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Kata Pengantar 

 

 Alhamdulillah kami ucapkan ke hadirat Allah SWT atas 

curahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kajian tentang 

Gagasan/Ide/Pemikiran Bung Hatta tahun anggaran 2019 dapat 

diselesaikan dengan baik. Selama lebih dari sepuluh bulan 

penelitian ini diakui amat menguras energi dan mental. Kajian ini 

merupakan pengejewantahan dari Peraturan Kepala Perpustakaan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan 

Proklamator Bung Hatta yang  menyebutkan bahwa salah satu tugas 

Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung Hatta 

adalah melakukan penelitian dan pengkajian bahan perpustakaan 

tentang Bung Hatta. 

 Topik yang diangkat tahun ini berkenaan dengan pemuda 

Indonesia dan politik dalam pandangan Mohammad Hatta.  

Penelitian ini mengisahkan riwayat hidup Hatta muda, dimulai dari 

tahun 1902 hingga akhirnya memutuskan pulang ke Indonesia pada 

pertengahan  1932. Pandangan-pandangan Hatta tentang pemuda 

amat terkait erat dengan kiprahnya sebagai aktivis politik, dimulai 

dari Jong Sumatranen Bond atau Perkumpulan Pemuda Sumatra 

hingga terlibat di Perhimpunan Indonesia, Belanda.  

Kiprah Bung Hatta sebagai mahasiswa aktivis di Belanda 

dimulai sekitar September 1921. Baru menginjakkan kaki tiga hari 

di negeri asing tersebut, Hatta langsung diintroduksi Nazir 

Pamontjak tentang nama Indonesia. Mulanya nama Indonesia 

hanya dikenal dalam istilah geografis murni oleh ilmuwan Inggris, 

J.R. Logan dalam karangan yang dipublikasikan tahun 1850. 

Menurut Nazir, di Belanda, para aktivis nasionalis menyebut diri 
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sebagai “indonesier”, dan Tanah Air kita disebut sebagai Indonesia. 

Tidak ada lagi pemakaian istilah inlander atau inboorling, dan 

Nederlandsch-Indie, hanya nama Indonesia. 

Belakangan kita tahu bahwa Hatta adalah salah seorang 

yang paling gencar dalam mengampanyekan penggunaan nama 

Indonesia tersebut di panggung internasional. Bagi Hatta, 

penggunaan nama Indonesia mempunyai arti politik dan 

menyatakan suatu tujuan politik yaitu Indonesia merdeka. Hari-hari 

Hatta kemudian tersita sepenuhnya untuk urusan politik. Demikian 

fokusnya ia kepada politik sehingga kuliahnya terbengkalai. 

Rencana kuliah yang diprediksi hanya memakan waktu lima tahun 

belakangan molor hingga sebelas tahun. Hatta baru dapat 

menyelesaikan kuliahnya pertengahan tahun 1932. 

Yang paling dramatis dari Hatta mungkin ketika 

dikeluarkan dari Perhimpunan Indonesia. Organisasi yang kadung 

identik dengan namanya itu makin mendekat ke komunis. Untuk 

selanjutnya, para pembaca dipersilahkan untuk menyimak  

langsung kajian ini. Secara umum kajian ini mencoba 

mengaktualisasi nilai-nilai yang melekat pada sosok Hatta dan 

relevansinya dengan masa kini. 

Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima 

kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya kajian 

ini. Pertama-tama kepada narasumber dan pembimbing kajian, Ibu 

Dr. Silfia Hanani, M.Si. Kemudian kepada keluarga besar Bung 

Hatta, terutama Tan-Sri Zulfikar Hatta, cucu Bung Hatta yang 

berkenan meladeni pertanyaan-pertanyaan kami serta tak 

ketinggalan keluarga yang berada di Batu Hampar, Payakumbuh, 

terutama Buya Sya’rani Kalil.  

Selain itu, kami juga memberi apresiasi kepada sejumlah 

narasumber lain seperti Prof. Dr. Phil Gusti Asnan, Dr. 

Nopriyasman, M.Hum, J.J. Rizal serta sejumlah nama-nama lain 

yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. Terakhir kami 

sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun 

Kajian yang telah bekerja sangat keras demi terwujudnya naskah 

kajian ini.  
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Akhirul kalam, kami berharap kajian ini betapapun 

kecilnya semoga dapat memberi faedah bagi kita semua. Untuk 

menyempurnakan kajian ini, kami selalu terbuka menerima kritik 

maupun saran.  

 

 

 

                                                 Bukittinggi,   Desember 2019 

                                                 Kepala UPT Perpustakaan   

                                                 Proklamator Bung Hatta 

       

 

 

                                                 Purwanto, S.IPI  

                      NIP. 196206021982031003 
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 Bab I 

Perkenalan Hatta  

dengan Politik  
 

 

 
 Sejarah Indonesia barangkali tidak dapat dilepaskan 

dari para pemuda. Pemuda punya saham besar yang 

menentukan jalannya sejarah. Jatuh bangunnya republik ini 

adalah jatuh bangunnya pemuda. Para pemuda muncul 

dengan semangat yang khas dan mengambil peran signifikan 

dalam peristiwa seperti Sumpah Pemuda 1928 hingga 

gerakan reformasi tahun 1998. Pemuda bermodal idealisme 

yang tinggi disertai konsistensi dan watak yang kuat niscaya 

akan mampu mengguncang kekuasaan yang kokoh sekalipun. 

Ini adalah fakta sejarah karena jalannya perubahan selalu 

dikendalikan oleh pemuda.   

Kebanyakan para perintis perjuangan kemerdekaan 

kita adalah kaum muda. Pahit dan getirnya penjara tidak 

menghentikan mereka. Mereka seperti bersyaraf baja dan 

tidak takut digertak. Peluru tajam tidak mampu menghentikan 

mereka. Tokoh seperti Soekarno, Sutan Sjahrir, Semaun serta 
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 Tan Malaka untuk mengambil contoh mungkin adalah 

pemuda-pemuda yang paling cemerlang di zamannya. 

Mereka menonjol sesuai peran politik yang mereka mainkan 

dalam sejarah. 

Salah satu yang tidak boleh diabaikan adalah 

Mohammad Hatta. Hatta mungkin salah satu pemuda 

terpenting dalam sejarah republik ini. Kiprahnya baik dalam 

bentuk pemikiran hingga perbuatan menjelma menjadi suri 

teladan bangsa. Ia tidak mengejar kekuasaan karena hidupnya 

yang bersahaja membuat dirinya mempunyai tempat 

tersendiri dalam sejarah kita.  

Mohammad Hatta diketahui lahir di Bukittinggi pada 

tanggal 12 Agustus 1902. Aslinya bernama Mohammad 

Athar, tapi menurut banyak sumber, nama tersebut lama-lama 

berubah menjadi Hatta. Kemungkinan perubahan itu terjadi 

semata-mata karena alasan kepraktisan dalam mengucapkan 

namanya. Pengejaan nama Atta atau Hatta untuk lidah orang 

Minangkabau mungkin dirasa lebih mudah dibanding harus 

mengucapkan nama Athar. Apalagi orang Minang memang 

mempunyai kebiasaan memendekkan nama-nama. 

Kombinasi Hatta merupakan perpaduan antara 

keturunan tarekat dan silsilah saudagar. Ayahnya Haji 

Muhammad Djamil merupakan anak dari Syaikh 



 

 

Pemuda Indonesia dan Politik, Refleksi dan Pandangan Bung Hatta 1902-1932 

3
 Abdurrahman, yang menjadi mursyid tarekat Naqsyabandi. 

Kakek Hatta tersohor dengan Surau Batu Hampar, yang 

merupakan pusat kegiatan tarekat. Syaikh Abdurrahman 

dikenal pula dengan gelar Syaikh Batu Hampar. 

Sementara ibu Hatta, Siti Saleha, berasal dari 

keluarga pedagang. Menurut Deliar Noer, Siti Saleha bisa 

saja bukan orang Minang asli. Narasumber Deliar Noer yang 

tidak disebutkan namanya mengungkapkan bahwa Siti Saleha 

berasal dari Surabaya, tetapi sudah diangkat sebagai orang 

Nagari Kurai, penduduk asli Bukittinggi. Hatta tidak pernah 

bertemu ayahnya karena Haji Muhammad Djamil dikisahkan 

telah tutup usia tatkala ia masih berumur delapan bulan. 

(Deliar Noer, 1991: 16-17) 

 Hatta lahir pada awal abad ke-20, periode yang 

identik disebut politik etis atau politik balas budi. Pendidikan 

modern dikenalkan oleh Belanda dengan didorong semangat 

menyejahterakan kepada masyarakat kolonial.  Kita tentu saja 

ragu karena dampak politik etis sebagai politik balas budi 

sebenarnya tidak memberi manfaat kepada masyarakat 

kolonial. Hal ini tidak akan kita bahas karena sudah banyak 

sejarawan yang membahas terkait topik ini. 

 Pada zaman seperti inilah Hatta tumbuh dan 

berinteraksi dengan politik Belanda. Pada tataran makro, ia 
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 tumbuh dalam nuansa munculnya organisasi-organisasi 

pergerakan modern seperti Boedi Oetoemo, Tri Koro Darmo  

hingga Indische Partij yang radikal. Namun dalam ranah 

pribadi, pengalaman akan membentuk jalan hidupnya hingga 

melahirkan perasaan anti-Belanda yang kuat dan radikal 

dengan konsisten menganut politik non-kooperasi.  

Secara garis besar ada tiga fase yang penting dalam 

hidup Hatta yang membuka cakrawala politiknya. Fase ini 

penting untuk diuraikan sehingga pembaca mengetahui 

pengalaman hidup Hatta secara kronologis. Pengalaman ini 

juga sebagai cara kita dalam mendekati pemikiran Hatta 

dalam upayanya merespons kolonialisme Belanda. Sedikit 

banyak hal ini berpengaruh dalam keputusan Hatta untuk 

terlibat dalam pergerakan nasional Indonesia.   

Fase pertama, pengalaman masa kecil Hatta. Tahap 

ini adalah yang paling menentukan dalam hidup Hatta karena 

pertama kalinya embrio  anti-kolonialisme “bersemi”. 

Embrio yang paling awal ini terkait erat dengan 

pemberontakan pajak yang dikenal oleh masyarakat Minang 

sebagai Perang Kamang.  

Tahun 1908 terjadi Perang Kamang yang 

menyebabkan hampir 100 orang mati tertembak. Para 

serdadu Belanda dengan bersenapan dan bayonet terhunus 
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 memeriksa orang yang masuk dan keluar kota Bukittinggi 

dengan kasar. Ingatan Hatta terhadap peristiwa 

penggeledahan akibat Perang Kamang itu amat dalam. Dalam 

wawancara dengan Dr. Z. Yasni, ia mengungkapkan aksi 

marsose itu walau kelihatan kecil, namun hal itu merupakan 

sesuatu yang luar biasa, menekan perasaan rakyat yang selalu 

berada dalam ketakutan (Mohammad Hatta, 2002: 102).  

 Rumah keluarga besar Hatta berada di kawasan Aur 

Tajungkang. Di dekat rumah ada sebuah jembatan di mana 

Belanda menempatkan lebih kurang selusin serdadu marsose 

beberapa minggu lamanya. Paman Hatta, Idris, dengan 

ketakutan menceritakan perasaannya bahwa bisa saja peluru 

yang ada di senapan marsose tersebut meletus secara sengaja 

dan menghilangkan nyawa sang paman yang kebetulan tidur 

di bagian depan. Fase awal ini diakui Hatta amat berbekas 

dalam dirinya sehingga tertanam dalam sanubarinya bahwa 

“Belanda jahat” (Mohammad Hatta, 1982: 10-11).  

 Hatta kemudian menutupi pengalaman masa kecil 

dengan mengisahkan perlakuan Belanda terhadap Rais, 

sahabat kakeknya. Rais dibawa ke Padang sebagai orang 

terhukum karena dituduh terlibat perang Kamang. Tuduhan 

ini sebenarnya alasan yang dicari-cari. Rais lalu dibawa 

menggunakan kereta api yang melintas di depan rumah Hatta.  
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 Begitu melintas, Rais dengan tangan terbelenggu melambai-

lambaikan tangan yang disaksikan Hatta dengan hati yang 

remuk. Mungkin saja “perkenalan” itu mendewasakan diri 

Hatta bahwa kesewenang-wenangan kolonialisme Belanda 

harus segera dihentikan. Waktu itu terjadi Hatta masih 

berusia 6 tahun. 

  Fase kedua dalam hidup Hatta, pengalaman masa 

berorganisasi. Masa berorganisasi ini merupakan perkenalan 

Hatta dengan apa yang disebut sebagai semangat kolektif, 

atau semangat kebersamaan. Awal perkenalan Hatta dengan 

organisasi dimulai ketika bergabung dengan klub sepak bola 

Swallow di Padang. Klub Swallow mungkin tidak ada 

kaitannya sama sekali dengan politik karena lebih merupakan 

perkumpulan olahraga. Akan tetapi organisasi sepak bola ini 

telah mengilhami dan berpengaruh kepada sikap 

keorganisatorisan Hatta.   

 Namun kita harus memandang bahwa dalam klub 

olahraga para pemainnya akan belajar nilai-nilai seperti 

kerjasama, tidak mudah menyerah, strategi, kekompakan, dan 

sportivitas (kejujuran dan kesatria). Nilai-nilai ini tidak asing 

lagi karena biasa kita jumpai dalam pergaulan sosial setiap 

hari. 
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                Hatta sendiri secara tersurat mengakui pentingnya 

klub sepak bola ini dalam hidupnya. Karena untuk pertama 

kali dalam hidupnya ia belajar untuk mengatur berorganisasi. 

Sebagaimana diketahui, permainan sepak bola memerlukan 

22 pemain untuk pertandingan resmi. Kaum muda itu dapat 

diatur bila ada suatu perkumpulan yang mewadahi mereka. 

Perkumpulanlah yang akan memikirkan penyediaan bola 

lengkap dengan uang untuk membelinya. Menurut Hatta, hal 

ini dapat tercapai bila ada suatu perkumpulan dengan 

peraturan yang mengikat.  

 Hatta memulai masuk organisasi ini dengan menjadi 

anggota biasa. Namun kawan-kawan mendesaknya hingga ia 

akhirnya menjadi pengurus dengan jabatan bendahara, lalu 

selanjutnya merangkap sebagai penulis. Ia menambahkan 

lagi keputusan itu ditetapkan dalam rapat anggota yang 

mempunyai wewenang untuk memilih dan memberhentikan 

pengurus. Masing-masing dari anggota mempunyai satu 

suara. Satu lagi yang dipelajari Hatta dari perkumpulan 

olahraga adalah belajar watak bermacam-macam anggota.           

                Setelah mengenal perkumpulan olahraga, Hatta 

memasuki organisasi kedua dalam hidupnya. Untuk pertama 

kalinya ia mengenal organisasi dalam pengertian politik. 

Organisasi tersebut adalah Jong Sumatranen Bond (JSB), 
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 perkumpulan pemuda Sumatera, sebuah organisasi nasional 

regional seperti tercemin dalam namanya. Melalui organisasi 

ini pula Hatta memastikan pergerakan yang dilakukannya. 

Hatta sangat beruntung mengenal organisasi itu, sehingga ia 

mendapatkan motivasi yang kuat untuk masuk ke dalam 

lingkaran pergerakan dan politik.  

Periode penting dalam hidup Hatta adalah ketika 

Nazir Dt. Pamontjak datang ke Padang pada Januari 1918. 

Nazir Dt. Pamontjak tiba selaku perwakilan Jong Sumatranen 

Bond, perkumpulan pemuda Sumatera. Hatta mengaku 

kedatangan Nazir membuka cakrawala baru mengenai 

masalah pemuda Sumatera yang belum pernah mereka kenal. 

Tambahan pengetahuan tersebut dipandangnya amat 

bermanfaat. Atau dalam pengakuan Hatta, ”Kedatangan itu 

memperluas kaki langit pandangan kami pemuda Sumatera 

yang bersekolah di Padang. Perkumpulan itu menyingkapkan 

tabir masalah baru bagi kami yang sebelum itu tidak dikenal” 

(Hatta, 2011: 57). 

Pertemuan itu dalam kesaksian Hatta dihadiri oleh 

berbagai siswa sekolah menengah. Saat itu ada pula beberapa 

puluh murid dari Sekolah Raja Bukittinggi yang tergabung 

dalam kumpulan sepak bola Swallow yang diundang turut 

hadir. Hatta dengan rasa kagum menyimak pidato Nazir. 
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 Dengan  bernada sugestif Nazir membeberkan bahwa 

pemuda Sumatra sudah terlambat dua tahun dibanding 

pemuda Jawa yang telah mendirikan perkumpulannya sendiri 

pada tahun 1915. Kemudian pemuda Sumatra mengejar 

ketertinggalan dengan mendirikan Jong Sumatranen Bond 

pada 9 Desember 1917.  

Nazir menjelaskan tujuan Jong Sumatranen Bond 

sebagai berikut: 

1. Memperkuat pertalian antara pemuda Sumatra 

yang masih belajar serta menanamkan keinsafan 

dalam jiwanya bahwa mereka mempunyai seruan 

hidup untuk menjadi pemimpin dan pendidik 

bangsanya.  

2. Menimbulkan perhatian kepada anggotanya dan 

orang lain terhadap tanah dan bangsa Sumatera 

dan untuk mempelajari adat istiadat Sumatera, 

kesenian, bahasa-bahasa, pertanian dan 

sejarahnya (Hatta,1982: 43).   

 
Setelah mendengarkan orasi Nazir sekitar satu jam, 

Hatta dan kawan-kawan merasa mendapat panggilan untuk 

menjadi pemimpin dan pendidik untuk bangsa Sumatera yang 

masih ketinggalan zaman. Namun diakui Hatta, ia belum 

sepenuhnya mengerti mengenai kolonialisme. Hal ini 

diungkapkannya dengan terus terang. “Masalah kolonial 

sudah kurasai, belum lagi kupelajari (Hatta, 1982: 44). 
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 Kemudian berpidato Nona Ainsjah Jahya, murid 

kelas 2 MULO Katolik untuk perempuan. Hatta dengan 

perasaan terpana menyimak pidato Nona Ainsjah Jahya yang 

disampaikan dengan bahasa Belanda yang sempurna. Inti 

pidatonya bersandar pada uraian Nazir tentang 

terbelakangnya pemuda Sumatera dibanding pemuda Jawa. 

Ia mengutip cita-cita R.A. Kartini yang dilengkapi dengan 

pertanyaan kapan bangsa Sumatera dapat melahirkan 

Kartini? Ia menyerukan pemuda Sumatera untuk giat belajar  

dan memenuhi seruan perkumpulan, di mana kaum wanita 

Sumatera berperan serta memajukan bangsanya. Usai pidato 

Nona Ainsjah Jahja yang memesona, tidak ada lagi yang 

berpidato. Hatta dengan agak subjektif berpendapat,”Pemuda 

laki-laki merasa sudah kalah suara dan kalah gengsi.” (Hatta, 

1982:45)   

 Keesokan harinya Nazir meresmikan pembentukan 

Jong Sumatranen Bond Cabang Padang sekaligus 

mengangkat pengurus. Hatta didapuk sebagai pengurus 

cabang dengan jabatan bendahara. Ketua dijabat Anas 

Munaf, Bahder Djohan diamanahi sebagai sekretaris, Ainsjah  

Jahya dan Malik Hitam masing-masing dibebani tugas 

menjadi komisaris. Hatta kini mengurus masalah keuangan 



 

 

Pemuda Indonesia dan Politik, Refleksi dan Pandangan Bung Hatta 1902-1932 

1
1

 dua perkumpulan yang berbeda orientasi yaitu bendahara 

Swallow dan organisasinya yang baru.  

Setelah pertemuan-pertemuan yang diikuti oleh 

Hatta dalam organisasi tersebut, telah meyakinkan Hatta 

bahwa dirinya harus bergabung dengan organisasi tersebut, 

serta menguatkan argumentasinya bahwa pergerakan 

memang membutuhkan organisasi. Organisasi pula yang 

kelak mematangkan Hatta dalam berpolitik.  

 Di Jong Sumatranen Bond Cabang Padang inilah 

Hatta memperlihatkan kecakapannya dalam mengurus 

keuangan. Ia juga sudah memperlihatkan keistimewaannya 

dengan mendahulukan kepentingan bersama dibanding 

urusan pribadi. Cirinya sebagai pemimpin dan orang yang 

lebih mendahulukan kemaslahatan demi tujuan organisasi 

sudah terlihat.  

Watak yang demikian itu, merupakan hal yang sangat 

diperlukan dalam berpolitik, sebuah keteguhan hati dalam 

membangun politik yang bersih dan jujur. Karakter ini, tidak 

bisa diperoleh tanpa ada yang membentuk dan 

membangunnya, salah satunya melalui pergerakan dan 

organisasi politik itu sendiri. Di samping melalui pendidikan 

yang berkualitas dan pendidikan keluarga. 
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Mohammad Hatta didampingi dua teman sekolah MULO Padang 

Sumber foto: Deliar Noer, Mohammad Hatta Hati Nurani Bangsa 

 

Pada permulaan tahun pelajaran 1918/19, sejumlah 

pengurus meletakkan jabatan karena berkaitan dengan studi. 

Anas Munaf dan Bahder Djohan mundur  karena meneruskan  

pelajaran ke STOVIA di Betawi. Ainsjah Jahya dan Malik 

Hitam memilih langkah serupa karena dalam tahun pelajaran 

berikutnya mereka sudah kelas 3 MULO. (Hatta, 1980:48).  

Pada konteks ini, terlihat prinsip Hatta dalam 

berorganisasi dan berpolitik, yang mana dalam mewujudkan 

kematangan seseorang dalam berpolitik dan pergerakan 

sangat dibutuhkan kaderisasi. Kaderisasi dalam organisasi 
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 dan politik sarana untuk mematangkan sebuah pergerakan 

dalam mencapai tujuan. Keyakinan seperti ini yang 

ditanamkan oleh Hatta sejak dari muda, sehingga ia ikut 

mendedikasikan waktu untuk menjadi pendidik politik dari 

generasi ke generasi. 

Dari situlah terlihat tanggung jawab dan kedewasaan 

seorang Hatta. Hatta muda sebenarnya dapat saja mengikuti 

dua rekannya yang penghabisan karena dalih yang sama. 

Namun ia menempuh jalan yang berbeda. Ia lebih memilih 

mengutamakan urusan organisasi dibandingkan urusan studi 

seperti yang ditempuh kedua temannya. Ia tidak punya 

gambaran apa yang akan terjadi dengan JSB Cabang Padang  

bila ikut mundur di kemudian hari.  

Pada pemilihan pengurus baru, Hatta mengusulkan 

agar pengurus yang baru sebaiknya murid kelas II ke bawah.  

Pada pengurus ini, Hatta tampaknya bertindak selaku mentor 

untuk membimbing para yuniornya. Selain sebagai sekretaris, 

Hatta tetap menjabat selaku bendahara.  

Usai tamat MULO di Padang, ia meneruskan sekolah 

ke Prins Hendrik School (PHS) di Betawi. Hatta pindah 

sekolah, tapi tidak putus hubungan dengan JSB. Malahan ia 

bergabung dengan JSB pusat dan memperluas pergaulannya, 

terutama dengan orang-orang terkemuka dari Sumatera. 
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 Misalnya dengan H. Agus Salim, Sutan Muhammad Zain, 

dan tentu saja Abdoel Moeis. Hatta malah ditunjuk sebagai 

bendahara dan memperlihatkan kecakapannya membereskan 

keuangan perkumpulan.  

 Terakhir fase ketiga perkenalan Hatta dengan politik 

adalah interaksinya dengan tokoh-tokoh pergerakan. Hatta 

berhubungan dengan Engku Taher Marah Sutan dan Sutan 

Said Ali dari Sarikat Usaha. Hatta memulai kontak setelah 

organisasi ini memperjuangkan pendidikan agama bagi 

pelajar MULO. Ia lebih banyak berhubungan dengan 

sekretarisnya, Engku Taher Marah Sutan dan belakangan  

Sutan Said Ali.  

 Ia menilai berkat Engku Taher, Sarikat Usaha 

berkembang menjadi pusat pertemuan orang-orang 

terkemuka di Padang. Hatta berutang budi kepada Engku 

Taher karena melalui sosok inilah  

                                            

 

                                   Haji Agus Salim 

                        Sumber: Moh. Hatta Memoir 
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Hatta bersama H. Agus Salim tahun 1929 

Sumber: Deliar Noer, Mohammad Hatta Hati Nurani Bangsa 

 

 

 

                          Abdoel Moeis 

        Sumber: bravaradio.com    
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 ia mengenal organisasi politik besar seperti Sarikat Islam dan 

tokoh-tokohnya yang berpengaruh seperti H.O.S. 

Tjokroaminoto dan Abdoel Moeis. 

Hatta mengingat-ingat, mungkin antara bulan 

Agustus atau September 1918, Abdoel Moeis datang ke 

Sumatera Barat selaku anggota Volksraad. Ia berceramah 

dengan dihadiri oleh orang banyak. Hatta mengakui     

kepandaian    Abdoel    Moeis   dalam   berpidato   yang belum 

pernah ditemuinya sebelum ini. Topik yang dibahas dalam 

rapat-rapat tersebut adalah soal “rakyat memerintah sendiri” 

dan masalah “rodi”. Pengakuan Hatta, ia hanya mendengar 

saja karena belum mengerti apa yang dibahas. 

  Kemudian Hatta mengakui bahwa saban sore ia 

datang ke kantor Sarikat Usaha. Agaknya Engku Taher yang 

membimbing Hatta dengan bahan bacaan yang penting 

melalui koran-koran Neratja pimpinan Abdoel Moeis, dan 

Utusan Hindia, organ resmi Sarikat Islam pimpinan H.O.S. 

Tjokroaminoto. Ia belajar politik melalui polemik-polemik 

sejumlah tokoh seperti antara Sosrokardono dan H. Agus 

Salim mengenai Volksraad yang dibacanya di kantor itu.  

 Namun yang tidak boleh dilupakan adalah 

interaksinya dengan ayah tirinya, Mas Agus Haji Ning, 

saudagar asal Palembang. Ketika di Padang, melalui ayah 
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 tirinya ini, Hatta dalam usia dini terlibat dalam diskusi politik 

yang mungkin saja medewasakan dan membangkitkan 

kesadarannya untuk berkiprah dalam bidang politik. 

Pembicaraan yang biasanya terjadi saat makan malam itu 

menyadarkan Hatta mengenai adanya sesuatu yang salah 

dalam urusan politik keuangan negara. Dari sini secara tidak  

langsung Hatta mulai belajar mengenai kondisi politik negara 

kolonial. Dalam kata-katanya ia mengakui pembicaraan 

tersebut mendorongnya untuk bersemangat dalam belajar dan 

mungkin juga rasa tanggung jawab dalam dirinya yang belum 

disadarinya benar karena usia yang masih kecil.  

 Secara umum, itulah tiga fase awal dalam hidup 

Hatta yang berpengaruh dalam membentuk sikap politiknya 

ketika dewasa kelak. Hatta mengalaminya begitu dekat, 

dalam lingkungan keluarganya sendiri. Pengalaman tersebut 

ditambah dengan masa bersekolah, dari Bukittinggi hingga 

akhirnya ke Belanda tentu saja menambah kearifan Hatta 

dalam melihat persoalan kolonial.  

Seperti yang kita tahu, biasanya pengalaman pada 

masa kecil juga berperan penting dalam pembentukan 

kepribadian orang dewasa. Sudah pasti “para pemuda Hindia 

Belanda yang lain” mengalami atau paling tidak secara tidak 

langsung menerima perlakuan buruk kolonial, namun dengan 
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 skala dan intensitas pengalaman yang berbeda. Pada diri 

Hatta, ada proses internalisasi dari pengalaman-pengalaman 

pribadi yang pada akhirnya kelak mengental menjadi 

keyakinan anti-Belanda yang kuat. 

 Hal ini membuat Hatta dan generasi sezaman 

berkembang menjadi pemuda yang cepat matang dan kuat 

dalam prinsip. Pemuda yang dalam istilah Hatta 

didefinisikannya sebagai ”pemuda yang cepat tua dan serius 

untuk usianya”. (Hatta, 1976:13) 

 Pemuda politik, mungkin merupakan istilah yang 

tepat. Mereka berkembang dalam suasana politik. Mereka 

tumbuh dengan kesadaran ada penindasan yang kental 

terhadap rakyat biasa. Politik anti-kolonial ini mungkin saja 

pada awalnya belum menjelma menjadi sebuah gerakan 

kolektif. Tapi seiring waktu dan tempaan zaman, perasaan 

senasib sepenanggungan ini menemukan bentuknya ketika 

mereka mulai bersosialisasi di antara orang-orang sepaham.  

Kajian ini akan membedah pemikiran Hatta tentang 

pemuda, serta perjalanan hidupnya sebagai aktivis muda yang 

dimulai tahun 1902-1932. Untuk pemuda, pengertian yang 

dimaksud di sini adalah pemuda dalam artian politik. Definisi 

pemuda di sini terinspirasi dari tulisan-tulisan Abdul Rivai, 

dokter lulusan Sekolah Dokter Djawa (nama STOVIA dari 
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 tahun 1851-1902). Arti penting Abdul Rivai meminjam 

ungkapan Pols, bahwa sejumlah tulisannya menjadi 

manifesto bagi sekelompok kecil orang Indonesia terdidik 

yang baru muncul dalam masa modernisasi Hindia Belanda 

(2019:41).  

Penelusuran Yudi Latif menemukan bahwa Rivai 

menulis suatu karangan tentang “bangsawan pikiran” yang, 

sesudah membedakan dua jenis bangsawan dalam 

masyarakat Eropa, yakni “bangsawan oesoel” dan 

“bangsawan pikiran”. Rivai lalu menandaskan, jika nenek 

moyang dirinya terlahir sebagai bangsawan, maka ia juga 

bisa disebut sebagai bangsawan meskipun pengetahuan dan 

prestasi baru sebatas pepatah “katak dalam tempoeroeng”… 

Saat ini, prestasi dan pengetahuanlah yang akan menentukan 

posisi seorang. Inilah situasi yang melahirkan munculnya 

“bangsawan pikiran”. (Yudi Latif, 2005:152) 

Mungkin saja pandangan Abdul Rivai ini secara 

tidak langsung telah membentuk dan melahirkan polarisasi 

yang kuat di tengah masyarakat kolonial yang secara 

kuantitatif masih banyak yang tidak terdidik dan tidak 

tersentuh oleh “Pendidikan Barat”.  

Rivai menamakan kelompok elite terdidik sebagai 

“kaum muda”, yang meliputi “semoea orang Hindia Belanda 
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 (toea dan moeda) jang tidak soeka lagi memegoet atoeran 

koeno, kebiasaan koeno, tetapi jang maoe memoeliakan diri 

dengan pengetahoean dan ilmoe”. Mengacu pada hal di atas 

dapat disebutkan “moeda” mengindikasikan pada orang-

orang yang berani menantang tradisi dan status quo dengan 

merangkul keyakinan-keyakinan politik yang progresif.  Lalu 

istilah “kaoem moeda” segera digunakan secara luas terutama  

dalam liputan media massa dan dalam wacana dari 

“bangsawan pikiran” yang baru lahir itu (Yudi Latif, 

2005:152). 

Abdul Rivai berkeyakinan bahwa kaum muda adalah 

generasi yang akan segera bertransformasi, menjelma 

menjadi “bangsawan pikiran”, yakni kaum intelektual yang 

kiprahnya akan jauh melampaui batas-batas tradisi. Tradisi 

lalu diejeknya sebagai “kaum tua”, orang yang ketinggalan 

zaman, yang masih mengeskploitasi masyarakat primitif  atau 

kaum kuno.  

Merujuk pada pengertian tersebut, istilah pemuda 

berasosiasi kepada sifat-sifat serba modern  dan gandrung 

kepada ilmu pengetahuan dan teknologi, yang melekat pada 

karakter mereka. Agaknya acuan umur biologis seseorang 

bukanlah menjadi penanda. Pemuda yang terpelajar ini 
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 mungkin mewakili generasi baru kaum terdidik kita, sebuah 

golongan yang kelak kita kenal sebagai golongan intelektual  

dalam artian Gramscian.  

Kemudian karakter kaum muda ini seperti pemuda 

progresif, dinamis, dan maju lalu dipadankan dengan 

pemikiran-pemikiran dan wawasan yang sama sekali “baru”, 

“terobosan” atau (breakthrough), dan menanggalkan tradisi 

demi menyongsong “modernitas” zaman yang bergolak. 

Sebuah era baru, abad ilmu  pengetahuan, yang mengagung-

agungkan dan bertumpu sepenuhnya kepada ilmu 

pengetahuan dan dengan sendirinya membangun tapal batas 

yang dalam dengan kalangan tradisi atau penganut nilai 

tradisional. 

Kajian kualitatif ini menggunakan pendekatan 

historis dan sejarah intelektual. Pendekatan historis dilakukan 

untuk mengetahui bagaimana biografi Mohammad Hatta 

seperti latar belakang keluarga, pendidikan dan aktivitas 

politiknya sewaktu muda. Sementara pendekatan intelektual 

digunakan untuk mengungkapkan pemikiran seorang tokoh.  

 Ada dua kategori yang akan ditelisik dalam 

penelitian ini. Pertama, refleksi dan biografi hidup Hatta 

muda mulai 1902 hingga memutuskan pulang ke Tanah Air 

pada 20 Juli 1932 setelah menamatkan kuliahnya di Belanda. 
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 Kedua, pandangan Hatta tentang pemuda dan kesadaran 

nasionalnya baik berupa pidato maupun tulisan. Ada 

beberapa teks tentang pemuda yang disampaikan Hatta ketika 

tidak lagi muda, tetapi tidak dapat diabaikan karena relevan 

dengan tema kajian ini.  

 Beberapa hal yang menarik untuk diuraikan lebih 

jauh dalam penelitian ini (1) bagaimana latar belakang 

keluarga dan pendidikan Mohammad Hatta? (2) bagaimana 

kesadaran Hatta muda dalam melihat nasib bangsanya (3) 

bagaimana aktivitas politik Bung Hatta sewaktu muda, 

terutama di Perhimpunan Indonesia? (4) bagaimana 

pandangan Bung Hatta tentang pemuda dan kesadaran 

politik? Apa relevansi pemikiran Hatta tentang pemuda dan 

hubungannya dengan masa kini? Penelitian sederhana ini 

akan mencoba menjawabnya.  

 Adapun sumber bahan kajian adalah karya Bung 

Hatta seperti buku Tanggung Djawab Moril Kaum 

Inteligensia, Memoir, Peranan Perhimpunan Indonesia 

Terhadap Pergerakan Bangsa Indonesia, Mohammad Hatta 

Politik, Kebangsaan, Ekonomi (1926-1977), Peranan 

Pemuda Menudju Indonesia Merdeka Indonesia Adil dan 

Makmur, Untuk Negeriku Sebuah Otobiografi Jilid 1, 2, dan 

3, Toedjoean dan Politik Pergerakan Nasional di Indonesia,  
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 Kumpulan Karangan (1), dan  Kumpulan Pidato I, II, III, dan 

Permulaan Pergerakan Nasional serta Indonesia Merdeka. 

Kemudian sumber sekunder seperti Bung Hatta Menjawab 

oleh Yasni,  Bung Hatta Pribadinya dalam Kenangan 

disunting Meutia Farida Swasono, Pemikiran Pembangunan  

Bung Hatta oleh LP3ES, Pandangan Politik Hatta oleh 

Soebadio Sastrosatomo, Mohammad Hatta Biografi Politik 

karya Deliar Noer, Bung Hatta Mengabdi Pada Tjita-Tjita 

Perjoangan Bangsa diterbitkan Panitia Peringatan Ulang 

Tahun Bung Hatta ke-70, Biografi Bahder Djohan Pengabdi 

Kemanusiaan, Inteligensia Muslim dan Kuasa karangan Yudi 

Latif, Indonesia Merdeka karangan Mavis Rose, Zaman 

Bergerak Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926 karya 

Takeshi Shiraishi serta Hati Boleh Panas Tetapi Kepala 

Tetap Dingin oleh Han Van Miert (Disertasi tidak 

diterbitkan) dan buku Hans Pols, Merawat Bangsa Sejarah 

Pergerakan Para Dokter Indonesia.  

                                     

                                                   Nazir Pamontjak berandil dalam    

                                                  memperkenalkan  Hatta dengan  

                                                                   dunia pergerakan.                  

                                               Sumber: Memoir Moh. Hatta 
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 Bab II 

Aktif Berpolitik 

 

 

 Persinggungan Hatta dengan politik tidak dapat 

dilepaskan dari aspek pribadi. Semua berangkat dari 

pengalaman masa kecil, bersemi tatkala masuk organisasi dan 

disertai dengan pergaulan bersama orang-orang pergerakan 

terkemuka. Yang tak boleh dilupakan, kebiasaannya untuk 

membaca koran-koran politik yang membuka cakrawala 

pemikirannya. Hatta mulai memupuk kebiasaan membaca 

sejak di Padang, terutama menyimak koran-koran yang 

dipimpin para tokoh pergerakan. Kebiasaan membaca makin 

kuat ketika pamannya Mak Etek Ayub membelikannya buku-

buku yang penting ketika bersekolah di Betawi. Hatta pun 

fokus membaca sehingga mengurangi kebiasaan keluar di 

waktu senggang.  

 Tradisi membaca ini secara langsung atau tidak 

langsung ikut membangun identitas politik Hatta, yakni 

identitas politik kebangsaan dengan tujuan untuk 

kemerdekaan  bangsa. Identitas politik itu tumbuh dan 
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 diserap dari berbagai bacaan, karena dengan membaca 

seseorang bisa mendapatkan khazanah keilmuan dan 

keintelektualan yang kuat serta mempunyai pengaruh 

terhadap pendirian, tindakan bahkan ideologi.    

 Kebiasaan membaca itu pula yang berkonstribusi 

terhadap kemampuan Hatta menjadi seorang penulis dengan 

ide yang brilian, karena diketahui, orang yang suka membaca 

biasanya rata-rata juga memiliki kesukaan untuk menulis. 

Hatta muda mulai membiasakan menulis sewaktu aktif  di 

JSB. Ia menulis sejumlah artikel-artikel politik, bahkan juga 

puisi untuk diterbitkan. Kelak spirit membaca, kesenangan 

menulis dan dipadukan dengan aktif terjun dalam pergerakan 

atau beroganisasi menjadi sebuah hal yang melekat dalam 

hidup Hatta sepanjang hayatnya.  

 Untuk mengetahui hidupnya sebagai aktivis muda, 

kita harus mengetahui peran Hatta saat di Belanda. Dapat 

dikatakan bahwa hari-harinya Hatta sebagai aktivis politik 

mekar ketika kuliah di negeri tulip tersebut. Hatta tidak hanya 

kuliah semata, namun bergaul dengan orang-orang yang 

sehaluan. Padahal tujuan awalnya ke Belanda adalah 

pertama-tama untuk kuliah ekonomi. Sebagai orang yang 

cermat dalam bertindak, Hatta merencanakan studinya 

diprediksi selesai dalam tempo lima tahun.  
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               Tapi yang terjadi tidaklah seperti itu. Kuliah 

agaknya menjadi urusan nomor dua dibanding pergerakan 

kebangsaan. Terbukti dia baru pulang setelah sebelas tahun 

di Belanda. Dari perjalanan kuliah itu dapat diketahui, bahwa 

berpolitik bagi Hatta menjadi panggilan jiwa yang tidak dapat 

dipisahkannya dari perjuangannya sebagai generasi muda 

bangsa yang memiliki tanggung jawab untuk 

memperjuangkan kemerdekaan. 

 Perjalanan Hatta sebagai aktivis politik dimulai 

ketika memutuskan melanjutkan studi ke Handels 

Hogeschool di Rotterdam. Ia tiba di negeri keju itu sekitar 

September 1921. Meski baru pertama kali ke luar negeri, 

tetapi tampaknya Hatta tidak cemas dengan kehidupan di 

sana. Dalam memoarnya malah Hatta menceritakan 

keheranannya sebab banyak keluarga Indo Belanda yang 

gugup ketika kapal mereka hampir sampai di Rotterdam 

(Hatta, 1982:104). 

  Ia agaknya sudah siap secara mental maupun emosi 

kendati usianya baru 19 tahun. Ia pun seorang yang cakap dan 

pandai mengatur serta menyesuaikan diri. Kita akan 

melihatnya setelah diminta bergabung dengan organisasi 

mahasiswa Hindia Belanda di sana. Hidupnya yang serba 
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 teratur, sederhana dan disiplin tidak hanya mengagumkan 

kawan-kawannya, namun juga musuh-musuhnya. 

 Tradisi hidup yang teratur ini ikut memperkuat 

identitas politik Hatta muda. Setidaknya terlihat dari stategi-

strategi yang disusunnya dalam berorganisasi, di mana Hatta 

terkenal dengan seorang yang sangat terstruktur dan terukur 

dalam bertindak. Segala sesuatu dilakukannya penuh dengan 

pertimbangan-pertimbangan logis dan masak.  

 Ada beberapa tahap yang menentukan dalam 

perkembangan hidup Hatta sebagai aktivis mahasiswa di 

Belanda. Pembagian tahapan ini dicermati dari keaktifannya 

di Perhimpunan Indonesia. Keaktifan ini dilihat dari peran 

yang dimainkannya di organisasi pemuda radikal tersebut. 

 Pertama, tahun 1921 s.d. 1923. Organisasi bukan 

lagi hal yang asing bagi Hatta. Saat di Hindia Belanda, ia 

berkali-kali menjabat sebagai bendahara. Bahkan karena 

reputasinya sebagai bendahara di JSB membuatnya diminta 

bergabung ke dalam Indische Vereeniging (IV), organisasi 

pelajar dan mahasiswa Hindia di Belanda. Petualangan Hatta 

sebagai aktivis mahasiswa dimulai hanya berselang tiga hari 

setelah tiba di Den Haag.  

             Kembali Nazir punya peran dalam perjalanan 

hidupnya. Baru tiga hari di negeri asing, Nazir Pamontjak 
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 yang menemuinya di Den Haag “berceramah” soal nama 

Indonesia. Menurut Nazir, di Nederland aktivis nasionalis 

menyebut diri sebagai “indonesier”, dan Tanah Air kita 

disebut sebagai Indonesia. Tidak ada lagi pemakaian istilah 

inlander atau inboorling, dan Nederlandsch-Indie, hanya 

nama Indonesia (Hatta, 2011, 139).  

 Itulah awal pertama Hatta berkenalan dengan nama 

Indonesia sebagai sebuah identitas politik. Sebelumnya kata 

Indonesia dipergunakan hanya dalam istilah geografis murni 

oleh ilmuwan Inggris, J.R. Logan dalam karangan yang 

dipublikasikan tahun 1850. Sejumlah ilmuwan lain seperti 

Max Weber, Bastian serta G.W. Earl sedikit banyak 

menggunakan nama Indonesia dalam publikasi mereka, 

walau dengan konteks dan tujuan berbeda (Hatta, 2015:84). 

Belakangan Hatta adalah salah seorang yang paling gencar 

mengampanyekan nama Indonesia sebagai identitas politik 

itu secara luas ke publik, baik di Eropa maupun di Tanah Air. 

 Pada September 1921 itu juga Hatta bergabung ke 

dalam organisasi mahasiswa Indische Vereeniging. 

Dipaparkan bahwa lima bulan setelah menjadi anggota, pada   

19 Februari 1922 diadakan rapat pengurus. Ketua lama, dr. 

Soetomo beserta anggota pengurus lain seperti dr. Sjaaf, 
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 Kaligis, Dr. Sardjito dan Hermen Kartawisastra meletakkan 

jabatan.  

 Atas usul Nazir,  Hermen dipilih sebagai ketua baru. 

Yang dipilih hanya ketua, lalu ketua memilih para pengurus 

lain. Hermen setelah mendengar saran Nazir, lalu 

menetapkan  Hatta sebagai bendahara yang disetujui rapat 

umum anggota. Tugas Hatta adalah membuat rencana 

penerbitan majalah sendiri yang akan diterbitkan sekali dua 

bulan. Rapat penukaran pengurus mengganti nama Indische 

Vereeniging menjadi Indonesische Vereeniging.  Nama 

majalah setelah diperdebatkan dipilih Hindia Poetra, semata-

mata menurut Hermen, untuk menegakkan kembali hak 

bersejarah setelah sebelumnya berada di bawah pengelolaan 

Indonesisch Verbond.   

 Penggantian nama menjadi Indonesische 

Vereeniging merupakan sebuah keputusan besar. Nama itu 

menegaskan identitas keindonesiaan, dari sebelumnya hanya 

sebagai pengertian geografi, berubah menjadi identitas 

politik. Meminjam kelugasan bahasa Hatta, “nama Indonesia  

mempunyai arti politik dan menyatakan suatu tujuan politik 

yaitu lepas dari penjajahan” (Hatta, 2015:65).   

              Hatta dengan kegigihannya adalah salah satu dari 

figur yang berjasa mengenalkan nama tersebut, membelanya 



 

 

Pemuda Indonesia dan Politik, Refleksi dan Pandangan Bung Hatta 1902-1932 

3
0

 dari serangan orang-orang yang tidak setuju, yang lambat 

laun akhirnya diterima menjadi nama identitas negeri 

kepulauan tersebut.  

 Satu tahun pertama di Belanda, Hatta menyibukkan 

diri untuk urusan-urusan seperti kuliah, membeli buku, 

membaca dan menulis. Untuk menambah penghasilan, Hatta 

menjadi koresponden Neratja dengan honorarium f 5 per 

kolom.  Libur pada pertengahan tahun pelajaran, Hatta 

menetap selama empat bulan di Hamburg, dari Juni sampai 

pertengahan September 1922. 

  Sambil mempersiapkan terbitan perdana Hindia 

Poetra yang direncanakan terbit untuk bulan Januari 1923, 

Hatta melatih dirinya untuk menulis dan menenggelamkan 

diri dengan buku-buku. Di Hamburg, ia dengan teratur 

membagi waktunya. Rata-rata dalam sehari Hatta 

menghabiskan waktunya antara 5 hingga 8 jam untuk belajar, 

mungkin juga lebih. Ia tak cuma membaca buku pelajaran 

saja, tetapi juga buku-buku roman. Terkadang-kadang pergi 

menonton.  

               Bulan Januari 1923, digelar rapat untuk mengganti  

pengurus yang lama. Terpilih menggantikan Hermen yang 

meletakkan jabatan adalah Iwa Koesoema Soemantri. Hatta 

enggan meneruskan jabatannya, namun atas desakan kawan-
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 kawan akhirnya tetap sebagai bendahara. Alasan lain, ada 

rencana penerbitan lima belas tahun  berdirinya Indonesische 

Vereeniging dari tahun 1908-1923.  Susunan lengkap 

pengurus, ketua baru, Iwa  Koesoema Soemantri, sekretaris, 

J.B. Sitanala, Hatta selaku bendahara, Mr. R. Sastromoeljono 

sebagai komisaris dan Darmawan Mangoenkoesoemo 

dipercaya menjadi archivaris.  

 Tahun kedua Hatta sebagai pengurus ada 

perkembangan menarik. Organisasi mulai menetapkan visi 

politiknya. Hal ini menunjukkan perbedaan dibanding 

pengurus sebelumnya. Iwa Koesoema Soemantri 

mengemukakan hal yang menarik untuk dasar bekerja 

organisasi tersebut. Pertama, Indonesische Vereeniging 

mulai membayangkan masa depan Indonesia dengan 

menekankan pada bentuk pemerintahan yang bertanggung 

jawab kepada rakyat. Kedua, untuk mencapai bentuk 

pemerintahan tersebut, tiap orang Indonesia harus berusaha 

dengan kemampuan sendiri tanpa bantuan pihak asing. Demi  

mewujudkan cita-cita tersebut, Iwa juga menyerukan  

persatuan rakyat dengan menentang perpecahan sekeras-

kerasnya. Berkaca pada masa lalu, Indonesische Vereeniging 

memutuskan menganut politik non-cooperation dalam 

metode perjuangan. Iwa mengatakan menolak bekerjasama 
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 dengan Belanda berarti bangsa ini harus membangun tenaga 

nasionalnya sendiri. 

 Kedua, Tahun 1924 s.d. 1925. Keaktifan Hatta dalam 

politik mulai signifikan. Ia tidak sekadar ikut, namun diduga 

orang yang merumuskan apa yang dikenal sebagai Manifesto 

Politik 1925. Periode ini menyorot Hatta dari yang semula 

hanya anggota biasa kemudian dipercaya sebagai bendahara. 

 Memang memasuki tahun ketiga dan tahun keempat, 

organisasi mahasiswa Indonesia itu makin kental aroma 

politiknya. Di bawah Nazir, arah yang ditempuh IV kian jelas 

menegaskan “jalan politik”.   Bahkan   pers      Belanda     

menyebutkan organisasi mahasiswa itu revolusioner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatta bersama  para  pengurus  Perhimpunan Indonesia 1925 

Sumber: Deliar Noer, Mohammad Hatta Hati Nurani Bangsa 
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  Tanggal 9 Februari 1924 Nazir Pamontjak dipercaya 

melanjutkan kepemimpinan Iwa Koesoema Soemantri yang 

meletakkan jabatan.  A.A. Maramis menjabat sekretaris, R. 

Soewarno sebagai bendahara, M. Soekiman selaku   

komisaris   dan    Mohammad  Nazif diangkat    sebagai 

archivaris.  Hatta tidak ikut dalam kepengurusan oleh karena 

kesibukan kuliah dan menyiapkan buku peringatan 

“Gedenkboek” Indonesische Vereeniging 1908-1923.  

Pada rapat anggota tanggal 1 Maret 1924, Nazir 

Pamontjak membacakan keterangan dasar dengan 

menekankan pada politik non-cooperation sebagai sendi 

perjuangan. Ia dengan tajam  menyatakan  kerjasama dengan 

sang penjajah untuk meraih kemerdekaan tiada lain hanya 

menipu diri sendiri. Nazir menegaskan kerjasama antara 

kedua pihak hanya mungkin terjadi bila keduanya memiliki 

hak, kewajiban, dan kepentingan yang sama. Bila syarat tidak 

terpenuhi, kerjasama berarti mempermainkan yang lemah 

oleh pihak yang kuat. Si lemah hanya sebagai alat untuk 

kepentingan yang kuat. Ia menyerukan Indonesia yang 

bersatu dengan menyingkirkan segala perbedaan. Kemudian 

kemerdekaan Indonesia menghendaki adanya suatu aksi 

massa nasional yang insyaf dan berdasarkan tenaga sendiri. 
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 Ia juga melihat ada dua bentuk penjajahan di Indonesia, yakni 

politik dan ekonomi (Hatta, 1980:146). 

Nampak retorika anti-kolonial Nazir Pamontjak lebih 

kuat dibandingkan Iwa. Berbeda dengan Iwa, nada Nazir 

langsung menuju sasaran. Nazir menegaskan kembali politik  

non-cooperation yang sudah dianut Iwa. Bila Iwa 

membayangkan Indonesia di masa yang akan datang dengan 

bentuk pemerintahan bertanggung jawab kepada rakyat dan 

mengajak rekannya untuk percaya pada kemampuan sendiri.  

Retorika Nazir tidak sekadar menyinggung sang 

penjajah, tapi malah telah mengidentifikasi kolonialisme 

tersebut berupa kolonialisme politik dan kolonialisme 

ekonomi. Menguatnya sentimen nasionalisme tersebut 

mengindikasikan makin radikalnya para aktivis mahasiswa 

tersebut dalam memperjuangkan nasib rakyatnya. Salah satu 

pernyataan politik yang paling terang-terangan adalah 

mengganti majalah Hindia Poetra dengan nama Indonesia 

Merdeka. 

Akhirnya pada April 1924 terbitlah buku peringatan 

“Gedenkboek” Indonesische Vereeniging 1908-1923. Hatta 

menulis dua karangan berjudul Indonesia di Tengah-tengah 

Revolusi Asia dan Indonesia dalam Masyarakat Dunia.  

Nazif, Iwa, dan sejumlah nama lain juga ikut 
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 menyumbangkan tulisan yang rata-rata bersifat politik.  

Penerbitan buku peringatan tersebut disambut pers Belanda 

dengan kritik keras. Pers Belanda menuding para mahasiswa 

dihinggapi oleh semangat revolusioner (Hatta, 1980:159).      

Tanggal 11 Januari 1925 diadakan rapat anggota 

untuk memilih ketua baru. Soekiman Wirjosandjojo 

dipercaya sebagai pimpinan yang baru. Ia kemudian 

menunjuk A.Z. Mononoetoe sebagai wakil ketua, Soerono 

diamanahi selaku sekretaris I, sekretaris II diangkat Soenarjo, 

Hatta dipilih menjadi bendahara I, Mohammad Nazif 

bendahara II, kemudian komisaris ada tiga yakni Amir, 

Boediarto, dan Mohammad Joesoef. 

Hatta sebenarnya menolak karena mempersiapkan 

diri untuk ujian doktoral Handelswetenschap pada tahun 

1926 dan kesibukan mengurus majalah Indonesia Merdeka. 

Walau demikian, Hatta lagi-lagi tidak berdaya setelah 

didesak terus menerus oleh Soekiman. Soekiman kemudian 

mengemukakan keterangan dasar Perhimpunan Indonesia 

sebagai berikut: 

1. Hanya suatu Indonesia yang merasa bersatu, 

dengan menyingkirkan perbedaan-perbedaan 

golongan, dapat mematahkan kekuasaan 

penjajah. Tujuan bersama, yaitu memerdekakan   

Indonesia, menghendaki adanya suatu aksi 
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 massa nasional yang insyaf dan berdasar pada    

kekuatan sendiri. 

2. Ikut sertanya segala lapisan rakyat Indonesia 

dalam perjuangan kemerdekaan bersama ini 

adalah juga suatu syarat mutlak untuk mencapai  

tujuan itu. 

3. Anasir yang berkuasa dan esensial  dalam tiap-

tiap masalah politik ekonomi ialah pertentangan 

kepentingan antara si penjajah dan si terjajah. 

Corak politik si penjajah untuk mengaburkan dan  

menutupi anasir itu harus dibalas oleh si terjajah 

dengan mempertajam dan menyatakan dengan 

jelas segala pertentangan itu. 

4. Karena penjajahan pengaruhnya merusak dan 

menimbulkan demoralisasi atas keadaan jiwa 

dan fisik bangsa Indonesia, maka harus 

dikerjakan sungguh-sungguh usaha 

menormalisasi perhubungan jiwa dan materiil 

(Hatta, 2011:226).  

 
 Keterangan dasar ini merupakan pernyataan politik 

yang tidak dapat diabaikan. Ia muncul dan memberi artikulasi 

baru dalam pergerakan kebangsaan yakni rumusan politik 

yang sebelumnya mungkin belum pernah disentuh oleh 

kalangan nasionalis di Tanah Air. Konsep Indonesia yang 

bersatu terasa kuat di dalamnya. 

 Demikian pentingnya hingga sejarawan terkemuka 

Indonesia, Sartono Kartodirdjo, menamakan keterangan 

dasar tersebut sebagai Manifesto Politik. Lebih jauh Sartono 
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 menduga Manifesto Politik ini disiapkan sejak tahun 1923. 

Dalam pengamatan Sartono, Sumpah Pemuda tahun 1928 

terkait dengan Manifesto Politik sebab mengumandangkan  

dimensi-dimensi dari asas Perhimpunan Indonesia tersebut. 

 Menurut Sri Edi Swasono, Sartono menyimpulkan 

bahwa dari pernyataan  Perhimpunan Indonesia tahun 1923 

dan tahun 1925, maka hakekat Manifesto tersebut mencakup 

(1) Perjuangan memperoleh otonomi, mencapai 

kemerdekaan Indonesia, (2) Pemerintah yang dipilih oleh 

bangsa Indonesia sendiri, (3) Persatuan sebagai syarat, (4) 

Menolak bantuan dari pihak penjajah atau pihak lain. (Sri Edi 

Swasono, 1995:78) 

 Bahkan lebih jauh lagi, Sartono menduga meski 

Manifesto Politik merupakan pernyataan kolektif, 

kemungkinan Bung Hatta yang menjadi aktor intelektualnya. 

Ia menyandarkan analisisnya kepada seluruh latar belakang 

atau konteks masyarakat kolonial, sistem kolonial dan politik 

kolonial. (Sartono, 1995:10-11) 

 Rapat juga memutuskan mengganti nama 

Indonesische Vereeniging menjadi Perhimpunan Indonesia. 

Nama baru tersebut kelanjutan dari pemakaian Indonesia 

Merdeka untuk majalah. Sudah pasti pergantian nama 

tersebut kian mengentalkan rasa politik yang sedari awal 



 

 

Pemuda Indonesia dan Politik, Refleksi dan Pandangan Bung Hatta 1902-1932 

3
8

 memang sudah identik dengan organisasi  para pemuda 

pelajar tersebut. 

 Strategi baru diterapkan oleh Perhimpunan Indonesia  

dengan mulai mencari kontak dengan organisasi-organisasi 

mahasiswa Asia lain di luar Belanda. Arnold Mononoetoe 

punya peran yang amat penting dalam melebarkan sayap 

organisasi ke Paris (Hatta, 2011:227-228). 

Puncak keterlibatan Hatta sebagai aktivis politik 

mahasiswa berlangsung pada periode Tahun 1926-1930. 

Babak ini Perhimpunan Indonesia dipimpin langsung oleh 

Mohammad Hatta. Organisasi ini kian radikal dan menjadi 

corong utama gerakan nasionalis terkemuka di Belanda. 

Hatta memimpin perkumpulan ini selama empat 

tahun. Analisanya  yang tajam dan mendalam, kepemimpinan 

dan moralnya yang tinggi membuatnya disegani rekan-

rekannya sesama mahasiswa. Hatta menghadiri sejumlah 

kongres penting bertaraf internasional di Eropa. Nama 

Indonesia sebagai sebuah identitas politik kini tidak dapat 

diremehkan lagi.  

Permulaan Januari 1926, setelah didesak sejumlah 

temannya akhirnya Hatta bersedia menjadi ketua baru.  

Penunjukan ini membuatnya kian aktif  berpolitik. Hatta tetap 

berpatokan pada dasar keterangan yang lama bagi politik 
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 perkumpulan karena yang sebelumnya dianggapnya sudah 

tepat. Apalagi ia memang terlibat menyusunnya bersama 

Soekiman. Hatta lalu mengumumkan nama-nama para 

pengurus yaitu, Abdul Madjid Djojodiningrat sebagai 

sekretaris, Abutari menjabat bendahara, Sunaris, dan 

Darsono selaku komisaris. Arnold Mononoetoe diberi tugas 

meneruskan usahanya di Paris memperkuat hubungan dengan 

mahasiswa Asia yang belajar di sana (Hatta, 1980:190). 

Hatta memulai tradisi baru dengan menyampaikan 

pidato sebagai ketua. Pada pokoknya isi pidatonya 

merupakan sebuah analisa ilmiah tentang struktur ekonomi 

dunia dan dalih logis untuk menjelaskan politik non-

kooperasi yang dianut Perhimpunan Indonesia. Ia menyoroti  

industrialisasi di Eropa yang menimbulkan persoalan baru. 

Misalnya naiknya jumlah penduduk Eropa secara drastis. 

Akibatnya, demi mencukupi keperluan hidupnya,  Eropa 

mengatasinya dengan menerapkan politik imperialisme. 

Kemudian keperluan makanan, keperluan bahan mentah 

untuk industri dan pasar untuk menjual hasil-hasil industri 

ternyata menjadi bergantung kepada koloninya. “Mereka 

tidak akan mau memerdekakan jajahannya,” tegas Hatta 

(2011:258).  
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 Karena itu, menurut Hatta, hanya satu jalan yang 

terbuka bagi koloni tersebut yakni memerdekakan diri 

dengan jalan “paksa”. Oleh sebab itulah, Indonesia 

menggunakan politik nonkooperasi. Ditambahkan oleh Bung  

Hatta, karena itu kita perlu organisasi yang kuat, yang 

percaya kepada diri sendiri dan secara teratur mengerjakan 

pembentukan negara dalam negara. Di sebelah Hindia 

Belanda, dibangun Indonesia  (2011:258).  

Hatta yakin imperialisme Barat harus diakhiri dan 

Indonesia mesti mencapai kemerdekaan atas prinsip 

kemanusiaan dan peradaban. Akan tetapi ia mengingatkan 

lagi bahwa satu jalan tersedia untuk mencapainya adalah 

melalui kekerasan. Ia tidak sekadar menyinggung 

imperialisme Belanda. Sebab perjuangan Indonesia terkait 

dengan masalah Pasifik. Hatta memprediksi Indonesia mau 

tidak mau akan terseret ke dalam konflik di masa depan. Bagi 

Hatta, propaganda luar negeri bagian penting bagi 

Perhimpunan Indonesia dalam perjuangan politik demi 

persatuan bangsa-bangsa Timur.  

Propaganda luar negeri yang sudah dirintis di zaman 

Soekiman kian berkembang di bawah Hatta. Ada kabar akan 

diadakan suatu kongres untuk perdamaian oleh gerakan 

demokrasi internasional. Gerakan ini di bawah pimpinan 
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 anggota Parlemen Perancis, Marc Sangnier. Rencananya 

kegiatan tersebut akan digelar di Bierville, sebuah kota kecil 

di dekat Paris, bulan Agustus 1926. (Hatta, 2011:261) 

Berkat bantuan sejumlah mahasiswa dan bekas 

mahasiswa Asia di Perancis, Perhimpunan Indonesia dapat 

hadir pada kongres tersebut. Hatta bertindak mewakili 

Perhimpunan Indonesia pada kongres yang dihadiri oleh 

beberapa ribu orang. Hatta bertemu Duong Van Giauw, 

pengacara asal Annam, Tung Mo asal Tiongkok, 

Topchybashi asal Azerbaijan, dan K.M. Panikkar, wartawan 

asal India. Penuturan Hatta, delegasi mereka dikenal sebagai 

delegation asiatique. Delegasi asal Asia tersebut berhasil 

memajukan dua resolusi yang diterima oleh kongres dengan 

suara bulat yakni: 

1. Setelah memperhatikan bahwa krisis ekonomi 

dunia tidak dapat diatasi dengan tiada 

pertolongan Asia bahwa pertolongan itu tidak 

mungkin apabila bangsa-bangsa Asia tidak 

diberi kebebasan untuk mengerjakan tugas 

rekonstruksi itu, peradaban dan perdamaian; 

memperhatikan lagi bahwa penindasan bangsa-

bangsa bertentangan dengan jiwa perdamaian. 

Meminta, sebagai satu syarat mutlak untuk kerja 

sama bangsa-bangsa di dunia, kehormatan yang  

pasti kepada hak bangsa-bangsa untuk 

menentukan nasib sendiri, dengan tiada 

membedakan ras dan kepercayaan. 
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 2. Memperhatian bahwa perdamaian dunia yang 

kecil tidak mungkin dengan tiada membebaskan 

bangsa-bangsa yang tertindas. Kongres memberi  

kekuasaan kepada setiap delegasi bekerja di 

negeri mereka masing-masing untuk 

kemerdekaan bangsa yang tertindas. (Hatta, 

2011:266)  

 
Hatta lalu membungkam kritik terhadap kehadiran 

pihaknya di kongres tersebut. Kongres tersebut 

memperkenalkan nama Indonesia di luar negeri untuk 

pertama kalinya. Bahkan nama “Indonesia” tidak perlu 

disebutkan dalam resolusi kongres. Pidato pembukaan Hatta 

yang menyebut Indonesia kemudian diikuti oleh peserta yang 

lain. Kemenangan Hatta ini terekam dalam untaian kalimat: 

“Selama aku di sana…., semuanya menyebut Indonesia. 

Orang-orang Belanda, yang pada pidato permulaan masih 

menyebut “Hindia Belanda”, kata itu tidak diulang mereka 

lagi, dalam perdebatan ataupun dalam pembicaraan 

lainnya…., nama Indonesia telah terekam, tidak dapat ditukar 

kembali dengan “Indesneerlandaises”. (Hatta, 2011:268) 

Perhimpunan  Indonesia mulai menancapkan 

pengaruhnya dalam propaganda luar negeri. Dengan 

demikian reputasi organisasi ini dan Hatta sendiri tidak dapat 
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 dipandang sebelah mata. Pihak Belanda mulai berhitung 

dengan seksama. 

 Bulan Desember 1926, Hatta bertemu dengan 

Semaun. Menurut pengakuan Hatta, keduanya membicarakan 

pemberontakan PKI berikut kegagalannya. Semaun 

membantah ada andil Moskow karena Stalin sendiri tidak 

setuju dengan pemberontakan tersebut. Hatta mengusulkan 

dengan hancurnya PKI, sekarang Perhimpunan Indonesia 

akan mendirikan suatu partai nasional baru di Indonesia, 

tetapi tetap berdasarkan asas politik non-kooperasi. 

Pandangan Hatta, partai baru itu tidak akan seradikal 

Perhimpunan Indonesia. Tetapi menyesuaikan dengan 

kondisi politik di Indonesia. Nantinya bekas anggota  

Perhimpunan Indonesia dapat menjadi tulang punggung 

partai nasional baru itu. Dalam bahasa Hatta, partai baru itu 

harus berkembang dengan tujuan mendirikan negara dalam 

negara.  

 Atas usul dirinya, dibuatlah suatu “konvensi” antara 

Semaun dan Hatta sebagai dasar mendirikan partai nasional 

baru itu. Persetujuan yang bersejarah itu menunjukkan 

kuatnya figur dan wibawa Hatta sebagai pemuda nasionalis 

terkemuka waktu, serta dengan sendirinya reputasi 

Perhimpunan Indonesia di kalangan kaum nasionalis. Meski 
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 Hatta berkampanye sepenuhnya di luar Indonesia, tetapi 

suaranya sebagai seorang pemimpin organisasi mahasiswa 

amat diperhitungkan. Isi konvensi tersebut mencakup empat 

pasal yakni: 

Pasal  1.   Perhimpunan   Indonesia,    yang    akan    

berkembang  menjadi  suatu  partai  rakyat       nasional   

Indonesia,   berjanji    akan    bekerja   dalam   bidang   politik  

dan sosial    untuk     kepentingan   rakyat   Indonesia. PI mesti 

mengambil dalam tangannya pimpinan  umum  dan   

tanggung jawab sepenuh-penuhnya tentang pergerakan 

rakyat di Indonesia.    Bidang     sosial       meliputi   pendidikan 

rakyat,   kesehatan   rakyat,   dan  segalanya   yang  berguna  

untuk memperkuat tenaga rakyat.   

Pasal 2.  PKI  mesti  mengakui  pimpinan  PI sebagai 

yang tertulis dalam Pasal 1 daripada konvensi     ini, dan mesti 

memberikan  kepadanya kepercayaan sepenuh-penuhnya. 

PKI dan organisasi-organisasi   yang  berada  di bawah 

pimpinannya berjanji tidak sekali-kali akan      mengadakan 

oposisi terhadap pergerakan rakyat nasional yang dipimpin 

oleh PI selama PI konsekuen menjalankan politik menuju 

kemerdekaan Indonesia.  

Pasal  3.   Segala   percetakan    yang sampai sekarang 

kepunyaan PKI mesti diserahkan kepada    PI     atas      syarat-

syarat   yang    akan         ditentukan kelak. PI berjanji akan 

mengorganisasi pers nasional.  

Pasal 4.   Konvensi ini  diperbuat       dalam enam 

lembar, setiap pihak memperoleh tiga lembar.   (Soebadio 

Sastrosatomo, 1992:7) 

 

Semaun menandatangani mewakili PKI dan Hatta 

meneken atas nama Perhimpunan Indonesia. Pada rapat 
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 pertama pengurus Perhimpunan Indonesia pada akhir 1926, 

Hatta meminta agar diadakan diskusi terkait perlunya 

organisasi itu mendirikan partai nasionalis baru di Indonesia. 

Partai itu dalam bahasa Hatta merupakan copy dari 

Perhimpunan Indonesia dan harus melaksanakan politiknya 

untuk Tanah Air, apalagi PKI sudah lenyap. Program partai 

baru itu harus sedikit moderat, tetapi harus berdasarkan 

prinsip non-kooperasi. Aktivitasnya akan dititikberatkan 

pada organisasi dan tidak pada urusan agitasi. Rapat juga 

mendorong anggota-anggota yang telah selesai studinya 

untuk pulang ke Indonesia, menggabungkan diri dengan 

partai yang akan dibentuk tersebut. Buntut dari konvensi 

tersebut Semaun dipecat dari Partai Komunis dan Komunis 

Internasional oleh Stalin,  ia selanjutnya dibuang ke 

Semenanjung Krim. Hatta menganalisa kemungkinan 

Semaun sedang dalam tekanan mental yang hebat karena 

kehancuran PKI (Hatta, 2011:289). Semaun agaknya tidak 

dapat berpikir lagi dengan jernih karena dengan perjanjian 

tersebut ia mendudukkan golongan komunis di bawah 

pergerakan kaum nasionalis. 

Bulan Januari 1927, Hatta mengusulkan ketua baru 

menggantikan dirinya. Hatta  beralasan berhubung dengan 

partai nasionalis baru yang akan didirikan, ia akan 
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 mempercepat menyelesaikan studinya dan kembali ke 

Indonesia. Namun permintaan Hatta ditolak dan 

diamanahkan untuk terus memimpin, terutama Perhimpunan 

Indonesia sedang memperhebat propaganda ke luar negeri 

Belanda. Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan 

Kolonial yang baru   didirikan  di  Berlin atas tekanan     Kuo  

 

 

                                                   

                                                   Semaun, Ketua PKI tahun 1920                                 

                                 Sumber: Historia 

 

 

 

Min Tang sudah mengambil prakarsa untuk 

menyelenggarakan Kongres Internasional Menentang 

Kolonialisme yang dilaksanakan di Brussel tanggal 10-15 

Februari 1927. Perhimpunan Indonesia sudah diundang untuk 

menghadiri salah satu kongres yang terpenting pada abad ke-

20 itu.  

Wibawa Perhimpunan Indonesia bisa dilihat dengan 

ditempatkannya Hatta sebagai ketua delegasi di Presidium 

Kongres. Padahal tidak setiap delegasi mempunyai wakil 
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 pada Presidium. Selain Hatta, Semaun dari Sarikat Rakyat 

juga ikut dalam Presidium. Pada kongres tersebut, delegasi 

Indonesia membuat resolusi yang membuat mata dunia 

terbuka mengenai buruknya kondisi di Indonesia. Resolusi 

tersebut menguraikan lemahnya tingkat perekonomian 

masyarakat seperti daya beli berkurang 15 persen, upah buruh 

hanya 15 persen dibanding upah buruh Eropa. Delegasi 

Indonesia juga menyoroti masalah pendidikan dan kesehatan 

yang diabaikan Belanda. Sementara itu, kondisi politik turut 

disorot seperti penindasan organisasi rakyat dan partai-partai. 

Hatta cs juga secara tajam mengkritik terorisme 

politik para gubernur Belanda, yang menuduh segala bentuk 

oposisi sebagai komunis atau Moskowit. Melalui usaha Hatta  

cs, maka kongres menyatakan bahwa kebebasan pergerakan 

penting untuk bangunnya rakyat Indonesia, sekaligus juga 

suatu peristiwa penting bagi perikemanusiaan dan 

memutuskan: 

1. Menumpahkan simpati sepenuhnya kepada 

perjuangan kemerdekaan Indonesia dan 

membantu perjuangan itu dengan segala tenaga; 

2. Menuntut supaya Pemerintah Belanda 

memberikan kemerdekaan sepenuhnya kepada 

bangsa Indonesia, menghapuskan pembuangan 

dan hukuman mati, serta memberikan amnesti 

umum (Hatta, 2011:275). 
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 Putusan kongres itu merupakan kemenangan politik  

Hatta. Kemenangan delegasi Indonesia kemudian terasa 

lengkap, karena kongres juga memutuskan meminta 

pemerintah Belanda mengizinkan diangkatnya suatu komisi, 

terdiri dari atas pujangga internasional seperti Nansen, 

Bernhard Shaw, dan Barbusse untuk melawat ke Jawa dan 

Sumatra menyelidiki apakah betul pemberontakan yang 

terjadi disebabkan oleh hasutan komunis atau karena 

penderitaan rakyat. Hatta mengakui bahwa tiap orang dalam 

kongres tersebut mengetahui bahwa Pemerintah Belanda 

pasti akan menolak permintaan tersebut. Tetapi permintaan 

semacam itu harus dilihat secara politik karena seperti bahasa  

Hatta, ”permintaan semacam itu akan menimbulkan politik 

yang luas di seluruh dunia.” Agaknya memang inilah tujuan 

yang ingin dicapai Hatta cs. 

 Ujian politik bagi Hatta menghadangnya setelah 

menghadiri Konferensi Liga Internasional Wanita. Pada 23 

September 1927, dua orang polisi dengan membawa surat 

perintah kemudian menahan Hatta dengan tuduhan  menjadi 

anggota perhimpunan terlarang, terlibat dalam 

pemberontakan (di Indonesia), dan menghasut untuk 



 

 

Pemuda Indonesia dan Politik, Refleksi dan Pandangan Bung Hatta 1902-1932 

4
9

 menentang Kerajaan Belanda. Belakangan difokuskan hanya 

pada tuduhan menghasut saja. Hatta dituntut tiga tahun, Nazir  

dua setengah tahun, serta Ali Sastroamidjojo dan 

Abdulmadjid masing-masing dua tahun. Kita tahu bahwa 

setelah sempat mendekam lima setengah bulan di penjara, 

Hatta dan kawan-kawan kemudian dibebaskan dari segala 

tuduhan. 

 Pasca-bebas dari penjara, Hatta mulai melakukan 

regenerasi untuk kelak menggantikannya sebagai ketua yang 

dijabat selama lima tahun berturut-turut. Pengakuan Hatta, ia 

menyiapkan sejumlah nama seperti Abdullah Sjukur, 

Roesbandi, dan Sutan Sjahrir. Tetapi hubungan erat antara 

Hatta dan Perhimpunan Indonesia terpecah ketika organisasi  

tersebut makin kental warna politiknya ke komunis. Tahun 

1931 Hatta dan Sjahrir kemudian dipecat setelah sebelumnya 

sempat diskor dengan dalih tidak disiplin dan melanggar asas 

kolektivitas.  

 Menurut Hatta, sejumlah kader senior seperti Abdul 

Madjid Djojoadiningrat dan Setiadjit yang mulai familiar 

dengan ide-ide komunis, berupaya mempengaruhi kader-

kader yang lebih muda untuk menentangnya. Roestam 

Effendi  berperan dalam pemecatan tersebut. Roestam 

sebelumnya menolak masuk Perhimpunan Indonesia karena 
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 menganggap organisasi itu terlalu radikal. Tambahan lagi ia 

seorang penganut politik kerjasama, yang berlawanan dengan 

garis politik Perhimpunan Indonesia. 

 Dengan berbagai kampanye hitam, Abdul Madjid 

dan Setiadjit berhasil mempengaruhi para kader yang lebih 

muda untuk memilih Roestam Effendi. Roestam Effendi yang 

secara sembunyi-sembunyi juga adalah anggota  Partai 

Komunis Belanda kemudian terpilih sebagai ketua 

menggantikan Abdullah Sjukur. Di bawah pimpinan 

Roestamlah, menurut Hatta, ia dikeluarkan dari organisasi 

tersebut (Hatta, 1980:25). 

 Mengenai pemecatan tersebut, Sal Tas menuturkan 

Hatta sempat tertekan perasaannya. Namun Sjahrir yang saat 

itu merupakan sekretaris Perhimpunan Indonesia dan 

disebutkan sebagai satu-satunya orang yang menentang 

pemecatan tersebut, menyatakan mereka berdua tidak 

dipecat. Mereka sendiri yang memilih keluar dari organisasi 

tersebut. (Rudolf Mrazek, 1996:134)  

 Tetapi pemecatan itu tidak menghentikan kiprah 

Hatta dalam dunia pergerakan. Dalam refleksinya yang kritis 

terhadap organisasi itu, ia menyimpulkan  PI punya pengaruh 

besar dalam sejarah Indonesia. Tidak saja karena pergerakan 

rakyat yang masih muda dan sangat kekurangan pemimpin, 
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 tetapi juga ketangkasan suara para pengurusnya, baik di 

dalam maupun di luar negeri dalam menyuarakan kampanye 

Indonesia Merdeka. Karena harus berhadapan dengan sistem 

kolonial dengan seperangkat tenaga ahli, membuat Hatta 

beserta rekan-rekan mempelajari sunggguh-sungguh sebuah 

persoalan sebelum bersuara.  

 Dari perjalanan kehidupan Hatta di Belanda terlihat 

sekali, bahwa sebagai anak muda Hatta memiliki karakter 

sebagai seorang intelektual yang mempunyai tanggung jawab 

terhadap bangsanya. Berpolitik dan berorganisasi baginya 

sebagai media untuk mencapai tujuan bangsa merdeka. Oleh  

sebab itu, identitas politik intelektual adalah mewujudkan 

sebuah bangsa yang merdeka, sehingga apapun pergerakan 

yang dibentuk ketika itu tidak terlepas untuk kepentingan 

bangsa itu, seperti yang dilakukan oleh Hatta dan kawan-

kawan ketika mudanya di Belanda. 
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 Bab III 

Pemuda Indonesia 

 

 

Pilihan politik seseorang biasanya tidak dapat 

dilepaskan dari latar belakang sosial keluarganya. Karena 

sedikit banyak, kesadaran politik itu mula-mula tumbuh dari 

keluarga dan kemudian lingkungan sekitar. Seiring 

kedewasaan dalam berpikir dan bertindak, pandangan politik 

ini bertransformasi menjadi nilai-nilai yang harus 

diwujudkan, apapun risikonya. Kesadaran politik ini akan 

menajam bila memang bersinggungan langsung atau 

mengancam yang bersangkutan. Faktor eksternal ini sudah 

pasti tidak mungkin diabaikan. 

Hatta berkembang sebagai aktivis kampus, pemuda 

Indonesia yang sadar akan hak-hak bangsanya yang ditindas 

dan dirampas. Studi yang ditempuh Hatta di Eropa sedikit 

banyak membantunya berkembang, baik dalam aspek 

pemikiran hingga pergaulan. Sosialisasi dengan kaum 

nasionalis di Perhimpunan Indonesia makin menguatkan 
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 keyakinan Hatta dalam memperjuangkan kemerdekaan 

bangsanya.  

Pilihan politik Hatta menentang Belanda tidak dapat 

dilepaskan dari “perjumpaannya” yang amat dini dengan 

kolonialisme Belanda itu sendiri. Namun pada Hatta 

“perjumpaan” itu malah meneguhkan dirinya menjadi 

pemuda yang kuat dan tahan uji. Pemuda yang karena 

tuntutan zaman membuatnya dewasa sebelum waktunya. 

Salah sebuah yang mengemuka dari Hatta adalah 

perhatiannya mengenai politik. Kepekaan Hatta terhadap 

politik tidak hanya diekspresikan melalui organisasi, namun 

juga lewat tulisan. Memang umumnya generasi Hatta yakni 

pemuda era 1920-an dan 1930-an merupakan orang yang 

suka membaca, senang menulis, dan berorganisasi. Hatta 

adalah contoh yang paling mencolok dalam soal ini.  

Tatkala masih di JSB, Miert mengamati bahwa Hatta 

muda memang “membedakan diri” di antara rekan-rekannya. 

Ia satu-satunya orang yang kadang-kadang menulis artikel 

politik di Jong Sumatra, kadang-kadang amat tajam (Miert, 

1995:75-76). 

Tetapi jangan lupakan keahlian berpidato para aktivis 

jaman tersebut. Mengenai keahlian berpidato ini, Hatta 

mungkin tidak sememukau Bung Karno ketika berdiri di 
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 panggung. Tetapi Hatta juga memiliki kecakapan dalam 

berpidato. Mengapa begitu? Dalam rapat-rapat atau 

pertemuan politik era 1920 hingga 1930-an, pidato 

merupakan media yang paling efektif dalam mempengaruhi 

khalayak yang hadir. Mau tidak mau, para pemimpin 

pergerakan dituntut memiliki keahlian berpidato yang 

memadai. 

Lagipula perkenalan Hatta dengan politik salah 

satunya memang lewat pidato. Misalnya sebelum menjadi 

pengurus JSB, Hatta terlebih dahulu terpukau dengan pidato 

Nazir dan kemudian juga dengan pidato Abdoel Moeis. 

Selaku Ketua Perhimpunan Indonesia, Hatta juga 

memperlihatkan keahliannya dalam berpidato seperti dalam 

pertemuan-pertemuan Kongres Anti Imperialisme atau 

pertemuan dengan para aktivis Pendidikan Nasional 

Indonesia (PNI) Baru.  

Selaku pemuda-pelajar, fase Hatta dalam aktivitas 

politik mencapai kematangan selama studi di Belanda. 

Prinsip anti-kolonial itu kian kuat, hingga berujung pada 

tuntutan Indonesia Merdeka ketika melanjutkan studi Negeri 

Belanda. Pemuda Hatta ditunjang dengan kecerdasan, 

karakter pribadi yang kuat, dan ketaatan menjalankan 

perintah agama tidak lagi sebagai pemuda “biasa”. Ia tumbuh 
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 sebagai seorang nasionalis radikal, baik dalam wawasan 

maupun semangat kebangsaan.  

Kalau Abdul Rivai mengagungkan “bangsawan 

pikiran” untuk membedakan dinamisnya pemuda dengan 

golongan yang lebih tua, maka dalam ungkapan J.J. Rizal, 

bagi generasi Hatta tidak ada lagi “bangsawan”, tapi yang ada 

hanya “pikiran” (Wawancara J.J. Rizal). Ini menunjukkan 

kecerdasan generasi Hatta dalam membaca dan memprediksi 

arah zaman.  

Belanda merupakan tempat yang ternyata 

mendukung aktivitas politik para pemuda-pelajar Indonesia. 

Situasi di negeri Belanda tidak membatasi kaum terjajah 

untuk berpolitik. Undang-undang di negeri Belanda 

melindungi mereka untuk bebas berkumpul, beroganisasi, 

dan berpolitik. Hatta akan memetik keuntungan terkait situasi 

politik yang bebas ini. Selama sebelas tahun di Belanda, kita 

melihat betapa lekatnya dunia pergerakan dalam hidupnya. 

Untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang 

Hatta muda, baik sebagai pribadi maupun sebagai pemimpin 

orang pergerakan, terlebih dahulu kita akan memberi tinjauan  

tentang Hatta sebagai pribadi. Ada dua hal yang disigi, yakni  

pengalaman Hatta sebagai angkatan muda yang dalam bahasa  
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 sendirinya merumuskan bahwa pemuda Indonesia adalah 

“orang yang cepat tua dan serius untuk usianya”. Kedua, 

refleksi Hatta muda tentang kiprah dan peran pemuda 

Indonesia. 

Anehnya, hidup dan pemikiran Hatta adalah 

representasi dari pemuda yang cepat tua dan serius tersebut. 

Hatta barangkali saja tidak sadar tapi karakter dan perjalanan 

hidupnya mengindikasikan hal tersebut. Ia “cepat tua” karena 

pengalaman dan bebannya menanggung serta memikirkan 

penderitaan rakyatnya jauh melebihi usia hidupnya. 

Pengalamannya membimbingnya untuk menjadi pribadi yang 

melebihi orang-orang seusianya. Ia telah ditempa pahitnya 

kolonialisme sejak masih 6 tahun. Kemungkinan keadaan 

akan berbeda bisa saja terjadi bila hal tersebut menimpa pada 

pemuda lain.  

Tetapi yang menarik dalam diri Hatta, kebenciannya 

terhadap kolonialisme Belanda tidaklah terlalu meluap-luap. 

Kenangannya tentang kolonialisme Belanda juga tidak 

berlebihan sebagaimana terangkum dalam memoarnya. Pada 

diri Hatta, ada internalisasi anti-kolonial yang kuat, tapi tidak  

sampai menghilangkan rasa rasional dalam dirinya, baik 

dalam artian pemikiran maupun praksis (refleksi dan 

tindakan). Hatta sejak dini memiliki kesadaran yang tangguh 
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 terhadap kolonialisme dan siap mengorbankan diri untuk 

rakyatnya. 

Sebenarnya ia secara ekonomi tidaklah menderita. 

Tapi ia memiliki kesadaran bahwa rakyat Indonesia memang 

susah pada masa kolonialisme tersebut. Ada orang-orang 

kaya Indonesia di masa tersebut, tapi tidak merasakan orang 

hidup susah. Hatta dan sebagian besar generasi 1920-an 

berbeda. Mereka tidak susah secara ekonomi, tapi siap untuk 

menderita. Mereka merasakan penderitaan orang lain 

(Wawancara Gusti Asnan). 

Kearifan Hatta bisa pula dilihat dari gagasan-

gagasannya yang kreatif, segar, dan inovatif era 1920-an itu. 

Sekitar tahun 1923, dalam usia 21 tahun Hatta bersama 

kawan-kawan telah membayangkan berdirinya negara 

merdeka yang mereka idam-idamkan tersebut. Dalam 

Manifesto Politik 1923 maupun 1925 terangkum dengan 

jelas, Indonesia tidak sekadar merdeka saja.  

Namun ia telah memikirkan bentuk pemerintahannya 

yang bertanggung jawab kepada rakyat dalam arti sebenarnya  

yakni demokratis dengan mengutamakan kesatuan, dengan 

prinsip kemandirian atau self-help.  

Dengan gagasan kebangsaan yang tergolong maju 

tersebut, meminjam bahasa Sartono Kartodirdjo,  J.J. Rizal 
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 mengemukakan manifesto politik itu bisa dianggap sebagai 

pra-kondisi dari Proklamasi Indonesia yang pertama sebagai 

nation. (Wawancara JJ Rizal) 

Tapi yang paling mengemuka dari Hatta sebagai 

orang muda mungkin salah satunya adalah karakternya. Bagi 

generasi angkatan 1920-an terutama Hatta, dengan beban 

kemerdekaan yang berat untuk diperjuangkan, maka 

bersenang-senang bukanlah tujuan. Agaknya tanggung jawab 

sejarah membuat Hatta muda berkembang menjadi sosok 

yang serius. Tidak ada senda gurau di saat rakyat menderita. 

Pembawaan Bung Hatta muda yang jarang tertawa 

barangkali dapat dituturkan melalui kisah Sunario, salah 

seorang pelajar Indonesia di Belanda. Sunario menyebutkan 

dalam usia 22-23 tahun, Bung Hatta merupakan orang yang 

sangat serius. Hatta dideskripsikan sebagai orang muda yang 

sangat suka bicara politik selain ilmu ekonomi, khususnya 

tentang politik imperialisme dan kolonialisme. Biasanya 

kalau tidak berjumpa dalam rapat, Sunario akan bertemu 

Hatta di kamar sewaan Mas Bardjo di Jalan Noordeinde di 

Leiden, yang memang disediakan untuk menjadi tempat 

berkumpul untuk mengobrol soal-soal politik, ujian-ujian 

atau soal kecil lainnya.  



 

 

Pemuda Indonesia dan Politik, Refleksi dan Pandangan Bung Hatta 1902-1932 

5
9

 Untuk menangkap nuansa kehadiran Hatta dalam 

berbagai pertemuan yang mereka hadiri tersebut, kita kutip 

utuh kalimat Sunario:  

“Kamar sewaan ini benar-benar kami manfaatkan 

bersama. Tetapi biasanya  begitu  Hatta muncul,  obrolan  

dansa-dansi  dengan para gadis dan nonsense lain  terhenti,  

dilanjutkan dengan    pembicaraan      tentang      kooperasi,      

non-koo perasi         atau   soal   politik lainnya,         seakan-

akan   sebelumnya   sama     sekali  tidak  dibicarakan hal-hal    

yang tidak   serius tetapi  mengundang   banyak  tertawa yang 

hadir.” (Meutia Farida Swasono, 1980: 248)  

Agaknya pemuda Hatta dengan gayanya yang serius 

memunculkan pengaruh tersendiri. Teman-temannya 

menjadi segan bicara soal  “gadis-gadis dan romantika masa 

muda” yang dialami mereka. Pernah ia digoda kawannya 

dengan menjebaknya bersama seorang gadis Polandia yang 

cantik. Tetapi Hatta bergeming (Meutia Farida Swasono, 

1980: 260).  

Keseriusan Hatta juga diceritakan oleh Ali 

Sastroamidjojo. Bahkan hal ini sudah dirasakan oleh  Ali 

Sastroamidjojo dalam pertemuan awal dengan seniornya 

tersebut. 

“Pada   kami,  golongan   “plontjo”,   Bung     Hatta   

sudah sedjak semula memberi kesan sebagai   seorang   

pemuda   jang    terlampau   serius.  Tingkah    lakunja,  tjara 

bitjaranja dan        lain-lain  perbuatannja   selalu   teratur    

menurut   garis-garis      jang       seolah-olah     telah       
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 direntjanakannja     lebih     dahulu.    Djadi       nampaknja   

agak   kaku didalam      pertjampurgaulan      antara   para   

mahasiswa.   Tetapi    demikian  itu  hanja kesan    belaka.   

Sebab    bagi  siapa jang mengenal  Bung Hatta lebih dekat 

kesan jang ia dapat pada pertjumpaan pertama itu akan 

hilang…. “ ( Bung  Hatta, 1972: 389). 

 

Ali menggarisbawahi bahwa sebenarnya orang yang 

telah bergaul rapat dengan Hatta akan mengetahui bahwa 

tipikal serba serius Hatta tersebut karena dedikasinya untuk 

cita-cita kemerdekaan tanah airnya. Dedikasi tersebut, 

menurut Ali, membuat kenikmatan dan kegembiraan hidup 

sebagai mahasiswa sama sekali diabaikan oleh Hatta muda. 

Bahkan Hatta sering jengkel melihat sebagian besar 

mahasiswa-mahasiswa senegerinya membuang-buang waktu 

dengan bersenang-senang kala tidak sedang belajar.  

Pemuda dalam negeri jajahan di mata Hatta harus 

siap menderita. Pandangan dan pendirian Hatta muda yang 

kokoh ini terekam dalam pidato pembelaannya sendiri di 

Arrondissement Rechtbank di Den Haag pada tanggal 8 

Maret 1928 sebagai berikut: 

“... Tetapi      orang-orang      Indonesia    dari     

Perhimpoenan        Indonesia     sanggup menderita seperti  

tiap-tiap   pemuda  daripada  bangsa  jang   didjadjah  harus 

menderita. Maka kepemudaannja bukan  masa  jang   

bersinar-sinaran    seperti  kepemudaan putera-putera   bangsa   

jang  merdeka.   Didalam  masa   kepemudaannja      mereka 
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 sudah harus bersedia     menderita  kekurangan-kekurangan    

dan    pengorbanan-pengorbanan. Tetapi semua          itu    

hanja     akan      membadjakan       semangat  dan djiwa  

mereka  dalam perdjuangan    mereka    untuk    mentjapai    

tjita-tjita   jang     melambai-lambai         dan memanggil-

manggil.” (Bung Hatta, 1972:390) 

 

Ciri Hatta yang lain adalah giat dalam belajar. 

Temannya yang lain, sesama mahasiswa di Belanda, Dr. 

Aboetari, mengutarakan sewaktu belajar di Rotterdam, 

rekannya tersebut merupakan mahasiswa yang rajin. Hatta 

tidak banyak membuang waktu untuk bersenang-senang 

seperti berdansa, melihat schouwburg dan sebagainya.  Meski 

Hatta muda tidak banyak menghabiskan waktu untuk 

bersenang-senang, namun tidak semua waktunya 

dipergunakan untuk studi. Sejak semula Hatta mencurahkan 

perhatiannya untuk politik. Malah waktu liburan 

dipergunakan Hatta ke luar negeri untuk menghadiri 

pertemuan-pertemuan politik. (Bung Hatta, 1972: 68) 

“Jalan politik” yang ditempuh Bung Hatta semasa 

mahasiswa juga tergambarkan dengan baik melalui Mr. 

Budhyarto, mahasiswa Indonesia lainnya. Mengutip Mr. 

Budhyarto (Bung Hatta, 1972: 97-98), rekan mahasiswa lain 

yang tertarik politik kadang-kadang juga mengunjungi 

tempat-tempat hiburan dan bergaul dengan gadis-gadis 
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 Belanda. Tapi Hatta tidak. Melalui kesaksian rekan-

rekannya, kita sudah melihat fokusnya Hatta terhadap  

perjuangan bangsanya. Pendirian ini tentu saja tidak 

dibangun dalam “semalam”.  

Kesadaran Hatta akan nasib bangsanya 

menyebabkan ia mengabaikan keperluan pribadi. Ia lebih 

mendahulukan kepentingan rakyatnya yang menderita 

ketimbang hidup normal seperti berkeluarga. Hal ini 

mengagumkan tidak saja dalam arti prinsip, tapi juga 

komitmen. Apalagi ia masih muda. Hatta sudah menentukan 

garis hidupnya yakni berjuang untuk bangsanya. 

Dedikasi yang tinggi itu barangkali 

terdeskripsikankan dengan penuturan menarik yang  

diungkapkan oleh salah seorang aktivis perempuan masa itu, 

Maria Ulfah Soebadio, “tersiar kabar bahwa Bung Hatta tidak 

mau menikah sebelum Indonesia menjadi merdeka” (Meutia  

Farida Swasono, 1980:262).  

Sementara itu, Mohammad Roem dalam 

pengakuannya kepada penulis biografi Hatta asal Australia, 

Mavis Rose, mengisahkan pernah menemukan karya Hatta 

berjudul “Hidup Membujang” sewaktu membantu Bung 

Hatta membongkar buku-bukunya tatkala baru tiba dari 

Belanda (Rose, 1991:123). Meminjam Rose, Hatta menjadi 
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 salah seorang dari sekelompok kecil yang percaya bahwa 

mereka harus tetap membujang sampai tercapainya 

kemerdekaan Indonesia (Rose, 1991:18). 

Komitmen ini menunjukkan tingginya perhatian 

Hatta terhadap persoalan kebangsaan. Bagi Hatta, urusan 

pribadi mengalah pada hal-hal yang lebih besar seperti 

persoalan kemerdekaan, kepentingan bersama dan hal lain 

yang sejenis. Hatta, misalnya, studinya yang direncanakan 

selesai lima tahun menjadi urusan nomor dua ketika 

komitmen terhadap politik kebangsaan tidak bisa ditawar 

lagi.  

 

3.1. Politik Pemuda Indonesia 

Sebagian besar pemikiran Hatta tentang pemuda dan 

politik bukanlah sebuah pemikiran yang utuh dan sistematis. 

Hal ini bisa dimaklumi  karena tujuan Hatta menulis topik ini  

memang bukan dalam kerangka akademis. Tulisan-tulisan 

yang tidak sistematis ini bisa saja mengulang pesan-pesan 

yang sama. Pengulangan ini bisa menjadi benang merah 

pemikiran Bung Hatta tersebut. 

Pandangannya mengenai pemuda berangkat dari 

pengalaman kolektif bangsa. Ia mendefinisikan pemuda 

dalam konteks sejarah. Baik tulisan tentang pemuda atau 
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 topik yang terkait pemuda ditulis dalam merespons zaman 

atau peristiwa politik yang terjadi. Sementara itu, sejumlah 

tulisan atau pidato Hatta tentang pemuda atau yang tidak 

terkait langsung mengenai pemuda juga ada dipublikasikan 

ketika Hatta tidak lagi muda. Ini tentu baik juga ditelusur 

karena Hatta relatif lebih berjarak.  

Hatta mendefinisikan politik sesuai suasana yang 

melatarbelakanginya. Politik di dalam negeri yang dijajah 

tidak sama dengan pengertian politik dalam negeri yang 

demokratis. Ia beropini arti politik dalam negeri yang dijajah 

jangkauannya lebih jauh, yakni mempropagandakan gagasan 

mengenai kemerdekaan, dan menyadarkan orang-orang yang 

terjajah mengenai makna kemerdekaan.  

Maka kata Hatta, melarang pemuda yang tertindas 

untuk berpolitik sama dengan melarang mereka untuk 

mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Hatta berujar, “Itu 

adalah kejahatan yang sangat berat terhadap negeri dan 

bangsa kami”. Sementara politik dalam negeri yang merdeka 

adalah mengeluarkan pendapat dan mengkritik mengenai 

berbagai tindakan pemerintah untuk kelak ikut ambil bagian 

dalam pemerintahan itu sendiri (Hatta, 1976:15). 

Pengertian Hatta tentang politik tidak dapat 

dilepaskan konteks sosial politik sebuah negara. Bila 
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 dicermati, Hatta lebih mendefinisikan politik di sebuah negeri 

yang dijajah dalam artian praksis (refleksi dan tindakan). 

Bagi Hatta, pengertian politik untuk pemuda di negeri jajahan 

lebih mengarah kepada gerakan anti-kolonial. 

Karena itu Hatta menjelaskan tugas pemuda 

Indonesia yang pertama adalah menyadarkan bangsanya 

betapa hinanya hidup terjajah. Para pemuda berkewajiban 

mencetuskan dorongan kemerdekaan dalam jiwa rakyat 

Indonesia. Hatta menambahkan lagi, pemuda Indonesia 

dengan sungguh-sungguh harus mengajarkan rakyatnya 

untuk menghargai milik kemanusiaan yang terbesar yakni 

kemerdekaan nasional (Hatta, 1976:24). 

Dengan kontemplatif Hatta melihat ada perbedaan 

ciri khas antara pemuda Indonesia dan pemuda Eropa dalam 

politik. Pertama, pemuda Indonesia  terjun dalam politik 

secara aktif. Para pemuda di Indonesia sudah aktif di bidang 

politik  sejak masih duduk di bangku sekolah. Mereka masuk 

ke organisasi-organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong 

Sumateranen Bond, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan 

sebagainya. Kedua, pemuda Eropa terlibat dalam politik 

secara abstrak. Di Barat, pemuda yang belajar di berbagai 

universitas mempersiapkan diri untuk kegiatan politik dan 

kemasyarakatan di kemudian hari (Hatta, 1976:12).  
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 Menurut Hatta, keaktifan para pemuda Indonesia 

dalam berpolitik dianggap tidak normal dan tidak sehat. 

Sebagian orang menganggap bahwa hal itu dikarenakan oleh 

pengaruh Barat. Tapi Hatta membantahnya dengan 

menyatakan ciri khas itu umumnya tidak tampak di negara-

negara Barat. Meski begitu, Hatta mengakui gejala semacam 

itu hadir juga di Rusia sewaktu pemerintahan Tsar, lalu dalam 

Kerajaan Ustria-Hongaria yang lama (antara siswa-siswa 

Ceko), dan di Italia ketika negara itu dijajah oleh pemerintah  

asing.  Di sana pemuda-pemuda sudah mencampuri 

pergerakan dan politik, selagi mereka mereka duduk di 

bangku sekolah.  

Di Rusia, pemerintahan Tsar terkenal kejam 

sehingga membuka mata para pemuda tentang kesengsaraan 

rakyat. Para pemuda yang dipengaruhi oleh idealisme dan 

semangat romantisme dalam pengertian politik ini melakukan 

berbagai hal untuk membantu rakyatnya yang tertindas 

tersebut, mulai dari mengajar hingga menjadi propagandis 

politik. Bagi kaum berkuasa, hal ini dianggap sebagai satu 

tanda krisis pemuda oleh kaum yang berkuasa. Pemuda jenis 

ini dipandang dengan belas kasihan, seakan menderita 

penyakit psychische afwijking atau otak miring.  
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 Menurut Hatta, sebenarnya krisis ini bukanlah 

psychische afwijking atau melankholi, melainkan krisis 

perasaan hati atau gewetenscrisis. Hatta menambahkan, kaum 

pemuda tersebut memilih sikap dan langkah yang akan 

ditempuhnya dalam perjalanan hidup. Ditekankan oleh Hatta, 

inilah isi krisis pemuda itu (Hatta, 1976:288).   

Hatta menjelaskan di Eropa Barat rakyatnya sudah 

mengalami hidup dalam alam demokrasi, sekalipun belum 

sempurna. Para pemuda tidak mementingkan politik.  Dalam  

negara yang merdeka dan demokratis, siapapun bebas 

mengkritik hingga menyusun garis pemerintahan. Dengan 

tepat Hatta menyebutkan bahwa fungsi pemuda di sana hanya 

mementingkan pelajaran saja. Mereka mempergunakan 

waktu mudanya untuk memuaskan hawa nafsunya.  

Di lain sisi, tidak semua para pemuda Indonesia yang 

terjun dalam pergerakan semasa belajar tersebut benar-benar 

terjun ke dalam pergerakan rakyat. Banyak juga dari mereka 

yang menjadi tulang punggung pemerintahan Hindia 

Belanda. Hatta mengatakan bukan berarti mereka tidak cinta 

lagi kepada Indonesia yang merdeka. Melainkan karena 

penghidupan mereka sudah disesuaikan dengan dengan 

Hindia Belanda dan dasar pikirannya bersendi di sana. Secara 

terus terang Hatta menyatakan bahwa kaum terpelajar 
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 Indonesia terbantun (tercabut) dalam pergaulan hidup bangsa 

dan rakyat sendiri. Bagi Hatta, pemuda-pelajar (didikan 

Barat) dalam krisis karena terpaksa mengambil keputusan 

maukah kembali pulang ke masyarakat sendiri.  

Ia menerangkan para pemuda Indonesia itu tidak 

mendidik diri sendiri, melainkan dididik dalam kondisi dan 

situasi di mana ia tumbuh dan berkembang di tengah 

masyarakatnya. Dalam masyarakat kolonial, pemuda itu 

lekas sekali mengalami kenyataan yang keras dan pahit. 

Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri 

kesengsaraan rakyat jajahan yang tertindas itu, berpuluh-

puluh tahun tersiksa dalam sistem kolonialisme yang pada 

suatu waktu akan tenggelam juga. Itulah sebabnya mengapa 

hampir semua organisasi pemuda mencantumkan dalam 

program tujuannya peningkatan kesejahteraan sosial rakyat. 

 Hatta mewakili para pemuda yang tidak bersuara itu 

menyadari penindasan bangsa asing tersebut merendahkan 

martabatnya. Seperti kata Hatta: 

Pemuda-pemuda itu  benar-benar   merasakan   

kehinaan    karena      dijajah. Mass-media penguasa   kulit    

putih,   dan    tindakan    mereka    yang    angkuh terhadap 

bangsa yang dijajah, mengingatkan   pemuda-pemuda    itu   

betapa   nistanya      rakyat        yang tidak merdeka. Itu 

sebabnya   putera-putera   bangsa     yang tidak merdeka itu,   

sejak dari usia mudanya,    telah   bergumul    dengan     
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 pikiran-pikiran yang tidak dialami oleh pemuda-pemuda 

Barat yang sebaya mereka. (Hatta, 1976:13) 

  

Dengan menyindir Hatta menyebut mahasiswa 

Belanda, Perancis, dan Inggris yang hidup sepenuhnya dalam 

usia muda yang serba menyenangkan.  Sementara kaum 

muda Indonesia harus menyiapkan diri untuk perjuangan 

kemerdekaan yang berat. Tugas tersebut tidak ringan karena 

diakui Hatta tiada jalan yang sudah siap dirintis untuknya dan 

“tidak ada lowongan pekerjaan yang sudah disiapkan 

baginya”. Di sisi lain, para pemuda tersebut harus 

membangunnya mulai dari yang bawah di tengah suasana 

pertarungan yang serba sukar, penuh dendam, dan kebencian. 

Perjuangan kemerdekaan yang berat dalam bayangannya 

tersebut, “membuat dia menjadi orang yang cepat tua dan 

serius untuk usianya”. 

Hatta juga memaparkan kenapa angkatan muda 

Indonesia begitu lekas masuk gelanggang politik. Padahal 

mereka umumnya berasal dari kalangan pegawai yang tinggi 

atau dari kelas masyarakat bumiputra yang kaya. Hatta 

meminta agar orang yang keheranan tersebut mencermati 

karena justru di kalangan pegawai tinggi dari masyarakat 

kolonial tampak bahwa prinsip pokok dalam kehidupan 

kolonial tersebut adalah bersikap tidak jujur.  
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 Ia menyerang dengan tajam sifat sistem kepegawaian 

kolonial yang memaksa para pejabat Indonesia untuk 

berdiam diri, berbohong, serta bicara hal-hal yang enak saja 

tentang masalah politik dan kolonial. Mereka juga diingatkan 

untuk tidak mengecam sistem administrasi tersebut karena 

telah menjadi bagian sistem yang kacau itu. 

Maka dalam masyarakat yang memimpin itu, para 

pemuda melihat ayahnya sebagai lambang ketidakjujuran 

yang abadi. Ada dua pilihan yang tersedia bagi sang anak: 

meniru kelakuan ayahnya atau memikirkan nasib buruk 

rakyat sembari bersiap memutuskan tali ikatan kekeluargaan 

demi cita-cita kebangsaan. Hatta dengan nada ironi 

mengingatkan adalah anak-anak muda dari kalangan priyayi 

sendiri yang mengecam dengan hebat keadaan masyarakat 

jajahan. Prinsip Hatta jelas, ikatan keluarga dan hubungan 

persahabatan bisa saja terputus untuk cita-cita kemerdekaan. 

Menurutnya, persoalan semacam sudah pasti tidak ada di 

negara merdeka. Perbedaan pendapat diungkapkan secara 

terus terang. 

Ia juga menerangkan kondisi buruk angkatan muda 

Indonesia yang sejak kecil mengalami diskriminasi rasial dan 

kolonial, mereka rasakan pada kulit mereka sendiri, 

menggambarkan pertentangan yang tajam antara kaum kulit 
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 putih dan kulit berwarna, antara si penjajah dan  penjajah. 

Hatta juga menyatakan kemuakan atas pernyataan rendah 

terhadap bangsa Indonesia seperti inlander kotor, pemalas, 

jorok, tak dapat dipercaya, curang, tak tahu berterima kasih, 

serampangan, dan tak punya kebutuhan apapun. Hinaan-

hinaan itu dilontarkan dengan sengaja oleh orang-orang yang 

menganggap dirinya beradab untuk menyakiti perasaan halus 

orang Indonesia.  

Hatta menyempatkan diri  untuk menggugat 

pendidikan sejarah yang diberikan oleh pemerintah kolonial 

untuk pemuda-pemuda Indonesia. Sejak di sekolah-sekolah 

rendah mereka diminta untuk menyintai dan mengagumi 

pahlawan-pahlawan kemerdekaan Eropa seperti Wilhelm 

Tell, Mazzini, Garibaldi, dan Willem van Oranye. 

Sebaliknya, para pahlawan Indonesia seperti Diponegoro, 

Tuanku Imam Bonjol, Teuku Umar dan banyak lain dianggap 

dan diajarkan sebagai pemberontak, pengacau, dan bandit 

(Hatta, 1976:17).  

Tetapi yang tidak disadari pemerintah kolonial, 

pelajaran sejarah Belanda tersebut memupuk jiwa 

pemberontak pada pemuda Indonesia. Sementara dalam 

kehidupan sehari-hari, pemuda-pemuda tersebut merasa 

sakitnya sebagai bangsa yang tidak merdeka. Koran-koran 



 

 

Pemuda Indonesia dan Politik, Refleksi dan Pandangan Bung Hatta 1902-1932 

7
2

 seperti Nieuws van den Dag voor Nederlands-Indie, 

Soerabayaasch Handelsblad, tiap hari dengan nada 

mencemooh menghina para pemimpin  Indonesia seperti 

Tjokroaminoto, Abdoel Moeis, dan pemimpin Boedi Oetomo 

(Hatta, 1976:18). 

Dengan pengalaman kolonial dan rasa kepahitan 

dalam hati, para pemuda-pelajar Indonesia datang ke Belanda 

dan merasakan hidup sebagai warga negara yang merdeka 

dan setara layaknya warga Belanda lainnya. Hatta 

membantah laporan de Locomotief yang menyebutkan para 

pemuda Indonesia yang berada di Eropa hilang 

keseimbangan setelah direnggut dari masyarakat sendiri, 

Diakui Hatta, memang mereka telah bebas dari hypnose 

kolonial, dan menjadi sadar akan diri sendiri karena mereka 

telah melihat kenyataan kolonial itu dengan jelas.  

Para pemuda kemudian dapat melihat sendiri 

bagaimana sebenarnya superioritas bangsa kulit putih yang 

digembar-gemborkan tersebut. Mereka mengetahui benar 

sifat individualisme yang dibarengi dengan kecurigaan ala 

borjuis kecil, kepicikannya, kesukaan untuk mengotak-

kotakkan yang kuat dan lain sebagainya, membuat mereka 

yakin bahwa Belanda tidak mungkin dapat atau mau 

mendidik bangsa Indonesia untuk merdeka.  
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 Hatta mengatakan hal itu bisa dilihat dengan 

mempelajari sejarah tatanegara Belanda. Pemuda Indonesia 

dengan mempelajari Republik der Nederlanden yang lama, 

yang  dibentuk pada Unie van Utrech tahun 1579 dan 

merupakan titik tolak bangsa Belanda, bukanlah suatu 

republik dengan semangat yang kuat. Kenyataannya, 

Republik Belanda merupakan gabungan provinsi yang saling  

cekcok, dengan semangat provinsialisme yang picik, 

egoisme, nafsu untuk mencerca, debat mendebat, dan 

keinginan untuk menang sendiri.   

Hatta menyampaikan dengan sifat yang serba curiga 

ala borjuis kecil ini membuat Belanda tidak mampu membuat 

sesuatu yang hebat di bidang ketatanegaraan. Ia dengan tajam 

menyoroti Undang-Undang Ketatanegaraan Hindia Belanda 

tahun 1925 sebagai “suatu produk khas ala borjuis kecil” itu. 

Untuk memperkuat argumennya, Hatta mengutip 

Kranenburg, ahli ilmu ketatanegaraan Belanda yang 

termasyur: 

Bangsa   Belanda   tidak   dapat  merombak    

tatanegara   mereka secara fundamentil dari kekuatan   

sendiri.   Perlu   ada     tekanan   yang    kuat   daripada    suatu 

kekuatan asing, kesengsaraan      dan   serba  kekurangan  pada    

awal    abad     ke-19,  sebelum kesatuan negara   yang   

diproklamirkan   pada   tahun  1798 itu menjadi kenyataan, 

dan lahir suatu sistem   yang bekerja secara teratur dan tertib.  
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 Selanjutnya diperlukan satu abad,  sebelum pokok-pokok 

terpenting daripada   “Staatsregeling  1789” ( Pengaturan 

Kenegaraan tahun 1798)    dapat dilaksanakan, walaupun 

dalam bentuk yang lain sama sekali dari pada yang 

dicantumkan dahulu itu. (Hatta, 1976:21) 
Karena itu Hatta menyimpulkan bahwa Belanda 

tidak akan sanggup membuat suatu perubahan ketatanegaraan  

untuk Indonesia yang cocok dengan tuntutan zaman. Namun 

di luar ketidakmampuan ketatanegaran itu, ada nafsu mencari 

untung dan egoisme sehingga mengeruk sebanyak mungkin 

kekayaan negara jajahan. Dengan demikian tujuan 

kolonialisasi adalah semata-mata memuaskan kehausan akan 

materi dengan harta jajahannya yang kaya. Jadi “bukan untuk 

mengantarkan peradaban Barat kepada bangsa yang 

dijajah....” 

Hatta menolak dengan keras anggapan bahwa 

kolonialisme Belanda bertujuan mengabdi untuk filantropi 

(cinta sesama manusia), mendidik dan membimbing bangsa-

bangsa yang  “kurang beradab” tadi. Menurut Hatta, pemuda 

Indonesia amat mengerti bahwa masyarakat kolonial hidup 

dalam hubungan penjajah dan terjajah. Di Indonesia orang 

boleh menghina si “Kromo” tanpa ada sanksi. Dengan 

menganalisa masalah kolonial ini, pemuda Indonesia 
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 berkeyakinan bahwa menyelamatkan eksistensi suatu bangsa 

haruslah dengan tenaga dan kekuatan sendiri.  

Para pemuda yang belajar di Belanda ini merasa diri 

sebagai pengemban tugas yang mulia itu.  Tugas pertama 

mestilah menyadarkan bangsa mengenai betapa hinanya 

hidup terjajah. Mereka harus mencetuskan dorongan 

kemerdekaan dalam jiwa rakyat dan dengan begitu benar-

benar mengajarkan rakyat untuk menghargai milik 

kemanusiaan yang terbesar yaitu kemerdekaan nasional. 

Kesadaran yang mendalam tersebut membuat banyak para 

pemuda Indonesia rela mengesampingkan kepentingan 

sendiri, dan tidak segan-segan mengorbankan diri. Bagi para 

pemuda ini, berada di Eropa bukan sekadar belajar dan 

menambah ilmu pengetahuan, tetapi berarti  melatih diri 

secara politis, mempersiapkan diri untuk tugas mulia di hari 

yang akan datang. 

Hatta kemudian menegaskan para mahasiswa 

Indonesia di Belanda merasakan kepentingan Tanah Air 

mencekam dalam hati mereka. Sebagai mahasiswa dan putra 

Indonesia, tidak mungkin bergaya tidak peduli. Ia 

menggambarkan Perhimpunan Indonesia sebagai suatu “pos  

terdepan” dari gerakan rakyat Indonesia. Dengan sensitivitas 

yang dimilikinya, Perhimpunan Indonesia bereaksi atas 
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 fenomena politik dan ekonomi. Meski begitu, Hatta 

menyanggah bahwa organisasi yang dipimpinnya tidak 

independen dari Leiden, merujuk kepada para guru besar 

yang menjadi penganjur politik etis itu. 

Perhimpunan Indonesia diakui Hatta dibandingkan 

dengan masa lalu, kini lebih paham bahwa masalah 

kemerdekaan nasional adalah masalah kekuasaan. Hubungan 

kolonial dapat diubah dengan mengajukan persoalan 

kekuasaan. Ia menekankan pentingnya sebuah massa aksi. 

Kekuatan dapat dibentuk secara berurutan dengan 

propaganda untuk kesatuan Indonesia, solidaritas Indonesia, 

untuk kepercayaan dan kesadaran akan diri pribadi.  

Dalam catatan Hatta muda, terhadap organisasi mesti 

dihadapi dengan organisasi dan kekuasaan harus dilawan 

dengan kekuatan. Ia melanjutkan lagi, orang Indonesia yang 

lulus sekolah tinggi harus bergabung dengan massa yang 

berjuang. Dengan gaya meditatif Hatta menekankan bahwa 

sudah terlalu lama kaum intelektual Indonesia menjauhkan 

diri dari massa rakyat. Dengan mengemukakan dalil agar 

kaum intelek bergabung dengan massa, maka Perhimpunan 

Indonesia lebih mengerti akan misinya dibandingkan dengan 

organisasi Budi Oetomo.  
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 Setelah menguraikan prinsip-prinsipnya, jelas kini 

bahwa dalam usaha mempersiapkan diri untuk kemerdekaan 

bangsa, menurut Hatta, Perhimpunan Indonesia menjalankan 

politik yang langsung menuju sasaran. Ia mengakui posisi 

kuat sang penjajah. Hatta lalu menganalisis bahwa kuatnya 

kekuatan Belanda karena dua faktor. Di samping kekuatan 

senjata dan tentara yang selalu siap sedia, ada ada pula 

beberapa faktor kekuatan psikologis. 

 

3.2. Tentang Sumpah Pemuda  

 Mengenai peristiwa Sumpah Pemuda, Hatta tidak 

hadir karena masih di Belanda. Hatta mendengar ikrar 

tersebut dari jauh. Hatta mengaku tugas terpenting sebagai 

Ketua  Perhimpunan Indonesia ialah mengadakan 

propaganda untuk Indonesia Merdeka di dalam maupun di 

luar negeri Belanda. Menurut Hatta lagi, ia mengetahui kabar 

penting itu dari surat kabar Belanda. Ikrar itu berlangsung di 

Jakarta. Isi teks Sumpah Pemuda dibaca Hatta dan kawan-

kawan melalui surat-surat kabar Indonesia sekitar sebulan 

setelah peristiwa bersejarah itu terjadi. Dalam surat kabar 

Belanda bunyi teksnya tidak terlalu akurat.  

 Pengurus Perhimpunan Indonesia kemudian 

mengirimkan kawat kepada pengurus Kongres Pemuda, 
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 menyatakan kegembiraannya atas terjadinya sumpah itu. 

Dalam surat yang dikirimkan, pihak Perhimpunan Indonesia 

mendesak mereka agar pemuda Indonesia yang belum tamat 

atau sudah tamat belajar melibatkan diri dalam Partai 

Nasional Indonesia. Pihak Perhimpunan Indonesia mengakui 

Sumpah Pemuda sebagai pelaksanaan cita-citanya sendiri. 

Hatta menulis, “cita-cita pemuda menjadi pendirian pemuda, 

menuju Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan 

makmur”. (Hatta, 1986:308) 

 Sehubungan dengan Sumpah Pemuda ini, J.J. Rizal 

punya opini yang menarik. Menurutnya, Hatta sendiri dalam 

pertemuan rutinnya bersama Bahder Djohan tiap Sabtu sore 

membahas sejumlah hal seperti memajukan bahasa Melayu 

hingga membicarakan masalah kerja sama antara penduduk 

di berbagai pulau. Mungkin saja Sumpah Pemuda ini dalam 

bentuk embrionya sudah dibahas oleh Hatta dan Bahder 

Djohan. Hatta waktu itu masih merupakan pelajar di Prins 

Hendrik School. (Wawancara J.J. Rizal)  

 Dalam memoarnya, Hatta menyebutkan bersama 

Bahder mereka mendiskusikan berbagai topik seperti 

perbedaan kultur Barat dan Timur, tempat bangsa Melayu di 

Benua Asia umumnya dan dalam Hindia Belanda khususnya. 

Nama Indonesia waktu itu belum dikenal. Yang dikenal baru 
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 Indonesisch, bahwa penduduk Hindia Belanda termasuk ke 

dalam lingkungan Indonesische Volkeren. Mengutip memoir 

Hatta,”Keluarlah pertanyaan dalam hati kami,”Apa tidak 

mungkin pergerakan-pergerakan pemuda seperti Jong Java, 

Jong Sumatranen Bond, Jong Minahasa, dan Jong Ambon 

suatu waktu bersatu dan menjelma menjadi Jong Indie?” 

(Hatta, 2011: 96-97) 

 

3.3. Kewajiban Pemuda 

 Tatkala berpidato di lapangan Ikada tanggal 3 

November 1943, Hatta mengingatkan kewajiban para 

pemuda bahwa Indonesia ada dalam suasana peperangan. 

Tidak ada bangsa terhormat di dunia yang menyerahkan 

nasibnya kepada bangsa lain. Hatta mengajak para pemuda 

untuk memanfaatkan pelatihan militer yang disediakan oleh 

Nippon untuk menjadi prajurit pembela tanah air. Hatta 

menolak anggapan bahwa para pemuda yang ikut pelatihan 

militer itu semata-mata membela kepentingan Nippon. Ia 

mengingatkan bangsanya bahwa ada kerinduan tentang 

sejarah kebesaran bangsa seperti ditunjukkan oleh para nenek 

moyang dahulu. Hatta berorasi ada kerinduan terhadap 

keprajuritan  Indonesia, seperti sisa-sisanya di Aceh dan 

Bugis. (Hatta, 1976:297-301)  



 

 

Pemuda Indonesia dan Politik, Refleksi dan Pandangan Bung Hatta 1902-1932 

8
0

  Pada kesempatan lain Hatta juga menekankan 

tentang peran penting pemuda. Sama dengan pidato 

sebelumnya, orasi Hatta penuh ajakan yang persuasif 

sekaligus menguatkan tekad mereka untuk berjuang 

mempertahankan tanah air. Ia menyatakan, dirinya percaya 

kebulatan hati pemuda Indonesia untuk berjuang dan 

menderita. ”Pemuda Indonesia, engkau pahlawan dalam 

hatiku!” (Hatta, 1976:303) 

 Hatta mengingatkan bahwa kewajiban pemuda cuma 

satu yakni ikut berjuang untuk mencapai keselamatan tanah 

air di masa datang. Hatta dengan bersemangat menekankan, 

“Hanya inilah yang menjadi dasar hidupmu dan kelanjutan 

umurmu”. Ia tak  lupa mengingatkan para pemuda bahwa 

masa depan yang suram mungkin sekali menunggu. Meski 

begitu, saat yang suram itu hendaklah para pemuda tetap 

berjuang dengan hati yang penuh kepercayaan dan 

keberanian. (Hatta, 1976:305) 

 Sedangkan benang merah pemikiran Hatta ketika 

sudah berumur lebih banyak berupa nasehat tetapi tetap 

menyatakan optimisme dan dorongan untuk kaum muda 

Indonesia.  Hatta menyemangati mereka dengan kata-kata 

patriotis namun tetap menekankan kepada peran pemuda 
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 dengan mengutip sejarah gemilang bangsa. Terkesan nada 

Hatta bijak dan kebapak-bapakan.  
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 Bab IV 

 

 

 

 

 Konsep Hatta dalam berpolitik jelas yakni untuk 

kesejahteraan bangsanya. Ia tidak mencari makan dalam 

politik, apalagi menggunakan politik untuk mengumpulkan 

kekayaan. Ia berpolitik dengan lurus, semata-mata demi 

rakyat jelata. Politik bagi Hatta adalah jalan untuk 

memakmurkan bangsanya. Karena itu tidak tebersit dalam 

pikirannya untuk mencari jabatan dan  kekuasaan dalam 

politik. Politik bagi Hatta harus dikembalikan fungsinya 

yakni untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsanya. 

Politik Hatta adalah jelas dan tegas, ia tidak rumit, apalagi 

ruwet sehingga membuat pusing rakyat.  

 Penghayatan Hatta tentang nilai politik tersebut 

merupakan proses pergumulan puluhan tahun. Pergumulan 

tersebut selain berangkat dari pengalaman pribadi, ia juga 

merupakan proses dari melihat, mengalami dan 

Nilai-nilai Hatta   

dan Politik Masa Kini 
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 bertransformasi dalam diri. Proses internalisasi ini 

melahirkan nilai-nilai yang mencerminkan kepribadian 

Hatta. Dalam berpolitik Hatta seorang yang santun, tidak 

mencaci-maki, apalagi menghujat dan mem-bully orang.  

Fatsoen politik inilah menjadi keunggulan generasi 

Hatta. Hatta muda mungkin saja berseberangan dengan 

mayoritas gurunya yang kebetulan berkewarganegaraan 

Belanda, tetapi hal ini tidak membuatnya memusuhi mereka. 

Pada diri Hatta jelas pandangan politik dan hubungan sosial 

atau pribadi merupakan dua hal yang berbeda. Dalam ranah 

Hatta, hubungan baik tetap terpelihara walaupun secara 

politik dan ideologi mungkin ia berseberangan dengan lawan 

politiknya. Hal inilah yang langka  dalam politik kontemporer 

Indonesia. Bahkan tak jarang kalau sudah berbeda pilihan, 

hubungan silaturahmi pun menjadi renggang. Malahan ada 

yang sama sekali  memutuskan hubungan pertemanan yang 

sudah dijalin sekian lama. 

Namun Hatta tidak demikian. Konsep Hatta tentang 

politik dan penghayatannya yang mendalam tentang agama 

membuatnya meninggalkan keteladanan, yang bagus  ditiru 

politikus zaman now. Politikus zaman now cenderung 

menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Mereka 

berpolitik tapi melupakan nilai-nilai kesantunan yang 
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 menjadi ciri seseorang yang beradab. Mereka berpolitik tapi 

mengabaikan etika dan moral yang menjadi tuntunan utama 

dalam berpolitik dan bermasyarakat. 

Hatta seperti berpolitik dengan saleh. Ia orang yang 

bersih, tidak saja secara politis, tapi juga secara moral dan 

etika. Hatta tidak meninggalkan kontroversi dalam politik. 

Demikian kuat citranya  sehingga kita mewarisi cara baik ala 

Hatta seperti direkam sejarawan Mestika Zed dalam bukunya. 

Citra Hatta yang bersih dan terpelihara membuat namanya 

diabadikan untuk anugerah antikorupsi.  

Perilaku politik khas Hatta inilah yang menjadi salah 

satu sumber kekuatan dan kelebihan pria berkacamata ini. 

Etika politik yang dipegang Hatta ini merupakan 

keberhasilannya dalam mentransformasikan nilai-nilai 

profetik. Kerja politik bagi Hatta jelas perwujudan dari nilai-

nilai luhur yang diamalkannya sehari-hari. Sebagai seorang 

Islam yang taat dan zuriyat mursyid Naqsabandi yang 

mashyur, kesalehan hidup Hatta tidak  hanya dalam perilaku 

pribadi, namun juga mewujud dalam kesalehan sosial. 

Memang pemahaman Hatta yang menarik mengenai Islam 

dan mengejewantahkannya dalam perilaku berpolitik 

merupakan hal yang menonjol sepanjang hidupnya.  
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 Sejarawan J.J. Rizal menyebutkan bahwa Hatta 

memiliki sikap asketik-profetik. Asketik merupakan tingkah 

laku yang mempunyai kecenderungan hidup dalam 

kesederhanaan, menjauh dari keduniawian. Ia lebih 

mengedepankan hal-hal yang bersifat rohani daripada hal-hal 

yang bersifat materi. Dengan sikap asketik seperti itu, 

mahkotanya bukan harta, tetapi pikiran dan pengetahuan. 

Dan ilmu pengetahuan inilah yang kemudian 

dimanisfestasikan Hatta dalam kerja-kerja politik. Karena 

hanya melalui kerja politik Hatta bisa mengubah kehidupan 

masyarakat secara massif. Ketika Hatta memindahkan sikap 

asketik tersebut ke dalam perilaku politik. Maka berbagai 

kerja politik tersebut bukan hanya bersifat asketik, tapi juga 

profetik. Karena Hatta percaya dalam kerja-kerja yang 

membawa kesejahteraan, keadilan, pembelaan terhadap 

kemanusiaan, ia merasa kerja tersebut sebagai wujud ibadah 

kepada Tuhan. (Wawancara J.J. Rizal) 

Di sinilah terletak keluhuran budi pekerti seorang 

Hatta. Nilai-nilai kebenaran, kejujuran, kesederhanaan, 

keberanian dan kerelaan berkorban dengan ditunjang oleh 

khazanah pengetahuan yang luas karena kebiasaan membaca  

serta keterampilan menulis membuat Hatta menjadi 

pemimpin, bukan pejabat era kini. Ia memimpin sejak dari 
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 muda dan memberi dampak pada orang di sekitarnya, baik 

secara moral maupun ideologis. Perhimpunan Indonesia 

berkembang menjadi organisasi mahasiswa yang berwibawa 

karena ada andil besar Hatta. Keseriusannya dalam 

berorganisasi dan memimpin membuatnya disegani kawan-

kawannya.  

Pada Hatta ada nilai-nilai yang melekat sepanjang 

hayatnya sehingga ketika orang rindu dengan kejujuran, 

mereka akan melirik Hatta. Kejujuran bukan oportunistik. 

Kesederhanaan bukan bermewah-mewah dan mengejar 

kekayaan. Konsisten bukan inkonsisten. Hatta menjadikan 

nilai-nilai tersebut sebagai pegangan dalam berpolitik. Ia 

serius dan fokus untuk mewujudkan cita-cita Indonesia 

merdeka. Di dalam diri Hatta terlihat bahwa terjun ke politik 

bukanlah pekerjaan main-main.  

Kerja politik memerlukan kesungguhan dibarengi 

dengan standar nilai dan etika yang terjaga. Ia bukan 

pekerjaan yang bisa dilakukan sambil lalu. Ia merupakan 

pekerjaan besar dan profesi yang mulia. Orang yang hanya 

bersandar pada nama besar tapi miskin ide dan tuna moral 

hanya akan dianggap sebagai penggembira. Orang yang 

berpolitik dengan hanya bermodalkan nama karena ia aktor 

film populer dan bekas idola remaja tidak akan menghasilkan  
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 apa pun.  

Ia membutuhkan sejumlah syarat yang tidak akan 

bisa dipenuhi oleh orang-orang yang mencari makan di 

politik. Ia menuntut pengabdian total karena mengemban 

cita-cita memperjuangkan dan menaikkan standar hidup 

orang banyak. Perjalanan hidup Hatta muda adalah 

pengorbanan masa muda dan komitmen terus menerus hingga 

tutup usia. 

Karena itu dapatlah dikatakan bahwa rancangan 

Hatta dalam berpolitik sudah dipikirkan baik-baik. Ia 

memang masih belia, tapi kearifan dalam berorganisasi sudah 

terlihat. Hatta telah memikirkan dengan mendalam strategi 

dalam berpolitik. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian 

Hatta tatkala bergerak dan terjun ke dalam lapangan politik.  

Sangat mungkin bisa dicontoh bagi para pemuda yang ingin 

masuk politik. Tidak hanya untuk pemuda era dahulu, namun 

juga masih relevan bagi pemuda era kini. 

 

4.1  Pertama, pendidikan politik  

Sebelum seseorang menyeburkan diri ke politik 

dengan jalur partai, maka terlebih dahulu harus dibekali 

dengan pendidikan politik. Prioritas pendidikan politik ini 

dijelaskan Hatta dengan panjang lebar. Ia secara khusus 
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 menyoroti pentingnya menguasai ilmu tatanegara untuk 

mahasiswa yang hendak terjun ke lapangan politik.  

Secara spesifik Hatta menamakan organisasinya 

Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI Baru. Sesuai 

namanya, sifatnya, kata Hatta, memang untuk mendidik atau 

mengkader rakyat. Di negara yang dijajah, politik 

sebagaimana yang dipahami dalam negara merdeka tidak 

mungkin dijalankan karena rakyat belum memiliki 

keinsyafan dan pengertian.  Karena itu ia merumuskan bahwa 

pendidikan mesti diadakan terlebih dahulu. Rakyat yang 

dijajah sudah terlalu lama “dididik” dengan cita-cita yang 

umum, sehingga membuatnya keliru dalam memilih asas 

yang dipegangnya.  

Hatta meyakini pendidikan akan membuat rakyat 

mengerti dan memahami situasi dan kondisi bangsanya yang 

terjajah. Mereka menjadi sadar dengan harga dirinya, hak dan 

kewajibannya. Tapi Hatta mengingatkan bahwa mendidik 

dalam pengertian menimbulkan semangat kemerdekaan 

bukanlah tugas yang mudah dan cepat tercapai. Pekerjaan 

mendidik ini memerlukan iman, keyakinan, kesabaran dan 

kemauan yang keras. Tetapi ia percaya dengan mendidik diri 

sendiri, akan tercapai organisasi yang teguh. Melalui 

pendidikan politik yang tepat akan melahirkan kader yang 
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 berkualitas. Di sini yang dipentingkan adalah kualitas, bukan 

kuantitas. 

Hatta mengkritik metode demonstrasi dan agitasi 

yang dijalankan suatu partai. Ia melihat kedua tujuan tersebut 

mudah diraih karena tidak memerlukan kerja dan usaha yang 

terus menerus. Agitasi mungkin saja membangkitkan 

kegembiraan hati massa, namun tidak membentuk pikiran 

orang. Kegembiraan sering lenyap dengan cepat. 

Pendidikan rakyat itu memfokuskan kepada tiga 

unsur sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar PNI Baru: 

a. Pendidikan politik bertujuan agar pemahaman 

rakyat mengenai hak dan harga dirinya 

bertambah kuat dan kemudian pengetahuan 

mengenai politik, hukum dan pemerintahan 

bertambah luas. 

b. Pendidikan ekonomi dilaksanakan agar ada satu 

perekonomian baru bagi rakyat Indonesia yang 

berdasarkan kepada cita-cita kolektivisme atau 

milik bersama. 

c. Pendidikan sosial harus diberi perhatian karena 

dapat mempertinggi keselamatan hidup rakyat 

dengan memberi pelajaran umum kepada rakyat  

dan menunjukkan jalan, bagaimana memerangi 

aneka bahaya dan penyakit yang merusak sendi 

kehidupan nasional (Hatta, 1976:122). 
  

Kemudian Hatta menguraikan bahwa pendidikan 

diajarkan melalui rapat-rapat umum, berbagai kursus, 



 

 

Pemuda Indonesia dan Politik, Refleksi dan Pandangan Bung Hatta 1902-1932 

9
0

 menerbitkan majalah serta brosur dan terakhir mendirikan 

majelis-majelis pemberi keterangan. Materi bahan ajar juga 

dipersiapkan dengan baik seperti diwajibkan membaca dan 

memahami isi Daulat Ra’jat, Indonesie Vrij, Tujuan dan 

Politik Pergerakan Nasional di Indonesia serta Indonesia 

Menggugat karya Bung Karno. Tiap anggota juga didorong 

untuk membiasakan diri untuk menulis.  Akhirnya anggota 

harus lulus ujian yang diselenggarakan organisasi seperti 

seperti pelajaran sejarah umum Indonesia, terutama sejarah 

pergerakan, lalu soal imperialisme, kapitalisme, dan 

kolonialisme serta terakhir masalah kedaulatan rakyat (Deliar 

Noer, 1990:122). 

Di sini tampak kedewasaan Hatta tidak saja sebagai 

organisator dan konseptor politik, namun juga kematangan 

dan analisanya sebagai pemuda intelektual. Ia merumuskan 

kelemahan pergerakan Indonesia setelah penangkapan 

Soekarno dan pembubaran PNI, sekaligus memberi jalan 

keluar, sebuah obat bagi kalangan pergerakan yang sedang 

lesu waktu itu.   PNI Baru juga memberi perhatian mengenai 

otonomi dalam organisasi. Otonomi maksudnya bekerja 

sendiri sesuai dengan garis-garis umum yang ditetapkan 

partai. Hatta membantah anggapan bahwa otonomi 

membiarkan tiap-tiap cabang partai berbuat sekenanya. 
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 Otonomi menjadi kebutuhan ketika partai yang berdasarkan 

sentralisme lumpuh karena pemimpinnya ditangkap. 

Otonomi PNI Baru berlaku dalam bidang melaksanakan 

keputusan bersama, dan sentralisasi dalam ideologi dan asas 

di bawah pimpinan umum.  

 

4.2  Kedua, asas perjuangan  

Asas merupakan hal yang vital dan fundamental 

dalam sebuah partai politik dan pergerakan. Dalam sebuah 

pergerakan, dasar perjuangan harus jelas karena dia berfungsi 

sebagai penuntun dalam mewujudkan cita-cita yang 

diperjuangkan.  Asas sudah seharusnya dipahami dan 

menjadi  identitas kelompok yang menjadi tumpuan berpijak. 

Bagi Hatta, setelah pendidikan politik, yang harus diberi 

prioritas kemudian yakni asas perjuangan. Pendidikan politik 

diyakini akan berjalan sempurna kalau asas perjuangan sudah  

jelas dan terang. 

Politik yang ditempuh Hatta pun jelas dasarnya. 

Ketika ia mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia atau 

PNI Baru bersama Sutan Sjahrir, asas yang diusungnya 

adalah Kebangsaan dan Kerakyatan. Penetapan asas tersebut 

karena, menurut Hatta, tidak ada pergerakan kemerdekaan 

yang terlepas dari semangat kebangsaan. Dijelaskan oleh 
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 Hatta, cita-cita persatuan hati dan persaudaraan  segala 

manusia dan seluruh bangsa memang bagus, namun agar 

tercapai maksud tersebut, terlebih dulu diwujudkan 

kemerdekaan bangsa.  

Membangunkan semangat kebangsaan sebenarnya 

memajukan dan memperkuat rohnya, membangunkan 

kemanusiaannya. Kemudian barulah membangkitkan 

kegembiraan dan keberanian menantang maut. Kendati 

begitu kebangsaan yang dipupuk PNI Baru bukan 

kebangsaan cap ningrat, dan bukan juga kebangsaan cap 

intelek.  

Kebangsaan cap ningrat menyebutkan Indonesia 

Merdeka, namun dalam konsepnya negara terlepas dari 

belenggu Belanda, tetapi takluk di bawah kekuasaan mereka. 

Hatta mengkritik kebangsaan cap ningrat karena mengukur 

kebangsaan dari golongan sendiri. Sementara kebangsaan 

bercap kaum intelek bila negara ini merdeka, maka negeri 

tidak akan makmur dan  maju kalau tidak diperintah  oleh 

orang yang berpengetahuan tinggi. Bagi mereka, rakyat 

hanya jadi pengikut. Rakyat hanya dijadikan sebagai alat saja, 

perkakas kaum imtelektual. Kebangsaan yang disasar Hatta 

ini bisa juga dinamakan kebangsaan liberal.   
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 Hatta menegaskan kebangsaan yang dituju adalah 

kebangsaan cap rakyat karena rakyatlah yang menjadi badan 

dan jiwa bangsa. Rakyatlah yang memegang kedaulatan. 

Semua peraturan hukum harus bertumpu pada perasaan 

keadilan dan kebenaran yang hidup dalam hati rakyat banyak. 

Pendek kata, rakyat berdaulat atas dirinya sendiri. Kedaulatan 

rakyat merupakan dasar demokrasi atau kerakyatan yang 

seluas-luasnya. Bagi Hatta, tidak saja kedaulatan politik, 

namun juga dalam bidang ekonomi dan sosial ala demokrasi.         

Penetapan asas itu tentu harus melalui pertimbangan 

yang arif. Ia tidak muncul tiba-tiba. Asas penting karena ia 

berkaitan erat dengan tujuan kolektif yang ingin dicapai. 

Tujuan kolektif inilah yang menjadi pegangan Hatta dalam 

berpolitik. Hatta jelas berpendirian bahwa asasnya 

merupakan pantulan aspirasi rakyat banyak, bukan keinginan  

kaum intelektual dan bangsawan.   

 

4.3 Ketiga, orientasi politik  

Setelah dasar perjuangan dirumuskan, menyusul 

kemudian tujuan yang hendak dicapai. Dasar dan tujuan 

merupakan  dua hal yang tak dapat dipisahkan.  Kalau dasar 

berfungsi sebagai pondasi dan lebih mudah ditetapkan, tujuan 

mungkin lebih sukar dilaksanakan karena harus melalui 
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 proses yang panjang. Proses ini tidak hanya terkait faktor dari 

dalam yakni penggerak organisasi, namun juga terkait juga 

dengan faktor-faktor eksternal. Ketika Hatta memimpin PNI 

Baru, tujuan politiknya adalah kemerdekaan bangsa dan 

Tanah Air. Tujuan dapat diwujudkan kalau sudah terjadi 

kesatuan cara pandang di masing-masing anggota. Kesatuan 

cara pandang hanya dapat diwujudkan dengan menyamakan 

persepsi.  

 

4.4  Keempat, ideologi  

Ideologi secara umum bisa didefinisikan sebagai 

seperangkat nilai-nilai yang diyakini kebenarannya. 

Pengertian pada konteks ini lebih kepada  positif untuk 

mengikat anggota sebagai sebuah identitas politik. Ideologi 

yang diterima secara kolektif akan menguatkan organisasi. 

Ideologi juga berperan sebagai perekat perjuangan. Seorang  

anggota partai atau organisasi akan loyal apabila memahami 

dan menghayati ideologi partainya. Ia tidak akan menjadi 

“kutu loncat” bila penghayatan ideologinya berjalan baik. 

Tidak akan ada “bunglon” politik bila yang bersangkutan 

memiliki pemahaman ideologi yang bagus.  Pada sisi Hatta 

bisa dirumuskan bahwa ideologi tokoh Proklamator itu 

adalah demokrasi dan ekonomi kerakyatan. Hatta sedari awal 
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 menggali nilai-nilai tersebut yang berasal dari budaya dan 

watak yang melekat pada rakyatnya sendiri.  

Keempat hal tersebut merupakan unsur yang saling 

menunjang dalam sebuah partai politik. Unsur ideologi, asas 

perjuangan dan orientasi politik agaknya merupakan hal yang 

jamak dalam sebuah partai di Tanah Air kita dewasa ini. 

Tetapi unsur pendidikan adalah amat khas Hatta. Sekarang 

banyak partai politik di Indonesia tapi sebagian besar 

melupakan kaderisasi anggotanya. Mereka mengabaikan 

pendidikan politik dan lebih tertarik menjaring jumlah 

anggota sebanyak-banyaknya. Bagi Hatta jelas, pendidikan 

politik dahulu, baru kemudian masuk partai. 

Selain keempat unsur di atas, Hatta juga 

mengingatkan kalangan pergerakan mengenai peran dan 

tanggung jawab. Tiap-tiap orang dalam partai harus 

memahami hak dan kewajibannya sehingga organisasi 

menjadi kuat  dan tahan goncangan. Pemimpin dan anggota 

mesti tahu hak dan kewajibannya. Mereka harus menjalankan 

tanggung jawab menurut porsi masing-masing. Hatta 

kemudian mencontohkan PNI Baru dengan menekankan 

kepada peran pemimpin pergerakan, media partai dan 

anggota. Ketiga unsur tersebut memegang peranan yang 

penting dalam Pendidikan Nasional Indonesia. 



 

 

Pemuda Indonesia dan Politik, Refleksi dan Pandangan Bung Hatta 1902-1932 

9
6

 Hatta mewanti-wanti agar pemimpin pergerakan 

tidak bersifat kepemuda-pemudaan, yakni menjalankan 

organisasi hanya mengandalkan perasaan dengan tidak ada 

pertimbangan matang. Ia meminta agar pemimpin pergerakan 

melarang pengikutnya melompat bila ia sendiri belum 

sanggup melakukannya. Jangan  menyuruh rakyat berbuat 

sesuatu hal tetapi sang pemimpin malah cenderung menjaga 

diri, mencari aman. Tabiat tersebut dikecam Hatta sebagai 

bukan sikap pemimpin. Pemimpin dituntut Hatta memiliki 

kriteria yang baik seperti keteguhan iman, watak yang 

konsisten, dan urat syaraf baja. Seorang pemimpin juga 

diingatkannya untuk tidak semena-mena. Bila syarat tersebut 

tidak terpenuhi, maka akan sulit memenuhi kewajiban 

sebagai pemimpin.  

Hal yang menarik adalah Hatta menyatakan bahwa 

kehidupan sang pemimpin ditanggung oleh partainya. Sebuah 

hal yang wajar karena pemimpin partai mencurahkan 

waktunya untuk organisasi mulai dari memikirkan politik, 

program partai, dan lain sebagainya. Kontribusi dari anggota 

merupakan hal yang vital dalam pandangan Hatta. Memang 

hal ini tidak mudah dilaksanakan. Hatta mengimpikan adanya 

figur seperti Willy Munzenberg, propagandis dan aktivis 
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 komunis asal Jerman yang dijuluki sebagai Jutawan Merah 

yang menyisihkan hartanya untuk membiayai partai. 

Sementara anggota pergerakan harus mengetahui 

kenapa ia memutuskan masuk partai. Ia harus mengetahui 

asas perkumpulan dan bagaimana politik organisasinya. 

Perkumpulan tidak akan mencapai tujuannya bila yang 

bergerak cuma pemimpin saja. Menurut Hatta, kursus-kursus 

PNI Baru mendidik anggota untuk tahu dan pandai. Tahu di 

sini berarti mengetahui maksud dan dasar organisasi. 

Sementara defisini pandai berarti pandai mempertahankan 

dasar-dasar organisasi dan mempropagandakannya. 

Propaganda bukanlah menipu dan memaksa orang, namun 

meyakinkan orang lain. Tiap anggota dituntut menjadi 

propagandis. 

Anggota diminta memperkuat organisasi dengan 

semua sikapnya, bukan melemahkannya. Hatta 

mengingatkan anggota bahwa kewajiban pertama mereka 

adalah membayar iuran partai. Kalau membayar kontribusi 

saja diabaikan, jangan berharap bahwa anggota tersebut akan 

sanggup memenuhi kewajiban yang lebih tinggi. Kecuali 

kalau orang tidak memenuhi kontribusi karena semata-mata 

memang tidak mampu membayar. 
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 Terakhir pentingnya media massa yang berfungsi 

sebagai  corong partai. Media partai tidak sekadar menjadi 

humas pergerakan, namun kata Hatta bisa juga memuat teori-

teori dan persoalan yang terkait dengan kehidupan politik  

sehari-hari. Daulat Ra’jat yang diterbitkan Hatta dan kawan-

kawan sedari awal diplot untuk “memberi penerangan” dan 

“sekolah pendidik” (Hatta, 1976:276). 

Tentang keluhan sukarnya memahami  Daulat Ra’jat, 

bagi Hatta memang majalah dipergunakan untuk mendidik, 

bukan beragitasi. Hatta menganjurkan khalayak yang ingin 

memahami isi  Daulat Ra’jat agar membaca berbagai 

karangan yang berdasarkan teori berulang kali. Sejatinya 

majalah yang dikeluarkan Pendidikan Nasional Indonesia itu 

bertujuan untuk menambah pengetahuan, menambah 

pengertian dan menambahkan keinsyafan para anggotanya.  

Dapat kita gambarkan bahwa proses Hatta dalam 

berpolitik merupakan rangkaian yang melibatkan 

pengalaman, pemahaman, dan perjalanan yang panjang 

disertai bekal ilmu pengetahuan yang kuat. Ada rencana kerja 

yang disiapkan secara bijaksana. Ada tuntutan untuk 

pengorbanan dan di atas segala-galanya, membekali diri 

dengan standar nilai-nilai yang dianut dan diyakini 

kebenarannya. Tidak ada hipokrisi dalam diri Hatta karena ia 
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 memang orang yang lurus dan menjauhi kontroversi. 

Komitmen tersebut tidak mungkin terwujud kalau ia tidak 

memberi perhatian pada beberapa hal yang menjadi ciri khas 

Hatta sejak masa muda. Yakni: 

1. Konsisten-Persisten;  

Hatta adalah seorang yang konsisten, baik dalam 

tindakan maupun ucapan.  Hal tersebut telah 

ditunjukkan sejak ia masih jadi aktivis 

mahasiswa era 1920-an. Ia seorang yang taat asas 

dan prinsipil, tidak mudah berubah-ubah.  

Sewaktu dibuang ke Digul, Hatta pernah 

ditawarkan oleh pengawas kamp untuk 

bekerjasama dengannya dan imbalannya akan 

mendapat bantuan uang f 7.50 sebulan. Hatta 

sudah pasti menolak dan mengatakan kalau 

dirinya mau, ia bisa memperoleh penghasilan 

sebesar f 500 sebulan di Jakarta.  

2.   Bermoral tinggi;  

Sejak belia Hatta sudah terkenal sebagai orang 

yang jujur dan berakhlak mulia. Sewaktu masih 

kecil, ia pernah dihukum neneknya dengan 

disuruh berdiri di dalam suatu lingkaran. Ketika 

hari sudah sore, pamannya menjemputnya tetapi 
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 Hatta menolak karena ingin sang nenek yang 

menjemputnya sendiri.  Demikianlah sifat Hatta. 

Ia berkali-kali dipercaya sebagai bendahara, 

mulai klub sepak bola hingga di Perhimpunan 

Indonesia. Tugas bendahara tentu saja sebuah 

amanah yang besar karena memerlukan 

kejujuran dan ketelitian dalam mengelola 

keuangan. Bahkan kejujuran sempat membuat 

Hatta sulit membayar tagihan. Moral Hatta yang  

tinggi itu karena pada dasarnya ia merupakan 

orang yang religius. Ia selalu taat menjalankan 

sholat lima waktu dan menjaga diri dari hal-hal 

yang dilarang agama. Pernah sewaktu berada di 

sebuah restoran di Eropa, Hatta memilih 

memesan air putih, sementara sejumlah 

temannya malah memesan bir. Kemudian 

ternyata harga bir lebih murah dibanding yang 

dipesan Hatta. Teman-temannya lantas 

menertawakannya. 

3. Rela berkorban; 

Sedari muda Hatta telah mengorbankan 

hidupnya untuk bangsanya. Sebagai orang 

terpelajar dan lulus dari sekolah Barat, mudah 
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 saja bagi Hatta menerima gaji besar dengan 

mengabdikan diri sebagai pegawai pemerintah 

kolonial. Tetapi Hatta memilih memperjuangkan 

nasib bangsanya kendati dibuang dan dipenjara 

berkali-kali. Jelas bagi kita bahwa Hatta memilih 

mendahulukan kepentingan masyarakat atau 

negara ketimbang kepentingan pribadi. Sedari 

remaja Hatta telah menunjukkan komitmennya. 

Kecerdasan emosional yang tinggi menyebabkan 

ia tetap menjabat sebagai bendahara di Jong 

Sumatranen Bond walau teman-temannya 

mengundurkan diri karena lebih mementingkan 

ujian penghabisan. Hatta sempat berpikir untuk 

meletakkan jabatan, namun kemudian malah 

berpikir apa jadinya organisasi kalau ia ikut 

mundur. Sikap mendahulukan kepentingan 

negara ini terlihat pula ketika adiknya meminta 

rekomendasi terkait pemasangan sambungan 

telepon. Meski menjabat sebagai wakil presiden, 

Hatta menolak permintaan tersebut.  

4. Toleransi; 

Hatta memang orang yang taat, tetapi tidak 

membuatnya menjadi berlebihan dalam 
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 menjalankan keyakinannya. Ia mendalami dan 

menghayati Islam dengan kecenderungan 

profetik yang menonjol. Hatta tetap 

menghormati pemeluk agama lain dan bahkan 

dengan orang yang berseberangan paham politik. 

Dalam memoarnya, Hatta menceritakan  ketika 

tengah bersama Dahlan Abdullah di Hamburg, 

Jerman, mereka sempat memenuhi undangan Le 

Febvre, bekas Residen Sumatera Barat untuk 

tinggal lebih lama hingga Tahun Baru. Alasan 

keluarga Le Febvre, agar Hatta dapat 

menyaksikan cara rakyat Jerman merayakan 

hari-hari Natal dan Tahun Baru yang dinilainya 

lucu sekali, meskipun mereka sedang dalam 

keadaan susah karena efek kekalahan Jerman 

pada Perang Dunia I. Hatta  sempat 

membawakan hadiah berupa kue Natal dan 

mainan anak untuk keluarga kecil Jerman, 

tempat mereka menyewa rumah selama di 

Hamburg tersebut. (2011:153-154) 

5. Sederhana; 

Kehidupan sederhana Hatta sehari-hari 

merupakan pembawaan dari sikap jujur yang 
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 melekat kepadanya. Ia bahkan tidak mampu 

membeli sepatu bally yang menjadi idamannya. 

Hingga ia tutup usia, Hatta tetap tidak dapat 

memenuhi keinginannya tersebut. Guntingan 

iklan sepatu bally itu masih tersimpan rapi dalam 

bukunya.   

6. Berani; 

Hatta memiliki keberanian yang menjadi atribut 

seorang pemimpin. Sekembalinya dari Kongres  

Liga Menentang Penindasan Kolonialisme, 

beredar kabar bahwa Hatta akan ditahan. 

Kemudian menjadi jelas bahwa Hatta bakal 

diajukan ke muka pengadilan. Ia bisa saja 

melarikan diri. Meski begitu, bagi Hatta 

penahanan itu dipandang akan memberikan 

pengaruh popularitas untuk Perhimpunan 

Indonesia. Agaknya Hatta sudah siap dengan 

segala risikonya karena keteguhan dan 

keberanian sikapnya sebagai aktivis muda.  

7. Disiplin; 

Ia memang serba teratur dan disiplin. Bahkan 

keteraturan itu mungkin dipandang aneh oleh 

orang-orang yang belum mengenalnya secara 
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 pribadi. Saat dibuang ke Digul, Hatta mengatur 

dirinya dengan begitu rupa seperti waktu shalat, 

membaca/menulis, minum teh sore hingga 

menerima tamu. Jadwal menerima tamu  ditaruh 

di depan rumah sehingga sejumlah kawan-kawan  

sesama orang buangan menjadi tidak senang. 

Sikap serba teratur itu berkaitan dengan rasa 

disiplin Hatta yang begitu tinggi. Kalau berjanji  

dengan Hatta, tidak boleh terlambat. Ia tidak 

segan-segan memarahi orang yang molor dari 

jadwal yang telah disepakati bersama.  

8. Suka membaca dan menulis;  

Hatta amat cinta dengan ilmu pengetahuan. Hal 

ini diwujudkan dengan mengumpulkan berbagai 

buku dari berbagai bahasa asing. Ketika belajar 

di Eropa, Hatta secara sengaja meluangkan 

waktu untuk berburu buku seperti ke Hamburg. 

Bahkan bukunya mencapai 16 peti ketika akan 

dibawa bersamanya ke pengasingan di Digul. 

Saat tengah berlibur di Hamburg, ia 

menghabiskan waktu antara lima hingga delapan 

jam untuk membaca. Kebiasaan membaca ini 

dibarengi pula dengan keahlian menulis. Hatta 
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 mulai menempa diri menulis artikel ketika 

bergabung dengan JSB. Tulisan-tulisan Hatta 

kian berkembang dengan beragam tema, bahkan 

ada yang menjurus ke teoritis.  

9. Demokrat; 

Sematan terakhir pada Hatta adalah seorang 

demokrat. Ia terlebih dahulu merumuskan 

demokrasi apa yang cocok untuk rakyat 

Indonesia. Demokrasi  Barat dinilai terlalu 

mengutamakan individualisme. Demokrasi ala 

Barat hanya terlaksana dalam politik dan hak, 

tapi mengabaikan ekonomi dan pergaulan sosial. 

Hal ini membuat pincang   demokrasi itu sendiri. 

Hatta pun merumuskan bahwa sistem demokrasi 

yang cocok untuk Indonesia adalah demokrasi 

asli ala Indonesia dengan berdasarkan kedaulatan 

rakyat. 

10. Berpikir historis; 

Kebanyakan pemuda pelajar di zaman 

pergerakan memiliki kelebihan dalam berpikir 

historis. Ketajaman berpikir ini terformulasikan 

dengan begitu baik oleh Hatta seperti menulis 

pledoi Indonesia Merdeka atau Manifesto Politik 
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 tahun 1925 yang menjadi dasar organisasi 

Perhimpunan Indonesia. Mereka sudah 

memikirkan bagaimana jika ini yang terjadi atau  

skenario lain yang terjadi. Cara berpikir “what 

if” ini lahir dari kecerdasan dalam melihat dan 

membaca situasi politik. Mungkin juga dari 

intusi dan kepekaan yang lahir karena situasi 

kolonial yang amat menekan. 

Bila kita renungkan, nyatalah bahwa cara Hatta 

berpolitik merupakan keteladanan. Ia mewariskan kepada 

kita nilai-nilai yang tidak luntur dimakan zaman. Integritas, 

pemikirannya yang dalam dan standard moralnya yang tinggi 

menjadi barang langka hingga kini. Ada kerinduan yang kuat 

terhadap sosok pemikir negarawan ini.   

Dewasa ini sosok seperti Hatta terbilang figur langka. 

Sementara politik masa kini ditandai dengan politik 

transaksional yang dibarengi dengan korupsi, kolusi, dan 

nepotisme yang menghujam di segala lini. Banyak politikus 

yang berpolitik dengan jurus serba instan, tapi tidak memiliki 

kepribadian yang memadai dan etika politik. Orientasi 

mereka adalah untuk meraih kekuasaan, mencari keuntungan 

untuk diri dan kelompoknya. Hatta aktif dalam politik 

semata-mata demi kebenaran.  
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 Dalam pesannya kepada mahasiswa pada 1957, Hatta 

secara reflektif mengingatkan agar mereka ikut serta 

mendidik dirinya sendiri, dengan mengacu kepada nilai-nilai 

kebenaran. Mahasiswa Indonesia diminta untuk terus 

melakukan koreksi dan kritik diri. Sebab bila itu semua 

dilakukan, maka perasaan tanggung jawab akan bersemayam 

di dalam dada. Sekali lagi Hatta menekankan kepada 

kebenaran, keadilan, kejujuran dan kemanusiaan (Hatta, 

1966:10-11). Ia tidak berubah dan tetap menjadi Hatta seperti 

kala muda.   

Para mahasiswa diminta melanjutkan tradisi para 

pemuda era dulu yang menorehkan sejarah dengan tinta 

emas. Hatta menyitir Sumpah Pemuda tahun 1928 serta 

peristiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 di mana para pemuda 

aktif terlibat. Bila para mahasiswa zaman dulu berkutat dalam 

menumbangkan Hindia Belanda, kini tugas mereka adalah 

membangun negara dengan prinsip adil dan makmur (Hatta, 

1966:30). 

Sebagai penutup, dapat diuraikan bahwa rekam jejak 

Hatta sebagai pemuda politik dapat menjadi acuan bagi kaum 

muda era milenial yang ingin terjun ke organisasi atau malah 

mungkin ingin langsung bergabung ke partai politik.  Bahwa 
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 berkiprah dalam politik memerlukan persiapan, baik secara 

strategi maupun mental.  

Pemuda yang masuk politik hanya karena jurus aji 

mumpung tapi minim pengetahuan dan tidak memiliki budi 

pekerti yang kuat, niscaya tidak akan dapat memberi 

perbedaan. Ia hanya akan dipandang sebelah mata dan   tidak  
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akan memberi dampak apa pun. Pemuda yang cenderung 

pragmatis akan mudah kecewa bila gagal terpilih dalam 

sebuah proses politik yang formal, entah pencalonan anggota 

legislatif atau pemilihan kepala daerah. Bagi Hatta, yang 

utama adalah kesejahteraan rakyatnya. Ia sudah 

menunjukkannya sejak muda hingga akhir riwayatnya.  
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 Bab V 

Kesimpulan 

 

 

 

Tidak ada jarak antara pemuda Indonesia dan politik. 

Apa yang kita kenal dengan nama pemuda sesungguhnya 

merupakan produk politik. “Pemuda” barangkali merupakan 

produk politik etis terbaik yang ditelurkan pada zaman 1920-

an. Pemuda Indonesia yang melek politik merupakan 

perlawanan melawan kolonialisme Belanda. Ia lahir dan 

besar sebagai representasi dari wakil sah rakyat. Ia terlebih 

dahulu mengenal politik dalam artian yang praktis. Ilmu 

politik secara teori  baru akan dikenalnya kalau ia cukup 

beruntung mencicipi sekolah tinggi elite modern Barat.  

Barangkali Hatta salah satu di antara pemuda politik 

era 1920-an yang paling menonjol di Indonesia. 

Persentuhannya dengan kolonialisme yang begitu dini yakni 

pada usia 6 tahun membuatnya tumbuh dan berkembang 

menjadi orang yang lekas matang dalam politik. Tuntutan 
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 kemerdekaan membuat Hatta menjadi “orangtua” dan harus 

memikirkan nasib “anak-anak bangsa” yang tidak jelas masa  

depannya.  

Demikianlah Hatta menjadi “orangtua”, dengan 

menyediakan bahan-bahan artikel politik, berceramah, 

bertindak, dan berpropaganda untuk sebagian besar “anak-

anak Indonesia yang lugu secara politis”. Refleksi terbaik 

tentang pemuda Indonesia yang sadar politik mungkin adalah 

Hatta sendiri. Menonjolnya Hatta bukan saja keterlibatannya 

yang begitu total dalam perjuangan kemerdekaan, namun 

juga tabiat pribadinya. Ia siap mengorbankan hidupnya untuk 

kemerdekaan bangsanya.  

Tetapi yang paling kuat dari Hatta muda adalah 

keteladanannya. Suri teladan tersebut barangkali merupakan 

warisan terbaik untuk para pemuda Indonesia yang sudah 

lama aktif atau yang baru terjun berpolitik. Nilai-nilai 

kejujuran, keberanian, kesederhanaan, toleransi, disiplin 

yang tinggi, kebiasaan membaca lalu menulis yang begitu 

melekat pada Hatta, kemudian dikombinasikan dengan 

berorganisasi amat relevan hingga kini. 

Banyak pemuda yang malas membaca dan gagap 

menulis. Sementara pada Hatta muda terlihat bahwa bila 
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 ingin terjun ke politik, kebiasaan membaca serta kecintaan 

menulis dan kepandaian berbicara atau berpidato merupakan  

hal yang tak terpisahkan. Berpolitik amat membutuhkan 

wawasan yang diperoleh dengan selain lewat bangku 

pendidikan formal, hal lain yakni dengan membaca. 

Ketajaman berpikir yang dibutuhkan dalam politik salah 

satunya bisa diasah melalui menulis. Dapat dikatakan bahwa 

memutuskan diri untuk menekuni politik adalah kerja besar 

yang memerlukan proses. 

Karena itulah Hatta memberi perhatian yang amat 

tinggi kepada pendidikan kader.  Sudah selayaknya 

pendidikan kader mendapat perhatian yang layak. Kini 

banyak partai politik yang mengesampingkan pendidikan 

kader. Pendidikan kader dengan kurikulum yang baik dan 

pengajar yang kompeten akan melahirkan kader-kader yang 

berkualitas.  

Mohammad Hatta sudah pergi tiga puluh sembilan 

tahun yang lalu. Tetapi integritasnya selaku pemuda aktivis 

belum tertandingi hingga sekarang. Barangkali saja dengan 

mengakrabi sejarahnya akan ada kaum muda yang 

terinspirasi dan mendapat pencerahan. Paling tidak tertular 

oleh nilai-nilai dan semangat Hatta muda ketika mendirikan 

republik ini. * 
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Kompleks pemakaman di Pesantren Al Manaar, Batuhampar, Payakumbuh.         

Di sinilah kakek Hatta, Syaikh Abdurrahman, beserta ayahnya                            

Haji Muhammad Djamil dikubur. 

 

 
Ranji keluarga Bung Hatta dari jalur ayah 
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