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KATA PENGANTAR 

 

“Hidup yang tak dipertaruhkan, tak akan pernah dimenangkan.” 

- Friedrich Schiller 

Kalimat tersebut penulis dapat ketika penulis membaca biografi Sutan Syahrir 

yang ditulis oleh Rosihan Anwar, yang penulis baca ketika baru beberapa pekan 

menjadi mahasiswa. Kalimat tersebut menjadi prinsip yang dipegang oleh Syahrir. 

Nampaknya, Mohammad Hatta yang juga sahabat Syahrir berprinsip demikian, 

juga para founding fathers lain. Mereka meletakkan hidup sebagai taruhan: untuk 

memenangkan cita-cita agung membangun peradaban tanpa dehumanisasi.  

Menulis pemikiran politik Mohammad Hatta sebagai skripsi juga merupakan 

sebuah pertaruhan, dalam sudut pandang subyektif penulis. Ada banyak 

pertaruhan yang tidak bisa penulis ceritakan dalam bagian ini. Namun yang jelas, 

melacak pemikiran Hatta bukan hal mudah. Untuk buah tulisan Hatta saja, tercatat 

terdapat lebih dari 800 karya berbentuk esai ataupun buku. Kemudian teks-teks 

pendukung, yang membicarakan Hatta juga sukar didapat. Tentu data tersebut 

bukan hal yang mudah diakses untuk mendukung skripsi ini. Maka dari itu, 

penulis mengakui bahwa skripsi ini mempunyai banyak kekurangan.  

Namun hal terpenting soal skripsi ini dalam hidup penulis, sejak ini penulis 

mencoba menjadi pembela pemikiran Hatta. Hatta meletakkan banyak konsepsi 

dasar Negara ini: prinsip bebas-aktif, koperasi, kedaulatan rakyat dan lain-lain, 

namun konsepsi tersebut rawan dibelokkan. Hatta juga tidak seperti Sukarno, 

yang mempunyai barisan Sukarnois, atau Syahrir yang juga memiliki Syahriris 
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dan Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan tokoh bangsa lainnya. Hal tersebut bisa 

dimaklumi karena Hatta tak suka dijadikan ‘dewa’. Hatta bisa berkawan dengan 

siapa saja, dan bisa berlawan dengan siapa saja. Dalam masa berjuangnya, Hatta 

bisa dibilang seorang single fighter. Kawan perjuangannya yang paling sejati 

adalah kemurnian niatnya dan ideologinya.  

Kembali pada skripsi ini, penulis bersyukur bahwa skripsi ini dinyatakan 

lulus, dan masa Strata 1 studi penulis telah berakhir. Namun hal tersebut, bukan 

sebuah akhir dari proses belajar penulis. Kemudian penulis merasa perlu 

menyampaikan ucapan terimakasih mendalam kepada yang berperan dalam 

perjuangan menulis skripsi ini, antara lain: 

1. Allah SWT, yang memberikan nikmat serta ridhoNya yang tak ternilai 

2. Kedua orang tua penulis, serta saudara-saudara penulis, mereka adalah 

‘rumah’ tempat penulis ‘pulang’ 

3. Dosen pembimbing, Pak Arief dan Pak Anggun, serta dosen penguji, Ibu 

Desi dan Ibu Dian, yang telah menuntun untuk menyelesaikan skripsi ini 

4. Sahabat penulis, Dhikna Ajeng Novikha Arie, yang selalu support di 

segala keadaan 

5. Teman ngopi penulis, Ambon penyedia tempat mengerjakan skripsi 

kadang juga penyedia makan dan teman sambat penulis Habil dan 

Kentung 

6. Kawan-kawan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) FISIP UB 

dan Malang Raya 

7. Serta berbagai pihak yang tak bisa penulis sebut satu persatu 
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Penulis selalu berdoa agar rahmat dan kasih sayang Allah SWT selalu 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini membahas tentang konstruksi  pemikiran politik luar negeri bebas-

aktif Mohammad Hatta. Hatta adalah pencetus politik bebas-aktif, prinsip politik 

luar negeri yang dijalankan oleh Republik Indonesia hingga hari ini. Penelitian ini 

menggunakan teori konstruski social Peter L. Berger untuk melacak asal muasal 

pemikiran bebas-aktif dan mengapa Hatta perlu memilih bebas-aktif sebagai 

prinsip politik luar negeri. Teori konstruksi menjelaskan tentang man is social 

product and society is human product. Konstruksi social dalam tulisan ini melihat 

bagaimana 3 momen dialektis dan simultan itu berjalan: internalisasi, obyektivasi, 

dan eksternalisasi. Internalisasi berkaitan dengan darimana bibit ide bebas-aktif 

didapatkan. Obyektivasi menjelaskan tentang mengapa harus memilih politik 

bebas-aktif. Kemudian eksternalisasi menjelaskan proses pencurahan diri Hatta 

dan pemikiran bebas-aktifnya ke dalam masyarakat.  

 

Kata Kunci: Mohammad Hatta, Pemikiran Politik, Bebas-Aktif, Konstruksi 

Sosial,   
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ABSTRACT 

 

This research examines the construction  of  Hatta’s free-active political thought. 

Hatta was the former that declared the free active as a principe on Indonesia 

foreign policy until nowadays. This research used the social construction theory 

from Peter L. Berger to analyse and explain  about roots of  Hatta’s polticial 

thought (free-active), and why that must be choosen. Social construction theory is 

about “man is social product and society is human product”. Social construction 

in this research aim 3 main dialectical and simultaneous moment: internalization, 

obyectivation, and externalization. Internalization traces the roots of free-active 

idea. Obyectivation explain that free-active must be choosen as a principe. Then, 

externalization as how Hatta produces the social reality with his free-active 

thought. 

 

 

Keywords: Mohammad Hatta, Political Thought, Free-Active, Social 

Construction   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

 

Indonesia menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif sejak periode 

awal republic ini didirikan. Bebas aktif dimaknai sebagai kebebasan dalam 

maneuver politik luar negeri tanpa terikat pada blok-blok atau Negara tertentu.1 

Memang pada hari dicetuskannya “bebas aktif” sebgai prinsip politik luar negeri, 

dunia sedang berada dalam akhir Perang Dunia II dan memasuki era Perang 

Dingin. Indonesia tidak lepas dari tarikan blok-blok dan Negara-negara yang 

sedang bertikai. Sementara Aktif, dimaknai sebagai peran aktif Negara Indonesia 

dalam percaturan politik dunia. Tentu aktif bukan sekedar terlibat, namun juga 

harus memiliki tujuan, yakni sesuai yang tertuang pada Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945.2 Dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, disebutkan bahwa 

Indonesia harus berjuang menciptakan “kemerdekaan, perdamaian abadi, dan 

keadilan social”. 

Politik luar negeri bebas-aktif pertama kali dicetuskan pada 2 September 

1948 di hadapan Badan Pekerja KNIP oleh Moh. Hatta, prinsip politik luar negeri 

bebas aktif baru bisa dilaksanakan dalam praktik pada tahun 1953 ketika Ali 

Sostroamidjojo memimpin cabinet.3 Di tahun-tahun awal kemerdekaan, Indonesia 

disibukkan dengan soal-soal dalam negeri: revolusi fisik melawan penjajah dan 

                                                             
1Agus Haryanto, “Prinsip Bebas Aktif dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif  Teori 
Peran( Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Kommunikasi (JIIPSi). “Volume IV No II Tahun 2014”). : 17 
2 Haryanto JIIPSI, “Volume IV.”17 
3 Herberth Feith, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia,( New York: Cornell 
University, 2006): 288 
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dinamika internal dalam negeri. Meskipun Indonesia melaksanakan berbagai 

perundingan pada periode tersebut, namun Indonesia dinilai masih bergantung 

pada Negara-negara besar dalam menyikapi kondisi politik domestiknya. 

Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Ali Sostroamidjojo sebagai Perdana 

Menteri, menggunakan bantuan Inggris dan Amerika Serikat sebagai Negara 

penengah dalam perundingan melawan pemerintah Belanda, walaupun Negara 

tersebut berperan sebagai penengah. Feith menyebut politik luar negeri Indonesia 

ini sebagai politik yang bebas-pasif.4 

Politik luar negeri Indonesia yang awalnya bersifat  bebas-pasif lambut laun 

terus berkembang hingga benar-benar berprinsip bebas-aktif. Dalam kurun waktu 

beberapa tahun, Indonesia mampu membuktikan bahwa politik luar negeri 

Indonesia memang bebas-aktif. Indonesia menjadi motor utama konsolidasi akbar 

Negara-negara dunia ketiga dengan menyelenggarakan Koferensi Asia Afrika 

(KAA) dan Gerakan Non-Blok (GNB). KAA dan GNB dihadiri oleh Negara-

negara yang enggan untuk terlibat dalam konstelasi global yang melibatkan dua 

blok besar pada waktu itu, yakni blok barat dan blok timur. Di kemudian hari, 

Indonesia terus melakukan hal yang sama, seperti menyelenggarakan Games of 

New Force (GANEFO). Rezim-rezim setelah Sukarno mempertegas kembali 

prinsip politik luar negerei bebas-aktif Indonesia.  

Namun dengan kekalahan blok timur dalam perang dingin, yang menandai 

selesainya perang dingin tersebut, peta politik dunia menjadi abu-abu.5 Dunia 

                                                             
4 Feith, The Decline, 384-385 
5 Haryanto, “Prinsip Bebas Aktif dalam Perspektif”,  26 
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tidak lagi jelas soal siapa yang memiliki kuasa. Walaupun Amerika Serikat 

dinyatakan sebagai pemenang, nyatanya banyak bermunculan kekuatan-kekuatan 

baru dalam arena perpolitikan dunia. Dinamika politik dunnia berjalan begitu 

cepat dan melahirkan isu-isu baru seperti HAM, terorisme, perdagangan, 

lingkungan, dan lain-lain, yang menuntut Indonesia untuk turut memberikan 

sikap.6 

Dalam realitas dunia yang seperti ini, prinsip politik luar negeri bebas aktif 

kembali dipertanyakan soal sejauh apa relevansinya. Presiden Indonesia pada saat 

itu, Susilo Bambang Yudhoyono melakukan penggenapan atas doktrin Hatta soal 

prinsip bebaas-aktif. SBY melakukan penggalian ulang pemikiran Hatta tersebut. 

Ia kemudian menelurkan konsep politik luar negeri segala arah. Kredo yang 

dipakai adalah “Zero Enemy Thousand Friend”. SBY kemudian menuliskan 

prinsip politik luar negeri Indonesia tersebut dengan judul “berlayar diantara 

samudera yang bergolak” yang diklaim sebagai penggenapan atas ”Berlayar di 

Antara Dua Karang” karya Hatta.7 

Dari sisi yang lain, prinsip bebas-aktif juga coba didekonstruksi dan 

direkonstruksi. Walaupun belum menjadi sebuah polemic, di kalangan akademisi 

politik luar negeri, bebas-aktif menuai pro-kontra soal relevansinya saat ini. Di era 

perang dagang AS versus China, berbagai pihak mencoba memberikan pandangan 

dunia (world view) atas kondisi dunia saat ini, juga memberikan rekomendasi 

                                                             
6Haryanto, “Prinsip Bebas Aktif dalam Perspektif”,  26 
7 Ziyad Silalahi, Kebijakan Luar Negeri dalam Era Liberalisasi Informasi: Studi Kasus Million Friends 
Zero Enemy di Era Pemerintahan SBY (Depok: FISIP Universitas Indonesia, 2012) : 37 



4 
 

terkait langkah yang perlu diambil. Prinsip bebas-aktif dinilai dua sisi: masih 

sangat relavan atau tidak relevan. 

Kondisi dunia saat ini, kembali mengarah kepada situasi yang konfliktual, 

walaupun bukan perang fisik tapi perang ekonomi, antara dua Negara besar dunia. 

Kondisi  mengarah kepada perang dagang yang sesungguhnya akibat konflik 

dagang antara AS dan China. Kondisi ini juga berpotensi menyeret Negara-negara 

lain menjadi terlibat.8 Menyikapi hal ini, saat ini pemerintah Indonesia sedang 

waspada.9 

Dalam kondisi seperti ini, prinsip bebas-aktif perlu untuk terus dipegang teguh 

agar Indonesia tidak terseret  dalam pusaran konflik dua Negara besar tersebut. 

Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat menyatakan akan membalas AS jika ia 

melakukan proteksionisme terhadap produk-produk Indonesia.10 Hal ini tentu 

akan membahayakan perekonomian Indonesia itu sendiri, mengingat dua Negara 

tersebut adalah mitra dagang terbesar Indonesia.  

Kondisi dunia hari ini, mengarah kepada kondisi yang sama dengan berpuluh 

tahun lalu, ketika Negara-negara besar bertikai, maka Negara lain akan terdampak 

imbasnya. Indonesia sudah cukup mengalami pengalaman pahit, menjadi objek 

perebutan oleh Negara-negara besar yang sedang bertikai: rakyatnya dipaksa 

berperang pada Perang Dunia 2, dan kondisi internal tercabik hingga jutaan rakyat 

mati akibat Perang Dingin. Mempertegas kembali prinsip bebas aktif menjadi 

                                                             
8 Bidang Hubungan Internasional Lembaga Kajian DPR RI , “Info Singkat : Vol X, No. 
7/puslit/April/2018” (2018) , 3 
9 DPR RI, “Info Singkat Vol X.” , 5 
10 DPR RI, “Info Singkat Vol X.” ,5 
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penting, untuk menjadi pengingat ahwa Indonesia bukanlah ‘obyek’, melainkan 

adalah ‘subyek’ dalam pergaulan dunia.  

Untuk itu, skripsi ini mulai melakukan re-study tentang prinsip politik luar 

negeri bebas-aktif dari kacamata sejarah dan individual dari pencetus pemikiran 

tersebut: Mohammad Hatta. Penelitian ini akan menguraikan dan menelusuri 

kembali kondisi-kondisi konfliktual di era awal republik ini berdiri, dan 

menunjukkan bahwa “another way is possible”, bahwa Indonesia pernah 

menghadapi kondisi dan situasi tersebut, dan ‘berhasil’ melaluinya. Maka dengan 

demikan, memegang prinsip bebas-aktif adalah kunci kebebasan menentukan 

pilihan politik, sebagai sebuah bangsa yang merdeka dan tidak bergantung pada 

siapapun.  

Perdebatan soal bebas-aktif memang selalu terjadi, sekaligus menandakan 

prinsip bebas aktif terus hidup. Selama 71 tahun prinsip tersebut dipakai, terlahir 

berbagai interpretasi, baik secara ontologis, maupun secara praktik. Prinsip bebas-

aktif memang cukup luwes. Ia lahir sebagai aksi sekaligus reaksi. Pencetus dari 

prinsip ini, Mohammad Hatta, memilih prinsip tersebut sebagai respon atas 

kondisi dunia, sekaligus aksi guna mencapai cita-cita luhur bangsa Indonesia 

sesuai yang tertuang pada dokumen-dokumen yang menjadi dasar Negara 

Indonesia sekarang ini.  

Dibalik garis politik luar negeri Indonesia yang dijalankan hingga hari ini, 

Hatta adalah sosok kunci. Hatta bukan tanpa alasan dalam mencetuskan prinsip 

politik tersebut. Di samping ia merespon kondisi dunia saat itu, pergolakan 
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pemikiran seorang Hatta pun juga berpengaruh besar terhadap keputusannya. 

Prinsip luar negeri bebas-aktif Hatta adalah momentum bagi panjangnya 

pergolakan pemikiran yang ia alami. 

Hatta adalah seorang putra Minang, yang besar dalam iklim keluarga yang 

menjunjung tinggi nilai agama Islam serta mengedepankan kemajuan ilmu 

pengetahuan.11 Saat beranjak dewasa, Hatta sempat mengenyam studi di negeri 

Belanda. Di Belanda, ia bertemu dengan aktivis-aktivis kemerdekaan yang 

seumuran atau lebih senior. Di Belanda, Hatta tidak hanya studi, ia juga 

menjalankan aktivitas politiknya melalui Perhimpunan Indonesia (Indonesia 

Veereniging). Aktivitas tersebutlah yang akhirnya menyeret Hatta mendekam di 

penjara Belanda.12 

Setelah kembali dari negeri Belanda, Hatta pun tak jera. Di Indonesia, ia tetap 

menjalankan aktivitas politiknya seperti sediakala. Pada era sebelum Indonesia 

merdeka, Hatta kembali dijebloskan ke penjara atau menerima hukuman 

pengasingan. Kejamnya Boven Digoel atau Banda Neira, pernah dicicipi oleh 

Hatta karena aktivitas politiknya menentang pemerintah colonial. Berkali-kali 

menerima hukuman, semangat Hatta tidak pernah mengendur. 

Kegigihan tersebutlah yang membawa Hatta ke pucuk kepemimpinan pasca 

Indonesia merdeka. Setelah kemedekaan, Hatta didapuk menjadi wakil presiden 

mendampingi Sukarno. Dalam fase ini, ujian bagi Hatta dimulai. Hatta, yang 

memliki tradisi akademis yang kuat dengan membaca buku sedimikian banyak 

                                                             
11 Tempo, 100 Tahun Bung Hatta. (Tempo: Djakarta, 2002): 24 
12 Tempo, 100 Tahun Bung Hatta, 26 
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serta menulis berbagai esai politik serta buku ilmiah,13 ditantang untuk 

merumuskan arah Negara yang baru saja merdeka. Hatta pun menyumbangkan 

berbagai gagasan baik di bidang ekonomi, system politik dalam negeri, hingga 

politik luar negeri.  

Di bidang politik luar negeri, Hatta menelurkan hal yang sangat penting yang 

kemudian dijadikan sebagai prinsip. Dalam magnum-opusnya tentang politik luar 

negeri yang tertung dalam pidato “mendayung antara dua karang”, Hatta 

menulis: 

“Apakah bangsa Indonesia yang berjuang untuk kemerdekaannya, tidak 

mempunyai jalan lain daripada memilih antara pro-Rusia atau proAmerika? 

Pemerintah Indonesia berpendapat, bahwa kedudukan Indonesia dalam politik 

internasional bukan tempat yang pasif. Politik Republik Indonesia harus ditentukan 

sesuai dengan kepentingan sendiri dan fakta-fakta yang dihadapi. Garis politik 

Indonesia tidak dapat digantungkan kepada politik negara lain, yang mengejar 

kepentingan sendiri.”14 

 Dari pidato tersebut, Hatta menyerukan untuk mengambil jalan tengah 

dalam politik luar negeri Indonesia. Cita-cita politik luar negeri yang tertuang 

dalam dasar Negara Indonesia harus dicapai dengan jalan mandiri, tanpa 

bergantung kepada Negara lain. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Hatta 

sedang menangkap kondisi dunia yang membuat bangsa Indonesia jatuh dalam 

pilihan biner yang menjebak: antara memilih pro Amerika atau pro Rusia. 

 Kondisi dalam negeri pada waktu itu juga mendapat pengaruh dari blok-

blok besar yang sedang bertikai di perang dingin. Beberapa aktivis komunis dalam 

                                                             
13 Tempo, 100 Tahun Bung Hatta, 59 
14 Mohammad Hatta,  Mendayung di Antara Dua Karang ( Jakarta: Bintang, 1981) :19 
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negeri terafiliasi oleh Soviet, juga beberapa politisi dalam negeri ikut terafiliasi 

Amerika Serikat. Peristiwa Madiun 1948, yang memproklamirkan Negara soviet 

pimpinan Musso, menjadi bukti adanya penetrasi kuat blok timur di Indonesia. 

Terlebih, hubungan Hatta dengan kaum komunis sedang panas-panasnya saat itu. 

Hatta dituduh memperlemah kekuatan PKI, karena rasionalisasi tentara membuat 

PKI harus melepaskan jabatan Menteri Pertahanan.15 

 Di sisi lain, Peristiwa Madiun 1948 dianggap sebagai upaya realisasi 

Doktrin Truman di Indonesia.16 Amerika Serikat melakukan manuver 

pembersihan anasir komunis yang ada di Indonesia. Hatta dianggap menjadi aktor 

kunci dalam aksi pembersihan PKI di sekitaran Madiun saat itu, dan Hatta dituduh 

sebagai tangan kanan Amerika Serikat dalam acara bersih-bersih kaum komunis 

tersebut.17 Hatta yang saat itu menjabat sebagai Perdana Mentri, oeh kubu PKI 

dituduh menjalankan apa yang disebut sebagai Red Drive Proposal, yang 

menyarankan untuk melakukan reorganisasi dan rasionalisasi tentara, yang 

akhirnya membuat kaum komunis geram.18 Kemudian meletuslah peristiwa yang 

dikenal dengan Madiun Affair tersebut.  

 Secara kasat mata, dari uraian diatas Hatta nampak sebagai sosok yang pro 

Amerika di tengah pergolakan politik dunia di era perang dingin tersebut. Campur 

tanga Hatta di berbagai peristiwa anti-komunis ditambah tuduhan bahwa ia 

merealisasikan proposal yang diajukan pemerintah AS dianggap menjadi bukti 

                                                             
15 Harry Poeze, Peristiwa Madiun 1948 PKI Bergerak ( Jakarta: Gramedia,2017): 55 
16 Poeze, Peristiwa Madiun 1948, 98 
17 Poeze, Peristiwa Madiun 1948, 98 
18 http://theglobal-review.com/lama/content_detail.php?lang=id&id=1092&type=2#.XTlJUfIzbIU 
diakses pada 25 September 2019 

http://theglobal-review.com/lama/content_detail.php?lang=id&id=1092&type=2#.XTlJUfIzbIU
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yang jelas. Namun Hatta rupanya tidak mengambil langkah politik untuk 

menggandeng Amerika Serikat dalam langkah politik luar negerinya. Dengan 

demikian, tuduhan bahwa Hatta adalah kaki tangan Amerika Serikat di Indonesia 

gugur. 

 Sebenarnya, Hatta adalah seorang pemikir yang memiliki keterpengaruhan 

sosialisme yang cukup tinggi. Mohammad Hatta memiliki pemikiran yang 

cenderung bersifat sosialistik. Dalam tulisan-tulisannya, secara ekonomi, Hatta 

menghendaki sosialisme. Ini terlihat dalam bukunya tentang ekonomi 

kerakyatan.19 Bahkan, Hatta adalah seorang pembaca Karl Marx. Hatta adalah 

seorang pembaca Marx yang baik, yang mengilhami filsafat berpikir Marxian 

yang dialektis-materialis.20 Pemikiran sosialisnya tak otomatis membuat Hatta 

menjatuhkan pilihan untuk lebih pro ke Soviet. Bahkan, ia memilih berhadapan 

dengan Partai Komunis Indonesia.  

Namun menjadi mengejutkan apabila dalam politik luar negerinya, Hatta 

justru tidak memihak siapa-siapa. Hatta, yang dinilai sebagai kaki tangan AS, 

dalam pidatonya Mendayung di Antara Dua Karang menyatakan bahwa dirinya 

dan bangsanya enggan terlibat pertarungan dua blok besar. Ia percaya bahwa 

kepentingan Indonesia, dapat dicapai oleh bangsanya sendiri tanpa harus 

bergantung pada siapapun. Oleh karena itu, Hatta disebut sebagai seorang 

nasionalis-radikal karena pemikiran dan sikap politiknya tersebut.21 

                                                             
19 Tempo, 100 Tahun Bung Hatta, 54 
20 Tempo, 100 Tahun Bung Hatta, 55 
21 Max Lane, Unfinished Nation, Yogyakarta: Djaman Baroe (2002): 44 
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 Ide politik-luar negeri bebas-aktif memang mengejutkan pada jamannya. 

Ditengah ideologisasi dan politisasi massa22 yang melanda Indonesia di usia 

mudanya, sangat sulit untuk tidak terafiliasi oleh kekuatan-kekuatan besar yang 

sedang bertikai. Hatta pun dikira demikian pada awalnya, bahwa ia adalah 

kepanjangtanganan Amerika Serikat di Indonesia. Namun, menjadi 

mencengangkan bahwa ternyata ia tidak berpihak pada salah satu dari dua 

kekuatan besar tersebut: ia berpihak pada bangsanya sendiri. Skripsi ini mencoba 

menelusuri mengapa Hatta memilih  prinsip politik bebas-aktif bisa, dengan cara 

menelusuri pribadi seorang Hatta, aktivitas organisasi, langkah politik, hingga 

kondisi dunia yang mempengaruhinya.  

 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian di atas, melalui rumusan masalah penulis akan 

membahas sekaligus membatasi masalah pada hal  berikut:  

1. Apa faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan pemikiran politik 

luar negeri bebas-aktif Mohammad Hatta? 

2. Bagaimana Mohammad Hatta mentransformasikan pemikiran politik 

luar negeri bebas-aktif ke dalam ranah praksis?   

 

 

                                                             
22 Istilah ini diperkenalkan oleh Max Lane sebagai diagnose kepada masyarakat Indonesia yang 
dilanda gemar politik era orde lama. Pada saat itu, hamper semua rakyat Indonesia memiliki 
ideology politik dan terlibat dalam partai politik. Lihat ibid. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Menjelaskan gagasan Mohammad Hatta tentang politik luar negeri 

bebas-aktif 

1.3.2 Menjelaskan latar belakang yang mempengaruhi gagasan politik luar 

negeri bebas-aktif 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Memberikan gambaran mengenai bagaimana latar belakang yang 

mempengaruhi gagasan politik bebas-aktif Mohammad Hatta  

1.4.2  Memberikan gambaran mengapa Hatta akhirnya mencetuskan politik 

bebas aktif sebagai prinsip politik luar negeri Indonesia 

1.4.3 Memberikan gambaran historis tentang konteks yang mempengaruhi 

awal lahirnya politik bebas aktif sehingga dapat menjadi rujukan 

dalam perdebatan relevansi prinsip politik luar negeri Indonesia saat 

ini 
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BAB II 

KERANGKA TEORITIK 

 Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan alat anilisis yang akan 

digunakan sebagai pisau untuk membedah kasus yang penulis angkat. Pertama-

tama penulis akan menjabarkan teori tentang asal-usul kesadaran manusia, sebagai 

pondasi filosofis dan teoritis tentang akar kesadaran dan pemikiran manusia. 

Kemudian, penulis menyuguhkan tentang teori konstruksi social, serta variable 

yang penting dalam membentuk pemikiran melalui kacamata konstruksi social. Di 

akhir, penulis menyuguhkan bagan sederhana sebagai alur operasionalisasi teori 

konstruksi social dalam membedah pemikiran politik luar negeri bebas-aktif 

Mohammad Hatta.  

2.1. Dasar Teoretis: Asal Usul Kesadaran Manusia 

Berangkat dari propoisi Marx, bahwa kesadaran manusia berasal dari kondisi 

sosialnya.23 Dalam teorinya mengenai base-superstructure, kesadaran manusia 

berasal dari kondisi “produksinya”. Manusia, bagi Marx, memang  “mengada” 

(being) melalui proses kerja.24 Manusia terlahir sebagai satu entitas yang asing 

terhadap alam yang dihadapinya. Oleh karena itu, untuk menjadi tidak asing dan 

terus berjalan menyesuaikan alam, ia harus melakukan “kerja” atau 

“berproduksi”.25 Kemudian dari pertentangan produksi ini (base), muncul 

(superstructure):bahwa perangkat pengetahuan, hukum, politik, dan kultur 

                                                             
23 Erich Fromm,  Konsep Manusia Menurut Marx (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) : 12 
24 Fromm, Konsep Manusia Menurut, 157 
25 Fromm, Konsep Manusia Menurut, 157 
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muncul menyesuaikan dengan base. Sebagai contoh, pengetahuan nelayan soal 

bagaimana mendapatkan ikan: bagaimana tekniknya, kapan waktu yang pas, dan 

lain lain, wajar dimiliki oleh seorang nelayan, memang karena ia hidup dan 

melakukan kerja sebagai nelayan.  

 Kemudian dari Marx, muncul kembangan-kembangan teori tentang 

kesadaran manusia. Secara filosofis, Friedrich Nietzsche melanjurkan apa yang 

diperbincangkan oleh pendahulunya. Nietzsche melihat bahwa kesadaran adalah 

alat struggle for power.26 Consciousness atau kesadaran, adalah instrument untuk 

bertahan hidup manusia. Untuk itu, Nietzsche mengembangkan apa yang disebut 

sebagai kesadaran palsu (false-consciousness). Bagi Nietzsche, kesadaran palsu 

menjadi signifikan dalam membentuk ilusi dan penipuan diri sendiri, sebagai 

keperluan mempertahankan hidup.27 

 Kemudian, filosof Amerika Latin, Paulo Freire juga meyumbang 

pemikiran mengenai kesadaran manusia. Pada dasarnya, semua manusia memiliki 

kesadaran akan realitas yang dihadapinya, namun tingkatan kesafaran tersebut 

berbeda-beda. Ada 3 tipologi kesadaran yang dimiliki nmanusia: magis, naif, dan 

kritis.28 Kesadaran manusia, seharusnya mencapai tahap kesadaran kritis, berarti 

kesadaran bahwa terdapat struktur dan system tertentu yang menjadi sumber 

permasalahan umat manusia.29 Pendekatan structural dibutuhkan untuk 

menganalisis secara kritis sumber masalah dari struktur dan system politik, 

                                                             
26 Peter Levine, Nietzsche: Potret Besar sang Filsuf (Yogyakarta: IRCISOD, 1976): 171  
27 Levine, Nietzsche Potret Besar, 171 
28 Listiyono Santoso, dkk, Epistimologi Kiri (Yogyakarta: Ar- Ruz Media, 2015) :131  
29Santoso, dkk, Epistimologi Kiri,  132 
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ekonomi, social, dan kultural.30 Untuk itu, bagi Freire dibutuhkan tindakan untuk 

mencapai kesadaran kritis tersebut. Kesadaran kritis mampu menjadi jalan keluar 

untuk melepaskan manusia dari tindak dehumanisasi dan penindasan.  

 Kesadaran kritis dalam benak umat manusia, dapat muncul dengan cara 

membangun dialog-kritis.31 Freire dengan bersemangat, mengutarakan bahwa 

dialog adalah Radically necessary, bagi keberhasilan penyadaran umat manusia.32 

Dialog tersebut dapat dilakukan dengan cara yang penuh cinta, kerendahan hati, 

iman dan harapan.33 Selain itu, dialog juga perlu menghadirkan pengetahuan-

pengetahuan yang empiris dan kritis.34 Dalam hal dialog kritis secara teoritis ini, 

Freire mengajukan model pendidikan progresif, yang tidak terpisah dari 

rasionalitas dan emosi. 

 Teori-teori diatas digunakan sebagai pijakan untuk menganalisis pemikiran 

Hatta. Sebagai sosiologi pengetahuan, konsekuensi logis dari penelitian ini adalah 

untuk menelusuri pengetahuan saja yang ada di masyarakat. Kerangka Marxian 

berguna sebagai acuan bahwa pemikiran yang hadir dalam benak Hatta tidak 

muncul secara tiba-tiba dan begitu saja, melainkan sangat bergantung pada 

kondisi sosialnya. Tesis Nietzschean tentang kesadaran, adalah landasan bahwa 

pemikiran Hatta bukan muncul sebagai sesuatu yang mengalir alamiah, melainkan 

pemikiran Hatta adalah untuk struggle for power.  

 

                                                             
30 Santoso, dkk, Epistimologi Kiri,  132 
31 Ibid. halaman 138 
32 Santoso, dkk, Epistimologi Kiri, 139 
33 Santoso, dkk, Epistimologi Kiri, 138 
34 Santoso, dkk, Epistimologi Kiri,138 
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2.2. Social Constructionism: Interdependensi Ide, Individu, dan 

Masyarakat 

 

Untuk menganalisis soal darimana ide politik luar negeri bebas-aktif 

Mohammad Hatta hadir, serta mengapa ia memilih bebas-aktif sebagai prinsip 

politik luar negeri Indonesia, penulis menggunakan teori konstruksi social milik 

Peter Berger. Teori konstruksi social menyediakan perangkat yang dapat melihat 

darimana dan mengapa suatu pemikiran dari individu itu muncul dalam kerangka 

sosiologis. Dengan menggunakan alat analisis dari Berger, pemikiran politik Hatta 

dapat dijelaskan secara komprehensif dan kompleks. Dimulai dari melacak 

sosialisasi primer Hatta ketika ia masih menjadi anak-anak di Minang, sosialisasi 

sekunder saat ia menempuh pendidikan di MULO dan melakukan studi di negeri 

Belanda, realitas yang dihadapi Hatta ketika tergabung dalam aktivitas pergerakan 

kemerdekaan, hingga ia menduduki pucuk kepemimpinan sebagai wakil presiden 

Teori konstruksi social dicetuskan oleh Peter Berger dan Lukmann. Teori 

konstruksi social merupakan teori sosiologi yang berpijak kepada sosiologi 

pengetahuan.35 Dari propisi mulai Marx dana lain sebagainya tentang kesadaran 

manusia, kemudian lahirlah teori konstruksi social. Berger, melalui proposisi awal 

yang digagas oleh beberapa filosof tersebut, mencoba mencari alternative baru 

soal pembentukan kesadaran manusia. Berger mencoba menyeret keluar 

determinisme dari kesadaran manusia: bahwa manusia bukanlah aktor yang pasif, 

yang selalu dibentuk oleh kondisi social. Bahwa manusia juga ikut andil dalam 

membentuk realitas sosialnya.  

                                                             
35 I.B. Putra Manuaba, “Memahami Teori Konstruksi Sosia”l (Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan 
Politik. “Tahun XXI, Nomor 3, Juli-September 2008): 222 
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Dalam teori ini terdapat dua kata kunci yang menjadi inti teori ini: 

kenyataan dan pengetahuan. Kenyataan adalah suatu kualitas yang independen 

yang terdapat pada realitas itu sendiri dan tidak bergantung kepada kehendak 

manusia. Sementara pengetahuan merupakan kepastian yang dapat menunujukkan 

bahwa fenomena yang ada itu nyata (real).36  

Sebagai sosiologi pengetahuan, konstruksi social memiliki konsekuensi 

logis. Sosiologi pengetahuan harus menekuni dan menelusuri setiap kenyataan 

yang ada dalam masyarakat., sekaligus menekuni proses-proses yang membuat 

setiap perangkat pengetahuan dijadikan sebagai kenyataan.37 Hakikat dan cakupan 

sosiologi pengetahuan adalah menekuni hubungan antara pemikiran manusia dan 

konteks sosial dimana pemikiran itu muncul, berkembang dan dilembagakan.38 

Bagi Berger dan Lukman, kenyataan yang ada dalam kehidupan seharai-hari 

merupakan kenyataan par excellence sehingga disebut sebagai kenyataan yang 

utama.39 Kenyataan yang dialami manusia dalam kehidupannya sehari-hari adalah 

hasil tafsiran manusia.  

Berger berangkat dari proposisi bahwa realitas bukan hal yang murni 

obyektif. Kenyataan adalah mengandung unsur subyektifitas. Dalam kenyataan, 

subyektif maupun obyektidf tidak dapat dipisahkan secara tegas. Kenyataan 

adalah sesuatu yang subyektif dan kemudian diobyektifkan.40 Manusia dan 

                                                             
36 Manuaba, “Memahami Teori Konstruksi Sosial”, 222 
37 Manuaba, “Memahami Teori Konstruksi Sosial”, 222 
38 Manuaba, “Memahami Teori Konstruksi Sosial”, 222 
39 Peter L  Berger dan Thomas Lukmann ,The Social Construction of Realuty,( Penguin Books, 
1990): 31 
40Sukidin dan Pujo Suharso, Pemikiran Sosiologi kontemporer. (Jember: Universitas Jember, 
2015): 17 
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realitas di luarnya adalah dua hal yang selalui berdinamika dan berdialektika. 

Manusia selalu berinteraksi, baik seccara individu maupun secara kolektif.41 

Masyarakat adalah pembentuk individu, sebaliknya, individu juga 

pembentuk masyarakat.42  Kalimat tersebut merupakan proposisi dasar bagi teori 

konstruksi social Berger. Masayarakat memang kenyataan subyektif, sekaligus 

kenyataan obyektif. Di satu sisi, individu berada di luar manusia lain, berdiri 

sendiri, kemudian berhadapan dengan dirinya sendiri.43 Di sisi lain, individu 

merupakan bagian dari masyarakat yang tak terpisahkan dari masyarakat.44 

Dengan demikian, kenyataan dalam masyarakat tidaklah bersifat tunggal: 

subyektif atau obyektif, melainkan bersifat ganda: keduanya.45 

Man is social Product & society is human productt, menurut Peter L 

Berger dan Luckmann.46 Maksudnya, bahwa manusia adalah aktor yang aktif 

melalui proses kreatif, menciptakan realitas sosialnya sendiri, sekaligus manusia 

adalah hasil dari bentukan realitas social yang ia alami. Begitulah proses seorang 

manusia terbentuk. Ia menyerap realitas yang ada di sekelilignya, untuk kemudian 

mencoba mengakktifkan realitas sosialnya sendiri. Dalam perspektif Berger, tidak 

ada mikro atau makro yang berdiri sendiri, keduanya saling berkaitan.47 

 Dengan demikian, analisis konstruksi social dapat dilakukan pada level 

individu, namun tidak melupakan kondisi eksternal dari individu tersebut. Tidak 

                                                             
41 Suharso, Pemikiran Sosiologi kontemporer, 17 
42 Manuaba, “Memahami Teori Konstruksi Sosial”, 255 
43 Manuaba, “Memahami Teori Konstruksi Sosial”, 255 
44 Manuaba, “Memahami Teori Konstruksi Sosial”, 255 
45 Berger, The Social Construction, 28 
46 Berger, The Social Construction, 10 
47 Suharso, Pemikiran Sosiologi kontemporer, 12 
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ada yang benar-benar otonom, individu dan masyarakat adalah dua hal yang 

saling berbeda, namun terikat satu sama lain dan berdialektika.48 Dalam 

pembentukan masyarakat ataupun individu, aktor akan mengalami 3 proses yang 

berjalan dialektis dan simultan, yakni internalisasi, obyektivasi, dan eksternalisasi. 

2.2.1. Internalisasi 

Internalisasi merupakan cara suatu memahami atau 

memaknai yang dilakukan individu atas peristiwa objektif. Berger 

mengungkapkan, dalam internalisasi, individu mengidentifikasikan 

diri dengan berbagai lembaga sosial atau organisasi sosial di mana 

individu menjadi anggotanya.49 Internalisasi merupakan peresapan 

kembali realitas oleh manusia dan mentransformasikannya kembali 

dari strukturstruktur dunia objektif ke dalam struktur-struktur 

kesadaran subyektif. Internalisasi dapat dipahami sebagai: pertama, 

pemahaman atas sesamanya, kedua, pemahaman atas dunia sebagai 

sesuatu yang maknawi terhadap kenyataan social.50   

Internaslisasi dapat dilihat dan ditentukan oleh sosialisasi 

yang dialami. Sosialisi menjadi titik tumpu utama terhadap 

terjadinya internalisasi individu. Ada dua sosialisasi yang 

berpengaruh pada momen internalisasi individu: primer dan 

sekunder. Sosialisasi primer adalah titik paling penting di mana 

                                                             
48 Suharso, Pemikiran Sosiologi kontemporer, 12 
49 Berger, The Social Construction, 87 
50 Berger, The Social Construction, 86 
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individu dapat terbentuk.51 Melalui sosialisasi primer, sosialisasi 

sekunder akan terbentuk secara linear. Sosialisi sekunder sejalan 

dan bertumpu pada sosialisui primer. 

Sosialisasi primer merupakan sosialisasi ketika individu 

masih berupa kanak-kanak, dalam artian ia masih belum benar-

benar menjadi individu yang mampu mengobyejtifikasi dirinya 

sendiri.52 Di masa ini, individu bertemu dan bersosialisasi dengan 

orang-orang yang memengaruhinya (significant other). Orang yang 

ditemuinya tersebut menjadi perantara antara dirinya dengan dunia. 

Kemudian memodifikasi dan menyeleksi dunia mana yang cocok 

dengan dirinya sendiri. Sosialisasi primer merupakan dunia yang 

pertama kali terbentuk. Dalam taraf ini, didikan keluarga Hatta 

yang menjunjung tinggi agama dan kemajuan ilmu pengetahuan 

menjadi factor yang berpengaruh besar.  

Internalisasi dalam taraf sosialisasi primer, berlangsung 

karena terdapat usaha untuk melakukan identifikasi diri.53 Sebagai 

anak yang masih polos, ia menginternalisasi sikap dan sifat orang-

orang berpengaruh dalam hidupnya, untuk menjadi sikap dan 

sifatnya sendiri.54 Walaupun proses sosialisasi itu tidak pernah 

mengalami akhir,55 namun proses identifikasi diri akan mengalami 

sebuah akhir. Akhir dari proses identifikasi diri yang dipengaruhi 

                                                             
51 Berger, The Social Construction, 28 
52 Berger, The Social Construction, 188 
53Manuaba, “Memahami Teori Konstruksi Sosial”: 228 
54 Manuaba, “Memahami Teori Konstruksi Sosial”: 228 
55 Berger, The Social Construction, 188 
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oleh sosialisasi primer adalah ketika konsep tentang orang lain 

telah terbentuk.56 Di tahap itu, ia telah menjadi anggota dari 

masyarakat serta telah memiliki diri dalam dunia secara obyektif.57 

Pasca sosialisasi primer dilalui oleh individu, ia akan 

masuk ke sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder ialah sosialisasi 

subdunia kelembagaan, atau yang berlandaskan lembaga.58 Dalam 

taraf sosialisasi sekunder, individu menempuh pluralisasi yang 

lebih kompleks daripada sosialisasi primer.  Lingkup jangkauan 

dan sifat momen sosialisasi ini ditentukan oleh pembagian kerja 

dan distribusi pengetahuan yang ada dalam masyarakat. Sosialisasi 

sekunder adalah proses memperoleh pengetahuan khusus sesuai 

peranan dalam masyarakat (role specific knowledge). Aktifitas 

Hatta dalam dunia pergerakan kemerdekaan, membuat ia bertemu 

dengan berbagai macam pemikiran, karena dalam wadah tersebut, 

ia bertemu dengan bermacam orang. Dari aktifitas tersebut, benih-

benih pemikiran bebas-aktif Hatta menjadi semakin mantap.   

 

2.2.2. Obyektivasi 

Momen obyektivasi ialah suatu fakta yang bersifat 

eksternal dan memaksa individu. Manusia memiliki kemampuan 

yang ekspresif dan unik pada dirinya sehingga ia dapat melakukan 

obyektivasi. Maksudnuya, manusia dapat memanifestasikan 
                                                             
56 Berger, The Social Construction, 197 
57 Berger, The Social Construction, 197 
58 Berger, The Social Construction, 198-199 
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dirinya dalam produk-produk kegiatan manusia dalam rangka 

merespon dunia yang dihadapinya. Dalam hal ini, Mohammad 

Hatta merumuskan politik luar negeri bebas aktif sebagai bentuk 

manifestasi dirinya atas realitas bahwa bangsanya sedang menjadi 

bahan Tarik-menarik oleh Negara-negara besar.  

Obyektivasi terjadi melalui interaksi social, pemakaian 

bahaasa dan pengetahuan. Soal interaksi social, kehidupan sehari-

hari itu adalah sebuah kenyataan yang intersubyektif. Dalam hal 

ini, terjadi penyesuaian pemahaman makna yang dimengerti oleh 

seseoranng dan yang dimengerti oleh orang lain secara terus 

menerus. Dunia yang intersubyektif membuat individu berjumpa 

dengan pengetahuan yang tersebar lluas dalam masyarakat, yang 

dimiliki secara berbeda oleh beragam individu.59 

Obyektivasi juga berlangsung melalui bahasa dan 

pengetahuan. Sebelumnya, kenyataan tidak pernah diterima begitu 

saja, melainkan selalu dipertentangkan dengan akal sehat. Proses 

ini disebut faksifikasi. Jika seorang individu ingin menyangkal 

kenyataan, maka diperlukan sebuah peralihan besar, seperti 

seorang ilmuwan melakukan peralihan teoritik dan paradigmatic. 

Untuk melakukan penyangkalan terhadap kenyataan itu diperlukan 

pengetahuan akal sehat (common sense of knowledge).  

 

                                                             
59 Berger, The Social Construction, 34 
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2.2.3. Eksternalisasi 

Keberadaan manusia tidak mungkin berada dalam ruang 

tertutup tanpa gerak, ia harus mengeksternalisasikan aktifitasnya 

kepada dunia.60 Eksternalisasi menjadi sebuah keharusan bagi 

seluruh individu. Kenyataan dunia social yang diterima sebagai 

pengalaman manusia,  walaupun ditandai oleh obyektifitas, namun 

tidak terlepas dari aktifitas manusia yang memproduksinya.   

Dalam eksternalisasi, terjadi proses yang disebut sebagai 

institusionalisasi dan legitimasi. Sebelum institusionalisasi ini 

muncul, ia didahului oleh kebiasaan-kebiasaan (habitualization). 

Pelembagaan dapat terjadi bila tipifikasi/pemolaan yang 

bertimbalbalik dari tindakan-tindakan pelaku. Pelembagaan, 

sebagai catatan penting, bukan sesuatu yang keraas tanpa 

kemungkinan pembongkaran. Sangat mungkin bagi lembaga untuk 

menerima deinstitusianalisasi jika bidang-bidang tertentu dalam 

kehidupan social tidak lagi diperlukan.61 

Pada saat yang sama, lembaga memerlukan legitimasi. 

Pelembagaan membutuhkan: cara-cara agar ia dapat dijelaskan 

dan dibenarkan.62 Legitimasi dibutuhkan untuk menjaga agar 

lembaga tetap ada dan stabil. Agar tatanan lembaga itu dimengerti 

oleh masyarakat, maka harus ada penjelasan-penjelasan dan 

pembenaran mengenai unsur terpenting dalam lembaga tersebut. 
                                                             
60 Berger, The Social Construction, 74-77 
61 Berger, The Social Construction, 116 
62 Berger, The Social Construction, 116 
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Legitimasi dimaknai sebagai proses penjelasan dan pembenaran. 

Legitimasi bukan hanya soal nilai, terkait apa yang harus dilakukan 

dan mengapa ia harus dilakukan, namun ia juga mengandung 

pengetahuan.63 Pengetahuan  berfungsi untuk menjelaskan 

mengapa sasuatu itu berjalan seperti adanya.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
63 Berger, The Social Construction, 134-136 
64 Berger, The Social Construction, 134-136 
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2.3 Alur Berpikir 
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2.5. Argumen Utama 

 

           Pemikiran politik luar negeri bebas-aktif yang digagas Mohammad Hatta 

hadir atas proses dialektis antara sosok Hatta sebagai individu dengan masyarakat 

di mana ia hidup. Pemikiran politik luar negeri Hatta adalah aksi sekaligus reaksi, 

terhadap dunia yang dihadapinya. Pemikiran tersebut lahir melalui 3 momen yang 

berjalan simultan dan dialektis: internalisasi, obyektivasi, eksternaisasi. Menjawab 

pertanyaan darimana ide tersebut muncul, akan diuraikan melalui momen 

internalisasi. Benih pemikiran tersebut muncul dan dibentuk sejak ia kecil, 

kemudian semakin matang sejak ia terlibat dalam berbagai aktivitas pergerakan 

nasional. Kemudian soal mengapa ia memilih politik luar negeri  bebas-aktif, 

momen obyektivasi yang menjadi kuncinya. Hatta dihadapkan pada realitas 

bahwa bangsanya selalu terombang-ambing dibalik pertarungan kekuatan besar 

seperti saat perang dunia 2 atau perang dingin. Dengan realitas tersebut, Hatta 

memanifestasikan dirinya dengan mengemukakan gagasan politik luar negeri 

bebas-aktif. Terakhir, ide politik luar negeri bebas-aktif tidak diungkapkan lalu 

menguap begitu saja. Ia mengalami proses pelembagaan dan legitimasi melalui 

Negara, dengan Hatta sebagai motor utamaya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Sebuah penelitian haruslah memiliki metode yang tepat untuk memperoleh 

data yang cocok serta membantu dalam mengolah data. Metodologi yang jalas 

akan membuat penelitian layak disebut sebagai sebuah penelitin yang ilmiah. 

Dalam bab III ini penulis akan menjelaskan bagaimana metode yang akan 

digunakan dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, bab III ini menjelaskan 

tentang metode yang digunakan, meliputi: jenis penelitian, ruang lingkup 

penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Berikut adalah 

penjelesan dari aspek-aspek tersebut: 

3.1. Jenis Penelitian dan Metode 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatif. Penelitian 

eksplanatif adalah jenis penilitian yang digunakan untuk menggambarkan 

peristiwa secara detail dan merangkai berbagai peristiwa yang berkaitan menjadi 

sebuah hal yang sistematis. Penelitian eksplanatif mampu menjelaskan peristiwa 

secara kausal (sebab-akibat) kemudian dirangkai menjadi sebuah sebuah cerita 

(narasi), yang di dalamnya memuat tentang uraian peristiwa berbagai peristiwa.  

Peneltian ini kemudian menggunakan pendekatan naratif (Narrative 

Research). Strategi naratif dalam penelitian adalah strategi yang dapat 

mengakomodir berbagai macam pendekatan dalam sebuah penelitian. Penelitian 

Naratif menyediakan strategi penelitian untuk menganalisis tentang kehidupan 
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pribadi seseorang. Penelitian yang berfokus kepada sesorang sebagai obyek 

penelitiannya sangat lazim untuk menggunakan strategi penelitian naratif.  

Penelitian naratif akan mencampurkan sudut pandang dari peneliti dan 

kisah hidup seseorang yang digunakan sebagai obyek penelitian.65 Peneliti 

nantinya akan melakukan retold dan restoried menjadi sebuah cerita yang 

kronologis.66 Penelitian naratif menyediakan alat-alat untuk peneliti memahami 

dan menggali kompleksitas terkait hubungan antara personal dan relasi social di 

luarnya.67 Dalam penelitian naratif, sesuatu yang dilakukan oleh seseorang –

sebagai obyek-, bukanlah suatu hal yang simple, natural dan muncul begitu saja.68 

Namun selalu terkait dengan kondisi social-politik di luarnya yang 

mempengaruhi.  

Kemudian, penelitian ini juga menggunakan metode historis (historical 

method). Teknik yang akan digunakan adalah metode historis (Historical 

Method). Metode historis atau biasa disebut historiografi adalah metode yang 

lazim digunakan dalam studi sejarah. Namun ilmu social lain juga memungkinkan 

untuk menggunakan metode historis. Metode historis memmungkinkan untuk 

menjawab pertanyaan-pertanyan yang tidak mampu dijawab oleh metode lain 

seperti masalah kejadian di masalalu.  

                                                             
65 John W. Cresswell, Research Design: Quantitative, Qualitative, and Mixed Method Approaches 
(Third Edition). (California USA: SAGE, 2009): 13 
66 Cresswell, Research Design: Quantitative, 14 
67 Uwe Flick, The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysi ( California USA: SAGE, 2014): 203 
68 Flick, The SAGE Handbook, 203 
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 Metode historis dapat dimaknai sebagai metode yang digunakan untuk 

melaporkan objek peristiwa atau kondisi yang terjadi di masa lalu. 69 Namun, 

meode historis tidak hanya melaporkan dan menghadirkan kembali kejadian di 

masalalu. Metode historis juga dapat digunakan untuk menangkap konteks, 

realitas, nuansa, dan ide-ide di balik peristiwa masalalu tersebut.70 Dengan kata 

lain, metode historis adalah metode yang paling tepat untuk menggambarkan 

kembali pemikiran Hatta tentang politik luar negeri bebas-aktif.  

3.2.  Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian yang diambil adalah tentang pemikiran Mohammad Hatta 

mengenai politik luar negeri bebas-aktif. Kurun waktu yang diambil adalah sejak 

Hatta masih kanak-kanak hingga tahun 1948, ketika Hatta mencetuskan politik 

luar negeri bebas-aktif . Penulis akan menelusuri dan membedah pemikiran sosok 

Hatta terkait dengan politik luar negeri bebas-aktif yang digagasnya. Dalam hal 

ini, Hatta sebagai sosok manusia yang menghadapi realitasnya sendiri, sehingga 

membentuk pemikirannya sedemikian rupa. Penulis akan berfokus tentang 

pengalaman  apa saja yang ia alami sehingga lahirlah pemikiran politik luar negeri 

bebas-aktif.  

3.3. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian diambil di Malang, di mana penulis penelitian ini 

tinggal. Data-data yang diambil berasal dari perpustakaan-perpustakaan yang 

                                                             
69 Umar Suryadi Bakri,  Metode Penelitian dalam Hubungan Internasional ( Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2017): 242 
70 Bakri, Metode Penelitian dalam, 242 
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berada di sekitar wilayah Malang. Perpustakaan tersebut adalah perpustakaan 

Universitas Brawijaya, Perpustakaan Universitas Negeri Malang, dan 

Perpustakaan Kota Malang. Selain itu, berbagai literature dikumpulkan secara 

online. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data   

 Penulis akan menelusuri berbagai data yang dapat membantu penelitian 

ini. Setidaknya ada 4 metode pengumpulan data yang lazim dilakukan dalam 

rangka menyusun penelitian historis:71 

- Data Arsip (Arcival Data): data arsip merupakan sumber yang paling 

diandalkan karena validitas yang dimiliki. Data arsip meliputi dokumen-

dokumen resmi yang pernah ditulis. 

- Data Sekunder (Secondary Resources): data yang diambil dari para peniliti 

yang telah terlebih dahulu meneliti obyek yang sama 

- Catatan Berjalan (Running Records): adalah dokumen yang dikelola 

organisasi atau swasta 

- Kenangan (Recollection): adalah sumber yang meliputi otobiografi, 

catatan harian, dan memoir. 

 

 

 

                                                             
71 Matthew Lange,  Comparative-Historical Metho d( London: SAGE, 2013): 12-13 
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3.5. Teknik Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang lazim digunakan 

dalam penelitian historis. Penulis akan menggunakan teknik analisis data yang 

disajikan oleh Kuntowijoyo. Penulis menggunakan teknik interpretasi, untuk 

menangkap nuansa dan konteks historis dari suatu data dan historiografi untuk 

menyusun data menjadi suatu peristiw yang runtut. 

a. Interpretasi  

Secara singkat Kuntowijoyo mengatakan bahwa interpretasi merupakan 

biang dari subjektifitas72. Dengan demikian penulis mencoba menginterpretasikan 

melalui proses analisis dan sintesis. Analisis dimaknai sebagai menguraikan.73 Hal 

ini dilakukan karena sebuah sumber seringkali mengandung beberapa 

kemungkinan. Dengan diuraikannya beberapa peristiwa dari dokumen tersebut, 

maka diharapkan ditemukan suatu fakta sejarah. 

 Langkah selanjutnya adalah tahap sintesis yang berarti menyatukan data74. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penemuan data sejarah, terdapat berbagai 

macam sumber sejarah dari berbagai versi. Dari beberapa versi tersebut, terdapat 

mengalami perbedaan (distorsi). Namun dari berbagai macam sumber tersebut, 

dapat ditarik sebuah kesimpulan yang sama. Dengan tahap sintesis ini diharapkan 

dapat menghasilkan sebuah kesimpulan yang baru. 

 

                                                             
72 Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah (Yogyakarta: Bintang Pustaka, 1995): 100 
73 Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, 100 
74 Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, 101 
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b. Historiografi 

Kegiatan terakhir dari penelitian sejarah adalah Historiografi. Setelah data 

terkumpul kemudian diinterpretasikan, tahapan selanjutnya adalah merangkaikan 

cerita sejarah menjadi suatu kisah yang runut. Dalam penelitian historiografi, hal 

yang penting untuk diperhatikan adalah soal kronologi.75 Kronologi dimaknai 

sebai merangkai fakta-fakta dalam sebuah tulisan menggunakan urutan waktu 

sebagai titik tekan yang utama. Hal ini diperlukan untuk memudahkan penulisan 

dan merunut cerita dan kisah dapat dipahami berdasarkan urutan peristiwa. 

Kemudian yang diperlukan adalah aspek sistematika.76 Melalui kedua 

aspek itulah, Prinsip ini juga diterapkan agar memudahkan pemahaman, terutama 

agar tidak terjadi pengulangan dalam pembahasan penulis mencoba menyusun 

historiografi yang baik. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka prinsip dalam 

penulisan penelitian sejarah ini harus ditekankan dua hal, yakni kronologis dan 

sistematis.  

3.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi sesuai dengan pedoman skripsi kualitiatif 

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya, bisa dijabarkan sebagai 

berikut ; 

Bab I, Pendahuluan 

                                                             
75 Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, 102 
76 Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, 102 
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Berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.  

Bab II, Tinjauan Pustaka 

Berisikan dasar teoretis, definisi konseptual, alur pemikiran, dan argumentasi 

Bab III, Metode Penelitian 

Berisikan jenis peneltian, fokus penelitian, lokasi, obyek, dan tahapan penelitian, 

teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan 

sistematika peneltian. 

Bab IV, sejarah Mohammad Hatta 

Berisikan analisis kehidupan Hatta sebagai internalisasi gagasna politk luar negeri 

bebas-aktif. Dalam bab ini, penulis akan memulai analisis Hatta sejak masa kecil 

sebagai sosialisasi primer, kemudian dilanjutkan dengan aktivitas Hatta sat 

menjalani studi, tergabung dengan kelompok-kelompok tertentu, hingga aktif 

dalam kegiatan perjuangan kemerdekaan. Bab ini akan menunjukkan bahwa 

benih-benih pemikiran politik luar negeri bebas-aktif telah muncul sejak Hatta 

kecil. 

Bab V, Pemikiran tentang politik luar negeri bebas-aktif Mohammad Hatta 

Dalam bbagian ini penulis akan mengeksplorasi tentang realitas kontestasi dunia 

par excellence, pemaknaan Hatta atas hal tersebut, serta bagaimana Hatta 

memanifestasikan dirinya terhadap realittas yang dihadapinya dengan cara 

merumuskan politik luar negeri bebas-aktif. 

Bab VI, Penutup 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM  

 

 Pada bagian ini, penulis akan membeberkan secara general tentang 

kehidupan Mohammad Hatta. Di bagian ini penulis menceritakan periode-eriode 

hidup Hatta yang berpengaruh besar terhadap pembentukan pemikiran politik luar 

negeri bebas aktifnya. Dimulai dari kehidupan masa mudanya di Bukittinggi, 

kemudian berlanjut ke kehidupan hatta di negeri Belanda saat ia menjalani studi. 

Di akhir, penuli bercerita soal pergolakan kondisi politik nasional pada sekitar 

1948, dimana Hatta terlibat aktif dalam pertentangan tersebut.  

4.1. Hatta dan Ingatan Tanah Minang 

 Minangkabau adalah sebuah daerah di Sumatera Barat. Daerah tersebut 

berkontur terjal, terdapat berbagai macam pegunungan kecil dan beberapa gunung 

besar seperti gunung Merapi. Kegiatan ekonomi di Minangkabau awalnya adalah 

bercocok tanam, yang dimulai sejak ratusan tahun lalu.77 Jenis tanaman yang 

sering ditanam adalah padi.78 Namun seiring berkembangnya waktu, 

Minangkabau juga memuka aktivitas-aktivitas pertambangan.79 Yang menjadi 

komoditas unggulan pertambangan adalah emas, yang saat itu banyak di daerah 

Andalas.80 Perdagangan emas pun berjalan sangat ramai di Minangkabau, bahkan 

                                                             
77 Deliar Noer, Biografi Politik Mohammad Hatta & Pemikirannya: Jilid 1 (Jakarta: Kompas, 1990): 
3 
78 Noer, Biografi Politik Mohammad, 3 
79 Noer, Biografi Politik Mohammad, 3 
80 Noer, Biografi Politik Mohammad, 4 
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menjangkau pasar internasional sejak abad ke 12, yakni dengan bangsa India.81 

Selain itu, terdapat komoditas lain yang juga diproduksi dan diperdagangkan di 

Minangkabau, antara lain: besi, madu, kapur barus, benzoin, dan minyak kelapa.82 

Kondisi tersebut membawa konsekuensi logis bahwa Minangkabau adalah daerah 

yang diperebutkan. Berbagai pihak seperti Aceh, Belanda dan Inggris bersaing di 

Minangkabau dalam ragka meraup keuntungan.83 

 Realitas social yang ada di Minangkabau pada abad 18-19 juga beragam. 

Namun setidaknya terdapat 3 paham utama, yang umum dianut di jaman Hatta 

dilahirkan dan dibesarkan. Paham-paham tersebut adalah paham islam, adat, dan 

colonial. Walaupun ketiganya saling memengaruhi, namun tak jarang ketiga 

paham tersebut saling berbenturan.84 Namun seringkali, paham kolonialisme 

berada di satu pihak, semantara paham islam dan adat berada di pihak lain.85 

Minangkabau menjadi daerah yang membentuk pribadi Hatta.sebagai 

putra asli Minang, kondisi social-politik di negeri ini menjadi tumpuan awal 

bagaimana pemikiran Hatta terbentuk. Selain itu, Minang menjadi wilayah yang 

cukup penting bagi republic. Sewaktu republic coba goyahkan oleh kekuatan 

colonial, Bukittinggi pernah menjadi pusat pemerintahan. Sub-bab ini akan 

menggambarkan bagaimana kondisi social-politik di Minang pada dua decade 

awal abad 20, kehidupan Hatta muda di Minang, serta kehidupan Hatta di 

Bukittinggi sewaktu ia telah menjadi petinggi republic.  

                                                             
81  Noer, Biografi Politik Mohammad, 4 
82 Christine Dobbin, Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy: Central Sumatra 1784-
1849 (Kopenhagen: Scandinavian Institute of Asian Studies, 1983): 64-70 
83 Dobbin, Islamic Revivalism, 71 
84 Noer, Biografi Politik Mohammad, 6 
85 Noer, Biografi Politik Mohammad, 6 
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4.4.1. Hatta Si Anak Jaman: Keluarga, Hobi, dan Aktivitas Politik  

 Mohammad Hatta lahir di Bukittinggi, pada 12 Agustus 1902.86 Tepatnya 

di desa Aur Tajungkang, yang kini menjadi pusat kota Bukittinggi.87 Ia lahir di 

keluarga dengan nuansa islami yang sangat kuat. Ia lahir sebagai cucu seorang 

ulama dari daerah Batu Hampar88, bernama Syekh Abdurrahman atau juga dikenal 

dengan Syekh Batu Hampar.89 Ayah Hatta bernama Haji Mohammad Jamil, 

namun ia meninggal sebelum Hatta genap berumur 1 tahun.90 Kemudian Hatta 

kecil dibesarkan oleh keluarga dari pihak ibu, Saleha.91 Hatta lahir dari dua garis 

keturunan yang berbeda namun sama-sama terpandang: keluarga ulama dari garis 

ayahnya, dan keluarga saudagar dari garis ibunya.92 

 Walaupun ayah Hatta meninggal saat Hatta baru saja dilahirkan, Hatta 

tidak lantas menjadi anak yang kurang kasih sayang. Kasih sayang datang dari 

keluarga ibunya: ibu kandung, kakek, nenek, serta paman-pamannya.93 Kakek 

Hatta, Ilyas Baginda Marah mengajarkan dirinya tentang perniagaan, dan 

neneknya bernama Aminah, mengajarkan prinsip keteguhan hati.94 Memang 

perangai Hatta kecil dianggap oleh orang-orang Bukittinggi sebagai “mengundang 

kasih sayang”.95 

                                                             
86 Mohammad Hatta, Memoirs (Singapore: Gunung Agung, 1981): 1 
87 Tempo, 100 Tahun Bung, 9 
88 George McT Kahin. “In Memoriam Mohammad Hatta” Jurnal Indonesia Vol 30 (New York: 
Cornell University South East Asia Programme, 1980): :113 
89 Tempo, 100 Tahun Bung, 10 
90 Kahin, “In Memoriam Mohammad Hatta”, 113 
91 Kahin, “In Memoriam Mohammad Hatta”, 113 
92 Tempo, 100 Tahun Bung, 9 
93 Tempo, 100 Tahun Bung, 14 
94 Tempo, 100 Tahun Bung, 14 
95 Tempo, 100 Tahun Bung, 14 
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 Sebagai anak yang dilahirkan dalam keluarga yang religious, mendalami 

agama merupakan hal yang lumrah. Hatta adalah seorang jebolan surau. Selama 

masa kanak-kanak, ia mendapatkan ilmu agama dari seorang kiai ternama, Syekh 

Mohammad Jamil Jambek.96 Syekh Mohammad Jamil Jambek, atau sering 

dipangiil Syekh Jambek, baru saja pulang dari mekkah unuk belajar ilmu 

falakiyah, saat ia menerima Hatta sebagai muridnya.97 Surau Syekh Jambek, 

berada dekat dengan rumah Hatta di desa Aur Tajungkang.98  

 Namun, karena dua latarbelakang keluarga yang berbeda mengalir dalam 

keluarganya, Hatta tidak hanya mengenyam pendidikan agama saja. Ia juga 

memakan bangku sekolah modern. Hatta tercatat pernah mengenyam pendidikan 

eropa, yakni di sekolah Europesche Lagere School (ELS).99 Meskipun 

mengenyam pendidikan eropa, nyatanya Hatta tidak pernah absen untuk dating ke 

surau Syekh Jambek.100 Hatta kecil adalah anak yang seimbang dalam urusan 

agama dan pengetahuan modern. 

 Hatta kecil adalah anak periang. Ia biasa bermain kapal-kapalan atau main 

bola rotan dengan sahabatnya, Rasjid.101 Bermain biasa mereka lakukan sepulang 

sekolah di Sekolah Melayu Paripat, sembari menunggu jam untuk mengaji di 

surau Syekh Jambek di sore hari.102 Hatta kecil juga mengenyam les bahas 
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Belanda di Tuan Ledeboer.103 Les biasa ia ikuti di waktu petang sepulang 

mengaji. Itu membuat dirinya tak kesusahan ketika masuk sekolah daasar ELS 

yang khusus orang-orang Belanda.104 

 Hatta kemudian melanjutkan pengembaraan keilmuannya ke kota 

seberang: Padang. Pada tahun 1913-1916, ia melanjutkan studi di ELS Padang 

dalam ragka untuk melanjutkan sekolah ke Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs 

(MULO).105 Lagi-lagi Hatta tidak lupa untuk menggali ilmu agama. Di Padang ia 

berguru kepada seorang ulama bernama Haji Abdullah Ahmad.106 Di MULO 

Padang, kesadaran poltik Hatta mulai terbentuk: ia mulai tertarik dengan dunia 

politik.107 Di periode ini, ia mulai meniti karir politiknya. Hatta tergabung sebagai 

pengurus Perhimpunan Pemuda Sumatera (Jong Sumatranen Bond)108, salah satu 

organisasi pergerekan nasioalis pada masanya. Ia menjabat sebagai bendahara 

perkumpulan tersebut,109 dimana organisasi tersebut baru membuka cabang di 

Padang tahun 1918.110  Kesadaran politik Hatta di masa ini terus diasah dengan 

kehadirannya pada ceramah dan pertemuan politik tokoh politik local seperti 

Sutan Ali Said.111 Ia juga selalu menghadiri ceramah politik dari tokoh politik 
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berskala nasional ketika tokoh tersebut singgah ke Padang, seperti Abdoel Moeis 

yang berasal dari Sarekat Islam.112 

 Hatta diam-diam tanpa sepengetahuan ibunya, bekerja sebagai tukang 

antar surat di Kantor Pos.113 Ia juga kemudian mengikuti asosiasi sepakbola 

MULO.114 Ia memang menyukai permainan tersebut dan jago dalam bermain 

sepakbola. Kesenangannya bermain sepakbola berlangsung di Plein van Rome, 

lapangan sepakbola dekat Kantor Gemeente Padang dan dekat alun-alun 

Padang.115 Sekarang lapangan tersebut telah menjadi Alun-alun Kota Padang dan 

berganti nama menjadi  Lapangan Imam Bonjol.116 Hatta tergabung juga dalam 

klub sepakbola Young Fellow, dan ia berposisi sebagai gelandag bertahan.117 

Dalam permainan sepakbola, ia dikenal dengan julukan onpas seerbar, atau 

artinya sulit diterobos.118 

Selain karena hobinya memang bermain sepakbola, dalam asosiasi 

sepakbola tersebut, ia menelusuri jejaring orang-orang untuk memperkuat jaringan 

politiknya.119 Ia kemudian bertemu dengan Sutan Taher Marah, seorang pimpinan 

Sarekat Usaha, dan di sini ia rajin membaca surat kabar politik berjudul Volksraad 

Debates.120 Memang, Minangkabau waktu itu sedang bergelora dalam semangat 

nasionalisme sehingga banyak orang yang terlibat dalam gerakan tersebut. 
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Keluarga Hatta pun juga terlibat dalam gerakan melawan ketidakadilan dan 

kesewenangan colonial Belanda. Kerabat kakek Hatta bernama Rais, ditangkap 

oleh Belanda ketika Hatta masih kanak-kanak, karena Rais mengkritik seorang 

pejabat colonial yang melakukan tindakan tidak senonoh melalui media surat 

kabar Utusan Melayu.121 Hal itu menjadi pelecut bangkitnya kesadaran poltik 

Hatta melawan kekejjian pemerintah colonial Belanda. Hatta kecil mengingat 

betul bagaimana kakek-pamannya itu melambaikan tangan dari dalam kereta yang 

akan membawanya ke penjara.122 Kereta tersebut membawa Rais dari 

Payakumbuh ke Bukittinggi, kemudian ke Padang. 

4.2. Mengejar Ilmu sampai Negeri Belanda 

 Di era kolonialisme, studi di negeri jajahan adalah sebuah hal yang 

prestisius, karena hanya segillintir orang saja yang bias mendapat kesempatan itu. 

Hal ini adalah implikasi logis, dari kebijakan pemerintah Hindia Belanda 

memberikan pendidikan kepada rakyat Hindia Belanda. Pendidikan diberikan 

kepada rakyat pada tahun 1864, dan jika pelajar ingin melanjutkan jenjang studi 

lebih tinggi maka harus pergi ke negeri Belanda.123  

 Di negeri Belanda, anak-anak Hindia Belanda tidak hanya bersekolah, 

namun mereka berserikat. Karena banyaknya pelajar asal Hindia Belanda yang 

masuk ke negeri Belanda, maka dirasa dibutuhkan organisasi yang bersifat social-
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kultural yang dapat menanungi mereka.124 Maka dibentuklah organisasi bernama 

Indische Vereeniging oleh Sutan Kasayangan dan R.M. Notonegoro.125 Kemudian 

masuklah aktivis-aktivis politik Hindia Belanda yang berkesempatan melanjutkan 

studi ke negeri Belanda, seperti Suwardi Suryoningrat, Douwes Dekker, dan 

Tjipto Mangoenkoesoemo.126 Dari fase ini, Indische Vereeniging mendapatkan 

sedikit perubahan, mereka mulai membahas persoalan-persoalan tanah air.127 

 Generasi berikutnya adalah pelajar-pelajar yang datang di tahun sekitar 

1920 an awal. Diantaranya adalah Hatta, bersama Sutomo, Ali Sostroamidjojo, 

Budiarto, Iwa K Sumantri, dan Iskaq.128 Selain itu datang pula dari golongan 

komunis seperti Tan Malaka, Semaun, dan Darsono.129 Generasi kedua ini yang 

mulai berani menggunakan nama Indonesia, dengan mengubah nama Indische 

Vereeniging menjadi Indonische Vereeniging.130 Generasi ini juga mendorong 

agar pelajar di Belanda melalui Indonische Vereeniging lebih aktif secara politik, 

dan memperjuangkan cita-cita nasional.131 
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4.2.1. Belanda Negeri tanpa Diskriminasi 

 Hatta pergi ke Belanda pada tahun 1921.132 Pergi ke Belanda, merupakan 

suatu keputusan yang problematic: Hatta kecil telah menyadari betul bahwa 

kolonialisme Belanda merupakan sumber ketidakadilan yang ia lihat.133 Selain itu, 

paham-paham baratyang bakal ia terima, bertentangan dengan nilai-nilai islam 

yang dianutnya dengan tekun. Keputusan ini dapat dilihat dari perebutan pengaruh 

keluarga pihak ayah dan ibu. Keluarga pihak ayah, ingin Hatta lebih mendalami 

ilmu agama dan mengutusnya belajar ke Mekkah.134 Keluarga ayah lebih khawatir 

soal paham-paham barat yag dinilai mampu memengaruhi prinsip agama yang 

dianut Hatta.135 Namun, paman Hatta yang merupakan adik dari ayahnya, Ayah 

Gaek, tidak terlalu merisaukan hal tersebut.136 Baginya, dimanapun Hatta berada 

dan ilmu apapun yang akan digali, Hatta harus berpegang teguh pada ajaran 

islam.137 Dan memang ini yang tercermin dari Hatta sepanjang hidupnya.  

 Hatta pun jadi pergi ke Belanda. Tanggal 5 September 1921, ia tiba di 

negeri tersebut.138 Ketika sampai di negeri tersebut, ia terperangah dengan situasi 

social di negeri tersebut. Pasalnya, di negera jajahan Hindia Belanda, perlakuan 

pemerintah colonial sangat diskriminatif dan rasis terhadap pribumi. Di negeri 

jajahan, rakyat benar-benar disengsarakan oleh kebijakan pemerintah colonial 

terhadap pribumi, dan memperlakukan pribumi secara sewenang-wenang. Namun 
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di Belanda, ia tidak menemukan hal tersbut.139 Di belanda ia melihat bahwa 

siapapun dijunjung tinggi sebagai manusia dan diperlakukan sama, tidak peduli 

asal-muasal dan warna kulit.140 

 Buronan-buronan asal  Hindia Belanda pun mendapat perlakuan yang 

setara saat di Belanda. Oleh karena itu, banyak orang yang diburu oleh pemerintah 

negeri jajahan Hindia Belanda memilih kabur ke negeri Belanda.141 Tan Malaka 

salah satunya. Tahun 1922, Tan Malaka pernah mencalonkan diri untuk menjadi 

anggota parlemen Belanda, meskipun akhirnya ia tidak terpilih.142 Pentolan kaum 

sosialis di Hindia Belanda, Hank Sneevliet, juga bebas beraktivitas ketika di 

Belanda padahal ia menjadi buronan dan dikeluarkan dari Hindia Belanda.143 

4.2.2. Sekolah atau Politik? 

 Walaupun di Belanda ia mendapatkan pengakuan yang setara dengan 

orang lainnya, itu tidak serta-merta membuatnya terlena. Sebagai anak bangsa, ia 

tetap menyadari bahwa di negeri asalnya yang letaknya jauh dari Belanda, jutaan 

rakyat masih tertindas oleh system yang dibangun oleh negeri Belanda sendiri. 

Oleh karena itu, Hatta terus bergerak memperjuangkan nasib bangsanya. 

 Saat berkuliah di Rotterdam, ia menceburkan diri ke dalam organisasi 

Perhimpunan Hindia (Indische Vereeniging), yang kelak berubah nama menjadi 

Perhimpunan Indonesia (Indonesische Vereeniging) di tahun 1925.144 Organisasi 
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ini awalnya hanya menjadi organisasi perkumpulan pelajar-pelajar di Belanda 

yang berfungsi sebagai wadah bertukar informasi, namun kemudian bergeser kea 

arah pergerakan kemerdekaan Indonesia dari kolonialisme.145 Hal ini 

menimbulkan konflik internal di dalam tubuh Perhimpunan Indonesia: pro 

belanda atau pro kemerdekaan. Hatta memilih jalan sebagai pro kemerdekaan 

hingga kemenangan kubunya membawanya menjadi pengurus inti organisasi 

tersebut.146 Formasi kepemimpinan Hatta antara lain: Iwa K Sumantri (Ketua), 

J.B. Sitanala (Sekretaris), Hatta (Bendahara).147  

 Kiprah politik Hatta di dalam Perhimpunan Indonesia terus melejit. Ia 

akhirnya menjadi ketua Perhimpunan Indonesia di Belanda pada periode 1926-

1930.148 Sebelumnya, ia memang cukup tegas dalam mengarahkan organisasi. Ia 

menyingkirkan anasir-anasir pro Belanda di dalam tubuh organisasi, juga 

mengusir anggota-anggota yang hanya menginginkan Perhimpunan Indoneisa 

sebagai organisasi social biasa.149 Hatta mendorong organisasi ini sebagai 

organisasi yang bertujuan politik, yakni kemerdekaan Indonesia.150 Dalam pidato 

pengukuhannya sebagai ketua Perhimpunan Indonesia pada tahun 1926, Hatta 

memberikan pidato berjudul Economische Wereldbouw en Machtstegenstellingen 

(Bangun Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan).151 Dari pidato itu, Hatta 
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mencoba memperluas jaringanperjuangannya dan perjuangan organisasinya, agar 

mengarah kepada solidaritas bangsa-bangsa terjajah di seluruh dunia.152 

 Selain itu, Hatta sedari awal memang gemar melakukan agitasi, yang ia 

salurkan melalui tulisan-tulisan bernafas ilmiah. Di awal, Hatta memang didapuk 

sebagai pelaksana administrasi di Koran Hindia Putra, walaupun ia baru saja 

masuk PI, dan itu terjadi karena Hatta memang namanya sudah tenar sedari awal 

karena ia menjadi bendahara JSB (Jong Sumatranen Bond) di Hindia Belanda.153 

Ketika memegang kendali Hindia Putra, ia menerbitkan tulisan pertamanya 

tentang sewa tanah di Hindia Belanda yang sangat menguntungkan pemerintah 

colonial dan merugikan rakyat.154  

 Hatta terus melakukan kritik terhadap pemerintah colonial, melalui tulisan-

tulisannya. Ia menuliskan kritik-kritik atas perlakuan pemerintah, utamanya 

terhadap partai raktyat yang saat itu sedang berkembang di Hindia Belanda seperti 

Partai Nasional Indonesia (PNI). Diantaranya ia menulis soal terror terhadap 

partai rakyat, dan menuduh pemerintah olonial memobilisasi kepolisian untuk 

menghantam partai rakyat.155 Hal tersebut membuat pemerintah negeri Belanda 

geram, dan akhirnya Hatta diseret ke meja pengadilan untuk diadili atas tuduhan 

mengadakan agitasi untuk melawan pemerintah yang berpotensi terjadi tragedy 

berdarah.156 
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4.2.3. Hatta Menghadap Pengadilan 

 Hatta dijemput dua polisi pada September 1923 dan mengatakan bahwa 

Hatta ditahan.157 Padahal ia baru saja sampai di Den Haag, setelah ia kembali dari 

Geneva menghadiri konferensi berjudul "Indoesia dan Problem Kemerdekaannya” 

yang diadakan oleh International Womens League for Peace and Freedom.158 Ia 

ditahan bersama kawan-kawannya: Nazir Datuk Pamuncak, Ali Sostroamidjojo, 

dan Abdul Madjid.159 Seharusnya Hatta dijemput bersama 6 orang, namun Ahmad 

Subardjo, Gatot Tarumiharja, dan Arnold Mononutu sedang tidak di Belanda.160 

 Secara langsung, Hatta dan kawan-kawannya dituduh dengan tuduhan: 1) 

Menjadi anggota perkumpulan terlarang, 2) Terlibat dalam Pemberontakan di 

Indonesia, 3) menghasut untuk menentang kerajaan Belanda.161 Hatta dan kawan-

kawannya mulai diadili 5 bulan setelah ia ditahan. Hatta dan kawan-kawannya 

berada dalam tahanan selama sekitar 5 bulan. Namun tuduhan hanya difokuskan 

kepada tuduhan ketiga saja yaitu menghasut untuk melakukan perlawanan 

terhadap kerajaan Belanda.162 

 Untuk pembelaannya, Hatta ditawarkan bantuan secara gratis dari Mr 

Duys, seorang pengacara dari Partai Sosialis dan juga anggota dari  Tweede 

Kamer (parlemen).163 Hatta menerima tawaran Mr Duys, namun ia juga meminta 

untuk mempelajari sendiri kasusnya. Hatta kemudian meminta untuk diberikan 
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buku pedoman hokum dan politik, dan majalah Indonesia Merdeka.164 Bahan 

bahan lain seperti buku dan catatan ia bawa sendiri ke dalam tahanan.165 Itu semua 

adalah bahan yang akan ia gunakan untuk menuliskan pleidoi yang Indonesie Vrij 

(Indonesia Merdeka).166 Pleidoi ini yang nantinya menjadi sangat terkenal di 

kalangan pergerakan kemerdekaan, disebar luaskan berbentuk brosur dan secara 

terselubung, bahkan sampai ke Hindia Belanda.167 

 Pembelaan Mr Duys, yang saat itu duduk bersama Mr Mobach dan Mr 

Weber, cukup mengesankan dan menggugah pengadilan serta khalayak negeri 

Belanda.168 Mr Duys mengemukakan bahwa penangkapan pelajar aktivis 

kemerdekaan adalah sebuah ketidak adilan besar.169 Wajar bila para pelajar 

melakukan aktivitas untuk memperjuangkan kemerdekaan, karena memang 

mereka melihat dan mengalami ketidak adilan dalam system kolonialisme.170 Mr 

Duys berbicara bukan sebagai warga Belanda, tapi sebagai manusia.171 Bagi Duys, 

kemenangan Hatta dan kawan-kawan di pengadilan, adalah sebuah kemenangan 

kemanusiaan yang akan dicatat oleh sejarah.172  

 Di akhir proses pengadilan, para tersangka diberikan kesempatan untuk 

berbicara. Mereka membcakan closing statement.173 Hatta membacakan paragraph 

terakhir dari pleidoinya yang berjudul Indonesia Merdeka, sementara yang lainnya 
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hanya memberii statement singkat.174 Mr Duys meminta agar para pelajar 

diberikan putusan bebas, dan dikabulkan oleh hakim setelah diskusi berjam-

jam.175 Hatta dan kawan-kawannya dinyatakan bebas dari tuntutan.  

 Setelah peristiwa tersebut, Hatta memutuskan untuk berfokus 

menyelesaikan studinya.176 Ia meninggalkan jabatannya sebagai ketua 

Perhimpunan Indonesia, namun ia masih akan terus membantu jika PI 

membutuhkan bantuan.177 Itu merupakan komitmennya dalam memperjuangkan 

kemerdekaan bangsanya. Selepas ia memutuskan berfokus mendapatkan gelar 

akademisnya, ia masih menulis artikel untuk beberapa Koran propaganda seperti 

Indonesia Merdeka, De Vlame, dan De Socialist.178 

4.3. Hatta dan gejolak 1948 

 Tahun 1948 adalah tahun ujian bagi seorang Hatta. Di tahun ini, kondisi 

dalam negeri sedang kacau: Partai Komunis Indonesia melakukan pemberontakan. 

Peristiwa ini disebut sebagai peristiwa Madiun atau Madiun Affair. Hatta saat itu 

menjabat sebagai Wakil Presiden sekaligus Perdana Menteri. Sedikit banyak, 

Hatta memiliki peran dalam peristiwa itu. 

4.3.1. Hubungan Hatta dan PKI  

Perjanjian Renville dianggap gagal. Kabinet sebelumnya yang dipimpin 

oleh Amir Syarifudin (dari sayap kiri) harus bertanggung jawab. Amir harus 
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mundur.179 Pasalnya, perjanjian Renville membuat wilayah republic menjadi 

semakin kecil, meliputi Banten, Jawa Tengah bagian selatan, dan Jawa Timur 

bagian selatan. Akibatnya 35.000 tentara yang berjaga di wilayah jawa barat harus 

berhijrah, sementara 100.000 penduduk mengungsi.180 Sebuah kerugian besar bagi 

republic. Republik saat itu menjadi gempar. 

 Sebelumnya pengamat politik telah memprediksi bahwa cabinet Amir 

tidak akan bertahan lama.181 Itu tidak terlalu mengejutkan. Sebelum Amir jatuh, 

Hatta didatangi oleh Syahrir dan dr. Leimena, bahwa hanya Hatta yang bias 

menyelamatkan keadaan.182 Amir menyerahkan jabatannya, walaupun kaum kiri 

saat itu berdemonstrasi  menuntut agar Amir tetap pada posisinya.183 Namun 

mandate  telah dikembalikan, dan presiden Soekarno menunjuk Hatta menjadi 

formatur cabinet.184 Hatta resmi mengisi cabinet. Kabinet segera terbentuk dengan 

formasi tanpa sayap kiri. 

Hatta sebenarnya memberikan ruang kepada kaum kiri dalam cabinet, agar 

kanbinet Hatta diklaim mendapatkan dukungan nasional.185 Pasalnya Hatta saat 

itu hanya didukung oleh PNI-Masyumi.186 Namun sayap kiri meminta pos-pos 

penting, seperti Menteri Pertahanan dan Menteri Dalam Negeri. Hatta menolak, 
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pasalnya PNI-Masyumi hanya meminta 4 pos. Hatta juga tidak ingin kabinetnya 

dianggap sebagai dominasi sayap kiri.187  

“Dari semulanya, FDR saya ajak ikut serta untuk mencapai 
teamwork, kerjasama yang baik dalam cabinet…….. Tetapi FDR menolak 

tawaran saya dan mengatakan FDR hanya mau ikut serta kalau separuh 

jumlah kursi dalam cabinet diberikan padanya…..”188 

 

Perbincangan bagi-bagi kekuasaan dengan kaum kiri berlangsung sangat 

alot. Hatta menultimatum golongan kiri, apakah mau ikut dalam cabinet atau 

tidak.189 Dalam proses pengambilan keputusan, sebenarnya ada beberapa tokoh 

kiri yang bersedia menerima tawaran Hatta, seperti Syahrir dan Soebadio. Namun 

sayap kiri memutuskan menolak ikut cabinet. Meskipun di dalam cabinet terdapat 

Soepeno dari SOBSI, namun Soepeno hanya dinyatakan sebagai perorangan dan 

tidak mewakili golongan.190 

Sayap Kiri berada di luar cabinet. Orang-orang dari PKI memilih jalan 

oposisi terhadap pemerintah. Hal ini disayangkan oleh beberapa pihak, 

salahsatunya adalah Syahrir, bahwa dalam situasi genting ini memilih jalan 

oposisi akan merugikan Negara, bukan malah menguntungkan.191 Namun kegiatan 

oposisi terus berjalan. Moeso melakukan upaya-upaya menggulingkan 
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pemerintah, namun upaya itu tercium oleh tentara.192 Tentara melalui colonel 

Nasution, siap mengambil tindakan, jika Moeso tidak segera ditindak.193 

4.3.2. Tekanan Untuk Memihak Blok Besar 

 Indonesia yang baru saja merdeka, mencoba mengalang dukungan dari 

dunia internasional. Agus Salim selaku Mennteri Luar Negeri menjelaskan bahwa 

pengakuan unilateral dari pihak manapun akan disambut dengan tangan terbuka 

oleh Republik.194 Terlebih lagi, Indonesia saat itu akan menghadapi Belanda di 

meja perundingan. Indonesia harus mencari kawan sebanyak-banyaknya di dunia 

internasional. Menteri Luar Negeri yang saat itu dijabat oleh Agus Salim, 

memberikan ijin kepada seorang pemuda komunis bernama Soeripno untuk 

membuka kontak dengan Sovyet.195 Selanjutnya, Soeripno terus berkomunikasi 

dengan Duta Besar Silin untuk membicarakan kemungkinan-kemungkinan 

Indonesia membuka hubungan diplomatic dengan Rusia, dan hal itu disepkati.196 

 Tahun 1948 merupakan tahun dimana perang dingin sedang terjadi secara 

hebat.197 Kondisi Indonesia juga sedang menghadapi perjanjian Renville.198 

Dirarifikasinya perjanjian diplomatic antara Indonesia-Rusia menempatkan 

pemerintahan Hatta berada dalam posisi sulit. Pasalnya, saat itu Indonesia sangat 
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bergantung kepada Amerika Serikat dalam menghadapi Belanda.199 Sementara 

hubungan Amerika-Rusia benar-benar buruk saat itu.200 Ini merupakan sebuah 

kesulitan, sebab Belanda akan membuat opini bahwa Indonesia berada di bawah 

pengaruh komunis. 

 Kaum komunis juga mencoba menekan pemerintah, agar dalam 

menghadapi pertarungan blok-blok besar di dunia yang sedang terjadi, Indonesia 

memihak blok timur. Hatta selaku pemimpin cabinet, sudah menjelaskan dalam 

pidatonya di hadapan Badan Pekerja KNIP bahwa Indonesia tidak akan memilih 

jalan pro Soviet atau pro Amerika.201 Hatta sudah mantap, bahwa Indonesia harus 

menjadi subyek dalam percaturan politik dunia, bukan obyek yang diseret kesana 

kemari oleh blok-blok besar. Hatta yakin pada kekuatan bangsanya sendiri mampu 

menjaga perdamaian dunia. 

 Kaum komunis tetap mendesak. Menanggapi pidato Hatta di hadapan 

Badan Pekerja KNIP tanggal 2 September 1948, politbiro PKI, Njoto, 

menyampaikan bahwa: memilih  komunisme berarti memilih patriotism, tidak 

memilih antara Rusia dan Amerika berarti mengikuti Amerika.202 Pada siding-

sidang BP KNIP selanjutnya, forum dikuasai oleh Front Demokrasi Rakyat (FDR) 

atau Sayap Kiri.203 Di dalam forum 16 September 1948 tersebut, Hatta terus 
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dicecar oleh pengkritik dari FDR. Hatta kukuh mempertahankan argumennya 

bahwa memihak Soviet bukan sebuah hal yang tepat.204 

Pidato Hatta 2 September 1948 tersebut menimbulkan resistensi yang 

sangat kuat oleh kaum komunis. Tekanan datang dari petinggi PKI lain, Musso. 

Sebelumnya, Musso menerbitkan buku berjudul Djalan Baroe Repoeblik yang 

berisi tentang tuntutan-tuntutan yang disetujui dan diterbitkan oleh Comite 

Central (CC) PKI pada 28 Agustus 1948.205. Dalam buku tersebut, Musso 

menulis: 

“Dalam politiknja terhadap Soviet Uni, PKI mengandjurkan sebulat-
bulatnja supaja diadakan perhubungan langsung antara Republik Indonesia 

dengan Soviet Uni dalam segala lapangan. Soviet Uni adalah sekutu jang 

semestinja dari rakjat Indonesia melawan imperialism oleh karena Soviet 

mempelopori perdjuangan melawan blok imperialis jang dipimpin oleh 

Amerika Serikat.”206 

 

 Bagi Musso dan PKI, Amerika Serikat mencoba menancapkan pengaruh-

pengaruh imperialisme. Secara terang-terangan menolak perjanjian Renville dan 

Lingggardjati karena dinilai masih memperkuat pengaruh imperialism di dalam 

tubuh republic.207 Musso memaknai bahwa perjuangan melawan imperialism di 

era perang dingin berlaku biner: melawan imperialism sudah pasti ahrus 

mengikuti soviet. Nampaknya ini yang membuat Hatta perlu merespon. Melalui 

pidato mendayung di antara dua karang. 
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 Sehari setelah pidato 2 September1948 oleh Hatta, Musso kembali 

mengomentari dengan beridato di hadapan Kongres Barisan Tani Indonesia (BTI). 

Musso menyampaikan bahwa netralitas tidak mungkin ada dalam situasi politik 

internasional, dengan demikian Musso menuntut agar Republik memilih Rusia208 

pada 2 hari berikutnya, tepatnya 5 September 1948, Musso menhadiri undangan 

organisasi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada kemudian ikut memberikan 

pidato. Pidato Musso di forum tersebut masih berisi soal pilihan pemerintah 

Republik dalam politik luar negerinya. Musso memuj kekuatan Soviet, yang 

baginya akan mudah sekali dalam mengalahkan amerika. 209 
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BAB V 

KONSTRUKSI SOSIAL PEMIKIRAN POLITIK LUAR 

NEGERI MOHAMMAD HATTA 

 Pada bab V ini penulis akan mulai menelusuri secara mendetail tentang 

seluk beluk pemikiran Hatta. Bab V ini akan menjawab beberapa pertanyaan 

mengenai darimana ide politik luar negeri bebas aktif itu tumbuh, factor-faktor 

apa yang mempengaruhi Hatta menelurkan gagasan tersbut, mengapa Hatta harus 

memilih bebas aktif, dan kemudian bagaimana Hatta mentransformasikan 

pemikirinnya itu ke dalam aksi-aksi politik. Dimulai dari latar belakang keluarga, 

aktivitas politik, hingga ia berada dalam tampuk kepemimpinan republic, benang 

merah pemikiran politik luar negeri bebas aktif Hatta akan terlihat. 

5.1. Internalisasi  

 Pada tahap Internalisasi, dapat dilihat darimana bibit-bibit ide bebas aktif 

itu diperoleh. Internalisasi berjalan melalui 2 buah sosialisasi, yakni primer dan 

sekunder. Sosialisasi primer berlangsung pada kelompok social yang paling dasar: 

keluarga. Dalam sosialisasi primer, apa yang diperoleh akan segaris lurus dengan 

apa yang akan dilakukan pada tahapan-tahapan selanjutnya. Sosialisasi primer 

dibentuk oleh dua hal: identifikasi diri dan significant other.  

 Setelah sosialisasi primer, kemudian dimantapkan dengan sosialisasi 

sekunder. Di ranah sosialisasi sekunder terbentuk ranah yang lebih kompleks dan 

plural daripada sosialisasi primer. Sosialisasi sekunder ditentukan distribusi 

pengetahuan yang ada di dalam masyarakat. Sosialisasi sekunder memberikan 
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peran khusus sesuai dengan pengetahuan yang ada dalam masyarakat (role 

specific knowledge) .  

5.1.1. Sosialisasi Primer 

Hatta lahir dan besar di keluarga yang menjunjung tinggi ilmu agama dan 

pengetahuan. Hal itu datang dari latar belakang dua keluarga yang berbeda: 

keluarga ayah yang agamis dan keluarga ibu yang modern. Hatta kecil menerima 

keduanya. Hatta kecil adalah anak yang rajin mengaji dan pergi ke sekolah 

modern.  

Hatta sejak kecil diasuh oleh keluarga Ibunya, karena ayahnya telah 

meninggal saat Hatta belum genap berusia satu bulan. Dalam keluarga ibunya, 

sosok Mak Gaek, nenek Hatta dari garis Ibu, adalah salah satu orang yang paling 

dihormati dalam keluarga. Memang di Minang pada saat itu masih banyak 

menganut system matrilineal. Mak Gaek adalah sosok sentral dalam keluarga, 

yang mengatur segala urusan rumah tangga, sekaligus keras kepada Hatta dalam 

mendidik sifat disipilin.210 

Kakek Hatta, Pak Gaek, adalah seorang pengusaha yang memiliki jaringan 

luas. Bernama asli Ilyas Bagindo Marah, memiliki hubungan dagang yang luas 

sampai ke daerah Sawah Lunto dan Padang.211 Bisnis yang dijalankan adalah 

bisnis mengantar surat, yang jalurnya ia kuasai hingga Sibolga. Dari Pak Gaek, 

Hatta belajar humanism. Pak Gaek memperlakukan seluruh anak buahnya setara. 

“I also learnt a lot from the way Pak Gaek ran his organization. He 

treated all his assistant equally, right down the ostlers and the grooms. “We 
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are all human beings”, he would often says to his grandchildren. “If it were 

not for them, I would not have achieved as much as I have.”212 

Nampaknya inilah pintu masuk pemikiran Hatta yang humanis, yang 

melihat manusia sebagai setara dan sama-sama manusia seperti dirinya. Hatta 

diajarkan sejak kecil untuk melihat manusia, entah apapun kelas sosialnya sebagai 

setara dengan dirinya dan diperlakukan secara setara.  

Kakek dan nenek Hatta adalah significant others di masa kecil Hatta. 

Dalam penjelasan Berger, seorang anak kecil akan mengambil dan 

menginternalisasi aturan-aturan yang diberikan oleh significant others, serta 

meniru attitudenya.213 Humanism kakek Hatta terinternalisasi dalam diri Hatta, 

sehingga ia merasa terganggu jika terdapat hal yang bertentenngan dengan nilai-

nilai yang diajarkan oleh kakeknya. Demikian halnya ketika ia melihat dan 

merasakan langsung kolonialisme. 

Hatta hidup di masa kolonialisme sedang gencar di tanah Minang. Realitas 

yang dilihatnya, berupa penjajahan Belanda membuat humanism Hatta kecil 

merasa terganggu. Hatta mulai bahwa apa yang dilakukan pemerintah colonial 

mengusik hati nuraninya. Pada tahun 1908, terjadi pemberontakan di Kamang, 

daerah dekat Bukittinggi. Pemberontakan melawan otoritas kkolonial Hindia 

Belanda itu disebabkan oleh cultursteelsel  atau tanam paksa. Penduduk daerah 

Kamang yang terdiri dari laki-laki atau perempuan bahkan anak-anak melakukan 
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perlawanan dengan peralatan seadanya: golok, pisau, cangkul, dsb.214 

Konsekuensinya adalah hamper 100 orang warga Kamang tewas tertembak.215 

 Hatta yang saat itu masih berusia 6 tahun mengetahui peristiwa itu.  

Apalagi, ada salah seorang kerabat Hatta yakni Pak Gaek Rais, yang merupakan 

kawan dekat dari kakek kandung Hatta dipenjara oleh pemerintah colonial. Gaek 

Rais dituduh terlibat pemberontakan tersebut, dan bagi Hatta ini tak masuk akal 

sebab Gaek Rais tinggal di Payakumbuh yang jauh dari Kamang, serta tidak 

memiliki koneksi apapun dengan Kamang.216 Gaek Rais ditangkap karena ia 

pernah mengkritik Mr. Westenenk, seorang Asisten Residen Agam lewat Koran 

Utusan Malayu217. Lewat tulisan tersebut, Gaek Rais menyindir perilaku tak 

terpuji dari Mr. Westenenk.218 Selain itu, Belanda menjadi memperketat 

pengamanan di sekitar tempat Hatta tinnggal, yang letaknya tak jauh dari 

Kamang. Banyak tentara Belanda mondar-mandir di lingkungannya, dan di tengah 

malam sering terdengar suara-suara berisik pasukan Belanda.219 

 Ketika kereta yang membaawa Pak Gaek  ke penjara di Padang Melintas 

di dekat rumah Hatta, seluruh keluarga bersama Hatta menunggu di pinggiran rel. 

Saat itu Pak Gaek melambaikan tangan dan terlihat tangannya sedang diborgol. 

Hatta dan keluarga, dengan sedih membalas lambaian tangan itu.220 
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 Hatta merasakan kepedihan kolonialisme secara langsung. Kolonialisme 

merugikan orang-orang di sekitarnya. Hatta menganggap bahwa Belanda adalah 

sesuatu yang kejam “Deep inside me, I felt that the Dutch were evil.”221 

 Sejak kecil, Hatta sudah diajarkan soal kemanusiaan dan kedisiplinan oleh 

keluarganya. Tindakan pemerintah colonial, yang menyengsarakan kejam dan 

menyengsarakan kaumnya, disadari oleh Hatta sejak ia masih belia. Kesadaran ini 

timbul atas dua hal: didikan keluarga yang humanis, serta lingkungan yang secara 

obyektif tidak humanis. Dengan demikian, Hatta menyimpulkan bahwa 

kolonialisme adalah hal yang tida benar dan tidak bisa dibiarkan, Meskipun ia 

hidup dalam lingkungan colonial: sekolah di sekolah Eropa, belajar bahasa 

Belanda, membuat ia tak lantas melupakan apa yang dialami oleh kaumnya.  

Dalam pembentukan identitas atau identifikasi diri, significant others 

berpengaruh besar.222 Masa kecil adalah the individual's first world is constructed. 

223 Dari dunia tersebut, individu melakukan identifikasi diri. Hatta mengatakan 

bahwa ia melihat penjajahan sebagai evil, yang berarti Hatta berposisi di seberang 

kolonialisme itu sendiri. Identifikasi diri Hatta kecil adalah ia berada pada posisi 

non-kolonialis.  Spirit anti-penindasan tersebut yang menjadi spirit Hatta selama 

hidupnya, yang membuat ia terus berjuang. Dari titik ini, Hatta menapaki jalan 

panjang untuk memerdekakan bangsanya dari kepentingan yang menyengsarakan.  
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5.1.2. Sosialisasi Sekunder 

Sosialisasi sekunder merupakan kelanjutan daripada sosialisasi primer. 

Sosialisasi sekunder berlangsung dengan 2 hal yakni melalui sub-dunia 

kelembagaan dan common sense of knowledge. Sub dunia kelembagaan adalah 

lembaga yang membagi berdasar kelompok-kelompok social kemudian kelompok 

tersebut kemudian menentukan pengetahuan yang diperoleh oleh individu.224 

Dalam hal ini, Hatta berada dalam masyarakat pribumi, dan saat itu pribumi 

adalah kelompok yang lebih rendah daripada kaum penjajah. Tentu jika Hatta 

berada di lingkungan penjajah, barangkali ia akan mewajari kolonialisme itu. 

Individu dalam taraf ini, ditentukan oleh lembaga social mana ia dibesarkan. 

 Hatta bergabung dengan dengan gerakan-gerakan nasional untuk 

menentang penjajahan Seperti JSB dan PI. Kemudian, lembaga ini menyuntikkan 

‘special knowledge’ kepada si individu.225 Pengetahuan yang ia dapatkan cukup 

jelas: bahwa dirinya dan bangsanya harus merdeka. Untuk itu, Hatta mengambil 

pengetahuan yang lebih spesifik soal bagaimana cara memerdekakan kaumnya: 

berorganisasi, berkuliah dan  bertemu tokoh-tokoh pergerakan. Pada bagian ini, 

akan dijelaskan dan ditelusuri ide-ide Hatta tentang self-reliance. Bagian ini akan 

menunjukkan Hatta terpengaruh oleh pemikiran apa dan siapa. 
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5.1.2.1. Mengenal pergerakan melalui tokoh Serikat Islam (SI) 

Hatta berlangganan majalah Utusan Hindia pimpinan Tjokroaminoto dan 

Majalah Neraca asuhan Abdul Muis.226 Sejak usia 16 tahun, ia sudah mengikuti 

gejolak pergerakan politik internasional. Ia tidak hanya mengikuti dari majalah. 

Jika Abdul Muis mengadakan ceramah di daerahnya (Minang), Hatta selalu 

menyempatkan hadir.  

Abdul Muis adalah tokoh politik cum sastrawan yang juga bersal dari 

Sumatra Barat.227 Ia aktif di serikat islam pada awalnya, kemudian menjadi 

pemimpin PKI di tahun 1920-an, kemudian ia ditangkap karena dituduh terlibat 

pemberontakan PKI 1926.228 Kemudian ia diasingkan dan dilarang tinggal di 

tempat kelahirannya Sumatera Barat. Ia memilih Garut sebagai tempat 

pengasingannya.229  

Pada Agustus 1918, Hatta bertemu dengan Abdul Muis. Kebetulan Abdul 

Muis sedang mengunjungi Sumatera Barat. Saat itu Hatta sedang menjadi 

pimpinan JSB. Hatta diundang oleh Abdul Muis untuk bertemu di daerah Teluk 

Bayur untuk berbicara. Pembicaraan antara pimpinan JSB dengan Muis 

berlangsung tertutup saja. 

Hatta mengaku ia terkesima dengan Abdul Muis.230 Baru pertama kali ini, 

kata Hatta, ia melihat dan mendengar pembicaraan yang sangat menarik dan 
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membuat antusias231 Hatta ingat betul pada pertemuan itu, Muis berbicara soal self 

government, yang menjadi tujuan utama dari pergerakan nasional.232 Pertemuan 

tersebut menguatkan perasaan anti-kolonial pada setiap orang yang hadir, 

termasuk Hatta.233 

Pemikiran Abdul Muis memang anti kolonialis dan pro kepada rakyat 

Hindia Belanda. Hal yang pertama perlu dilakukan adalah membangunkan 

kesadaran nasional di seluruh Hindia Belanda234 -termasuk pertemuan dengan 

Hatta juga membahas soal pentingnya kesadaran nasional.235 Setelah kesadaran 

nasional terbentuk, serikat serikat di Hindi Belanda bertugas untuk memperbaiki 

nasib bumiputera.236  

Di lain waktu, ia bertemu juga dengan Agus Salim. Pertemuan dengan 

Agus Salim terjadi di Batavia, ketika ia melanjutkan studi ke Batavia. Pertemuan 

dengan Agus Salim sama halnya seperti pertemuan dengan Abdul Muis, dimana 

Hatta lebih banyak mendengar.237   Mereka sempat berdebat soal sosialisme. Bagi 

Salim, masyarakat islam menghendaki lahirnya masyarakat yang setara dan 

diperlakukan sama.238 Salim tidak setuju bahwa dikatakan jika sosialisme berasal 

dari Marx, ia berasal dari Allah. SWT.239 Sosialisme islam ala Salim dan tokoh-
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tokoh SI lainnya mempengaruhi pemikiran Hatta.240 Pidato Hatta tahun 1950 

berjudul Sosialisme di Indonesia, mengungkapkan bahwa ajaran islam yang 

mempengaruhi lahirnya sosialisme di Indonesia.241 

Tokoh SI lain yang ia ikuti adalah Tjokroaminoto. Walaupaun tidak 

bertemu dengan Tjokro, namun Hatta mengikuti majalah Utusan Hindia..Hatta 

mengenal pemikiran Tjokroaminoto lewat majalah-majalah yang didapatkannya di 

kantor Sarekat usaha. Keterpengaruhan Hatta pada Tjokroaminoto terlihat dalam 

pemikiran sosialisme islam. Pidato  kelak Hatta tahun 1950 berjudul Sosialisme di 

Indonesia, mengungkapkan bahwa ajaran islam yang mempengaruhi lahirnya 

sosialisme di Indonesia.242 Sosialisme islam juga menjadi pemikiran dari Tjokro. 

Bukunya berjudul Islam dan Sosialisme, menguraikan bahwa agama islam adalah 

agama yang sosialistik243. Sosialisme memiliki anasir yang sama dengan ajaran 

islam, yakni, persamaan, persaudaraan, dan kemerdekaan.244 

5.1.2.2. Berjumpa dengan para anti-imperialis dari seluruh dunia 

Penggunaan nama Indonesia diperkenalkan oleh Hatta ke luar negeri. Saat 

itu ia sedang menjadi pimpinan PI dan mendapat undangan untuk menghadiri 

Kongres Demokrasi Internasional untuk Perdamaian di Perancis pada tahun 1926. 

Hatta adalah perantara dari perwakilan bangsa Asia yang hadir pada saat itu. 

Bangsa Asia yang hadir sebagian besar menggunakan bahasa perancis dan 
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sebagian lagi berbahasa Inggris.245 Sementara Hatta menguasai kedua bahasa 

tersebut. 

Dalam konferensi tersebut, Hatta berhasil membuat siding menghilangkan 

nama Hindia Belanda dan menggantinya dengan nama Indonesia.246 Hal tersebut 

menjadi kemenangan bagi Hatta dan kawan-kawannya. Pasalnya, perwakilan 

belanda yang hadir pun juga menolak penggunaan nama Indonesia. Namun nama 

Indonesia tetap digunakan dan menjadi sejarah memperkenalkan nama Indonesia 

di masyarakat dunia.247 

Tahun berikutnya, Hatta kembali diundang dalam liga internasional. Kali 

ini, ia diundang oleh Kongres Internasional Menentang Kolonialisme yang 

diadakan di Brussels. Ia datang bersama Ahmad Subarjo, Gatot Tanumiharja, dan 

Abdul Manaf. Wakil-wakil Indonesia memegang peranan pernting dalam forum 

ini. Semaun dan Hatta duduk dalam presidium kongres. Akhir dari kongres ini 

adalah dibentuknya Liga Menentang Imperialisme. 

Di Liga ini, Hatta bertemu dengan Jawahral Nehru dari India dan Hafiz 

Ramadhan Bey dari Mesir (yang nanti menjadi presiden Senegal)Hatta dan Nehru 

sama-sama duduk di badan eksekutif liga ini.248 Hatta sangat terkesan dengan 

Nehru.249 Kelak, Hatta terlihat terpengaruh dengan Nehru. Apalagi soal pilihan 

atas dua kutub yang sealing bersitegang.250  
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5.1.2.3. Bertemu dengan tokoh komunis 

 Hatta terinspirasi oleh Tan Malaka. Hatta memang pernah bertemu dangan 

Tan Malaka di Brussel,251 namun tidak diketahui apa yang mereka bicarakan. Saat 

di Belanda, Hatta menerima brosur berjudul Naar de Republiek Indonesie 

(Menuju Republik Indonesia) yang disebar tahun 1925.252 Diketahui tulisan itu 

adalah buatan Tan Malaka. Brosur itu menguraikan akan kondisi dunia saat itu 

yang sedang terbelah menjadi dua akibat perang dunia 1.253 Kemudian juga 

menguraikan kondisi politik Indonesia dan  menjabarkan peluang merdekanya 

Indonesia dari kolonialisme Belanda.254 Brosur tersebut meramalkan bahwa akan 

terjadi perang susulan,255 yang kemudian Hatta juga memberikan ramalannya 

tentang terjadinya perang dunia 2.  

 Saat di Belanda, Hatta bertemu dengan tokoh komunis Indonesia,  

Semaun. Semaun terpaksa tinggal di Belanda mulai awal tahun 1920-an karena 

diburu pemerintah di Hindia Belanda. Pertemuan dengan Semaun membicarakan 

banyak hal terkait persoalan bangsa Indonesia dan persoalan kemerdekaan. Juga 

membicarakan tentang Perhimpunan Indonesia yang ada di Belanda.256 

 Saat bertemu dengan Semaun, Hatta memberikan penilain terhadap orang 

komunis di Indonesia. Penilaian Hatta tidaklah negative. Menurutnya, orang 

komunis Indonesia tidak benar-benar komunis. Orang komunis Indonesia masih 

bersifat nasional dan dibutuhkan untuk perjuangan dan mewujudkan persatuan 
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indonsesia.257 Bagi Hatta, orang komunis Indonesia adalah verkapte nasionalisten, 

nasionalis terselubung yang tidak menentang kapitalis Indonesia dan dekat dengan 

kawan yang satu bangsa.258 

 Hatta menyampaikan pada Semaun soal pandagannya tentang komunisme 

dan Indonesia. Menurutnya Indonesa bukanlah lading yang subur untuk 

pertumbuhan komunisme.259 Semaun sepakat saja, bahkan ia menyerukan untuk 

tidak mempercayai lagi kaum komunis Belanda, malah perlu untuk memercayai 

golongan nasionalis Indonesia.260 Semaun tak akan membiarkan kepemimpinan 

gerakan buruh Indonesia jatuh kepada komunis Belanda.261 

 Kemudian, Hatta membicarakan soal Perhimpunan Indonesiayang 

dipimpinnya. Hatta dan Semaun membuat beberapa kesepakatan tentang PI dan 

PKI. Kesepakatan tersebut memuat 4 poin antara lain: pertama, PI akan 

menceburkan diri kepada pergerakan Indonesia dan berjuang untuk rakyat 

Indonesia ; kedua, PKI mengakui kepemimpinan PI dan tidak akan melakukan 

oposisi terhadap PI ; ketiga, segala bentuk percetakan yang dikelola oleh PKI akan 

ditransfer untuk digunakan oleh PI ; keempat, perjanjian akan difotokopi menjadi 

6 untuk dibagikan kepada masing-masing partai.262 
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5.1.2.4. Hatta dan Marxisme 

 Is Hatta Marxust? Adalah judul artikel yang diterbitkan oleh majalah Sin 

Tit Po pada tahun 1938.263 Artikel itu bernada provokatif. Penulisnya mengaku 

bernama Mevrow Vodegel Sumarah, yang nantinya diketahui bahwa Sumarah 

bernama asli Tan Ling Djie.264 Tan Ling Djie adalah seorang komunis, yang di 

dalam partai komunis sendiri cukup kontroversial.265 Djie menelurkan gagasan 

partai “penampung”, untuk mewadahi orang-orang berhaluan komunis namun 

tidak mau bergabung kepada PKI.266 Kiprahnya di PKI adalah seorang praktisi 

atau politisi lapangan, yang tidak menganggap soal-soal teoritik itu penting.267 

Anggapan ini tak lepas dari pertarungan antar golongan (muda dan tua) dalam 

tubuh PKI pasca 1948, dan Tan Ling Djie adalah seorang yang berada dalam 

‘golongan tua’.268 

Artikel provokatif Djie tersebut adalah tanggapan dari artikel Hatta 

berjudul Segi-segi Utama Ekonomi Dunia yang juga diterbitkan oleh Sin Tit Po.269 

Artikel Is Hatta Marxist dijawab oleh Hatta dengan judul Marxisme atau Kearifan 

Sang Epigon.270 Hatta berpolemik dengan Djie saat ia masih di pembuangan 

Banda. Di pembuangan, ia masih sempat berpolemik bahkan mengirimkan naskah 

balasan artikel tersebut menggunakan kapal. 
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Nampaknya, soal marxisme Hatta, itu menjadi soal yang sensitive. Namun 

Hatta memang mengenal Marxisme. Terbukti bahwa Hatta cepat sekali dalam 

merespon artikel yang menuduh dirinya seorang Marxis. Memang Hatta memiliki 

corak pemikiran Marxis. Ia menyukai satu buku, yang menjadi koleksi buku 

paling awalnya, berjudul De Socialisten, karangan H.P. Quack.271 Buku tersebut 

membahas eksperimentasi sosialisme dari zaman yunani kuno hingga Marx.272 Ia 

sering sekali mengutip atau menggunakan analisis marxisme dalam tulisan-

tulisannya.273 Risalah-risalahnya soal koperasi dan ekonomi kerakyatan, juga 

berisi peenentangan atas system ekonomi kapitalis.274 Selain itu koperasi menurut 

Hatta bukanlah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tapi untuk 

bertahan hidup dengan asas tolong menolong.275 

Koperasi menjadi perhatian Hatta, untuk membawa kemakmuran kepada 

rakyat Indonesia. Dalam koperasi, ia mengumpulkan tenaga-tenaga ekonomi yang 

terpencar dan kecil-kecil menjadi sesuatu yang besar.276 Koperasi menentang 

kapitalisme yang modalnya dimiliki satu orang dengan yang lain tidak memiliki 

modal.277 Asas kepmilikan modal dalam koperasi adalah dimiliki bersama, dengan 

keuntungan yang didapat nanti akan dibagikan secara bersama.278 Dari prinsip-

prinsip tersebut, Hatta Nampak berpikiran Marxian. Misalkan dalam soal 
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keuntungan, tidak ada penghisapan nilai lebih.279 Nili lebih tidak dihisap seperti 

analisis Marx terhadap imunitas system kapitalisme.  

Is Hatta Marxist? Pertanyaan ini penting untuk dijawab. Sebab, menjadi 

aneh apabila pemikiran Marxisme Hatta tidak membawanya berpihak kepada 

Komunisme atau Sovyet. Kemudian apakah Hatta bukan seorang Marxis yang 

sebenar-benarnya? Apakah Hatta hanya menggunakan Marxisme sebagai kulit 

saja agar mampu menarik simpati orang-orang berhaluan kiri? Kontradiksi soal 

Marxisme Hatta tersebut penting untuk diulas di bagian ini. 

Pertentangannya dengan PKI soal Marxisme pernah mencuat. Hatta 

dituduh sebagai orang yang tidak paham dengan Marxisme dan hanya 

menggunakan Marxisme untuk mencapai kepentingannya sendiri.280 Hatta 

dianggap mereduksi Negara hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban. 

Negara tidak dilihat sebagai konsekuensi langsung dari pertentangan kelas yang 

terjadi di dalam negeri.281 

Daniel Dhakidae berkata bahwa jikalau ia mencoba ‘menelikung’ 

Marxisme, ia tentu akan membuat teorinya sendiri tanpa menyeret nama Marx, 

yang bisa saja disebut materialism historie van Mohammad Hatta. Namun 

sejatinya, kadar Marxisme seseorang tidak hanya bisa diukur dari keikutsertaan 

partai atau sumpah setia pada ideology komunis. Nyatanya, ada banyak sekali 

varian Marxisme di dunia ini, dan masing-masing mengaku sebagai Marxis paling 

                                                             
279 Karl Marx. Das Kapital; Jilid I (Jakarta: Hastra Mitra, 2004): 26 
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orisinil: pertentangan marxisme ortodoks versus marxisme kritis,282 atau 

pertentangan antara PKI dan Murba sebagai pewaris sah Marxisme di Indonesia.  

Sesungguhnya ada 3 tingkatan marxisme seseorang, menurut Hatta, yakni: 

pertama, sebagai metode kerja keilmuan; kedua, sebagai ajaran politik; ketiga, 

sebagai pandangan terhadap dunia.283 Dari ketiganya, Hatta mengaku hanya 

meletakkan marxisme sebagai metode kerja keilmuan.284 Ia tidak berminat 

menjadi komunis.285 

 

5.1.2.5. Dasar Pemikiran Hatta (Non-kooperasi? Dan percaya diri 

sendiri) 

Dasar pemikiran Bung Hatta mantap ketika ia berada di Belanda 

memimpin PI. Dasar tersebut terlacak dari tulisan-tulisan yang dibuatnya, atau 

pada pidato yang diucapkannya. Dalam tulisan-tulisannya, berserak kepingan 

dasar-dasar pemikirannya secara acak. Namun, Deliar Noer mengkidentifikasinya 

menjadi 3, yakni: non-kooperasi, percaya diri sendiri, dan persatuan nasional.286 

Namun dalam  

Non-kooperatif (atau kooperatif?) 

Non kooperasi menjadi tema yang seirng digunakan oleh Hatta dalam 

tulisannya. Setidaknya ada 3 tulisan yang mencantumkan judul Non-kooperasi. 
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Antara lain Non Cooperatie (1930), De Politieke betekenis van Non-Cooperatie 

(1930), dan Non-Kooperasi bukan Non Aksi (1932). Non kooperasi menjadi dasar 

pemikiran serta prinsip, yang ia terapkan sejak zaman ia memimpin perhimpunan 

Indonesia.  

Bagi Hatta, non-kooperasi adalah jalan yang satu-satunya untuk mencapai 

kemerdekaan.287 Ia menggunakan dalil sejarah, bahwa sejarah yang membuktikan 

bahwa non-kooperasi ampuh digunakan untuk mencapai kemerdekaaan.288 

Bahkan ia mengungkapkan bahwa Belanda yang memberikan contoh, ketika 

Belanda berjuang keluar dari penjajahan Spanyol selama 80 tahun.289 Negara barat 

lain, seperti Irlandia, juga tidak berkompromi dan malah membuat ‘Negara dalam 

negara ketika ia berhadapan dengan Inggris.290 

Non-kooperasi secara prinsip menolak bekerja sama dan berkompromi 

dengan pemerintah colonial. Non-kooperasi menentang segala halangan yang 

akan menghalangi cita-cita Indonesia merdeka.291 Ia berjalan dengan berbagai 

cara , antara lain mmenolak duduk di dewan perwakilan yang didirikan oleh 

Belanda, juga berarti menolak bekerja dalam lingkungan colonial.292 Sebab bagi 

Hatta, parlemen atau volksraad itu berbahaya bagi rakyat dan nasib pergerakan. Ia 

mengelabuhi mata rakyat karena dianggap sebagai target baru dalam 
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pergerakan.293 Padahal tujuan utama adalah Indonesia merdeka. Hatta sepakat-

sepakat saja dengan parlemen. Namun parlemen Belanda bukan pilihan. Ia 

mengatakan bahwa parlemen harus parleman sejati yang diadakan oleh rakyat dan 

dipilih langsung oleh rakyat.294 

Di tahun-tahun tersebut, memang banyak tokoh-tokoh bangsa yang 

menggalakkan non-kooperasi. Sukarno gembar-gembor soal non-kooperasi 

bersama partainya.295 Tan Malaka kemudian menerbitkan buku Aksi Massa yang 

dianggap sebagai jalan untuk revolusi Indonesia. Aksi Massa Tan Malak murni 

bertumpu pada gerakan rakyat yang tertindas, dan tidak bekerja sama dengan 

siapapun apalagi kaum penindas.296 

Namun beberapa tokoh menemui inkonsistensi dalam ber-non-kooperasi. 

Sukarno pernah meminta Tjipto Mangunkusumo yang saat itu menjalani 

pengasingan di Banda agar menerima permintaan menjadi anggota Dewan 

Rakyat.297 Sukarno juga melakukan banding kepada pengadilan tinggi belanda 

saat ia dijatuhi hukuman di pengadilan Bandung.298 Malah, perhimpunan 

Indonesia pada 1929, memutuskan untuk ikut duduk dalam Twede Kamer, majelis 

rendah negeri Belanda.299 

Hatta dan Sukarno berpolemik cukup panjang soal non-kooperasi. Hatta 

melihat bahwa kawan-kawan seperjuangannya mulai koopeatif dengan kaum 
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penjajah. namun terdapat perbedaan makna non-kooperasi, terutama bagi Sukarno 

dan Hatta. Hatta beranggapan bahwa non-kooperasi adalah sebuah senjata 

perjuangan yang menghendaki Indonesia merdeka dengan tidak bekerja sama 

dengan Belanda.300 Kemudian Sukarno menjawab Hatta, bahwa non kooperasi 

bukan saja perjuangan, tetapi asas perjuangan.301 Dengan menyindir, Sukarno 

bilang bahwa non-kooperator jika dilihat dari kacamata Hatta, ia (Hatta) tidak 

mungkin pergi ke Den Haag. Sukarno menambahkan, bahwa di manapun seorang 

non-cooperator bertempat –meskipun di dalam Twede Kamer yang selama ini 

Hatta tentang- selama ia masih bersikap radikal, ia addalah tetap seorang non-

cooperator.302 

Hatta sebenarnya tidak terlalu non-kooperasi. Di pengasingan Banda, 

Hatta berubah dari nonkooperatif menjadi kooperatif.303 Syahrir mengatakan 

bahwa Hatta sebenarnya kooperatif, karena ia masih percaya kepada humanisme 

dari pemerintahan yang modern dan demokratis.304 Hatta telah belajar banyak hal 

dalam politik, sehingga ia berubah dalam melihat politik. Ia tak se-militan saat ia 

belum menjalani hukuman pengasingan.305 Saat jepang datang, Hatta pun melunak 

kepada jepang.306  
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Non-kooperasi hanya sooal cara. Walaupun Hatta dianggap lebih 

kooperatif, nyatanya tujuannya memerdekakan Indonesia tak pernah goyah. 

Tokoh-tokoh bangsa lain pun juga demikian. Kooperatif yang dilakukan bukan 

berarti berubah haluan menjadi berpihak dan menghalalkan kolonialisme. Namun, 

cara mencapai tujuan dengan memanfaatkan peluang yang tersedia.  

Percaya diri sendiri  

 Pecaya pada diri sendiri atau self-help adalah dasar pemikiran Hatta yang 

utama. Ia menganjurkan agar ketergantungan dibuang jauh-jauh.307 Non kooperasi 

juga berarti percaya pada diri sendiri, sehinggga ia tak perlu bekerja sama dengan 

pihak colonial. Namun lebih jauh, bahwa percaya diri sendiri adalah sebuah 

keyakinan beserta beragam rasionalisasi, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa 

yang tidak bergantung pada siapapun. Bangsa Indonesia senang disebut sebagai 

bangsa yang gandrung akan kemerdekaan. Ketidak tergantungan itu terdapat 

dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi dan politik.  

Di bidang ekonomi, Hatta menganjurkan koperasi. Koperasi adalah contoh 

kemandirian dalam bidang perekonomian. Rakyat semuanya memiliki modal, 

melakukan produksi sendiri, menjualnya dan membagikan untung secara merata 

kepada anggota koperasi. Dalam artikelnya berjudul Struktur Ekonomi dunia dan 

Kekuasaan, ia juga menyampaikan soal koperasi. Hatta menjelaskan, bahwa 
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dalam serangan modal asing yang begitu kuat, dan menimbulkan kemelaratan 

rakyat, hanya kehidupan ekonomi yang kooperatif yang mampu melawannya.308 

 Dalam hubungannya di antara masyarakat Internasional, percaya diri 

sendiri juga menjadi prinsip utama. Mencapai cita-cita bangsa yakni merdeka, 

harus dicapai dengan tangan sendiri. Hal ini disampaikan seperti dalam karya-

karya tulisnya. Menghadapi perang pasifik tahun 1942, Hatta menuliskan tentang 

seruan bergabung dalam perang, untuk mencapai tujuan Indonesia merdeka.309 

Selain itu, politik bebas –aktif yang digagas oleh Hatta, adalah cerminan dari 

sikap kepercayaan dirinya terhadap kekuatan bangsanya. Menciptakan jalan 

ketiga, dengan tidak memihak blok Amerika Serikat atau Sovyet adalah bentuk 

kepercayaan diri bahwa bangsanya mampu untuk tidak bergantung kepada pihak 

manapun.  

 Soal kepercayaan diri Hatta sehingga membawa Indonesia menganut 

politik luar negeri bebas-aktif, akan dibahas selanjutnya. Di sub-bab selanjutnya, 

terdapat uraian tentang politik luar negeri bebas-aktif secara prinsipil maupun 

secara praxis. Dari uraian tersebut, akan terlihat benang merah kepribadian Hatta 

yang percaya diri sendiri dengan politik luar negeri bebas-aktif. 

 

5.2. Obyektivasi 

 Dalam momen obyektivasi, akan dijelaskan bagaimana Hatta memaknai 

realitas bangsanya di tengah percaturan politik dunia. Dalam pemaknaan realitas 
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tersebut, Hatta memunculkan ide-ide self-reliance sebagai jawaban agar 

bangsanya menemukan kemandirian dan tidak terpengaruh dengan bangsa 

lainnya. Ide tersebut adalah hasil dialektika atas dirinya dan realitas yang ia 

hadapi.  

 Sub-bab ini akan menjelaskan realitas par excellence tarik menarik posisi 

Indonesia di tengah perang dingin. Kemudian bagaimana Hatta memaknai realitas 

tersebut kemudian dituangkan dalam bermacam-macam ungkapan. Sehingga 

Hatta menjawab persoalan tersebut dengan konsepsi politik bebas aktif sebagai 

jalan keluar. Konsepsi politik bebas aktif adalah yang mampu membawa dirinya 

dan bangsanya keluar dari dominasi kekuatan besar yang mempengaruhi 

bangsanya.  

 5.2.1. Diantara Dua Karang: Indonesia dalam Perang Dingin 

 Ketegangan antara AS dengan Soviet, turut menyeret Indonesia ke dalam 

pusaran. Setidaknya, kedua superpower tersebut memiliki visi atas Indonesia. 

Indonesia memang diperebutkan dukungannya oleh kedua blok tersebut. Hal 

tersebut membuat kondisi Indonesia dibanjiri operasi-operasi untuk 

memnancapkan pengaruh. 

 Amerika Serikat melalui KementerianLuar Negerinya memang memiliki 

visi di Indonesia sejak lama. Visi tersebut adalah untuk menyukseskan 

kepentingan Amerika Serikat di Indonesia. Dalam Kementerian Luar Negeri 

Amerika, terdapat departemen yang dikhususkan untuk mengurusi urusan di Asia 

Tenggara. Departemen tersebut bernama Far Eastern Affairs (FE) atau Philippines 
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and South East Affairs (PSE)310. Departemen di bawah kementerian luar negeri ini 

eksis pada saat perang dunia II.311 

 Dalam perang dunia II tujuan Amerika Serikat di Asia Tenggara jelas, 

bahwa jangan sampai jatuh kepada pengaruh Blok Axis.312 Namun Blok Axis 

melalui Jepang menancapkan pengaruh di Asia Tenggara dan Indonesia lebih 

dahulu setelah mengalahkan Belanda. Amerika Serikat kesusahan utuk menarik 

simpati Indonesia. 

 Setelah perang dunia II berakhir, Amerika Serikat mencoba kembali ke 

mencari ‘nama’ ke Indonesia.  Di tengah tegangan revolusi Indonesia, Amerika 

Serikat tampil sebagai penengah antara Indonesia dengan Belanda. 

Kecenderungan poltik luar negeri Amerika Serikat adalah mengurangi European 

Theatre di dunia.313 Pengaruh-pengaruh eropa di tanah jajahan disingkirkan pelan-

pelan oleh Amerika Serikat. Prinsip Amerika Serikat di masa dekolonisasi 

terhadap Negara-negara yang berupaya melepaskan diri dari jajahan ialah: 

“prepared to lend assistance, if requested to do so in efforts to reach peaceful 

agreements.” 314 Prinsip tersebut diberlakukan kepada Negara yang memang 

mengalami kondisi politik tidak stabil akibat revolusi. 

 Pasca Perang Dunia II, hubungan Amerika Serikat-Soviet menegang. 

Sebenarnya, pejabat Amerika khawatir dengan friksi yang terjadi dengan Soviet 
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yang sudah terjadi sejak 1944.315 Namun perang dingin tak dapat terhindarkan dan 

semakin memperparah keadaan sejak adanya Doktrin Truman. Ketegangan 

tersebut membawa pengaruh sampai Indonesia.  

 Di sisi Soviet, Soviet terlihat gencar ‘bermain’ di Indonesia. Penulis belum 

menemukan terdapat tokoh yang secara terbuka dan terang-terangan menekan 

pemerintah untuk memihak Amerika Serikat. Amerika Serikat bermain secara 

halus, dengan memainkan peran sebagai ‘pengendali Belanda’ di meja 

perundingan. Namun Soviet memiliki cara yang berbeda. Ia mempunyai 

‘ambassador’ Blok Timur di Indonesia. PKI (melalui Musso) adalah alat Soviet 

untuk menyeret Indonesia menjadi bagian dari Blok Timur.316  

Walaupun sebenernya hubungan antara Soviet dan PKI tidak sesederhana 

sebagai pemberi instruksi dan penerima instruksi. Hubungan antara Soviet dan 

PKI cukup rumit.317 Hal ini dikarenakan represi yang terjadi oleh Belanda 

terhadap PKI, yang jika ditarik benang merah masih terkait dengan 

pemberontakan 1926.318 Hubungan PKI dengan Komintern sejak 1926 juga naik 

turun.Semaun dianggap gagal memimpin pemberontakan (kemudian tinggal di 
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Belanda), tidak dipercaya oleh Komintern.319 Kemudian Musso dan Alimin yang 

diutus mengurus partai, dan mengembalikan nama dan orientasi partai.320  

 Instruksi Moskow atas Musso dilaksanakan di tahun 1948 sehingga 

muncul Peristiwa Madiun.321 Dalam beberapa catatan, Musso rajin memberikan 

laporan kepada Moscow soal berbagai hal yang terjadi di Indonesia. Campur 

tangan Soviet melalui Musso sangat dalam terhadap Republik. Pembentukan FDR 

yang merupakan satu kesatuan barisan politik kiri di Indonesia adalah bentuk 

keinginan Moskow, dalam kerangka meyatukan basis kekuatan kaum kiri.322 

Selain itu, secara terang-terangan Musso menyerukan untuk pemerintah memihak 

kepada Soviet.323 

 Musso mulai melakukan propaganda pada 6 September 1948 dengan 

melakukan tour khusus.324 Musso ditemani oleh beberapa politburo PKI dalam 

lawatannya di kota-kota tersebut. Melalui rapat akbar atau lewat radio, Musso 

berpidato dan terang-terangan mengajak untuk mendukung Soviet. Salah satu 

kalimat yang diucapkan Musso adalah: The Soviet Union is a proletarian country, 

since we too have become a proletarian country its only natural that we accept 

the guidance of Soviet.”325  
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 5.2.2. Realitas Indonesia dalam Kontestasi Dunia Menurut 

Mohammad Hatta 

 Bagian ini akan menelusuri pengetahuan Hatta tentang posisi bangsanya di 

dunia. Pengetahuan yang dibangun oleh Hatta, dalam kerangka Berger, ditentukan 

oleh dua sisi: pragmatisme atau kepentingan pribadi, dan general situation.326 

Dalam hal ini, Hatta membahasakan ketertindasan bangsanya adalah  sebuah 

general situation sekaligus adalah kehendaknya untuk merdeka dan mampu 

mengarahkan bangsanya secara mandiri.  

 Kesadaran adalah cermin dari obyek social yang dihadapinya.327 Hatta 

menghadapi inferioritas bangsanya sebagai obyek sosialnya. Kesadaran tersebut, 

pertama-tama diucapkan dengan: 

 “Sampai sekarang, tanah jajahan itu gunanya ada; pertama, sebagai pasar 

untuk penghasilan industry; kedua, tempat untuk mendapat benda kasar; ketiga, 

untuk mendapat benda makanan.”328 

 Nasib Negara jajahan ditentukan oleh Negara-negara besar, adalah realitas 

yang saat itu disadari oleh Hatta. Sejak perang dunia 1, perjanjian Europe entente, 

menentukan pembagian daerah-daerah koloni.329 Kemajuan industrialisasi di 

eropa barat, antara lain Inggris, Perancis, Belgia, dan Jerman, menumbuhkan 

persaingan industry. Konsekuensi dari persaingan industry ini memunculkan 
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langkah-langkah bagi para pelaku persaingan untuk melakukan beberapa hal 

seperti perang tarif dan kolonisasi.330  

Kolonisasi sangat mungkin muncul atas alas an industry, karena eropa 

pada dasarnya kekurangan bahan-bahan industry, sekaligus mendapatkan tenaga 

kerja murah. Eropa pada saat itu terjadi ledakan penduduk, angka kelahiran naik 

dan angka kematian berkurang, sehingga harus dipikirkan cara untuk  memberi 

makan penduduknya. Karena itu, bagi Hatta, eropa sangat bergantung pada dunia 

belahan lain (Negara jajahan).  

Di situlah letak akar peristiwa perebutan daerah koloni yang terjadi pada 

akhir abad 19. Eropa bergantung pada negeri jajahan331. Negeri jajahan adalah 

salah satu ‘titik lemah’ bagi Negara eropa. Ketergantungan Negara eropa terhadap 

Negara jajahan berada dalam berbagai dimensi: stok bahan mentah, stok tenaga 

kerja, dan stok pasar.332 Daerah jajahan menjadi sensitive, dan diperebutkan oleh 

banyak Negara-negara besar di dunia. 

Dalam artikel Struktur Ekonomi Dunia dan Kekuasaan tersebut, Hatta 

menguraikan asal muasal penjajahan. Memulai argumennya dengan mengkritik 

Gustav Kleimm, seorang sosiolog berkebangsaan Jerman. Kleimm 

mengungkapkan pemikiran tersebut dalam artikel berjudul The Spreading of 

Active Human Races over the World.333 Kleimm mengungkapkan bahwa 

penjajahan ada karena ada bangsa yang bersifat aktif di satu pihak, dan pasif di 
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pihak lain sehinggga memungkinkan arus migrasi dari yang lebih aktif ke yang 

lebih pasif. 

Kritik Hatta tertuju pada argumen Kleimm yang mendiagnosis sebab 

terjadinya migrasi (penjajahan) ini dalam 5 hal: dorongan memiliki, dorongan 

mencari sesuatu yang baru, dorongan untuk kebebasan, dorongan untuk 

kolektiivitas, dan overpopulasi.334 Hatta dengan keras mengkritik bahwa 

penjajahan adalah dorongan untuk kebutuhan materiil yang berlandaskan 

ketamakan. Penjajahan ada karena keperluan materi, mencari bahan-bahan mentah 

untuk kepentingan produksi. Ini berlawanan dengan argument Kleimm. Kleimm 

mencoba memberikan alas an bahwa penjajahan adalah soal yang alamiah dan 

natural terjadi. Sementara Hatta melihat ada struktur ekonomi tertentu yang 

mendorong semakin banyaknya materi yang harus dicari. 

Ketegangan antar Negara besar yang sedang berjuang untuk ekonomi akan 

mengakibatkan perang. Itu yang diramalkan Hatta 16 tahun sebelum perang 

pasifik meletus. Analisis Hatta sangat tepat. Hatta telah menduga bahwa perang 

tersebut benar-benar meletus. Hatta juga secara tepat menunjuk bahwa perang 

tersebut akan terjadi di Pasifik. Sebelumnya ia menunjuk akan terjai di wilayah 

Afrika Utara, namun ia menyebut bahwa drama yang dahsyat akan terjadi di 

Pasifik.  

 Ternyata eropa memang tidak sendirian ketika mengalami kemajuan 

kemajuan ekonomi yang berimplikasi pada ekstraksi sumber daya di Negara 

jajahan. Terdapat satu kekuatan baru pada waktu itu, yang juga sedang mengalami 
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pertembuhan ekonomi dan industry sangat pesat. Pertumbuhan tersebut memiliki 

konsekuensi sama: harus melakukan kolonialisasi. Negara tersebut adalah jepang. 

Di sekitar tahun 1932, ada satu kekuatan baru ekonomi dunia yang akan 

menandingi kekuatan ekonomi eropa, yakni Negara Jepang. Di jepang saat itu , 

industry secara makro sedang maju, ditunjang dengan urbanisasi masyarakat desa 

yang bertani menjadi buruh murah di pusat-pusat kota.335 Saat itu, upah buruh di 

jepang cukup rendah,336 namun lebih rendah penghasilan petani di desa.337 Hal 

tersebut memicu bertambahnya stok pekerja di kota, dan memajukan industry 

jepang. 

Negara barat yang memiliki Negara jajahan melimpahkan beban 

perangnya kepada negeri jajahan. Industri dipindah ke Negara jajahan yang 

rakyatnya dapat diperas sehingga keuntungan yang didapat lebih banyak. Di 

negeri Belanda, keuntungan sukar didapat karena upah buruh sangat tinggi, sangat 

jauh upah buruh di Jepang.338 Hatta memberikan contoh tentang pabrik kain 

Twente di Indonesia dengan modal Belanda dan keuntungan untuk Belanda.339  

Hatta melihat, bahwa lagi-lagi bangsanya terkena imbas atas pertarungan 

yang tidak diikutinya. Pertarungan Eropa melawan Jepang pra perang dunia II 

membuat orang-orang di Indonesia harus menanggungnya. Hal ini “berhubungan 
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dengan serangan ekonomi Jepang”340 Dalam pertarungan mendapatkan tanah 

jajahan, Indonesia hanya dijadikan obyek perebutan. Nasib yang sama masih 

menimpa Indonesia seperti waktu sebelumnya.  

Panasnya kondisi dunia sebelum perang dunia kedua, membuat pihak yang 

terlibat seperti Rusia, melakukan operasi untuk mendapatkan dukungan. Stalin 

yang saat itu adalah pemimpin Rusia, memerintahkan kepada partai-partai 

komunis agar membantu Rusia menghadapi Jepang. Barang siapa yang tidak 

sejalan dengan Stalin, maka ia akan dituduh sebagai Trotskiis.341 Kata Trotskiis di 

masa Stalin, diartikan sebagai pengkhianat yang tidak setia kepada cita-cita 

komunisme dan dianggap sebagai agen fasisme Jepang.342 

Saat itu, Stalin memberikan cap kepada pergerakan kiri yang ada di 

Indonesia sebagai Trotskiis. Hatta geram pada tingkah rezim Stalin ini. Ia 

menuliskan artikel berjudul Budak Stalin Mencari Trotsky ke Indonesia. Dalam 

tulisan tersebut, Hatta membongkar kehendak Stalin yang menuduh gerakan-

gerakan kemerdekaan di Indonesia yang dicap sebagai agen fasisme jepang, agar 

gerakan tersebut mau menjadi budak Stalin.343 Hatta geram dengan operasi Stalin 

yang mencoba mengacak-acak persatuan rakyat Indonesia dalam pergerakan 

kemerdekaan.  

Tulisan Hatta tersebut bernada panas. Ia menyangkal dan membalikkan 

tuduhan Stalin. Tuduhan atas pergerakan nasional dibantahnya dengan 
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“Tetapi kalau si penuduh itu memandang rakyat Indonesia dan orang di 

sini seperti kambing dan kerbau yang bisa diatur hidungnya, lebih baik ia 

meemriksa dirinya sendiri, apakah ia sudah bangun. Rakyat Indonesia bukan 

seperti rakyat Rus. Dan pendirian kita tentang imperialism jepang dapat orang 

baca kembali dalam karangan kita dahulu di Daulat Rakjat dan surat kabar 

lain…..”344 

Bahwa sebenarnya pendirian tentang imperialism Jepang yang dimaksud 

Hatta, adalah pendirian penolakan tegas atas imperialism. Kemauan merdeka 

rakyat Indonesia telah bulat, dan untuk mencapainya tidak perlu untuk menjadi 

budak siapapun. 

Kemudian, yang sebenarnya budak adalah Stalin itu sendiri. Komunis 

Internasional (Komintern) terdesak oleh fasisme dan Stalin harus memasang muka 

dua dan menjual ideologinya.345 Ia mendekat kepada borjuis eropa barat, 

mengesampingkan cita-citanya memerangi borjuisme dan kapitalisme.346 Di 

Jerman, kaum komunis juga bekerja sama dengan Hitler untuk meruntuhkan 

Republik Weimar dan menempatkan Hitler pada pucuk kekuasaan.347 

“Pahamkanlah betul-betul, siapa yang lebih pantas diberi nama ‘agen fasisme’”.348 

Tahun 1941, terjadi perang dunia kedua. Hatta telah menduga bahwa 

perang tersebut akan terjadi. Sebelumnya, Hatta menulis tulisan berjudl Perang 

Ideologi pada tahun 1939. Tulisan tersebut meramalkan bahwa akan terjadi perang 

besar antara dua ideology yang saat itu popular di duni, yakni fasisme dan 
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demokrasi. Kedua ideology tersebut akan bertarung memperebutkan pengaruh 

dunia.  

Hatta merasa bahwa perang tersebut akan melibatkan Indonesia. Dalam 

tulisannya berjudul Rakyat Indonesia dan Perang Pasifik, Hatta mengatakan 

bahwa Jepang akan datang ke Indonesia untuk berperang melawan Belanda dan 

merampas Indonesia.349 Bukan karena Pemeritah Belanda mengajukan perang atas 

jepang. Dengan demikian, konsekuensi logisnnya adalah rakyat Indonesia mau 

tidak mau akan terlibat perang, karena rakyat ada yang tergabung dengan milisi 

atau tentara.  

Dalam artikel tersebut, Hatta mengatakan bahwa keterlibatan bangsa 

Indonesia dalam perang ini adalah mutlak. Dan rakyat Indonesia mau tidak mau 

harus turut ambil bagian dalam perang ini. Hatta menyindir bahwa pikiran-pikiran 

saat itu banyak yang masih menggantungkan atau berharap pada kekuatan besar 

Negara lain. Hatta mencontohkan Rasyid Ali dari Irak yang meminta bantuan 

kepada Jerman untuk memerdekakan diri dari Inggris. Hatta juga mencontohkan 

Chandra Bose yang terang-terangan meminta bantuan Jerman dan Italia untuk 

membuat India lepas dari tangan Inggris. Hatta menyebut orang-orang tersebbut 

dengan “yang tidak percaya dengan kekuatan sendiri”.350 

Hatta mencontohkan pemimpin yang ideal adalah Jawaharlal Nehru dari 

India. Nehru terus terang menentang imperialism Inggris, tetapi ia tidak 

membenci Inggris. Nehru hormat kepada Inggris. Yang ia lawan adalah 

                                                             
349Hatta, Rakyat Indonesia dan Perang Pasifik. Majalah Pemandangan no 288-289, tahun 1941, 
dalam Politik Kebangsaan Ekonomi, 172 
350 Hatta, Rakyat Indonesia dan Perang Pasifik, dalam Politik Kebangsaan Ekonomi, 173 



86 
 

imperialismenya. Di sisi lain, dalam kerangka mencapai tujuan bangsanya, ia 

tidak mau meminta bantuan Jepang atau Jerman yang saat itu bisa saja jika 

diminta bantuan. Nehru juga mencoba membangun solidaritas bangsa Asia yang 

sedang melawan imperialism, seperti ia membantu Tiongkok dalam melepaskan 

imperialism dari Jepang. Dengan demikian, bulatlah tekad Hatta bahwa ia akan 

membawa negerinya mencapai tujuannya dengan tangan sendiri.  

Hatta menyerukan agar rakyat Indonesia turut serta dalam perang ini. 

Sekilas Hatta, tampak berpihak kepada blok sekutu. Seruan berperang itu 

bukanlah tanda bahwa Hatta berpihak pada sekutu, atau Hatta berada di bawah 

kendali sekutu. Persoalannya adalah soal ideology. “Tempat kita adalah sebelah 

pihak demokrasi.351” Walaupun dalam hal ini, ia sedikit berbeda dengan Sukarno. Setelah 

Hatta menulis tentang ideology tahun 1939, Sukarno memberikan analisis lain. Melalui 

artikel berjudul  Bukan Perang Ideologi, Sukarno mengatakan bahwa persoalaan ‘isme’ 

adalah soal kulit saja.352 Perang atas nama ‘isme’ itu di baliknya terdapat kepentingan 

industry dan perebutan sumberdaya.353  

 Menurut Hatta, pilihan saat itu yang pling rasional adalah memihak kepada 

ideology demokrasi. Sebab jika memihak kepada fasisme, maka cita-cita 

Indonesia akan musnah sama sekali. Fasisme tidak menyediakan jalan untuk 

menentukan nasib sendiri, ia hanya mengenal tunduk pada satu perintah. Dalam 
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perang dua ideology besar ini, Hatta menyerukan untuk berpihak pada 

demokrasi.354 Namun hal tersebut bukan berarti tunduk pada blok sekutu. 

 Hatta tidak menyukai kekerasan dan perang. Ia seorang yang humanis dan 

cinta damai. Dalam manifesto politik luar negerinya kelak, ia menyerukan agar 

mencari kawan sebanyak-banyaknya untuk mencapai tujuan Indonesia 

mewujudkan perdamaian dunia. Namun dalam mencapai cita-cita kemerdekaan, 

Hatta awalnya khawatir dengan cara kekerasan.355 Tetapi bagi Hatta, untuk 

mencapai tujuan utama yakni kemerdekaan, Hatta membolehkan cara-cara 

kekerasan, namun itu adalah jalan terakhir.356 Seruan perang melawan Jepang 

yang disuarakan Hatta, murni sebagai perjuangan bangsa untuk lepas dari 

cengkeraman imperialism. Bukan untuk membela Belanda yang telah lama 

bercokol di Indonesia ini. “Janganlah kita menentang imperialism jepang karena 

berharap akan balas terima kasih dari Pemerintah Nederland.”357 

 Hatta mencoba melihat kesempatan yang ada dalam perang ini. Jika sekutu 

menang, Indonesia masih bisa selamat, namun jika jepang menang, Indonesia tak 

akan selamat.358 Hatta melihat bahwa cita-cita menentukan nasib sendiri masih 

mungkin diraih jika jepang kalah, namun sebaliknya jika jepang menang maka 

harapan itu tidak akan ada. 

 Namun rupanya, Belanda mampu diusir oleh jepang dengan mudah. 

Dalam kurang dari 100 hari, Jepang mampu mengambil alih Indonesia secara 
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menyeluruh.359 Nampaknya ajakan perang melawan jepang tidak terlaksana, 

karena jepang secepat kilat mampu merebut Indonesia. Sebagai seorang yang 

dianggap pimpinan bangsa seperti halnya Soekarno, Hatta didekati oleh petinggi-

petinggi jepang. Seringkali Hatta diundang dan menerima undangan untuk 

berdiskusi.  

 Awal kedatangan jepang Hatta didatangi oleh sebarisan Kempetai dan 

Consul Jepang di Manado pada Maret 1942.360 Hatta sedang bersama Syahrir pada 

saat itu didatangi di rumahnya di Sukabumi. Hatta dan Syahrir awalnya akan 

dipindahkan ke Sukabumi dari pengasingan Banda.. Tujuan orang jepang tersebut 

datang adalah untuk meminta Hatta untuk membuat statemen bahwa dirinya 

bersama Jepang dalam perang ini. Hatta meminta waktu sebentar untuk pergi ke 

Jakarta namun ditolak.361  

 Hatta didatangi juga oleh utusan Jendral Harada bernama Kolonel Ogura. 

Ia menyampaikan bahwa jenderal ingin bertemu dan berdiskusi dengan Hatta di 

Jakarta. Pada momen itu, Hatta mendapat sebuah ancaman dari jepang. Hatta 

bercerita pada Ogura bahwa dirinya melihat Jepang menembak seorang pegawai 

Belanda. Kemudian, Ogura berkata bahwa hal demikian yang akan terjadi pada 

Hatta jikalau ia tidak mematuhi Jepang. Dengan demikian, ia terpaksa untuk 

mematuhi Jepang, sekaligus ia sudah memperkirakan bahwa Jepang tak akan lama 

bertahan dalam perang.362 
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 Hatta diangkat sebagai pimpinan organisasi Putera (Pusat Tenaga Rakyat). 

Barisan yang dipersiapkan jepang untuk membantu dalam perang pasifik.  Ia 

diangkat sebagai empat Serangkai, bersama Sukarno, Ki Hajar Dewantara, dan 

KH Mas Mansyur. Namun dalam posisi yang demikian, Hatta masih sempat 

melancarkan perlawanannya secara halus terhadap Jepang melalui sebuah pidato. 

Suatu ketika pada tanggal 8 Desember 1942, Jepang mengumpulkan massa di 

lapangan Ikada. Di acara tersebut Hatta berkesempatan berpidato dan ia 

mengucapkan 

“Indonesia has been freed from Dutch imperialist domination, and it’s 

why Indonesia does not want to be colonized again. Everybody young old has 

strong feeling. The Indonesian youth prefers to see Indonesia sink to the 

bottom of the sea rather than be colonized again.”363 

 Pidato tersebut mengejutkan pihak jepang. Namun Hatta tetap aman 

karena itu bukan kesalahan Hatta. Sebelum ia naik podium, ia menyerahkan 

naskah pidatonya kepada kepada Gunseikan.364 Naskah pidato tersebut lulus 

sensor dari Gunseikan tersebut. 

 Ajakan perang terhadap jepang yang diserukan Hatta pada 1939 dan 1941 

terkesan bertolak belakang dengan langkah Hatta berkolaborasi dengan jepang. 

Namun hal tersebut perlu dilihat latar belakangnya. Hatta bekerjasama karena ia 

mendapat ancaman dari jepang, kemudian ia melihat bahwa Jepang tak akan lama 

berada di Indonesia. Putera juga dianggap mampu melatih rakyat Indonesia dalam 

menghadapi perang.365 
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Ramalan Hatta soal umur Jepang di Indonesia memang benar. Jepang 

hanya bertahan selama 3,5  tahun di Indonesia. Pada agustus 1945, Jepang 

menyerah kepada sekutu. Ini menyebabkan vacuum of power terjadi di Indonesia. 

Momen ini dimanfaatkan dengan baik oleh para tokoh bangsa. Tepatnya pada 17 

agustus 1945, tokoh Indonesia diwakili oleh Sukarno dan Mohammad Hatta 

memproklamirkan kemerdekaannya kemudian disebarluaskan ke seluruh daerah 

di Indonesia. 

Memproklamasikan kemerdekaan sendiri adalah hal yang baru di dunia. 

Mencapai kemerdekaan sendiri mengejutkan dunia internasional, terutama pihak 

sekutu. Kemerdekaan yang dicapai dengan darah dan keringat sendiri adalah cita-

cita yang diinginkan oleh Mohammad Hatta.366 Namun, segala hal baru membawa 

konsekuensi besar. Tak berselang lama, 3 bulan kemudian sekutu datang kembali 

ke Indonesia dengan membonceng Belanda untuk merebut kembali Indonesia. 

Tahun-tahun berikutnya, Hatta yang menjabat sebagai wakil presiden, 

disibukkan dengan menghadapai perjanjian dengan Belanda serta menggalang 

dukungan pada dunia Internasional. Sekitar tahun 1948, kondisi dalam negeri 

Indonesia semakin pelik. Hal ini merupakan akibat dari semakin tegangnya 

hubungan antara Amerika Serikat dan Soviet yang sedang terlibat perang dingin. 

Di dalam negeri, PKI mulai mendesak agar Indonesia menyatakan 

keberpihakannya kepada Uni Soviet.367 Di sisi lain, Indonesia harus menjaga 
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hubungan baik dengan Amerika Serikat yang dirasa cukup bisa membantu 

Indonesia dalam meja perundingan.368 

Hatta melihat, bahwa jika dibandingkan dengan dua Negara yang sedang 

bertikai itu, kekuatan Indonesia jauh lebih lemah.369 Lemahnya kondisi bangsa 

yang baru lahir itu, dimanfaaatkan oleh Soviet untuk mendapat dukungan dari 

Indonesia. Melalui FDR/PKI, Indonesia didorong untuk memihak Soviet.370 

Dalam situasi tersebut, kondisi dalam negeri carut marut. Upaya Hatta yang 

menyerukan persatuan nasional untuk mencapai Indonesia merdeka atas adagium 

menjadi berantakan.371 

 

5.2.3. Pemikiran Hatta tentang Politik Luar Negeri Bebas-Aktif 

“Pemerintah berpendapat bahwa pendirian yang harus kita ambil 

ialah supaya kita jangan menjadi obyek dalam pertarungan politik 

internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subyek yang berhak 
menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri, 

yaitu Indonesia merdeka seluruhnya”372 

 Kalimat tersebut adalah dasar dari politik luar negeri Indonesia. Bahwa 

sepengalaman dan berdasar pemaknaan Hatta, Indonesia selama inni hanya 

menjadi obyek dalam percaturan politik internasional. Sejak Indonesia menjadi 

target kolonialisasi hingga perang dingin, Indonesia seakan-akan hanya menjadi 

‘piala’ bagi kekuatan besar dunia yang sedang bertarung. 

 Untuk itu, Hatta menelurkan gagasan politik luar negeri bebas-aktif. 

Politik bebas aktif tidak memilih antara satu dari dua blok yang sedang berseteru 
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saat itu. Kecenderungan pemikiran Hatta memang ia selalu mengambil 

momentum di tengah tegangan dua kutub yang berseberangan. Hal tersebut sudah 

biasa terjadi dalam hidupnya. Ketika kuliah, ia harus ikut terjun ke dalam aktivitas 

politik. Ia mendayung diantara keharusan berpolitik dan keharusan menyelasaikan 

studi.373 Dalam mendayung diantara dua karang, kerangka pemikiran ekonomi 

Hatta juga sama.374 Ia berada dalam tegangan arus ekonomi sosialisme dan 

kapitalisme, kemudian ia menelurkan konsepsi demokrasi ekonomi.375 Ia 

mengambil momentum dari aliran kolektivisme dan individualism.376 

 Hal ini seringkali disalah artikan sebagai politik netral. Politik luar negeri 

Indonesia tidak pernah netral. Ia berpihak. Lawan dari Indonesia dalam dunia 

internasional, sesuai dengan yang tertuang dalam landasan konstitusi. Bahwa 

lawan Indonesia adalah penjajahan dan penindasan. Dan dengan masuknya 

Indonesia ke dalam PBB, ia tidak lagi netral, melainkan telah memutuskan untuk 

ikut dalam solidaritas internasionnal.377 Untuk menghindarkan kesalahpahaman 

pemaknaan politik bebas tersebut, maka ditambahkanlah kata aktif. Karena kata 

‘sikap bebas’ itu dimaknai sebagai terbebas dari segala permasalahan dunia, 

dalam artian tidak tersangkut dalam menyelesaikan permasalahan dunia. Untuk itu 

ditambahkan kata ‘aktif’, sebagai penanda bahwa Indonesia aktif dalam urusan-

urusan dunia internasional. Terkhusus pada soal perdamaian dunia dan 
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menghapuskan penjajahan, sesuai dengan apa yang tercantum dalam dasar 

konstitusi Indonesia dan menjadi cita-cita bangsa Indonesia.  

 Bebas-aktif dimaknai sebagai politik luar negeri yang tidak netral, namun 

mampu menentukan sikap serta kebijakan terahadap berbagai macam persoalan 

secara independen dan tidak terikat kepada pihak tertentu. Aktif sendiri dimaknai 

sebagai ikut turut serta dalam menyelesaikan permasalahan dunia demi 

terwujudnya keteritban dunia, perdamaian dunia dan keadilan social. Sesuai 

dengan amanat yang tercantum dalam UUD 1945.  

Politik bebas aktif mencoba mendudukkan Indonesia sebagai subyek, yang 

memiliki tujuan sendiri yang orisinil dalam masyarakat internasional. Dan 

Indonesia bergerak aktif untuk mencapai tujuannya tersebut. Tujuan tersebut 

adalah: 

1. Mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keselamatan bangsa 

Indonesia 

2. Mendapat barang-barang dari pertukaran luar negeri yang diperlukan oleh 

rakyat Indonesia dan untuk kemakmuran bangsa Indonesia 

3. Perdamaian Internasional 

4. Persaudaraan segala bangsa yang menjadi cita-cita yang ada dalam 

pancasila sebagai filsafat dasar negara378 

Tujuan Indonesia tersebut tertuang pada pembukaan Undang-undang Dasar 

(UUD) 1945 yang menjadi landasan konstitusi Negara Indonesia. Dalam melihat 
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hubungan internasional, Hatta menangkap bahwa realitas hubungan antar Negara 

adalah bersifat primitf dan menganjurkan kekerasan.379 Oleh karena itu, berperan 

aktif untuk mencapai perdamaian dunia menjadi penting. 

Dalam mencapai tujuan tersebut, pokok-pokok yang harus dijalankan adalah 

sebagai berikut:  

1. Politik damai 

2. Bersahabat dengan semua bangsa atas dasar saling menghargai dengan 

tidak mencampuri persoalan dalam negeri masing-masing. Khususnya 

mengadakan hubungan yang baik kepada Negara tetangga, yang 

banyak mengalami nasib yang sama dengan masa lalu 

3. Memperkuat sendi hokum internasional dan organisasi internasional 

untuk menjamin perdamaian yang kekal 

4. Mempermudah jalannya pertukaran dan pembayaran internasional 

5. Membantu pelaksanaan keadilan social internasional  

6. Berusaha dalam lingkungan PBB mencapai kemerdekaan bangsa yang 

sampai sekarang negerinya masih terjajah, karena tanpa kemerdekaan 

tak akan tercapai persaudaraan internasional.380 

Dalam poin ke-2, Hatta telah membicarakan hal tersebut sedari awal. Hatta 

tidak mau mencampuri urusan dalam negeri Negara lain, thus tidak mau 

urusan dalam negeri negaranya dicampuri. Hatta pernah menuliskan: 
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“Dan selalulah Negara yang paling lemah akan menerima nasib 

paling buruk, sekalipun sudah diperkenalkan konsep “kedaulatan” 

suatu bangsa atas urusan dalam negerinya sendiri dari campur tangan 
asing….. hal tersebut tak dapat menjamin kekuatannnya dapat 

mencegah kepentingan suatu Negara melampaui batas-batas 

wilayahnya.”381 

Poin-poin yang lain yang menyerukan solidaritas antar bangsa, Hatta sejak 

lama memahami pentingnya solidaritas antar bangsa untuk mencapai tujuan. Hatta 

melihat bangsa eropa terlebih dahulu bersolidaritas, untuk mencapai tujuan 

kolonialisasinya, dan membendung bangkitnya ras kulit berwarna: “Kekuatan 

eropa sadar tentang arti penting solidaritas eropa, yang tujuannya membendung 

bangkitnya ras-ras kulit berwarna.”382 

 Untuk itu, solidaritas bangsa yang terjajah memang penting. Kepentingan 

Indonesia, tidak akan tercapai jika bangsa-bangsa lain masih terjajah, karena itu 

artinya adalah imperialism masih bercokol kuat di dunia. Hal ini sama dengan 

gagasan-gagasan tokoh bangsa lain. Sukarno misalnya, mengatakan bahwa 

nasionalismenya adalah internasionalisme. Bahwa sebagai bangsa Indonesia, tidak 

dapat hidup sendiri dalam dunia internasional sekaligus memang tidak hidup 

sendiri.383 Melainkan hidup bersama keluarga bangsa-bangsa yang terikat satu 

rantai yang tidak terputus.384 Dalam hal ini, soal solidaritas bangsa Sukarno dan 

Hatta memang bersepakat. 

 

                                                             
381 Pidato Mohammad Hatta berjudul Struktur Ekonomi Dunia dan Kekuasaan. Pidato ini 
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5.3. Eksternalisasi: Negara sebagai Institusi dan Legitimasi Pemikiran Politik 

Beba-Aktif  

Eksternalisasi adalah aktivitas pencurahan diri manusia untuk membentuk 

dunia, baik dalam aktivitas fisis maupun mentalnya.385 Melalui eksternalisasi, 

masyarakat adalah produk individu.386 Politik luar negeri bebas aktif dalam 

kerangka pemikiran, dicurahkan oleh Hatta ke luar dirinya. Prinsip politik luar 

negeri bebas aktif yang dianut oleh Negara, tak lepas dari usaha fisis Hatta 

sebagai bentuk eksternalisasi. Dengan kata lain, politik luar negeri bebas aktif 

yang hari ini menjadi doktrin keabsahan langkah politik luar negeri Indonesia, 

adalah produk dari Hatta. 

Produk tersebut ada dan dianggap benar hingga hari ini tidak terjadi begitu 

saja. Ia tidak hanya disampaikan pada pidato Mendayung Antara Dua Karang di 

hadapan BP-KNIP, kemudian diterima begitu saja sebagai ke-absolutan hari ini 

ketika berbicara tentang politik luar negeri Indonesia. Ia menjalani dua proses 

yakni legitimasi dan pelembagaan.  

Sub-bab ini akan membeberkan momen eksternalisasi Hatta, dari 

pemikiran menjadi sebuah prinsip yang disepakati bersama secara intersubyektif. 

Sub bab ini akan menjelaskan soal upaya Hatta agar pemikirannya tersebut 

terlegitimasi agar dianggap benar, kemudian soal pelembagaan agar pemikiran 

tersebut bertahan dan diwariskan kepada generasi selanjutnya. 
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 Untuk melegitimasi pemikiran politik luar negeri bebas-aktifnya, mula-

mula Hatta menerjunkan diri ke dalam pembuatan dasar konstitusi Negara. Hatta 

adalah salah satu anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bersama 

tokoh bangsa lain. Badan tersebut berfungsi untuk menyusun aturan perundang-

undangan sekaligus merancang roda pemerintahan. Badan ini memiliki peran 

sentral untuk membentuk daasar Negara.  

 Pada momen ini, legitimasi pemikiran Hatta ditetapkan. Legitimasi 

memberikan justifikasi secara normative terhadap hal-hal praktis.387 Badan PPKI 

adalah wadah yang tepat, sebab ia yang akan menentukan fundamen normative 

Negara atau staatfundamental norm.  

 Pada pembahasan soal pembukaan Undang-undang dasar atau preambule, 

Hatta berperan penting. Di momen ini lah, pemikiran politik luar negeri Hatta 

terlegitimasi secara formal. Tanggal 18 Agustus 1945, di dalam siding yang 

dipimpin oleh Sukarno, Hatta menyampaikan suatu hal yang mendasar. Dalam 

pembahasan preambule, ia mengusulkan kalimat: 

 “Bahwa sesungguhnja kemerdékaan jalah hak segala bangsa, 

dan oléh sebab itu maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, 
karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan….. 

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara 

Indonesia jang... ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”388 

 Klausul tersebut tidak mendapat penolakan. Untuk pembukaan UUD 1945, 

anggota siding mengusulkan perubahan klausul yang lain: Ketuhanan dan 

perikemanusiaan (Ki Bagus Hadikusumo) dan redaksi “Pintu Gerbang” (Otto 
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Iskandar Dinata).389 Namun tidak ada perubahan pada klausul yang diusulkan 

Hatta soal penjajahan dan kemerdekaan segala bangsa tersebut. Pembahasan soal 

pembukaan UUD 1945 tersebut berlangsung cepat –atau dipercepat-390, kemudian 

semua anggota siding menyepakati dan mengesahkan Pembukaan UUD 1945 

tersebut.  

 Legitimasi diperlukan untuk pemeliharaan dunia karena dunia yang 

dibangun secara social bersifat rawan, ia terancam oleh kepentingan manusia lain 

atau kebodohan manusia.391 Politik bebas aktif sempat melenceng bagi Hatta, 

ketika Sukarno, partnernya dalam dwitunggal hubungannya semakin dekat dengan 

blok timur. Tulisan Hatta berjudul Demokrasi Kita hadir untuk mengoreksi 

beberapa hal, antara lain: kepemimpinan Sukarrno yang semakin diktatur karena 

konsepsi demokrasi terpimpin, dan kedekatan Sukarno yang seakan memihak 

Blok Timur.  

Periode 1959, Indonesia memasuki apa yang disebut sebagai ‘era 

konfrontasi’.392 Era ini ditandai dengan upaya-upaya konfrontasi dengan  blok 

imperialis, dengann upaya konfrontasi dengan Malaysia yang disebut sebagai 

Negara boneka imperialis dan di Papua Barat. Manifesto politik Sukarno 1959, 

menjadi prioritas Negara.393 Manifesto Politik tersebut berisi “membangun dunia 

baru tanpa imperialism”, dan membangun solidaritas bangsa afro-asian. Manifesto 
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ini berlatarbelakang ideology anti imperialism, yang juga dimanifestasikan dengan 

membuat NEFO (New Emerging Force). 

Indonesia yang sedang membangun kekuatan melawan anti-imperialisme, 

menghadapi realitas bahwa di sekitar mereka sedang dibangun Negara-negara 

boneka imperialism. Konsekuensi logis atas ideology anti-imperialisme yang 

diusung adalah melawan segala upaya pembentukan satelit-satelit imperialis. Di 

hadapan oposisi biner blok barat dan timur, blok barat adalah yang dianggap 

sebagai ‘blok imperialis’.394 Perjuangan melawan ‘blok imperialis’ membawa 

Sukarno merapat kepada Uni Soviet.395 Dalam menghadapi konfrontasi di Papua 

Barat, Sukarno sangat percaya pada Soviet untuk memberikan suplai senjata. 

Perjuangan atas papua barat, menyeret Indonesia menjadi memihak blok timur.396 

 Bagi Hatta, hal ini barangkali adalah tidak sesuai dengan pandangan 

politiknya. Melihat hal yang melenceng akibat kepentingan (atau kebodohan) 

tersebut, legitimasi yang dibuat oleh Hatta dibangkitkan. Dalam Demokrasi Kita, 

Hatta menguraikan kembali tenntang filsafat Negara yang terkandung dalam 

Pembukaan UUD 1945.397 Dalam uraian tersebut Hatta bernada mengingatkan: 

“Dengan dasar-dasar ini sebagai pimpinan dan pegangan 

pemerintahan Negara pada hakekatnja tidak boleh menjimpang dari djalan 
jang lurus untuk mentjapai kebahagiaan rakjat dan keselamatan masjarakat, 

perdamaian dunia serta persaudaraan bangsa-bangsa.”398 

 Hatta mengandalkan legitimasi yang ia buat. Dasar Negara adalah 

legitimasi yang kuat. Demokrasi Kita menegaskan kembali legitimasi pemikiran 
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politik luar negeri bebas aktif Hatta. Mengacu kepada pembukaan UUD 1945 

alinea ke 4, Hatta menuliskan: “Disinilah pula letak dasar fundamental dari pada 

politik luar negeri Republik Indonesia jang terkenal sebagai politik luar negeri 

bebas aktif.”399 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

 Penelitian ini menelusuri dan menguraikan beberapa hal berkait dengan 

pemikiran politik luar negeri bebas-aktif Mohammad Hatta. Hal tersebut adalah 

factor-faktor yang mempengaruhi pembentukan pemikiran Hatta terkait bebas-

aktif, kemudian langkah-langkah Hatta dalam mentransformasikan pemikirannya 

menjadi aksi politis. Terkait factor, penulis menarik benang merah mulai Hatta 

masih belia, hingga ia menjadi aktivis gerakan kemerdekaan. Soal langkah Hatta, 

penulis memulai penjelasan dari titik Hatta memeiliki kuasa.  

 Menjawab factor-faktor apa yang mempengaruhi pembentukan pemikiran 

politik luar negeri Hatta terdapat beberapa jawaban. Pertama, Hatta sejak kecil 

mendapat didikan humanis dari keluarganya, sehingga ia anti terhadap segala 

bentuk penjajahan. Kemudian, saat remaja ia tertular ide-ide radikal tentang self-

help dari tokoh-tokoh Sarekat Islam (SI), seperti Abdul Moeis, Tjokroaminoto, 

dan Agus Salim. Ketika ia memimpin Perhimpuan Indonesia, ia hadir dalam 

berbagai konferensi Internasional menentang imperialism dan berusaha 

menciptakan perdamaian dunia. Dalam momen itu, ia bertemu Jawaharlal Nehru, 

yang memiliki ide yang hamper sama soal Negara dan arah politik luar negeri. 

Watak dasar pemikiran Hatta adalah percaya pada diri sendiri, setalah ia melalui 

momen-momen penting pembentukan pemikirannya. Pemikiran Marxisme juga 

mempengaruhi pemikirannya, walaupun ia berada pada level yang berbeda 

dengan Komunis/PKI, sehingga pilihannya tidak memihak kepada Soviet menjadi 
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lumrah. Selain itu, Hatta juga selalu bergesekan dengan PKI, dan menjadi lebih 

panas di sekitar tahun 1948.  

 Kondisi dunia dan Indonesia pada saat era awal penjajahan hingga perang 

dingin juga menjadi  factor yang mendorong konstruksi pemikiran Hatta. Sifat 

dasar pemikiran Hatta tersebut, berkoinsidensi dengan kenyataan, bahwa 

Indonesia selama era awal penjajahan hanya menjadi ‘kue’ yang diperebutkan 

oleh kekuatan besar dunia. Di era perang dunia I, Hatta menangkap realitas bahwa 

nasib Indonesia ditentukan oleh ‘peta-peta’ Negara entente. Era perang dunia II, 

Jepang merasa haus wilayah jajahan, kemudian melirik Indonesia dan 

menguasainya. Seruan perang yang disuarakan Hatta terhadap Jepang, tidak 

berarti apa-apa bagi Jepang. Hatta terpaksa bekerja sama dengan Jepang di 

Indonesia dengan menjadi pimpinan Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA). Pada era 

perang dingin, Blok Amerika dan Soviet sama-sama bermanuver di Indonesia. 

Pilihan biner dipaksakan: memilih Amerika atau Soviet. Indonesia dirasa kembali 

menjadi objek dalam pertarungan dunia. Hatta menangkap bahwa memilih salah 

satu blok bukanlah cerminan dari sifat bangsanya. Walaupun resikonya adalah 

pertumpahan darah antar saudara (terjadi pada Madiun Affair), namun melalui 

pidato Mendayung di Antara Dua Karang, Hatta menegaskan garis politik luar 

negeri Indonesia yang  tidak akan memihak siapapun dalam pertarungan dua blok 

besar.  

 Menjawab pertanyaan bagaimana Hatta mentransformasikan pemikirannya 

menjadi sebuah aksi, akan dijawab dengan kerangka institusionalisasi dan 

legitimasi. Hatta memberikan satu sentuhan legitimasi yang singkat namun pokok: 
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pada dasar filosofi Negara. Sebagai anggota PPKI, Hatta meletakkan klausul yang 

menjadi dasar konstitusi Negara, yakni pada pembukaan UUD 1945. Hal tersebut 

politik luar negeri bebas aktif tak terelakkan, pasalnya ketika terdapat 

penyelenggara Negara yang melenceng dari politik bebas aktif, maka sebenarnya 

ia sedang melanggar konstitusi Negara. Hal inilah yang membuat bebas-aktif 

secara sadar atau tidak, diterima oleh generasi-generasi setelah Hatta.  

 6.2 Saran 

 Mohammad Hatta adalah “buku yang tak pernah tamat dibaca”, kata 

seorang penyair Minang. Penelitian yang mencoba ‘membaca’ Hatta ini, tentu 

masih banyak sekali kekurangan. Setiap penelitian yang mencoba ‘membaca’ 

Hatta, tidak akan secara utuh merangkum pemikiran-pemikiran Hatta. Dengan 

demikian, maka pikiran-pikiran Hatta perlu untuk terus diteliti dan diterjemahkan. 

Pemikiran Hatta hingga hari ini, masih terus dibaca, diperbincangkan, 

ditafsirkan kembali, ataupun dikritik. Sebagai founding father, Hatta memang 

meletakkan konsepsi-konsepsi mendasar bagaimana Negara atau bangsa ini 

dijalankan. Sebagai saran, konsepsi dasar yang diberikan Hatta dan relevan hingga 

hari ini, baiknya ditelusuri ulang kepada sumber primernya agar terhindar dari 

pembelokan dan pembajakan, seperti konsep koperasi bikinan Orde Baru atau 

politik bebas-aktif ala Susilo Bambang Yudhoyono atau Joko Widodo. Selain itu, 

dalam melihat kondisi social politik hari ini, merujuk pada pemikiran Hatta bisa 

menjadi pilihan. Berbagai konklusi Hatta atas bemacam permasalahan bangsa 

maupun dunia, perlu untuk dihadirkan kembali.  
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