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SARI 
 
 
Hadi Hartanto. 2005. Sejarah Pertentangan Soekarno-Hatta dan pengaruhnya 
terhadap kebijakan politik Indonesia 1956-1965. Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu 
Sosial Universitas Negeri Semarang.129 hal. 
 
Kata Kunci: Sejarah, Soekarno-Hatta, Kebijakan Politik. 
 Soekarno-Hatta  merupakan dua tokoh besar Indonesia yang jasa-jasanya 
kepada bangsa Indonesia tidak bisa dilupakan begitu saja. Sebagai seorang 
manusia biasa Sokarno-Hatta bukanlah seorang manusia yang sempurna, oleh 
karenanya kedua tokoh ini mempunyai kekurangan dibalik kelebihan yang 
dimiliki oleh keduanya. Soekarno mempunyai kelebihan karena Ia pandai dalam 
berorasi dalam menggerakan massa dengan jumlah yang cukup besar, sedangkan 
Hatta merupakan seorang administrator yang ahli dalam penyelenggaraan Negara 
namun tidak terampil dalam menghadapi massa. 
 Latar belakang kedua tokoh ini ikut membentuk karakter perjuangan 
mereka. Soekarno memperoleh pendidikan di dalam negeri sedangkan Hatta 
memperoleh pendidikan di Barat, dalam perjuangan melawan pemerintahan 
kolonial Soekarno cenderung bersikap radikal (non kooperatif) berbeda dengan 
Hatta yang selalu bersikap kooperatif sehingga mendapat simpati dari kaum 
oposisi di parlemen Belanda. 

Penelitian ini mengkaji tentang sejarah pertentangan Soekarno Hatta mulai 
dari keduanya terlibat dalam organisasi pergerakan sampai keduanya duduk dalam 
pemerintahan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keadaan politik 
indonesia tahun 1956-1965 serta mengetahui sejarah pertentangan Soekarno-
Hatta, khususnya pada pandangan-pandangan dan pemikiran-pemikiran kedua 
tokoh ini dan pengaruhnya terhadap kebijakan politik Indonesia. 
 Pertentangan antara Soekarno-Hatta telah muncul sejak keduanya aktif 
dalam organisasi pergerakan kemerdekaan. Soekarno aktif dipergerakan dalam 
negeri sedang Hatta aktif di Perhimpunan Indonesia (PI) di Belanda. Perjuangan 
nasionalis  yang dilakukan oleh Hatta mendapatkan reaksi dari pemerintah 
Belanda, ia di suruh mempertanggungjawabkan kegiatan politiknya di hadapan 
Majelis Hakim yang menyidangnya. Dalam pembelaannya Hatta mulai 
menyerang pemerintahan kolonial dengan tulisannya yang khas dan menarik, 
kemudian ia dibebaskan oleh pemerintahan Belanda. Momentum ini mengangkat 
nama Hatta di Percaturan politik nasional dan menjadi  saingan serius bagi 
Soekarno yang menjadi pemimpin pergerakan di Tanah Air. 
 Orientasi politik Soekarno-Hatta mempunyai perbedaan yang sangat 
tajam. Soekarno terus berfikiran untuk melanjutkan perjuangan revolusinya, di 
posisi yang lainnya Hatta berfikiran lain dengan lebih menginginkan untuk segera 
menghentikan revolusi, dan disusul dengan pembangunan manusia kearah yang 
lebih maju. 
 Kedua tokoh ini selalu saja terlibat dalam pertentangan pendapat sampai 
keduanya memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 
1945. Pasca proklamasi kemerdekaan pertentangan keduanya bukannya mereda 
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tetapi malah semakin meruncing. Munculnya maklumat wakil presiden No X 
menggambarkan perbedaan pandangan keduanya semakin meruncing. Soekarno 
yang terispirasi dengan ide-ide mengenai suatu negara yang dipimpin oleh 
seorang penguasa tunggal berbeda pandangan dengan Bung Hatta yang menilai 
bahwa suatu negara yang baik itu bersifat liberal. 
 Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan bisa memberikan deskripsi 
lain mengenai pemikiran kedua tokoh besar Indonesia yang lebih dikenal sebagai 
Founding Fathers. Yang nantinya bisa merangsang bagi peneliti lain mengkaji 
secara lebih cermat lagi. 
 Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Yang 
semuanya ada empat tahap yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan 
historiografi. Sehingga nantinya bisa menghasilkan karya yang bisa di konsumsi 
untuk menambah ilmu tentang sejarah pertentangan Soekarno-Hatta dan 
pengaruhnya terhadap kebijakan politik Indonesia tahun 1956-1965. 
 Penelitian ini memperoleh hasil bahwa pertentangan Soekarno-Hatta 
terjadi sejak keduanya aktif sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia sampai pada 
masa demokrasi Parlementer. Dimana pada waktu itu Bung Hatta menggundurkan 
diri dari pemerintahan yang merupakan akumulasi dari pertentangannya dengan 
Soekarno. 
 Pertentangan Soekarno-Hatta ternyata membawa dampak terhadap 
kebijakan politik Indonesia. Konfigurasi politik mempengaruhi lahirnya suatu 
kebijakan politik, oleh karenanya pertentangan Soekarno-Hatta merupakan salah 
satu faktor dari berbagai faktor lainnya yang mempengaruhi keluarnya kebijakan 
politik Indonesia tahun 1956-1965. 
 Dampak dari adanya pertentangan Soekarno-Hatta adalah berkembangnya 
kekuasaan otoriter (Absoluth) yang dilakukan oleh Soekarno pasca di tinggalkan  
Bung Hatta. Hatta dikenal sebagai penyeimbang atau pengontrol Soekarno agar 
tidak terlalu otoriter. Akibatnya munculah kebijakan-kebijakan politik yang 
membawa Indonesia ke Era Demokrasi Terpimpin. Pertentangan Soekarno-Hatta 
membawa pengaruh terhadap kebijakan politik Indonesia baik dibidang ekonomi, 
politik maupun sosial dan budaya. 
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   BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia lahir dan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 

1945 oleh dwitunggal Soekarno-Hatta atas nama Bangsa Indonesia. 

Sebagaimana diketahui kedua tokoh inilah yang mengangkat Indonesia dalam 

percaturan politik Internasional, baik itu ketika masih dalam cengkraman 

kolonialisme Belanda maupun ketika masa pendudukan Jepang.  

UUD 1945 memang segera diberlakukan sehari setelah proklamasi 

kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945. namun beberapa keputusan yang 

dibuat oleh PPKI ternyata tidak bisa berjalan sempurna terutama ide 

pembuatan partai tunggal yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), hal ini 

disebabkan karena kurangnya dukungan dari elit politik nasional pada waktu 

itu (Kahin 1970:148). Kemudian dikeluarkan Maklumat pemerintah tanggal 4 

Nopember 1945 tentang pembentukan partai-partai politik. PPKI diubah 

menjadi KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) yang merupakan lembaga 

pembantu presiden sesuai dengan Aturan Peralihan Pasal IV UUD 1945, 

presiden Soekarno menjalankan kekuasaan MPR, DPR, dan DPA sebelum 

lembaga-lembaga tersebut terbentuk (Manan 2003:192).   

Ternyata ketentuan tersebut di atas tidak dapat disetujui oleh sebagian 

elit politik republik baru tersebut karena mencerminkan kekuasaan presiden 

yang bersifat absolut dan otoriter. Perbedaan persepsi tentang kekuasaan 
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presiden ini adalah pertentangan politik pertama yang paling nyata dikalangan 

elit politik. 

Puncak dari adanya pertentangan tersebut muncul ketika dikeluarkannya 

Maklumat Wakil Presiden no. X pada tanggal 16 Oktober 1945 yang bertujuan 

mengurangi kekuasaan presiden dan mengubah ketentuan yang diberikan oleh 

Aturan Peralihan Pasal IV tersebut. Maklumat Wakil Presiden no. X 

menetapkan bahwa kabinet presidensil yang diatur oleh UUD 1945 diubah 

menjadi kabinet parlementer. Kabinet bertanggung jawab kepada KNIP yang 

berfungsi sebagai DPR (Rauf 2000:114-115)  

Soekarno-Hatta telah banyak melalui perjalanan panjang menuju 

Indonesia Merdeka, tentu bukan hal mudah dilakukan oleh kedua tokoh diatas. 

Banyak hal-hal yang belum diketahui oleh kalangan sejarawan manakala 

mereka ternyata terlibat dalam pertentangan pendapat dalam segala kehidupan 

berbangsa dan bernegara (Alam 2003:4). 

Pententangan ini telah ada semenjak mereka aktif dalam organisasi 

pergerakan pemuda menentang kolonialisme Belanda hingga akhirnya Bung 

Hatta mengundurkan diri dari pemerintahan pada tanggal 1 Desember 1956, 

pengunduran ini beralasan untuk mengakhiri pertentangan antar keduanya 

(Rauf 2000:116). 

Menurut Herbert Feith (2001:10-11), Soekarno adalah seorang solidarity 

maker yaitu seorang pemimpin yang pandai menarik simpati massa dan 

menggerakkan mereka untuk tujuan tertentu, sedangkan Hatta adalah seorang 

administrator yang ahli dalam penyelenggaraan negara namun tidak trampil 
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dalam menghadapi massa. Soekarno tidak mendapatkan pendidikan di Luar 

Negeri (Barat) sehingga menganggap nilai-nilai budaya Barat tidak 

berpengaruh baginya dan tidak dianggap penting. Berbeda dengan Hatta yang 

memeroleh pendidikannya di Belanda yang menyebabkannya bersimpati 

terhadap nilai-nilai budaya Barat, seperti demokrasi Barat. Lebih dalam lagi 

kita lihat latar belakang Soekarno yang merupakan orang Jawa sedangkan 

Hatta adalah orang minang, dilihat dari pribadinya sangat jelas terbaca akan 

adanya potensi yang besar untuk terjadinya konflik/pertentangan (Rauf 

2000:115-117). 

Kedua tokoh ini mempunyai perbedaan pandangan satu sama lain, 

terutama strategi dan orientasi politik keduanya. Disatu sisi Bung Karno ingin 

melanggengkan dominasinya meneruskan perjuangan revolusi, pada sisi 

lainnya Bung Hatta telah berfikir maju untuk segera mengakhiri Revolusi 

menuju kearah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya (Nasution 

1995:276). 

Melihat pertentangan kedua tokoh ini bukan berarti penulis ingin 

menonjolkan dan membangkitkan semangat pertentangan artara kedua 

golongan yanga berseteru, akan tetapi penulis justru ingin menggali 

pemikiran-pemikiran besar kedua tokoh ini sebagai anak bangsa. Tak pelak 

lagi kita pernah mendengar pertentangan-pertantangan terjadi pada era 

Soeharto-Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Abdurahman Wahid-Megawati. 

Namun pertetangan meraka dibandingkan dengan pertentangan Soekarno-

Hatta jauh berbeda hal ini disebabkan pertentangan Soekarno-Hatta lebih 
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mengarah pada hal-hal yang prinsipil seperti, dasar-dasar pemikiran, strategi 

perjuangan, bentuk negara dan susunan pemerintahan sehingga mempengaruhi 

kehidupan bernegara selanjutnya. (Alam 2003) 

Dari Uraian diatas penulis mencoba mengungkap “Sejarah Pertentangan 

Soekarno-Hatta dan pengaruhnya terhadap kebijakan politik Indonesia (1959-

1965)” dilihat dari kaca mata sosial politik. 

 

1.2  Permasalahan 

Dari uraian diatas muncul permasalahan penelitian yang kemudian 

disederhanakan melalui pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pertanyaan-

pertanyaan penelitian itu dirumuskan sebagai berikut: 

a. Bagaimana keadaan politik Indonesia tahun 1956-1965? 

b. Bagaimana pertentangan pandangan antara kedua tokoh ini berlangsung?  

c. Bagaimana Pengaruhnya terhadap kebijakan politik negara Indonesia 

(1956-1965) ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui keadaan politik indonesia tahun 1956-1965. 

b. Untuk mengetahui sejarah pertentangan Soekarno-Hatta, khususnya pada 

pandangan-pandangan dan pemikiran-pemikiran kedua tokoh ini. 

c. Untuk mengetahui pengaruh pertentangan politik Soekarno-Hatta terhadap 

kebijakan politik Indonesia. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

a. Setelah membaca skripsi ini diharapkan pembaca akan mengetahui sejarah 

pertentangan Soekarno-Hatta. 

b. Bisa memeroleh gambaran tentang kondisi politik di Indonesia tahun 

1956-1965. 

c. Diharapkan pembaca memahami sejauh mana pengaruh pertentangan 

soekarno-hatta terhadap kebijakan politik Indonesia (1956-1965) 

d. Bisa menjadi dasar penelitian selanjutnya yang lebih luas dan mendalam 

guna mengupas tema yang sama. 

e. Guna menambah pengetahuan bagi para mahasiswa di Jurusan sejarah 

khususnya dan di Jurusan lain pada umumnya. 

f. Menjadi bahan literatur bagi para mahasiswa pada umumnya. 

 

1.5  Ruang Lingkup Penelitian 

Agar dalam penelitian ini tidak terlalu meluas dan tetap terfokus pada 

permasalahan yang akan diangkat maka penulis membatasi diri pada dua 

lingkupnya 

Ruang lingkup yang pertama sudah pasti lingkup spatialnya. Ruang 

lingkup spatial dari penelitian ini adalah negara Indonesia. Yang kedua, adalah 

ruang lingkup temporal yang diawali tahun 1956,  tepatnya ketika Bung Hatta 

selaku Wakil Presiden mengundurkan diri dari birokrasi pemerintahan karena 

sudah tidak tahan lagi dengan pola kepemimpinan Soekarno. 
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Kajian ini dibatasi pada tahun 1965, tepatnya ketika terjadi 

pemberontakan G. 30 S/PKI yang merupakan tonggak awal hancurnya 

pemerintahan dibawah Presiden Soekarno. 

 

1.6  Metode Penelitian 

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menggunakan metode 

penelitian sejarah (Historical Method). Metode tersebut adalah proses menguji 

dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau 

(Gottschalk, 1983 : 32).  

Metode sejarah mempunyai pengertian yaitu suatu kumpulan yang 

sistematis dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk 

membentuk dan secara efektif akan mengkaji sumber-sumber itu secara kritis 

dan menyajikan suatu hasil sintesa (pada umumnya dalam bentuk tertulis) dari 

hasil-hasil yang dicapai (Wiyono, dalam temu sejarah, 1990 : 2) 

Dan menurut Nugroho Notosusanto (1971:72 ) yang dimaksud 

metode penelitian sejarah adalah prosedur dari sejarah untuk melukiskan kisah 

masa lampau itu ternyata terjadi (1) mencari jejak-jejak masa lampau (2) 

meneliti jejak-jejak secara kritis (3) berdasarkan informasi yang diberikan oleh 

jejak-jejak itu berusaha membayangkan bagaimana imajinasi ilmiah. 

 Metode penelitian yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah 

metode historis. Metode historis merupakan proses menguji dan menganalisa 

secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1975: 32). 
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Langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis dalam penelitian ini 

sesuai dengan metode penelitian sejarah, yang terbagi menjadi empat yaitu: 

 

1.6.1  Heuristik 

Heuristik yaitu kegiatan mencari dan menghimpun jejak-jejak 

masa lampau berupa kejadian, benda, peninggalan masa lampau 

(bangunan, senjata, perkakas) guna dijadikan sebagai sumber sejarah 

sebagai kisah. Adapun cara yang ditempuh oleh peneliti dalam 

menghimpun data-data sumber sejarah adalah dengan mengemukakan 

sumber-sumber tertulis yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Yang 

terbagi dalam: 

a. Dokumen 

b.  Buku-buku kepustakaan 

c. Majalah/Koran 

Pada tahap ini penulis  banyak mengumpulkan literatur buku-buku 

yang relevan dan hunting buku-buku tersebut di perpustakaan jurusan 

Sejarah FIS UNNES, perpustakaan pusat UNNES, perpustakaan wilayah 

Jateng, perpustakaan UGM, serta toko-toko buku yang ada di Semarang. 

 

1.6.2  Kritik Sumber 

Menurut I Gde Widja (1988: 4), kritik sumber adalah suatu upaya 

untuk mendapatkan jejak atau sumber yang benar, dalam arti benar-benar 

dibutuhkan, autentik dan mengandung informasi yang relevan dalam 
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sejarah yang disusun. Kritik sumber yang dilakukan penulis dibagi 

menjadi dua yaitu: 

1.6.2.1 Melakukan Kritik Intern 

Yaitu kritik yang menilai sumber-sumber  yang berhasil 

dikumpulkan. Sumber-sumber itu berupa buku-buku kepustakaan guna 

melihat isinya relevan dengan permasalahan yang dikaji serta bisa 

dipercaya kebenarannya. 

Sumber primer yang dipakai oleh penulis adalah Lembaran Negara 

mengenai peraturan-peraturan yang dikeluarkan Presiden Soekarno sesuai 

dengan tema yang penulis ambil. 

 Sumber sekundernya penulis dapatkan dari buku-buku rujukan 

yang merupakan hasil penelitian sebelumnya mengenai pokok 

permasalahan yang sama dengan penelitian skripsi ini.  

Agar benar-benar bisa dijadikan landasan penelitian, penulis 

melakukan kritik intern terhadap karya-karya tersebut. Langkah ini 

dilakukan oleh penulis untuk mengetahui apakah buku-buku tersebut layak 

untuk dijadikan landasan dalam penelitian atau tidak.  

1.6.2.2 Kritik  Ekstern  

Yaitu adalah kritik terhadap sumber yang bertujuan untuk 

menetapkan otentik atau tidak sumber yang dipakai. 

Caranya dengan kompilasi atau membandingkan antara buku 

dengan dokumen yang diperoleh, sumber yang dipakai dari buku yang 

bersangkutan saling diperbandingkan juga. Tidak semua jawaban ditulis 
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karena tidak lulus seleksi. Hal ini wajar karena tiap pribadi mempunyai 

sudut pandang berbeda.  

1.6.3  Interpretasi 

Guna memperoleh kerangka yang luas untuk memahami 

pertentangan Soekarno-Hatta dan pengaruhnya terhadap kebijakan politik 

Indonesia 1956-1965 berarti harus memahami konflik politik yang tengah 

berlangsung pada bangsa Indonesia pada era itu. Konflik sering kali timbul 

tenggelam pada pasca kemerdekaan merupakan nuansa yang wajar karena 

sebagai negara baru merdeka banyak yang harus dibenahi dan ditata. 

Pertentangan yang terjadi selain dari luar yaitu rongrongan Belanda yang 

bernafsu untuk menguasai kembali  Indonesia juga bersumber dalam diri 

intern bangsa Indonesia, yaitu antara Soekarno-Hatta dalam berbagai 

bidang politik, ekonomi, sosial budaya. 

Faktor–faktor sosio-politik, dan kultural sangat dominan untuk 

menyingkap pengaruh pertengtangan Soekarno Hatta terhadap kebijakan 

politik Indonesia 1956-1965. Untuk melakukan interprestasi penulis 

menggunakan beberapa disiplin ilmu bantu antara lain politik, sosiologi 

dan antropologi. 

Pendekatan secara sosio-politik guna mengungkap konflik yang 

tengah terjadi dan kebijakan-kebijakan yang terlahir karenanya. Sementara 

pendekatan sosiologi dan antropologi guna mempelajari kondisi 

masyarakat bangsa Indonesia sebagai obyek dari konflik yang telah terjadi 

pasca kemerdekaan Indonesia. 
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Dengan ilmu-ilmu bantu tersebut penulis mempunyai tujuan untuk 

memperoleh data yang bisa di gunakan untuk mengungkap permasalahan 

yang telah terjadi sehingga bisa dilihat solusinya.  

 

1.6.4  Historiografi 

Tahap historiografi merupakan bagian akhir dari metode sejarah. 

Historiografi adalah penulisan cerita sejarah dari hasil penelitian dan 

interpretasi dengan memperhatikan prinsip realisasi, kronologi, 

kausalitas dan kemampuan imajinasi menjadi sebuah karya tulis 

ilmiah. 

 

1.7  Tinjauan Pustaka 

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pustaka yang berkaitan 

dengan tema yang penulis ambil. Buku pertama yang penulis jadikan acuan 

dalam menyususun berjudul Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia, 

karangan Moh. Mahfud MD, penerbit Rineka Cipta Jakarta, tahun terbit 2000, 

tebal buku 291 halaman. Buku ini merupakan tesis dari Moh. Mahfud MD 

dimana isi buku ini menjelaskan tentang hubungan antar produk hukum 

dengan politik yang terjadi pada masa itu.  

Pada bab awal Moh. Mahfud MD mencoba menjelaskan konsep 

demokrasi dan paparan kejadian sekitar demokrasi yang pernah terjadi di 

Indonesia mulai sebelum kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan. Dalam 

rangka Pluralisme demokrasi Soekarno-Hatta mencerminkan dirinya sebagai 
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tokoh pendukung paham ini. Dengan menggali apa yang dilakukan oleh 

Kemal Attaturk di Turki, Soekarno mengisyaratkan akan menerapkannya di 

Indonesia. Pemikiran mengenai sebuah negara agar dilepaskan dari agama 

setidaknya menjadi pijakan penting dalam memimpin bangsa ini keluar dari 

polemik yang berkepanjangan. Berbeda dengan tokoh muda Islam M. Natsir 

yang terus menentangnya, Soekarno mengajak kepada umat Islam untuk 

mengisi kursi-kursi di parlemen agar nantinya produk undang-undang yang 

dihasilkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam tulisannya di 

buku Di Bawah Bendera Revolusi Soekarno Mengatakan bahwa : 

“Lagi pula, disesuatu negeri jang ada demokrasi jang ada perwakilan 
rakjatnja toch dapat memasukkan segala matjam “keagamaannja” 
kedalam tiap-tiap tindakan negara, kedalam tiap-tiap undang-undang 
jang dipakai didalam negara, kedalam tiap-tiap politik jang dilakukan 
oleh negara, walaupun disitu agama dipisahkan dari negara.” 
(Soekarno 1963:407)   
   
Hal senada yang diungkapkan pula oleh Hatta adalah kemauan untuk 

tidak menerapkan demokrasi liberal ala Barat, dimana keduanya beralasan 

bahwasannya demokrasi ala Barat hanya akan menguntungkan golongan kaum 

yang mampu.  

Kelemahan dari buku ini terletak pada bahasa yang digunakan 

kurang populer sehingga sangat sulit bagi pemula untuk memahami 

kandungan isi yang tersirat dalam tulisan ini. Disamping itu sebagai buku 

yang diadopsi langsung dari tesis S2 yang berjudul Negara Kuat Orde Baru 

buku ini menggunakan pendekatan politik dan hukum. Kelebihan buku ini 

terletak pada penelaahan yang dilakukan secara sistematis sehingga secara 

ilmiah buku ini layak dijadikan sebagai rujukan dalam penulisan ilmiah.  
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Buku pegangan kedua yang berkaitan dengan tema yang penulis 

ambil berjudul Demi Bangsaku : Pertentangan Soekarno vs Hatta, Karangan 

Wawan Tunggul Alam, penerbit Gramedia Pustaka Utama Jakarta,  tahun 

2003, tebal buku 481 halaman. Buku ini membahas mengenai banyak 

perbedaan dan pertentangan pandangan dari tokoh Soekarno-Hatta. Sejak 

jaman pergerakan maupun sesudah proklamasi kedua tokoh tersebut 

mengalami pasang-surut hubungan baik yang ditimbulkan oleh polemik yang 

berkepanjangan maupun oleh kepentingan politik yang mengusung kedua 

tokoh proklamator ini. 

Wawan Tunggul Alam adalah seorang sarjana hukum alumni 

Universitas Kristen Indonesia (UKI) yang aktif dalam bidang Jurnalistik 

sehingga dalam penyajian buku yang membahas pertentangan Soekarno-Hatta, 

bahasa yang digunakan adalah bahasa populer sehingga mudah dipahami oleh 

pembaca. 

Metode yang digunakan oleh penulis buku ini adalah dengan 

menggunakan studi pustaka dengan pendekatan anlitis deskriptif mengenai 

pemikiran kedua tokoh tersebut. Interpretasi yang dilakukan oleh penulis 

memenuhi kaidah keilmiahan sehingga sangat tepat jika buku ini dijadikan 

pelengkap dalam penulisan sejarah mengenai pemikiran Soekarno-Hatta.  

Kelemahan dari buku ini adalah ketika membahas mengenai 

pertentangan Soekarno-Hatta yang terjadi dimassa demokrasi terpimpin yaitu 

kurang tergambarnya secara jelas mengenai kondisi Indonesia saat itu. 

Keadaan sosial, politik, ekonomi yang dipaparkan oleh Wawan kurang begitu 
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mendalam dan hanya menyajikan sebagian kecil dari “seabreg” kejadian 

menarik yang muncul pada saat itu. 

Kelebihan buku ini terletak pada tulisannya yang menggunakan 

bahasa yang mudah dipahami. Selain itu, sebagai seorang penulis Indonesia 

sudah selayaknya Wawan mendapatkan penghargaan yang lebih karena sangat 

jarang Sejarawan Indonesia yang menulis tentang sejarah Indonesia Modern 

(kontemporer) periode pasca perang kemerdekaan, sehingga bisa menjadi 

rujukan bagi para penulis pemula.         

Buku Ketiga, yaitu Biografi politik Mohammad Hatta karangan 

Mavis Rose terbitan Gramedia Pustaka Utama Jakarta tahun 1991 dengan 

tebal 396 halaman. Buku ini banyak menggambarkan kehidupan politik dari 

kehidupan Hatta ketika masa kecil sampai dewasa. Berbeda dengan tulisannya 

Deliar Noer, kajian bidang politik lebih diutamakan oleh Rose untuk 

memberikan instuisi yang lain dalam tulisannya. Deliar noer adalah sahabat 

dekat Bung Hatta yang seperjuangan berbanding terbalik dengan Rose yang 

sampai mendekati penelitiannya belum pernah berjumpa dengan Bung Hatta 

keburu meninggal.    

Diawal tulisannya Rose menggambarkan kehidupan Bung Hatta  saat 

di minangkabau lengkap dengan analisisnya mengenai kehidupan masyarakat 

di minangkabau. Sealanjutnya di bab 11 dibahas mengenai pengunduran diri 

Hatta disertai dengan alasan-alasan yang interpretaif yang dikemas dengan 

judul dari ‘Dwi Tunggal’ menjadi ‘Dwi Tanggal’. Pada bab inilah banyak 

ditulis mengenai kehidupan politik Hatta yang mulai berbeda pandangan 
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dalam politik, terutama semenjak PKI (Partai Komunis Indonesia) semakin 

solid dalam perjuangannya. 

Pertentangan dengan Soekarno ditengarai oleh ulah PKI yang saat itu 

mengambil keuntungan dengan tidak diperbolehkannya Masyumi dan PSI 

untuk berkiprah dalam dunia politik Indonesia. Dalam bab ini kita juga dapat 

mengetahui bahwa pada saat itu Indonesia telah berada dalam kiprah politik 

tiga kaki yaitu Soekarno, Militer, dan PKI. Karena kekuatan-kekuatan itulah 

yang mendominasi perjalanan politik Indonesia pada masa itu. Secara umum 

buku ini menggambarkan kondisi bangsa Indonesia pada masa demokrasi 

terpimpin dari sudut pandang Hatta. 

Metode yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan analitis 

kritis. Kelebihan buku ini adalah pembahasannya sangat luas dan dilakukan 

secara cermat, walaupun si penulis buku ini hampir tidak pernah bertemu 

langsung dengan sumber (Bung Hatta). Dari segi keilmiahan tulisan ini lepas 

dari unsur subyektifitas yang terlampau tinggi. Penulis buku ini tidak bisa 

lepas dari kekagumannya terhadap Bung Hatta yang seharusnya dihindari 

seperti yang ada pada tulisannya “Meskipun ditahan, Hatta tetap seorang 

kooperator yang teguh “ (hal 128).    

Kelemahan buku ini terletak pada penggunaan bahasa yang kurang 

sempurna, hal ini dikarenakan buku yang ada merupakan terjemahan sehingga 

sulit dipahami. Selain itu buku ini lebih merupakan hasil analisis penulisnya 

yang diambil dari beberapa sumber yang dibacanya sehingga buku ini tidak 

menerangkan seoarang hatta dan kehidupannya dengan soekarno serta liku-
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liku kehidupan bangsa Indonesia secara lengkap dan detail terutama 

pembahasannya pada masa demokrasi terpimpin.     

  Buku keempat yaitu Soekarno, Biografi Politik Yang ditulis oleh 

John D. Legge terbitan Sinar Harapan Jakarta tahun 2001. Buku ini banyak 

memaparkan kehidupan politik dan pribadi Soekarno kecil sampai dewasa. 

Soekarno dilahirkan dari keluarga bangsawan Bali yang berasal dari darah 

Ibunya.  

Sejak menimba bangku belajar sampai tamat dari Sekolah Tehnik 

Tinggi Bandung (kini ITB) Soekarno terus aktif dalam dunia politik terutama 

perjuangannya yang sangat gigih dalam melawan imperialisme Barat. Berbeda 

dengan Hatta yang lebih kooperatif, Soekarno justru memilih jalan 

konfrontatif. Perjuangan yang gigih ini menempatkannya dibarisan depan 

dalam perjuangan melawan imperialisme Barat.  

Kejadian heboh pernah menimpa Soekarno ketika surat-surat yang 

diberikannnya ke Pemerintah Belanda bocor di era 80-an, seluruh bangsa 

indonesia bahkan menjadikan buah bibir yang hampir setiap hari 

diperbincangkan. Soekarno diangggap sebagai orang yang penakut tidak 

seperti yang digembar-geborkan selama ini. Dalam suratnya yang ditujukan 

kepada ratu belanda Soekarno meminta kebijaksanaan Ratu Belanda agar 

dibebaskan dari dalam penjara Sukamiskin dan menyatakan tak akan terjun 

lagi dalam dunia politik karena merasa tersiksa. 

Buku ini memiliki kelebihan yaitu pada metodologi yang digunakan 

dengan pendekatan deskriptis analitis, sehingga tidak terkesan penulis 
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berkiblat pada Soekarno maupun bertolak belakang dengan Soekarno. 

Berkaitan dengan hal tersebut buku ini bisa dijadikan rujukan karena 

memenuhi standar ilmiah. 

Kelemahan buku ini adalah pemaparan yang dilakukan oleh Legge 

kurang runtut karena periodeisasi yang dilakukannya terhadap kondisi 

Indonesia kurang begitu jelas, hal ini bisa dilihat dari adanya pembahasan 

yang sering meloncat dari tahun yang seharusnya dijadikan pijakan 

periodeisasinya, selain itu bahasa yang digunakan dalan buku ini kurang 

begitu bagus dikarenakan buku ini merupakan terjemahan bebas dari karyanya 

asli berbahasa Inggris. 

Dan sebagai buku Kelima yaitu Konsensus Politik : Sebuah 

Penjagaan Teoritis yang ditulis oleh Maswadi Rauf terbitan Dirjendikti 

Departemen Pendidikan Nasional Jakarta Tahun 2000. buku ini merupakan 

sebuah buku teks perkuliahan kajian ilmu sosial dan ilmu politik. Merupakan 

suatu keharusan agar menggunakan buku ini sebagai acuan penulisan seperti 

tema yang saya ambil dalam rangka menyusun tugas akhir. Karena didalam 

buku ini memuat dasar dan teori pertentangan politik secara luas yang terjadi 

di Indonesia. 

Maswadi Rauf  pada bab awal menjelaskan mengenai berbagai 

macam teori konflik dan teori konsensus disertai dengan tokoh-tokoh 

pendukungnya. Selanjutnya Rauf juga mengetengahkan tentang kronologis 

konflik yang terjadi pada era Soekarno (hal 112-129) sampai dengan keadaan 
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politik Indonesia pasca Orde Baru. Walaupun pemaparan yang dilakukan oleh 

Rauf tidak terlalu mendalam tetapi menarik untuk diikuti. 

Secara ilmiah buku ini tidak diragukan lagi karena memang 

digunakan sebagai buku teks perkuliahan sehingga layak dijadikan pedoman 

dan acuan dalam penulisan tugas akhir seperti yang saya jalani. 

Kelemahan buku ini terletak pada pembahasan yang kurang 

mendalam mengenai konflik politik yang tejadi pada masa Soekarno 

khususnya yang terjadi antara Soekarno Vs Hatta, Rauf hanya melihat 

pertentangan keduanya secara sekilas tidak disertai dengan latar belakang 

pertentangan secara lengkap. Namun demikian dengan menggunakan kajian 

teoritis dan analisis yang manakjubkan maka penjelasan akan terjadinya 

konflik politik di Indonesia pada umumnya sangat meyakinkan. 

Dilihat dari isinya, kelebihan buku ini ada pada penjelasan akar 

permasalahan yang terstruktur rapi, sehingga menambah kemantapan penulis 

untuk menggunakan buku ini sebagai acuan.  

 

1.8 Sistematika Skripsi 

Bab I sebagai bab pendahuluan, yang isinya latar belakang masalah, 

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, 

landasan teori, kajian pustaka dan sistematika skripsi. 

Bab II berisi tentang Gambaran kondisi Politik di Indonesia tahun 

1956-1965, yang menguraikan seputar akhir dari Demokrasi Parlementer, 
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pemilu 1955, Dewan Konstituante, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai G. 30 

S/PKI.  

Bab III berisi mengenai Pertentangan Soekarno-Hatta dari masa 

pergerakan nasional, pendudukan Jepang, Revolusi fisik, Demokrasi 

Parlementer dan Demokrasi Terpimpin. 

Bab IV berisi pengaruh pertentangan Soekarno-Hatta terhadap 

kebijakan pemerintah Indonesia (1956-1965) dibidang ekonomi, politik, dan 

sosial budaya. 

Bab V, adalah bab terakhir yang memuat simpulan hasil keseluruhan 

penelitian.  
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BAB III 

PERTENTANGAN SOEKARNO-HATTA 

 

3.1 Riwayat Soekarno-Hatta 

3.1.1 Soekarno 

Soekarno, dilahirkan di Surabaya tahun 1901, sesudah menyelesaikan 

SMA di kota yang sama, ia pindah ke Bandung untuk belajar teknik (THS). 

Selama masa studinya di Surabaya, Soekarno tinggal di rumah tokoh terkemuka 

saat itu, H.O.S. Tjokroaminoto dari Sarekat Islam. Dari tokoh ini Soekarno 

banyak belajar tentang Islam dan masalah yang dihadapi pergerakan nasional 

ketika itu, yakni pertentangan diantara kaum Nasionalis, Islam, Komunis. Ia 

dikenal karena memiliki bakat unik untuk menciptakan sintesis antara konsep 

Barat dan Islam dengan pemikiran yang berasal yang berakar pada aliran mistik 

Jawa yang dipengaruhi semangat Hindhu-Budha” (Kahin 1952:90).  

Tidaklah mengherankan kalau pada saat di Bandung dan bergabung 

dengan Studi Klub Bandung yang didirikan Iskaq Tjokrohadisuryo yang baru 

kembali dari Belanda, ia menulis makalah yang terkenal berjudul “Nasionalisme, 

Islam, dan Marxisme, yang menganjurkan perlunya kerja sama antara ketiga 

ideologi utama tersebut, sebuah pemikiran yang ternyata kemudian membentuk 

garis-garis besar pemikiran Soekarno (Dahm 1971:63-64). 

Ambisi untuk mempersatukan seluruh pergerakan nasional berhasil, 

meskipun hanya untuk waktu yang singkat, dengan didirikannya federasi yang 

dikenal dengan Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPKI) 
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yang terdiri dari semua partai dan persatuan politik seperti Budi Utomo, Sarekat 

Islam, Studi Klub Dr. Sutomo, kaum Sumatra, kaum Sunda, dan kaum Betawi, 

dan juga partainya sendiri, PNI. Meskipun akhirnya gagal menjadi kekuatan 

perjuangan, mengutip kata-kata Dahm (1971:65), federasi tersebut masih 

merupakan sebuah nama dan simbol yang berhasil mengubah “Indonesia dari 

konsep yang dimiliki beberapa orang intelektual menjadi ide yang hidup dan 

dipegang oleh seluruh rakyat”.  

Soekarno merupakan pimpinan karismatik yang percaya pada gerakan 

politik massa dan usaha untuk mempersatukan semua unsur masyarakat (marhaen) 

yaitu :wong cilik seperti buruh, petani, pengrajin, nelayan, pedagang, pengusaha 

industri kecil, dan pemilik tanah yang dieksploitasi oleh kolonialisme dan 

imperialisme (Dahm 1971:69). 

Pada tanggal 4 juni 1927, Soekarno bersama dengan anggota-anggota lain 

“Studi Klub Bandung”, membentuk Partai Nasional Indonesia (PNI) yang 

bertujuan mencapai kemerdekaan penuh bagi Indonesia atas dasar aksi massa dan 

tidak bekerja sama dengan Belanda (Kahin 1952:92). 

Pada tanggal 24 Desember 1929, ia dan beberapa anggota partainya 

ditangkap dan Soekarno dijatuhi hukuman penjara empat tahun pada tanggal 3 

September 1930. Sesudah dibebaskan pada tanggal 31 desember 1931, Soekarno 

bergabung dengan Partindo yang dibentuk oleh Sartono beberapa bulan 

sebelumnya, yang tidak lama kemudian menjadi ketuanya dan melanjutkan garis 

perjuangan dengan semangat nasionalisme yang kuat dan radikal. Terkejut dengan 

perkembangan partai ini yang begitu cepat, Belanda sekali lagi menangkapnya 
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pada bulan Agustus 1933, yang tanpa diadili, kemudian diasingkan ke Flores dan 

dipindahkan kemudian ke Bengkulu, Sumatra Selatan (Kahin 1952:94) 

3.1.2 Hatta 

Mohammad Hatta dilahirkan di Bukit Tinggi, Sumatra Barat, tahun 1902. 

sesudah menyelesaikan SMA di Jakarta ia berangkat ke Belanda untuk belajar 

ekonomi politik di Rotterdam. Sebagai mahasiswa ia giat dalam Perhimpunan 

Indonesia dan kemudian menjadi ketua organisasi mahasiswa yang menerbitkan 

majalah Indonesia Merdeka, yang menganjurkan kemerdekaan Indonesia dan 

membahas masalah-masalah di sekitar tujuan itu. Nama “Indonesia” pertama kali 

diperkenalkan oleh majalah ini sebagai pengganti Nederlands-Indie. Dengan 

demikian seperti yang diutarakan oleh Dahm bahwa Konsep Politik Indonesia 

telah lahir (1971:62). 

Keanggotaan Perhimpunan Indonesia berasal dari segala bagian kepulauan 

ini dan mendesak supaya kemerdekaan Indonesia dicapai melalui usaha terpadu 

dari semua partai dan golongan Indonesia atas dasar tidak bekerja sama dengan 

Belanda (Kahin 1952:88). 

Pada tahun 1927-1928, Hatta ditahan selama setengah tahun karena 

kegiatannya dalam konferensi internasional dan kontak dengan orang-orang 

komunis dalam pengasingan (Dahm 1971:67). 

Sesudah kembali dari negeri Belanda, Hatta bergabung dengan Partai 

Pendidikan Nasional yang dikenal sebagai PNI-Pendidikan, yang dibentuk Syahrir 

tahun 1932, dan tidak lama kemudian ia mengantikan Sjahrir menjadi ketua. 

Berbeda dengan Soekarno yang memilih gerakan masa sebagai alat politik, Hatta 
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dan Sjahrir lebih menyukai bekerja dengan kader organisasi yang relatif kecil, 

menekankan pendidikan politik dan latihan untuk orang-orang yang mempunyai 

kepandaian untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia (Kahin 1952:93; Dahm 

1971:68). 

Pada bulan Februari 1934, Hatta dan Sjahrir ditangkap dan diasingkan 

tanpa diadili ke Boven Digul, Irian Barat, tetapi kemudian dipindahkan ke Pulau 

Banda (Kahin 1952:93). 

 

3.2 Dasar-Dasar Pemikiran Soekarno-Hatta 

3.2.1 Sosialisme di Indonesia  

3.2.1.1 Soekarno 

Kapitalisme-imperialisme adalah dua ajaran ataupun paham yang sangat 

dibenci oleh Soekarno (Bung Karno). Dengan semangat yang dimilikinya Bung 

Karno mempelajari dan mencari literatur-literatur yang digunakan untuk melawan 

paham dan ajaran kapitalisme-imperialisme. Setelah banyak menelaah agaknya 

Bung Karno lebih tertarik dengan ajarannya Karl Marx, dengan demikian Bung 

Karno telah menemukan alternatif untuk digunakan melawan Kapitalisme-

imperialisme. 

Pada tahun 1920 di Indonesia paham Marxisme mulai berkembang pesat 

dan meluas, hal ini bisa dibuktikan dengan didirikannya PKI (Partai Komunis 

Indonesia) di Semarang oleh Semaun dan Darsono. Kemudian di Surabaya yang 

dipelopori oleh HOS Tjokroaminoto mendirikan Sarekat Islam yang berpaham 

Marxisme. Seperti diketahui sebelumnya Sarekat Islam merupakan organisasi 
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yang berpaham Islam dengan melihat kehadiran PKI yang lebih diterima 

masyarakat kecil, kemudian HOS Tjokroaminoto bersama Sarekat Islam 

mengadopsi dan ajaran Marxisme untuk dipadukan dengan ajaran Islam yang 

kemudian melahirkan sintesa “Islam dan Sosialis” yang lebih diterima oleh 

masyarakat (Alam 2004:371). 

Bung Karno mempunyai pemikiran tersendiri mengenai perpaduan antara 

paham Marxisme dengan pandangan hidup bangsa Indonesia pada waktu itu. 

Terpengaruh oleh bapak kos sekaligus Gurunya HOS Tjokroaminoto (1916-1920) 

Bung Karno memberikan batasan bahwasannya ada persamaan yang mendasar 

antara sosialisme dalam teori Marxis dan kehidupan masyarakat Indonesia, 

terutama dalam hal gotong royong dan kolektivisme. 

Dalam artikelnya yang dimuat di majalah Indonesia Moeda tahun 1926 

Soekarno sebenarnya telah memantapkan ideologinya untuk menyatukan tiga 

paham besar pada waktu itu yaitu, Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme yang 

kemudian menjadi fenomenal ketika Bung Karno menerapkannya dalam 

pemerintahan Indonesia sewaktu ia menjabat menjadi presiden. Kemudian Bung 

Karno memanifestasikannya ke dalam “Nasakom”. 

Pemikiran Bung Karno ini dilandasi kesadaran akan tragedi negeri jajahan. 

Dan saat itu, di Indonesia sudah muncul beberapa pergerakan rakyat yang masing-

masing bermuara pada tiga aliran politik; Nasionalis, Islamis dan Marxis. Dengan 

mempelajari dan mencari hubungan antara ketiga sifat itu, Bung Karno 

menegaskan bahwa sebenarnya ketiga aliran tersebut di Indonesia memiliki tujuan 

yang sama. Karena itu, tak ada gunanya mereka berseteru satu sama lain. Bahkan, 
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seharusnya bisa bekerja bersama-sama menjadi satu gelombang yang mahabesar 

dan mahakuat (Soekarno 1963:2). 

Bung Karno memberikan alasan dengan menunjuk bahwa penjajahan yang 

dilakukan oleh bangsa kolonial menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi bagi 

kaum pribumi yang menjadikannya sebagai paham nasioanlis. Adapun yang 

dilakukan oleh bangsa kolonial sebagai penjajah ingin melaksanakan kristenisasi 

sehingga hal ini menimbulkan perlawanan yang dimotori oleh kelompok Islam 

yang kemudian lebih intens dengan paham Islamismenya. Di negara penjajahnya 

sendiri paham kapitalis mendapatkan perlawanan tersendiri yang dilakukan oleh 

kaum Marxis. Beranjak dari pertikaian yang terjadi di dunia tersebut sudah barang 

tentu menjadi kewajiban setiap manusia untuk mempersatukan paham/orang-

orang yang terus bertikai. Bung Karno mengajak seluruh komponen yang ada di 

tanah air agar menjauhi percekcokan mengenai perbedaan aliran tersebut untuk 

kemudian menyatukan kaum Nasionalis, Islamis, dan Marxis agar bersatu dalam 

perjuangan melawan penjajah. Baru setelah tercapai bersama-sama menciptakan 

kemerdekaan Indonesia. 

Bung Karno kemudian melihat adanya kemungkinan mempersatukan 

paham ketiganya dengan jalan dapat memuaskan kaum Nasionalis, Islamis, dan 

Marxisme agar mereka bisa bekerjasama. Dalam kenyataannya Nasionalisme dan 

Islam lebih sering menjadi aliran politik dan aliran agama yang tertindas 

seharusnya pula Marxisme di Indonesia harus dapat bersatu dengan Nasionalisme 

dan Islam. Dan semua itu tidak harus menanggalkan “bajunya” masing-masing. 
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Rumusan Bung Karno selanjutnya menegaskan bahwa perlu adanya 

kerangka bersama itu adalah sikap cinta tanah air yang tidak berfikiran sempit, 

juga bukan chauvinistik, melainkan nasionalis yang sejati yang timbul dari rasa 

cinta akan manusia dan kemanusiaan. Baginya, rasa cinta bangsa itu adalah lebar 

dan luas, dengan memberi tempat kepada aliran-aliran lain, sebagai lebar dan 

luasnya udara yang memberi tempat pada segenap sesuatu yang perlu untuk 

hidupnya segala hal yang hidup. (Soekarno 1963:4). 

Menyikapi hal ini Bung Karno memandang lebih arif mengenai perbedaan 

yang prinsipil tentang perbedaan pandangan mengenai agama antara kaum Islam 

dengan komunis, menurutnya perbedaan itu hanya masalah salah pengertian saja. 

Segala jenis teori harus mengikuti perkembangan jamannya, hal inilah yang 

menjadikan pijakan bagi Bung Karno untuk terus melakukan pembaharuan. 

Menurutnya Marx dan Engels sering pula meragukan akan ketepatan suatu teori 

bila dipakai pada zaman yang berbeda, untuk itulah teori yang ada harus 

disesuaikan dengan perkembangan jaman. Sebagai alat pemersatu Bung Karno 

menekankan akan pentingnya menjaga saling pengertian dengan tidak saling 

curiga dan buruk sangka terhadap adanya berbagai aliran yang muncul guna 

tercapainya suatu tujuan bersama. 

Konflik yang terjadi antara Marxisme dan agama coba ditengahi oleh 

Bung Karno dengan pemaparan sintesanya yang memandang konflik tersebut 

sebenarnya tidak perlu. Disini perlu dibedakan antara “materialisme historis” dan 

“wijsgerig materialisme” (materialisme filosofis). “Wijsgering materialisme” 

memberi jawaban atas pertanyaan: bagaimana hubungan antara pikiran (denken) 
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dan benda (materi); bagaimana pikiran itu terjadi; sedangkan “materialisme 

historis” memberi jawaban atas soal: sebab apa pikiran itu dalam suatu jaman 

begitu atau begini. Pendeknya, maksud Bung Karno adalah bahwa materialisme 

filosofis (wijsgering) menyelidiki kodrat pikiran, sedangkan materialisme historis 

menyelidiki sebab-sebab perubahan dalam pikiran; materialisme filosofis adalah 

filosofis; materialisme historis adalah historis. (Alam 2003:373) 

Di Eropa musuh-musuh Marxisme khususnya kaum gereja sengaja 

mengacaukan istilah materialisme histioris dengan materialisme filosofis dengan 

harapan mereka terus eksis dalam masyarakat eropa yang terus menerima paham-

paham baru. Bung Karno memandang pemicu konflik antara kaum Islam dan 

Marxisme hampir sama dengan yang terjadi di Eropa. Dalam propagandanya anti 

Marxisme mereka tidak henti-hentinya menuduh bahwa kaum Marxisme itu 

adalah kaum yang mempelajari pikiran itu hanyalah suatu keluaran saja dari otak, 

kemudian mereka menuduh bahwa kaum Marxis menyembah benda sebagai 

tuhannya yaitu dengan menyebut materi itulah tuhannya kaum Marxis. Dari 

sinilah permulaan ketidaksukaan kaum Marxis kepada kaum agama di Eropa. 

Bertambahlah kebencian kaum Marxis tatkala mereka mengetahui kaum gereja 

melindungi kapitalisme dengan menggunakan simbol-simbol agamanya untuk 

membela kalangan “borjuis” yang digunakan sebagai  politik reaksioner.  

Pemikiran Bung Karno yang menyamakan  kaum Islam di Indonesia 

dengan kaum Kristen di Eropa merupakan pemahaman yang keliru karena  Islam 

di Indonesia merupakan agama  kaum yang belum merdeka sehingga tidak 

mendukung atau bekerjasama dengan kaum kapitalisme. Bahkan Islam  di 
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Indonesia berjuang melawan kapitalisme sehingga memuluskan jalan rekonsiliasi 

antara kaum Islam dan kaum Marxisme yang menurut Bung Karno, bila 

perbedaan itu segera dikikis bukan tidak mungkin seluruhnnya bisa menjadi satu 

dan saling mendukung (Soekarno 1963:21-22). 

Pemikiran Soekarno yang demikian tersebut membuat dirinya dianggap 

sebagai penganut paham multiisme. Dikatakan demikian karena Bung Karno 

dikatakan sebagai penganut paham nasionalis pada hal Bung Karno tidak setuju 

dengan apa yang disebutnnya nasionalis, disebut Islam tetapi dia mengeluarkan 

paham-paham yang tidak sesuai dengan pahamnya banyak orang Islam, dan jika 

disebut Marxisme Bung Karno melaksanakan shalat, sedangkan jika disebut 

bukan Marxis dia “gila” kepada Marxisme itu (Abdulgani 1963:26). 

Adanya penjajahan membuat para tokoh bangsa yang anti kapitalisme dan 

Imperialisme bersama- sama mencari pemecahan dengan menggunakan teori 

Marxisme Karl Marx. Teori tersebut membuat Bung Karno dapat menemukan 

sumber kemiskinan dan cara memberantas kemiskinan itu. Marx juga memberi 

petunjuk mengenai cara mengorganisir dan menggerakan rakyat miskin, lapar dan 

bertindak serta memberi petunjuk mengenai aksi politik. Sebab itu, teori Marx 

dianggap yang paling ideal melawan kapitalisme dan Imperialisme, kemiskinan 

dan kesengsaraan  

Hal ini pun diakui bung Karno sendiri, ketika ia menulis artikel dari 

tempat pembuangannya di Bengkulu tepatnya seperti yang ia tulis dalam surat 

kabar pemandangan tahun 1941:  

Sejak saya menjadi anak pelonco buat pertama kali belajar kenal dengan 
teori Marxisme dari mulutnya seorang guru HBS yang berhaluan Sosial-
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Demokrat (C. Hartogh namanya), sampai memahami sendiri teori itu 
dengan membaca buku-buku Marxisme dari semua corak, sampai bekerja 
aktif didalam politik, maka teori Marxisme bagiku adalah satu-satunya 
teori yang saya anggap kompeten buat memecahkan soal-soal sejarah, 
soal-soal politik, dan soal-soal kemasyarakatan (Alam 2003:375). 

 
Sikap kritis Bung Karno akhirnya muncul dengan mengatakan bahwa teori 

Marxisme tidak sepenuhnya 100% bisa cocok diterapkan di Indonesia. Teori 

Marxisme bersandar pada perlawanan kelas proletar (buruh) yang terjadi pada era 

Industri yang sudah maju dimana terdapat kesenjangan sosial antara kaum borjuis 

sebagai pemilik modal kaum buruh sebagai alat produksi. Bung Karno 

memandang kaum miskin di Indonesia tidak hanya buruh tetapi hampir semua 

golongan termasuk dirinya. Bahkan, ada golongan yang memiliki alat produksi 

tetapi tetap melarat, dan inilah yang ditemukannya dari petani marhaen. 

Marhaenisme yang dicita-citakan oleh Soekarno tidak mengenal 

perjuangan lapisan kelas-kelas bangsa-bangsa sendiri karena mereka menjadi 

miskin yang disebabkan oleh adanya kolonialisme, Imperialisme, dan kapitalisme.  

Yang ada di Indonesia adalah perjuangan melawan sistem kolonial Belanda 

dengan jalan membuat persatuan nasional. Mengenai pengertian marhaenisme 

Bung Karno menegaskan  bahwasannya marhaensisme merupakan Marxisme 

yang diselenggarakan, dicocokkan, dilaksanakan di Indonesia “is het in indonesia 

toegepaste Marxisme ” sedangkan azas Marhaenisme adalah sosio-demokrasi dan 

sosio-Nasionalisme. (Alfian 1983:122-123)  

Adanya perlakuan yang kaku dan bersifat dogmatis terhadap paham 

Marxisme-Komunisme layaknya Agama membuat paham tidak mengenal batas 

kebangsaan dan selalu berkiblat ke komunis Internasional (Uni Sovyet). Dengan 
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kata lain kaum komunis di negara lain harus tunduk pada kiblatnya termasuk PKI. 

Padahal karl Marx sendiri berkata “kalau demikian dogmatis yang diartikan 

Marxisme, maka saya sendiri bukan Marxis”.  

Bung Karno tidak bisa menerima paham yang diinternasionalisasikan 

dengan jalan nasionalisme, dengan alasan paham-paham yang diberlakukan 

disetiap negara harus disesuaikan dengan kultur dan kondisi negara tersebut. 

Tidak bisa misalnya Marxisme dan komunisme Internasional itu dipindahkan 

secara mutlak ke Indonesia. 

Bung Karno kemudian membuka jalan agar Marxisme itu cocok 

diterapkan di Indonesia yakni sosialisme ala’ Indonesia. Sosialisme Indonesia 

bukan sosialisme ala Moskow, bukan sosialisme ala’ Yugoslavia dan bukan pula 

religious socialis menurut ajaran suatu agama tertentu, tetapi sistem sosialisme 

hendaknya harus berdasarkan pada ajaran pancasila (Alam 2004:377). 

Sosialisme ala’ Indonesia bertumpu pada keadilan sosial, yaitu suatu 

masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, berbahagia buat semua 

orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada penghisapan. 

Sosialisme berarti adanya industrialisme yang kolektif, adanya produksi yang 

kolektif, adanya distribusi yang kolektif. Semangat gotong royong yang telah 

masak, itulah soko-gurunya pergaulan hidup sosialistis. Sosialisme adalah 

kecukupan berbagai kebutuhan dengan pertolongan modernisme yang telah 

dikolektivisasikan. Sosialisme adalah “keenakan hidup yang pantas” (Soekarno 

1963:261-263). 
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  Bung Karno menegaskan bahwa pasal 33, UUD’45 tidak benar jika 

dikatakan undang-undang sosialis dan bukalah burgerlijk (borjuis-pen). Yang 

benar undang-undang tersebut harus berada ditengah-tengah kapitalisme dan 

sosialisme. Jadi Undang-undang yang statis (dinamis) yaitu bergerak menuju 

susunan baru (Soekarno 1963:280). 

Sosialisme yang ada di Indonesia diselenggarakan dengan cara demokrasi 

terpimpin yang tidak lepas dari pancasila. Demokrasi terpimpin tidak bersifat 

diktator namun pelaksanaannya saja yang terikat dengan sebuah blue print yang 

dibuat oleh dewan perancang nasional.   

3.2.1.2 Bung Hatta 

Dalam menyikapi pasal 33 UUD’45 Bung Hatta sebagai seorang sosialis 

mengajak H. Agus Salim dari Sarekat Islam dan HOS Tjokroaminoto untuk 

membawa sosialisme yang berhaluan Islam. Bung Hatta menentang paham profit 

oriented  tetapi Bung Hatta mencoba mensejajarkan manusia sebagai makhluk 

tuhan agar memperoleh perlakukan yang sama dari negara denngan tidak 

menindas salah satu golongan oleh golongan yang lain. 

Bung Hatta memberikan pemahaman mengenai sosialisme yang berkaca dari 

kehidupan didesa yang berupa gotong royong dan azas kekeluargaan yang 

merupakan kesinambungan dari kolektivisme yang beraturan. Pada intinya Bung 

Hatta menginginkan tidak adanya pemimpin yang besar yang tidak tekontrol 

untuk melaksanakan segala keinginannya, sebaliknya beliau menginginkan azas 

kekeluargaan yang dan mufakat untuk tidak mencari permusuhan tetapi menggali 

kebenaran bersama. 
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Sosialisme yang dianut bung hatta tidak lepas juga dari pengaruh Barat, 

karena Ia memang menempuh studinya dii Belanda sehingga sedikit banyak 

terpengaruh. Ia banyak menimba ilmu dari Fabian Society (Inggris) yang 

merupakan laboratorium yang mengolah masalah-masalah kemasyarakatan. Salah 

satu pengaruh yang menonjol dalam diri Hatta adalah koperasi yang 

diterapkannya di Indonesia yang merupakan hasil belajarnya selama di 

scandinavia. Dengan koperasi rupanya Hatta ada kecocokam untuk diterapkan di 

Indonesia, yang merupakan paham sosialis versinya (Noer 1990:715-716). 

Pada 1961 Bung Hatta mulai menerapkan sosialisme ala’ Indonesia dengan 

tidak melepsakan prinsip-prisip yang melarang adanya penindasan terhadap suatu 

golongan baik secara ekonomi maupun fisik. 

Sosialisme Indonesia dipengaruhi oleh 3 (tiga) aliran; dari Barat berupa 

Marxisme atau sosialisme demokrasi, dari Islam, dan dari dasar hidup asli bangsa 

Indonesia yang berbentuk kolektivisme. Persamaan yang ada pada diri Bung Hatta 

dan Bung Karno dalam memandang tumbuhnya sosialisme tidak lepas dari adanya 

cita-cita bersama untuk melawan kolonialisme dan kapitalisme-imperialisme 

untuk mencapai kemerdekaan bersama (Hatta 1983:106-116). 

Adanya Revolusi Perancis menambah semangat pemuda di Indonesia untuk 

semakin giat melawa kolonialisme, kapitalisme-imperialisme. Padahal jika dilihat 

dan dimengerti adanya revolusi perancis tidak sesuai dengan yang diinginkan 

karena hasilnya, perekonomian masih dipegang oleh kaum kapitalis. Yang berarti 

tidak ada persaudaraan dan persamaan sehingga Bung Hatta menganut paham 

baru yang lebih dekat kepada literatur sosialis. Dengan menyatakan hal-hal yang 
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menyangkut hajat hidup orang banyak dikelola oleh badan-badan yang pro-

masyarakat. 

Sosialisme yang dicita-citakan oleh Bung Hatta tidak mengenal kelas, strata 

dan yang lainnya tetapi lebih mengedepankan persamaan hak dan kewajiban 

dalam mendapatkan dan memberikan perhatian bagi kelompoknya. Berlaku juga  

rasa saling memiliki untuk sama rasa sama rata dengan tidak mempertentangkan 

kelas sosial dan yang lainnya. 

Karl Marx memberikan keterangan ilmiah bahwa sosialisme akan timbul 

dengan sendirinya sebagai akibat dari pertentangan masyarakat yang dikuasai oleh 

pertentangan kepentingan didalamnya. Dengan adanya paham ini membuat kaum 

muda Indonesia yang berkeinginan mengetahui dan mempelajari paham ini namun 

hanya segelintir orang saja yang telah mempelajarinya sebagaian lagi belajar dari 

paham yang lain karena mudah dalam mendapatkan buku dan materinya.  

Bung Hatta tidak sepenuhnya sepakat dengan ajaran Marx terutama ajaran 

yang membenci kapitalisme walupun hal ini ditolak oleh Marx dengan 

menyatakan kapitalisme adalah ibu dari sosialisme, sehingga tidak mungkin 

seorang anak yang dicita-citakan kehadirannya membenci ibunya demikian juga 

sebaliknya.  

Bung Hatta juga menolak ide pemersatuan golongan dalam pengertian 

politik yang dilakukan oleh Bung Karno. Bung Hatta memandang persatuan 

hanya bisa bertahan jika dilakukan dengan menggunakan golongan kelas dengan 

pengertian ekonomi. Di Indonesia dibagi menjadi beberapa kelas yaitu kelas 

kapitalisme besar, menengah, dan marhaen. Dalam artikelnya “soal ekonomi 
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dalam persatuan Indonesia” yang dikeluarkan oleh media Daulat Rakyat pada 10 

Desember 1932 Bung Hatta mencurahkan gagasannya mengenai ide pemersatuan 

dalam bidang ekonomi. Dalam kenyataanya Bung Hatta dan Bung Karno tidak 

pernah mencapai kata temu karena cara pandang keduanya dalam ide persatuan 

Indonesia menggunakan kacamata yang berbeda (Hatta 1954:16-17). 

Karl Marx membagi tahapan perkembangan masyarakat menjadi feodalisme, 

kapitalisme, sampai ke sosialisme sesuai dengan pandangan ilmiah. Bung Hatta 

memandang pertentangan yang terjadi antar kapitalisme dan buruh sebagai 

pertentangan yang tidak permanen. Terjadinya proletariat bisa merobohkan 

kapitalisme, dengan demikian kemenangan berpihak pada proletariat yang 

menyebabkan pertentangan telah berhenti yang kemudian melahirkan masyarakat 

yang tidak berkelas yaitu sosialisme. Keputusan-keputusan dan hasil-hasil 

produksi yang ada diperuntukkan sebagai milik bersama dan dinikmati oleh orang 

banyak yang dikelola oleh badan-badan masyarakat (Hatta 1954:109).  

Dalam teorinya Marx mengenai material historis masyarakat tidak akan 

jatuh sebelum segala faktor produksi berkembang sepenuhnya hingga akhirnya 

bertentangan. Pertentangan tersebut menyebabkan lahirnya revolusi sosial yang 

menghasilkan masyarakat baru yang feodal, Dimana kaum borjuis merajalela dan 

melahirkan kembali kapitalisme. Demikian juga proletariat muncul sebagai efek 

dari adanya kapitalis memacu timbulnya gerakan yang membentuk masyarakat 

sosialis yang diinginkan (Poedjawijatna 2002:125-128; Suseno 1992:132). 

Karl Marx tidak memberikan gambaran yang jelas akan lahirnya masyarakat 

sosialis yang diinginkan, sedangkan Bung Hatta menginginkan sosialisme di 
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Indonesia dibangun dengan melihat fakta-fakta yang ditemui dan keadaan didalam 

masyarakat Indonesia sendiri. Menurut Engels faktor sejarah, keadaan bangsa, 

adat istiadat, kepercayaan agama semuanya ikut menentukan corak masyarakat, 

tetapi pada akhirnya faktor ekonomilah yang menentukan perubahan masyarakat. 

Bung Hatta tidak sependapat dengan ajarannya Marx, karena hanya 

dipahami oleh kaum elit saja yang tidak sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. 

Ajaran Marx hanya menimbulkan pertentangan antar bangsa Indonesia dan 

Belanda, sehingga menimbulkan corak tersendiri dengan adanya nasionalismenya.  

Dalam mengaitkan dengan masalah agama Marx tidak sependapat dengan 

Bung Hatta. Menurut Bung Hatta ide penyatuan Islam seperti yang ada dalam 

Nasakom dan yang lainnya tidak bisa berjalan. Marx lebih sepakat dengan Bung 

Karno dalam hal penyatuan tersebut. Menurut Marx agama merupakan candu bagi 

rakyat “Das Opium Des Volks”, sedangkan Bung Hatta menolak keras teori Marx 

mengenai materialisme dialiektik yang menolak segala yang ghaib, menentang 

segala yang bersifat idealisme dan kepercayaan terhadap tuhan. 

Bung Hatta menolak orang-orang komunis duduk di pemerintahan dengan 

alasan negara ini adalah negara Pancasila “tidak bisa diperintah oleh orang yang 

tidak bertuhan”. Sosialisme yang religius ada pada agama Islam dan Kristen 

demikian Hatta melanjutkan. Sosialisme dalam agama Islam menurut Bung Hatta 

yaitu dengan menanamkan persamaan, persaudaraan, dan kemanusiaan yang 

berperikeadilan serta kerjasama dalam tolong-menolong (Noer 1990:607-608).  

Secara ilmiah Marx menjabarkan bahwa masyarakat sosialisme itu akan 

lahir dengan sendirinya sebagai hasil perkembangan masyarakat dalam 
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pertentangan sosial, sementara para pemimpin sosialisme Islam merasakan 

sebagai tuntutan jiwanya yang mengabdi pada tuhan, bahwa mencapai sosialisme 

didalam mayarakat adalah kewajiban hidupnya, suruhan yang maha kuasa yang 

tidak dapat diingkarinya (Hatta 1954:113-115).  

Sosialisme di Indonesia yang asli adalah kolektivisme masyarakat desa, 

misalnya tanah bukanlah milik orang-perorangan melainkan kepunyaan desa. 

Orang-seorang hanya memiliki hak pakai, berdasarkan hak milik bersama atas 

tanah sebagai alat produksi yang terutama dalam masyarakat agraris setiap orang 

yang menggunakan tenaga ekonominya harus mendapat persetujuan dari seluruh 

masyarakat desa. 

Semangat kolektivisme dilakukan secara bersama-sama dengan tanggung 

jawab pekerjaan ada pada semua orang. Seperti dicontohkan dalam kehidupan 

sehari-hari adanya kegotongroyongan dalam membangun rumah, mengantar 

jenazah, dll, sehingga batasan antara hukum publik dan hukum prive tersamarkan. 

Adanya semangat solidaritas yang memupuk landasan yang baik untuk 

membangun koperasi ekonomi sebagai sendi perekonomian masyarakat. Desa 

merupakan kiblat demokrasi asli Indonesia yaitu kolektivisme yang berdasarkan 

musyawarah untuk mufakat, dengan usaha gotong royong yang merupakan 

pendukungnya.  

3.2.2 Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat  

3.2.2.1 Soekarno 

Sejak umur 20-an Bung Karno telah aktif menolak paham kapitalis-

imperialisme karena keberadaannya telah menyengsarakan ibu pertiwinya. Ia 
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bahkan menganjurkan kepada Sarekat Islam untuk meneruskan perjuangan 

melawan kapitalisme. “apa gunanya kita mempunyai pemerintah sendiri jika ia 

masih dikuasai penganut-penganut kapitalisme-imperialisme” (Dahm 1987:244). 

Bung Karno mencurahkan pemikirannya dalam sebuah artikel demokrasi 

politik dan demokrasi ekonomi yang di muat di koran pikiran rakyat tgl. 28 

oktober-4 November 1932. dalam tulisannya tersebut ia memperingatkan kepada 

kaum marhaen untuk tidak meniru demokrasi Barat, hal ini disebabkan karena 

demokrasi Barat tidak menjamin kesejahteraan kaum marhaen melainkan 

mensejahterakan kaum marhaen dibidang politik, tetapi tidak dibidang ekonomi. 

Kaum marhaen yang nota benenya sebagai masyarakat kelas bawah akan selalu 

kekurangan. 

Bung Karno mencontohkan pengalaman yang dilakukan oleh revolusi 

Perancis dimana kaum proletar hanya diberi hak-hak politik sedangkan kaum 

borjuis tetap memegang kekuatan ekonomi. Dengan demikian kaum proletar 

(rakyat jelata) bisa mengusir menteri dan membuat menteri itu terpelanting dan 

rakyat jelata menjadi “raja” tapi pada saat yang sama kaum proletar bisa pula 

diusir dari pabrik dari tempat dimana ia bekerja, dilemparkan ke atas jalan, 

menjadi orang pengangguran karena itu mereka tetap saja sengsara akibat 

pemberlakuan demokrasi parlementer yang telah menyuburkah kapitalisme. Bung 

Karno bertambah kuat setelah melihat negara-negara Barat semakin kejangkitan 

kapitalisme. Karena itu dalam artikel “Demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial” 

yang dimuat dalam majalah pemandangan pada tahun 1941, Bung Karno 

memandang bahwa kapitalisme itu mendapat perlindungan dari sebuah sistem 
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demokrasi yang memungkinkan dominasinya yaitu demokrasi parlementer. 

Demokrasi parlementer dianggap belum cukup menjamin kemakmuran rakyat 

selama belum ada pemerataan ekonomi, karena biasanya parlemen dikuasai oleh 

kaum borjuis. Mereka ini bisa menguasai saluran-saluran propaganda (media 

massa), rakyat jelata jika mendapat suara yang banyak tetapi tidak mendapatkan 

kesamarataan ekonomi, sejarah Parlementaire democratie telah membuktikannya. 

Azas demokrasi parlementer mengenai kesamaan politik saja, tidak untuk 

kesamarataan ekonomi. Menurut Bung Karno “Demokrasi Parlementer itu hanya 

memberikan keuntungan-keuntungan  sementara pada kapitalisme, tapi juga 

menjamin kesinambungannya.”  

Demokrasi Versi Indonesia Yakni menganut prinsip-prinsip musyawarah 

yang akhirnya menghasilkan mufakat. Menurut Bung Karno menegaskan bahwa 

jiwa Indonesia bertentangan dengan jiwa fasisme yaitu jiwa yang menyerahkan 

segala hal kepada kehendak satu orang saja, jiwa “perseorangan”, jiwa kezaliman 

dan jiwa diktator 

Fasisme Jerman yang melahirkan fuhrer prinsip, artinya pemimpin harus 

diikuti saja bagian bawah hingga atas tanpa banyak mikir lagi, iBarat Samina wa 

Atha’na. Bung Karno menyatakan bahwa demokrasi-Indonesia yaitu sosio 

demokrasi dengan sebuah lembaga yang mewakili seluruh rakyat yang senantiasa 

manganut prinsip-prinsip gotong royong disamping tiu juga menggunakan prinsip 

demokrasi musyawarah untuk mencapai mufakat. 

Bung Karno ternyata tidaklah menyukai demokrasi berdasarkan 

pemungutan suara (voting) karena suara di Barat itu bisa berdampak tirani 
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terhadap minoritas. Selanjutnya Bung Karno mengungkapkan tentang kebudayaan 

masyarakat Indonesia yang menuruti sabda pandhito ratu merupakan suatu kultur 

terpimpin. Dimana demokrasi terpimpin layaknya demokrasi yang mengenal 

lembaga khalifah, dimana khalifah harus dipilih oleh umat Islam dan khalifah 

harus mampu melidungi seluruh umat Islam. Disuatu kesempatan lain dalam 

pidatonya Bung Karno mengibaratkan pemimpin merupakan pengenbala. Disini 

seorang kepala pemerintahan diartikan sebagai imam yang memiliki tanggung 

jawab atas keadaan rakyatnya. 

Slogan mengenai demokrasi dari rakyat untuk rakyat menurut Bung Karno 

bahwa demokrasi haruslah benar-benar nyata memberi keuntungan pada rakyat. 

Oleh sebab itu demokrasi harus memiliki disiplin dan harus memiliki pemimpin.  

Dalam ide guided democrazy haruslah sesuai dengan UUD’45, dimana 

dari sinilah merupakan cerminan kepribadian (identity) bangsa Indonesia. Bung 

Karno yakin/meyakini bahwa demokrasi yang cocok untuk kultur Indonesia 

adalah adalah demokrasi terpimpin yang berdasarkan UUD’45.  

Sebagai hasil dari permusyawaratan perwakilan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berupa 

GBHN yang kemudian diserahkan ke presiden yang dipilih oleh khidmat 

kebijaksanaan tidak dengan perdebatan. Bung Karno bukanlah diktator dimana 

berlainan dengan demokrasi sentralisme dan berbeda pula dengan demokrasi 

liberal. 

Untuk menstabilkan demorasi terpimpin haruslah selalu menjamin 

kontinuitas, sehingga akan membuahkan hasil dimana kekuasaan presiden 
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semakin kuat serta sesuai denga koridor konstitusi dan presiden diberhentikan 

MPR diawasi DPR. 

Bung Karno menegaskan bahwa demokrasi berarti toleransi atau kesediaan 

memberikan kesempatan pada orang atau pihak lain terus mengenal oposisi 

merasa tidak berkewajiban untuk mengatakan pemerintah berbuat baik. 

Selanjutnya beliau mengatakan bahwa demokrai erpimpin haruslah senantiasa 

melahirkan pendapat sehat. Adapun fungsi oposisi menurut kacamata bung Karno 

itu juga ikut andil, ikut menentukan GBHN di MPR dan ikut membuat UU di 

DPR. 

Bung Karno mengajarkan penertiban dan pengaturan menurut wajarnya 

kemudian diimplementasikan dalam UU kepartaian. Demokrasi terpimpin 

haruslah bisa mencapai masyarakat yang adil dan makmur sehingga tidak salah 

jika demokrasi terpimpin adalah demokrasi penyelenggara atau demokrasi yang 

perlu dihasilkan dengan bekerja dan bekerja bukan cuma berbicara. 

Alat demokrasi terpimpin mengenal kebebasan berpikir dan berbicara 

dalam batas keselamatan negara. Demokrasi berarti kemerdekaan membuat orang 

bebas menggunakan pikirannya tanpa campur tangan pihak lain. 

 

3.2.2.2 Bung Hatta 

Demokrasi Indonesia yang dikenalkan oleh Bung Hatta artinya tidak 

berdasarkan kebudayaan Indonesia disini artinya kedaulatan rakyat dijunjungnya 

tidak sama denganVolskouvereiniteit individualisme. Betul ada persamaan nama 

karena Bung Hatta mengambil dari Barat. Menurutnya adalah suatu keharusan 
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untuk selalu menyetujui masyawarah tetapi menolak mufakat sebab musyawarah 

merupakan cara-cara menolak menang sendiri, sikap diktatoral/otoriter. 

Sifat musyawarah perlu diterapkan dalam badan-badan perwakilan. 

Perbedaan pendapat adalah tepat untuk menggalakkan sistem mayoritas yang 

mengarah kepada sistem Voting (penghitungan suara). Masyarakat demokratis 

seperti di Indonesia, mentalitas orang berlainan dengan masyarakat individualistis 

sebab dalam segala tindakan dan persyaratan pendapatnya, ia teruatama 

dikemudikan oleh kepentingan umum. Dimana dalam perikatan masyarakat ia 

tetap punya cita-cita dan pemikiran untuk mencapai keselamatan umum (Noer 

1990:494). 

Azas kerakyatan mengandung arti bahwa kedaulatan ada pada rakyat 

sehingga semua hukum harus bersandar pada keadilan dan kebenaran hidup dalam 

hati rakyat banyak. Dengan kata lain semua perekonomian negeri harus diputuskn 

oleh rakyat dengan musyawarah. 

Demokrasi yang ada di Indonesia digolongkan menjadi 3 (tiga) sendi yaitu 

(1) cita-cita rapat, yang menekankan adanya musyawarah untuk mufakat. (2) cita-

cita protes massa, yaitu hak rakyat untuk membantah dengan cara umum segala 

peraturan negeri yang dipandang tidak adil (3) cita-cita tolong-menolong, bahwa 

dalam ati sanubari rakyat indonesia penuh dengan rasa bersama, kolektivitas 

sehingga persekutuan asli di Indonesia memakai azas kolektivisme, tetapi bukan 

kolektifisme yang berdasarkan sentrallisasi (satu pimpinan diatas) melainkan 

desentralisasi yaitu tiap-tiap bagian berhak menentukan nasibnya sendiri. 
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Dari ketiga sendi tersebut dapat disesuaikan dengan kemajuan jaman, 

sedangkan yang menjadi dasar kerakyatan yaitu kedaulatan rakyat. Jadi konsep 

kedaulatan rakyat yaitu kelanjutan dari demokrasi asli Indonesia pada tingkat 

yang lebih tinggi. Menurut Hatta demokrasi rakyat di Indonesia hanya ada pada 

demokrasi dalam pemerintahan desa seperti dicontohkan zaman raja-raja yang 

berlaku adalah otokrasi dan feodalisme. Pendek kata daulat tuanku harus diganti 

dengan daulat rakyat, agar nantinya rakyat berkuasa. 

Berbagai bentuk protes haruslah didengar karena itulah bagian dari bentuk 

demokrasi, yang dalam demokrasi politik menjadi syarat dan dasar keadilan dan 

kebenaran. Dengan demikian sesuai dengan cita-cita rakyat berhak menetukan 

nasibnya sendiri. Bung Hatta berpendapat bahwa sannya dalam menjalankan 

konsep kedaulatan rakyat ini sangatlah dibutuhkan sosok pemimpin yang penuh 

cinta akan kebenaran serta berani mengakui kesalahan. Disertai dengan watak 

teguh serta berkemauan keras.  

Demokrasi di Eropa yang lebih mengarah ke individualistis membuat bayak 

ditemukannya kepincangan sosial dan ekonomi, sebab golongan kuat dalam 

bidang ekonomi sangat menentukan kehidupan. Berbeda pendapat dengan Bung 

Karno membuat Bung Hatta lebih menegaskan bahwa demokrasi terpimpin yang 

dimaksud adalah kedaulatan rakyat berarti kemauan orang banyak yang 

menentukan, maka pemimpin tunduk pada suara rakyat. Dengan demikian 

kedaulatan ada ditangan rakyat. 
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Demokrasi Parlementer yang dilaksanakan pada tahun 1955 dalam 

pandangan Bung Hatta menggaris besarkan bahwa Demokrasi parlementer bukan 

hanya memiliki parlemen sebagai wakil rakyat dan pemerintahan yang bertangung 

jawab pada parlemen. Disamping itu parlemen dan peralatan parlementer 

merupakan suatu langkah kearah pembangunan demokrasi parlementer. (Hatta 

1957:50-54). 

Demokrasi parlementer menurut Bung Hatta mengutamakan aspek-aspek 

politik, karena cita-cita demokrasi politik di Barat telah maju. Definisi 

Parlementer di Barat merupakan hasil politik dari suatu evaluasi poltik karena 

lapisan demi lapisan dan masyarakat memeroleh kekuatan ekonomi, mereka maju 

ke medan perjuangan politik serta telah mencapai kemenangan/telah mendapat 

perwakilan parlementer. Disini dapat disimpulkan parlementer di Barat adalah 

ganjaran politik untuk kekuatan ekonomi yang telah dicapai karena mereka kuat 

ekonominya berusaha melindungi kekuatan itu dengan alat-alat politik. 

Demokrasi di Indonesia mngandung unsur pembinaan dan pelaksanaan 

ekonoi yang besar. Sedangkan demokrasi di Barat dapat menerima banyak bentuk, 

selama dua hal yang pokok dipenuhi yaitu; (1) perwakilan rakyat secara jujur (2) 

pemerintahan yang bertanggung jawab pada parlemen. 

 

3.2.3 Bentuk Negara 

3.2.3.1 Soekarno (Negara Kesatuan) 

Dimasa mudanya Bung Karno suka pada perstuan nasional. Pada tahun 

1927 ia mempraktikan tentang persatuan melalui PPPKI, beliau berhasil 
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mewujudkan “Sentralisme demokratis” dan sub ordinasi yang ketat kepada 

perintah-perintah. Usahanya tersebut coba ditransformasikan ke dalam suatu 

negara Indonesia yang merdeka serta menghendaki suatu nation state.  

Mengikuti yang telah discetuskan oleh Ernest Renan dan Otto Beus, Bung 

Karno mensyaratkan suatu bangsa yaitu “Le desir d’etre ensemble”atau 

”Kehendak untuk bersatu”. Menurut Otto Baeur, satu natie disebutkan “Eine 

nationies eine aus schiksals gameinschaft erwa chsone character gemeincshaft”. 

Bangsa adalah suatu kesatuan yang timbul karena adanya persatuan nasib. Kedua 

tokoh ini kemudian disebut oleh bung Karno sebagai “Verouderd” dan mereka 

mengungkap ilmu baru yang dikenal sebagai geopolitik. Secara gamblang definisi 

bisa diartikan sebagai persatuan antara manusia da tempatnya. 

Dengan merujuk pada kebesaran tuhan yang maha pencipta bung karno 

menginterpretasikan bahwa tuhan telah membuat peta dunia yang bertujuan tidak 

lain yaitu simbol  “kesatuan-kesatuan” dimana secara globalnya kepulauan 

Indonesia masuk dalam satu kesatuan yang tak terpisah.  

Di Minangkabau suatu suku/daerah mengutamakan dirinya satu keluarga, 

sangat jarang daerah lain yang bisa menyamai minangkabau. Bung Karno 

mencontohkan nationale staat itu ada pada jaman kerajaan Majapahit dan 

Sriwijaya maka disini harus mengutamakan suatu kebangsaan yang bulat. Namun 

tidak bisa dipungkiri juga di Indonesia ada semacam perubahan dari paham 

nasionalisme menjadi chauvinisme atau dalam istilah yang lain “Indonesia Uber 

Alles”. 
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3.2.3.2 Bung Hatta (Negara Serikat) 

Bung Hatta menolak keras gagasan akan adanya negara kesatuan tetapi 

lebih mengajurkan dibentuknya negara serikat, sebagai konsekuensi dari konsep 

kedaulatan rakyat.  

Salah satu tulisan hasil pemikiran Bung Hatta yang menjelaskan mengenai 

konsep negara serikat pernah di publikasikan yaitu “Ke Arah Indonesia Merdeka” 

pada tahun 1932, Ia menyatakan kekesalannya pada praktek penjajahan. Dilain 

pihak munculah kecenderungan positif akan gerakan kemerdekaan yang bersifat 

kebangsaan, menyempurnakan individualitas/roman kemanusiaan untuk kemdian 

menyempurnakan bangsa sendiri. 

Kebangsaan yang dimaksudkan oleh Bung Hatta terdiri dari bermacam-

macam golongan dan warna seperti; cap ningrat, cap intelek, dan cap rakyat. 

Dahulu sewaktu tanah-tanah Indonesia diperintah oleh raja-raja dan disebut 

dengan istilah otokrasi dan feodalisme.  Menurutnya rakyat bekerja keras mencari 

nafkah buat hidup memikirkan politik dan keselamatan negeri. 

Perkakas kaum intelek dipakai untuk membesarkan pengaruh dan 

kekuasaan mereka kaum intelek. Bicara masalah kebangsaan yang selalu diidam-

idamkan oleh bangsa Indonesia yaitu kebangsaan intelek yang dikehendaki oleh 

Indonesia dimana kebangsaan rakyat itu dapat menentukan derajat. 

Pemikiran Bung Hatta yang paling mutakhir yaitu mengenai ide mengenai 

lahirnya negara republik yang bersendikan pemerintahan rakyat melalui wakil-

wakil rakyat atau badan-badan perwakilan. 
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3.2.4 Ekonomi Indonesia 

3.2.4.1 Soekarno (Ekonomi Terpimpin) 

Dalam masyarakat sosialis menghendaki suatu perencanaan (planning) 

pasal 33 UUD’45, Bung Karno menegaskan bahwa ekonoi terpimpin 

menghendaki kegotong-royongan dilapangan ekonomi. Koperasi bidang usahanya 

untuk lapanngan saja, lapangan produksi dan lapngan distribusi. Beliau berharap 

agar koperasi tidak tenggelam. 

Dalam pidatonya “Deklarasi Ekonomi” pada tangggal 28 maret 1963, 

Bung Karno menegaskan sudah waktunya mengerahkan potensi serta harus 

menganut basic strategy, dengan mengutamakan pertanian dan perkebunan, 

pertambangan yang dikerjakan secara gotong royong antara rakyat dan pemerintah 

sebagai syarat untuk menyalurkan daya kerja dan daya kreatif secara maximal. 

Sehingga Bung Karno menegaskan dasar ekonomi terpimpin ialah menyalurkan 

dan mengembangkan potensi rakyat. 

Adapun dalam pelaksanaan kerjasama ekonomi dilakukan dengan cara 

bagi hasil “Product Sharing” antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, 

koperasi dipihak Indonesia/pihak asing. Production Sharing merupakan kredit dari 

luar negeri untuk melaksanakan suatu proyek yang dibayar sebagian dari hasil 

yang di peroleh malalui proyek tersebut. Tapi kepemilikan dan kepemimpinan 

harus tetap ditangan pihak Indonesia. 

Pelaksanaan dekonsentrasi soal managemen dari pusat ke daerah, dengan 

tiak mengorbankan Indonesia sebagai suatu kesatuan ekonomi dan politik. 

Dengan demikian maka dukungan masyarakat menjadi sangat diperlukan. “social 
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support” dari karyawan harus diikutsertakan dalam pengawasan. Misalnya 

pengangkatan karyawan harus banyak diisi oleh orang-orang dari daerah dimana 

perusahaan itu terus berada. 

Agar masyarakat terjamin akan kebutuhannya dalam hal sandang, pangan 

dan papan maka pemerintah perlu memiliki “Iron Stock” yang lebih. Koordinasi 

bidang ekonomi dan keuangan diperlukan Komando Operasi Ekonomi (KOE), 

bertugas untuk segera mengadakan penelitian dan tindakan-tindakan guna 

mencapai perbaikan atau penyederhanaan prosedur-prosedur, seperti dalam 

bidang ekspor-impor. 

3.2.4.2 Bung Hatta (Ekonomi Sosialis Indonesia) 

Bung Hatta sangat respek terhadap keberadaan koperasi, dimana 

keberadaan badan ini sudah terbukti kebenarannya karena telah melaksanakan 

sosialisme atau pelaksanaan ekonomi sosialis Indonesia. Sebagai seorang sosialis 

Bung Hatta dituntut mampu menghidupkan sosialisme dengan memberikan 

dorongan guna terintisnya jalan kesosialisme. Dengan tidak meninggalkan cita-

cita dan berkemauan menjadi pelopor dan pembimbingnya. 

Keberadaan BPS dirasa sangat perlu dan mendesak karena dapat 

mengetahui data statistik mengenai kekurangan dan kelebihan pada tiap-tiap 

bidang dan dapat mendeteksi bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk 

untuk dapat mengetahui kebutuhan dan perencanaan program pembangunan yang 

teratur. 

Dalam konsep ekonomi sosialisme yang dianut Hatta, pemenuhan 

kebutuhan primer seperti air, listrik, gas atau bahan bakar lainnya sudah tercukupi 
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dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam pengertian yang 

sebenarnya sosialisme tidak harus semuanya sama tapi disesuaikan dengan 

kemampuan individu dalam pemenuhan kebutuhan. Dalam pemenuhan kebutuhan 

perumahan juga tidak bisa dilepaskan peran dari badan-badan perwakilan rakyat 

untuk mengawasi dan mengontrol penyedian rumah yang berimbang.  

Sosialisme ekonomi menurut Bung Hatta dalam kegiatan ekonomi 

diserahkan pada swasta, negara, dan koperasi atau campuran antara swasta dan 

pemerintah dengan pengawasan negara tentunya. Menurutnya swasta sama sekali 

tidak mendapat tempat sentral, tidak menentukan serta ada semacam larangan 

swasta dalam memegang monopoli. 

Bung Hatta memfokuskan semata-mata bagi masalah distribusi sebab 

badan-badan perantaraan banyak tingkatnya antara produksi dan konsumsi yang 

akan memahalkan harga. Jika dilihat secara konkrit yang paling pokok bagi 

ekonomi sosialis adalah soal pengangkutan dan perhubungan, terutama di darat 

dan di laut. Disebut dengan istilah pengangkutan sosialis yang berfungsi untuk 

memenuhi keperluan rakyat. 

Dengan demikian prioritas kehidupan ekonomi sosialis adalah pemenuhan 

kebutuhan primer seperti papan, sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan. 
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3.3 Pertentangan Soekarno-Hatta 

3.3.1 Pertentangan Di Masa Kolonial 

Pertentangan antara Soekarno dan Hatta dimasa ini terjadi dalam hal 

perjuangan melawan pemerintahan kolonial. Soekarno lebih berhaluan keras 

terhadap kebijakan dan sistem pemerintahan kolonial, berbeda dengan Hatta yang 

lebih kooperatif dengan pihak penjajah (pemerintah kolonial). Perbedaan sikap ini 

timbul karena beberapa faktor, menurut Nasution (1994) mengutip pendapatnya 

Feith (1962) bahwa latar belakang atau lingkungan yang membentuk kepribadian 

seseorang sangat menentukan, selanjutnya Nasution berargumentasi bahwa 

pendidikan Soekarno yang Jawa (pribumi) dan Hatta yang Barat membentuk sikap 

keduanya. 

Soekarno memperoleh pendidikan di dalam negeri sedangkan Hatta banyak 

memperoleh pendidikan di Barat sehingga sikap melawan pemerintahan yang 

dilakukan oleh Hatta lebih kooperatif karena keliberalannya dari pada Soekarno. 

Soekarno banyak mendapatkan ilmu dari seorang gurunya yang berhaluan agak 

komunis C Hartogh namanya, sehingga pemikiran-pemikiran Soekarno dilandasi 

oleh komunisme walaupun hasilnya Soekarno tidak 100% komunis. 

Kedua tokoh ini aktif dalam gerakan-gerakan nasionalais. Soekarno aktif di 

Partai Nasional Indonesia (PNI) sedangkan Hatta di (Perhimpunan Indonesia (PI). 

Karakteristik organisasi pergerakan keduanya berbeda satu sama lain Soekarno 

dengan PNI melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial dengan radikal 

dan tidak kooperatif sedangkan Hatta dengan PI-nya lebih kooperatif dengan 

pemerintah kolonial. 
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Pertentangan diantara keduanya mengalami fase yang meningkat tatkala 

Soekarno ditahan akibat terlalu sering melawan pemerintah akibat pidatonya yang 

terlalu keras terhadap pemerintah kolonial Belanda. Pidato-pidato yang dilakukan 

oleh soekarno sebenarnya telah diperingatkan oleh Hatta bahwa dalam melakukan 

pergerakan tidaklah dengan cara yang radikal tetapi menggunakan cara-cara yang 

kooperatif. Soekarno dalam sidangnya dihadapan para hakim kolonial 

menyampaikan pledoinya yang lebih terkenal dengan “Indonesia Menggugat.” 

Menirukan gaya Bung Hatta sewaktu diadili pemerintah kolonial Belanda, 

Soekarno tidak dapat meyakinkan hakim-hakim tersebut sehingga 

mengantarkannya ke pejara Sukamiskin (Alam 2003:52-55). 

Pasca dijebloskannya Soekarno ke Penjara tidak mengaubah keduanya untuk 

saling “berseteru”, Bung Hatta yang telah memperingatkan Soekarno agar berhati-

hati terhadap pemerintah kolonial merasa tergugah untuk terus melakukan 

perjuangan melawan pemerintah kolonial Belanda. PNI sebagai partai yang 

perkembangannya cukup menakjubkan mendadak dibubarkan oleh para 

pemimpinnya. Hal ini menimbulkan pergolakan ditingkat pengurus cabang-

canbangnya yang tidak berkeingginan untuk membubarkannya. Para pemimpin 

PNI bersama Soekarno kemudian membentuk partai baru yaitu Partai Indonesia 

(Partindo) kemudian kelompok yang tidak setuju dengan pembentukan partai baru 

ersebut yang lebih dikenal dengan sebutan “golongan merdeka” membentuk partai 

lain yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI baru) yang didukung oleh Hatta 

(Pringgodigdo 1950:127). 
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Perseteruan antara kedua partai ini terus muncul sehingga membuat 

perjuangan nasionalis melawan pemerintah kolonial menjadi “kendor” akibat 

kehabisan energi untuk mengurus perseteruan ini. Sebelumnya Hatta dan Sharir 

banyak terlibat dalam golomgan merdeka mengundurkan diri dari Perhimpunan 

Indonesia dan mulai aktif dalam pergerakan di Tanah air bersama PNI baru yang 

didirikannya. 

Dengan kembalinya Bung Hatta dari Eropa ke Tanah air membuat 

pergerakan di tanah air menjadi semakin menarik. Pada tanggal 3 desember 1933 

timbul tragedi besar dimana Soekano yang ditahan di penjara Sukamiskin menulis 

surat kepada pemerintah kolonial hindia belanda untuk memberikan keringanan 

terhadap penahanannya. Adanya surat ini menimbulkan polemik yang 

berkepanjangan sampai Hatta mengkritik dengan pedasnya melalui berbagai 

media massa yang ada pada saat itu. Surat-surat tersebut tidak saja menimbulkan 

kontroversi tetapi juga menimbulkan keprihatinan yang mendalam banyak 

diantara kalangan sejarawan yang masih meragukan keaslian surat tersebut karena 

sampai sekarang surat aslinya tidak pernah lagi terlihat seperti halnya supersemar 

(Frederik dan Soeroto 1982:434-436). 

 

3.3.2 Pertentangan Di Masa Pendudukan Jepang 

Pasca Pearl Harbour diserang oleh Jepang pada tanggal 7 Desember 1941, 

setidaknya akan memberikan hal baru bagi negara-negara di Asia Pasifik tak 

terkecuali dengan Indonesia. Kedatangan Jepang bahkan disambut dengan 

antusias oleh pemimpin negeri ini termasuk Soekarno. Soekarno sebagai orang 
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Jawa mempunyai pendekatan lain dalam hal penyambutan tentara Nippon di Jawa, 

Ia menggunakan ramalan Jayabaya yang mengatakan bahwa “akan datang bangsa 

berkulit kuning ke tanah Jawa untuk membebaskan rakyat Indonesia dari orang 

kulit putih.”  

Penggunaan pendekatan yang dilakukan oleh Soekarno tentu saja mendapat 

tentangan yang hebat dari para pemimpin Indonesia yang lain termasuk Hatta, Ia 

memandang sebagai orang Islam percaya pada hal-hal yang berbau ramalan 

adalah Takhayul. Moment seperti ini tentu saja dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh 

Soekarno dengan lebih mendekatkan diri dengan rakyat karena jalan dialogis 

sangat terbuka. 

Kekuatan Soekarno dimata rakyat semakin meningkat ini dibuktikan oleh 

adanya kepercayaan yang diberikan oleh pihak Jepang yaitu dengan memanggil 

Soekarno lebih dahulu dibandingan tokoh-tokoh Indonesia yang lain termasuk 

Hatta (Dahm 1987:265).  

Perbedaan pandangan antara kedua tokoh dimasa ini hampir tidak terlihat, 

walaupun ada kerikil-kerikil tajam yang menyertainya terutama dalam hal 

penyipan srtategi menghadapi penjajahan Jepang. Pertemuan awal keduanya pasca 

dibuang oleh pemerintahan kolonial terjadi pada tanggal 9 Juli 1942 setelah 

sepuluh tahun berpisah. 

Menurut Adam (1965:265) mulai saat itu soekarno ingin mengakhiri 

pertentangan dengan Hatta dan berjanji tidak berpisah dengan Hatta sampai 

Indonesia Merdeka, hal ini disambut baik oleh Hatta dengan menjabat tangan 

Soekarno moment seperti ini menyiratkan simbol dwi tunggal telah terbentuk. 
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Hatta (1979:414-416) sama sekali tidak menyinggung pertemuan 

pertamanya dengan Soekarno tetapi Ia lebih banyak mencritakan mengenai 

pertemuan segitiga antara dirinya, Soekarno dan Sjahrir. Dalam pertemuan ini 

banyak dibahas perbedaan mengenai strategi perjuangan yang akan dilakukan 

melawan Jepang. 

Bung Karno memandang bahwa Jepang akan menang dalam Perang Dunia II 

karena jepang berhasil melumpuhkan pangkalan perang Amerika di Pearl 

Harlbour, hal ini dibantah oleh Hatta yang menyatakan bahwa kekuatan ekonomi 

dan industri Jepang tidak riil oleh sebab itulah Amerika yang industrinya lebih 

maju dan tertata rapi pasti akan dapat memukul balik Jepang. Ini terbukti dengan 

dijatuhkannya bom atom ke Hirosima dan Nagasaki. 

Ada beberapa alasan yang mendasari Soekarno untuk menjalankan 

Strateginya dengan Jepang yaitu; (1) mereka mempunyai musuh bersama, (2) ada 

kesempatan untuk membangkitkan kesadaran rakyat, (3) ada kesempatan untuk  

membentuk barisan persatuan, dan (4) ada kesempatan untuk melakukan agitasi 

(Dahm 1987:280-281). Alasan-alasan tersebut menempatkan Soekarno pada 

posisi yang lebih kooperatif tidak seperti saat mengahadapi Belanda. Keduanya 

baik Soekarno maupun Hatta sama-sama maninggalkan politik non kooperasinya. 

Hatta beralasan bahwa keputusannya akan hal ini disesuaikan dengan realitas 

politik yang ada sedangkan Soekarno lebih memandang sebagai force majeur 

(keadaan memaksa). 

Pada periode ini tidak banyak diungkap mengenai perbedaan yang tajam 

diantara keduanya mereka selalau bekerja sama. Gagasan demokrasi sentralistis 
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yang diungkapkan oleh Soekarno mengalami kristalisasi yang kuat. Soekarno 

memandang sentralistis kekuasaan dalam upaya mendoktrinasi sampai keakar-

akar yang paling bawah dengan disiplin yang kuat diperlukan oleh bangsa 

Indonesia dalam rangka persatuan. Pemikiran ini diambil setelah Soekarno belajar 

mengenai model pemerintahan fasis Jepang dan Jerman (Alam 2003:147). 

Aktifitas Soekarno dan Hatta dimasa ini banyak mendapat cobaan 

diantaranya banyak yang mengatakan bahwa mereka sebagai “kacung Jepang” 

padahal perjuangan mereka melawan pejajahan Jepang boleh dibilang sangat gigih 

terlebih pasca kekalahan Jepang melawan Sekutu. Kekalahan Jepang terhadap 

Sekutu membuat pemimpin Jepang dengan sigap memanggil Soekarno-Hatta 

untuk melakukan pembicaraan penting di Makasar. Pembicaraan ini meliputi 

keberadaaan bangsa Indonesia selanjutnya, pihak Jepang menawarkan kepada 

Soekarno dan Hatta agar membentuk negara Indonesia dengan bentuk Monarkhi 

dan menunjuk Soekarno sebagai Rajanya. Tawaran ini ditolak oleh Soekarno yang 

tetap pada pendiriannya dan cita-citanya pada 1926 untuk tetap membentuk 

negara kesatuan yang berbentuk republik, hal ini bertentangan dengan Hatta yang 

lebih menyukai negara Indonesia berbentuk serikat.  

Pertentangan kedua tokoh ini berlanjut sampai pada proklamasi 

kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, perbedaan tersebut meliputi 

konsep bentuk negara (republik atau serikat), penerapan demokrasi dalam 

pemerintahan, persiapan rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), sampai berlanjut dalam perjalanan 

pemerintahan Indonesia. 
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3.3.3 Pertentangan Di Masa Persiapan Naskah UUD 1945 

Pada persiapan naskah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD’45) pertentangan 

pendapat antara Soekarno-Hatta berlangsung berlarut larut, dengan tidak 

meninggalkan pertentangan pendapat dengan yang lainnya disini akan diungkap 

perbedaan-perbedaaan tersebut.  

Perdebatan pertama terjadi pada saat penyusunan dan pemasukan naskah 

piagam Jakarta ke dalam preambule (pembukaan) UUD’45, namun sayang 

mengutip yang dikatakan Alam (2002:154-156) bahwa dokumen resmi (notulen) 

mengenai perdebatan antara kedua tokoh tidak diarsip dengan baik alias tidak 

diketahui rimbanya (lenyap). Buku Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 

1945 tidak memuat secara lengkap sidang-sidang tersebut terutama yang terjadi 

pada tanggal 30 Mei 1945 dan 17 Juli 1945, bahkan buku ini mendapat kritikan 

dari pakar Belanda JHA Logeman bahwa penulis buku Naskah Persiapan 

Undang-Undang Dasar 1945 (Moh. Yamin) sangat ceroboh dan banyak terjadi 

kelalaian dalam memuat lampiran serta halaman-halaman yang dikutipnya 

(Giebels 2001:361). 

Perbedaan pandangan antara Bung Karno dan Bung Hatta sempat terjadi 

ketika membahas mengenai “Batas Negara”, dalam rapat besar sidang kedua 

BPUPKI, 11 juni 1945. Bung Hatta berpendapat bahwa batas wilayah Indonesia 

adalah seperti yang diperoleh pemerintahan Hindia Belanda, hanya sebagian 

Papua dan tidak termasuk Malaka. Soekarno berpendapat lain bahwa wilayah 

Indonesia meliputi juga selat malaka dengan papua yang dianutnya dari buku 

Negara Kertagama karangan Mpu Prapanca (Rahardjo 2001: 17-39). 
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Perdebatan selanjutnya juga terjadi pada sidang BPUPKI 15 Juli 1945 yang 

membahas mengenai dimasukkannya Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Undang-

Undang Dasar 1945. Soekarno menilai bahwa HAM lebih mementingkan 

Individualisme yang sering ditentangnya itu, sedanglkan Bug Hatta mengingatkan 

kembali bahwa negara yang dinginkan adalah negara pengurus bukan negara 

penguasa sehingga perlu memasukkan kebebasan hak-hak individu seperti; hak 

berkumpul dan berserikat, hak mengeluarkan pendapat. (Yamin 1960:200-207).  

Pada saat itu, yang lebih serius dan mengundang perhatian dari kalangan 

pemuda waktu itu termasuk BM Diah sebagai wakil dari golongan pemuda adalah 

perdebatan mengenai perbedaan mengenai bentuk negara. Soekarno meginginkan 

bentuk negara Indonesia adalah kesatuan sedangkan Hatta lebih cenderung pada 

bentuk negara serikat (federalis) (Yamin 1960: 287-363). 

 Perbedaan pandangan ini tidak diteruskan oleh keduanya setelah dicapai 

solusi bahwa dalam negara kesatuan yang dikehendaki oleh Soekarno dan 

kalangan muda akan memasukkan konsep otonomi daerah yang dikemudian hari 

lebih diperhatikan oleh Hatta. Diterimanya usul ini maka kesatuan dwi tunggal 

menjadi terjaga yang sempat dikawatirkan pecah. 

Dalam hal penerapan demokrasi juga terdapat perbedaan yang mendasar 

dimana Soekarno lebih menginginkan demokrasi yang sentralistis (seperti sistem 

presidensil) dan Hatta yang menginginkan diberlakukannya demokrasi 

parlementer. Pada akhirnya Hatta lebih menerima gagasan demokrasi yang 

sentralistis untuk mengatasi negara yang serba darurat ini namun ketika semua 
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struktur pemerintah telah lengkap Ia lebih menginginkan untuk menerapkan 

demokrasi parlementer. 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dibahas diatas dapat dimbil benang 

merahnya bahwa demokrasi yang sentralistik dari bung Karno memainkan peran 

besar dalam pebentukan UUD 1945, sekalipun tidak seluruhnya adalah peran 

Soekarno, karenanya UUD 1945 bersifat sementara dan perlu disempurnakan lagi. 

 

3.3.4 Pertentangan Pasca Sidang BPUPKI (Dalam Pemerintahan) 

Pertentangan dimasa ini ditandai dengan dikeluarkannya maklumat Wakil 

Presiden no. X (lihat lampiran 1) yang isinya menyatakan bahwa sebelum MPR 

dan DPR terbentuk tugas tugas kelegislatifan seperti membuat Undang-undang 

dan GBHN dibebankan kepada KNIP. Munculnya maklumat ini tidak terlepas dari 

adanya sebuah petisi yang dikeluarkan oleh sidang KNIP kedua dilontarkan 

usulan agar membentuk suatu badan yang Kepadanya Presiden bertangung jawab, 

sementeara itu Presiden tidak tahu-menahu tentang adanya petisi ini karena 

Presiden sedang tidak berada di Jakarta. 

Maklumat Wakil Presiden No. X ini merupakan pukulan telak terhadap 

kepemimpinan Soekarno yang dinilai otoriter karena tidak tidak adanya kontrol 

terhadap pemerintahan dibawah Presiden Soekarno. Hatta sebagai Wakil Presiden 

menandatangani  maklumat tersebut sebagai ungkapan kekesalannya terhadap 

kepemimpinan Soekarno dan merupakan bukti bahwa Hatta lebih dekat dengan 

sistem liberal yang dicita-citakannya, namun Soekarno lebih memilih 

pemerintahan yang republik kesatuan untuk membendung kemauan keras Hatta. 
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Pertentangan selanjutnya dianggap lebih serius yaitu dengan dikeluarkannya 

Maklumat Wakil Presiden 1 Nobember 1945 (lihat lampiran 2) yang diklaim 

sebagai manifesto politik Hatta. Haluan politik pemerintah Indonesia yang 

tertuang dalam manifesto tersebut lebih menggambarkan sikap Hatta yang liberal 

dengan menolak dan akan mengembalikan perusahaan-perusahaan swasta  yang 

dinasionalisasikan oleh Soekarno. Soekarno memandang bahwa revolusi yang 

belum selesai harus dilaksanakan dengan berbagai cara walaupun dengan cara-

cara yang radikal. Perbedaan prinsip inilah yang selalu melatarbelakangi 

pengambilan suatu keputusan dalam sebuah kebijakan pemerintah pada waktu itu. 

Kakuatan Hatta mulai dilihat oleh Soekarno sebagai hal yang 

mengkawatirkan karena Hatta terus menjalankan pemerintahan tanpa melibatkan 

Soekarno dalam pengambilan keputusan-keputusan penting. Keluarnya Maklumat 

Wakil Presiden tanggal 3 November 1945 (lihat lampiran 6) semakin menujukkan 

bahwa dasar pemikiran Hatta mengenai demokrasi parlementer akan segera 

terwujud karena isi dari maklumat tersebut berisi mengenai pembentukan partai-

partai sebagai wadah aspirasi bagi masyarakat Indonesia. 

Munculnya partai-partai poltik sebagai imbas dari kebijakan tersebut 

membawa kekawatiran di pihak Soekarno. Ia memandang bahwa perpecahan 

dalam lingkup negara kesatuan akan segera terlaksana. Kekecewaan soekarno 

terhadap Hatta banyak diungkapkan oleh teman-temannya termasuk Sayuti Melik 

dengan mengutif penyataan “bahwa Bung Karno tidak bisa berbuat-apa-apa, Hatta 

telah menyerobot saya” demikian ungkap Bung Karno (Arifin 1974:32 dalam 

Alam 2003:234). 
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Kekawatiran Bung Karno mengenai efek adanya kebijaksanaan multi partai 

terbukti, hal ini pun diamini oleh Bung Hatta yang tidak mengerti dengan 

kemauan partai-partai yang terus melakukan politik “dagang sapi”, sampai 

merembet ke bidang kepegawaian untuk diperebutkan masing-masing partai. 

Bung Hatta tidak bergeming sedikitpun dan mulai melakukan menufer-manufer 

lainnya yaitu dengan melaksanakan perubahan dari sistem Presidensil menuju ke 

sistem Parlementer. 

Kudeta kontitusional yang dilakukan oleh Hatta tidak semata-mata 

dilakukan untuk menyingkirakan kedudukan Presiden Soekarno, tetapi hanya 

mengalihfungsilkan kedudukan presiden Soekarno dan menempatkannya hanya 

sebagai “Pemimpin Revolusi” (Giebels 2001:397-398). Tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh Bung Hatta sebenarnya telah menjadi sebuah dasar 

diberlakukkannya demokrasi Parlementer, tetapi tindakan ini menimbulkan 

kontroversi karena Bung Hatta menerjang aturan-aturan (konstitusi) yang telah 

digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sehingga perubahan yang 

fundamental ini menjadi kabur.  

Dikemudian hari tindakan-tindakan Bung Hatta yang inkonstitusional 

menimbulkan efek yang tidak sedikit, sebagai contoh adalah terjadinya banyak 

kekacauan dalam kehidupan bernegara, akibat tidak dihormatinya konstitusi yang 

ada. Kekacauan-kekacauan ini meliputi bergonta-gantinya kabinet maupun 

reshuffle kabinet dalam waktu yang singkat. 
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3.3.5 Pertentangan Masa Demokrasi Parlementer 

Pada kurun waktu 1950-1959 merupakan masa dimana Soekarno dan Hatta 

sering mengalami benturan politik yang tidak bisa dielakan oleh keduanya. 

Soekarno mulai frustasi terhadap Hatta yang terus-menerus merongrong 

kekuasaannya, penempatan dirinya hanya sebagai simbol “can do no wrong” 

ternyata tidak membuatnya puas. Tugas yang dibebankan kepada Soekarno 

sebagai presiden nyaris tidak ada, hampir seluruhnya dikerjakan oleh Hatta 

sebagai Perdana Menteri maupun sebagai Wakil Presiden.  

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lahir ditandi denga 

diberlakukannya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 setelah masa-

masa sulit menentukan kearah mana negara ini mau dibawa terpecahkan. 

Pertentangan antara Bung Hatta dengn Soekarno kali ini berlanjut dalam 

memandang permaslahan Irian Barat. Sesuai dengan kesepakan Konferensi Meja 

Bundar (KMB) dimana dihasilkan suatu keputusan untuk menunda masalah Irian 

Barat 1 tahun kemudian. KMB merupakan perundingan yang sangat monumental 

bagi Hatta dimana hasilnya lebih menguntungkan dibandingkan dengan 

perundingan-perundingan sebelumnya, walaupun demikian Soekarno tidak merasa 

puas karena wilayah Irian Barat masih belum berada di pangkuan Ibu Pertiwi. 

Cita-cita (ambisi) Soekarno yang menginginkan NKRI berwilayah dari Sabang 

sampai Merauke. 

Natsir sebagai Perdana Menteri pertama dalam masa ini lebih condong ke 

Hatta daripada ke Soekarno. Natsir merupakan kawan Hatta selama masih di 

Eropa sehingga pemikirannya sama-sama liberal dengan Hatta. Keduanya 
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memandang bahwa masalah Irian Barat hanya dilakukan melalui perundingan-

perundingan saja, sedangkan Soekarno lebih radikal dengan  mengupayakan 

segala cara termasuk perjuangan fisik untuk merebut wilayah Irian Barat dari 

pemerintahan Belanda. Akibatnya, umur kabinet Natsir pun tak lama hanya 6 

bulan kabinet ini jatuh karena parlemen melakukan mosi tidak percaya terhadap 

kabinet. Pada tangal 21 Maret 1951 secara resmi kabinet lengser dari 

pemerintahan dan mengembalikan mandatnya (Rose 1991:301-305). 

Pasca lengsernya kabinet Natsir, Soekarno menunjuk Sukiman untuk 

menjadi perdana menteri selanjutnya. Kabinet inipun tidak berlangsung lama 

karena skandal Mutual Security Act (MSA). Kebijakan yang diambil kabinet ini 

adalah mendekatkan diri dengan Amerika Serikat untuk memberikan bantuan 

keamanan yang menyangkut kepentingan Amerika Serikat di Asia. Akibatnya, 

banyak tentangan dilakukan oleh partai Masyumi (faksi Natsir) dan PSI-Sjahrir. 

Perseteruan antara Hatta dengan Soekarno meningkat pada masa 

pemerintahan kabinet Wilopo yang mulai memerintah sejak tanggal 30 maret 

1952. komposisi kabinet bentukan Wilopo tidak disukai oleh Soekarno walaupun 

Wilopo dari partai PNI. Wilopo sendiri merupakan temannya Bung Hatta selama 

menjabat Menteri tenaga kerja semasa Hatta menjadi Perdana Menteri. 

Banyaknya pergolakan di di tubuh TNI dan menguatnya PKI membuat keadaan 

tidak bisa dikendalikan, termasuk keadaan ekonomi pada waktu itu yang semakin 

sulit. Kabinet ini kemudian menyerahkan mandatnya pada Juni 1953. Jatuh 

bangunnya kabinet dalam kurun waktu yang singkat ± 3 tahun membuat posisi 
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Hatta semakin melemah dan sebaliknya posisi Soekarno dan golongan nasionalis 

lainnya semakin menguat dalam pengambilan kebijakan di pemerintahan. 

Kabinet berikutnya yang dibentuk adalah kabinet Ali Sastroamidjojo (Ali I). 

Kmposisi Ali I yang tidak melibatkan Masyumi dan PSI tetapi melibatkan NU 

(pasca keluar dari Masyumi) banyak menimbulkan pergolakan. Tokoh-tokoh yang 

pro terhadap ide negara Islam mulai banyak menyerang kabinet Ali I, yang pada 

akhirnya banyak terjadi gejolak didaerah seperti di Aceh yang menginginkan 

mendirikan negra Islam. Persoalan lainnya yang menghinggapi selama 

pemerintahan Ali I adalah mengenai kebijakan luar negerinya yang menginginkan 

adanya kekuatan penyeimbang antara blok-Barat dengan blok timur degan 

menyelenggarakan konferensi asia-afrika. 

Pertentangan antara Bung Hatta dengan Soekarno pada kabinet ini terjadi 

pada masalah pengangkatan Kepala Staff Angkatan Darat (KSAD). Soekarno 

dengan kekuasannya mengganti KSAD dengan personel militer yang dianggap 

tidak cocok oleh Hatta. Penunjukkan Bambang Utoyo sebagai KSAD oleh 

Soekarno banyak dikecam oleh kalangan senior militer yang dekat dengan Hatta. 

Kalangan senior menilai KSAD tunjukkan Soekarno tidak memiliki persayaratan 

untuk menduduki jabatan tersebut seperti senioritas dan kecakapan. Permasalahan 

ini tidak berlalurt-larut dan Soekarno menyerahkn masalah ini ke Bung Hatta 

untuk menyelesaikannya, sedangkan Soekarno meninggalkan tanah air untuk 

melaksnakan Ibadah haji. Munculnya permasalahan ini menyebabkan Kabinet Ali 

I menyerahkan mandatnya kepada Bung Hatta karena Soekarno masih berada di 

tanah suci Mekah. 
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Pada masa pemerintahan kabinet Burhanudin Harahap kekosongan 

kekuasaan ditubuh KSAD diisi oleh Abdul Haris Nasution sebagai perwira paling 

senior di tubuh AD. Peningkatan intensitas pertentangan antara Soekarno-Hatta 

pada masa ini mulai dirasakan sangat panas. Penunjukkan Burhanudin Harahap 

oleh Hatta membuat Soekarno merasa dipinggirkan karena pengangkatannya 

tanpa sepengetahuannya. Puncaknya terjadi ketika Bung Karno menolak 

menandatangani RUU (perjanjian KMB). Bung Hatta memandang Soekarno telah 

melakukan kesalahan besar karena sengaja mencari-cari masalah dalam urusan ini 

(Noer 1990:472-473). Kabinet Burhanuddin Harahap menyerahkan mandatnya 

pasca pemilu I tahun 1955 yang dimenangkan oleh PNI. PNI sebagai pemegang 

suara terbanyak dalam pemilu berhak menjadi fomatur dalam kabinet yang 

dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo (Ali II) pada tanggal 20 maret 1956.  

Pertentangan antara Soekarno-Hatta dalam kabinet Ali II mengalami 

puncaknya yaitu dengan berakibat perngunduran diri Hatta dari pemerintahan 

(Wakil Presiden). Banyak alasan yang menyertai pengunduran diri Hatta, Rauf 

(2002:116) memandang bahwa pengunduran diri Hatta merupakan kumpulan 

akumulasi dari beberapa konflik yang terjadi antara Bung Hatta dengan Soekarno 

yang tidak bisa diakhiri, sedangkan Nasution (1994: 276) berpendapat bahwa ada 

dua kemungkinan yang harus diambil oleh Hatta yaitu mundur atau kudeta, atas 

pertimbangannya akhirnya Ia memilih mundur. Berdasarkan kedua pendapat 

diatas, dapat ditarik benang merah dari peristiwa pengunduran diri Hatta 

merupakan kerugian yang sangat berharga dari Soekarno. Bung Hatta selama ini 
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dikenal sebagai simbol keterwakilan luar Jawa sehingga muncul banyak 

pergolakan di daerah pasca pengunduran diri Hatta dari pemerintahan. 

 

3.3.6 Pertentangan Soekarno-Hatta Pasca Mundurnya Hatta 

Setelah Hatta mundur dari pemerintahan pertentangan diantara keduanya 

boleh dibilang telah selesai. Sesekali Hatta hanya mengirimkan surat kepada 

Soekarno tentang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Soekarno 

yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan bantinnya. Adanya surat-surat 

tersebut membuktikan bahwa Hatta masih respek terhadap kehidupan republik ini 

walaupun sebagaian surat-surat ini ditanggapi dengan dingin oleh Soekarno. 

(Lubis tanpa tahun:13-15). 

Perbedaan yang paling prinsipil dalam masa ini adalah pandangan keduanya 

mengenai Revolusi sudah selesai atau belum? Soekarno memandang bahwa 

revolusi belum selesai dan merupakan suatu proses menuju revolusi sosial. Bung 

Hatta tak sependapat dengan mengatakan bahwa yang belum selesai adalah usaha 

menyelenggarakan cita-citanya, selesainya revolusi yaitu pada waktu penyerahan 

kedaulatan 1949 sehingga perlu dilanjutkan dengan konsolidasi untuk 

merealisasikan hasil revolusi itu (Alam 2003:275-276). 

Sebagai contohnya adalah perbedaan dalam menanggapi masalah 

nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia. Soekarno beranggapan bahwa dalam 

sebuah revolusi sah-sah saja melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-

perusahaan asing. Bung Hatta beranggapan tidak demikian, Ia menekankan bahwa 
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tidak bisa dengan seenaknya saja melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan 

tersebut tanpa mengindahkan peraturan yang ada. 

Kondisi kabinet Ali II menjadi mengkhawatirkan karena banyaknya 

pemberontakan-pemberontakan di daerah-daerah akibat adanya perselisihan 

dalam  tubuh (intern) militer. Masuknya militer (secara implisit) dalam kancah 

pemerintahan membuat kabinet Ali II tidak kuat menahan tekanan yang dilakukan 

oleh militer, akhirnya pada 1 maret 1957 kabinet ini menyerahkan mandatnya 

kepada Soekarno. 

Masa transisi sebelum terbentuknya kabinet yang baru diwarnai perdebatan 

mengenai cara-cara Soekarno dalam membentuk kabinet. Pertentangan keduanya 

aktif kembali manakala Soekarno menunjuk dirinya sendiri untuk menjadi 

formatur kabinet, hal ini dipandang oleh Hatta sebagai pelanggaran terhadap 

Undang-Undang Dasar 1945. Langkah-langkah yang diambil oleh Soekarno 

banyak mendapatkan dilegitimasi dengan dalih bahwa negara dalam keadaan 

darurat (SOB) sehingga presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata 

melakukan cara-cara yang darurat yang dianggap perlu.  

Munculnya desakan untuk memulihkan “dwitunggal” mendapatkan respon 

dari Soekarno dengan menunjuk Djuanda agar melibatkan Hatta dalam 

membentuk formasi kabinetnya ataupun sebagai Ketua Badan Perencana 

Nasional, namun tawaran ini kemudian ditolak oleh Hatta. Sementara itu keadaan 

menjadi sangat tidak menentu akibat timbulnya politik tiga kaki “AD-Soekarno-

PKI” (Gaffar 2004:56). Masuknya posisi angkatan darat ke dalam kekuatan politik 

Indonesia membuat para petinggi memiliki bargaining position  yang kuat 
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terhadap Presiden Soekarno. Dalam masa ini juga banyak terjadi pemberontakan 

di daerah-daerah seperti PRRI-PERMESTA yang didukung oleh Amerika, namun 

pemberontakan ini akhinya dapat dipadamkan. Imbasnya Partai Masyumi dan PSI 

dibubarkan oleh Soekarno karena pmimpinnya banyak yang terlibat dalam 

pemberontakan ini. 

Puncak dari segala kekacauan yang terjadi pada tahun 1959 adalah ketika 

berlangsung sidang Konstituante untuk membahas Undang-Undang Dasar, terjadi 

perdebatan yang sengit antara golongan nasionalis dan Islam. Hatta merasa 

kecewa dengan para pemimpin Islam yang mendesakkan dimasukkannya piagam 

Jakarta dalam Undang-Undang Dasar padahal suara mereka dalam parlemen 

hanya 48% saja. Soekarno merespon apa yang terjadi di dewan konstituante dan 

segera membekukan aktifitas perpolitikan ditanah air kemudian mengeluarkan 

Dekrit presiden 5 Juli 1959 yang salah satu isinya yaitu membubarkan dewan 

konstituante (lihat Lampiran 3). 

Keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mendapatkan respon dari Hatta. Hatta 

selalu mengkritik Soekarno terhadap kebijakan-kebijakan yang kurang terkontrol 

yang di tulisnya dalam artikel dengan judul “Demokrasi Kita”  sebelumnya Hatta 

selalu mengkritik kebijakan-kebijakannya hanya melalui surat pribadinya dan 

mulai menyebut Soekarno sebagai seorang diktator (Lubis tanpa tahun:55-57). 

Pada tanggal 4 Januari 1962 di Sulawesi terjadi percobaan pembunuhan 

terhadap Soekarno, Sjahrir dan Subadio (PSI) dituduh berada dibelakangnya 

kemudian ditahan oleh Soekarno. Hatta sebagai teman dekat Sjahrir menyurati 

Soekarno agar membebaskan Sjahrir tetapi surat Bung Hatta tersebut tidak 
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ditanggapi oleh Soekarno. Ironinya walaupun terjadi pertentangan tajam diantara 

keduanya tetapi ketika Bung Hatta sakit, Soekarno menyempatkan diri 

menjenguknya di rumah sakit seraya menyarankan Hatta untuk berobat ke Swedia 

atas biaya negara (Rose 1991 :340-341). 

Krisis ekonomi tahun 1964 membuat pemerintahan Soekarno kalang kabut, 

kebijakan-kebijakan pun diambil untuk mengatasinya seperti dekon, berdikari 

maupun yang lainnya. Tak lupa juga Soekarno meminta bantuan Hatta untuk 

mengatasi masalah ini, sayangnya kejadian ini dimanfaatkan oleh musuh-musuh 

Hatta untuk menyerang Hatta. PKI yang memegang peranan penting pada masa 

itu mulai mengambil langkah-langkah strategis untuk menggulingkan 

pemerintahan Soekarno (Alam 2003:287-288). 

Pertentangan antara Soekarno-Hatta pada masa demokrasi terpimpin terjadi 

pada persoalan mengenai ide penyatuan Nasionalis, Agama, dan Komunis 

(nasakom) yang digulirkan oleh Soekarno. Hatta memandang bahwa ketiga 

ideologi itu mustahil digabungkan karena bagaimanapun juga Agama 

(Islam&Kristen) sangat menolak kehadiran komunis yang selama ini dikenal 

sebagai anti agama dan berbeda pandangan mengenai kehidupan. 

Ide penggabungan yang ditelorkan oleh Soekarno sebenarnya adalah hasil 

dari buah pikirannnya pada tahun 1926 yang tertuang dalam sebuah artikel 

Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme yang memungkinkan membuka suatu 

sintesa terhadap seluruh aliran ditanah air. Konsep tersebut Ia peras menjadi satu 

kata: Nasakom. 
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BAB II 

GAMBARAN POLITIK INDONESIA  

KEGAGALAN PARLEMENTER DAN MUNCULNYA DEMOKRASI 

TERPIMPIN (1956-1965) 

 

2.1 Pemilu 1955 

Pada tahun 1953 pembuat undang-undang, yaitu Pemerintah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat  (DPR) telah menetapkan sebuah Undang-Undang Pemilihan 

Umum (No.7 Tahun 1953). Sesuai kesepakatan antara kedua lembaga tersebut, 

sistem yang dianut adalah sistem pemilihan umum proposional, sebagai akibatnya 

berlakulah sistem banyak partai. 

Seperti diketahui, pemilihan umum yang diadakan pada tahun 1955 

dimaksudkan untuk membentuk Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante 

Republik  Indonesia. Lembaga Negara terakhir ini mempunyai tugas membentuk 

undang-undang dasar tetap untuk menggantikan Undang-Undang Sementara 

1950. Pemilihan Umum 1955 diikuti oleh 34 partai politik yang terdiri dari 4 

partai politik besar, seperti PNI, Masyumi, NU, PKI dan partai-partai politik yang 

kecil (Nasution 1992:31). 

Menurut pasal 134 Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Konstituante 

bersama-sama Pemerintah akan menetapkan secepat-cepatnya Konstitusi 

Republik Indonesia untuk menggantikan Undang-Undang Sementara 1950. 

Walaupun dalam pasal 134 diatas ditentukan bahwa undang-undang dasar baru 

dan yang bersifat tetap itu ditetapkan oleh Pemerintah bersama-sama 
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Konstituante, akan tetapi seperti dikatakan oleh pasal 137 ayat 3 UUD Sementara 

1950, apabila Konstituante telah menerima rancangan undang-undang dasar, 

rancangan tersebut dikirimkan kepada Presiden untuk disahkan oleh Pemerintah 

dan Pemerintah harus mengesahkan dengan segera rancangan undang-undang 

dasar tersebut mengumumkan dengan keluhuran. Dari ketentuan tersebut jelas 

bahwa peranan Pemerintah hanya terbatas, yaitu hanya mengesahkan dan 

mengumumkan Undang-Undang Dasar baru tersebut (Nasution, 1992:36). 

Secara umum dapat dikatakan bahwa Konstituante Republik Indonesia 

telah dapat dikatakan sebagian besar materi muatan konstitusi, kecuali tentang 

dasar negara. Ketika masalah ini untuk pertama kali diperdebatkan, muncul tiga 

konsep dasar negara, yaitu Pancasila, Islam Dan Sosial Ekonomi. Dari 510 

anggota Konstituante yang hadir dalam sidang, Dasar Negara Pancasila didukung 

oleh 270 suara, Dasar Negara Islam oleh 230 suara, sedangkan Dasar Negara 

Sosial Ekonomi hanya didukung perolehan suara sebesar 10 suara (Nasution 

1992:32-34). 

Dalam sidang–sidang berikutnya 10 orang anggota yang berasal dari Partai 

Buruh, Partai Murba dan Angkatan Communis Muda (Acoma) bergabung dengan 

kelompok yang menghendaki Pancasila sebagai dasar Negara. 

Dari perimbangan suara diatas terlihat, tidak ada satu kelompok pun yang 

berhasil menghimpun sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) suara dari seluruh 

jumlah anggota Konstituante. Oleh karena itu, Pemerintah yang di dalamnya 

duduk wakil-wakil dari PNI dan NU, dua dari 4 (empat) partai politik besar hasil 

pemilihan umum 1955, memutuskan agar Konstituante dapat menyetujui UUD 
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1945 dijadikan sebagai undang-undang dasar yang tetap untuk menggantikan 

Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dalam pada itu, seperti telah 

dikemukakan sebelumnya, pemiihan umum yang diselenggarakan pada tahun 

1955 juga di maksudkan untuk membentuk Dewan Perwakilan Rakyat. Seperti 

halnya dalam konstituante yang tidak menghasilkan satu partai politik yang 

menguasai sekurang-kurangnya 2/3 anggotanya, dalam DPR juga tidak ada satu 

partai politik yang menguasai sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari 

seluruh anggota DPR. Hal ini tentunya sangat penting, oleh karena Undang-

Undang Dasar Sementara 1950 menganut sistem Pemerintahan parlementer. 

Yang dimaksud dengan sistem Pemerintahan parlementer menurut S.L. 

Witman dan J.J. Wuest dalam bukunya Visual Outline Of Comparative 

Government (1962) ialah apabila memenuhi empat macam ciri, yaitu: 

1. Didasarkan atas asas percampuran kekuasaan. 

2. Adanya saling bertanggungjawab antara eksekutif dan legislative. 

3. Adanya saling bertanggungjawab antara Perdana Menteri dengan Kabinetnya. 

4. Perdana menteri sebagai ekskutif dipilih oleh Negara ( Raja atau Presiden ) 

sesuai dengan dukungannya mayoritas dalam parlemen. 

Apa yang dikemukakan oleh kedua pakar ilmu politik di atas juga terdapat 

dalam sistem Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Sementara 1950. 

Dengan demikian suatu Kabinet akan dapat di bentuk apabila mendapat mendapat 

dukungan sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari seluruh anggota DPR. 

Dalam sistem banyak partai yang dihasilkan oleh pemilihan umum1955, 

pembentukan suatu kabinet akan dapat dilaksanakan apabila ada beberapa partai 
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politik yang mempunyai wakil dalam DPR dan bersama-sama menguasai lebih 

dari setengah anggota DPR. Sebagai contoh dapat dikemukakan  susunan kabinet, 

baik sebelum maupun sesudah diselenggarakannya pemilihan umum tahun 1955 

seperti berikut: 

1. Kabinet Moh. Natsir dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia 

No. 9 tahun 1950. Kabinet ini didukung oleh delapan partai politik yang 

mempunyai wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat (Djamily 1986:69). 

2. Kabinet Ali-Roem- Idham, dibentuk dengan keputusan presiden Republik 

Indonesia No.24 Tahun 1956. Kabinet ini didukung oleh delapan partai politik 

yang memiliki wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat (Djamily 1986:97). 

Kedua kabinet diatas tidak berusia cukup lama untuk menyelesaikan 

program kerjanya. Kabinet Moh. Natsir yang  di bentuk  dengan Keputusan 

Presiden RI No. 9 tahun 1950 sudah demisioner sejak 21 Maret 1951 berdasarkan  

Keputusan Presiden RI No. 43 Tahun 1951. Dengan demikian Kabinet ini berusia 

hanya lebih kurang 7 bulan. 

Walaupun Kabinet Ali-Roem-Idham dibentuk dengan Keputusan Presiden 

RI No. 24 Tahun 1956 ( 24 maret 1956) dan demisioner pada tanggal 14 Maret 

1957 berdasarkan Keputusan  Presiden RI No. 42 Tahun 1957. 

Pada waktu berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang 

menganut sistem Pemerintahan parlementer, jadi selama lebih kurang 9 tahun, 

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai 7 kabinet dengan usia sebagai 

berikut: 

1. Kabinet Moh Natsir, 6 september 1950-21 Maret 1951. 
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2. Kabinet Sukiman, 27 April 1951-3 April1952 

3. Kabinet Wilopo, 3 April 1952-30Juli 1953. 

4. Kabinet Ali Wongso-Arifin, 30 Juli 1953-12Agustus 1955. 

5. Kabinet Burhanudin Harahap, 12 Agustus 1955- 3Maret 1956. 

6. Kabinet Ali- Roem-Idham, 24 Maret 1956-14 Maret 1957. 

7. Kabinet Djuanda, 9 April 1957- 10 Juli 1959. 

(Djamily 1986:69-102). 

Seperti telah dikemukakan di atas Undang-Undang Dasar Sementara 1950 

menganut sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem Pemerintahan 

demikian ini Presiden tidak mempunyai kekuasaan yang riil, melainkan hanya 

mempunyai kekuasaan nominal saja. Kekuasaan yang sebenarnya berada ditangan 

Kabinet yang dikuasai oleh wakil-waki partail politik. Dengan perkataan lain 

presiden hanya berkedudukan sebagai kepala Negara. Hal ini dengan jelas diatur 

dalam pasal 45 ayat 1 UUD Sementara 1950. Bahkan, Presiden Soekarno sendiri 

dalam salah satu pidatonya pernah berkata bahwa beliau tidak ingin menjadi 

Presiden stempel. Yang dimaksud itu ialah bahwa Presiden hanya membubuhkan 

tanda tangan terhadap suatu keputusan yang di tetapkan oleh seorang menteri atau 

kabinet. Hal ini juga terlihat dalam keputusan presiden tentang pengangkatan 

menteri (sekarang departemen) maupun yang tidak (Pasal 51 ayat 2dan 3). Lebih 

jelas lagi hal itu dirumuskan dalam Pasal UUD Sementara 1950 yang berbunyi: 

1. Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu- gugat. 
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2. Menteri-menteri bertanggungjawab atas seluruh kebijaksanaan Pemerintah, 

baik bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masing-masing untuk 

bagiannya sendiri-sendiri. 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas,pada 21 Pebruari 1957 Presiden 

mengeluarkan sebuah Konsepsi Presiden yang berisi (Feith 1970:83-84): 

1. Pembentukan Kabinet Gotong-Royong. 

2. Pembentukan Dewan Nasional. 

Yang dimaksud dengan Kabinet Gotong Royong ialah sebuah kabinet 

yang di dalamnya duduk wakil-wakil dari keempat partai politik besar (PNI, 

Masyumi, NU, dan PKI). Memang, apabila, keempat partai politik tersebut 

mendukung Kabinet, Pemerintah akan mendapat dukungan yang kuat dari DPR. 

Akan tetapi ternyata, keinginan Presiden itu tidak mendapat persetujuan dari  

partai-partai politik, kecuali PKI sendiri.Pembentukan Dewan Pertimbangan 

Agung, dengan anggota wakil-wakil golongan fungsional. 

 Dalam pidato yang disampaikan pada 21 Pebruari 1957, yang dalam 

bahasa Inggris berjudul Saving the Republic of the Proclamation (Feith 1970:83-

84), Presiden Soekarno berkata sebagai berikut: 

“And so I thought about why this situation exste. At long last, I came of 

Government, that is, the style which we call western democracy” 

(Saya berfikir kenapa situasi ini terjadi. Saya adalah pemerintah dimana 

gaya tersebut kami sebut demokrasi barat)  

 Dengan demikian, menurut pandangan Presiden Soekarno demokrasi yang 

dianut sejak periode pertama berlakunya UUD 1945 dan Periode berlakunya 
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Konstitusi RIS dan UUD Sementara 1950 adalah sistem yang salah, diberi nama 

Demokrasi Barat. Oleh karena itu, demokrasi yang ada harus diganti dengan yang 

lain, yang di beri nama demokrasi  terpimpin (Nasution 1992:55). 

 ABRI, utamanya TNI Angkatan Darat, dasar Negara Pancasila 

sebagaimana di cantumkan dalam Sumpah prajurit Sapta Marga harus di 

pertahankan. Pancasila telah berhasil mempersatukan bangsa Indonesia yang 

bertempat di ribuan pulau dan mempunyai berbagai macam bahasa dan 

kebudayaan. 

Melalui berbagai macam cara, akhirnya Kabinet Djuanda memutuskan 

untuk menetapkan UUD 1945 sebagai undang-undang dasar yang tetap yang akan 

menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yang oleh Presiden 

disampaikan kepada sidang Konstituante Republik Indonesia pada tanggal 20 

April 1959. Dan seperti kita diketahui, Konstituante Republik Indonesia tidak 

berhasil menetapkan UUD 1945 sebagai undang-undang dasar tetap untuk 

menggantikan UUD Sementara 1950. Walaupun demikian semua fraksi dalam 

Konstituante Republik Indonesia (juga dalam arti semua fraksi dalam Kontituante 

RI) sepakat untuk menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai undang-

undang dasar tetap. Perbedaan pandangan terletak pada perlu tidaknya tujuh kata 

yang terdapat dalam Piagam Jakarta dimasukkan kembali dalam Pembukaan UUD 

1945 (Djamily 1986:105-109). 

 Oleh karena tidak tercapai kata sepakat mengenai masalah yang berkenaan 

dengan tujuh perkataan itu, maka keluarlah Keputusan Presiden Nomor 150 

Tahun 1959 tentang Dekrit tersebut berisi pernyataan : 
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1. Pembubaran Konstituante Konstituante Republik Indonesia. 

2. Tidak berlakunya lagi UUD Sementara 1950. 

3. Berlakunya kembali UUD 1945. 

4. Pembentukan MPR Sementara dan DPR Sementara. (lihat lampiran 6) 

 

2.2 Masa Bergantinya Kabinet 

2.2.1 Kabinet Burhanudin Harahap (12 Juli 1955-24 Maret 1956) 

Kabinet Burhanudin Harahap merupakan kabinet terakhir yang 

pembentukannya didasarkan atas imbangan kekuasan parlemen sementara. 

Kabinet ini telah banyak melaksanakan program dan mencapai keberhasilan 

dengan perbaikan masalah dalam negeri yang mengganggu, tetapi kabinet ini 

telah mampu membuktikan dengan keberhasilan program  yang dicapainya dan 

kabinet ini mampu menjaga keutuhannya sampai akhir jabatan. 

2.2.1.1 Usaha Kabinet Burhanudin Harahap 

Setelah gagalnya Kabinet Ali I mempertahankan kepemimpinan 

Pemerintah akibat “Peristiwa 27 Juni 1955” segenap rakyat merasa tidak percaya 

lagi pada kewibawan Pemerintah untuk mengatur negara. Maka Presiden 

menunjuk tim formatur untuk membentuk kabinet baru yaitu menunjuk 

Burhanudin Harahap dari partai Masyumi, sebenarnya Burhanudin ingin 

berkoalisi dengan PNI dan Non partai tetapi gagal karena ketidaksepakatan. Maka 

terbentuklah Kabinet baru dari partai Masyumi, dan koalisi partai-partai kecil, 

Burhanudin Harahap sebagai Perdana Menteri yang mempunyai misi menitik 
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beratkan perhatian pada pemulihan kewibawaan dan kepercayaan rakyat dan 

tentara terhadap Pemerintahan (Poesponegoro 1984). 

Adapun usaha-usaha yang dilakukannya: 

1. Melaksanakan pemilu yang telah dilaksanakan Kabinet sebelumnya dan dapat 

terealisasi pada Kabinet ini, sampai dengan tahun 1955 terjadi kepincangan-

kepincangan politik diliputi suasana demokrasi parlemen model Belanda. 

Parpol tidak bertindak sebagai penyalur aspirasi rakyat tetapi hanya 

memperjuangkan kepentingan golongan, maka Pemerintah menanggapi 

tuntutan rakyat untuk menyelenggarakan pemilu dan dapat terealisasi pada 

Kabinet Burhanudin Harahap. Pelaksanaan pemilu untuk DPR tanggal 29 

September 1955 dan untuk konstituante tanggal 15 Desember 1955, empat 

parpol muncul sebagai pemenang PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Untuk DPR, 

PNI mendapat 57 kursi, masyumi 57 kursi, NU 45 kursi dan PKI 39 kursi. 

Hasil dari pemilihan umum belum bisa memenuhi harapan rakyat, karena 

tawar menawar kedudukan dan cekcok antar partai berlangsung terus. 

2. Pengisian Jabatan KSAD yang menjadi lowong karena adanya pengunduran 

diri dari Bambang Utoyo dan digantikan oleh Bambang Sugeng yang diboikot 

oleh kolonel Zulkifli Lubis atau dikenal “Peristiwa 27 Juni 1955” yang 

menjatuhkan Kabinet Ali II dan menjatuhkan wibawa Pemerintah, sehingga 

untuk menentramkan keadaan, kebinet Burhanudin Harahap mengambil 

tindakan dengan mengangkat kolonel A.H. Nasution (Bekas KSAD 

sebelumnya) dengan pengangkatan ini Kabinet Burhanudin Harahap 
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mendapatkan dukungan dan simpati Angkatan Darat (AD) dan rakyat 

(Poesponegoro 1984). 

2.2.1.2 Politik Luar Negeri 

Pada masa Kabinet Burhanudin Harahap ada beberapa prestasi mengenai 

politik Luar Negeri yaitu berhasilnya Kabinet ini membatalkan Uni Indonesia-

Belanda. Dengan ketentuan-ketentuan persetujuan ekonomi  keuangan yang 

berarti untuk Indonesia, dan melakukan tindakan yang berhubungan dengan 

persetujuan KMB. Yang kedua Kabinet Burhanudin Harahap berhasil 

mendapatkan bantuan kredit pangan dari AS oleh Menlu dan Dubes AS yang 

bernilai $ 96.700.000. diserahkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun (Fernandes 

1988: 95-97). 

2.2.1.3 Kejatuhan Kabinet Burhanudin Harahap 

Kabinet ini memerintah 5-6 bulan setelah perhitungan suara hasil pemilu 

diumumkan tanggal 2 Maret 1956, Kabinet Burhanudin Harahap mengundurkan 

diri, menyerahkan mandatnya kepada presiden karena tidak mendapatkan cukup 

kursi dan masa tugasnya sudah habis. Jadi Kabinet ini jatuh bukan keretakan 

didalam tubuh Kabinet ini dan juga bukan kelompok oposisi yang mencetuskan 

mosi tidak percaya, Kabinet terus bekerja sebagai Kabinet Demissioner selama 20 

hari sampai terbentuknya Kabinet baru (Lapian 1996). 
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2.2.2 Kabinet Ali II (24 Maret 1957-10 Juli 1959) 

2.2.2.1 Proses Pembentukan Kabinet Ali II 

Pembentukan Kabinet ini jika dibandingkan dengan proses pembentukan 

Kabinet diwaktu sebelum pemilu, dalam penetapannya berjalan dengan lancar 

karena situasi politik saat itu yang membantu dalam penyelesaian tugas formatur. 

Pemimpin PNI telah menetapkan pedoman pembentukan Kabinet jika seseorang 

dari partai tersebut ditunjuk sebagai formatur. Pedoman ini berpangkal tolak pada 

kenyataan bahwa tidak ada satu formatir pun yang memperoleh suara secara 

mutlak dalam pemilu 1955. oleh sebab itu Kabinet yang akan terbentuk tidak lain 

berupa Pemerintah koalisi. Kemungkinan untuk mengadakan koalisi adalah 4 

(empat) partai yang menang dalam pemilu yaitu; PNI, Masyumi, NU, dan PKI 

(Kansil 1984:186-187). 

Antara PNI, Masyumi, dan NU tidak ada kesolidan yang prinsipil baik 

mengenai pembagian kementrian maupun personalianya. Masyumi dengan tegas 

menolak orang-orang yang dianggap simpatisan atau berbau Komunis. Dengan 

tercapainya tujuan dengan PNI, NU, dan Masyumi mengenai pembagian 

kementrian personalianya sebenarnya pembentukan Kabinet sudah dianggap 

berhasil. Akan tetapi untuk memperkuat kedudukan Pemerintah di parlemen 

diikutsertkan partai-partai kecil yaitu; PSI, Perti, Partai Katolik, Partindo, dan 

Ipki. Partai-partai ini bersama-sama menguasai 30 (tiga puluh) kursi di DPR. 

Dengan demikian Kabinet mendapat dukungan suara 189 suara dalam parlemen 

(Wilopo 1978). 
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Pengumuman resmi pembentukan Kabinet dengan susunan lengkap 

diumumkan pada tanggal 20 maret 1956 (Kansil 1984:185). partai PKI dalam 

Kabinet Ali tidak ikut serta sebab komunis bagi Ali adalah sangat tidak sesuai. 

PKI berusaha menentang hal ini dan presiden pun berusaha agar PKI dapat ikut 

serta, namun Ali tidak merubah keputusannya.  

2.2.2.2 Program Kerja 

(1) Pembatalan KMB 

Menyelesaikan pembatalan seluruh perjanjian yang dihasilkan KMB secara 

unilateral baik formal maupun material dan mengadakan tindakan untuk 

menampung akibat-akibatnya. 

(2) Pembebasan Irian Barat 

a. Meneruskan Perjuangan mewujudkan kekuasaan de facto Indonesia atas 

Irian Barat berdasarkan kekuasaan rakayat dan kekuatan-kekuatan anti 

kolonialisme di dunia internasional. 

b. Membentuk Propinsi Irian Barat. 

(3) Permasalahan Luar Negeri 

a. Menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif berdasa kepentingan 

rakyat dan menuju perdamaian dunia. 

b. Meneruskan kerjasama dengan negara-negara Asia-Afrika dan 

melaksanakan keputusan-keputusan konferensi Asia-Afrika di Bandung 

(Fernandes 1988: 97). 
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2.2.2.3 Tantangan Yang Dihadapi 

Kabinet Ali II membatalkan seluruh hasil KMB sejak 3 Mei 1956, dengan 

demikian maka berbagai hutang RI sebagai akibat KMB juga dibatalkan. Jika 

belanda mau memenuhi tuntutan RI untuk menyerhkan Irian Barat hubungan RI 

dan Belanda tidak akan memburuk. Sesuai dengan programnya Kabinet Ali II 

membentuk propinsi Irian barat ibukotanya di Soa Sio. Peresmian dilakukan 

berbarengan dengan peringatan 17 Agustus 1956 (Poesponegoro 1984).  

Pengangkatan Kabinet Ali menimbulkan kekecewaan karena pemilu dan 

pembentukan kabinet tidak menguntungkan mereka yang aktif dalam partai 

maupun yang bukan anggota suatu partai. Tanda-tanda perbaikan ekonomi 

terutama didaerah-daerah kurang tampak dan hal ini menimbulkan protes pada 

Pemerintah baik langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 1956 protes 

ditandai dengan protes yang dilakukan Asaat yang ditujukan pada orang-orang 

cina ia merupakan bekas menteri dalam negeri masa Kabinet Natsir. Mereka 

menuduh orang-orang cina dalam segala situasi hanya mau untung sendiri dibumi 

Indonesia. Group anti cina menganggap orang-orang cina bertanggung jawab atas 

segala kegagalan pembangunan ekonomi, atas protes ini Pemerintah menegaskan 

tekadnya untuk membantu usaha-usaha pribumi (Setiono 2003). 

Tidak hanya itu saja protes lain ditujukan pada Pemerintah oleh daerah-

daerah luar jawa. Mereka menganggap sejak sekian lama pusat mengabaikan 

daerah. Dengan dalil demi pembangunan daerah penyelundupan yang diiringi 
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pengusaha daerah meluas terutama disulawesi utara, Melawai, Belitung dan 

Sumatra lewat Teluk Nibung. Terhadap peristiwa ini Pemerintah mengambil sifat 

lunak. Penyelundupan tidak ditindak yang menandakan kelemahan pusat. 

Penguasa-penguasa militer didaerah Sulawesi semakin kuat. Dan mereka yang 

kemudian menjadi cikal bakal pemberontakan Permesta (Moedjanto 1988). 

Situasi-situasi konflik makin bertambah dengan berhentinya Bung Hatta 

sebagai dwi tunggal. Tanda-tanda putusnya hubungan kerjasama sudah mulai 

sejak Indonesia menganut sistem demokrasi liberal parlementer dimana Presiden 

dan Wakil Presiden sebagai simbol saja. Dalam banyang hal memang terlihat 

adanya banyak perbedaan pandangan diantara kedua tokoh yaitu Soekarno dan 

Moh. Hatta, masing-masing mencerminkan jiwa penganjur golongan persatuan 

dan golongan administrator. Putusnya dwi tunggal secara resmi pada tanggal 1 

Desember 1956 dengan pengunduran diri Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden   

(Rauf 2000: 115-116). 

Terjadi perpecahan Masyumi-NU dimana Masyumi mempunyai pengaruh 

besar diluar Jawa sedang PNI berpengaruh di Jawa Tengah dan Jawa Timur 

dengan dukungan PKI dan Presiden Soekarno PNI lebih menekankan strategi 

persatuan dibanding perimbangan kekuasaan antara daerah dan pusat dalam waktu 

itu pula Pimpinan Angkatan Darat melaksanaan koordinasi untuk mengatasi 

konflik-konflik internal yang baru saja dilalui. Namun usaha ini berhadapan 

dengan usaha koreksi daerah sehingga krisispun makin berlanjut (Poesponegoro 

1984: 234). 
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Dengan suasana politik yang makin memburuk dengan meluasnya 

pemberontakan-pemberontakan daerah tidak tercapainya Pemerintahan yang stabil 

meskipun telah dilaksanakan pemilu. Masalah nasional yang pelik menempatkan 

Demokrasi Liberal parlementer dari negara yang masih muda masuk dalam ujian 

yang sangat hebat. Berbagai kecenderungan ideologis dan pemahaman tentang 

situasi sosial politik yang semakin berbenturan menyebabkan semua masalah 

tersebut menjadi lahan pergolakan dan perdebatan politik. Maka masalah nasional 

pun dengan mudah menjadi sumbu disintegrasi. Sementara itu Presiden Soekarno 

sering mengemukakan gagasan yang meredakan ketidakpuasannya atas Kabinet, 

mengenai sistem Pemerintahan yang dianut RI pada waktu itu secara keseluruhan. 

Melihat perkembangan yang berlarut-larut presiden Soekarno melontarkan suatu 

gagasan untuk memperbaiki keadaan Pemerintah pada tanggal 21 Februari 1957 

(Poesponegoro 1984). 

Dihadapan para pemimpin partai dan tokoh masyarakat di Istana Merdeka 

Presiden Soekarno mengemukakan Konsepsinya yang kemudian dikenal sebagai 

“Konsepsi Presiden Soekarno” (lihat lampiran 4).  

Konsepsi Presiden menimbulkan perdebatan yang hangat dalam 

masyarakat dan dalam DPR, partai-partai seperti Masyumi, NU, PSII, dan PRI 

menolak konsep ini dan berpendapat bahwa mengubah sistem Pemerintahan dan 

susunan ketatanegaran secara radikal seperti itu adalah wewenang Konstituante. 

Sedang yang tegas menerima adalah PKI dan PNI, mereka menekankan bahwa 

krisis politik yang sedang terjadi hanya bisa diatasi dengan pelaksanaan Konsepsi 

Presiden. 
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Namun ternyata Konsepsi Presiden justru menambah ketegangan karena 

muncul bentuk pertentangan baru antara golongan yang pro dan yang kontra 

terhadapnya, golongan terakhir merasa adanya ancaman dari golongan yang pro. 

Suasana semakin tegang setelah usaha-usaha untuk melaksanakan Konsepsi 

Presiden mendapat tantangan di daerah-daerah yang mengakibatkan gerakan 

daerah semakin meluas (Sundhausen 1986). 

Pada Maret 1957 keadaan tidak berubah namun semakin kacau pergerakan 

daerah meluas ke Sulawesi. Tanggal 2 Maret 1957 berdirilah Dewan Perjuangan 

Semesta (Permesta) dibawah pimpinan Letkol Sumual yang merupakan panglima 

divisi timur. Dewan ini memperjuangkan dilaksanakannya program perjuangan 

semesta untuk menuntut dilaksanakannya repelita dan pembagian pendapatan 

daerah secara adil dimana daerah mendapatkan surplus 70 % dari hasil eksport. 

Hal tersebut menyebabkan Indonesia timur dinyatakan dalam keadaan darurat 

perang yang menempatkan kekuatan sipil dibawah kekuatan militer. DI 

Kalimantan Letkol Basri mendirikan Dewan Lambung Mangkurat pada tanggal 18 

Maret 1957. Seperti daerah-daerah lain Lambung Mangkurat juga menghendaki 

perlakuan yang lebih baik dari pusat (Kansil 1984). 

Kabinet Ali II dinilai tidak berhasil menjalankan misinya, Kabinet merosot 

kewibawaannya. Dimana Kabinet didukung partai-partai yang mempunyai 

perwakilan dalam parlemen, maka kewibawaan parlemen dan partai-partai sebagai 

alat demokrasi juga merosot. Kemerosotan diimbangi oleh naiknya kewibawaan 

kekuatan sosial politik non partai dan non parlementer yaitu Presiden Soekarno 

dan TNI (khususnya AD). Dengan ajtuhnya Kabinet Ali II parlemen hasil pemilu 
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tahun1955 tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya karena Kabinet yang 

kemudian terbentuk bersifat ekstra parlmenter. Jadi Kabinet Ali II adalah Kabinet 

pertama dan terakhir yang pembentukannya didasarkan atas imbangan kekuatan 

sosial, politik dalam parlemen hasil pemilu 1955 (Fernandes 1998). 

 

2.2.3 Kabinet Djuanda (9 April 1957-10 Juli 1959) 

Kondisi politik Indonesia yang tidak stabil telah membuat silih bergantinya 

Kabinet. Kabinet juanda dibentuk setelah Kabinet Ali Sastroamidjojo dua turun. 

Kabinet yang dipimpin oleh PM Juanda dikenal sebagai Kabinet Karya. Sebagai 

suatu Kabinet yang dibentuk untuk mengatasi berbagai kondisi yang kacau balau 

yang dihadapi oleh negara Indonesia, personal dalam Kabinet karya dipilih 

berdasarkan keahlian dalam bidangnya (Fernandes 1998: 99). 

Kabinet ini memiliki program-program yang cukup bagus dalam 

membangun bangsa Indonesia, tetapi karena kondisi bangsa Indonesia yang saat 

ini benar-benar kacau. Walaupun baik dari segi politik maupun ekonomi telah 

membuat program dari Kabinet ini kurang berhasil. Meskipun menghadapi 

berbagai kemelut dan tantangan yang berat baik dari dalam maupun dari luar 

Kabinet ini bisa tetap bertahan paling lama bila dibandingkan dengan Kabinet 

sebelumnya karena sebelumnya Juanda  sebagai seorang Perdana Menteri (PM) 

yang memimpin kabinet ini adalah seorang yang non partai, jujur, dan cukup 

berdedikasi, serta memiliki ide-ide yang cemerlang dalam menghadapi setiap 

hambatan disamping itu Kabinetnya terdiri atas menteri yang cakap dalam 

bidangnya masing-masing (Fernandes 1998: 100).  
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Dengan dikeluarkannya dekrit Presiden 5 Juli 1959 telah mengubah sistem 

ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Dengan adanya dekrit tersebut maka 

Bangsa Indonesia kembali ke UUD’45. Bangsa Indonesia juga menerapkan sistem 

Demokrasi Terpimpin. Dengan begitu sistem parlementer yang selama ini dipakai 

diganti dengan sistem Presidensil. Dengan begitu maka berakhirlah masa 

Pemerintahan Kabinet Karya atau Juanda (Nasution 1995). 

2.2.3.1 Program Kerja Kabinet Djuanda dan Pelaksanaannya 

Setalah dilantik 9 April 1957, Kabinet Djuanda yang disebut dengan Zaken 

Kabinet dengan Perdana Menteri (PM) Ir. Djuanda. Kabinet ini mempunyai tugas 

yang berat terutama untuk menghadapi pergolakan daerah, perjuangan 

mengembalikan Irian Barat, dan menghadapi keadaan ekonomi serta keadaan 

keuangan yang buruk. Untuk mengatasi hal tersebut Kabinet Djuanda menyusun 

program 5 pasal yang disebut Panca Karya. Karena itu Kabinet Djuanda disebut 

Kabinet Karya. Program-programnya yang juga disusun oleh Presiden Soekarno: 

(1) Membentuk Dewan Nasional. (2) Normalisasi keadaan Republik. (3) 

Melancarkan pelaksanaan membatalkan KMB. (4) Perjuangan Irian Barat. (5) 

Mempergiat pembangunan (Fernandes 1998). 

Program pertama yang dilakukan adalah dengan pembentukan Dewan 

Nasional yang menandai bermulanya Demokrasi Terpimpin di Indonesia. 

Kemudian dilanjutkan dengan program yang kedua yaitu normalisasi keadaan 

Republik Indonesia dengan menyelesaikan antar pusat dan daerah. Keadaan 

negara menjadi kacau balau apalagi adanya peristiwa percobaan pembunuhan 

terhadap Presiden Soekarno yang disusuli pula dengan adanya gerakan-gerakan 
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yang bersifat anarki dan diseluruh Indonesia terjadi demostrasi dan 

pengambilalihan milik Belanda. Hal ini menjadikan ekonomi sangat terganggu, 

ditambah dengan dibawanya masalah Irian Barat dalam forum PBB sebagai 

konsekuensi pelaksanaan program Kabinet. Dan untuk menjamin terlaksananya 

program pembebasan Irian Barat pada 10 Februari 1958 Pemerintah membentuk 

Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB). Namun hingga berakhirnya 

Kabinet Karya, perjuangan membebaskan Irian Barat belum berhasil 

(Poesponegoro 1984). 

Kekacauan bertambah parah tatkala beberapa tokoh perwira AD dan para 

cendekiawan membentuk Gerakan Perjuangan Menyelamatkan Negara Republik 

Indonesia dengan mengultimatum Kabinet karya. Kemudian gerakan ini 

memunculkan berdirinya PRRI di Bukit Tinggi dibawah pimpinan Syafrudin 

Prawiranegara  yang bergabung  dengan Permesta untuk melawan Pemerintah. 

Kemudian gerakan ini mendapatkan dukungan dari SEATO yang merupakan 

tangan kanannya AS. Dukungan AS terhadap PRRI-Permesta membuat gambaran 

rakyat Indonesia memberikan opini yang negatif terhadap Adikuasa tersebut 

(Poesponegoro 1984:279-281). 

Pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI-Permesta dapat dipadamkan oleh 

TNI dan merupakan prestasi yang membanggakan bagi Kabinet Karya dalam 

melaksanakan tugasnya. Keberhasilan Kabinet Karya yang lain adalah dengan 

dikeluarkannya Deklarasi Djuanda yang mengatur batas wilayah kepulauan 

Indonesia. Kemudian dikuatkan dengan peraturan Pemerintah pengganti Undang-

Undang  No. 4 prp. Tahun 1960 tentang perairan Indonesia. 
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Kendala yang dihadapi oleh Kabinet Djuanda kebanyakan disebabkan oleh 

masalah pendanaan dimana pos-pos pengeluaran terbesar ada pada: (1) Biaya 

menumpas pemberontakan PPRI-Permesta. (2) Pendapatan berkurang karena 

barter dan penyelundupan. (3) Defisit negara yang besar sehingga mengakibatkan 

inflasi. (4) Disiplin ekonomi masyarakat memang masih kurang (Kansil 1984: 

187). 

2.2.3.2 Berakhirnya Kabinet Juanda 

Sesudah pemimpin pusat terlepas dari krisis  perpecahan negara dan bangsa, 

rakyat Indonesia mengalami lagi masa-masa yang menentukan mati hidupnya 

negara kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi PM Juanda dan Kabinetnya 

menghadapi pertentangan politik dan ideologi. Kali ini dalam konstituante. 

Pertentangan ini merambat masuk kedalam masyarakat dan menambah 

ketegangan – ketegangan . 

Wakil-wakil rakyat yang telah bersidang sejak 10 November 1956 sampai 

Januari 1959, mengalami masalah yang sulit yaitu terutama dalam hal yang sangat 

prinsip yaitu ideologi negara.Dua setengah tahun lamanya perdebatan sengit 

berlangsung dalam konstituante, pers, dan mayarakat tentang hal ini. Kemudian 

Presiden Soekarno muncul dengan konsepsinya disusul dengan gagasan 

Demokrasi Terpimpin.Tapi masih timbul masalah cara apa yang akan ditempuh 

untuk melaksanakan Demokrasi Terpimpin. Kontituantepun menghadapi jalan 

buntu karena soal dasar negara tidak dapat dipecahkan. Dan sesuai pasal 134 

UUD sementara tugas pembentukan UUD baru dibebankan pada Konstituante 

bersama-sama Pemerintah.Karena Kontituante tidak berhasil membuat UUD1945, 
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hal ini disetujui berbagai kalangan. Bahkan, Angkatan bersenjatapun 

menyetujuinya (Poeponegoro 1984:281-283). 

Presiden telah mengemukakan konsepsinya diikuti oleh demokrasi 

terpimpin. Konsepsi Pemerintah terdapat dalam Keterangan Pemerintah tentang 

program Kabinet Karya yang dikemukakan PM Djuanda di depan DPR pada 

tangal 17 Mei 1957 berjudul Rintisan Normalisasi Keadaan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Kedua konsepsi ini berjiwa dan bersemangat Proklamasi 

Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dengan mempelajari bahan-bahan ini secara 

mendalam, PM Djuanda tiba pada konklusi bahwa pelaksanaan Demokrasi 

Terpimpin harus dilaksanakan dalam rangka kembali ke UUD 1945. Ide ini 

disetujui oleh presiden dan diajukan kepada Dewan Menteri pada tanggal 19 

Februari 1959 (Rauf  2001: 123). 

Untuk merealisasi gagasan tersebut pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden 

Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden. Dengan diumumkannya Dekrit Presiden 

5 Juli 1959, maka bangsa Indonsia kembali ke UUD 1945, sedangkan UUDS 

tidak berlaku lagi. Perubahan dalam hal UUD  dan adanya penerapan sistem 

Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945 memberikan pengaruh 

dan perubahan yang besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem 

parlementer yang selama ini dipakai oleh bangsa Indonesia diganti denagn sistem 

presidensil. Secara otomatis dengan adanya perubahan sistem ini maka presiden 

akan berperan sebagai kepala Pemerintahan disamping sebagai kepala negara, 

sehingga Perdana Menteri tidak perlu ada lagi. Maka, Senin tanggal 6 Juli 1959 

sehari setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Juanda dan Kabinet 
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Karya mengembalikan mandat kepada Presiden. Dengan begitu maka berakhirlah 

masa Kabinet Djuanda (Rauf 2001:124-126). 

Suatu periode yang berat telah dilewatinya. Sekalipun program kerjanya 

belum seratus persen berhasil tetapi Kabinet ini telah cukup berjasa dalam 

membangun bangsa ini. Hasil kerjanya contohnya: telah diselesaikan UU Keadaan 

Bahaya menggantikan SOB, UU wajib militer, Veteran Pejuang Republik 

Indonesia (VPRI), UU Perjanjian   Perdamaian dan Persetujuan Pampasan Perang 

dengan Jepang, UU Penanaman Modal Asing, UU Pembatalan Hak 

Penambangan, UU Dewan Perancang Nasional, UU Pembangunan Lima Tahun, 

UU Perkumpulan Koperasi, UU Bank Tani dan Nelayan, dsb-nya (Kansil 

1994:190). 

 

2.3  Dewan Konstituante 

Dewan konstituante merupakan sebuah badan yang membentuk Undang-

Undang Dasar bersama Presiden. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 

1950 Konstituante hanya dibebani tugas untuk membuat undang-undang, dan 

mengkonsultasikannya bersama Pemerintah (Dalam hal ini dilakukan oleh 

Kabinet atau Perdana Menteri) walaupun pelaksanaanya banyak dilakukan 

Presiden (Nasution 1995:41). 

Dalam upaya mempercepat penyelesaian tugasnya Konstituante 

membentuk bagian-bagiannya seperti Panitia Persiapan  Konstituante (PPK), 

Komisi-komisi, Fraksi-fraksi dan seksi-seksi lainnya termasuk Panitia Perumus. 

Persidangan mulai dibuka tanggal 10 November 1956, oleh Presiden Soekarno di 
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gedung konstituante. Jl Asia Afrika No 67 Bandung, dengan acara yang pertama 

adalah membicarakan mengenai tata tertip Kontituante,bersama dengan kreteria 

pemilihan Ketua dan wakil ketua serta hal-hal yang patut dimasukan dalam 

konstitusi. 

Sidang-sidang Konstituante yang membahas tentang materi konstitusi di 

mulai pada pertengahan Novenber 1957, dengan dasar negara sehingga topik yang 

pertama, kemudian dilanjutkan materi tentang wilayah negara, lagu kebangsaan, 

Hak-hak azasi manusia dan hak-hak serta  kewajiban warga negara. Di setiap 

pembahasan masalah memang selalu diwarnai adanya perbedaan pendapat namun 

demikian, sebagian besar materi Konstitusi telah dapat diambil suatu kesepakatan, 

kecuali mengenai dasar negara dan hak-hak azasi manusia, karena dua materi 

tersebut lebih mudah menimbulkan perbadaan pendapat. Tentang hak Azasi 

Manusia, banyak membutuhkan waktu dalam persidangan, disebabkan terlalu 

banyaknya hal yang perlu di pertimbangkan. Kemudian kesulitan pengambilan 

keputusan mengenai Dasar Negara, di sebabkan terdapatnya dua kelompok yang 

berbeda yaitu disatu fihak tetap menggunakan Pancasila sebagai Dasar Negara. 

Dan kelompok lain menghendaki Dasar Negara adalah Islam (Nasution 1995 42-

48). 

Belum sampai Majelis menghasilkan suatu, pada tanggal 23 April 1959 

diadakan  rapat untuk mendengar amanat dari Presiden Soekarno yang isinya 

mengajak untuk kembali ke-UUD ‘45. Kemudian langsung diadakan pemungutan 

suara hingga tiga kali, hasilnya selalu tidak memenuhi mayoritas 2/3 dari Anggota 
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yang hadir, maka sidang menjadi berhenti karena banyaknya anggota yang tidak 

bersedia hadir apabila diadakan rapat kembali 

Suasana menjadi tidak tenang, hingga 1959, maka berakhirlah masa kerja 

dan segala tugas yang di embannya, setelah isi Dekrit Presiden menyatakan 

“Pembubaran Kontituante hasil pemilu 1955” (lihat lampiran 6). Namun demikian 

Konstituante tidak dapat dilupakan begitu saja selama mengisi lembaran sejarah 

perjuangan Bangsa Indonesia karena Konstituante dalam masa persidangannya 

telah banyak merintis tumbuhnya benih-benih demokrasi di Indonesia. Karena 

terbukti telah mampu menghasilkan suatu keputusan, yamg berupa materi 

Konstitusi sekalipun secara menyeluruh belum dapat diwujudkan.                           

                                                                                                                                                     

2.4  Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 

2.4.1 Politik Pasca Dekrit Presiden  

Pada 10 Januari 1959, diumumkan susunan Kabinet presidensial pertama 

berdasarkan UUD 1945 dengan Ir. Soekarno, Presiden/Panglima Tertinggi sebagai 

Menteri dan Ir. H. Djuanda Pertama merangkap Menteri keuangan.Wakil Menteri 

Pertama Dr. J.Leimena, Chairul Saleh dan Dr. Subandrio. Sedangkan Idham 

Chalid tidak dimasukan dalam susunan Kabinet tersebut, tetapi seorang tokoh NU 

lainnya ditunjuk menjadi Jabatan yang paling diinginkan NU. 

Pada tanggal 12 Juli 1959 sebagai konskuensi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli, 

Dewan Nasional dibubarkan. Sepuluh hari kemudian dikeluarkan Penetapan 

Presiden No. 1,2,3 dan 4 Tahun 1959. Pen - Pres No. 1 mengenai Pembubaran 

Kontituante dan berlakunya kembali UUD1945. DPR dinyatakan terus berfungsi 
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sampai Pemilu yang akan datang. Pen-Pres No. 2. mengenai Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Sementara (DPAS yang terdiri dari empat puluh enam 

anggota yang dipilih dan dipimpin Presiden Soekarno sendiri, dengan tugas 

memberi nasihat kepada Pemerintah.Pen-Pres No. 4 mengenai Pembentukan 

Dewan Perancang Nasional (Depernas) yang dipimpin Mohamad Yamin. Partai–

partai politik antara lain PNI, PKI dan NU diwakili dalam DPAS dan Depernas, 

namun Masyumi dan PSI tidak diwakili sama sekali. Kemudian Presiden 

Soekarno mengeluarkan instruksi yang berisi larangan bagi para pejabat tinggi 

negara dan pimpinan perusahaan-perusahaan negara menjadi anggota partai 

politik (Setiono 2003: 781-782). 

Pidato kenegaraan yang diucapkan Presiden Soekarno pada 17 Agustus 

1959, berjudul “penemuan Kembali Revolusi Kita” atau “A rediscovery of our 

Revolution” dinyatakan sebagai “manifesto Politik” (Manipol) dan pada 25 

September 1959 oleh DPAS diputuskan untuk diperinci menjadi “Garis Besar 

Haluan Negara” (GBHN). Kemudian keputusan ini dikukuhan MPRS pada 19 

November 1960 (Legge 2001). 

Pada awal 1960 mulai dikumandangkan slogan Manipol-Usdek yang 

menjadi ideologi negara. Usdek adalah singkatan dari “UUD 1945, Sosialisme 

Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian 

Indonesia.”  

Untuk mengatasi masalah defisit dan inflasi tersebut dengan tiba-tiba, untuk 

kedua kalinya selama berdirinya Republik, Pemerintah melakukan tindakan 

dibindang moneter (devaluasi).Pada Senin 24 gustus 1959 pukul 14.30, setelah 
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sidang Kabinet di Istana Bogor, Pemerintah mengumumkan dikeluarkannya 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2/1959 yang mulai 

berlaku sejak 25 Agustus 1959 pukul 6.00 pagi. Perpu tersebut berisi penurunan 

nilai uang kertas Rp 1.000 (bergambar gajah) dan Rp 500 (bergambar harimau) 

menjadi Rp 100 dan Rp 50. Di samping itu Pemerintah mengeluarkan Perpu No. 

3/1959 yang berisi pembekuan 90 persen semua simpanan uang di bank baik 

deposito maupun rekening koran/ giro yang nilainya lebih dari Rp 25.000 dan 

diganti dengan obligasi jangka panjang (Setiono 2003:785). 

Pada 7 Maret 1960, kembali terjadi usaha pembunuhan trhadap diri Presiden 

Soekarno. Seorang pilot AURI, Letnan Daniel Alexander Maukar, dengan 

mempergunakan sebuah pesawat tempur MIG- 17 membrondong istana merdeka 

dan istana Bogor, dibarengi dengan masuknya suatu satuan tentara ke Jakarta 

untuk mencoba melakukan suatu kudeta militer yang gagal. Akibat serangan 

tersebut 18 orang menderita  luka, tetapi Presiden Soekarno sendiri selamat tidak 

kurang suatu apapun. Kemudian Maukar yang melakukan pendaratan darurat di 

dekat Tasikmalaya berhasil ditangkap dan kemudian dijatuhi hukuman mati. 

Ternyata Daniel Alexander Maukar adalah simpatisan Permesta (Sundhausen 

1986). 

Pada 17 Agustus 1960, Presiden Soekarno mengeluarkan Pen-Pres NO:7/ 

1960 (lihat lampiran 8) yang berisi pembubaran Masyumi dan PSI serta 

pembatasan jumlah partai politik menjadi sepuluh partai saja terdiri dari PNI, NU, 

PKI, Parkindo, Partai Katolik, Murba, Partindo PSII, Perti dan IPKI. Selanjutnya 

dalam Pen-Pres tersebut ditentukan juga bahwa semua partai politik diwajibkan 
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mencantumkan dalam masing-masing anggaran dasarnya, Pancasila sebagai dasar 

negara. Alasan presiden dalam membubarkan dalam pembuatan makar 

pembrontakan Masyumi dan PSI, karena sebagian besar pimpinan partai tersebut 

terlibat dalam pembuatan makar pembrontakan PRRI/ Permesta dan ternyata 

kedua partai itu tidak menyatakan sikap untuk mengutuk dan memecat para 

pimpinannya tersebut.  Setelah itu Presiden Soekarno juga membubarkan “Liga 

demokrasi” dilanjutkan dengan pembubaran “Rotary Club” (Nasution 1995; Feith 

2001:86-87). 

Setelah membentuk MPRS dan DPR-GR, Presiden Soekarno mulai 

melontarkan gagasan persatuan nasionalis, agama dan komunis (Nasakom). 

Sebenarnya gagasan ini sudah dituliskanya pada 1926, yaitu mengenai persatuan 

golongan Nasionalis, Islam dan Marxis  yang menurutnya merupakan suatu 

kekuatan yang riil di Indonesia dan bersama-sama berjuang untuk mengusir 

penjajah Belanda dan mendirikan Republik Indonesia (Alam 2003:289). 

Kemudian Presiden Soekarno mengumumkan terbentuknya Front Nasional 

yang diketuainya sendiri dengan Soedibyo dari PSII sebagai Sekretaris 

Jenderalnya. Badan ini terdiri dari wakil-wakil partai politik, golongan fungsional, 

ormas, DPA dan Pemerintah. Tugas utamanya adalah memobilitas massa dan 

menyebarkan ideologi Mani pol- doktrin Nasakom serta menggairahkan rakyat 

dalam perjuangan membebaskan Irian Barat dan kelak dalam kampanye Ganyang 

Malaysia (Poesponegoro 1984). 

 

2.4.2 PP No. 10 
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Presiden Soekarno pada November 1959 dengan tiba-tiba menandatangani 

Peraturan Pemerintah No. 10 atau yang lebih terkenal dengan sebutan PP-10. 

Peraturan ini berisi larangan bagi orang-orang asing (terutama ditujukan kepada 

orang-orang Tionghoa) untuk berdagang eceran di daerah-daerah pedalaman, 

yaitu diluar ibukota daerah swastantra tingkat I dan II yang mulai berlaku sejak 1 

Januari 1960 (Suryadinata 2002: 90). 

Peraturan yang rasialis ini sangat mengejutkan dan menggoncangkan sendi-

sendi kehidupan orang Tionghoa di Indonesia. Karena pada saat itu Undang- 

Udang Kewarganegaraan Tahun 1958 belum dilaksankan, sehingga terjadi 

keseimbangsiuran dalam menentukan yang mana asing  dan yang mana WNI. 

Para penguasa militer didaerah–daerah dengan seenaknya mengusir bukan saja 

orang-orang Tionghoa asing tetapi juga orang- orang Tionghoa yang berdasarkan 

UU Kewarganegaraan Tahun 1954 telah menjadi Warga Negara Indonesia 

(Setiono 2003: 792). 

PP-10 ini merupakan kelanjutan dari Peraturan Menteri Perdagangan 

Kabinet Djuanda yang dijabat Rachmat Moeljomiseno, seorang tokoh NU. 

Peraturan tersebut dikeluarkan pada Mei 1959, berisi larangan bagi Warga Negara 

asing untuk tinggal dan berdagang di daerah pedalaman. 

Siauw Tjhan segera menentangnya di DPR. Ia menyatakan bahwa peraturan 

semacam ini tidak bisa dikeluarkan oleh seorang menteri, melainkan harus 

merupakan sebuah undang-undang yang disahkan DPR. Siaw Giok Tjhan 

menyatakan bahwa orang-orang Tionghoa mempunyai usaha yang legal didaerah-

daerah pedalaman yang otomatis mendapatkan perlindungan hukum internasional 
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yang harus dipatuhi oleh Pemerintah Indonesia, ia juga memperingatkan kalau 

sampai orang-orang Tionghoa tersebut diusir dari tempat kediaman dan usahanya 

didaerah pedalaman, akan menimbulkan kemunduran ekonomi Indonesia. 

Keahlihan dan pengalaman yang dimiliki orang-orang Tioanghoa yang telah 

bebeapa generasi lamanya akan merusak dan melumpuhkan jaringan distribusi di 

daerah pedalaman (Setiono 2003: 795). 

Peraturan itu dikeluarkan pada saat  Presiden Soekarno sedang di luar 

negeri. Ketika kembali dari lawatannya ke luar negeri dan mengetahui adanya 

peraturan tersebut, Presiden Soekarno sangat marah kepada Rachmat 

Moeljomisena, sehingga dalam Kabinet yang di bentuk setelah 5 Juli 1959 ia tidak 

diikut sertakan. 

Beberapa alasan Presiden Soekarno menandatangani peraturan itu yaitu 

karena presiden Soekarno mendapat tekanan dari militer dan partai-partai Islam. 

Pada umumnya perdagangan eceran didaerah-daerah pedalaman didominasi para 

pedagang Tionghoa yang telah mempunyai pengalaman dan jaringan beberapa 

generasi. Sudah tentu hal ini sangat merugikan para pedagang Islam yang baru 

bermunculan. Para pedagang Islam yang pada umumnya berkiblat ke NU dan 

Masyumi ini merasa sulit bersaing dengan pedagang Tionghoa. Dengan 

diikeluarkan peraturan tersebut, mereka diuntungkan (Suryadinata 2002). 

Dengan dilaksanakan PP-10, puluhan ribu orang Tionghoa terpaksa harus 

meninggalkan tempat usaha dan kediamannya didaerah pedalaman.Peraturan yang 

sebenarnya hanya melarang berdagang eceran tetapi dalam pelaksanaannya juga 

melarang bertempat tinggal. 
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Orang-orang Tionghoa dianggap semuannya berstatus dwi kewarganegaraan 

atau asing, sehingga oleh pihak militer mereka dipaksa meninggalkan tempat 

kediamannya. Bukan hanya para pedagang tetapi yang tidak berdagangpun diusir. 

Tindakan yang paling buruk dilakukan pihak militer di Jawa Barat di bawah 

pimpinan Kolonel Kosasih. Berbagai insiden menyadihkan terjadi, seperti di 

Cimahi pada Juli 1960, seorang perempuan Tionghoa tertembak, karena Ia 

bersama keluarganya mancoba bertahan dan tidak mau meninggalkan tempat 

kediamannya. Insiden ini menyebabkan Presiden Soekarno mengeluarkan intruksi 

kepada para penguasa militer agar tidak lagi memaksa orang Tionghoa 

meninggalkan tempat tinggalnya. Mereka yang terusir menimbulkan masalah 

tempat penampungan di kota-kota besar, karena pada umumnya mereka tidak 

mempunyai famili yang akan menampungnya (Setiono 2003). 

Pramoedya Ananta Toer merupakan sosok penulis terkemuka telah 

mengkritik dan mengecam PP-10 yang dianggap rasialis tersebut. Ia lantas 

menulis serangkaian artikel secara bersambung di Bintang Minggu (edisi minggu  

Bintang timur) yang kemudian diterbitkan menjadi buku berjudul Hoakiau di 

Indonesia pada 1960. Saat Pramoedya Ananta Toer tengah berada diluar negeri, 

buku Hoakiau di Indonesia, ia diminta menghadap ke markas Peperti untuk 

dimintai keterangan. Di Peperti ia diintrogasi oleh Mayor Sudharmono dan tak 

diperbolehkan pulang kerumah. Pramoedya langsung masuk Rumah Tahanan 

Militer (RTM) selama 2 bulan tanpa alasan yang jelas, kecuali ada anggapan 

bahwa Pramoedya telah menjual Indonesia ke Cina melalui buku. Di RTM ia 

kembali menjalani pemeriksaan dan mendapat tuduhan baru yaitu merencanakan 
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pelarian atau membuat kerusuhan. Untuk itu Pramoedya dihukum dengan cara 

dipindahkan ke Penjara Cipinang (Setiono 2003: 794). 

Pengurus Baperki yang mendengar peristiwa ini segera merespon dengan 

mengadakan rapat dan mengutus agar sejumlah pengurus dengan dipimpin Oei 

Tjoe Tat datang kerumah Pramoedya untuk memenuhi Maemunah guna 

menyatakan rasa simpati dan menawarkan bantuan. Baru kemudian Radio 

Australia dan media memberitakan soal penangkapan Pramoedya dan 

pemindahannya ke Penjara Cipinang. 

Akibat pemberitaan pers, Jendral A.H.Nasution terpaksa mengeluarkan surat 

perintah penahanan terhadap Pramoedya Ananta Toer. Sebuah hal yang ironis, 

mengingat pramoedya pada 1958 menerima surat ucapan terima kasih Nasution 

atas perannya membantu Angkatan Darat mengakhiri pemberontakan di Sumatra 

Barat. 

Pramoedya sendiri menjalani fase hidupnya yang paling pahit di Penjara 

Cipinang di mana ia di masukkan dalam sel yang tak layak dihuni, berpintu dobel 

dan sebagian besar teman satu selnya adalah orang-orang yang terganggu jiwanya. 

Penculikan terhadap Pramoedya tahun pada 1960 telah terjadi pembredelan 

sejumlah surat kabar oleh pihak penguasa Angkatan Darat. Termasuk salah 

satunya adalah koran  Bintang Timur  yang dibredel pada Februari 1960 (Smith 

1986). 

Pelaksanaan PP-10 ternyata menimbulkan dampak yang sangat negatif bagi 

perekonomian negara. Daerah-daerah pedalaman  yang ditinggalkan para 

pedagang Tionghoa mengalami kemunduran. Berbagai barang kebutuhan menjadi 
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langka dan harganya membumbung tinggi. Produk-produk pertanian para petani 

bertumpuk dan tidak dapat dipasarkan. Ternyata jaringan distribusi yang 

ditinggalkan para pedagang Tionghoa tidak dapat segera diganti, baik oleh para 

pedagang Islam pribumi maupun koperasi. Demikianlah peraturan yang sangat 

rasialis tersebut berakhir dengan sangat tragis dan merugikan semua pihak.  

2.4.3 Trikora 

Permasalahan Irian Barat yang berlarut-larut dalam Dewan Keamanan PBB 

membuat Pemerintahan Indonesia mengambil langkah-langkah yang strategis 

guna merebut Irian Barat ke Pangkuan Ibu Pertiwi. Berpihaknya negara-negara 

Barat kepada Belanda membuat Soekarno sebagai Presiden Indonesia 

memalingkan muka dan mulai berhubungan dengan negara Komunis. Adalah Uni 

Soviet yang dituju dengan memberikan bantuan peralatan militer, Indonesia pun 

bersiap menghadapi Belanda di Irian Barat (Setiono 2003:797). 

Dalam pidatonya tanggal 17 Agustus 1961 Presiden Soekarno mengatakan 

bahwa perjuangan Irian Barat berada dalam taraf yang menentukan. Pada tanggal 

19 Desember 1961 dihadapan puluhan ribu pendukungnya di Yogyakarta Presiden 

Soekarno mencetuskan Tri Komando Rakyat (Trikora). Adapun isi dari Trikora 

adalah: (1) gagalkan negara Boneka buatan Belanda di Irian Barat. (2) Kibarkan 

Sang Saka merah putih di Irian Barat. (3) Mobilissi Umum (30 Tahun Indonesia 

Merdeka 1980:194). 

Pertempuran antara Belanda dan Indonesia tidak bisa dihindari, di Laut 

Arafuru Deputi KSAL Laksamana Jos Sudarso dengan 50 orang pasukannya 

gugur bersama tenggelamnya KRI “Matjan Tutul” yang dihujani bom oleh pihak 
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Belanda. Sebagai tanggung jawab moral Presiden Soekarno mengganti KSAU 

Laksamana Madya Udara Suryadi Suryadarma karena dianggap tidak bisa 

mengamankan KRI “Matjan Tutul.” Dan ditunjuklah Laksamana Madya Udara 

Oemar Dani sebagai penggantinya (Poeponegoro 1984). 

Pada bulan Mei 1962 tepatnya saat hendak melaksanakan Sholat Idul Adha, 

terjadi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno, namun tidak berhasil 

dan yang menjadi korban adalah Ketua DPR-GR, Arudji Kartawinata itupun 

hanya cedera kecil yang diderita. Karena pemberitaan yang tidak benar atas 

keadaan Soekarno Kantor berita UPI milik AS di Jakarta ditutup untuk jngka 

waktu yang belum ditentukan (Setiono 2003: 800). 

Panglima Mandala memulai Operasi Gabungan “jayawijaya” pada tanggal 

20 Juli 1962, dengan mengerahkan pasukan payung yang diterjunkan secara 

besar-besaran diberbagai tempat di Irian Barat. Demikian juga pendaratan dari 

laut dilaksanakan. Melihat hal ini dunia Internasional bergolak dan menaruh 

perhatian lebih akan masalah ini dan menyarankan kedua belah pihak yang 

bergolak untuk melaksanakan perundingan. 

Perundingan dilakukan dengan pihak Indonesia diwakili oleh Soebandrio 

dan dari pihak Belanda diwakili Van Royen. Dicapai kesepakatan untuk 

menyerahkan Irian Barat ke Indonesia. Kesepakatan ini dilanjutkan dengan 

mengadakan Jejak Pendapat untuk bergabung dengan Indonesia atau tidak. Pada 

Juli-Agustus 1969, masyarakat Irian Barat melalui Dewan Musyawarah Daerah 

Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di delapan kabupaten yang ada di irian Barat 

menilih untuk bergabung dan menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik 
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Indonesia. Pada bulan November 1969 PBB mengesahkan hasil Pepera melalui 

Resolusi No. 2504 dengan 84 negara menyatakan setuju, 30 negara abstain dan 

tidak satupun negara yang menentang (Poesponegoro 1984:331-335). 

Dengan demikian, Irian Barat secara sah telah menjadi bagian dari Republik 

Indonesia. Namun walaupun demikian, gerakan separatis yang dilakukan oleh 

sekelompok orang Papua yangtetap ingin membentuk Negara Papua yang bebas 

dan berdiri sendiri, yang menamakan diri Organisasi Papua Merdeka (OPM) tetap 

aktif bergerak dengan melakukan aksi-aksi penculikan, penyanderaan dan 

penyergapan terhadap pos-pos militer Indonesia. 

Sementara perhatian Pemerintah ditujukan kepada perjuangan pembebasan 

Irian Barat, situasi keamanan di dalam negeri semakin membaik, walaupun masih 

terjadi beberapa kali usaha pembuuhan terhadap diri Presiden Soekarno yang 

dilakukan sisa-sisa gerombolan DI/TII, seperti yang terjadi pada bulan Januari 

1962 ketika ia sedang berkunjung ke Sulawesi Selatan terjadi pelemparan granat 

dan penembakan dengan mortir di Makassar. 

Atas desakan Djuanda, Presiden Soekarno mengeluarkan pengumuman  

bahwa kepada para pemberontak kemudian berangsur-angsur menyerahkan diri. 

Pada 15 April 1961, kolonel Kawilarang dengan pasukannya menyerahkan diri di 

Sulawesi Utara. Disusul oleh Kolonel A. Husein pada 23 Juni, Kolonel M. 

Simbolon pada 27 Juli dan Kolonel Z. Loebis pada 22 Agustus 1961. pada 28 

Agustus, Sjafrudin Prawiranegara bersama Burhanuddin Harahap menyerahkan 

diri, diikuti oleh Moh. Natsir pada 27 September V. Sumual pada 29 Oktober 

1961. Hanya Sumitro Djojohadikusumo yang tetap bertahan di luar negeri sampai 
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dipanggil kembali oleh Presiden Soeharto pada 1967 untuk diangkat sebagai 

menteri perdagangan dalam Kabinet Orde Baru (Nasution 1995:289). 

Gerombolan pemberontak DI/TII di Jawa Barat berhasil ditumpas dengan 

tertangkapnya S.M. Kartosuwirjo pada Juni 1962 dan kemudian dijatuhi hukuman 

mati oleh Mahkamah Angkatan Darat. Demikian juga dengan anggota 

gerombolan Daud Beur’euh dari Aceh dan Kahar Muzakkar dari Sulawesi Selatan 

banyak yang menyerahkan diri, walaupun Kahar Muzakkar sendiri tidak mau 

menyerah dan memilih bertahan di bukit-bukit Sulawesi Selatan.  Ia akhirnya 

tewas tertembak dalam suatu operasi militer pada Februari 1965. Gerombolan 

RMS juga berhasil ditumpas dengan menyerahnya Dr. Soumokil pada akhir 1963. 

Ia kemudian dijatuhi hukuman mati oleh Mahkamah Militer Luar Biasa 

(Mahmilub). Pemberontakan PRRI-PERMESTA baru berhasil ditumpas 

seluruhnya pada Pertengahan 1963, segera dikeluarkan amnesti dan abolisi bagi 

130.000 orang anggota pemberontak dan pengacau keamanan yang memilih 

kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sebelumnya pada 29 Mei 1959, Aceh telah 

menjadi daerah Istimewa dengan otonomi yang luas (Kahin 1997: 75-78). 

2.4.4 Dwikora 

Antara antara tahun 1963- 1964 terjadi konfrontasi antara Indonesia dan 

Malaysia yang bermula dari pembentukan Federasi Malaysia.Gagasan 

pembentukan Federasi Malaysia pertama kali di lontarkan Perdana Menteri 

Malaya, Tengku Abdul Rachman pada 27 Mei 1961. Menurutnya, federasi yang 

akan dibentuk terdiri dari Malaya, Singapura, Serawak, dan Sabah (Kahin 1997: 

194). 
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Untuk mewujudkan gagasan itu, pada bulan Oktober 1961 diadakan 

perundingan antara Perdana Menteri Malaya dan Perdana Menteri Inggris Harold 

Mc Millan di London, Inggris. Dari hasil pertemuan itu, Inggris menyampaikan 

dukungannya terhadap cita-cita pembentukan Federasi Malaysia .Hal ini 

disebabkan Malaya merupakan bekas wilayah jajahan Inggris yang terikat dalam 

British Commonwealth (Persemakmuran Inggris). Dilain pihak, rencana 

pembentukan Federasi Malaysia mendapat tentangan dan kecaman dari Filipina 

dan Indonesia. Filipina menentang pembentukan Federasi ini karena memiliki 

keinginan atas Wilayah Sabah di Kalimantan Utara. Filipina menganggap Sabah 

secara historis merupakan milik Sultan Sulu. Indonesi menentang karena 

menganggap federasi  merupakan gagasan rakyat Malaya, Singapura, Serawak, 

dan Sabah. Selain itu, dicemaskan mengepung Indonesia di sebelah utara. 

Pembentukan Federasi Malaysia merupakan proyek neokolonialisme yang 

membahayakan revolusi Indonesia (Setiono 2003: 815). 

Dalam upaya meredamkan ketegangan di antara ketiga negara, sejak bulan 

April 1963 dirintis beberapa pertemuan para menteri luar negeri Indonesia-

Malaya-Filipina. Melalui pertemuan- pertemuan tersebut ketegangan menjadi 

berkurang. Delegasi ketiga nagara berhasil mencapai pengertian bersama dalam 

memecahkan persoalan-persoalan yang timbul sebagai akibat dari rencana 

pembentukan Federasi Malaysia. Upaya damai ketiga negara ini diperkuat dengan 

di selengarakannya KTT Maphilindo ( Malaya, Philipina, dan Indonesia) di 

Manila (Filipina) pada 31 Juli 1963. Pertemuan ini dihadiri tiga kepala 

negara/Pemerintahan yaitu PM Malaya Tengku Abdul Rachman, Presiden 
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Indonesia Ir. Soekarno, dan Presiden Filipina Diosdado Macapagal (Setiono 

2003). 

KTT Maphilindo berhasil merumuskan tiga dokumen penting, yaitu 

Deklarasi Manila, Persetujuan Manila, dan Komunike Bersama. Isi pokok ketiga 

dokumen tersebut, yakni Indonesia dan Filipina menyambut baik pembentukan 

Federasi Malaysia seandainya rakyat  Kalimantan Utara mendukungnya. Untuk 

keperluan ini, ketiga negara meminta Sekjen PBB membentuk suatu tim 

penyelidik (Poesponegoro 1984:356-358). 

Sekjen PBB menunjuk delapan orang sekretariat di bawah pimpinan 

Lawrence Michelmore sebagai tim penyelidik PBB. Mereka mulai bertugas di 

Malaysia pada 14 September 1963. Sebelum misi PBB menyelesaikan pekerjaan 

dan menyampaikan laporan, tiba-tiba Mlaya memproklamasikan berdirinya 

Federasi Malaysia dan Filipina. Indonesia menilai tindakan Malaya sebagai 

pelanggaran terhadap martabat PB. Selain itu, Malaya dipandang telah melakukan 

tindakan  tidak bersahabat terhadap Indonesia. 

Sebagai reaksi terhadap proklamasi Kedaulatan Besar Malaya dan Inggris di 

Jakarta. Rakyat Malaya mambalas dengan berdemontrasi di depan Kedutaan 

Besar RI di Kuala Lumpur. Sejak 17 semtember 1963 hubungan diplomatik 

Indonesia mengumandangkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora) pada tanggal 3 

Mei 1964 di Jakarta yang berisi dua pernyataan yaitu Perhebat ketahanan revolusi 

Indonesia, Bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, 

Sabah,Serawak, dan Brunei untuk menggagalkan negara boneka Malaysia 

(Poesponegoro 1984:354). 
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Timbulnya konfrontasi Indonesia-Malaya ternyata  merugikan kedua belah 

pihak. Persahabatan kedua negara menjadi retak. Kekuatan perekonomian 

melemah karena sumber keuangan negara dialihkan untuk dana perang. Selain itu, 

citra Indonesia memburuk dimata masyarakat dunia karena Indonesia dinilai telah 

berani mencampuri urusan dalam negeri negara lain, yang berarti telah melanggar 

Piagam PBB. Didalam negeri, konfrontasi Indonesia – Malaya telah 

menguntungkan PKI. Mulai saat itu hubungan Indonesia dengan negara-negara 

komunis semakin erat (Feith 2001: 61). 

Ketika konfrontasi Indonesia-Malaysia masih berlangsuang, Malaysia 

dicalonkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.Indonesia jelas 

tidak menyetujui pencalonan itu. Dalam pidato 31 Desember 1964, Presiden 

Soekarno menyatakan ketidaksetujuannya atas pencalonan Malaysia. Pernyataan 

Presiden ini disertai ancaman akan keluar dari keanggotaan PBB seandainya PBB 

menerima Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan. 

Pada hari yang sama, Kepala Perutusan Tetap RI di PBB menyampaikan isi 

pidato Presiden RI kepada Sekjen PBB U Thant dengan tujuan, yaitu Agar para 

anggota PBB tidak mendukung masuknya Malaysia kedalam PBB, agar anggota-

anggota PBB lebih memilih tetap tinggalnya Indonesia dalm PBB daripada 

mendukung masuknya Malaysia ke dalam dewan keamanan PBB, dan, 

memperingankan PBB bahwa Indonesia bersungguh-sungguh akan melaksanakan 

niatnya (Martowidjojo 1999: 320). 

Pada, kenyataannya, Indonesia tidak memperoleh hasil yang diharapkan. 

Seminggu setelah keluar ancaman Indonesia, Malaysia terpilih sebagai anggota 
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tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dalam menyikapi kenyataan itu, pada rapat 

umum  Anti pangkalan Militer Asing di Jakarta, Presiden Soekarno menyatakan 

Indonesia keluar dari PBB sejak 7 Januari 1965 (Feith 2001). 

Peristiwa keluarnya Indonesia dari PBB merupakan puncak keterkucilan 

Indonesia dari pergaulan internasional. Kondisi politik seperti ini dimanfaatkan 

PKI untuk mendekatkan  Indonesia-RRC, PKI semakin mendapat tempat dan 

banyak mempengaruhi pola kebijakan Pemerintah RI. 

2.4.5 G 30.S/PKI 

Menjelang akhir masa Demokrasi Terpimpin, PKI memperoleh kedudukan 

strategi dalam percaturan politik di Indonesia. Kondisi ini diperoleh berkat 

kepiawaian Dipa Nusantara Aidit dan tokoh-tokoh PKI lainnya untuk mendekati 

dan mempengaruhi Presiden Soekarno. Melalui cara ini, PKI berhasil 

melumpuhkan lawan-lawan politiknya sehingga suatu saat PKI akan denagan 

mudah dapat melaksanakan cita-cita mnjadikan negara Indonesia yang 

berlandaskan atas paham komunis (Setiono 2003: 825). 

Kendati demikian, PKI belum berhasil melumpuhkan Angkatan Darat yang 

pimpinannya tetap dipegang para perwira Pancasilais. Bahkan pertentangan antara 

PKI dan Angkatan Darat semakin meningkat memasuki tahun 1965. PKI 

melempar desas- desus tentang danya Dewan Jendral di tubuh AD berdasarkan 

dokumen Gilchrist. Tuduhan itu di bantah AD dan sebaliknya, AD menuduh PKI 

akan melakukan perebutan kekuasaan (Poeponegoro 1984). 

PKI menganggap TNI terutama Angkatan Darat merupakan penghalang 

utama untuk menjadikan Indonesia negara komunis.Karena itu, PKI segera 
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merencanakan tindakan menghabisi para perwira TNI AD yang menghalangi cita-

citanya. Setelah segala persiapan di anggap selesai, pada 30 September 1965 PKI 

mulai melancarkan gerakan perebutan kekuasaan. Aksi ini dinamai gerakan 30 

September atau G-30-S atau Gerakan September Tiga Puluh (Gestapu). Gerakan 

ini dipimpin Letkol Untung Sutoo, selaku Komandan Batalyon I Resimen 

Cakrabirawa (Latief 2000). 

Pada 1 Oktober 1965 dinihari pasukan pemberontak menyebar ke segenap 

penjuru Jakarta. Mereka berhasil membunuh dan menculik enam perwira tinggi 

Angkatan Darat. Enam perwira Angkatan Darat korban keganasan PKI tersebut 

ialah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal 

M.T. Haryono, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo 

Siswomihardjo. 

Jenderal Abdul Haris Nasution (Menteri Komparteman/ Kepala Staf 

Angkatan Bersenjata) yang menjadi sasaran utama berhasil meloloskan diri dari 

upaya penculikan. Akan tetapi, puterinya, Ade Irma Suryani meninggal setelah 

peluru penculik menembus tubuhnya. Dalam peristiwa itu tewas pula Lettu Pierre 

Andreas Tendean ajudan A.H. Nasution yang dibunuh karena melakukan 

perlawanan terhadap PKI. Demikian pula Brigadir Polisi Karel Satsuit Tubun 

yang tewas ketika mengawal rumah Wakil Perdana Menteri (Waperdam) II Dr. J. 

Leitmena, yang rumahnya berdampingan dengan Jenderal A. H. Nasution (Latief 

2000). 

Di perkampungan Lubang Buaya para pemberontak PKI beramai-ramai 

menyiksa dan membunuh para perwira TNI AD. Mayat-mayat mereka dimasukan 
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ke dalam sumur kering dengan kedalaman 12 meter. Para pemberontak kemudian 

menyumbat lubang tersebut denagan sampah dan daun-daun kering. 

Setelah berhasil membunuh beberapa perwira TNI AD, PKI mampu 

menguasai dua sarana komunikasi vital, yaitu studio RRI dijalan Merdeka Barat 

dan Kantor Telekomunikasi terletak di jalan merdeka selatan. Melalui RRI, PKI 

menyiarkan pengumuman tentang gerakan di 30 September yang ditujukan 

kepada para perwira tinggi anggota “Dewan Revolusi” yang diketuai oleh Letkol 

Untung Sutopo. 

Di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, PKI melakukan pembunuhan terhadap 

Kolonel Katamso (Komandan Korem 072/Yogyakarta) dan Letnal Kolonel 

Sugiyono (Kepala Staf Korem 072/ Yogyakarta). Mereka diculik PKI pada sore 

hari 1 Oktober 1965. Kedua perwira ini dibunuh karena secara tegas menolak 

berhubungan dengan Dewan Revolusi (Poesponegoro 1984:396-400). 
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BAB IV 

PENGARUH PERTENTANGAN SOEKARNO-HATTA TERHADAP 

KEBIJAKAN POLITIK INDONESIA (1956-1965) 

 

Pasca mundurnya Bung Hatta pada tanggal, 1 Desember 1956 Presiden 

Soekarno makin tak terkendali dalam melaksanakan keinginannya membawa 

masyarakat Indonesia kearah kemakmuran yang di cita-citakannya. Soekarno 

semakin tak terkontrol karena lembaga-lembaga yang dibuat untuk mengkritik dan 

mengimbangi kekuatan Soekarno satu persatu mulai di bekukan (Lubis 1988). 

Dalam bidang politik pemerintahan Soekarno pasca pengunduran diri Moh. 

Hatta juga menimbulkan dampak yang tidak sedikit yang ditimbulkan oleh 

ketidakpuasan daerah-daerah akibat pemerintahan otoriter yang diterapkan oleh 

Soekarno. Adanya pembrontakan-pembrontakan didaerah merupakan puncak dari 

kebencian yang diakibatkan pemerintahan yang otoriter sebagai contoh 

munculnya gerakan dipimpin oleh Zulkifli Lubis, ataupun pemberontakan–

pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI-PERMESTA. 

Pemberontakan yang dilakukan oleh Zulkifli Lubis dan kawan-kawan 

mantan petinggi Masyumi pada saat itu dilakukan karena Bung Hatta sebagai icon 

perwakilan luar Jawa ikut disingkirkan oleh Soekarno. Dengan didukung oleh 

Syafrudin Prawiranegara mantan Menkeu dan Sumitro Joyohadikusumo, Natsir, 

dll. pemberontakan yang dilakukan oleh mereka menjadi perhatian yang serius 

oleh pemerintah. Atas nasehat Hatta AH Nasution diutus untuk meredakan 

pemberontakan ini tanpa ada pertumpahan darah. Sampai pemberontakan ini reda 
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berimbas kepada partai Masyumi karena banyak pemimpinnya yang banyak 

terlibat sampai akhirnya partai ini dibekukan oleh pemerintah Soekarno (lihat 

lampiran 5). 

Pertikaian antara partai-partai politik mewarnai kehidupan politik pada 

waktu itu, Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menjadi kekuatan Under dog 

bermain dengan taktik yang begitu licik sampai-sampai Masyumi sebagai lawan 

politiknya yang paling ekstrim terkena imbasnya. Militer menjadi sasaran 

berikutnya dengan berbagai cara PKI mencoba menjerumuskan kekuatan militer.  

Pada sidang Konstituante muncul perdebatan sengit mengenai penggunaan 

syariat Islam dan kaum Nasionalis, karena tidak tercapai kata sepakat Soekarno 

sebagai Presiden mengeluarkan Dekrit untuk memberlakukan Undang-Undang 

Dasar 1945 dan menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar sementara tidak 

berlaku lagi. Pasca Dekrit Presiden dengan salah satu isinya membubarkan dewan 

Konstituante pemerintah juga melarang dan membatasi kegiatan-kegiatan politik 

di Jakarta (Nasution 1995:42-45). 

Pada tangal 17 Agustus 1959 Soekarno mengeluarkan manifesto politiknya 

yang berjudul A Rediscovery of our Revolution, (penemuan kembali revolusi kita). 

Dengan kedudukannya yang sudah kuat Soekarno mencetuskan ide untuk 

meneruskan gagasan Demokrasi Terpimpin yang diberi nama Manipol Usdek 

yang diartikan sebagai manifestasi politik yang mengandung unsur UUD’45, 

sosialisme indonesia, demokrssi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian 

indonesia (Lubis 1988:52-53). 
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Keputusan kontroversial mewarnai kehidupan politik Indonesia pada waktu 

itu, Soekarno tak bergeming sedikitpun menghadapi lawan-lawannya yang hampir 

setiap hari mengkritiknya, sebaliknya Soekarno melaksanakan politik membabi 

buta dengan membredel seluruh majalah/koran yang tidak sejalan dengan cita-

citanya. 

 Pembredelan terhadap Surat-surat kabar memberikan reaksi yang keras 

terhadap Soekarno, terutama Bung-Hatta yang selalu mengkritik beliau 

(Soekarno) melalui Surat-surat kabar atau majalah ikut di bredel, kemarahan Bung 

Hatta bisa diredam dengan banyak mengirim Surat ke Soekarno (Smith 1986). 

Kebijakan politik pada masa pemerintahan Soekarno berlaku juga pada 

Kehidupan Pers Indonesia, secara nyata Presiden Soekarno memberikan orasi 

politiknya untuk mengontrol pers, seperti yang diuraikan dalam biografinya : 

Revolusi memerlukan kepemimpinan... Oleh karena kami masih dalam taraf 
revolusi ekonomi, aku tidak mengizinkan kemerdekaan pers. 
... tentara manakah yang mengizinkan seorang prsjurit menelanjangi 
jendralnya di muka umum, hal yang akan menjatuhkan kehormatan dan 
kepercayaan terhadapnya? Tindakan demikian itu tidak dibenarkan bukan 
karena jendral itu orang yang sombong, melainkan sikap prajurit seperti itu 
dapat menghambat keutuhan psikologis dari seluruh tentara, menimbulkan 
keragu-raguan dan ketidak percayaan. 
“Apabila di satu hari sisa-sisa terakhir dari pekerjaan revolusi sudah selesai, 
apakah Tuan di saat itu akan mengizinkan kebebasan pers?” Dia [seorang 
wartawan asing] menanyaiku. 
“Saya akan membiarkannya dalam batas tertentu. Saya berpendapat 
sekarang bahwa saya tidak akan mengizinkan kemerdekaan yang bebas, 
yang memberikan kebebasan kepada pers untuk membunuh kepala 
negaranya dengan ditonton oleh seluruh dunia. 
... Disuatu negeri baru yang masih bayi seperti negara kami hal yang 
demikian dapat menghancurleburkan kami. Saya memberikan kebebasan 
kepada pers untuk menulis apa saja yang mereka maui asal tidak 
merusakkan keselamatan negara.” 
Dan kalau melewati batas?” 
“Saya jewer telinganya. Ini berarti, saya melarang penerbitan surat kabar 
yang bersalah selama seminggu. Kadang-kadang dua minggu. Kalau ini 
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terjadi lagi, saya mencabut izin penerbitan selama tiga minggu. Dan 
tindakan terakhir, saya menutup pintunya sampai batas waktu yang tidak 
tertentu” (Sukarno : 279-280 dalam Smith 1986: 248-249). 
 
Bahkan tidak segan-segan pula ketika ada suatu surat kabar Ibukota yang 

memuat tulisannya Bung Hatta, tentang kritik terhadap pemerintah mengenai 

ketidak setujuannya terhadap politik “mercusuar” yang hanya menyengsarakan 

rakyat secara nyata tidak ada faedahnya dan hanya “sekedar” mengharumkan 

nama Indonesia ikut di bredel (Budisantoso 2001:30-31). 

Dalam bidang politik pada masa pemerintahan Soekarno menorehkan 

catatan sejarah yang menakjubkan yaitu dengan diutarakannya sebuah konsepsi 

yang menurut dirinya dapat mengubah Indonesia menjadi lebih baik. 

Pada masa Demokrasi Terpimpin Soekarno mengeluarkan Kebijakan yang 

sangat penting yaitu berkaitan dengan Konsepsinya mengenai penggabungan 

beberapa partai politik untuk duduk dalam suatu kabinet, dalam pelaksanaannya 

konsepsi ini mendapat tentangan dari PSI dan Masyumi tetapi tetap dijalankan 

oleh Soekarno (Syamsudin 1998:115-119). Lebih lanjut Sjamsudin (1998: 121) 

mengemukakan bahwa setelah konsepsinya Soekarno bersikeras untuk merebut 

Irian Barat dan Malaysia sebagai bagian dari kampanyenya melawan kolonialisme 

dan imperialisme. 

Kebijakan politik masa demokrasi terpimpin ditandai dengan 

dikeluarkannya Pen-Pres No. 7/1960 yang berisi tentang pembubaran Partai 

politik Masyumi dan PSI serta pembatasan jumlah partai politik menjadi sepuluh 

saja (Setiono 2003:788) kebijakan ini mendapat tentangan yang keras dari Bung 
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Hatta karena sangat berrtentangan dengan ide Demokrasi yang membatasasi hak-

hak warga negara dalam beraspirasi. 

4.1 Bidang Politik 

4.1.1 Politik Luar Negeri Indonesia 

Pertentangan antara Soekarno dan Hatta yang terus-menerus sampai 

dengan mundurnya Hatta dari pemerintahan, membawa pengaruh dalam 

kebijakan mengenai politik Luar Negeri. 

Soekarno semenjak di tinggal oleh Bung Hatta (1957) terus 

melaksanakan kebijakan politik yang tiada kontrol, ia melaksanakan 

politik Mercusuar. Berbeda sekali dengan apa yang dilakukan pada masa 

masih ada Hatta Pemerintah Indonesia melaksanakan politik luar negeri 

dengan bebas aktif. 

Pemerintahan Soekarno mengambil kebijakan tersebut bukannya 

tanpa dasar, sikap Soekarno yang sangat anti-Imperialis dan anti Liberalis 

ia terapkan dalam pemerintahan. Dalam tanggapan punya mengenai dan 

dibentuknya negara Federasi Malaya, Soekarno mengajukan protes keras 

pada dunia, ia terus menentang pembentukan Negara Boneka bentukan 

Inggris, ia memutuskan untuk mengumumkan kebijakan trikoranya. 

Di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Soekarno mengecam di 

masukannya Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB, bahkan 

Soekarno mengecam jika Malaysia terpilih sebagai anggota DK PBB, 

Indonesia akan keluar dari Organisasi PBB. Kebijakan pun diambil yaitu 
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ketika secara resmi Malaysia terpilih sebagai anggota DK PBB dan 

Indonesia memutuskan keluar dari PBB. 

Pasca keluarnya Indonesia dari PBB Indonesia di kucilkan dari 

Negara-negara lainnya (Pergaulan Dunia) terutama dengan politik barat. 

Indonesia dibawah pemerintahan Soekarno mengambil kebijakan Luar 

Negerinya dengan lebih mendekati negara-negara komunis, seperti Cina 

dan Rusia. Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan 

Cina sering juga disebut sebagai poros Jakarta-Peking kedekatan-

kedekatan dengan Negara-negara komunis Indonesia ingin membuktikan 

kepada dunia (Barat) bahwa Indonesia tidak bergantung padanya. 

Soekarno kemudian melaksanakan politik Mercusuar dengan mendirikan 

bangunan-bangunan monomental seperti Tugu Monas, Stadion Sebra 

Senayan dan kemudian melaksanakan GANEFO (Pekan Olah Raga 

Negara-negara komunis). 

4.1.2 Pemberontakan Di Daerah 

Pasca mundurnya Bung Hatta dari pemerintahan terjadi pergolakan 

di daerah-daerah yang menuntut untuk dikembalikannya Bung Hatta 

kedalam pemerintahan. Perpecahan yang terjadi antara Bung Karno 

dengan Bung Hatta membawa dampak yang tidak sedikit. Bung Hatta 

yang diyakini oleh banyak orang sebagai Perwakilan Golongan Luar Jawa 

dan Soekarno yang dianggap sebagai perwakilan Jawa mempunyai 

pendukung sendiri-sendiri. 

 



 

 

114

4.1.3 Militer 

Pertentangan Soekarno-Hatta juga menimbulkan dampak dalam 

tubuh militer. Pada masa pemerintahan Soekarno-Hatta konflik Intern 

dalam tubuh militer dapat diredam (Feith 2001: 97) tetapi pasca 

mundurnya Hatta dari pemerintahan konflik Internal yang terjadi dalam 

tubuh militer kembali memuncak. 

Perseteruan antara kelompok Ahmad Yani dengan Nasution terus 

berlanjut karena masing-masing mempunyai kedudukan yang sama kuat. 

Perseteruan ini dipicu oleh adanya kebijakan Presiden Soekarno sebagai 

panglima tertinggi ,perihal pengangkatan KSAD dan Pangab. Hatta 

sebelum mengundurkan diri dari pemerintahan pernah mengeluarkan 

pernyataan bahwa sebaiknya militer tidak masuk dalam kancah politik 

(Dwi Fungsi), tetapi kalangan militer yang sudah terlanjur masuk kejalur 

politik enggan melepaskan jabatan-jabatan yang di pegangnya. Sebagai 

contoh adalah ketika A. H Nasution merangkap jabatan sebagai Menham 

dan Keamanan kemudian Soekarno mengambil kebijakan dengan 

mengangkat A. Yani sebagai KSAD dengan maksud agar terjadi 

perselisihan di tubuh militer. 

 

4.2 Bidang Ekonomi 

Kebijakan di bidang Ekonomi pada masa Soekarno yaitu diterapkannya 

Sistem benteng, dimana sistem ini lebih dikenal sebagai sistem ekonomi Ali 

(Pribumi) & Baba (Tionghoa). Sebenarnya sistem ekonomi ini lebih 
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menguntungkan buat etnis tionghoa, akan tetapi karena banyaknya kasus 

korupsi yang terjadi pada saat itu dan berganti-gantinya kabinet membuat 

sistem ini kemudian dihentikan pada tahun 1954 (Setiono 2002:677-678). 

Kebijakan ekonomi Ali-Baba timbul akibat adanya ketakutan yang 

dialami oleh presiden Soekarno, yang pada masa itu kehidupan ekonomi 

Indonesia hampir seluruhnya dikuasai oleh orang Tionghoa. Penguasaan 

orang-orang Tionghoa terhadap sendi-sendi perekonomian nasional membuat 

Soekarno berfikir untuk mengandeng dan merangkul Etnis Tionghoa agar 

bekerjasama dan memunculkan pengusaha-pengusaha pribumi agar tidak 

tergantung pada Tionghoa lagi. Dibidang ekonomi pengaruh pertentangan 

antara Soekarno-Hatta bisa dilihat dengan munculnya kebijakan-kebijakan 

pemerintah dimana kebijakan tersebut lebih menggambarkan kediktatoran 

Soekarno daripada konsep ekonomi yang dicita-citakan oleh Hatta. Kebijakan-

kebijakan tersebut adalah kebijakan ekonomi Ali-baba karena  rasionalisasi 

Belanda menjadi perusahaan nasional. 

Kebijakan ekonomi yang lain dilakukan Soekarno pada tahun 1958 yaitu 

dengan menasionalisasikan firma-firma Belanda menjadi perusahaan nasional, 

walaupun kebijakan ini banyak ditentang oleh beberapa lawan politiknya 

terutama kalangan pengusaha swasta luar negeri tetapi tetap dijalankan oleh 

pemerintahan Soekarno (Lev 2001:8). 

Akibat dari adanya kebijakan nasionalisasi firma-firma ini membawa 

dampak perhitungan yang tidak seimbang bagi pemerintah dibidang ekonomi. 

Ekonomi Indonesia yang morat-marit akibat dari persetujuan KMB yang 
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mengharuskan Indonesia membayar pampasan perang Belanda ditambah 

dengan keras kepalanya ahli-ahli ekonomi Indonesia dalam membangun arah 

ekonomi masa depan Indonesia menjadi penyebab krisis yang berlangsung 

waktu itu. 

 Berganti-gantinya Kabinet rupanya menimbulkan kepanikan 

tersendiri, dimana kebijakan ekonomi yang diambil seharusnya dapat 

memecahkan masalah ekonomi yang terpuruk akibat krisis, menjadi tambah 

kacau. Kabinet Burhanuddin Harahap yang bertugas masa itu mencoba 

memperbaiki dan mengatasi krisis ekonomi untuk menaikan gaji pegawai 

negeri dan militer, tetapi belum selesai bertugas kabinet ini harus 

menyerahkan mandatnya kepada Soekarno, sehingga permasalahan ekonomi 

tidak akan pernah selesai karena pemerintah dibawah Soekarno tidak pernah 

serius  melaksanakan programnya, tetapi semua berada dibawah control asing 

sebagai implementasi dari adanya utang yang menumpuk. 

Sejak tahun 1960-1963 kemerosotan ekonomi Indonesia terus 

berlangsung dan bertambah parah akibat berbagai petualangan rezim 

Soekarno. Pederitaan rakyat semakin hebat pada Tahun 1963 beban hidup 

rakyat Indonesia terasa amat menekan sekali. Harga beras yang mula-mula 

hanya Rp. 450  telah melompat naik menjadi Rp. 60 hingga Rp. 70, 

penderitaan rakyat ini membuat Bung Hatta prihatin. 

Kepanikan yang dirasakan rezim Soekarno menghadapi kerusakan 

perekonomian Indonesia di selubunginya dengan petualangan baru yang 

disiapkan yaitu penolakan gagasan pembentukan Malaysia sebagai satu usaha 
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Negara Kapitalis mengepung Indonesia. Program ini didukung dengan 

sepenuhnya oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) karena bagaimanapun juga 

PKI sebagai partai komunis menentang pembentukan negara yang pernah pro 

terhadap komunis. Lebih aneh lagi adalah keterlibatan militer oleh Nasution 

untuk memberikan dukungan penuh kepada Soekarno untuk konfrontasi 

dengan Malaysia. 

Dalam mengatasi krisis ini pemerintah menggunakan berbagai cara 

diantaranya adalah menggagas adanya Deklarasi Ekonomi (Dekon) pada tahun 

1963. Dekon ini mempunyai program dengan bekerja membuat berbagai 

kebijakan diantaranya adalah : 

1. Diciptakan susunan ekonomi yang bersifat nasional dan demokratis, yang 

bersih dari sisa-sisa Imperialisme dan Feodalisme. 

2. Ekonomi sosialis Indonesia, ekonomi tanpa penghisapan manusia oleh 

manusia. Dimana tiap orang dijamin mendapat pekerjaan, sandang-

pangan, perumahan serta kehidupan kultural dan spiritual yang layak. 

(Lubis 1988:77). 

Kebijakan dekon ini tidak juga berhasil mengatasi kemorat-maritan 

ekonomi yang terus menggila, pada tahun 1965 pemerintahan Soekarno 

mengeluarkan kebijakan dengan membentuk sebuah badan yang bertugas 

menghentikan krisis ekonomi yang mengamuk dengan hebatnya. Badan yang 

dibentuk ini diberi nama dengan Komando Tertinggi Berdikari (Kotari) yang 

bertugas melaksanakan pembangunan ekonomi atas dasar berdiri di kaki 

sendiri (berdikari).  
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Sebuah tindakan lain di bidang ekonomi diambil pula oleh rezim 

Soekarno. Dikatakan untuk memenuhi hasrat rakyat Indonesia melaksanakan 

prinsip “berdiri diatas kaki sendiri”, maka di dikeluarkanlah Penpres pada 

tanggal 24 April mengenai penempatan semua perusahaan asing di Indonesia 

yang tidak bersifat domestik di bawah penguasaan pemerintah Republik 

Indonesia. Belum puas dengan membentuk berbagai badan menangani 

kemelut perekonomian ini, maka Soekarno telah membentuk pula sebuah 

badan lain bernama Dewan Pangan Nasional. Dalam badan-badan tertinggi ini 

senantiasa Soekarno menjabat ketuanya, dibentuk oleh Presidium atau staf 

pelaksana, tetapi pekerjaan badan-badan hanya di atas kertas belaka (Lubis, 

1988:102-103). 

Teror PKI semakin meningkat baik dikota-kota besar, maupun 

didaerah pedalaman. Mereka melancarkan  aksi-aksi terhadap yang mereka 

namakan setan desa dan setan kota, dan seakan pura –pura tidak tahu, bahwa 

mereka sendiri sedang berkolaborasi dengan setan-setan kota itu sendiri 

(Poesponegoro 1993). Dengan di mulainya teror PKI ini semakin 

mendekatkan diri dengan kehancuran Soekarno dalam memimpin negeri ini. 

Berawal dari Pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 soekarno 

mengawali kariernya sebagai presiden dengan memberikan Surat Perintah 

Sebelas Maret (Supersemar) kepada Soeharto dilanjutkan dengan kudeta 

terselubung yang dilakukan oleh Soeharto, melengkapi penderitaan Soekarno 

dari jabatan Presiden. 
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4.3 Bidang Sosial Budaya 

Kebijakan pemerintahan masa Soekarno di bidang Sosial Budaya adalah 

kebijakan yang diberlakukan terhadap Etnis tionghoa, kebijakan ini ada yang 

bersifat diskriminasi dan juga ada yang bersifat menghormati kaum tionghoa. 

Dikeluarkannya PP no. 10 tahun 1959 (lihat lampiran 8) merupakan bentuk 

diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa, dimana etnis Tionghoa dilarang 

berdagang didaerah pedesaan. Hal ini menimbulkan keresahan dipihak 

Tionghoa dan banyak terjadi pergolakan khususnya di daerah Jawa barat. 

(Yusuf 2004:1-2; Coopel 1994:76-77; Setiono 2003:791-795). 

Kebijakan ini tentu saja mendapat tentangan dari berbagai pihak tak 

terkecuali pemerintah RRC yang selama ini banyak mendukung pemerintah 

Soekarno. Bahkan banyak surat-surat kabar di RRC yang melancarkan aksi 

anti-Indonesia. Mengutip yang dikatakan oleh etnis tionghoa Setiono 

(2003:567) mengungkapkan bahwa “lebih baik mati dari pada  hidup dilarang 

berdagang”. Kata-kata seperti ini hampir seluruhnya didengungkan oleh 

sebagian besar etnis Tionghoa yang hidup di daerah-daerah. 

Pada tanggal 17 Agustus 1963 dicetuskan manifesto kebudayaan oleh 

kelompok yang tetap mendukung demokrasi dan martabat manusia. Isi dari 

manifesto kebudayaan tersebut  mengungkapkan bahwa kebudayaan adalah 

perjuangan untuk menyempurnakan kondisi hidup manusia dan tetap 

berpegang pada Pancasila sebagai Falsafah kebudayaan mereka. Manifes ini 

juga mendapat tentangan dari seniman-seniman yang tergabung dalam Lekra 



 

 

120

(Wadah Seni Bentukan PKI) termasuk diantaranya adalah Pramudya Ananta 

Toer. 

Orang komunis menganut paham bahwa dalam kebudayaan “politik 

adalah panglima”, dan segala kreativitas seniman hendak ditundukkan 

kebawah kaki politik. Pramudya dan kawan-kawannya dalam lekra mencoba 

menjual konsepsi seni realisme sosial, yang harus menyatukan cita-cita 

perjuangan Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan kreativitas seni mereka. 

Begitu kejinya cara orang-orang komunis ini menghantam mereka yang 

menolak konsep “politik adalah panglima”, hingga dengan tak jemu-jemunya 

mereka mengutuk seniman-seniman bukan komunis sebagai kontra 

revolusioner, antek imperialis, anti-manipol, dan sebagainya (Lubis 1988). 

Kegiatan tokoh-tokoh Lekra ini telah ikut memanaskan suhu politik, dan aksi-

aksi mereka telah berkembang jadi aksi teror terhadap para budayawan yang 

bukan komunis. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Kesimpulan  

Pertentangan Soekarno-Hatta merupakan pembelajaran yang baik bagi 

pemerintahan yang ada saat ini. Dengan menggali pemikiran-pemikiran kedua 

Founding Fathers  diharapkan nantinya dapat memberikan nilai lebih pada skripsi 

ini. 

Soekarno yang Jawa dan Bung Hatta yang luar Jawa itu, perbedaan 

pandangan sebenarnya telah terlihat apalagi ditambah dengan alam lingkungan 

yang membentuknya. Soekarno dibentuk oleh pendidikan dalam negeri sedangkan 

Bung Hatta banyak memperoleh pendidikan di Barat, sehingga dalam memandang 

kebijakan pemerintah kolonial Belanda mengalami perbedaan. 

Sejarah Pertentangan Soekarno-Hatta diawali semenjak keduanya aktif 

melawan pemerintahan Kolonial Belanda. Perbedaan pandangan keduanya terjadi 

terus-menerus sampai keduanya memegang pemerintahan. 

Pertentangan pertama Soekarno-Hatta terjadi ketika keduanya melakukan perang 

“urat syaraf” yaitu dengan mengirimkan tulisan yang di tujukan kepada 

pemerintahan kolonial Belanda. Soekarno banyak menulis pada majalah “Suluh 

Indonesia Muda dan Fikiran Rakyat” antara tahun (1926-1967) yang merupakan 

saluran Aspirasi dari Partai Nasional Indonesia (PNI). Dalam majalah tersebut 

Soekarno banyak memberikan dasar-dasar pemikirannya yang radikal dalam 
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bidang ekonomi, politik dan sosial. Pemikiran Soekarno yang paling mendasar 

adalah ketika ia menulis dengan judul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. 

Bung Hatta meletakkan dasar-dasar pemikirannya dalam majalah “Daulat 

Rakyat”. Pemikiran Bung Hatta lebih dekat dengan Sosialis, sekaligus lebih 

mengedepankan perjuangan dengan cara-cara yang kooperatif, majalah dimana 

Hatta banyak menulis  adalah bentukan dari Perhimpunan  Indonesia (PI). 

Bung Hatta dalam perjuangannya melawan pemerintah kolonial Hindia 

Belanda dikenal lebih kooperatif daripada Soekarno, ironi terjadi ketika Soekarno 

di penjara Sukamiskin berkirim surat kepada Ratu Kerajaan Belanda agar 

dibebaskan dan diperingan hukumannya. Hal ini membuat banyak pertanyaan 

mengenai sikap non kooperatifnya Soekarno. 

Pemerintahan diantara keduanya terus terjadi pergulatan hebat, terutama 

dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh keduanya. Sebagai 

contoh adalah ketika Bung Hatta tanpa sepengetahuan atau persetujuan Soekarno 

mengeluarkan maklumat no. X tahun 1945 yang secara tidak langsung 

menurunkan wibawa Presiden dimata lembaga-lembaga yang lain. Soekarno pun 

demikian, dalam mengeluarkan kebijakan sering berlawanan dengan Bung Hatta. 

Pertentangan Soekarno Hatta memuncak tatkala keduanya berada dalam 

pemerintahan. Perbedaan-perbedaan mengenai bentuk negara, jalannya 

pemerintahan dan pendapat keduanya mengenai revolusi sudah selesai atau 

belum, tidak dapat mereka selesaikan. Dengan semangat ksatrianya Bung Hatta 

mundur dari pemerintahan tepatnya tanggal 1 Desember 1956. Ada beberapa 

alasan mengenai kemunduran diri Bung Hatta  (1) Hatta menilai Soekarno sudah 
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tidak sejalan dengan pemikirannya yang akan lebih memilih kekuasaan otoriter 

(2) Opsi yang ditegaskan berikutnya adalah keinginan Hatta untuk mengkudeta 

Soekarno tapi tidak dilakukan karena dapat membahayakan Republik. 

Pasca mundurnya Bung Hatta dari pemerintahan Bung Karno makin 

percaya diri terhadap kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Konsepsi Presiden 

Soekarno pada tahun 1957 yang menginginkan penggabungan Parpol-parpol 

dalam suatu pemerintahan banyak ditentang, tetapi hal ini tetap saja dilaksanakan 

oleh Soekarno. 

Sikap otoriter yang ditunjukan oleh Soekarno membawa dampak yang 

tidak sedikit bagi kebijakan politik Indonesia. Dalam bidang politik Soekarno 

melakukan banyak perubahan yang fundamental seperti mengangkat KSAD yang 

baru yaitu A. Yani dengan tidak memandang latar belakang, pangkat, senioritas 

dan sebagainya serta melakukan pendekatan dengan bangsa-bangsa yang 

berhaluan komunis. Kedekatannya dengan bangsa yang berhaluan komunis 

disebabkan karena bangsa Barat yang Liberal tidak banyak mendukung 

pemerintahannya. 

Dijauhinya Soekarno dari Dunia Barat yang dilanjutkan dengan keluarnya 

Indonesia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuat Indonesia tidak 

mempunyai pilihan lain untuk bergabung dengan blok komunis. Keterasingan 

Indonesia dari negara-negara Barat menyebabkan timbulnya simpati dari negara-

negara blok komunis (Timur) yang lebih mendekatkan diri dengan Indonesia. 

 Indonesia kemudian melaksanakan politik Mercusuar. Diantaranya adalah 

dengan membangun Gelanggang olah raga senayan Jakarta (sekarang “Gelora 
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Bung Karno”) dan pelaksanaan Ganefo (Pekan Olah Raga Bangsa-Bangsa 

Komunis). Dengan pelaksanaan politik mercusuar tersebut praktis Soekarno telah 

melenceng dari kebijakan politik Indonesia yang bebas-aktif. 

 Kebijakan politik penting yang melandasi kehidupan Soekarno pada waktu 

itu adalah dengan mendekatkan diri dengan RRT (Republik Rakyat Tiongkok) 

yang kemudian banyak dikenal sebagai Poros Jakarta–Peking. RRT kemudian 

banyak memberikan bantuan kepada Indonesia baik itu dalam bidang politik 

maupun ekonomi sebagai wujud hubungan bilateral kedua Negara. 

Dibidang Ekonomi Soekarno mulai menerapkan ide-ide mengenai 

ekonomi komandonya, kendati  bertentangan dengan ide tentang perekonomian 

dengan Bung Hatta pada saat krisis ekonomi Bung Karno selalu meminta 

pendapat Bung Hatta mengenai cara mengatasinya, tetapi tidak ditanggapi oleh 

Bung Hatta. 

Hal lain yang menjadi sebab penting dalam bidang ekonomi adalah 

mengenai nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia, 

keduanya saling berbeda pendapat. Hal ini terjadi karena keduanya memiliki latar 

belakang pendidikan dan lingkungan yang berbeda. 

Dalam bidang sosial dan kebudayaan Soekarno pasca mundurnya Hatta 

mengungkapkan kebijakannya bahwa seni  harus sesuai dengan idenya mengenai 

penggabungan aliran-aliran yang ada dalam seni. Kebijakan ini diambil karena 

Soekarno tidak menginginkan adanya pemikiran yang berbeda dengan dirinya 

yang mengganggu jalannya revolusi. 
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Kebijakan Soekarno selanjutnya ialah dengan melarang terhadap semua 

kesenian maupun musik yang dianggap keBarat-Baratan. Sebagai contoh adalah 

pelarangan Grup Musik Koes Ploes yang kemudian memenjarakannya lalu dicekal 

peredaran kaset maupun piringan hitamnya (Suara Merdeka 9 Januari 2005). 

Pertentangan Soekarno Hatta terbukti memberikan dampak yang tidak 

sedikit bagi kebijakan politik Indonesia baik itu dalam bidang politik, ekonomi, 

maupun sosial budaya. Dampak dari pertentangan tersebut setidaknya mengubah 

perpolitikan Indonesia yang demokratis menjadi otoriter.  
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