherat apabila setiap muslim menjalankan ajaran Islam secara sungguh-
sungguh. Salmi, maknanya kerukunan. Kerukunan harus dilaksanakan dan diimplementasikan di 
antara sesama Muslim. Sulami, maknanya tangga. Setiap muslim yang menjalankan ajarannya 
dengan sungguh-sungguh haruslah melalui tingkatan-tingkatan yang bermakna keselarasan dunia 
dan akhirat sebagai simbol menuju derajat kesempurnaan hidup."
" Dari empat makna Islam Tjokroaminoto kemudian menggagas Dua Prinsip Utama 
Sosialisme Cara Islam, yaitu Kedermawanan Islami dan Persaudaraan Islam (Tjokroaminoto 1950, 
28-32). Prinsip Pertama, Kedermawanan Islami. Kedermawanan sebagai prinsip bukanlah 
melakukan sedekah sebagai kebajikan semata, tetapi sedekah adalah kewajiban untuk meraih 
cinta Allah. Kedermawanan untuk meraih cinta Allah akan berdampak pada tiga hal. Pertama, 
menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi untuk mencapai Keridhaan Allah. 
Kedua, zakat sebagai dasar bagi distribusi dan pemerataan kekayaan untuk seluruh masyarakat. 
Ketiga, kemiskinan dunia bukanlah kehinaan, tetapi kejahatan dunia adalah kehinaan. Prinsip 
kedua, yaitu Persaudaraan Islam, menekankan persaudaraan yang dibangun bukan dibangun 
berdasarkan pada suku, warna kulit, ras, kekayaan atau lainnya, tetapi berdasar pada ketakwaan."
Sosialisme Cara Islam dari HOS Tjokroaminoto hendaknya tidak dipahami sebagai penerimaan 
terhadap Sosialisme Marxis. "
" Karena sosialisme dalam konteks Islam menurut Tjokroaminoto (1950, 71-72) adalah 
sosialisme yang sempurna dengan asumsi bahwa manusia tidak hidup untuk diri sendiri ataupun 
hanya untuk relasi sosial semata. Lebih dari itu, sosialisme harus dibangun dari rujukan Al Qur’an 
Surat 51 ayat 56 sebagai koridor utama, yaitu pergaulan hidup dan keterikatan sosial untuk 
mengejar hal yang lebih tinggi, bentuk pengabdian setiap manusia kepada Allah (Abd’ Allah)."
Untuk mencapai koridor utama Sosialisme Cara Islam lanjut Tjokroaminoto (1950, 76-79) harus 
dijalankan dengan cara mencapai Kehidupan Sejati. Pencapaian Kehidupan Sejati manusia 
dilakukan dengan daya upaya sebagai berikut: (1) Mengenal Allah melalui jalan kebenaran serta 
kepercayaan kepada Allah Sejati; (2) Mempelajari Keindahan Sempurna yang hanya ada pada 
Allah itu sendiri; (3) Membuktikan kebenaran sifat Allah yang Maha Murah; (4) Memohon 
pertolongan utama hanya berdoa kepada Allah; (5) Mengeluarkan kekayaan, mempergunakan 
segenap kekuatan, keilmuan,  mengorbankan jiwa di jalan Allah; (6) Menguatkan hati atas segala 
cobaan dan mengedepankan sabar; (7) Membangun relasi sosial dalam lingkungan masyarakat 
ibadah dan kesempurnaan tauladan; (8) Berpedoman pada tanda-tanda dan simbol-simbol 
kesucian Allah."
" Jelas sekali, logika Sosialisme Cara Islam dari HOS Tjokroaminoto berbeda secara 
paradigmatik dengan Sosialisme manapun. Penjelasan makna, prinsip dan pencapaian kehidupan 
sejati manusia Sosialisme Cara Islam tersebut di atas dapat diruntutkan menjadi model 
metodologinya. Berikut gambaran metodologisnya:"
" """"""
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"""
" Apakah Metode Sosialisme Cara Islam ala HOS Tjokroaminoto dapat digunakan untuk 
melakukan riset di akuntansi? Mestinya, bila Marx Method dapat digunakan untuk melakukan riset 
di bidang akuntansi, maka Metode Sosialisme Cara Islam menjadi mungkin pula. Bila penulis ingin 
menulis mengenai jalan keluar (sintesis) atas keresahan (tesis) pertanian di Indonesia saat ini 
dalam konteks akuntansi, dan dengan itu diperlukan cara lain (antitesis) berkenaan bagaimana  
menangkap Laba Pertanian Holistik (tazkiyah sintesis). Laba Pertanian Holistik bernilai material-
sosial-spiritual berorientasi Kemandirian Petani Nasional (tazkiyah sintesis) dan bukannya 
Pertanian pro Agroindustri (tazkiyah tesis) yang hanya kenal dengan realitas materi (tazkiyah tesis) 
atau bahkan sosial lingkungan (tazkiyah antitesis). Yang jelas hasilnya dapat diperkirakan, ya 
disebutlah di sini menjadi ISLAMIC FARM TJOKROUNTING…!!! ""
6. CATATAN PENUTUP!
Setelah tahun-tahun kemenangan dan puncak kekuasaan HOS Tjokroaminoto mulai didera sakit 
berkelanjutan, akibat semangat tak kunjung padam mengurusi politik, dakwah dan menegakkan 
kemerdekaan di negeri sendiri. Meskipun demikian, di sela-sela kesehatan yang terus menurun 
sejak akhir 1933 sepulang dari Sulawesi, gagasan lebih jauh Mengenai Ekonomi Islam atau 
Ekonomi Syariah, telah ditorehkan beliau secara detil dalam Wasiat Pedoman Ummat, yaitu 
Reglement Umum bagi Ummat Islam, terutama Bab XVIII mengenai Petunjuk Kebaikan Sociaal-
Economie. Reglement diselesaikan beliau tanggal 4 Pebruari 1934 di Jogjakarta. Secara umum 
Aspek Ekonomi Syariah beliau berkenaan dengan Urusan Hak Tanah (Agraria), Konsep 
Transaksional, Akhlak dan Praktik Perdagangan, serta Prioritas Ummat. Bila dilihat dari empat 
aspek Ekonomi Syariah tersebut, maka dapat dilihat orientasi Ekonomi Islam menurut HOS 
Tjokroaminoto tidak semata-mata teknis dan transaksional individual, tetapi memiliki ketegasan 
orientasi Ekonomi berpihak, berkeumatan dalam koridor Tauhid. Sebenarnya pula, gagasan 
Ekonomi Islam HOS Tjokroaminoto dalam Wasiat Pedoman Ummat merupakan turunan gagasan 
epistemologis-akidah-historis yang termaktub dalam Trilogi maestronya, yaitu pertama, Islam dan 
Sosialisme tahun 1924 (refleksi epistmologis); kedua, Memeriksai Alam Kebenaran tahun 1928 
(refleksi akidah dan ketauhidan); dan ketiga, Tarikh Agama Islam tahun 1931 (refleksi kesejarahan 
atas sirah Rasulullah saw.). Mengakhiri refleksi atas pikiran HOS Tjokroaminoto, sudah saatnya 
kita perlu membangun model keilmuan, baik Akuntansi, Bisnis atau bahkan Ekonomi dalam 
konteks Islam atau Syariah dari bumi sendiri. Sudah saatnya pula kita memiliki kebanggaan atas 
karya anak negeri, dan dengan itu pula sudah saatnya pula kita perlu menelusuri sekaligus 
menurunkan konsep Ekonomi Islam dari negeri kita sendiri (Mulawarman 2014)."
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" HOS Tjokroaminoto merupakan guru bangsa, yang penuh ide orisinil, Islam Indonesia. Pak 
Tjokro juga bila ditilik dari sejarahnya memang merupakan pusat dari pergerakan nasional. Hal ini 
dapat dibuktikan dengan proses bergurunya banyak pemuda-pemuda di jaman sebelum 
pergerakan nasional marak, seperti Soekarno (yang kemudian menjadi tokoh nasionalis dan 
Presiden RI pertama), Semaoen dan Moesso (yang kemudian menjadi tokoh komunis), 
Kartosuwirjo (yang kemudian menjadi tokoh DI-TII), serta banyak lainnya yang kemudian 
bertebaran menjadi tokoh di pergerakan nasional seperti Sarekat Islam, Masyumi, NU dan 
Muhammadiyah. Secara umum pemikiran HOS Tjokroaminoto merupakan konsep yang dapat 
dijadikan bentuk metodologi riset, dan lebih indah lagi karena metode ini tentu lebih cocok dengan 
Nusantara kita, karena dibangun dari bumi pertiwi Indonesia. Konsekuensi logisnya adalah model 
akuantansi yang muncul di sini adalah jelas berorientasi pada pemihakan nasional, petani kita, 
buruh kita, pedangan kita, masyarakat kita. Ekonomi Kerakyaktan Nusantara yang memiliki 
karakter kental Islami, benar-benar berbasis pada aktivitas ekonomi masyarakat Muslim Indonesia 
(Mulawarman 2010). """"
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