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BAB V 

KESIMPULAN 

 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis 

dengan mengacu pada rumusan masalah di bab pertama serta hasil analisis pada bab 

empat. Peneliti akan menyimpulkan bagaimana terjadinya hubungan Ir. Soekarno 

dengan Drs. Moh Hatta. Sesuai dengan rumusan masalah pada bab I, terdapat 

beberapa hal yang akan penulis simpulkan dalam bab ini sehubungan dengan 

permasalahan yang dibahas pada skripsi yang berjudul Dari “Dwitunggal sampai 

Dwitanggal” kajian Historis Mengenai  Dinamika  Hubungan Politik Ir. Soekarno dan 

Drs. Moh. Hatta. Skema periodisasi yang di gambatkan ke dalam dua dimensi yaitu 

ketika Dwitunggal terbentuk setelah mereka bersatu dan menghilangkan perbedaan 

demi mencapai cita – cita bersama dan memimpin bangsa dalam gerbang 

kemerdekaan. Dan seiring waktu Berakhir dengan dwitanggal, setelah saling tak 

sepaham dalam berbagai hal seperti yang terjadi pada masa pergerakan.  

Ir. Soekarno – Drs. Moh. 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 colonial baik Hatta maupun Soekarno cenderung bersikap 

radikal (non kooperatif) tetapi yang membedakan karakter jiwa perjungannya. 

.  
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Penelitian ini mengkaji tentang dinamika hubungan politik Soekarno – Ha      

tta mulai dari keduanya dinyatakan sebagai Dwitunggal sebagai citra pemimipin 

bangsa Indonesia dalam pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui keadaan politik indonesia tahun 1945-1956 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 minta 

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 Ir. 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 ix 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. 
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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 terutama setelah lengsernya Ds. Moh. Hatta dari 

jabatan wakil presiden. 

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa pertentangan Soekarno-Hattan 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. Pertentangan antara Soekarno dan Hatta ini  menarik untuk dijelaskan, sebab 

dengan melihat posisi simbolis Hatta maka pengunduran dirinya dari jabatan Wakil 

Presiden mempunyai implikasi yang tidak sederhana dalam kehidupan Indonesia pada 

waktu selanjutnya. Tindakan Hatta dapat ditafsirkan sebagai bentuk penarikan 

dukungan penduduk luar Jawa terhadap legitimasi pemerintah pusat. Selain itu, sejak 

Hatta meletakkan jabatan, Soekarno mulai menjadi satu-satunya figur sentral dan 

poros kehidupan nasional Indonesia, keseimbangan politis terganggu, dan munculnya 

ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat.  

Dengan demikian, hubungan antara Soekarno dan Hatta dapat dimasukkan ke 

dalam wilayah politik yang batasannya tidak hanya didasarkan pada tata aturan, tetapi 

juga hubungan kultural baik sebagai keseluruhan atau pada bagian-bagian tertentu. 

Dua alasan dapat dikemukakan untuk menjelaskan hal ini. Pertama, seperti telah 
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disampaikan di muka, Soekarno-Hatta tidak sekedar simbolisasi hubungan politis, 

tetapi juga hubungan kultural yang secara kasar masing-masing mewakili Jawa dan 

luar Jawa, sinkretisme Jawa dan Islam puritan, dan mistisisme dan merkantilisme. 

Unsur-unsur kebudayaan dalam konteks politik mencakup nilai-nilai, keyakinan-

keyakinan, dan sikap – sikap emosional mengenai cara-cara menjalankan 

pemerintahan. Oleh karenanya, kebudayaan dalam konteks politik boleh dianggap 

sebagai ekspresi untuk menunjukkan lingkungan emosi dan pendirian sebagai tempat 

sistem politik itu berjalan. Tindakan politik ditentukan oleh berbagai macam faktor 

seperti tradisi, ingatan sejarah, motif, norma, emosi, dan symbol.  

Kedua, dwitunggal Soekarno-Hatta adalah simbol Indonesia itu sendiri, yang 

terbentuk sebagai sebuah masyarakat majemuk (plural society).  Berdasarkan hal ini, 

maka bagi para pendukungnya, baik Soekarno maupun Hatta dapat dilihat sebagai 

patron. „Persekutuan‟ yang berhasil antara Soekarno dan Hatta dalam dwitunggal 

ditentukan oleh kemampuan mereka untuk mengakomodasikan motivasi para 

pengikutnya untuk membangun negara baru. Masyarakat di negara baru selalu diliputi 

oleh motivasi yang sangat kuat untuk membangun identitas yang mengantarkan 

mereka untuk mendapatkan pengakuan umum sebagai pihak yang turut bertanggung 

jawab dan mempunyai kontribusi yang berharga terhadap negara. Mereka juga 

dilekati oleh semangat untuk membangun negara modern yang efisien dan dinamis. 

Semangat ini mempunyai tujuan lebih luas yang bersifat praktis, antara lain adalah 

pencapaian kemajuan, peningkatan taraf hidup, penciptaan tatanan politis yang 

efektif, pembentukan keadilan sosial, dan perebutan tempat untuk memainkan peran 

yang dianggap penting dalam panggung politik.  


