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BAB IV 

KONSEP MOHAMMAD HATTA TENTANG  DEMOKRASI 

KERAKYATAN  

 

 

A. Konsep Demokrasi Kerakyatan 

       Demokrasi kerakyatan adalah sebuah sistem yang sudah dirancang oleh Hatta 

untuk mengubah masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Demokrasi yang 

dirancang 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.
1
 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 dalam masyarakat. Ketiga, pola 

hidup dalam bentuk kolektivisme yang sebagaimana telah dilakukan di desa-desa 

wilayah Indonesia.
2
 Ketiga sumber inilah, yang akan menjamin kelestarian 

demokrasi di Indonesia.  Hatta pernah mengemukakan sebagai berikut: 

 “Berdasarkan kepada pengalamannya di benua Barat, dan bersedia pula  

dalam susunan masyarakat desa Indonesia yang asli, kita dapat 

mengemukakan kedaulatan rakyat yang lebih sempurna sebagai dasar 

pemerintahan Negara Republik Indonesia. Kedaulatan kita memiliki 

kedua-duanya: demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. dengan mudah 

kita dapat mengemukakannya, oleh karena masyarakat kita tidak 
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mengandung penyakit individualisme. Pada dasarnya masyarakat 

Indonesia masih bersendi kepada kolektivisme.”
3
 

         

       Dengan hal ini Hatta menganggap individualisme sebagai penyakit, yaitu  

suatu yang harus bisa dihindari. Hatta juga menolak demokrasi yang 

mengutamakan individualisme, karena dalam perkembanganya di kemudian hari, 

kaum pemodalah yang menguasai dan memanfaatkan demokrasi seperti ini. Untuk 

mencegah hal yang tidak diinginkan, Hatta menginginkan demokrasi yang 

mengoreksi kekurangan yang sudah terjadi. Hak politik harus berada di tangan 

rakyat. Supaya rakyat bisa mengembangkan hak demokrasinya, secara sadar juga 

perlu ditumbuhkan kekuatan pengimbang guna mencegah dominasi kaum 

kapitalis dan feodal. Dalam kaitan inilah perlu adanya, pertama, kebebasan 

berserikat dan berorganisasi, sebagai kebalikan sikap Perancis dengan UUD yang 

pertama.
4
 Tumbuhnya organisasi perlu sebagai kekuatan pengimbang bagi 

kelompok pemodal, kelompok bersenjata, dan kelompok yang mendominasi 

masyarakat politik. Dominasi kelompok cenderung bergeser ke jurusan 

penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. Untuk mencegah ini harus ada 

kekuatan pengimbang dan untuk inilah perlu dijamin kebebasan berorganisasi.
5
  

       Kedua, kebebasan menyatakan pendapat dalam tulisan dan lisan. Karena 

itulah Hatta menolak adanya sensor pres. Pemaksaan pendapat harus dicegah agar 
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masyarakat tidak tetipu oleh informasi yang cenderung bersifat indoktrinisasi. 

Ketiga, hak sanggah secara masal yang memang sudah dikenal masyarakat desa di 

jawa, dilakukan tanpa kekerasan. Keempat, pembangkitan semangat gotong 

royong, rasa bersama, kolektivitas untuk bersama-sama menerima atau menolak 

sesuatu. Kelima, pemberdayaan kekuatan ekonomi masyarakat dan bahwa, dengan 

membuka aksesibilitas rakyat kecil pada pengelolaan sumber daya alam, juga 

membuka aksesibilitas rakyat kecil pada sumber pembiayaan berupa modal dan 

kredit perbankan, serta membuka aksesibilitas pada fasilitas pendidikan, 

kesehatan, pengembangan kapasitas teknologi, pemasaran dan modal buatan 

manusia.  

       Dengan adanya kelima pokok ini, demokrasi politik akan tumbuh berimbang 

dengan demokrasi ekonomi yang terjalin dalam demokrasi kerakyatan. Medan 

kerja yang dihadapi rakyat yaitu, adil dan berimbang dengan adanya dorongan 

kebijakan pembangunan yang memberi pengutamaan, informasi, dan 

perlindungan bagi mereka yang lemah dan miskin.
6
 Tetapi rakyat harus mengingat 

bahwa demokrasi adalah bagian dari kedaulatan rakyat, demokrasi tidak bisa 

berjalan apabila tidak didukung oleh rasa tanggung jawab dari rakyat dan sifat 

tolerasnsi.
7
 

       Selanjutnya Hatta berbicara mengenai demokrasi yang lebih sempurna bagi 

bangsa Indonesia, lebih menuju demokrasi yang utuh, yaitu demokrasi di bidang 
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politik dan ekonomi yang tidak mengandung paham individualisme. Dengan 

semua pemikirannya, Hatta bahkan amat yakin, dengan demokrasi yang sudah 

dibayangkannya itu akan bisa terwujud karena kesesuaiannya dengan tradisi 

masyarakat Indonesia, yaitu kebersamaan dan kekeluargaan. 

       Dalam tulisannya tentang demokrasi untuk Indonesia, Hatta senatiasa 

berbicara tentang masyarakat asli Indonesia dan konsep-konsep yang meletakan 

kepadanya seperti desa demokrasi, rapat, kolektivisme, musyawarah, mufakat, 

tolong-menolong dan istilah lainya yang berkaitan dengan hal itu. Tujuannya 

adalah memberikan pendasaran empiris-sosiologis, konsep demokrasi yang 

diperjuangkannya juga sesuai dengan sifat kehidupan masyarakat asli Indonesia. 

Untuk membangun demokrasi indoneisa, Hatta hanya mengacu pada ciri atau sifat 

kehidupan dalam masyarakat asli indonesia yang demokratis atau “desa 

demokratis”, bukan pada masyarakat asli itu sendiri sebagai bentuk kehidupan 

faktual di masa lampau. Perbedaan penggunaan 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 totalitasnya.   

       Sifat demokratis masyarakat asli Indonesia ini bersumber dari semangat 

kebersamaan atau kolektivisme yang hidup dalam hati sanubari setiap anggota 

masyarakat asli, dimana kehidupan seseorang dianggap sebagai bagian dari 

kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Menurut pandangan Hatta, 

kolektivisme berarti milik bersama dan usaha bersama. Hatta juga 

mengemukakan, kolektivisme atau kebersaman dalam masyarakat asli Indonesia 
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melahirkan tiga ciri yaitu, rapat atau musyawarah, mufakat dan tolong menolong. 

Dua ciri pertama berhubungan dengan cara-cara mengambil keputusan mengenai 

kepentingan bersama, sedangkan ciri ketiga berhubungan dengan cara mengatasi 

masalah bersama. Ketiga ciri ini dipandang Hatta sebagai ciri-ciri yang perlu 

dicontoh karena dilandasi oleh semangat kebersamaan dimana eksistensi dan 

martabat setiap warga diakui sepenuhnya.  

       Disamping tiga ciri di atas, Hatta juga menyebutkan dua lagi kebiasaan yang 

hidup dalam masyarakat asli Indonesia. Pertama adalah kebiasaan melakukan 

protes bersama terhadap peraturan penguasa yang dianggap tidak adil atau 

memberatkan atau penguasa justru bersikap tidak peduli terhadap kepentingan 

rakyat. Kedua adalah kebiasaan menyingkir dari daerah kekuasaan penguasa, 

suatu kebiasaan yang hidup dalam masyarakat tradisional di Minangkabau dan 

Bugis. 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.
8
 

1. Kebangsaan 

       Kebangsaan adalah sesuatu yang berhubungan dengan perasaan terikat 

dengan suatu tanah air atau suatu wilayah. Kandungan utama dalam perasaan 

tersebut adalah kesamaan nasib dan pengalaman sejarah, bukan etnis, agama, atau 

sekat-sekat primordial lainnya. Menurut Hatta, kebangsaan identik dengan cinta 

tanah air atau dalam bahasa kontemporer sekarang lebih ke Indonesiaan. Menurut 
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Hatta, selama masih ada penjajah, selama itu diperlukan kebangsaan, merdeka 

berarti membangun kebangsaan.
9
 

 “...Membangunkan semangat kebangsaan pada bangsa yang tidak 

merdeka, artinya membangun kemanusiannya. Selanjutnya 

membangkitkan kegembiraannya dan keberanian menentang maut, sudi 

menderita sakit yang sesakit-sakitnya, seperti yang dapat dialami sewaktu 

perang besar 1914-1918. Bagaimana juga bodoh dan penakut orang, pada 

suatu saat yang penting ia sudi berkurban hendak membela Tanah 

Airnya”.
10

 

 

       Hatta membangun kebangsaan berarti mendidik rakyat agar memiliki jiwa 

yang berdaulat yang sadar akan hak dan kewajibannya. Hatta mencita-citakan 

kebangsaan yang pro rakyat, dengan pengertian Hatta ingin mengingatkan 

kebangsaan dapat disalagunakan oleh suatu lapisan masyarakat. Hatta di sini 

secara khusus menunjuk ada kemungkinan penyalagunaan gagasan kebangsaan 

oleh golongan feodal dan kaum intelek. Dalam hal penyalagunaan kebangsaan 

oleh kaum feodal kemerdekaan bangsa Indonesia dari bangsa asing berarti 

kembalinya kekuasaan kaum feodal atas rakyat. Kaum feodal ini beranggapan 

mereka memiliki hak historis untuk memerintah sehingga apabila kemerdekaan 

bangsa Indonesia telah tercapai, kaum feodal merasa pantas untuk kembali 

berkuasa di Indonesia. 

       Semangat kebangsaan dapat juga disalahgunakan oleh golongan intelektual, 

dalam hal ini golongan intelektual yang berambisi terhadap kekuasaan. Sama 

halnya dengan kaum feodal yang mengandalkan hak historis mereka untuk 
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berkuasa. Golongan intelektual mengandalkan keterdidikan mereka sebagai 

sumber legitimasi kekuasaan setelah Indonesia merdeka. Golongan intelektual ini 

berpendapat rakyat pada umumnya masih bodoh dan belum paham tentang cara-

cara melaksanakan pemerintahan sendiri dan pembangunannya. Inilah anomali 

kebangsaan yang oleh Hatta disebut” kebangsaan cap-intelek”. Sedangkan Hatta 

menegaskan, yang dituju oleh Pendidikan Nasional Indonesia adalah “kebangsaan 

cap-rakyat”. 

“Karena rakyat itu badan jiwa bangsa. Dan rakyatlah yang menjadi ukuran  

tinggi rendah drajat kita. Dengan rakyat kita akan naik dan dengan rakyat 

kita akan turun. Hidup atau matinya Indonesia Merdeka semua itu 

tergantung kepada semangt rakyat. Penganjur-penganjur dal golongan 

terpelajar baru ada berarti, kalau disampingnya ada rakyat yang sadar dan 

insaf akan kedaulatan dirinya”.
11

 

 

2. Kerakyatan 

       Kerakyatan merupakan asas yang kedua dari Pendidikan Nasional Indonesia. 

Hatta membangun kerakyatan dalam rangka membangun Indonesia merdeka. 

Menurut Hatta, kerakyatan berarti kedaulatan rakyat atau rakyat yang berdaulat. 

Istilah ini, bagi Hatta, lebih obsesif dibandingkan dengan istilah “demokrasi”. 

Hatta juga menyisipkan, yang dimaksud dengan rakyat di sini adalah rakyat yang 

terdidik, dengan didikan tersebut maka rakyat akan menjadi sadar akan harga diri, 

hak dan kewajibannya. Dengan didikan tersebut, rakyat juga akan memiliki 

tanggungjawab dan kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri melalui 

musyawarah atau mufakat di dalam bermasyarakat. Hatta juga membayangkan 
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rakyat Indonesia yang menjadi daulat atas dirinya sendiri, bukan rakyat yang 

bodoh, terbelakang dan bertindak patuh dan mematuhi saja perintah penguasa. 

       Dengan hal tersebut, Hatta senantiasa berbicara tentang arti penting 

pendidikan bagi rakyat, yaitu meningkatkan kesadaran politik rakyat, agar rakyat 

mampu mengetahui hak dan kewajiban dan menggunakan secara bertanggung 

jawab. Begitulah Hatta yang mengganggap pentingnya arti pendidikan bagi 

rakyat, dan ia juga pernah mengemukakan, politik di negeri di jajah dan pertama 

kali dalam segi pendidikan. Hatta juga menambahkan, tugas untuk mendidik 

rakyat berada di tangan para pemangku atau pejabat pemerintahan.  

       Agar para pejabat pemerintahan mampu menyelenggarakan pendidikan 

politik bagi rakyat, para pejabat pemerintah harus meyakini terlebih dahulu 

tentang kebenaran prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi sebagai dasar 

Indonesia merdeka. Kebenaran di sini yaitu, dalam arti stabil dan kuat bertahan 

dalam menghadapi setiap gangguan inkonstitusional, sehingga proses 

pembangunan dapat berlangsung dengan lancar. Dalam hal inilah Hatta 

mengemukakan dua asumsi yang mendukung kebenaran prinsip kedaulatan 

rakyat. 

       Pertama, diasumsikan, disamping berdaulat, rakyat juga bertanggung jawab 

terhadap kedaulatan yang diembannya. Kedua, rakyat yang berdaulat tidak 

mungkin melucuti kedaulatan sendiri. Dengan kata lain, berdasarkan pengalaman 

sejarah, Hatta akan menunjukan, pada dasarnya sistem demokrasi bersifat 

langgeng dan stabil. Perlu ditekankan karena sistem demokrasi juga menurut 

syarat-syarat tertentu bagi kelanggengannya, yaitu, pemerintah berdasarkan 
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hukum dan terwujudnya kesejahteraan rakyat dan keadilan. Apabila syarat-syarat 

ini tidak bisa dipenuhi, yang akan terjadi adalah anarkhi, yang selanjutnya akan 

mengandung munculnya revolusi dan kekuasaan yang otoriter. Negara yang 

beasaskan kerakyatan sama dengan demokrasi. Dengan kata lain, kerakyatan atau 

demokrasi di Indonesia merdeka harus bersifat menyeluruh.
12

 

B. Demokrasi Ekonomi  

       Demokrasi ekonomi adalah sebuah konsep yang digagas Hatta mengenai 

usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, konsep ini diterjemahkan pada 

Pasal 33  Ayat (1) UUD 1945.
13

 Pada Pasal 33 yang mengatur perekonomian, 

tetapi juga mejamin kebebasan menyatakan pendapat, berserikat, dan keadilan 

sosial. Jadi ciri-ciri ekonomi kerakyatan mempunyai akar sejarah yang dalam dan 

kuat. Ekonomi kerakyatan ini mengandung tiga unsur, yaitu populis,
14

 berkeadilan 

sosial, dan demokratis.
15

 Dengan adanya demokrasi ekonomi, bertujuan unutk 

mewujudkan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran individu sebagai 

mana yang dibolehkan dalam sitem ekonomi kapitalis. Dengan demikian, Hatta 

mengidentikkan demokrasi ekonomi dengan kemakmuran masyarakat, bukan 

kemakmuran individu. Dapat dikatakan, demokrasi ekonomi sama dengan tidak 

adanya kesenjangan ekonomi atau terwujudnya keadilan ekonomi dalam 
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masyarakat. Sarana untuk menghapuskan kesenjangan ekonomi tersebut adalah 

koperasi.
16 

 
      Dalam UUD 1945 juga diungkapkan dasar demokrasi ekonomi. Produksi 

dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan anggota-anggota 

masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran 

orang perorang, sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang 

berdasarkan atas asas kekeluargaan, yang dimaksud asas kekeluargaan itu ialah 

koperasi.
17

 Membangun koperasi tidaklah mudah, dan realitanya masih jauh dari 

pada cita-cita yang diinginkan, bahwa kemakmuran rakyat tidak lahir sekaligus 

dengan kemerdekaan dan kedaulatan, bahwa koperasi tidak bisa tumbuh dengan 

sendirinya. Semua itu harus diusahakan, diselenggarakan dengan kerja yang 

sungguh-sungguh.
18

 Kunci untuk menjamin berfungsinya koperasi, sifat 

kekeluargaan adalah sarana untuk memakmurkan masyarakat. Dengan hal 

tersebut, Hatta memadukan dengan paham individualisme yang hanya 

memakmurkan orang perorang. Istilah ini digunakan untuk menunjukan pada 

hubungan antara anggota koperasi, yaitu hubungan persaudaraan yang dicirikan 

oleh rasa solidaritas yang kuat. Apalagi perasaan persaudaraan sudah tumbuh dan 

kuat, usaha untuk memajukan koperasi melalui semangat individualitas akan 

dilihat sebagai usaha bersama dan untuk kepentingan bersama. 
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       Unutk mencapai semua tujuan demokrasi ekonomi, Hatta sering kali 

menyebut dengan ekonomi terpimpin,
19

 Pasal 33 telah mengatur pembagian 

pengelolaan ekonomi nasional. Pertama, negara yang menguasai cabang-cabang 

produksi yang penting dan menguasai sumberdaya alam, yang penguasaan itu 

semata-mata dimaksudkan unutk memakmurkan rakyat.
20

 Kedua, koperasi 

menguasai sektor ekonomi kerakyatan yang dijalani oleh sebagian besar rakyat 

indonesia. meskipun tidak disebutkan pada Pasal 33 UUD 1945, Hatta juga 

menyebutkan pihak swasta sebagai pelaku ekonomi yang ketiga, yang menguasai 

kegiatan-kegiatan ekonomi diantara yang dikuasai oleh negara dan yang dikuasi 

koperasi, yang dianggap Hatta masih cukup luas.
21

 Sebab itu, dalam keadaan 

kekuarangan kemakmuran pada rakyat sekarang, yang terpenting ialah bagaimana 

mengatasi kekurangan ini dalam waktu yang singkat. 
 

       Oleh sebab itu, politik kemakmuran yang relalis harus dapat memisahkan 

politik perekonomian dalam jangka panjang dan politik perekonomian dalam 

jangka pendek. Antara dua cabang politk kemakmuran itu harus ada kordinasi, 

dan perhubungannya. Politik jangkan panjang meliputi segala usaha dan rencana 

untuk menyelenggarakan berangsur-angsur ekonomi Indonesia yang berdasarkan 

koperasi. Oleh karena itu, koperasi bisa subur di atas pangkuan masyarakat yang 

bersemangat untuk membangun koperasi. Maka usaha untuk menghidupakan dan 
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menumbuhkan semangat koperasi itu ialah tugas yang paling utama. Usaha ini 

menghendaki waktu, kesabaran dan keyakinan yang tak kunjung goncang. 

       Selain tercapainya hasil politik perekonomian berjangka panjang, perlu 

adanya kemakmuran berjangka pendek, yang realisasinya bersandar kepada bukti-

bukti yang nyata. Sekalipun sifatnya berlainan dari pada ideal kita bagi masa 

datang, apabila buahnya nyata memperbaiki keadaan rakyat dan mengecilkan 

kekurangan kemakmuran, tindakan tersebut juga harus dilakukan. Dilakukan oleh 

mereka yang sanggup menjalankannya. Jalan yang akan dirintis memanglah sukar 

dan sulit, walaupun di sebelah koperasi terdapat bangunan-bangunan perusahaan 

yang berpedoman pada keuntungan dan berdasarkan inisiatif-partikulir, diawasi 

atau tidak oleh negara. 

       Adapaun usaha-usaha partikuler itu adalah sesuai dengan keadaan masa, 

berkenan dengan tujuan kemakmuran dalam jangka pendek. Selama negara dan 

koperasi belum lagi mempunyai alat utnuk memimpin ekonomi nasional, inisiatif 

partikulir itu memenuhi tugasnya dalam masyarakat untuk menghidupakan 

ekonomi dan membuka mata pecaharian bagi rakyatnya yang termasuk golongan 

yang tidak mampu. Tetapi dalam hal tersebut pemeritah harus bisa mewaspadai 

adanya perusahaan-perusahaan partikulir itu yang memenuhi tuntunan ekonomi, 

yang akan menyebabkan merosotnya perekonomian dan mengurangi kekurangan 

kemakmuran. Tugas pemerintah dalam maslah ini, pemerintah harus melindungi 

ekonomi rakyat yang lemah dari pada tindasan ekonomi asing dan memperbaiki 
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dasar pembagian hasil, produk sosial, dengan memperbanyak bgaian yang jatuh 

kepada kaum petani dan buruh.
22

 

       Demokrasi ekonomi yang menciptakan keadilan sosial, tampaknya sangat 

mempengaruhi pemikiran Hatta dalam bidang ekonomi, baik pemikiran ekonomi 

yang sifatnya makro maupun mikro. Demokrasi ekonomi ini juga menjadi 

landasan pemikiran Hatta dalam masalah pembangunan ekonomi secara nasional. 

Menurut pandangan Hatta, pembangunan ekonomi nasional terbagi menjadi dua 

cara yang sangat utama yaitu, pertama, pembangunan yang kecil-kecil dan 

sedang-sedang biasanya dikerjakan oleh rakyat secara koperasi. Koperasi dapat 

berkembang berangsur-angsur, dari mulai yang kecil, sedang, menjadi besar, dari 

pertukangan atau kerajinan menjadi industri. Kedua, pembangunan dengan sekala 

besar dikerjakan oleh pemerintah atau dipercayakan oleh badan-badan hukum 

yang tertentu dibawah penguasaan pemerintah. Segala kegiatan poltik yang 

dilakukan pemerintah dalam bidang ekonomi diarahkan untuk kemakmuran 

rakyat.
23

 

        Dari dua pembangunan nasional ini, terlihat bagaimana demokrasi ekonomi, 

dimana rakyat memegang peranan penting dalam masalah perekonomian. 

Walaupun Hatta mengemukakan dua pembangunan ekonomi nasional  tersebut 

dengan gamblang, dalam pemikirannya, Hatta juga mempersilahkan usaha-usaha 

pribadi seperti Firma, PT dan CV untuk turut serta dalam mengisi pembangunan 
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nasional.
24

 Pengakuan Hatta mengenai usaha pribadi ini menujukan bahwa Hatta 

tidak hanya mementingkan kolektivisme tetapi juga menunjukan pengakuan 

terhadap usaha-usaha dan kepemilikan pribadi. 

1. Koperasi  

       Secara umum koperasi adalah sebuah badan usaha bersama yang bergerak 

dalam bidang perekonomian, beranggotaan mereka yang umumnya berekonomi 

lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak dan 

kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan unutk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan para anggotanya.
25

 Koperasi berasal dari kata “ko”, yang berarti 

“bersama”, sedangkan “operasi”, yang berarti “berkerja”. Dengan istilah tersebut, 

koperasi berarti sama-sama berkerja.
26

 

       Koperasi pertama lahir di Eropa pasca Revolusi Industri, koperasi 

dimaksudkan untuk memperbaiki nasib para buruh yang sangat mederita. 

Perkembangan koperasi juga menjalar ke Negara Belanda, yang selanjutnya 

melalui kolonialisme berlanjut ke Hinida Belanda. Perkembangan ini terus 

berlanjut ketika para penggagas gerakan kebangsaan mengembangkan organisasi-

organisasi koperasi sejak tahun 1933. Pada penghujung tahun 1930 pemerintah 
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kolonial juga mendirikan koperasi-koperasi untuk mendorong perkembangan 

industri kecil. 

       Konsep koperasi adalah gagasan Hatta untuk menciptakan masyarakat adil 

dan makmur.
27

 Gagasan ini dicetuskan sebagai bentuk organisasi ekonomi rakyat 

Indonesia yang dipengaruhi oleh perkembangan koperasi di Denmark yang telah 

dikaitkan dengan kehidupan demokrasi politik di negara tersebut. Tampaknya 

Hatta mempunyai pandangan yang sama dengan Ravinholt bahwa dasar-dasar 

demokrasi ekonomi yang dijalankan dalam perkumpulan koperasi akan menjadi 

landasan utama bagi kehidupan demokrasi politik.  

       Hatta sebagai seorang demokrat tampaknya sangat terpengaruh dengan 

adanya kaitan antara perkembangan koperasi dengan demokrasi politik di 

Denmark, oleh karena itu koperasi memupuk rasa tanggung jawab rakyat. Hatta 

pun menganggap bahwa tanpa ada rasa tanggung jawab dalam pikiran rakyat tidak 

mungkin ada demokrasi, walaupun ada mungkin hanya namanya saja sedangkan 

isinya adalah anarki yang memperlihatkan keinginan yang bersimpangan yang 

didasarkan atas kepentingan sendiri atau golongan. Menurut Hatta, koperasi dan 

demokrasi adalah sebuah pasangan yang tidak dilepaskan, karena keduanya 

bersifat saling menunjang, karena koperasi memperkokoh rasa tanggung jawab 

dalam kehidupan demokrasi dan demokrasi yang berakar baik bagi kehidupan 

koperasi.
28
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       Hatta juga menjelaskan bahwa dalam koperasi terdapat suatu tujuan yang 

utama yaitu menyelenggarakan keperluan hidup bersama dengan sebaik-baiknya 

dan memperbaiki nasib orang-orang yang kurang dalam ekonominya dengan jalan 

kerjasama. Dalam mengurikan tujuan koperasi, Hatta menganalogikan bahwa 

antara satu individu dengan individu yang lain seperti sebuah sapu lidi, yang mana 

kalau lidi itu berjalan sendiri-sendiri maka akan lemah dan mudah dipatahkan. 

Tetapi sebaliknya, bila lidi tersebut digabungkan dengan lidi yang lain dan diikat 

menjadi satu, maka lidi tersebut takbisa dipatahkan karena menjadi satu kesatuan 

yang kuat.
29

 Oleh karena itu, koperasi bukanlah badan usaha pada umumnya, 

koperasi tidak bertujuan untuk mengejar keuntungan layaknya firma dan 

perseroan. Walaupan pada akhirnya koperasi memperoleh keuntungan, namun 

keuntungan tersebut bukanlah suatu tujuan utama. Karena wujud koperasi yang 

utama ialah membela keperluan orang kecil. Mencapai keperluan hidup dengan 

ongkos semurah-murahnya, itulah tujuannya bukan keuntungan.
30

 

       Selain itu, Hatta juga menjelaskan bahwa dalam koperasi terdapat asas 

kolektivisme. Kedudukan anggota yang satu dengan anggota yang lain sejajar dan 

sama rata oleh karena itu dalam koperasi tak ada majikan dan buruh, semuanya 

adalah bekerja dan sama-sama bekerja untuk menyelenggarakan keperluan 

bersama. Dalam memberikan penjelasan mengenai asas kolektivisme dalam 

koperasi, Hatta juga menganalogikan koperasi sebagai sebuah persekutuan 
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keluarga, yang antara anggota yang satu dengan anggota yang lain mempunyai 

rasa tanggung jawab yang sama dalam memajukan koperasi tersebut. Koperasi 

hanya bisa maju dengan cita-cita yang hidup dalam jiwa angotanya, cita-cita yang 

berdasarkan keyakinan bahwa masyarakat Indonesia harus dibangun secepat-

cepatnya dengan usaha gotong-royong.
31

 

       Hatta juga menyatakan bahwa koperasi memiliki dua sendi yaitu, sendi 

solidaritas dan sendi individualitas. Kerjasama adalah dasar dari sebuah koperasi, 

dengan hal itu rasa solidaritas harus ada padanya. Selain dari rasa solidaritas, 

koperasi juga menghendaki individualitas, yaitu kesadaran akan harga diri akan 

bertindak dengan memberi harapan, untuk mencapai dan membela kepentingan 

bersama. Hanya dalam koperasi solidaritas dan individualitas, koperasi mendidik 

dalam dada manusia rasa tanggung jawab sosial.
32

 

       Hatta juga menguraikan bahwa dalam koperasi memiliki pokok-pokok dasar 

dan dasar-dasar moral yang harus dimiliki oleh koperasi. Pertama, pokok-pokok 

dasar walaupun di setiap negara berlainan sifatnya, tetapi ada lima dasar pokok 

yang tidak boleh diubah-ubah yaitu: 

1) Perkumpulan koperasi dikemudikan oleh anggota sendiri. Seluruh anggota 

wajib mengikuti pembicaraan dalam rapat berkala segala hal yang 

mengenai permasalahan koperasi. 
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2) Setiap anggota memiliki hak suara yang sama. Tidak ada anggota yang 

besar ataupun kecil, karena semuanya samarata samarasa. 

3) Setiap orang dapat diterima menjadi anggota koperasi. 

4) Keuntungan dibagi antar anggota menurut jasa mereka dalam memajukan 

perkumpulan.  

5) Satu bagian yang tertentu daripada keuntungan diperuntukkan untuk 

pendidikan. 

Kedua, dasar-dasar moral yang juga harus dimuat dalam koperasi adalah: 

1) Tidak boleh menjual barang yang palsu. 

2) Ukuran dan timbangan harus benar dan terjamin. 

3) Harga barang harus sama dengan harga barang setempat. 

4) Jual beli dengan kontan.
33

 

       Namun Hatta mengakui, untuk mencapai kemakmuran bangsa Indonesia 

masih kekurangan faktor-faktor koperasi seperti modal, tenaga pimpinan dan 

pekerja yang bersemangat dalam berkoperasi. Oleh sebab itu, Hatta berkali-kali 

mengemukakan, pengembangan organisasi koperasi di kalangan rakyat butuh 

waktu yang lama dan usaha terus-menerus, khusunya melalui propaganda dan 

pelatihan.  Tetapi, yang perlu dilakukaan lebih lanjut melalui propaganda dan 

pelatihan adalah menamakan watak ke ekonomian  ke dalam koperasi-koperasi 

sosial ini. Dengan watak seperti ini, menurut Hatta ada tujuh fungsi koperasi, 

yaitu: 
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a. Pertama, meningkatkan produksi barang, khususnya barang-barang yang 

sangat diperlukan dalam kelangsungan hidup keluarga sehari-hari seperti 

makanan, keperluan rumah tangga, pertukangan dan sebagainya. Peningkatan 

produksi ini dapat dilakukan melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi 

usaha. 

b. Kedua, meningkatkan kualitas barang melalui pendirian usaha-usaha 

pemrosesan oleh koprasi. Agar harga bisa maksimal dan dapat dinikmati 

sepenuhnya oleh rakyat. Dengan adanya hal tersebut, tidak perlu melalui 

proses ulang oleh pedagang swasta. 

c. Ketiga, memperbaiki distribusi, yaitu pembagian barang-barang kebutuhan 

kepada rakyat. Kebutuhan ini makin terasa khususnya ketika terjadi 

kelangkaan barang, pada saat mana para pedagang swasta cenderung 

menimbun barang dan menjualnya sedikit demi sedikit dengan harga yang 

amat mahal. 

d. Keempat, memperbaiki harga supaya bisa menjamin harga barang pada 

tingkat yang bisa dijangkau masyarakat, khususnya masyarakat kurang 

mampu. 

e. Kelima, menghapuskan penghisapan melalui sistem ijon. Sistem ijon 

berkembang jika anggota-anggota masyarakat bisa berusaha sendiri-sendiri. 

Dengan melakukan usaha bersama memlaui koperasi. dengan adanya 

koperasi, para lintah darat lambat laut akan kehilangan peluang untuk 

menjerat para anggota-anggota masyarakat. 
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f. Keenam, memperkuat kapital, angota-anggota masyarakat yang berusaha 

sendiri tidak akan mampu menghimpun kaum kapital dalam jumlah yang 

besar. Dengan meningkatkan semangat menabung melalui koperasi, dapat 

diperkirakan bahwa kapital yang besar akan terhimpun dalam waktu yang 

lebih cepat. 

g. Ketujuh, menghidupkan kembali dan memperbaharui lumbung simpanan 

padi. Fungsinya, untuk menyeimbangkan tingkat produksi dan konsumsi 

dalam waktu tertentu serta untuk menjamin tingkat harga tertentu.
34

 

       Dari ketujuh fungsi koperasi yang telah digagas Hatta adalah solusi untuk 

mengurangi kekurangan kemakmuran. Usaha ini tidaklah mudah, akan tetapi 

harus dimasukan ke daftar usaha untuk di masa yang akan datang.
35

 Dengan hal 

inilah gambaran Hatta mengenai keberadaan dan peranan koperasi dalam 

perekonomian nasional. Tentu saja yang dimaksud Hatta dalam visinya mengenai 

koperasi itu sendiri dan perkembangan ekonomi nasional secara umum, yang telah 

digambarkan oleh Hatta seperti taman dengan pohon-pohon koperasi yang 

buahnya dipungut oleh rakyat Indonesia. 

       Tetapi, dalam prakteknya, masih ada kekurangan faktor-faktor koperasi, 

koperasi masih belum bisa bersaing dengan usah-usaha pedagang swasta yang 

memiliki modal yang besar. Dalam hal tersebut, cita-cita untuk mewujudkan 

masyarakat koperasi Indonesia butuh kemampuan yang besar dan usaha terus-

menerus. Dengan adanya propaganda kepada rakyat tentang arti penting koperasi 
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dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kemampuan anggota dan pengurus 

dalam mengelola koperasi dengan profesional.
36

 

C. Demokrasi Politik  

       Untuk membangun negara nasional yang maju dan demokratis bukan 

merupakan hal yang baru bagi Hatta. Dalam membangun bangsa Indonesia agar 

menjadi bangsa yang merdeka, maju, dan demokratis menjadi inti pemikiran 

poltik Hatta, semacam obsesi yang senantiasa dipikirkan dan diperjuangkan oleh 

seorang pemikir politik. Gagasan Hatta tentang pendidikan politk terbentuk 

melalui kesadaran dirinya sebagai bangsa yang terjajah. Pemikiran Hatta tentang 

pendidikan politik bangsa ini didasarkan pada keyakinan bahwa “politik di negeri 

terjajah terutama dalam bidang pendidikan”, yang dimaksud Hatta bukanlah 

dalam arti pendidkan formal saja melainkan pendidikan dalam pengertian yang 

seluas-luasnya. Hatta mengungkapkan sebagai berikut: 

“melalui pendidikan, rakyat kecil akan menyadari bahwa bukan hanya 

pemimpin yang memikul tanggungjawab , tetapi juga semua orang. bukan 

hanya pemimpin yang harus berjuang, tetapi rakyat harus ikut serta. Ada 

faktor yang sering dilupakan, kemerdekaan Indonesia tidak bisa dicapai 

hanya oleh pemimpin saja, melainkan oleh usaha dan keyakinan massa. 

Nasib rakyat Indonesia terletak ditangan rakyat itu sendiri”.
37

 

 

       Hatta juga berkeyakinan bahwa perjuangan untuk mewujudkan cita-cita 

bangsa Indonesia tidak hanya terbatas pada tercapainya kemerdekaan, melainkan 
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akan berlanjut terus menjadi perjuangan untuk mengisi kemerdekaan. Hatta juga 

mengungkapkan keyakinannya sebagai berikut: 

“Cepat atau lambat setiap bangsa yang ditindas pasti memperoleh 

kemerdekaannya kembali, itulah hukum sejarah yang tidak dapat 

dipungkiri. Hanya soal proses (waktu) dan cara bagaimana mereka 

memperoleh kembali kemerdekaan...”.
38

 

 

       Menurut Hatta, yang paling penting adalah menyiapkan calon-calon 

pemimpin yang akan bertugas membangun bangsa di kemudian hari, disamping 

untuk mendidik para calon pemimpin dan rakyat pada umumnya, dalam 

sejarahnya, gagasan Hatta tentang pendidkan politik ini sering kali dibicarakan 

dalam kaitanya dengan perbedaan strategi dengan Soekarno. Beda dengan 

pendapat Soekarno yang memilih strategi penggalangan masa dalam perjuangan 

kemerdekaan, Hatta lebih memilih dengan cara pendidikan politk secara 

sistematis untuk rakyat agar tumbuh kesadaran dan tanggungjawab bersama yang 

kuat dalam memperjuangkan cita-cita bangsa pada saat ini. 

       Keyakinan Hatta tentang arti pentingnya pendidikan politik ini disamping 

mengandung pengertian menentang penumpukan kekuasaan ditangan sang 

pemimpin yang berbau mitos, sehingga bertentangan dengan asas demokrasi, juga 

sekaligus mencerminkan prinsip mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengutamakan kedaulatan rakyat. Pada mulanya, Hatta memang pernah 

membicarakan tetntang pendidikan politik untuk para kader partai atau calon 

pemimpin di masa depan. Tetapi dengan adanya sistem banyak partai, ini 

sekaligus mencerminkan keyakinan bahwa segenap komponen bangsa harus 
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memiliki kesadaran politk, karena itu juga tanggungjawab untuk memperjuangkan 

dengan teguh cita-cita bangsa, tidak hanya diserahkan kepada kemauan pemimpin 

dan kelompoknya. Dengan keyakinan seperti inilah, Hatta sebenarnya sudah 

berpikir tentang penguatan apa yang sekarang dikenal sebagai masyarakat madani 

(civil society).
39
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