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Bagaimana kaum kritis 
melihat dunia? 

Bagaimana cara pandang 
mereka?



Realitas dipahami sebagai suatu bentuk dominasi ideologi tertentu yang menjajah/mengalienasi 

seseorang dari pencapaian potensi penuhnya.  Oleh karena itu, peneliti kritis memiliki tujuan 

menyadarkan dan membangunkan manusia dari kesadaran naif akibat penjajahan agar mereka 

dapat membebaskan diri.

POSITIVISME 
Menjelaskan dan Memprediksi

INTERPRETIVISME
Memahami dan Memaknai

POSMODERNISME
Merelatifkan

Bagaimana dengan PARADIGMA “KRITIS” ISLAM?



Pemikiran KRITIS “BARAT” cenderung 
berargumen bahwa ketidakadilan MATERI 

harus dihapuskan 
(HISTORICAL MATERIALISM)

Laba menunjukkan
 KUASA SOSIAL 

para pemilik modal untuk 
mendistribusikan pendapatannya 

karena ia menguasai 
relasi sosial-produksi

Political Economy of Accounting 
(PEA)

Alat-alat produksi dikuasai kaum
BORJUIS

yang memeras/meminggirkan kaum
PROLETAR

untuk mendapatkan Surplus Value

Marxisme

HEGEMONI
dilanggengkan oleh para 

Intellectual Moral
untuk membenarkan kekuasaan 

agar semakin kuat

Gramsci



“Towards Political 
Economy of Accounting: 

an Empirical Illustration of 
the Cambridge 
Controversies”

Tinker (1980) 

Accounting, Organizations and 
Society, 5(1), pp.147–160



Laporan Laba/Rugi

Tahap 1:  
“Tracing Changes”

• Tinker (1980) mengambil data-data laporan keuangan dan menunjukkan bahwa 
penting untuk melihat bagaimana kuasa dapat dilihat dari sejarah serta 
bagaimana kuasa membentuk distribusi laba sesuai kepentingan kuasa. 

• Tinker (1980) menelaah DELCO, sebuah perusahaan penambang bijih besi 
multinasional (MNC) milik Inggris, yang beroperasi di Sierra Leone, Afrika Barat 
selama 46 tahun.  Sierra Leone adalah salah satu negara persemakmuran 
Inggris (commonwealth nation), yang tentunya pernah menjadi jajahan Inggris. 

• Dalam menelaah kuasa, ia menggunakan Laporan Laba Rugi perusahaan 
DELCO selama tiga periode dan memberikan penekanan proporsi distribusi 
dengan menunjukkan persentasi akun-akun Laba Rugi 



Early Colonial Period

1937-1947

Late Colonial Period

1948-1967

Post Colonial-Period

1968-1975
Total

1937-1975£m. % £m. % £m. % £m. %
Sales Proceed 55 100 267 100 102 100 424 100

Expenses

Taxes (UK 
Government)

0,8 1,6 1,5 0,6 0,2 0,2 2,5 0,6

Taxes (Sierra 
Leone 
Government)

1,0 1,7 37,9 14,2 1,1 1,0 40,0 0,9

Wages (White 
Labour)

4,9 8,9 19,7 7,4 6,8 6,6 31,4 7,4

Wages (Black 
Labour)

7,6 13,8 15,0 5,6 10,3 10,1 32,9 7,8

Profit 5,7 10,3 31,3 11,7 5,9 5,7 42,9 10,1

Apakah laba merupakan fungsi efisiensi atau 
cermin relasi sosial/kuasa?

Chua (1989): Radical Structuralism



£m. %
CIF Ore Sales 
Proceeds

424,14 100,00
Distributed between:
Capitalist Agencies:
1. Shippers 169,66 40,00
2. UK Suppliers 104,11 24,54
3. DELCO owners 42,70 10,07
4. White Directors, 
Management, and 

31,40 7,40
5. UK. Government 0,51 0,59
6. UK. Leaseholders 0,62 0,15

351,00 82,75
Sierra Leone 
Constituents:1. Sierra Leone 
Government

39,87 9,40
2. Black Labour: 
Manual Staff

26,84 6,33
3. Tribal Authorities 6,16 1,45

73,14 17,25
Total 424,14 100,00

PEA yang bersifat 
historical materialism 

mensyaratkan agar peneliti 
memiliki data retrospektif 

dengan rentang waktu panjang 
yang memungkinkan 

penelaahan atas kuasa yang 
mencerminkan lingkungan 

sosial-politik saat itu.



Tahap 2: 
“Telaah Hubungan Modal  dan 

Relasi Sosial dalam PEA”

“yang akhirnya nanti 
akan terukur sebagai 
fungsi efisiensi oleh 

kaum Marginalis 
sebenarnya merupakan 
konsekuensi dari modal 

relasi sosial (jenis 
susunan masyarakat; 

apakah itu feodalis atau) 
yang diperkuat oleh 

institusi-institusi dalam 
masyarakat”



Di mana Tuhan dalam “Historical 
Materialism” ? 

Apakah benar  
“agama adalah candu”?



Kata Buya Hamka:

“Apa kata Al Qur’an terhadap orang yang menyia-nyiakan hak sucinya, 
sehingga diperkosa oleh yang kuat? Al Qur’an memberi nama orang 
yang demikian dengan suatu nama yang tidak bagus, yaitu “zalimi 
anfusihin”, menganiaya diri sendiri.  Bukan saja di dunia mereka akan 
sengsara, di akhirat pun mendapat siksa besar.  Hal ini dijelaskan dalam 
Surat An Nisaa’ ayat 96, 97, dan 98. Mempertahankan hak diri dan 
menpertahankan hak milik daripada aniaya dan sewenang-wenang orang 
lain, adalah wajib, dan mati karena mempertahankan itu adalah syahid. 
“Barangsiapa yang mati karena mempertahankan hartanya adalah 
syahid” (Hadis)”. (Amrullah 1984, p.107)



Jiwa Merdeka 
Bukan mengakui “kedirian” tapi 

“keumatan”

Jiwa merdeka adalah jiwa yang mengakui kehambaannya pada 
Tuhan, sehingga tidak mungkin ia menghamba pada selain Tuhan. 
Jiwa seperti ini tidak akan pernah “… takut di dalam hidup, …takut 

kekurangan rezeki, ... takut kehilangan kursi, …dan 
sebagainya” (Amrullah 1984, p.143), maka “… lepaslah ia dari 
segala  penindasan dan perbudakan” (Amrullah 1984, p.159). 

Akibatnya, tak perlu lagi ia diajarkan masalah persamaan, karena 
persamaan telah mengakar dalam hati.  Karena tidak ada yang 

boleh menindas di atas yang lain, maka sebenarnya semua orang 
pada hakikatnya adalah sama. Inilah persatuan kemanusiaan.



Memeriksai Alam Kebenaran 
(HOS Tjokroaminoto 1928)

Rasa Bertakloek-toendoek kepada Allah itoelah memboenoeh rasa bertakloek 
toendoek kepada apa sadja selainnja Allah! Rasa takloek kepada Allah itoelah 
membasmi rasa takoet kepada barang apa sadja selainnja Allah! 

Kalau seorang moeslim  bertabiat “pendjilat” dan “penakoet” kepada sesama 
manoesia itoelah tandanja ia boekan moeslim lahir-batin, tetapi ialah Moeslim 
jang mati roeh-rasa- dan boedi pekertinja



Perbedaan Paradigma Kritis Barat dan “Kritis” Islam

KRITIS BARAT=  
Penghambaan pada materi dunia 

Ketidakadilan terletak pada ketimpangan 
distribusi materi dunia, yang asal usulnya 

dapat ditelusuri dari sejarah. 
Konsekuensi ketidakadilan di dunia 

adalah opresi bagi kaum yang tertindas 

“KRITIS” ISLAM=  

Penghambaan pada Allah SWT 
Ketidakadilan bukan semata pada 
distribusi materi dunia namun saat 

manusia melenceng dari wahyu Ilahi 
Konsekuensi pembiaran ketidakadilan 

dilaknat di dunia dan di akherat baik bagi 
yang menindas maupun yang ditindas

Tujuan Penelitian: Membebaskan dan 
mengemansipasi realitas (sosial dan ekonomi) agar 

terjadi keadilan distribusi materi

Tujuan Penelitian: Mengonstruksi realitas (sosial dan 
ekonomi) agar keadilan (materi dan non materi) 
tercapai melalui jalan yang diridhai Allah SWT



Norma Islam 

Bagaimana “mengaksikan” Paradigma “Kritis” Islam menjadi Metodologi dan 
Metode Penelitian?

“KRITIS” ISLAM=  

Penghambaan pada Allah SWT 
Ketidakadilan bukan semata pada 
distribusi materi dunia namun saat 

manusia melenceng dari wahyu Ilahi 
Konsekuensi pembiaran ketidakadilan 

dilaknat di dunia dan di akherat baik bagi 
yang menindas maupun yang ditindas

Tujuan Penelitian: Mengonstruksi realitas (sosial dan 
ekonomi) agar keadilan (materi dan non materi) 
tercapai melalui jalan yang diridhai Allah SWT

Identifikasi ketidakadilan pada fenomena yang 
diteliti

Identifikasi segala hal yang telah melenceng dari 
Wahyu Ilahi yang menyebabkan ketidakadilan 

terjadi

Berikan bukti empiris tentang ketidakadilan serta 
konsekuensinya

Tentukan cara keluar dari ketidakadilan menuju 
cita ideal Islam



Menurunkan Orientalisme- Oksidentalisme 
menjadi Metodologi



Edward Said- Orientalism

Orientalisme adalah sebuah paham yang digugat oleh seorang Arab-Palestina bernama Edward 
Said. Paham tersebut pada intinya menjelaskan sebuah cara pandang atas Timur oleh Barat, di 
mana Barat diletakkan sebagai posisi superior, sedangkan Timur inferior. Buku berjudul 
“Orientalism” yang terbit pada tahun 1977 ini sebenarnya terpicu oleh pengalaman pribadi 
Edward Said di Amerika dalam menghadapi rasisme. 

“My own experiences of these matters are in part what made me write this book. The life of an Arab 
Palestinian in the West, particularly in America, is disheartening… The web of racism, cultural 
stereotypes, political imperialism, dehumanizing ideology holding in the Arab or the Muslim is very 
strong indeed, and it is this web which every Palestinian has come to feel as his uniquely punishing 
destiny.” (Said 1977, p.28) 



Orientalism-Occidentalism
Menurut Buruma & Margalit (2004), sebuah pertemuan yang membahas bagaimana Barat 
dapat dikalahkan, dilaksanakan tujuh bulan setelah Jepang menjatuhkan bom Pearl Harbour 
pada tahun 1942.  Pertemuan di Kyoto ini melibatkan beberapa akademisi dan Budhist dari 
Hegelian Kyoto School.  Kebencian terhadap Barat muncul karena berbagai alasan: 
industrialisasi, kapitalisme, dan liberalisasi ekonomi.   
Nishitani Keiji, seorang filsuf Jepang, menyalahkan dominasi sains alam yang 
menghancurkan agama.  Mereka menyebut Barat sebagai peradaban mesin/ “machine 
civilization” (Buruma & Margalit 2004, p.7) di mana masyarakat beroperasi tanpa jiwa/ “a 
machine like society without a human soul” (Buruma & Margalit 2004, p.9).  
Bagaimana Timur memandang Barat (dengan kaca mata Timur dan ketidaksukaan atas 
dominasi Barat) adalah Oksidentalisme, sehingga wajar Buruma & Margalit (2004) 
memberikan judul yang menarik dalam buku mereka: “Occidentalism: The West in the eyes 
of its enemies” yaitu Barat di mata para musuhnya. Di sisi lain, bagaimana Barat memandang 
Timur (dengan kaca mata Barat dan superioritas Barat), disebut dengan Orientalisme.  



Apakah Anda orang “Timur” yang Orientalis?



Hassan Hanafi: Occidentalism

Hassan Hanafi, seorang Guru Besar pada Fakultas Filsafat Universitas Kairo yang lahir pada tahun 
1935, mengritisi ketidakkonsistenan atas epistemologi Barat yang mereka klaim.  Barat 
membanggakan dirinya sebagai pengembang ilmu pengetahuan yang bersifat objektif dan netral.  
Ironisnya, Orientalisme justru merupakan objektivikasi subjektivitas mereka: 

“Neutrality and objectivity were claimed to be the conditions of Western science. However, 
Orientalism is neither neutral nor objective. It is an oriented and committed discipline, expressing 
the inclinations and the profound motivation in European consciousness… Neutrality and 
objectivity appear to be a cover-up for partiality and subjectivism” (Hanafi 2008, p.259) 



STUDI YANG LEBIH SPESIFIK MELAKUKAN 
PERLAWANAN ATAS SUPERIORITAS BARAT 

ADALAH OKSIDENTALISME.  
OKSIDENTALISME SEBENARNYA ADALAH 
SALAH SATU DARI TIGA AGENDA BESAR 

“TRADISI DAN PEMBAHARUAN”  
(AL TURATS WA TAJDID) HASSAN HANAFI.  

• PERTAMA ADALAH MENEGASKAN “SIKAP 
KITA TERHADAP TRADISI LAMA” 

•  KEDUA, “SIKAP KITA TERHADAP TRADISI 
BARAT” 

• KETIGA ADALAH “SIKAP KITA TERHADAP 
REALITAS”. PEMIKIRANNYA INI DISEBUT 
PULA DENGAN GERAKAN KIRI ISLAM.



Hassan Hanafi berpendapat kita harus memutarbalikkan cara pandang ini. 
Timur kini harus menjadi subjek atau Al Ana, sedangkan Barat menjadi objek 
atau Al Akhar. 



Jadi, jika pada Orientalisme, Barat mempelajari Timur, kini 
pada Oksidentalisme, Timurlah yang mempelajari Barat. Jika 

pada Orientalisme, Timur menjadi objek studi, maka pada 
Oksidentalisme, Barat yang menjadi objek studi. Hassan Hanafi 
berpendapat bahwa memahami keberadaan superioritas Barat 

tidaklah cukup. Dengan mempelajari Orientalisme, Timur 
dapat menyadari bahwa telah terjadi kolonisasi budaya di 

mana budaya Barat diangap lebih superior.  Walau demikian, 
perlu Oksidentalisme untuk menyelesaikan proses dekolonisasi 



• Oksidentalisme (Occidentalism) adalah 
cara pandang yang digagas oleh Hassan 
Hanafi yang menempatkan Timur 
menjadi subjek dan Barat menjadi objek. 

• Oksidentalisme adalah agenda kedua 
dari tiga agenda proyek “Tradisi dan 
Pembaharuan”, yaitu “Sikap kita terhadap 
Barat”. 

• Tiga agenda “Tradisi dan Pembaharuan” 
adalah “sikap kita terhadap tradisi”, 
“sikap kita terhadap Barat”; dan “sikap 
kita terhadap realitas” adalah 
metodologi yang harus dijalankan agar 
Timur sederajat dengan Barat

Kunci Pemahaman



Menggunakan Orientalisme dan Oksidentalisme 
untuk Penelitian Sosial dan Ekonomi



EKONOMI ISLAM 
(TIMUR)

ORIENTALISME: 
Bertujuan 
mengungkapkan 
bagaimana Ekonomi 
Islam (produk Timur) 
dipandang inferior 
dibanding ekonomi 
konvensional (produk 
Barat)

METODE: 
Cari dokumentasi (media,  
official website/ web 
resmi organisasi, atau 
bahkan diskusi 
kelompok) yang 
memunculkan lemahnya 
Ekonomi Islam 
(inferioritasnya 
dibandingkan Ekonomi 
Konvensional)

OCCIDENTALISM: 
Bertujuan 
mengungkapkan 
bagaimana Ekonomi 
Islam (produk Timur) 
adalah agenda 
perlawanan atas ekonomi 
konvensional (produk 
Barat)

METODE: 
1. Kaji Sikap kita terhadap Ekonomi Islam 

(tradisi luhur/lama) 
2. Kaji Sikap kita terhadap ekonomi 

konvensional (Kritik atas ekonomi Barat)- 
Occidentalism 

3. Kaji sikap kita atas realitas. Cari 
dokumentasi (media,  official website/ web 
resmi organisasi, UU/Regulasi, atau bahkan 
diskusi kelompok) yang mengungkapkan 
realitas keunggulan Ekonomi Islam sebagai 
strategi melawan Barat



Selamat Meneliti 
dimulai dengan Bismillah 

karena memperjuangkan keadilan 
bukanlah pilihan, tapi kewajiban


