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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dari sewaktu muda Soekarno sudah menyadari bahwa Indonesia adalah 

negeri yang subur. Namun karena penjajah menjalankan ekonomi kolonial 

maka rakyat tetap miskin. Menurut Soekarno ada tiga pilar ekonomi kolonial. 

Pertama, Indonesia dijadikan pasar penjualan produk dari negeri penjajah. 

Kedua, Indonesia dijadikan tempat pengambilan bahan-bahan pokok bagi 

industri kapitalisme di negeri penjajah. Ketiga, Indonesia dijadikan tempat 

investasi dari modal-modal penjajah. Soekarno mengutip perkataan Muso 

ketika mondok di rumah Pak Cokro, “kita menjadi bangsa kuli dan menjadi 

kuli diantara bangsa-bangsa”.1 

Dalam “Sarinah” Soekarno berkata, “Seluruh kepulauan Indonesia saling 

membutuhkan diri satu sama lain, seluruh kepulauan Indonesia baruhlah 

menjadi satu dasar ekonomis yang kuat bagi industrialisme, jika bergandengan 

ekonomis satu sama lain, isi mengisi satu sama lain, bantu membantu satu 

sama lain”.2 

Pada halaman berikutnya, Soekarno pun berucap, “Ya, Negara Nasional 

Indonesia, pasti berdiri. Negara Nasional Indonesia itu ialah proyeksi politik 

daripada hasrat ekonomi daripada masyarakat Indonesia. Ia adalah ujung 

Revolusi Nasional kita, yang awalnya ialah terdirinya Republik. Ia belum 

                                                 
1 MM, Darmawan, 2005, Soekarno Bapak Bangsa Indonesia. hlm : 468 
2 Soekarno, 1963, Sarinah. hlm : 276 
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tercapai, Revolusi Nasional kita akan berkobar terus, membangun terus, 

sampai Negara Nasional itu tercapai. Nasionalisme Indonesia itu mempunyai 

sumber-sumber, mempunyai “penghidup-penghidup”, dan penghidup-

penghidupnya itu ialah tenaga-tenaga masyarakat (sociale krachten) yang 

hebat dan kuasa, dinamis dan revolusioner, tidak tertahan oleh tenaga apapun 

juga, meski tenaga Imperialisme yang bersenjatakan tentara dan armada.3 

Ramainya tawaran mengenai solusi-solusi, pemikiran-pemikiran, ide-ide 

tentang perekonomian di Indonesia saat ini masih belum membawa Negara ini 

untuk melaju memperlihatkan kemampuan untuk tampil dimuka dunia, dan 

dengan lantang berani berkata kembali (meminjam kata-kata Soekarno) “Ini 

dadaku…” juga dalam menghadapi serangan sistem kapitalisme. Seorang 

Asisten Peneliti pada Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP) UGM, Awan 

Santosa mengatakan tentang nasionalisme ekonomi; “bahwa dalam era 

globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional 

yang kuat, tangguh, dan mandiri”. Platform ini sejalan dengan konsep 

founding fathers kita, khususnya Bung Karno dan Bung Hatta, perihal ‘politik-

ekonomi berdikari’ yang bersendikan usaha mandiri (self-help), percaya diri 

(self reliance), dan pilihan kebijakan luar negeri bebas-aktif. Kemandirian 

bukan saja menjadi cita-cita akhir pembangunan nasional, melainkan juga 

prinsip yang menjiwai setiap proses pembangunan itu sendiri. Ini 

mensyaratkan bahwa pembangunan ekonomi haruslah didasarkan pada 

kekuatan lokal dan nasional untuk tidak hanya mencapai ‘nilai tambah 

                                                 
3 Ibid, hlm : 277 
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ekonomi’ melainkan juga ‘nilai tambah sosial-kultural’, yaitu peningkatan 

martabat dan kemandirian bangsa. Oleh karena itu pokok perhatian seharusnya 

diberikan pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai tulang punggung 

ekonomi nasional. Ekonomi rakyatlah yang bersifat mandiri, tidak 

‘menyusahkan’ atau ‘membebani’ ekonomi nasional di saat krisis, sehingga 

‘daya tahan’ ekonomi mereka tidak perlu diragukan lagi.4 

Lantas bagaimanakah kemudian ekonomi berdikari sebagai sebuah usaha 

untuk mengeksplorasi kekayaan tanah nusantara, yang ditawarkan oleh 

Soekarno ini, selaras dengan masyarakat Indonesia yang notabene sebagai 

umat muslim terbesar di dunia? Yang tentunya memiliki sistem ekonomi 

Islam sebagai ideologi berekonominya. Bagaimanakah Hukum Islam di 

Indonesia memandang yang ditawarkan Soekarno tersebut? Mengingat, 

Soekarno pada saat itu dilingkungi oleh beberapa partai politik yang “berbeda 

pandangan” meskipun satu agama dan keyakinan? Islam adalah cara hidup 

yang imbang dan koheren, dirancang untuk kebahagiaan (falah) manusia 

dengan cara menciptakan keharmonisan antara kebutuhan moral dan material 

manusia dan aktualisasi keadilan sosio-ekonomi serta persaudaraan dalam 

masyarakat manusia. Begitu kata M. Umer Chapra, dalam pengantar bukunya 

yang berjudul “Al-Qur’an Menuju Sistem Moneter yang Adil”.5 

Chapra melanjutkan, bahwa Islam adalah keyakinan universal yang 

didasarkan pada persatuan tauhid yang mudah dipahami dan 

dirasionalisasikan. Persatuan ini tercermin dari dedikasinya yang sungguh-
                                                 
4 Santosa, Awan. (Artikel 2004)- Ekonomi Rakyat dan Reformasi Kebijakan - Relevansi Platform 
Ekonomi Pancasila Menuju Penguatan Peran Ekonomi Rakyat. 
5 Chapra, M. Umer, 1997, Al Qur’an Menuju Sistem Moneter yang Adil. hlm : xix 
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sungguh bagi persaudaraan manusia-manusia bukanlah sekedar slogan 

kosong, melainkan sebuah konsep hidup yang menempatkan persamaan 

derajat semua manusia, hitam atau putih, tinggi atau rendah, sebagai elemen 

pokok dari keyakinan.6 

Islam juga menawarkan suatu sistem ekonomi yang mewajibkan 

penggunaan sumber daya yang diberikan Allah untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan mendasar manusia dan menyediakan kondisi kehidupan yang layak. 

Hal ini menjadikan kekayaan adalah amanah dari Tuhan yang penggunaannya 

secara benar merupakan ujian bagi keimanan itu sendiri. Harta kekayaan 

bukanlah milik manusia sesungguhnya. Ini adalah milik Tuhan dan pemilikan 

yang diakui oleh manusia hanyalah amanah, yang dipercayakan kepada 

manusia agar menyadari tujuan Tuhan, dua di antara yang paling penting 

adalah kebaikan hidup manusia dan keadilan sosio-ekonomi. Keadilan 

merupakan isi kandungan yang tidak dapat dihilangkan dari keyakinan Islam 

yaitu bahwa tidaklah mungkin untuk mendapatkan masyarakat Islam yang 

ideal sementara keadilan tidak ditegakkan. Islam ingin menjinakkan semua 

perilaku zalim dari masyarakat, suatu istilah yang mengacu pada semua 

bentuk diskriminasi, ketidakadilan, eksploitasi, tekanan dan prilaku yang 

sewenang-wenang, yang dengan itu seseorang merugikan orang lain atau tidak 

memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap manusia.7 

 

 

                                                 
6 Ibid, hlm : xxxiii 
7 Ibid, hlm : xxxiv 
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B. Penegasan Istilah 

Dalam kajian ini penulis menggunakan beberapa kata kunci sebagai 

bentuk rumusan  judul dalam skripsi ini. Agar tidak terjadi kesalahpahaman 

dalam memaknai, maka penulis mencoba memberikan penegasan batasan 

terhadap istilah yang digunakan dalam kajian ini, sebagai berikut. 

 

1. Ekonomi Berdikari 

Sebagian besar pakar ekonomi barat menempatkan ekonomi 

sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, 

membagi dan memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga 

kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi.8 

Para ahli ekonomi neo klasik mengajukan pengertian lain bahwa 

inti kegiatan ekonomi itu adalah aspek pilihan dalam penggunaan 

sumberdaya langka. Dengan demikian sasaran pertanyaan ilmu ekonomi 

adalah bagaimana mengatasi kelangkaan itu, dengan mendefinisikan, 

bahwa: ilmu ekonomi merupakan suatu studi tentang prilaku orang dan 

masyarakat dalam memilih cara menggunakan sumberdaya yang langka 

dan memiliki beberapa alternatif untuk menyalurkannya baik saat ini 

maupun di masa yang akan depan- kepada berbagai individu dan 

kelompok yang ada dalam suatu masyarakat.9 

Pada pidatonya yang berjudul Nawaksara, yang disampaikannya di 

depan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada 

                                                 
8 Solahuddin, M, 2007, Asas-asas Ekonomi Islam. hlm : 3 
9 Sudarsono, Heri, 2004, Konsep Ekonomi Islam; suatu pengantar. hlm : 10 
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22 juni 1966, Soekarno menjelaskan pada bagian II. Landasan Kerja 

Melanjutkan Pembangunan. Dalam Trisakti bagian ke tiga : bahwa kita 

dalam melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat itu tetap  tegap berpijak 

dengan kokoh-kuat pada landasan Trisakti, yaitu berdaulat dan bebas 

dalam politik, berkepribadian dalam kebudayaan, berdikari dalam 

ekonomi, sekali lagi, berdikari dalam ekonomi!. Khusus mengenai Prinsip 

Berdikari ingin saya tekankan apa yang telah saya nyatakan dalam pidato 

Proklamasi 17 Agustus 1965, yaitu, bahwa berdikari tidak berarti 

mengurangi, melainkan memperluas kerjasama Internasional, terutama 

diantara semua Negara yang baru merdeka. Jangan ditolak, yang ditolak 

oleh Berdikari, adalah ketergantungan kepada imperialisme, bukan 

kerjasama yang sama derajat dan saling menguntungkan. Dan dalam 

rencana ekonomi perjuangan yang saya sampaikan bersama ini, maka, 

Saudara-saudara dapat membaca, berdikari bukan saja tanpa tujuan, 

tetapi yang tidak kurang pentingnya harus merupakan prinsip daripada 

cara kita mencapai tujuan itu, prinsip untuk melaksanakan pembangunan 

dengan tidak menyandarkan diri kita kepada bantuan Negara atau bangsa 

lain”. 10 

Kata Berdikari merupakan singkatan dari kalimat Berdiri di atas 

Kaki Sendiri, dalam artian merdeka. Dengan mengutip kata-kata Perdana 

Menteri KIM Il SUNG. Soekarno berpidato pada tahun 1947; (“In order to 

build a democratic state, the foundation of an independent economy of the 

                                                 
10 Pidato Presiden Soekarno "NAWAKSARA" Di depan Sidang Umum ke-IV MPR pada tanggal 
22 Juni 1966.  www.wikimediaproject.com (wikisource) 
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nation must be established… Without the foundation of an independent 

economy, we can neither attain independence, nor found the state nor 

subsist”.) “Untuk membangun suatu Negara yang demokratis, maka satu 

ekonomi yang merdeka harus dibangun. Tanpa ekonomi yang merdeka, 

tak mungkin kita mencapai kemerdekaan, tak mungkin kita mendirikan 

Negara, tak mungkin tetap hidup”.11 

 

2. Soekarno 

Pada tanggal 6 juni 1901 seorang bayi mungil laki-laki terlahir 

dengan proses kelahiran yang sederhana, Kusno (nama ketika lahir 

Soekarno) dilahirkan. Ayahnya  bernama lengkap Raden Sukemi 

Sosrodiharjo seorang guru dan ibunya bernama Nyoman Rai Srimben. 

Nama Kusno kemudian diganti Soekarno setelah beliau mengalami sakit 

tifus, sebagaimana adat jawa bahwa anak yang sakit keras atau sering sakit 

disebabkan nama yang disandangnya tidak cocok.12 

Jenjang pendidikannya yang pertama adalah ELS (Europeesche 

Lagere School) di Mojokerto. Kemudian dilanjutkan di HBS (Hogere 

Burger School) di Surabaya, lantas kemudian melanjutkan ke jenjang 

berikutnya yaitu THS (Technische Hoge School) di Bandung.13 

Bermula dari pertemuan dan tinggal di rumah HOS Cokro 

Aminoto, Soekarno mulai menemukan Islam dalam hidupnya, dengan 

                                                 
11 Imam Toto K. Raharjo, 2001, Seri Pemikiran Bung Karno; Bung Karno dan Ekonomi berdikari 
(kenangan 100 tahun Bung Karno), hlm : 287 
12 MM, Darmawan, 2005, Soekarno Bapak Bangsa Indonesia. hlm : 28 
13 Ibid. hlm : 33 
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mengikuti pengajian dan acara-acara keagamaan Muhammadiyah didekat 

rumah Pak Cokro di jalan Peneleh di Surabaya. “Karena dilarang 

membaca buku-buku berbau politik, maka aku mulai mendalami Islam” 

kata Soekarno sewaktu di dalam penjara. Kemudian di awal kebebasannya, 

bertemu dengan A. Hasan seorang ketua Persatuan Islam (PERSIS). Dan 

selama di Endeh, Soekarno berkegiatan menulis surat, menterjemahkan 

buku dan mengadakan tabligh untuk memperdalam Islam.14 

 

3. Hukum Islam 

Menurut Mahmud Syaltout, syariat adalah peraturan yang 

diciptakan oleh Allah swt. supaya manusia berpegang teguh kepadaNya. 

Di dalam perhubungan dengan Tuhan, dengan saudaranya sesama Muslim, 

dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam 

seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan.15 

Sedangkan menurut Muhammad ‘Ali At-Tahanawi dalam kitabnya 

Kisyaaf Ishthilaahaat al-Funun memberikan pengertian syari’ah mencakup 

seluruh ajaran Islam, meliputi bidang aqidah, ibadah, akhlaq dan 

muamallah (kemasyarakatan). Hukum Islam berarti keseluruhan 

ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib diturut (ditaati) oleh setiap 

muslim.16 

                                                 
14 Ibid. hlm: 73 
15 Beberapa pendapat ulama tentang pengertian Hukum Islam (www.portal-laws.blogspot) 
16 Ibid. (www.portal-laws.blogspot) 



9 
 

 
 

 ُمُها َتَيَح ُمظََّنُت ٍةَيِلَمَع ٍمُظُنَو َراِمَوَأ ْنِم اِسلنَِّل ُعاِرالشَّ ُهُر ِدْصا ُيَم لُُّآ

 ْمِهاِتَفُرصََّتَو ْمُهاَلَمْعَا ُددَِّحُتا َوَهْيِف ٍضْعَبِل ْمِهِضْعَب ْمِها ِتَق َلاَعَو ٍةيَّاِعَمِتْجاْلِا
 
Segala yang diterbitkan (ditetapkan)  Syara’ (Islam) untuk manusia, baik 

berupa perintah maupun merupakan tata aturan amaliyah yang menyusun 
kehidupan bermsyarakat dan hubungan mereka satu sama lain dan membatasi 
tindak tanduk mereka.17 

 

Sebagaimana kesepakatan para ulama yang berbeda madzhab, pada 

dasarnya seluruh tindakan manusia –ucapan ataupun perbuatan yang 

terdapat di dalam ibadah dan muamalah, atau pidana dan perdata, yang 

terjadi di dalam ‘aqad (akad) dan Tashrruf (pengelolaan)- menurut 

syari’ah Islam seluruhnya terdapat hukum-hukumnya. Hukum-hukum 

tersebut, sebagian sudah dijelaskan di dalam nash-nash Al-Qur’an dan as-

Sunnah.18 

Segala sesuatu dalam kehidupan ini diciptakan Allah dengan 

terukur dan terencana, sehingga tidak ada sesuatupun yang tidak 

bermanfaat bagi manusia: 

 

 

“…dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia 

menetapkan ukuran-ukuranya dengan serapi-rapinya”. (Al-furqaan (25) 

ayat 2) 

 

                                                 
17 Ash-shiddieqy, Hasbi, 1974, Pengantar Fiqih Mu’amalah: hlm : 12 
18 Wahab Khlmlaf, Abdul, 1947, Kaidah-kaidah Hukum Islam. hlm : 1 
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“Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha 

Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, 

adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?”. (Al-Mulk (67) ayat 3) 

Islam tidak mengajarkan orang yang lebih mampu secara material 

untuk menghina atau mengabaikan orang yang kurang mampu. Sehingga 

akan timbul kecenderungan memandang perkembangan sosial lebih 

mengarah pada fenomena statis.19 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, 

penelitian yang mendasar dari penelitian ini atau rumusan masalah yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah, bagaimana Ekonomi Berdikari menurut 

pemikiran Soekarno dalam Perspektif Hukum Islam? 

 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah antara lain, sebagai 

berikut: 

1. Tujuan penelitiaan 

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui pemikiran Soekarno 

tentang Ekonomi Berdikari dari perspektif Hukum Islam. 

                                                 
19 Sudarsono, Heri, 2004, Konsep Ekonomi Islam; suatu pengantar. hlm : 6 
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2. Manfaat penelitian 

Dalam penelitian ini ada beberapa manfaat yang didapat, dari segi 

aspek praktis maupun akademis. Manfaat yang dapat diambil dari segi 

praktis adalah: 

a. Bagi peneliti, penelitian ini secara otomatis dapat menambah ilmu 

serta pengetahuan, juga karakteristik ekonomi Islam. 

b. Menambah serta memperkaya khazanah keilmuan juga pemikiran 

perekonomian pada umumnya, dan bagi civitas akademika Fakultas 

Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta Jurusan Syari’ah 

Mu’amalah Perbankan pada khususnya. 

Sedangkan manfaat yang dapat diambil dari aspek akademik adalah: 

a. Dengan penelititian ini akan menambah wawasan, perkembangan ilmu 

pengetahuan dalam bidang ekonomi serta menjadi semacam stimulus 

bagi peneliti selanjutnya, sehingga proses penelitian lebih mendalam 

dan akan berlangsung hingga dapat memperoleh hasil yang optimal. 

b. Dapat menambah wawasan bagi para ekonom Islam, sehingga mampu 

menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam di dalam masyarakat. 

c. Memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum, hingga 

dapat memberikan dan menambah wawasan tentang ekonomi Islam. 
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E. Tinjauan Pustaka 

Sepanjang pengetahuan penulis belum mengetahui adanya pihak baik 

perorangan ataupun institusi yang melakukan pengkajian secara spesifik 

tentang pemikiran ekonomi berdikari Soekarno dari sudut pandang Hukum 

Islam. Beberapa buku yang mengkaji tentang Soekarno, seperti : 

“Membayangkan Ibu Kota Jakarta di Bawah Soekarno”, pengarang 

Farabi Fakih, Penerbit Ombak Yogyakarta, 2005. Buku ini mengkaji 

bagaimana keinginan Soekarno menciptakan zaman pembangunan baru di 

Jakarta. 

“Soekarno & Desain Rencana Ibu Kota di Palangkaraya”, pengarang 

Wijanarka, Penerbit Ombak Yogyakarta, 2006. Buku ini juga mengkaji 

tentang konsep desain Soekarno dalam pembangunan Ibu Kota. 

“Soekarno & Nasakom”, Pengarang Nurani Soyomukti, Penerbit Garasi, 

Yogyakarta, 2008. Buku ini membicarakan ideologi Soekarno ketika melawan 

Penindasan dan Penjajahan atau Imperialisme, dengan cara 

mengsinkretismekan Nasionalis, Agama dan Komunis. 

 

F. Metode Penelitian 

Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan metode 

penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini, supaya tidak menimbulkan 

kerancuan metode penelitiannya sebagai berikut: 
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1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah mengenai studi tokoh, dan 

metode penelitian kepustakaan karena yang diteliti adalah merupakan 

naskah dan buku, sedang pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

normatif filosofis. Kemudian ditambah tulisan sejarah, yang dalam hal ini 

untuk mengetahui pemikiran  Ekonomi Berdikari Soekarno dan dilihat dari 

segi Hukum Islam, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan 

(library research).20 

2. Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara 

historis. Maksudnya yaitu dengan pendekatan membuat rekonstruksi masa 

lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, 

mengevaluasi, memverivikasi serta mensintesiskan bukti-bukti untuk 

menegakkan dan memperoleh kesimpulan yang kuat.21 

Pendekatan ini guna menggambarkan kenyataan-kenyataan sejarah 

yang berkaitan dengan pemikiran Soekarno secara jujur dan objektif. 

Sehingga dapat dipahami fakta lingkungan yang mempengaruhi 

pemikirannya dan perkembangan pemikirannya yang terbentuk dalam 

dirinya.22 

                                                 
20 Nazir, M, 1988. Metodologi Penelitian. hlm : 111 
21 Suryabrata, Sumadi, 2010, Metodologi Penelitian. hlm : 73 
22 Zubair, A. Charis & Bakker, 1990, Metodologi Penelitian Filsafat. hlm : 47 
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Sedangkan pendekatan filosofis yaitu menganalisa sejauh mungkin 

pemikiran yang diungkapkan sampai landasan yang mendasari pemikiran 

tersebut.23  

3. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data dilakukan dengan 

metode dokumentasi.24 Dimulai dengan mengumpulkan buku-buku 

Soekarno sebagai pustaka primer, yaitu antara lain: Di Bawah Bendera 

Revolusi jilid pertama (1964) dan Di Bawah Bendera Revolusi jilid kedua 

(1965), Indonesia Menggugat (2001) Bung Karno: Negara Nasional dan 

Cita-Cita Islam. Petikan Kuliah Umum Presiden RI di Depan Civitas 

akademika Universitas Indonesia (1953). 

Sementara pustaka sekundernya diantaranya adalah: “Seri 

Pemikiran Bung Karno, Bung Karno dan Ekonomi Berdikari (Kenangan 

100 tahun Bung Karno)“ (2001), “Seri Pemikiran Bung Karno, Bung 

Karno Gerakan Massa dan Mahasiswa (Kenangan 100 tahun Bung 

Karno)“ (2001) “Soekarno Bapak Bangsa Indonesia” (2005), Nawaksara 

Bung Karno (2007), “Sekularisme Soekarno & Mustafa Kamal (Dalam 

masalah kenegaraan;analisis persamaan dan perbedaan sejarah) (1992), 

“Soekarno & Desain Rencana Ibu Kota RI di Palangkaraya. (2006), Bung 

Karno Hari-hari Terakhirnya (P.T. “GRIP” Surabaya, tanpa tahun cetak), 

“Membayangkan Ibukota Jakarta di bawah Soekarno (2005),  

 

                                                 
23 Ibid. hlm : 61 
24 Arikunto, Suharsimi. 1992, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. hlm : 236 
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4. Metode Analisa Data 

Dalam melakukan analisa data, menggunakan pola pikir induksi 

yang merupakan cara berpikir dengan menarik kesimpulan yang bersifat 

umum dari berbagai kasus yang bersifat individual.25 Disamping itu juga 

menggunakan metode interpretasi, yang berarti tercapainya pemahaman 

yang benar mengenai kenyataan yang dihadapi atau dipelajari. Interpretasi 

bukan semata-mata merupakan kegiatan manasuka, menurut selera orang 

yang mengadakan interpretasi, melainkan bertumpu pada evidensi objektif 

dalam upaya mencapai kebenaran otentik.26 Interpretasi mempunyai dua 

aspek, yaitu memahami, dan menjelaskan pemahaman bagi diri sendiri dan 

penjelasan bagi orang lain. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Hasil penelitian mengenai studi pemikiran Soekarno tentang Ekonomi 

Berdikari dalam perspektif hukum Islam ini, penulis akan merangkainya 

dengan menggunakan uraian yang sistematis untuk mempermudah proses 

pengkajian dan pemahaman terhadap persoalan yang ada, bentuk dari 

rangkaian sistematikanya adalah sebagai berikut: 

 

BAB I Pendahuluan, meliputi: Latar belakang masalah, berisi pemaparan 

singkat pemikiran Soekarno tentang ekonomi berdikari dan hukum Islam. 

Penegasan istilah, berisi kata kunci untuk penegasan pembatasan dari judul 

                                                 
25 Suryasumantri. S. Jujun. 1998, Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer. hlm : 48 
26 Zubair, A. Charis & Bakker, 1990, Metodologi Penelitian Filsafat. hlm : 43 
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sebagai masalah yang akan dipaparkan. Perumusan masalah, berisi rumusan 

masalah yang akan dikaji dan diteliti. Tujuan dan manfaat penelitian, berisi 

tentang tujuan dari penelitiaan yang dilakukan guna mengetahui pemikiran 

Soekarno tentang ekonomi serta ditinjau dari hukum Islam, dan mafaat 

penelitian ini dari dua aspek yaitu aspek praktis dan akademis. Tinjauan 

pustaka, berisi informasi buku-buku yang sudah ada dan mengkaji tentang 

Soekarno, juga sebagai bukti belum adanya penelitian yang dilakukan seperti 

yang penulis lakukan. Metode penelitian, berisi beberapa metode yang 

digunakan dalam meneliti dan sebagai pendekatan yang penulis lakukan. 

Kemudian sistemantika penulisan, berisi uraian rangkaian sistematika 

penulisan penelitian. 

BAB II Hukum ekonomi Islam, yang meliputi: Pengertian Hukum Islam, 

yang berisi tentang pemaparan beberapa ulama atas pengertian hukum Islam. 

Pengertian Hukum Ekonomi Islam, berisi pemaparan dari beberapa pemikir 

tentang hukum ekonomi Islam. 

BAB III Ekonomi Soekarno, meliputi: Biografi tentang Soekarno, mulai 

dari latar belakang sosial-keagamaan, riwayat hidup keluarga, pendidikan 

serta pekerjaan dan organisasinya. Serta Pidato-pidato Soekarno tentang 

ekonomi berdikari. 

BAB IV Analisis, berisi tentang analisis terhadap pemaparan pemaparan 

pemikiran Soekarno tentang ekonomi berdikari, dan pemaparan tentang 

hukum-hukum ekonomi Islam serta tinjauan terhadap pemikiran ekonomi 

berdikari Soekarno. 
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BAB V Penutup, meliputi: Kesimpulan, yang berisi tentang kesimpulan-

kesimpulan dari penelitian tentang ekonomi berdikari Soekarno dalam 

perspektif hukum Islam. Saran-saran,, berisi beberapa saran dari hasil 

penelitian. Penutup, berisi kata penutup dan saran atau keritik atas 

kekurangan-kekursngan atas penelitian yang telah penulis lakukan. 

 

 

 


