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BAB V 

 KESIMPULAN 

 

 

       Pertama, Mohammad Hatta dilahirkan pada tanggal 12 Agustus 1902 di 

Bukitinggi. Nama Mohammad Hatta berasal dari Muhammad Hatta yang diambil 

dari nama lengkap seorang tokoh Muslim, yaitu (Ahmad Ibn) Muhammad (Ibn 

Abd Al-Karim Ibn) Ata-Ilah Al-Sakandari, pengarang kitab Al-Hikmah. Ayah 

Hatta Haji Muhammad Djamil adalah putra Syech Abdulrahman, Sedangkan ibu 

Hatta Siti Salehah adalah putri dari Ilysh gelar Bagindo Marah dan Aminah, Hatta 

adalah anak bungsu dari dua bersaudara, kakak Hatta bernama Rafiah.   

       Awal pendidikan Hatta dimulai di sekolah rakyat yang menjadi latihan murid-

murid sekolah raja, tetapi setelah Hatta mendaftarkan di sekolah rakyat, Hatta 

belum bisa diterima karena umurnya belum mencapai enam tahun. Karena Pak 

Gaek ingin sekali Hatta sekolah, akhirnya Hatta dimasukan ke sekolah Belanda 

swasta milik Ledeboer. Setelah menamatkan pendidikan di sekolah privat Belanda 

selama tujuh bulan, akhirnya Hatta baru diterima belajar di sekolah rakyat yang 

letaknya di Bukitinggi. Selama dua tahun hatta belajar di sekolah rakyat, sampai 

pertengahan kelas tiga. Hatta pindah ke sekolah Belanda dan diterima di kelas 

dua, sesuai dengan tingkat pengetahuna dalam bahasa Belanda. Memasuki tahun 

ketiga, Hatta dipindahkan di sekolah dasar tujuh tahun khusus untuk anak-anak 

Belanda, ELS (Europese lagere School, sekolah dasar unutk orang kulit putih), di 

Bukitinggi. 

       Tidak lama sekolah di ELS, memasuki kelas lima pada pertengahan tahun 

1913, Hatta pindah ke sekolah ELS di Padang. Pada pertengahan tahun 1916 
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Hatta berhasil menyelesaikan pendidikan di ELS Padang. Hatta lulus dengan 

mendapatkan nilai yang bagus. Setelah lulus Hatta melanjutan pendidikannya di 

MULO padang. Pada Bulan Mei 1919 Hatta lulus dalam ujian MULO dan 

terbukalah jalan bagi Hatta unutk melanjutkan sekolahnya di Batavia sampai 

Hatta  melanjutkan sekolah di Belanda, tepatnya di Sekolah Tinggi Dagang 

(Handels Hoge School). Awal perpolitikan Hatta dimulai saat dia sekolah di 

Belanda, dia bergabung dan aktif dalam organisasi Indische Vereniging 

(Perkumpulan Hindi), yang sebenarnya adalah organisasi sosial, dan kemudian 

berubah menjadi organisais politik, terutama dengan pengaruh Ki Hadjar 

Dewantara, Douwes Dekker, dan Tjipto Mangunkusumo pada tahun 1913 ketika 

mereka tidak diperbolehkan bergerak di Indonesia. 

      Kedua, Menurut pandangan Hatta, demokrasi barat, sangatlah pincang. Apa 

lagi dengan kritikan Hatta, yang menganggap demokrasi Barat bukanlah 

demokrasi politik, yaitu demokrasi dalam kehidupam politik, melainkan 

liberalisme secara umum. Dengan demikin Hatta mengidentikan demokrasi Barat 

dengan yang sudah menimbulkan kekuasaan kapitalisme yang tidak membawa 

kemakmuran dan kemerdekaan rakyat. Karena liberalisme mengandung paham 

kebebasan individul. Kritik mengenai liberalisme mulai datang dari penganut 

idiologi lainnya seperti Marx dan paran pendukungnya atau dari kaum intelektual 

liberal sendiri yang senantiasa berfikir tentang perbaikan masyarakat. 

       Dari sudut inilah Hatta beranjak, ia menolak demokrasi yang bersifat 

individualisme, karena dalam perkembangan masyarakat dikemudian hari, kaum 

pemodalah yang cepat bisa memanfaatkan demokrasi seperti ini. Kaum pemodal, 
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kapitalis, bisa tumbuh bila tidak ada kekuatan pengimbang terhadap dirinya. 

Dengan demikan, tumbuh dominan kaum kapitalis dalam demokrasi kapitalis ini. 

Dalam demokrasi kapitalis inilah terbuka lebar jalan l’exploitation de l’homme 

par l'homme, yakni eksploitasi manusia atas manusi. Manusi buruh dieksploitasi 

manusi kapitalis. Manusia petani kecil dieksploitasi manusia pemilik tanah, yang 

lemah dieksploitasi yang kuat.  

       Hatta menginginkan demokrasi yang mengoreksi kekurangan dari demokrasi 

kapitalis. Hak politik harus ditangan rakyat. Supaya rakyat bisa mengembangkan 

hak dan kewajiban dalam berdemokrasi. Secara sadar perlu ditumbuhkan 

kekuatan pengimbangan guna mencegah dominasi kaum kpitalis dan dan feodal. 

Akibat kenegatifan dari penerapan demokrasi di masa itu telah menjadi sarana 

kritikan Hatta dan telah mendorongnya untuk mengajukan gagasannya mengenai 

demokrasi untuk indonesia. Kelemahan yang kedua adalah demokrai Barat atau 

liberalisme selalu memiliki sisi politik dan ekonomi, yaitu demokrasi politik dan 

sistem kapitalisme.  

       Ketiga, Demokrasi yang di rancang Hatta sangatlah berbeda dengan 

demokrasi Barat. Hatta bahkan melandaskan pemikirannya tentang demokrasi 

untuk Indonesia, melihat dari segi kelemahan-kelemahan yang terkandung dalam 

demokrasi Barat serta kesesuaiaannya dengan sifat masyarakat Indonesia. Hatta 

mengutarakan ada tiga sumber pokok demokrasi yang sudah mengakar di 

Indonesia, yang Pertama, sosialisme Barat yang membela prinsip-prinsip 

humanisme, sementara prinsi-prinsip ini juga sekaligus sebagai tujuan. Kedua, 

ajaran Islam memerintahkan untuk melakukan  kebenaran dan keadilan Tuhan 
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dalam masyarakat. Ketiga, pola hidup dalam bentuk kolektivisme yang 

sebagaimana telah dilakukan di desa-desa wilayah Indonesia. Ketiga sumber 

inilah, yang akan menjamin kelestarian demokrasi di Indonesia. 

       Dalam tulisannya demokrasi untuk Indonesia, Hatta senatiasa berbicara 

tentang masyarakat asli Indonesia dan konsep-konsep yang meletakan kepadanya 

seperi desa demokrasi, rapat, kolektivisme, musyawarah, mufakat, tolong-

menolong dan istilah lainya yang berkaitan dengan hal itu. Tujunanya adalah 

memberikan pendasaran empiris-sosiologis, konsep demokrasi yang 

diperjuangkannya juga sesuai dengan sifat kehidupan masyarakat asli Indonesia. 

Untuk membangunan demokrasi untuk indoneisa, Hatta mengacu pada ciri atau 

sifat kehidupan dalam masyarakat asli indonesia yang demoktratis atau “desa 

demokratis”, bukan pada masyarakat asli itu sendiri sebagai bentuk faktual dimasa 

lampau. Perbedaan penggunana kedua istilah ini penting karena akan 

menjelaskan, Hatta hanya mengambil semangat kehidupan yang berlaku dalam 

masyarakat asli Indonesia terasebut, yaitu kebersamaan atau kekeluargaan, bukan 

mengambil masyarakat asli itu sendiri sebagai modal dalam totalitasnnya.  

Dengan demikian menurut Hatta masyarakat asli Indonesia di berbagai bagian 

nusantara di masa lalu memiliki lima ciri kehidupan yang sudah mentradisi secara 

turun temurun. Kelima ciri tersebut mencerminkan kebersamaan dan nilai-nilai 

demokrasi di semua aspek kehidupan, politik, ekonomi dan sosial. 

 


