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Atjara

r 1,

Menetapkan Atjara Sidang pleno ke

II

tahun 1957,
Z. Mensahkan Peraturan ' Pembentukan
dan fiara kerdja Komisi-komisi Kon-

Ketua

stituante,
3, Menetapkan soal-soal jang patut dimasukkan dalam Undang-undang l)apar,
4. Menetapkan sistimatik sementara bagi
Undang-undang Dasar,
5. Memilih Sekertaris Djenderal dan men'
sahkan penundjukan Sekertaris"seker
taris.
Mr Wilopo.

:
: R. Akoep Goelanggd.

Sekertaris
Djumlah Anggota jang hadir: 846 orang.

-rt'

R.P. Soewarno Warnodiprodjo, Soemarto, A. Sjafiuddinn
Anwar Sutan Amiruddin,- Kiai Hadji Sapari, Ir Soeroto
Mangoensoemarto, Andi Gappa, M. Bannon Hardjoamidjojo, Soewarti Bintang Soeradi, Mr J.C.T. Simorangkir, Mr
Renda 'Saroengallo, G. Winaya, K.H.M. Rodjiun, Hadji
Intje Achmad Saleh Daeng Tompon 'Kasim, Kijai Hadji

Noer 'Alie, Mr Gele Harun,

I

Gde Putra Kamayana,
Ischak Surjodiputro, A. Jasin, K.H.M. Sjukri, A. Anwar
Sanusi, Djamhari, Abadi, Baheramsjah St. Indra, Slamet

Jv.n Prawoto Mangkusasmito, R. Hendrobudi, K.H. Achmad

Azhary, Ir Sakirman, Nj. Hadji Ibrahim Siti Ebong, Nj. Siti
Salmi Sismono, Subandi Martosudirdjo, Saifudin Zushri,
Asoad bin Moeharnmad Atkalali, Ketut Subrata, Soesilo
Prawiroatmodjo, Dr Sudibio Widjojokoesoemo, M. Sumbarhadi, Nj. Amir Sjarifudin Djaenah, Achmad Sumadi,
Moh. Munir, K.H. Taufiqurrahman, Sukarni Kartowirjo,
Hadji Aboebakar, Prof. Mr R.A. Suhardi, Mr R. Sindian

l.
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Djajadiningrat, Nj. Kamsinah Witj.oqatmoko, Setiadi .Reksopiodjo, Tan Ling Djie, Sarmidi_$atggnsarkoro, Asna'
wi Said, Raden Hadji Achmad Hasbullah, Mohammad
Sjafii Wirakusumah, Prof. H. Abdul Kahar Muzakkir, Mo'
hlmad Pattisahusiwa, Drs A. Raya Rangga Andelo, Abdul
Radjab Daeng Massikki, Hadji Abdullah Addari, Kijai-Hadji
Abubakar Bastari, Iskandar Wahono, Emor Djajadinata,
Nj. Sulasmi Mudjiati Sudarman, Hqd"j i Zainal, !{r_ .$,-. Pra'
tiicto Sastro Hadikoesoemo, Mr WiloPo, R.H. Hadjid, Nadimah Tandjung, Soediono, H.M. Zainuddin, Zainoel'Abi'
din Sjoe'aib, Nj. Mien Sutari Abdul Gani Suriokusumo, R.
Ferdinandus Basoeki Poerwosapoetro, Soedijono Djoioprajitno, H.M. Salim Fachry, Suwirjo, Mick Nirahuwa,
narana Abdullah, Umar Salim Hubeis, Achmad Nawawi
Saleh, Achmad Zakarua, H. Ridlwan, Maschoen Hadji Ach'
mad Fauz5r, Nj. Adiani Kertodiredjo, M. Ng. Gede Sosrose'
poetro, Di Imanudin, S.U. Bajasut, Moenawar Djlgla,qi,
Hermanu Adi Kartodihardjo, K.H. Sauki, Ma'sum Kholil,
Kj. Abdulmanab Murtadlo, Kasijati, K.H. Abdoel Channan,
Datoe Poetrawati, K.H. Achmad Zaini, H. Nachrowi Thohir,
Sajogia Hardjadinata, Hadji Soeklon, Kjq Hapji .$a1un,
I(.if.A.S. Mansjur. K.H.A. Bakrisidiq, Nihajah, Ali Masjhar, Hadji Abu Sudja, Alwi Murtadlo, Rd. D. S_oeparta
Partawidjaja, K.H, Anas Machfudz, Kijai Zahid, H. Moh.
Thohir Bakri, Nj. Abidah Machfud, Soenardi Adiwirjono,
Soetedjo Brodjonegoro, Achmad Anwar, Muntaha, Sari'
koen Adisoepadmo, Rachmat Susanto (S. Rachmat), Alimarkaban Harsono, Dr Soembadii, R. Hadisoenarto, Dr R.
Surjodipuro Parijono, H. Soetadi, Tedjo, Ni, So_enarjo
Mangunpuspito, S. Sardjono, Dr Sahir Nltihar{ig, 4, Pra'
tikto, Sarino Mangunpranoto, Suputro Brotodihardjo, H.
Muchjiddin al. Churaifisj, Abdul Djamil Misbach, Achmad
Mudatsir, K.R.H. Abdullah Awandi, Kiai Hadji Ali Maksum, H. Mr Kasmat, R. Sardjono, Oetomo, Nj; S.D. Susanto,
Affandi, Soehari Kusumodirdjo, Nj. Solichah Saifoedih, R.
Ng. Sumodarmodjo ol,, Sujamto, Mr Mohamad Jusuf,
Soelardi, Saleh Abdullah, Kijai Hadji Mochamad Cholil,
Muchamad fAdnan, Toeraichan Adjhoeri, Soepardan Martosoewito, Roespandji Atmowirogo, Sadji Sastrosasmito,
Karkono Partokusumo alias Kamadjaja, Mr K.R.T.S.
(Soedarisman) Poerwokoesoemo, V.B. da Costa,' Dr R.
Valentinus Soedjito Dwidjoatmodjo, R.M. Hadisoebeno
A
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Sosrowerdojo, Dr Roestamadji, Kijai Hadji,Maksoe*,_.,1{'
Senct;al[oehamad
S. KamawiOjija,
'Suratlo, Soekarna Soetisna
Ganakusumah,

R. S-oeg3n3
i;, M;a;miLatria,
liis,-MutramaO Bachar, Muhammad Siadeti Hassan, 9.t*uoi, As*ata Hadi, K. Hadji Abdulrachman, K.R.R.H,
Wfon.' Notr Idris, Boediman Tiiasmaraboedi, B,adja [?pt"lioti-", nnin Siitraprawira, Dr M. Gunawan Partowidigd-gt
Hadji
Raden Basara AOi*itt ata, Hadji Abubakar Jusuf,
fiur.in, Rd. Abdurochman Wangsadikar_ta, Hadji Muhamad
Dilhffi, Rd. Hollan Sukmadiningrat,-1\{uhammad Rusjad

saleh solihuddin, R. Muhammad
ffi;fiil;' Kijai Hadji
sutalaksana,

sirt.'i,' Abu

Bakar, Ac-lom1d Das_q!i, . Raden

f.HA. bimjati, D: Sukardi, lladji-$sjmawi, K'H'
ivlotSjarkowi
Alam,
Djuru
Dahlal_
Ismail
tt.
#;;d $:iOjari,
lnurtii"-l,inti siiio M. Tolib, H. Mohamad Toha bin Moh.
Nur, Hadji Umar Bakry, H-adli n{psq1 D!, ll?gati Basa,
n"oii-S5iit<awi, Ruslan- Muljohardig,
-gl"rtt^a{ji Illas Jaco-ub,

Sutan Mangaradja,
nfo.htuf Husin, Binanga Siiegar
H;ditAbdul nanim Abdultah, E_dwa{q g.oran Damanik, Mu'
i,.*";;d eri n"";iirh t_"[is'@eHALS), Anwar Nasution,
numani Barus, M: Arsjad Th. Lubis,*Zainal Abidin Nurdin;
H. AOnun l,ubis, M. Sabri Munier, Ibrahim IJ-g.man, Ft-aj-i
eii Ui*tn, H. WittO Basiuni bin H. Imran, Abclullah.Jazidi,
H.M. Marwan Nur, Hadji Abduraehman bin Ismail, Darmawi Munawir, H.!VI. Hanafi Gobit, Il.-Husain-Qadry, Hx'
bin
liji n"rt"i"tt'ebOuirtamid, Abd. sairi Karim, Mochsen
Abubakar Alayderus, Ds- wilhelm
sbrma wit* said, sajid
"Jakin
intan Parmata, _Ab{Yl -Muin
iotrannis Rumanibi,
Munier, Da9lS S.tt"{i,1}1*"'
b;ilt Myala, Abdui Ra!!m
[;;lE,- Sii*irudarmo, Mshammad Arifin bin Abdulrah'
Surasto,_5ii?i II"{ii
;;", Gulam, Suratno, Alimin, Setiati
Kiifl ^ 4l0ii
e[t6* Chasany, Mr- Ahmaci Astrawin?la,^
-lvfuni.t,
Asi'ari,
K.H. Uactrtan Abdoelqohhar,-Arnold K.H. Gozali
Lalu Lukman, H. Mustadjab,
-lVlononutu,-.S-abilal
HadjiTjikwan'
n"rir[ n. ucicrr. Machfudi pffendie, Kijai
K.H. Asnawi Hadisiswojo, ry A; Rahff. brfirum Djamil,
"Tutilirsih
Harahap, S-arwono S._Soetardjg:
*rn, N:. Mr
Sungkawati
Ai6 irioofo, Basuki, Firmansjah, Nj. Tresna
&iniOi, Iioesain Poeang Lim6oro; A_.S. Dharlr, A,. ea$3r
bin
Si i.*ting Aiam, Sjimsoe Harjl-Udayar- Pangkoe'
O;*ri;, Soetiono'i'iidtoprawiro, Usry.afr Harnid, Singgfh

d;pi;hifriiOl"o, Mairirunah, R. Soetedjo, Muhamad Amin
5
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La Engke, M.A. Chanafiah, Jean Torey, Soenarjo Umarsidik, Djoko Oentoeng, Ahmad Bushairi, Muhammad Dja.
zulie Kartawinata, Utarjo, Raden Anggadiredja, Nur Sutan
Iskandar, Sawirudin gelar Sutan Malano, Sjamsulhadi Kas-

tari, R. Hadji Doeldjamil Adimihardja, Sutan Mohamad
Jusuf Samah, Sutimbul Kertowisastro, R. Usman Ismail,

Hadi Sosrodanukusumo, Usman Mufti Widjaja, Soepardi,
Slamet S., Karsono, Sumawarsito, Nj. Ratu Fatmah Chatib (Ratu Ifat), S. Notosuwirjo, R. Hasan Nata Perfrana,
Izaak Riwoe Lobo, R.A. Sri Kanah Kumpul, W.A. Lokollo,
R. Soelamoelhadi, K. Muhammad Afandi, T.A. Djalil, Sri
Soemantri Martosoewigno, Mamiq Djamita al. LaIu Abdullah, H. Husain Thaha, Kwee Ik Hok, R. Iskandar, fi. Andi
Kasim, Rd. Apandi Wiradipura, Ds J.B: Kawet, ,IrTjoa
Teng Kie, IVikana, Achmad Doedjoe, Sahamad Sudjono,
Soelaeman Effendi, Ds E. Uktolseja, M. Ng. Moch. Hamzah,
H. Abdulhafidz bin Hadji Soelaeman, Abdulwahab Turcham,
O.N. Pakaja, Gulmat Siregar, Suxmantojo, R. Soendoro

Hadinoto, Rustama lkrat, Hadji Masjkoer, Hadji Abdulka-

bir, Moh. Achijad Chatimi, H. Abdullah Afifudin, Bey

Arifin, Prof. Mr Soediman Kartohadiprodjo Abdul Mu'in

Usman bin Abdul Mu'in, Jahja Jacoeb, Ir Suwarto, Ruslan
Abdul Gani, Ismail Nongko, Dokter Koesnadi, Samhudi,
Hendra Gunawan, Otong Hulaemi, Roesni Tjoetjoen, K.H.
Moh. Muchtar. Mustofa, Raden Moeljono Moeljopranoto,
Kasimun, M. Tahir Abubakar, K.R.T. Prakosodiningrat,
Suparna Sastradiredja, H. Moh. Sadad Siswowidjojo, .Aminuddin Muchlis, Amir, Dr J.F. Mohede, R.A. Padmakoesogma, Mochammad Tauchid, Abdurachman Said, Hidajat.
djati, R. Oemarsaid, Raden Sadono Dibjowirojo.

Wakil Pemerintah:
1. Mr Hardi, Wakit Perdana Menteri I.
2. Mr Soekardan, Menteri Perhubungan.
3. Chairul Saleh, Menteri Urusan Veteraan.
Ketua: Sidang jang terhormat, rapat kami buka. Anggota-sidiang pada wakiu ini berdjumlah 496 orang, quorum
Iaq?! _berdjumlah 33L orang, dan djumlah Anggota jang
hadir a.da 346 orang.
jang terhormat, berhubun! dengan hari raja Idil
_- Sidqng
jang
Fitri
baru lalu terlebih dahufu kami mengutjapkan

I

selainat kepada sekalian Anggota iang bbragama I3Iam,
dan atas segala kechilafan. jang kita perbuat sebagai manusia baiklah kita saling maaf-memaafkan.
Sidang iang terhormat, pada pemb_uka-an sidang pl-e4o
ke-I tahun-ini, kira-kira 3 bulan iang lalu, kami menjatakan
bahwa keadaan ditanah air sangat meminta perhatian karena adanja masalah-masalah iang memerlqkqn penj'e1e-saian segeral Pada waktu ini sesunggrlhnjl kehidupan kita
setagii bangsa jang bernegara maqih tetap tertek-an oleh
masitah-masalah jing dimaksud diatas. Dalam keadaan
demikian ini sumbangan jang dapatr kita berikan_kepada
nusa dan bangsa ialah menggiatkan diri leb_i! daripada
iang sudah-sud;h, supaja konstitusi tersusun dalam waktu

j.rg,tidak

,

lama.

SeiUai dengan apa jang kami njatakan dahulu, .disini
kami ingatkari sekaii ldgi intuk tetap mgmgs?tl1-tn.pikiran
supaja dapat menuRaikan tugas kita sebaik-bail_<nja . seba'

Mem_ang sebagai pe{berhadapan- lang.s_ung dengan !.tPu.ggi-

gai penjuiun undang-undang dasar.

ieoringin kita

bagi peristiwa kenegarain sehari-hari, banjak -dari .kitu

dalarn organisasi maiing-masing merupakan p.elaku-prlaku
ikut"serta membantu penj-glelaian peristi+va-peristiwa
l*"g
jtnE menimbulkan kesUlitan bagi.bangsa dan negara. Oleh
irar6nanja, maka seringkali dirasakan qa_ngat sukar-.bagi
kita untir( tidak membawa didalam persidangan pendirian
rnaSing-masing sebagaimana terdapat -d.alam- gelanggang
politik sehari-hari. Pekerdjaap kila ti.dt\ mungkin
praktdk -dari
semua peristiwa jang Fi!" 4q*i' akan tetapi
terpisah
did-alam persidangan- Konstituante kiQ _lgbih mengutamakan pottit< masal-ahnja, kita trryp.rbintjangkal paham
dasarl pokok tjorak dan dasar tudjqqn bangsa.Htt, Maka
dari itri tami tetap pertjaja bahwa Konstituante ini tidak
a\an mendjadi bidan iiryg ,begitu sadja melguq.landangjang sifattnia ' sementara sebagai _akibat
kan pendiiian -sehari-hari.
gejakinan tcapi- i1i gidasarkeglatin potitik
kan atas kenjataan adanja lesabaran dan kebidjaksanaan
Anggota -ang{ota dan fraksi-fra\si s_epelti dapa! diJihat dairoi"p.rsidligan iang sudah-sudah. Kita masing-masing
seba*.neioriti, b;hwa Xonstitu3nle tidlk dimaksu$kanpolitik
gai fuatu saluran untuk mgnj_elesaikaq p-erqoala.p
fehari-hari,' melainkan merupakan s-uatu balgulan kene'
garaan uniuk menentukan dasar'dasar kehiClupari-'bdngsa,

untuk menentukan tjorak kehidupan kenegaraan pada harihari jang akan datang, untuk memberi djurusan kearah
mana bangsa kita harus dikemudikan. Dan kita sadar pula,
bahwa oleh karena Konstituante ini merupakan himpunan
dari wakil-wakil berbagai golongan didalam masjarakat,
maka dengan tidak dapat disangkal lagi segala hasil Pe:
kerdjaannja mau tidak mau akan merupakan suatu perpadu-an pitiran jang hidup diberbagai golongan dalam,
masjarakat. Sadar akan kenjataan dan keharusan sedjarah
ini, kita terpaksa akan harus membatasi diri dalam segala
sepak-terdjang kita masing-masing didalam Konstituante.
Dan kesadaran mengenai kenjataan, inilah iang dalam taraf
terachir. akan menentukan apakah Konstituante itu berhasil atau tidak.
Sidang jang terhormat, walaupun. terdapat tanda-tanda
jang seolah-olah menggambarkan sebaliknja, kita berkejakinan, bahwa bangsa Indonesia sangat tjinta kepada tjara
hidup jang teratur dan oleh karenanja tetap mengehendaki pemerintahan konstitusionil. Tanda-tanda itu rasanja
hanja b.ersifat sementara, dan masjarakat sesungguhnja
mengehendaki konstitusi jang menentukan dasar-dasar
negara, tjorak kehidupan bangsa serta batas-batas bagi
pemegang kekuasaan didalam negara. Konstitusi jang dikehendaki masjarakat itu tidak bisa lain daripada,jang
harus disusm oleh Konstituante, dan seperti telah pula
dinjatakan diatas, orang tidak dapat lain mengartikannja
selain daripada suatu konstitusi jang telah ditindjau dari
segala segi setjara mendalam oleh wakil berbagai golongan
rakjat, sehingga merupakan hasil perpaduan pikiran jang
hidup didalam masjarakat. Kehendak masjarakat akan
konstitusi ini sudah semestinja mendjadi pendorong jang
ktrat bagi kita semua untuk menghasilkan undang-undang
clasar baru dalam waktu sesingkat-singkatnja.
Sidang jang terhormat, setelah sedikit menengok sedje,nak keadaan diluar kita sebagai suatu .usaha untuk memelihara hubungan Kolstituante dengan kenjataan disekelilingnja, baiklah sekarang kami kemukakan sebuah laporan
singkat jang berhubungan dengan pekerdjaan Konstituante.
Sesuai dengan antjer-antjer jang kita tetapkan pada hari
terachir dari sidang pleno I tahun ini, jaitu dalam rapat
tanggal 14 Pebruari, Panitia Rumah Tangga .telah memulai pekerdjaannja pada tanggal 18 Peiruari L957, Panitia

i

Musjawarat mengadakan rapatnja iang pertama pada
tanggal 6 Maret L957, sedangkan Panitia Fersiapan Konstituii bersidang dari tanggal 11 Maret sampai tanggal
29 Maret 1957.
Sedjak rapatnja jang pertama sampai sekarang Panitia
Rumah Tangga tetah dapat menjelesaikan banjak pekerrljaan, dianfaranja mengenai Anggaran Belandja Konsti'
kedudukan keuangan para Anggota- setuante; mengenai
-harapan
suai dengan
iang diutjapkan dalam sidan$ Pleno
I, mengenai penempatan ruang dihotel/losmen oleh Atlggota Konstifuante,- mengenai reorganisasi Sekertariat
konstituante dan mengenai prosedur pentjalonan Sekertaris Djenderal Konstituante. Mudah-mudahan ketetapan
dari Pinitia Rumah Tangga itu semua dapat mefnbawa
perbaikan
dalam arti seluas-luasnja.
- Sidang Panitia
Persiapan Konstitusi dari tanggal tl Maret sampai tanggat 29 Maret, 1957 tahun ini, jang didahului cleng'an rapat Panitia Musjawarat pada tanggal 6 Maret,
telah d-apat menjelesaikan sebuah Peraturan Pembentukan dan t;ara Kerdja Komisi-komisi Koristitusi sesuai dengan bunji pasal 45 Peraturan Tata-tertib Konstituante,
D-an didalam sidang pleno ke-II ini oleh Panitia Persiapan
Konstitusi dimintakan pensahan atas peraturan tersebut,
sesuai dengan kehendak pasal 45 ajat (2) Peraturan Tata'
tertib.
Disamping itu Panitia Persiapan Konstitusi dalam sipesanan rapat
dangnja
- JrnE lalu telah mentjoba memen_uhi
plenlo tanggal L3 Pebruari 1957, dan laporall mengenai
hasil pekeidjaannja tetah kita terima semua. Dih-arapkan
dari sidang pleno sekarang ini untuk dapat m-e,rnberi . kttetapan tentang djeniS masalah iang harus dimasukkan
didalam undang-undang dasar dan tentang sistimatik

undang-undang dasar. Walaupun ketetapan ini akan mempunjaf sifat sementara berhubung dgngaq adanja \.qrygkinan perubahan pendirian setelah ditindjau soalnja lebih
djauh didalam taraf-taraf terachir dari pembuatan undanS'
uirdang dasar, namun Panitia Persiapan Konstitusi sangat
merasakan keperluannja akan ketetapan itu untuk dapat
membahas persoalan-persoalan konstitusi menurut rangka
tertentu..
Panitia Persiapan Konstitusi didalam sidangnja jang lalu
baru melakukan penindjauan pendahuluan dan ill€R$ulr.
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Dulkan bahan-bahan mengenai soal-soa1 konstitusi ilng
sidang_pleng sekarang ini.
;;il;r"oiioi atjara didilam
Dengan sengadja'Pali,tia Persiapal-{onstitusi mengenai
tiOati memadjukan usul tertentu, oleh karena Pailf?fipersiapan
foosiitusi tidak- ingin m6ndahului sidang
nifi"
;i.*- AiO"ti* menentukan djurusan jang harus kita
tempuh.

Bilamana sidang pleno sekarang ini berhasil. memberi'
t<an djurusan tet{eirtu bagi - langtah-langkah iqg alin
P..q'
Oi"*Ufi selandjutnja, maki Aapaf diharapkail,..!tttY"
jtllg tid.ak ]e_Situ
;iti" p-isiipail rohititosi dalain waktu
lama akan memadjuka4 hasil-hasil- pekerdjaannja- berupa
tontrit freqSgn-"i bagian-bagiaq dSti Pndang-undr"g"A"r"r" uot ri dimiiltakan keputusan dari sidang pleno.
jang terhormaf. dalam rqpa!-pembukaan ini perSIAang
-ailg;'dila"porkan

;;f jilt
lu

kedj adian-kedj adian _ $tp.e\i-tar kean g-

mengaghiri sidang pleno
tanieal L+ Pebruari 195? tertjatat - tArnggo-ta;ia;";;enania["488 orang, Anggota jang -non-attip sebaot"tt!- aan Angggli lang_Ugtut-n diambil sumpah
niak
orang.-Pada tanggal 15 Pebruari
A:anOjirii. t*n"tt3ak-4
i9b? t.frfi dertrenti antara-waltu Anggota-anggota -i.tg
t-ernormat Ir Ut<ar gratakrrsumah, Anggota no. 94, Ni' L'
Soemari' Angggta no.
Suti"r"o, Aoggota no. 100 dan
5ts;-i;tierffii":i dari .rtt5"i r-drtai. Nasional Indonesia

g;td;'fo"rtituante. Ketika kita

[;fi]"d"
?
;iil

Ii.

pada
apiil.t)r' fremiraiin menjusul berhenti antara-w_aktu
ir"ig"f ff tfarei fgSf Saudara Abdul Hakim dari Fraksi

iidfii.lis Sjuro Muslimin

Indonesia (Masjumi), Anggota no'

366.

Dan aehirnja pada tanggal 13 !!a1et ,195? tqlgli berhenti antara-uiaktu pula NJI Zahra Hafni A!-uhSnifah dari
ft"tri *fadielis Sjuio Musiimin Indonesia (Masjumi), Anggota no' lff!'

r i-?-- -.r -^-r^ L^-an'
Berhubting dengan pergantian kabinet P.aq.,tangS{. !
April L957, maka tim@t pula pergeseran disekitar keangEmfat oiang -Anggota ial€ ladinja
;;t"d Konsiituante.
ite-"gang djabatan menteri dan oleh karenanja mempuAnggota- Kongt1lqante,
;j;- k%ai'dut .n non-aktip sebagai
'aktigr'dap
dinjataqg
harus
itu
ApriJ
i""ie"t-e
1eb7
;;il;
5.f*Oirt"ri a mette4tqkaq dj u3la\ Anggotalida|9.^ Keqrn.f'nggot4
p;fiffig itu,aaalah Saudara Roeslan Abdoelggli, dan
:Sauno.
359
hi. +Zg;"Saudara,Sabilal Rasiad, Anggota
10

nF

tlara Sarino

Anggot_a no. 1Bg, ketiga
_M?ngo:np1qnoto,.
paitai Na;ioili"inaonesia
Fraksr
iF.N.r.j- aan
saudara Prof. Mr R.A. soekaroi oari- Fraksi Katolik.
Di_
samping itu
tiga.
oirng
jang
tadinja ikut
,ada
m en en tu kan d j u ml- ah. Al g. goti-si{nggota
'g Apri r
diffi
, a:
T.rtg;f
19sz ry.epquniai kedudu-i<"an no"-rft p ltrn
"r. karena mene_
adalah saudara
liTr
_djabatan_Menteri. KetigJ r*rid ii"
'zo+
Rd. Mochamad
sanusi trqEjaainrii, A"tg;ta- 'prot.
Fraksi Partai Nasionar Indonesia ip.iv.i.), "siuoara
"o.
Dr Prijono, A_nggota no. 67 dari r.tk;i Murba pembera
Proklam-a si.
a)
sa_gd.ari
oi t: L r;i*rni eiil?o t,
_dan
no. 87 dari elui,b
Fraksi partai Kristen Indonesi, iFri,tirioTl.
Disa'mpin_g itu semua sesua_i_dengan ketentuan pasal
104
-pemilihan
umurfi,--prnti,
IJT{rng'undangilffiiksaan

liganja dl'i

telah menentukal penerimarn_

G'udrp;-;ril;T;rpilt,

sebagai
Konstituante. p.ng*-iuratnja't rigdrr g
Maret 19bz nomor tl6/p.p./d7 panitia Femeriksaan memberitahukqn, bahwa B orang tgrpitih tJ"h diterimi senagai

Alggtr

Anggota Konstitulntg, jaitir sa^uoiia n.P. soewarno
partai- Nasionat lnoorreii" -tp.lv,i.j, war_
lodiplo{jg _dari
srudara Ketut subrata dari partai wasionai-inooripsiJ
d.w.l.),
praptodihardjo oari prtt*i lr,ir.i;ili
sau.dayS
inoo$j$g*ggngl"
nesia_(P.lllJ.
suratnji tanggii z-o nnriet igbi-'no-i*rrrrg
Tnot.--1_54 /P_.P. / 5T diberitahutian. puli penerimrro
'nri

glggot" Konstitui"tel Jaitu siua.r,
fglnititt
fgrtrg{
Kamaruddin
Abdulmutatib {.rri uadjdtii
" sjuro ntusri*in

Indonesia (Masjumi). Kemudian pi"iti" pemeriksaan
dengan. sqTalnJ_a tanggar 7 Mei Lgb? nomor tgbTF.F ./ET
memberitahukan bahwa terah diterima r"nrgri- enggota
Konstituante 11 orang terpilih, jaitu:
saudara Kijai.ttq{ji Noer'ari dari Madjelis sjuro MusIimin Indonesia (M_asjqmi), saudara- sun"rrai" nnrrloru-S.ua.r,
partai nvaiionit Indoneii,
{ir^djo 4?ti
d.n.r.)
As'ad bin Moehamad Alkatati
nnaaj-eii"-siuro
Muslimin .I3-dolegfa (Masjumi), sauoara Haaji Abo.bakar dari ug$je-lis;pjqro- nnuiiimin lnaones#imrr:u_
gi), saudara Mr R. pr-atit<to sastro Hrdik;;;;rir"-,i;rl
Paftai Nasionar Indonesia (p.N.I.),
R.H. irrdjid dari yl*1:lil
muiumin
ino;;esi*
1n,r;j;l),
saudara Raehmat ljuro
sbesanto dari pitiri- Co;ili;''I;oonesia (p.{.1,), Saudara Kijai uio:i s;.f'3;i;r,uoin
drri Madjeric sSuro nauiiimin rro"do;;iir' d;;;i^#i),

d;i

-ffii;;
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Saudara Soeratno dari Partai Nasional Indonesia (P'
dari Madjelis
N.I.),
-Silo SauOaii k.ff. Asnawi Hadisiswojo
Saudara Mr DjarVf"rii*in
-AiriIndonesia (Mpju1i):Indonesia
(P'N'I')'
Partai Niasioiral
idin putna
b,i"di semuania Anggota baru itu sebanjak 15 orang.
pada tanggai rS Mei rgrZ, kemarin, diberitahukan oleh
sebaPanitia pemeritt""ttt n"hwa seorang telah diterima
jaitu Saudara Iskandar Wahono
l"i:C"S;"t" diltit iatttg,
meA;t i;r"t"i Nasional Ind6nesia (P.Nf.).
.Dan diantara daii
reka itu telah Oiimnn sumpah atiu djandjinja kemarin
ffii ini SauOara-saudara jang terhormat: nomor 259 dari
1. Kijai Hadji saleh folahudiq, A-nggot-a
Fraksi 14jai"tir Sjuro' Muslimin Indonesia (Masjumi)'
366 dari
Z. K.H. asnavii Hadisiswojo, Anggota nomor(Masiumi)'
Fraksi *faO:efis Sjuro tViultimin Indonesia
nomor 390 dari
3. Singgih pi",tptodilardjo, $ngggta.-(P'N'I')'
Fraksi parlai- Nasionai inAoriesia
28 dari Fraksi
4. Kijai uao;i Noer'ali,. nggota nomor(Masjumi).
fVfdOiefir'Sluro Muslimin-Indonesia
Praiit<to Sastro Hadikoesoemo' Anggo.!3-nomor
5. Mr fi.
-Ortf
Fi*f.ri Partai Nasional Indonesia (P.N-I.).
fbb
6. Hadji Aboebakar, Angg-ot? nomor.-68 dari Fraksi Ma-

R.H. ffd+jid, Anggo_ta nomor 103 dari Fraksi Madjelis
sjuio nruirimin iilAonesia (Masjum!)'
B. Suratno, Anggota nomor 338 dari Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.).
9. Rachmat Soesanto, Anggota nomor 1?6 dari Fraksi
Partai Xo*""is Indonelia (P.K'I')'
10. Subandi Martosudirdjo, Anggota nomor 50 dari Fraksi
Partai Nasional Indonesia (P.N'I')'
11- As'ad nin Uutramad Alkalali, Anggota nomor '52 dari
Fraksi ntuoiutir sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi).
L2. R.P. Soewarno Warnodiprodjo, Anggota nomor't' dari
Fraksi Partai Nasional Indonesia (P'N'I')'
13. Ketut soebrata, Anggota _nomor 53 dari Fraksi Partai
Nasional Indonesia (P.N.I.).
14, Iskandar Wahono, Anggota nomot 94 dari Fraksi Par' tai Nasional Indonesia (P.N,I.).
Denga" p*t"["n"n+"iontiian telsebut diatas, lnaka pada
hari ifri -OSumIah Anggota-sidang mendjadi 496 orang'

7,

T2

Tr
i
l
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Anggota jang non-aktip ada 6 orang dan Anggota jang belum diambil sumpah atau djandjinja ada 6 orang.
Sidang'' jang tefhormat, atjara sidang pleno ke-II tahun

ini ditetapkan oleh Panitia Persiapan Konstitusi

I

sesuai
dengan ketentuan pasal 10 Peraiuran Tata-tertib. Penetapan atjara jang meliputi empat pokok seperti jang kita da-

pat batja dari Keputusan Panitia Persiapan Konstitusi
nomor 5/K/P.K/L957 itu berhubungan erat dengan atjara
sidang Panitia Persiapan Konstitusi sendiri. Atjara sidang
Panitia Persiapan Konstitusi iang baru lalu adalah seperti
berikut:
1. Merantjang Peraturan Pembentukan dan Tjara
Kerdja Komisi-komisi Konstitusi,
2. Membuat usul-usul kepada sidang pleno meng'e-

dang-undang Dasar,
3. Menetapkan bahan-bahan tentang sistimatik Undang-undang Dasar untuk sidang pleno.
4. Menetapkan Atjara dan waktu sidang pleno.
Atjara pertama, jaitu Merantjang Peraturan Pembentukan dan Tjara Kerdja Komisi-komisi Konstitusi, dimaksudkan untuk dapat segera mengadakan pembagian tugas iang
baik diantara para Anggota didalam membahas berbagai
persoalan Konstitusi, sehingga para Anggota dapat me_!g.
chususkan perhatiannja pada bagian-bagian tertentu dari
Konstitusi. D'engan pengchususan itu dapat diharapkan,
bahwa segala p6rsoa[an Konstitusi akan dltindjau setjara
mendalam oteh Komisi masing-masing, dan oleh karena
tiap bagian dari konstitusi a,kan dihadapi oleh Komisi tertenlu maka semua bagian dari konstitusi akan mendapat
pembahasan setjara sekaligus, hal mana akan me_mpersingkat waktu bagi Panitia Persiapan Konstitusi didalam menjelesaikan tu-gasnja. Dengan dlernikian maka kita bersama
mengharapkan, bahwa dalam waktu jang siqgkat Panitia
Persiapan Konstitusi sudah dapat memadjukan usul-usul
jang konkrit kepada sidang pleno mengenai bagian-bagian
llari Undang-u'ndang Dasar iang akan datang. Dan dengan
begitu maka boteh kita mengharapkan, bahwa Konstituante
,akan dapat menunaikan tugasnja didalam djangka waktu
jang djauh lebih pendek dari jang orang duga. Tentu sa'
dja tjara bekerdjanja itu bukanlah satu-satunja unsur
jang menentukan berhasil tidaknja atau pandjang-pendek'
13
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jang ternja djangka waktu iang dip_erlukan.
-bersama Unsur lain
didalam menghadapi
p"enting iOatatr sikap tita
Undang-undang Dasar- itu. Kita 11rglgelugas pembuatan
^bahwa
rakjat sangat mengharapkln agar didalam
tafiui,

waktu sependek-pendeknjl Konstituante dapa-t m-enjadjikan satu Undang-undang Dasar baru sebagai hasil perpaduan pikiran dan pendapa! diantara segala g_olongqn jang
ada. dengan ke,sadaran ini jang ternjata pula dari persijang sudah.sudah kami jakil, -bahwa kita akan
dangan
O"pit rnb"gitasi segala kesulitan untuk bisa memenuhi
haiapan rakjat.

*fengenai ' pokok atjara kedua dan ketiga,-. jaitu, penetapail usul- mengenai soal-soal jang .patut .dimasukkan
didaiam undang-undang dasar dan penetapan bahan'bahan
tentang sistimatik undang-undang dasar, adalah. dimaksud-kan uitut memenuhi pesanan rapat pleno tanggal 13
Pebruari 195?. Didatam permusjawaratan mengenai kedua
atjara ini ternjata, bahry1 sekalian_Anggota Panitia Persiapan Konstituii belpgqdirian untuk tid+ m.engam!;l kepirtusan mengenai hal itu. Oleh Panitia Persiapan Konsti'
iusi dianggap sebagai djalan sebaiktaiknja: untuk hanja
menjadji{in- bahan'bahan perbandingan s_elengkapnja kepada si-dang pleno ke-II dan atas dagar bahan'bahan itu
'oiharapkan-adanja keputusan
rypqt- pleng. Eplt q!un$ dengan iiu maka liesimfulan dari sidang Panitia Persiapan
K"onstitusi.jang baru lalu mengenai kedua.3tj-ar1 t?$i adalah mengliimFutt segala pikiran iang timbul diantara
para Anfgota dan memadjukannja kepada- s_idang pleno
ie-II tahili ini dalam bentuk laporan sesuai dengan. pasal
56 Peraturan Tata-tertib.
adanja ketig_a _ atjara dali sidang
Berhubung dengan
-Konstitusi
iang lalu itun maka sidang
Panitia PerJlapan
pleno sekarang lni per\r memberi keputusan tentang pokok
jang Jama. Selandjut-nja _ mgngenai pokok _atjara
,,Pemiliirari Sekertaris Djenderal dan Pensahan PenunS.t.**tis-sekertaris", oleh Panitia Persiapan Konsiitusi dirasa sudah sampai saatnja bagi Konstituante untuk mempunjai seorang Sekertaris Djenderal qury diberi
ir"ggu"g-^diawab atas kelantj?ral administrasi Konstituant6tan guna mendampingi Pimpinan didalam segala P9r
soalan. Oitam hal ini Panitia Rumah Tangga telah mela-

itlrt"

fiilfi

.LA'

kukan persiapan peperlunja untuk memenuhi ketentuan
pasal 76 Peraturan Tata-tertib.
Kiranja dengan membahas empat pokok atjara ini sidang pleno ke-II tahun 1957 sudah dapat memberikan
djurusan tertentu kearah penunaian tugas Konstituante
dan dalam tarap sekarang ini sudah dapat memberikan
bahan tjukup kepada Panitia Pesiapan Kqnstitusi untuk

dapat menghasilkan rantjangan konstitusi. Dan waktu jang
dirantjangkan oleh Panitia Persiapan' Konstitusi bagi srdang pleno sekarang ini selama satu bulan menurut perkiraan adalah sesuai pula dengan djumlah dan djenis atjara

jang akan dibahas.

Dengan waktu kurang lebih satu bulan itu kiranja masih
terbuka kesempatan untuk membitjarakan djuga beberapa
persoalan rumah-tangga disamping atjara jang telah ditetapkan.
Sidang jang terhormat, dengan kata pengantar ini kira.

nja sudah tjukup terlukis gambaran tentang tingkat pekerdjaan dimana kita sekarang berada. Mudah-mudahan
persidangan selandjutnja dapat berdjalan lantjar dengan

membawa hasil jang kita harapkan bersama. Dan dengan
ini kami njatakan sidang pleno ke-II tahun 1"957 dibuka.
Kepada fraksi-fraksi dipersilakan untuk memperguna-

kan waktu jang terluang inin sebetulnja Saudara-saudara
sudah mempergunakan waktu kemariri dan sekarangpun
Saudara-saudara pergunakan waktu sebaik-baiknja sebagai

persiapan dalam menghadapi rapat-rapat jang akan datang.
Sebetulnja pada hari ini kita sudah bisa menjelesaikah
soal atjara. Menurut Peraturan Tata-tertib, kalau dalam
waktu tertentu tidak masuk usul-usul untuk merobah atau
menambah dan lain-Iain sebagainja terhadap rantjangan
atjara jang disiapkan oleh Panitia Persiapan Konstitusi,
maka atjara Panitia Persiapan Konstitusi itulah jang berlaku. Djadi boleh kita anggap atjara itulah jang sudah
diterima oleh rapat.
Apakah atjara jang dirantjangkan oleh Panitia Persiapan Konstitusi ini dapat Saudara-saudara setudjui?

@apat: Setudju!).
Atjara pertama sebetulnja sudah selesai. Maka dari itu
saja umumkan, bahwa rapat selandjutnja akan diadakan
besok hari Rabu tanggal L5 Mei L957 djam 9.00.
15
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Kemudian saja mengundang Anggota-anggota. Panitia
Musjawarat Konstituante untuk berapat naqt! malam
Oj.* 20.00. Djadi Saudara-saudara_Anggota Panitia Musja'
#ritt Konstituante nanti malam datang djam 20.00 digeOunS ini untuk mengadakan permusjawaratan'
S|karang rapat pdmbukaan masa sidang kedua tahun
1957

ini saja tutuP.

.
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(Rapat ditutuP djam 10.38).

KONSTITUANTN REPUBLIK INDONESIA

II,

(Tahun 1957) Rapat ke 37.
Hari Rabu, 15 Mei 1957.
(Djam panggilan: 9.00).

Sidang ke

Atjara

:1.
2.

Menetapkan atjara sidang pleno ke'II
tahun 195?;

Mensahkan Peraturan Pemloentukan
dan Tjara Kerdja Komisi'komisi Kon-

stitusi,
Menetapkan soal-soal iang patut dimasukkan dalam Undang'nrndang Dasar,
4. Menetapkan sistimatik sementara hagi
Undang-undang Dasar,
o
d).

b"

Ketma

Memilih Sekertaris Djenderal

dan

mensatrkan penundjukan Sekertaris'

sekertaris"
Mr WiIoPo.

:
Sekertaris : R. AkoeP Goelangg6.

Djumlah Anggota iang hadir: 35? orang"
R.P. Soewarno Warnodiprodjo, Soemarto, A, Sjafiuddin'
Anwar sutan Amiruddin, Kiai Hadji Sapari, Tony wen, Ir
Andi Gappa, M. Bannon Har'
Soeroto Mangoensoemarto,
-soewarti Bintan_g_So_eradi, Raden Hubertus
djoamidjojo,
S6etarto Hadisoedibjo, Mr J.C-.T. Sirnorangkry, M-1. R.e1da
Saroengallo, G. Winirya, K.H.M. Rodiign, -Kasim,-Kijai Hadji Noer 'Alie, Mr Gele Harun,, I_ 94. -Putra Kamayana,
Iichak Surjodiputro, A. Jasin, K.H.M. Sjukri, Anwar Sanusi, Djamhari, enaAi, Baheramsjah_ St- Indra, Slamet Ju.,
Prawot6 Mangkusasmito, R. Hendrobudi, K.H. Ahmad Az'
hary, Zainal AniOm Ahmad, Ir Sakirmtn, \1._E"4ji Ibrahim
Siti'ilbong, Nj. Siti Salmi Sismono, Subandi Martosudirdjo,
Saifudin Zucin, As'ad bin Moehammad Alkalali, Ketut Subrata, Soesilo Prawiroatmodjo, Dr Sudibio Widjojokoesoemo, M. Sumbarhadi, Nj. Amir Sjarifudin Dja-e-n.1, 49hmad
Sumadio Moh Munir, K,H. Taufiqurrahman, Hadj!.Aboebakar, Mohamad Sardjan, Prof. Mr R.A. Suhardi, Nj. KamsiL7

\

nah Wirjowratmoko, Tan Ling Djie, Sarmidi Mangunsarkoro, Asnawi Said, Raden Hadji Achmad Hasbullah, Mohammad Sjafii Wirakusumah, Prof. H. Abdul Kahar Muzakkir, Mohamad Pattisahusiwa, Drs A. Raya Rangga Andelo, Abdut Radjab Daeng Massikki, Hadji Abdullah Addari, Kijai Hadji Abubakar Bastari, Iskandar Wahono,
Emor Djajadinata, Nj. Sulasmi Mudjiati Sudarman, Hadji
Zainal, Mr Wilopo, R.H. Hadjid, Osman Raliby, Nadimah
Tandjung, Soediono, H.M. Zainuddin, Zainul Abidin Sju'db, Nj. Mien Sutari Abdul Gani Suriokusumo, K.H.M.

Dachlan, R. Ferdinandus Basoeki Poerwosapoetro, Soedijono Djojoprajitno, H.M. Salim Fachry, K.H. Masjkur, Mick
NirahuWa, Baraba Abdullah, Umar Salim Hubeis, R.M. Ali
Mansur, Ahmad Nawawi Saleh, Achmad Zakaria, H. Ridlwan, Maschoen Hadji Achmad Fauzy, Nj. Adiani Kertodiredjo, M. Ng. Gede Sosrosepoetro, Dr Imanudin, S.U. Bajasut, Moenawar Djaelani, Hermanu Adi Kartodihardjo, K.
H. Sauki, Ma'sum Kholil, Ki. Abdulmanab Murtadlo, Kasijati, K.H. Abdoel Channan, Datoe Poetrawati, K.H. Achmad Zaini, H. Nachrowi Thohir, Sajogia Hardjadinata, Hadji Soekron, Kjai Hadji Haruh, K.H.A.S. Mansjur, K.H.A.
Bakrisidiq, Nihajah, Ali Masjhar, Hadji Abu Sudja, Alwi
Murtadlo, Rd. D. Soeparta Partawidjaja, K.H. Anas Mach'
fudz, Kijai Zahid, H. Moh. Thohir Bakri, Nj. Abidah Machfud, Soenardi Adiwirjono, Soetedja Bradjanegara, Achmad
Anwar, Muntaha, Sarikoen Adisoepadmo, Rachmat Susanto (S. Rachmat), Alimarkaban Harsono, Dr Soembadji, R.
Fladisoenarto, Dr R. Surjodipuro Parijono, H. Soetadi, Tedjo, Nj. Soenarjo Mangunpuspito, S. Sardjono, Dr Sahir Nitihardjo, M. Pratikto, Sarino Mangunpranoto, Sqputlo Bro'
todihardjo, H. Muchjiddin al. Churaifisj, Abdul Djamil
Misbach, Aehmad Mudatsir, K.R.H. Abdullah Awandi,
Kiai Hadji Ali Maksum, H. Mr Kasmat, K.H:R. Fatchurrachman Kafrawi, R. Sardjono, Oetomo, Nj. S.D. Susanto,
Affandi, Soehari Kusumodirdjo, Ni. Siti Solichah Saifoedin, Soegito alias Danoesoegito, R. Ng. Sumodarmodjo al.
Sujamto- Soelardi, Saleh Abdullah, Dr Soehardi, Kijai Hadji Mochamad Cholit, Muchamad Adnan, Toeraichan- Adj'
hberi, Soepardan Martosoewito, Roespandji Atm_owiro-go,
Sadji Sastrosasmito, Karkono Partokusumo alias Kamadj_aja, Mr K.R.T.S. (Soedarisman) Poerwokoesoemo, V.B_. da
Costa, Dr R. Valentinus Soedjito Dwidjoatmodjo, Moh.
1B
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Doerjat Karim, R.M. Hadisoebeno Sosrowerdojo, Dr Roestamadji, Kijai H. Maksoem, R. Ido Garnida, M.S. Kamawidjaja, Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja, Madomiharna,
Suratno, R. Soegana Ganakusumah, Mas Muhamad Bachar,
Muhammad Sjadeli Hassan, Oesmadi, Asmara Hadi, K. Hadji
Abdulrachman, K.R.R.H. Moh. Noh Idris, Boediman Triasmaraboedi, Radja Kaprabonan, Enin Sastraprawira, Dr M.
Gunawan Partowidigdo, Raden Basara Adiwinata, Hadji
Abubakar Jusuf, Hadji Husein, R. Abdurochman Wangsadi'
karta, Hadji Muhamad Dachlan, Rd. Hollan Sukmadiningrat,
Muhammad Rusjad Nurdin, Kdai Hadji Saleh Solahuddin,
R. Muhammad Sjafe'i, Abu Bakar, Achmad Dasuki, Raden
Sutalaksana, K.H.A. Dimjati, D. Sukardi, Hadji Asmawi,
K.H. Moehamad Sjadjari, H. Ismail Dahlan Djuru AIam,
Sjarkowi Mustafa binti Sajid M. Tolib, H. Mohamad Toha
bin Moh. Nur, Hadji Umar Bakry, Hadji Mansur Dt. Nagari Basa, Hadji Sjarkawi, Ruslan Muljohardjo, Iladli I1glr. Sutan
i"r Jacoub, Mochtar Husin, Binanga Siregar
Mangaradja, H. Abdul Rahim Abdullah, Edward Doran Da'
manik, Mochamad Ali Hanafiah Lubis (MAHALS), Anwar
Nasution, Rumani Barus, M. Arsjad Th. Lubis, Zainal Abidin Nurdin, H. Adnan Lubis, M. Sabri Munier, Ibrahim Usman, Hadji Ali Usman, H. Mhd Basiuni bin H. Imran, Abdullah Jaiidi, M.H. Marwan Nur, Hadji Abdurachman bin
Ismail, Darmawi Munawir, H.M. Hanafi Gobit, H. H-usain
Qadry, Hadji Ruhajah Abdulhamid, Abd. Sani Karim, Mochsen 6in Sokma Wira Said, Sajid Abubakar Alayderus, Ds
Wilhelm Joha4nis Rumambi, Jakin Intan Parmata, H.S.
Djamalluddin Dg. Paremma, Abdul Muin D_aeng Myala, Siti" Ramlah Aziez, Abdul Rahim Munier, Daeng Maradja

Lamakarate, Siswasudarmo, Muhammad Arifin bin Abdulrahman, Gulam, Suratno, Alimin, Ni. Setiati Surasto, Kijai Hadji Akrom chasany, Mr Ahmad Astrawinata, Kijai
Hadji Munief, K.H. Dahlan Abdoelqohhal, K_.H. GozaliAsj'ari,' Lalu Lukman, H. Mustadjab, Arnold Mononutu,-Sabilal Rasjad, Nj. Aisjah Dachlan, K. Moch. Machfudz Effendie, tt. gatrrilm Djamil, K.H. Asnawi Hadisiswojo, W.A.
Rahman, Nj. Mr Tutilarsih Harahap, Sarwono S. Soetardjo,
Argo Ismojb, Basuki, Firmansjbh, Ni. Tresna Sun-gkawati
Gainida, Hbesain Poeang Limboro, A.S. Dharta, Abubakar
St. Lembang Alam, R. Achmad Soekarmadidjaja, Sjamsoe
Harja-Ud"yu, Pangkoe bin Oemar, Soedjono Tjiptoprawi19
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ro, Usman Hamid, Singgih Praptodihardjo, Maimunah, R.
Soetedjo, Muhd Amin La Engke, M.A. Chanafiah, Jean
Torey, Sunarjo Umarsidik, Djoko Oentoeng, Achmad Bushairi, Muhammad Djazulie Kartawinata, Utarjo, Raden
Umar Anggadiredja, Nur Sutan Iskanclar, Sjlmsulhadi
Kastani. R. Hadji Doeldjamil Adimihardja, Sutan Muchamad Jusuf Samah, Sutimbul Kertowisastro, R. Usman Is-

mail, Sapija Mathijs, Iladi Sosrodanukusumo, Usman Mufti Widjaja, Soepardi, Slamet S., Karsono, Sumawarsito, Nj.
Ratu Fatmah Chatis (Ratu Ifat) S. Notosuwirjo, R. Hasan
Nata Permana, Izaak Riwoe Lobo, R.A. Sri Kanah Kumpul, W.A. Lokollo, Rd. Soelamoelhadi, K. Muhammad Afandi, T.A. Djalil, Sri Soemantri Martosoewignjo, Mamiq Djamita al. LaIu Abdullah, H. Husain Thaha, Kwee Ik Hok,
R. Iskandar, H. Andi Kasim, Rd. Apandi Wiradipura, Ds
J.B. Kawet, Ir Tjoa Teng Kie, Wikana, Achmad Djoedjoe,
Sahamad Sudjono, Soelaeman Effendi, Ds E. Uktolsejs, M.
Ng. Moch. Hamzah, H. Abdulhafidz bin Hadji Soelaeman,

Mr R.H. Kasman Singodimedjo, Abdulwahab Turcham, O.
N. Pakaia, R. Male Wiranatakusumah, Gulmat Siregar.
Suxmantojo, R. Soendoro Hadinoto, Rustama lkrat, Hadji
Abdulkabir, Moh. Achijad Chalimi, Mohd Ma'sum Jusuf,
Hadji Abdr:llah Afifudin, Bev Arifin, Prof. Mr Soediman
Kartohadiprodjo, Abdul Mu'in Usman bin Abdul Mu'in,

Jahja Jacoeb, Ismail Nongko, Dokter Koesnadi, Samhudi.
Hendra Gunawan, Otong Hulaemi, Hamka (Hadji Abdul
Malik Karim Amrullah), Roesni Tjoetjoen, K.H. Moh.
Muchtar Mustofa, Raden Moeliono Moeljopranoto, Kasimun M. Tahir Abubakar, K.R.T. Prakosodiningrat, Suparna Sastradiredja H. Moh. Sadad Siswowidjojo, Aminuddin
Muchlis, Amir, Dr J. F. Mohede, R.A. Fadmakoesoema,
Mochammad Tauchid, Abdurachman Said, Hidajatdjati,
Nope Kusa, R. Oemarsaid, Raden Sadono Dibjowirojo.

Wakil Pemerintah:
Ketua: Rapat saja buka. Djumlah Anggota-sidang pada
waktu ini adalah 496. Saudara-saudara mengetahui, bah'
wa djumlah anggota-sidang terus-menerus bertambah. Bisa diperhitungkan bahwa dalam masa sidang sekarang ini
kita bisa mentjapai djumlah 500 orang anggota. Pada
waktu ini sjarat quorum tetap 331 dan iang hadir pada
saat ini ada 335 orang.
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Saja persilakan Saudara Sekertaris untuk membatjakan
surat-surat jang masuk.
Sekertaris: Diantara surat-surat masuk jang perlu mendapat perhatian, ialah surat jang diterima dari Panitia
Pemeriksaan tertanggal 13 Mei 1957 nomor 189/P.P./L957

jang bunjinja demikian:

Djakarta, 13 Mei 1957
Kepada

Ketua Konstituante
di
Bandung"

No. 189/P.P./L957
Lampiran :
Anggota
Perihal : Penerimaan
Konstituante.

Amat segera.
Dengan ini diberitahukan dengan hormat, bahwa Panitia Pemeriksaan dalam rapatnja ke-70 pada tanggal 13 Mei
L957 telah memeriksa surat-surat kepertjajaan:
1. terpilih Saudara Mr Djamaludin Glr. Dt. Singo
Mangkuto (Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia
(Masjumi) Djawa-Barat, alamat: Djl. Tjisanggiri
lT/8, Kebajoranbaru),
2. pengganti terpilih Saudara Rakutta Sembiring

Berahmana (Partai Nasional Indonesia (P.N.I. )
Sumatra-Utara, alamat: Bupati Asahan di Tg. Ba-

lai),
3. pengganti Anggota Saudara Iskandar Wahono (Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) Djawa-Barat, pengganti Ir Ukar Bratakusumah, alamat: Djl. Martapura B, Djakarta).
Selandjutnja Panitia Pemeriksaan memutusldan untuk
menentukan, bahwa Saudara-saudara Mr Djamaludin Glr
Dt. Singo Mangkuto (Keputusan Panitia Pemeriksaan No.
532/L957 /K), Rakutta Sembiring Berahmana (Keputusan
2L

t

I

t

.f-

No. 533/1957 /K) dan Iskandar wahono (Keputusan ,No.
be+tig1Z t6l ieriebut diterima sebagai Anggota Konstituante.
-

itu

dapatlatr kirani-a dilakukan pe'
n:umpafran Saudar:a-saudara tersebut sebelum mereka meniangt<u djabatan Anggota Konstituante'

Serhubung dengan

Wakil Ketua
Panitia Pemeriksaan,
t.t.d.

(Mr Dr A.M. Tambunan)
Ketua: Rapat iang terhormat, demiki"g baiknja qersiapperlengkipei mengenai segala se5uatu, sudah. nam"tta""
p"t t"nift teraTur. Saudara--saudara bisa mengetahuinja detertulis- jang disampaiilil-;a;n.i" t<.putusan-keputusan
ffi;- dirOl Sauhara-saudaia dan dirumuskan s-ebagai kep"turari-keputusan jang disiapkan. Kepada Saudara-sauda-

a'ifitimkan i dan sekarang- slja kiry 4t pada
i6gl"'SroO"rr-saudara sekalian - penetapan Panitia Per;i;'p;- Xo"rtitosi mengenai waktu dan atjara sidang pleno Konstituante.
Didalam surat nomor 535/III-,,8.P." /'57 diputuskan,
tahun L957
la[wi iidtttg'pleno Konstituqnt-e iang kedua
ini akan beria?rgsung sampai dengan tanggal 13 Djuni

;;"dil;"

1957.

Kemudian menjusul atjaranja iaqg berturut-turut 1, 2,
mensahkan
B, Z-At; b. Mulai dengan-: Meiretapkbn atjara,
ibraturan jang sudah dirantjanS_ka_n, menetapkan soal-soal
j*t patut' diirasukkan dalam Un{a_ng-}n{an_9. Dasar,. m*
sistimatik dan memilih Sekertaris Djenderal.
h;6pi;n
---Saja
minta dalam Pemandangal -UttuT, atay kala-u nanti
diaddkan perdebatan, kalau menjebu!. ltjara Jto, se.to1i,k-nja
*ilF5i1tfan urutan nomornja sep.erti. jang disebut .dalam
pl".ittpi" Panitia Persiapan Konstitusi ini, supaja djangan
bersimpang-siur
--etJ.ia

jing pertama_ialah: Menetapkan atjara sidang
pleno kedua tahun 1957.
ini sudah kita selesaikan,
Kemarin atiaru iang pertama
jtu
tiAak ada masuk usul-usul terkarena sampai keriariln

t"l*;
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*aka'dianggap rantjangan atjara seperti iang dite-

tapkan oleh Panitia Persiapan Konstitusi itulah j.tttg. ber'
lai<u sebagai atjara selama sidang kedua ini. Saja tjuma
mengulangi sadla jang kita putuskan kemarin. Dengan
demlkian sekaring- bolehlah kita meningkat kepad_a atj_ara kedua dari keputusan jang sudah disampaikan tepada
Saudara-saudara, Jaitu: Mensahkan Peraturan Pembentukan dan tjara kerdja Komisikomisi Konstitusi.
Dengari meningliatnja kita pada atian ini, - maka jjara
kerdjikita ialah mem-utai dengan mempersilakan pelapor
untuk memberi Pendjelasan.
Sudah ditetapkan siapa iang akan memberi -laporan, Jaitu Saudara Noiosuwirjb, liarena itu saja persi]akan sekarang Saudara Notosuwirjo untuk memberikan laporan itu.

S. Notosuwirjo:' Saudara Ketua iang terhormat dan rapat jang muliai assamu alaikum warachmatullahi wabara'
katuh.

LAPORAN PANITIA PERSIAPAN KONSTITUSI
TENTANG

PERATURAN PEMBENTUKAN DAN TJARA KERDJA
KOMISI.KOMISI KONSTITUSI

I. Berdasarkan

Peraturan Tata-tertib Konstituante pasal
+s ajat (2), maka Panitia- Persiapan Konstitusi pada
rapainja'ke-+ dalam membitjala,kSn atjara {tTi Ppqt
panitia Persiapan Konstitusi, telah membentuk Pani-

tia perantjanf, jang diberi tugas m_enjusun

suatu

lj-ara Kerfb*isi-komisi Konstitusi", iang terdiri dari Sau-

,,Rantjangan F6rituran Pembentukan dat

liji

dara-saudara:

1. W.A. Rachman

2. Soemarto
3. Slamet Jv.
4. S. Notosuwirjo
5. Ali Masjhar

'i**,-,

dari Partai Serikat Islam Indo'
nesia (P.S.I.I.).
,, Partai Kristen Indonesia
(Parkindo).

,,

,,
,,

Partai Nasional Indonesia
(F.N.I.).

Madjelis Sjuro Muslimin
Indonesia (Masjumi).

Nahdlatul Ulama (N.U.).

,,
,,

6. S. HarYowisastro
7. A. Sjafiuddin

Partai Komunis Indonesia

(P.K.I.). dan
Penjaluran.
tersebut dalam rapatnjl_.iang PerII. panitia Perantjang
"12 "Maret 195? telah memilih Ketua,
i"*" tr"ggat
wakil Ketua, Sekertaris dan Pelapor_iTtg terdiri dari:
W.A. Rachman sebagai $-t!ql
f. SAr.
-:,
,, W?tn. Ketua
,'. ',1, Soemarto
,, Sekertaris
Slamet Jv5:

Notosuwirjo
4-. ',,
',1, S.
;: ',i, s. Haryowisaitro
6: ',', Ali Mdsjhal

i.

A.

sjafiirddin

,,
,,
,,
,,

PelaPor

Anggota
Anggota
Anggota

m. panitia Persiapan Konstitusi dalam rapatnja tangg,al
i5- fvfiret IgSi, telah menerima dan menjetudjul.l*;

not." pertama dari Panitia Perantjang

dengan sedikit

jaitu:
perubahan,
',,irui"turan
Pembentukan dan Tjara Kerdja
i. nUi*ar
Komisi-komisi Konstitusi"'
z. Sisti*atik dari Peraturan tersebut jang terdiri dari Bab ialah:
Tentang Pembentukan Komisi-komisi
Bab
Tugas dan kewadjiban
,,
Bab

I
II
Bab ItrI
Bab IV
Bab V
BabVL,

3.

,,

,,
,,

Susunan

Tjara Kerdja

R-apat-raPat Komisi
Perubahan

Bab VII PenutuP'
senagai pegarrgdn nagl panitia Perantjang dalam
menj"usu" fr,a"Ijangan Peraturan tersebut ialah:
Konstia. pasaf-pisat Oatim Peraturan Tata-tertib
tuante iang mengatur Komisi-komisi Konstitusi.
Anggota Panitia Persiapan
b. saran-saran parapemlndangan
Umum babak
fonititusi daiam
putiit
Persiapan Konsti'
pertama dalam r_a_pat
tusi tanggal 12 l\{aret L957 '

ry.Dalamrapatnjatanggalt4MaretLqST,ke-pa$.3.Pani

tia
t

*

persiapan" Konst"ilusi disampaikan untuk _dibitjara'
tturil'Panitia Perantjang 6erupa suatu Ran-tjangp.ratuian Pembentulian-dan f3ara K_erdja 59*i-

"tt
ii-t<omisi Konstitusi iang terdiri dari 13 pasal iang
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^.,.1

A

mempun jai 2 pendapat, jaitu pasal 1 dan .pasal .3 ajat
(B). Dalam periandangan Umum mengenai rantjangaq
iersebut, dari beberapa Fraksi diadjukan usul-usu1

perubahin. Pemandangan Umum tersebut dilandjuttan pada rapatnja tanfgal 18 Maret 1957 malam. Seiesai'Pemanhangin Umum itu, rapat menuga_skan ke'
pada Panitia Peiantjang untuk menjempurnakan ranijangannja mengin$at ldanja saran-saran da,n usulusul perubahan.
V. Pada rapatnja jang ke-9 tanggal 19_ Maret 1957, kepada pairitia P6rsiipan Konsfitusi disampaikan laporbn Panitia Perantjang mengenai penjempurnaan Rantjangan Peraturan Pembentu\a1. dan Tjara Ke.r{ja
Kom"isi-komisi Konstitusi. Pembitjaraan mengenai Iaporan ini ditunda samp_ai malam harinja, berhubung
iaporatt itu harus dipeibanjak dylu dan disampaikan

kdpada para Anggota-, demikian {juga qryl-qlul perubairan. irada rapat malam harinja Panitia Persiapan
Konstitusi terus memulai membitjarakan rantjangan
itu sepasal demi sepasal. Keputusan da1i. pembitiaraan sepasal demi sepasal itu, adalah dis_etudjuinja,,Peraturan Pembentukan dan Tjara Kerdja-'Komisi-komisi
Konstitusi" sebagai terlampir, dengan tjatatan !'uhwa pasal 10 dari peraturan itu ditunda Plnjelesaiannja,'menunggu traiit penjelidikan dari Panitia Rumah
T"angga mengenai risalah rapat-rapat Pleno -tentang
pasa"l-49 Peraturan Tata-tertib Konstituante. Soal itu
baru dapat diselesaikan dalam rapat Panitia Persiapan Konstitusi tanggal 23 Maret Lg57 pagi.
Ketika merumuskan pasal 10 Peraturan Pembentuk-

an dan Tjara Kerdja-Komisi-komisi Konstitusi, Pani-

tia Persiailan Konstitusi mendjumpai kesukaran

berhubung dbngan adanja perbedaan pendapat tentang

tjara penjesuaian pasal 49 dengan p?sal 6 Peraturan
Tata-t6rtib Konstituante jang telah diputuskan dalam
Rapat Pleno Konstituante jang lalu.

VI. Berhubung Peraturan tentang Pembentukan dan Tja'
ra Kerdja Komisi-komisi Konstitusi menurut pasal 45
ajat (2) dari Peraturan Tal'a-tertib Konstituante harus
disahkan oleh Rapat Pleno Konstituante, maka Panitia Persiapan Konstitusi bersama ini menjampaikan

,,Peraturan Pembentukan dan Tiara Kerdja Komisi-ko'
misi Konstitusi", kepada Rapat Pleno Konstituante sekarang ini untuk dimusjawaratkan dan disahkan.
Bandung, 23 Maret 1957.

PANITIA PELAPOR

PERATURAN PEMBENTUKAN DAN
TJARA KERDJA KOMISI.KOMISI
DARI PANITIA PERSIAPAN

Rachman
2. Soemarto
3. Slamet Jv.
L

W.A.

4. S. Notosuwirjo

KONSTITUSI,
5. Ali Masjhar
6. S. HarYowisastro
7. Sjafiuddin'

Saudara Ketua, sekarang akan saja batjakan Peraturan
Pembentukan dan Tjara Kerdja Komisi-komisi Konstitusi.

KEPUTUSAN
PANITIA PERSIAPAN KONSTITUSI
No. 4/K /PK/t957
TENTANG
PEBATURAN PEMBENTUKAN DAN TJARA
KERDJA I(IOMISI.KOMISI KONSIITUSI

PANITIA PERSIAPAN KONSTITUSI
Dalam Rapatnja ke-15 tanggal 23 Maret 1957'
Menimbang : Perlu adanja Peraturan Pembentukan
Tjara Kerdia Komisi-komisi Konstitusi'
Mengingat

: 1.
2.

dan

nu3:"'

ffIi,t?: [{:^if,'x3,i'f'gl"HTKonsti

Putusan Rapat Panitia Persiapan
tusi tanggal 12 Maret 1957 tentang Pembentukai- Panitia Perantjang untuk menjusun Rantjangan--Peraturan Pembenfiara Kerdja Komisi-komisi

ll*1;l,r$#

Setelah memusjawaratkan Rantj4gal. Pera'
tutatt Pembentlrkan dan Tjara Kerdja Ko26

I

misi-komisi Konstitusi iang disusun oleh Panitia Perantjang tersebut.

MEMUTUSKAN:

.

Menetapkan Peraturan Pembentukan dan
Tjara Kerdja Komisikomisi Konstitusi sebabagai berikut:
PERATURAN PEMBENTUKAN DAN TJARA
KERDJA KOMTSI-KOMISI KONSTITUSI

BAB

I.

TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI.KOMISI
KONSTITUSI

Pasal

1.

(1). Untuk mengadakan persiapan tentang bagian-bagian'chusus dari tugasnja Panitia Persiapan Konstitusi memKonstitusi.
bentuk dari enggota-inggotanja
- Komisi-komisi
(Z) Djumlah Komisit-omisi Konstitusi disesuaikan dengan nair;at<nja bagian-bagian ?!au potok-pgkpk_nersoalan
m"ateri K6nstilusi, iang tetatr diputuskan oleh Rapat PIe'
no Konstituante.

BAB II.
TENTANG TUGAS DAN KEWADJIBAN

Pasal

2.

Tugas Komisi Konstitusi ialah:
(1) Mengadakan persiapan tentang bagian_ . c-husus dari
tugas Paniiia Persiapan Konslitusi, dengan djalan:
a. Menghimpirnkan bahan-bahan po!_ok .Kolltitusi
jrng didipat oleh dan didalam Komisi Konstitusi;
b. Memusjawaratkan dan merumuskan bahan-bahan i"ttg akan diadjukan pada Rapat Panitia
Persiapan Konstitusi;
bahan-bahan pokok iang telah -diputusc. Mengoiah
-oleh
Rapat Pleno Konstituante dan/atau
kan
Rapat Panitia Persiapan Konstitusi.

e
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(2) a. Membuat laporan mengenai ichtisar

permusjawaratan-permusjawaratan dan hasil pekerdjaannja jang berupa usul rantjangan bagian Konstitusi jang ditugaskan oleh Panitia Persiapan Konstitusi kepadanja;
b. Mengadjukan laporan serta usul rantjangan tersebut dalam ajat (2)a kepada Ketua Panitia Persiapan Konstitusi agar didjadikan atjara rapat
Panitia Persiapan Konstitusi.
(3) Memberi pendjelasan tentang hasil pekerdjaannja
didalam rapat Panitia Persiapan Konstitusi.

BAB III.
TENTANG SUSUNAN

Pasal

3.

(1) Tiap-tiap Komisi beranggota sekurang-kur:angnja tudjuh orang, diantaranja ditetapkan mendjadi Ketua dan
Pelapor.

(2) Anggota-anggota tiap-tiap Komisi sedapat-dapatnja
mewakili aliran-aliran jang ada didalam Konstituante.
(3) Tiap-tiap Anggota Panitia Persiapan Konstitusi ha.
nja duduk dalam satu Komisi.
(4) Djika dipandang perlu Fraksifraksi/Aliran-aliran
dapat memindahkan atau menukar Anggota-anggotanja
dari sesuatu Komisi ke Komisi jang lain dengan persetudjuan Ketua Panitia Persiapan Konstitusi.

Pasal
(

4.

1) Penundjukan Anggota Komisi-komisi Konstitusi ber-

langsung menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
a. Tiap-tiap Fraksi/Aliran mengadjukan satu daftar tjalon untuk tiap-tiap Komisi kepada Ketua
Panitia Persiapan Konstitusi;
b. Daftar jang tersebut pada ajat a diatas ditanda-tangani oleh wakil Fraksi/Aliran iang bersangkutan dan disampaikan kepada Ketua Pani
tia Persiapan Konstitusi untuk diminta ketetapannja oleh rapat Panitia Persiapan Konstitusi.

(2) Anggota Komisi setiap waktu dapat diganti oleh
Anggota lain sefraksi/sealiran, penggantian mana berlaku
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serupa dengan tjara pentjalonan Anggota tersebut pada

ajat (1)b.
(3) Pemindahan atau penukaran Anggota Komisi dilakukan serupa dengan tjara pentjalonan Anggota tersebut
pada aiat (1)a.
(4) Anggota-anggota Panitia Persiapan Konstitusi boleh
menghadiri rapat-rapat Komisi sebagai penindjau.

BAB

IV.
TENTANG TJARA KERDJA

Pasal

5.

Setjepat-tjepatnja sesudah Komisi dibentuk, Komisi
mengadakan rapat untuk memilih Ketua dan Pelapor, apabila mereka itu tidak ditundjuk oleh Panitia Persiapan
Konstitusi.

Pasal

6.

Untuk menambah bahan-bahan mengenai materi Konstitusi, Komisi dengan perantaraan Ketua Panitia Persiapan
Konstitusi (Ketua Konstituante) dapat mengundang MenKonstituante, karena
teri atau orang jang bukan Anggota
diperlukan t<eahliann;a, untuk mengundjungi satu atau
beberapa rapat Komisi Konstitusi.

Pasal

7.

(1) Komisi dapat memutuskan Anggota-anggotanja meng-

adakan penindjauan, baik kedaerah-daerah maupun keluar negeri untuk mengumpulkan bahan-bahan Konstitusi.
(2)-Keputusan Komisi tersebut dalam ajat (1) baru da-

pat dilaksanakan:

a. Kedaerah-daerah sesudah

b.

mendapat persetudju'
an Panitia Persiapan Konstitusi;
Keluar negeri sesuclah mendapat persetudjuan
Konstituante.

Pasal

B.

Lamanja waktu untuk menjelesaikan tugas__ Komisi-ko'
misi dapit ditetapkan oleh Panitia Persiapan Konstitusi.

Pasal

9.

(1) Sesudah selesai memusjawaratkan dqn mengolah

sesuitu pokok persoatran, Komisi membuat laporan jang
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dan hasil pekerdjaannja
memuat ichtisar permusjawaratan
jang berupa urui titttiittgan mengenai pokok persoalan
itu.
(2) Laporan serta usul rantjangSn -Jalg $m3.fsu$ da'ajat'(f di"tri Oi"+jof.qq t<epiAa Ketul Panitia Persi'
tam
)
AiOiaOit<an-atjara rapat Panitia Perfiniuk dimusjawaratl."*, dirumuskan dan
;i"ff-Kfi;tiiuii "g*;
Pletto" Konstituante untuk mendaA-t.'dfikr" n.p.ar
pat persetudjuan.

il;il-k;"!tit*i,

;p;i

BAB

V.
TENTANG RAPAT-RAPAT

Pasa1 10.
jang
(1) Rapat-rapat Komisi tidak diadaka" P3q9^waktu
gtit* derigan ripat-rapat. Panitia Persiapan Konstrtusr'telah
(2) Rapat-rffi Komisi.dimulai-p..ada waEtu irtrg djum'
ditentuk"tt rpuiit" Ointaiti oleh tenin seperdua dari
Anggota.
lah
"--(B)
jang haEpabita pada waktu-jarlg-.teta,h.ditentukan
dir tidak f.nin".p.tAui diri ?jumlah Anggotanja, maka
Komisi menunda raPat'
Ketua
--i+i prAu
tupuf berikuinia Ketua Komisi dapa! mene'
ruskan r"p.ii.ngt" tidah memandang djumlah .Anggota
rap.at itu hanja mengh;fiil; d.;t"fi r..t.tttuan bahwa
ffi;
ill"ip;; ninr"-6ahan Konstitusi jang diperoleh dari Anggota jang hadir.
(5) wtengeiai' segat?._h4 materi Konstitusi, Komisi, kon'
mestitusi tidak me"gi*m keputusan; segala pendapat
ronstiJuiilesudarr riiTusjawaratkan dan dirumtts"EL"ri
diadjukan [LpaAa
-r.S;lt ltptl panitia Persiapan Konstitusi'
kan,
hli jang. bukan maferi Konstitusi,
(6) wtengeiri
terba"
Komisi Oup"i- r*"?t*nif tepritusan dengan suara
njak mutlak.

BA3

VI.

TENTANG HAL PERUBAHAN

Pasal

11-

(1) Usul-usul perubahan dalam_peraturan ini diadjukan
f.i,rh" f.tu" pinitia Persiapan Konstitusi untuk diterus-

kan beserta"fiertimningan kdpada -rapat Panitia Persiapan
Konstitusi j;G rtemu"tuskan apakai usul itu disetudjui
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atau tidak disetudjui ataupun disetudjui dengan perubahan.

(2) Sesuatu usul perubahan jang diterima berlaku untuk sementara sambil menunggu plnsahan Konstituante.

BAB VII.

PENUTUP
Pasal L2.
(l)-Semua ha1 jang titlak diatur dalam peraturan ini
-.

diputuskan oleh Panitra Persiapan Konstitusi-.
(2) Peraturan ini berlaku untuk sementara sambil menunggu pensahan Rapat Pleno Konstituante.

Pasal
Peraturan

13.

ini dinamakan ,,Peraturan Pembentukan

Tjara Kerdja Komisi-komisi Konstitusi".
Ditetapkan

dan

di Bandung pada tanggal
23 Maret 1957.

PANITIA PERSIAPAN KONSTITUSI
WAKIL KETUA I,
(Prawoto Mangkusasmito).

Pd. Sekertaris Djenderal Konstituante,
(Akoep Goelangg6).
Kemudian Saudara Ketua, kami teruskan dengan membatjakan pendjelasannja, jang berbunji sebagai berikut:
PENDJELASAN

i(

PERATURANKd#l5f-R[f;rYff

il"R$'ll'rf,t$*KERDTA

Pasal

1.

Djumlah dan matjam Komisi-komisi, dalam pasal ini tidak ditentukan, supaja Panitia Persiapan Konstitusi tidak
terikat dalam menetapkan djumlah Komisi-komisi.

Pasal

2.

Tjukup djelas.
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Pasal

t

3.

AlirJang dimaksucl deng1q ,,P.d?p"t-dapatnja mewakili
suplla dafap pembenlokan-aliran" Oafam
itonstiirisi, sedapat-dapatnja semua AJiran Komisil<omiii "j*t"tZl,"ialah^dalam p6mbitiaraan-bagian-bagian dari
a;dl-inrt
Undang-undang Da1qr.
ajat -(3), ialah bahwa keanggotaAi*af.rlO
Kdmisi tidak boleh dirangkaP'
an
-^i.trg
Oimitsua dalam a;it -(+;, .ialah bahwa ,tiap-tiap
ditukar oleh
errfrb-ta;tirp- *4.q"_ botgh dipindah atau
jang. lamrTriZAtiranrija Oari fomlsi saig kepacla Komisi tiap-tiap
in, dengan p.ig.iti'rtt, bahwa {jrlmQtr Anggo-ta.
dari tudiuh
kurang
tidak
asal
ii?ttiirf-arpli Siiunad,
orang, sesuar d;A;n pasal 46 ajat (1) Peraturan Tata-tettib Konstituante.

]|

-];i

i.iti

ai"*

Pasal 4.kepada
Ajat (4) ini maksudnia memberi kese{Patan
untuk

Tlerueni"gotalrttggbt" Panitia ?ersiapaq K,onstitusi,
dajang
duduk
sefraksinja
Kawan
t"piA"
berikan bantu-an
peninIam salatr satu-kotfiiti dengan djalan hadir sebagai

djau.

Pasal 5. l
Pasal 6. I Tjukup djelas.
Pasal 7. )
Pasal

B.

waktu- untuk menjelesaikan tugas tiMeskipun lamanja
-ioiritiiuri
dapat ditetapkan oreh Panitia
ko-iri
"p-iirpro"riituri sesuai aengp Peraturan Tata-tertib

ft;rft*

tidak.,?tt'
ko"riii"ante p6rf +O ajat (3),_akan. tetapi ini
arti mengurarigi hak tiap-tiap Komisi untuk mengusulKan
perubahr"n p"n".tapan rvaktu menurut keperluannja.
P.asal

Pasal
Pasal
Pasal
Pasal

9.'\
10.
11. I Tjukup djelas.
L2.
I

I

13.J
sekian saudara Ketua jang saja muliakan, terima kasih.
esiatamu alaikum warachmatullahi wabarakatuh"
32

I

$

Ketua: Rapat jang terhormat, demikian.laporan da*.Panitia Pelapoi teirtaig Peraturan Pembentukan dan Tjara
Kerdja Komisi-komisi Konstitusi.
Laporannja denga,n tulisan itu sangat -lpngl:lp dan ter'
bisa mende'

atur,' i.ntgii*anf Saudara-saudara s-ekatian
i["Airi. Begitu lengkap,. .sehingga. digambarkan

peraturan itu, ten'
"i#tr"
;A;F pengataman Jewaktu mernfuitin
sesuatu pasal atau se-

6;t"p.nbedaan faham mengenai

suaTu^ajat dalam Peraturan Tata-tertib.

Untui< djelasnja perlu saia kemukakan disini, bahwa
*.,ttgenti feraturaniria sendiri ada kebulatan pendapat'
Tjuma mengenai p-enafsiran sg_alu tiat dalam Peratur'
an-"Cata-tertib Konstituante sendiri ada perbedaan. . Saja
me-ngqlrai hal itu nanti kita
f.ip-nita saja usulkan, supaja
-memberikan

pendjelasan^i1ng
uO"k." p.*nitjaraan untrit<
lebih telas dan nanti dapat kita sisipkan diantara atjaraatjara j"ng sudah kita kenal itu.
trttg" saj"a maksudkan ialah, b_ahwa .persetudjuan -terha'
Oap ,Fe*atut"tt Pembentukan dan- Tjara Kerdja Komisi[o^*iti Konstitusi" ini tidak usah digantungkan pada soal

jaitu i*S, memberi\an pengalamj*ttg ?igamharkan- tadi,'fiham.^
Oteh karena itu saja lekabn ient6ng perbedaan
iu"i i"gin"nierninta k_epada. Saudara-saudara, supaja,,PeraKon'
tuiin Pembentukan dan Tjara Kerdja Komisi-komisi
riituri'; ini bisa disahkan. Peraturan ini menurut pasal 45
p*rii.tt"n Tata-tertib sudah berlaku, walaup-un -masih menunggu pensahannja. Q"t?q peraturan ini Saudara-saudara sekalian mengetahui, bah'iva kita banjak .m-eqdjum-PT
f."ti-f."ta atau rumusan'rumusan iang sebetulnja sudah
Kal.r*rf.tun dalam Peraturan Tata-tbrtib Konstituante.pada
baqjak-berp.angkal
ii" iiOik, sudah termasuk, sedikitItulatr
sebabnja saja ingin
p:rUi6h drt** Peraturan itu.
tenil;"airtlkan, supaja d!*udahi sadja pgrmusjawaratansekakalau hingga wafty
1;"f peraturin inf tert<etjuali
jang
masing-masln_g su$af mem;ilE ini SauOara-saudara
p.fiAi"iinia dengan sunlgufr-sungguh _ d-alam. hubungan
A;G;" fiitsinia ilrasing-masing meiasa belum tjukup djelas membitjarakannja.
karena itu iaja minta kepada Saudara-saudara, siOleh
-Oitntara
Saudari-saudara iaitg ingin mengemukakan
rp"

^pendapatnja.
Saja- peisilakan Saudara

S. Notosuwirjo.
33

r-!

l
i

i

I

S. Notosuwirjo: Saudara Ketua, saja r4lhon dim_aafkan
oleh karena tadi sebetulnja ada jang tidak perlu dibatj-A
tetapi tadi saja batjakan, j4tq mengenai pasal 12 aiat (2)
jtng sebetuhia harus berbunji: ,,Peratyran ini berlaku unluk"sementari sambil menunggu pensahan dari rapat pleno
Konstituante".
Sekian Saudara Ketua, terima kasih.

I

{
A

Ketua: Itu hanja mengenai pembetulan s?dil.. .
Apakah ada saridara-siudaralang hendak berbitiaTa jang
berarti misalnja tidak setudju untuk -menerima sekarang
peraturan ini?- Tidak ada Saudara-saudara?
^ Apakah peraturan ini bisa dianggap disetudjui?
(RaPat: Setudju).

Terima kasih, inilah suatu tanda baik bahwa kita dapat
nef.eiOja tlepat selaras dengan keadaan ,,Staat van Oorlog
ini.
en
- Belbg" sekarang
terholrmat, pada waktu- saja mengemukakan
nrp"t"jang
-pemnufaan
dalam rapat .pembukaan masa sidang ini
f<ata
f..*rii" pagi saja ada liechilafan, terhadap mana saja
maaf kepada jang bersangkutah.
minta
--

Oi""iaranja iaja t<bm[kakan nama Saudara-saud-ara jang
duduk dalarir Kabinet jang lalu, sehingga dinjatala+ non
a.li*f a"tam fonstituante,-dan karena sekarang tidak lagi
duduk dalam pemerintahan maka dinjatakan . aetief kem'

bali. Jaitu Saudara Sabilal Rasjad, Saudara Sarino Mangunpianoto dan Saudara Ruslan Abdulgani iang kemarin su'
fran ia:a batjakan. Saja lupa_ menjebutkan nama Saudara
Profesior Mf Soehardi, iang djuga-sekarang tidak lagi ikut
serta dalam pemerintahan Aan dinjatakan actieJ lagi sebagiit A"ggota^Konstituante dan stidlat kemarinpun telah
hadir.
j.ng masih djuga mengamb-il !ag-ia9..d?ltp pemerintahan jafrg baru iata[ Saudara IfijaL Hadji Mohammad Iljas,
Sauhari K.H. Idham Chalid dan Saudara Mr Sunarjo jang
tetap mendjadi Anggota non actief.
D^engan ini saja klia kechilafan saj_a itu sudah dibetulkan.
Saud'ar*saudara, dua atjara sudah selesai jaitu:
1957.
1. Menetapkan'Atjara sidang Pleno ke-II tahun Kerdja
2. Mensahkan Perlturan Pembentukan dan Tjara
Komisi-komisi Konstitusi.

_

.

.4

kita rnenanjakan kepada diri sendili' ala iaqg
Sekarang
"nit;arakan
s6landjutnja. Saja usulkan kepada
af<an iita
SruO**i-saudara, oleh karena ternjata bahwa qersiapan
l;i"-i;it dari Panitia Persiapan Konstitusi toch- digga su-

Ortt tJi.sai disadjikan setjara tertulis, lengkap.d.tl teratur
fepaOi Saudara-iaudara, maka- saja. ingin menjambuTg ra'
p.[ r.trrang ini dengall Temberi kesempatan kepada .peirp"; j?rg fiarus mJmberikan lqf.orqr mengenai persiapan-persrapan

lain daripada Panilia Persiapan_.Konstitusi.

Si-riA"t"-iaudara sekalian mengetahui, bahwa 4jug1 sudah
laporan
AigAjif.rn dengan baik kepada . Saudara-saudara
Fr"itia Persiapin Konstitusi tentang ,,Soal-soal jang patut
dimasukkan .i"t.* Undang-undang Dasar dan bahan-ba'
han tentang sistimatik Undang-undang Dasar"'
Oleh karEna itu saja usulkan, supajb kita landjutkan rapaf sekarang ini dengan_ memberikan . kesempatan kepada
untuk membatjakan laporan. itu"
ilelapor
^

Alakah ini Saudara-saudara setudju?
(RaPat: Setudju!)

Saja persilakan Saudara Simorangkir'

Mr J.C.T. Simorangkir': Saudara Ketua, hadirin jang terfroimat, set<aiing saj"a akan membatia\aq laporan .Panitia
i;;r;i"prn rco"rtTtusf tentang,,soal-so,al j?ng
P*ll^9im'aiukkafr dalam Undang-undang Dasar dan bahan-bahan srstimatik Undang-undang Dasar".
KEPUTUSAN

PANITIA PERSIAPAN KONSTITUSI
No. 6/K/P.K./t957
LAPORAN PANITIA PERSIAPAN KONSTITUSI
TENTANG

SOAL.SOAL JANG PATUT DIMASUKKAN DALAM
OESAR DAN BATIAN-BAHAN TEN'
UTVNAT{C-UNDANC
-TEWC SIShIMATIK UNDANG.UNDANG DASAR.
Peraturan Tata-tertib Konstituante -pa'
I. Berdasarkanp.tanan
Konstituante untuk Panitia Persa| 42 Au"
,irp.n rconsiitusi dalarn rapat plenonja pada tanggal
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13 Pebruari 1957, maka Panitia Persiapan Konstitusi
dalam sidangnja jang kedua pada tanggal 11 sampai
dengan 28 Maret 195?, telah mengadakan Pemandangan Umum dalam dua babak, mengenai pokok atjara:
a. soal-soal iang patut dimasukkan dalam Undangundang Dasar dan
b. bahan-bahan tentang sistimatik Undang-undang
Dasar.

II. a. Sebelum mengadakan

Pemandangan Umum, dalam
rapatnja tanggal 20 Maret 1957 Panitia Persiapan
Konstitusi telah membentuk suatu Perumus, iang
sesuai dengan keputusan Pahitia Musjawarat (No.
470/lll Sjn/57) dan jang disetudjui oleh Panitia
Persiapan Konstitusi, dengan tugas:
,,Merumuskan pikiran-pikiran iang terdapat dalam
Pemandangan Umum mengenai soal-soal jang patut dimasukkan dalam Undang-undang Dasar dan
mengenai bahan-bahan tentang sistimatik Undangundang Dasar".
b. Da1am rapatnja jang pertama, Panitia Perumus telah memilih Ketua, Sekertaris dan Pelapornja,
jang kemudian disempurnakan lugi, selingga Pa'
nitia Perumus itu susunannja adalah sebagai beri-

kut:
No.

Nama

1. Prof. ftIr Dr Soeripto
2. H. Hoesein
3. Abd. Madjid Lalu Mandja
4. Moh. Djazulie Kartawinata
5. Mr J.C.T. Simorangkir
6. Madomiharna
7

.

Nur Sutan Iskandar

B. Gulmat

9.

Siregar
Zainal Abidin Sju'aib
Ali Masjhar
Abdullah Jazidi
Otong Hulaemi

10.
11.
L2.
13. Tan Ling Djie
14. Mr R.M. Abdulmadjid
Djojodinin$rat
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Fraksi
P.N.I.
Masjumi
Masjumi
P.S.LI.
Parkindo
P.R.D.
P.N.I.
P.N.I.
Masjumi
N.U.
N.U.
N.U.
P.K.I.
P.K.I.

Keterangan

Ketua

Wkl

Ketua
Sekertaris I
Sekertaris II
Pelapor I
Pelapor II
Anggota

,,
tt

No.
1-5.

16.

Nama

Mr Mohammad Jusuf P.K.I.
Mr Achmad Astrawinata RePublik

t7. Sawirudin Gelar Sutan

Malano

1_8.

Keterangan

Fraksi

Muhammad Tahir

Abu'

bakar
19. Rumani Barus
20, Dr R.V. Soedjito Dwidjo'
atmodjo
2I. Mochammad Tauchid
22. R. Usman Ismail

23. Hadji Asjmawi
24. Hadji Umar Bakry
25. P.M: Tangkilisan
26. Asnawi Said
27. Rustama Ikrat
28. R. Hendrobudi
29. Sahamad Sudjono
30. Drs B. Mang Reng Say
31. Mr Hamid Algadrie

Anggota

Proklamasi
Republik
Proklamasi
P.S.I.I.

,)

Parkindo
Ka.tholik

,,
t,

tt

,,

P.S.I.

I-P.K.I.

Perti
Perti
Partai Buruh
G.P.P.S.

Permai

Ger. Banteng R.I.
Acoma

Katholik

,,
),

P.S.I.

t,

m. Dengan mempergunakan sebagai bahan antara lain:
a. Bekas jang disampaikan oleh Pimpinan Konstitu-

ante kepada para Anggota Panitia Persiapan Kon'

stitusi, jang berisi tjontoh sistimatik Undang-undang Dasar dari 25 Negara,
b. Pidato-pembukaan Ketua Konstituante pada permulaan sidang Panitia Persiapan Konstitusi, maka sesudah Panitia Perumus terbentuk, pada tanggal 20 dan 21 Maret 1957 Panitia Persiapan_ Konstitusi mengadakan Pemandangan Umum babak
ke-I mengenai dua pokok atjara tersebut.
Kesempatan ini dipergunakan oleh 18 orang Anggota
Panitia Persiapan Konstitusi, jaitu:

1. Saudara Husein Puang Lim-

),
,,
,,

boro

Prof. Mr Dr

R.M.

(P.N.I.)

Soeripto
Mr J.C.T. Simorangkir

Soedjatmoko j

(P.I.R. H)

(Parkindo)
.

(P.S.I.)
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5.

6.

Saudara K.H. SaPari
Soedijono Djojo-

7.
B.

9.
10.
11.

L2.
L3.
14.
15.
16.

,,
,,
,,
),
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

(P.S.LI.)
(Murba)

prajitno
Abdullah

Jazidi (N.U.)
Datoe Poetrawati (P.I.R. N.T.)
(Perti) )
H. Umar Bakry
Utomo Ramelan (P.K.I.)
Mohamad Sardjan (Masiumi)
Prof. S.M. Abidin (Partai Buruh)
Sawirudin Gelar St. (Republik ProklaIVIalano

K.H. Tjikwan
Asmara Hadi
Mr R.M. Abd. Madjid

masi)

(Masjumi)
(G.P.P.S.)

Djojoadiningrat
M. Tahir Abubakar
M. Sjadeli Hasan

(P.K.I.)
(P.S.I.I.)
L7.
(Masjumi)
18.
Dalam Pemandangan Umum babak ke-I ini, sesuai de'
ngan keputusan Panitia Persiapaq -Kons.titusi sebelumnja,
naskah

pita pembitiara

mengutjapkan pidatonja deugan

tertulis.

ry. a. Berdasarkan

naskah-naskah tertulis tersebut dan
sesuai dengan tugasnja, Panitia Perumus mengadakan rapatnja lagi pada tanggal 22 Maret 1957 untuk menjelesaikan laPorannja.
Hasil rapat-rapat Panitia Perumus itu, jang beru'
pa Laporan Sementara, pada tanggal 25 Maret
igfZ disampaikan kepada rapat Panitia Persiapan
Konstitusi.
b. Pembitjaraan-pembitjaraan iang diadakan- pada
tanggal 25 Maret L957 mengen_ai _f,apo1an Sementara ltu, iang disampaikan oleh Panitia Perurnus
kepada rapal Panitia Persiapan Konstitusi berkisar antara:
1. jang menjetudjui Laporan Sementara itu seluluruhnja dan jang menganggapnja sebagai rumusan terachir, jang dalam bentuk itu djuga
oleh Panitia Persiapan Konstitusi dapat disampaikan kesidang pleno Konstituante dan
2. jang menjatakan kekurang-puasannja dan, ialg
mengan ggap Laporan Sementara itu sekedar
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sebagai pertjobaan rumusan belaka, malah ada
jang-menganggapnja telah keluar dari tel'
c. Setetafi diadakan pembitjaraan mengeqai Lap-oran
Sementara itu, dan sebelum memasuki Pemandangan umum babak ke-II, maka atas permintaan Panitia Perumus, Panitia Persiapan Konstitusi pada
tanggal 26 Maret L957 memberi t-ugql. ialg lebih
djelas dan lebih konkrit kepada Panitia Perumus
jing herbunji sebagai berikut:
l,prnitia Perumus bertugas merumuskan,/meregistrasi, dengan tidak menjebut nama/Fraksi/
I5umtarr jrrrg mengemukak_an pikiran-pikiran
jdng terdapaf dalam Pemandangan-Umum menge"nai sof,l-soal jang patut
-dan dimasukkan dalam
mengen-ai bahan-baU-ndang-undang DasIr
han teitang siltimatik Undang-undang Dasar".
Selandjutnja Pinitia Perumusan meminta dari tiap
pembitjara bait< dalam babak -k9:I m-au-pul dalam
babak ke-II supaja membuat inti-sari {ag pidaton;i 4"" menjamp"aikannja kepada Panitia Perumus,
d'in berpenhiriin, bahwa semua saran/arnendemen/usui dan sebagainja jang diadjukan _oleh para pembitjara, akan diolah oleh Panitia Perumus
untirk meiretapkan rumusan terachir setelah selesai Pemandangan Umum babak ke-II'
V. Setelah pembitjaraan mengenai- Laporan Sementara
Panitia Perumus berachir, maka Panitia Persiapan
Konstitusi melandjutkan rapatnja dengan mengadakan.
pemindangan Umum babak ke-II, jang berachir pada

-

-

tanggal 26 Maret 1957.
A'Aipun jang mengambil bagian berbitjara dalam babak
ke-II itu iaiah-Anggota-anggota jang terhormat:

1,
2.
3.

4.
5.

6.

Saudara Soedijono Djojo-

,,
,,
,,
,,
,,

prajitno
R.M. Ati Mansjur
Prof. S"M. Abidin
.:
Anwar Sutan
Amiruddin
Gulmat Siregar
Prof. Mr Dr Hazairin

(Murba)
(N.U.)

(Partai Buruh)
(P.P.T.I.)

(P.N.I.)
(P.I.R. H.)
39

7

.

Saudara

Sjafiuddin

(Penjaluran)

(menjamPaikan naskah Pidato iang tidak diutjapkan).

VI. Berdasarkan pidato-pidato dalam Pemandangan Umgm
babak ke-I dan ke-II, jang semuanja diutjapkan de-ngan usaha memberikan_ pandangan i.aqg-seobjektifofrSet titnja mengenai soal-soal j?tg patut dimasukkan
daiam Uhdang-undang Dasar dan bahan-hahan tentang sistimatili Undang-ulq?ng Dasar, mengingat pula Jaran-saran pada pembitjaraan mengenai Laporan
Sementara, malia panitia Perumus dalam ra,pat-rapatnja pada tanggal 27 dan 28 Maret 1957 telah memp6roietr poko[--pokok pegangan tentang menjusun -rurirurtt, iegistrisi besertl lampiran-lampirannja sebagai berikut:

a. Mengenai Penjusunan

rumusan.

Rumusan fert-ama jang berupa l,aporan Sementateiah disampaikan pada tagSSa].25. Maret
ra jang
"kepada
Panitla Persiapan Konstitusi tetap
195?

didjadikari bahan pegangan gntuk . djsemgurnakan
sesirai dengan saran-safan jang telah diberikan
oteh pembitjara-pembitjara {alaqr 1ap-at Panitia
Persia^pan Kbnstilusi, dan dilengkapi . dengan !e-

b.

han-bahan jang diperoleh dari pembitjar_a-p_embitjara dalani Pemandangan Umum babak ke-II.
Mengenai registrasi.
Meregistrasi semua pendapat _mengenai soal-soal
jang latut dimasukkan dalam Und?n-g-tldang.Daiar"din bahan-bahan sistimatik untuk Pleno iang

diperoleh dari pembltjqrq-pqmlitjara dalam Pemindangan Umum babak ke-I dan ke-II, sehingga
tersusun soal-soal sistimatik jang teratur rapi'

c.
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Mengenai lamPiran-IamPiran.
Untuk memberikan gambaran setjara luas sekitar
djalannja penjusunan/perum_usan soal-soal dan
sistimatiik tersebut diatas, maka Panitia Persiapan
Konstitusi memandang perlu menjampaikan kepada Anggota-anggota Konstituante iang terhormat:
1. N'askah pidato pembukaan Ketua Panitia Per'
siapan Konstituii pada sidangnja jang kedua.

Berkas bahan-bahan sistimatik jang diberikan
oleh Pimpinan Konstituante.
3. Naskah-naskah tertulis dari pembitjara dalam
Pemandangan Umum babak ke-I dan ke-II mengenai soal-soal iang patut dimasukkan dalam
Undang-undang Dasar dan bahan-bahan sistitimatik untuk Pleno, dan
4. Inti-sari dari pidato-pidato tersebut dalam ang-

2.

ka

3.

Mengingat, bahwa djumlah Anggota _Panitia Perumus
sehingga untuk merumuskan sesuatu soal
ada 3f oiang,
- terlalu -6esar, maka untuk lebih mengintendianggapnja
sipkiriTmeiantjarkan pekerdjaan menjusun laporan jalg
terdiri dari kata peng=antar, rumusan, re$istrasi soal-so?t/
sistimatik, dan lampiian-lampiran, dibentuklah oleh dan
para Anggota Panitia Perumus dalam r-aPat'
terdiri dari -27
Maret 1957, kelompok-kelompok sebagai
nja tanggal
berikut:

A.

Kelompok kata Pengantar

terdiri dari

Saudara-sauda-

ra:

L. Mr J.C.T. Simorangkir.

2. Madomiharna.
3. Moh. Djazulie

B.

Kartawinata.

Kelompok rumusan terdiri

dari saudara-saudarat

,.. Mr Astrawinata.

2. Z.A. Sju'aib.
3. R. Hendrobudi.
4. Abdul l\{adjid
Lalu Mandja.
5. Abdullah Jazidi.

C. Kelompok registrasi terdiri
dari Saudara-saudara:

1.

Nur Sutan Iskandar.

2.
3.

Asnawi Said.
Tan Ling Djie.
4L

4. Otong Hulaeml.
5. Moh. Tahir
Abubakar.
6. Mr Hamid Algadrie.

D.

Kelompok lamPiran terdiri
dari Sauclara-saudara:

1. Gulmat Siregar.
2. Moch. Tauchid.
3. Rustama Ikrat.

VII. Untuk memberikan gambaran iang lebih luas dan

jang objektif, perlu ditambahkan disini, bahwa:
sisti
;. Faniiia Perumus tidak mengemukakan satu
merupakan suatu rumusa-n daripada
matik iang
-sisfimatik
jang telah dikemukakan oleh
semua
para Anggota Panitia Persiapan Konstitusi, oleh

i<arena tlap-tiap sistimatik maupun soal'soal itng
dikemukakan sudarr merupakan suatu sistim jang
tersendiri jang dianggap sudah tjukup objektif .
oleh karen-a itu maka Panitia Perumus sesuai de-

ngan tugasnja meregistlasi 4tt pgnghimpun. semua pendapit, untuk didjadikan bahan jalg akan
ctikemukakan kesemuanja, sebagaimana terdapat
pada Larnpiran ini kepada sidang Pleno Konstitu-

b.

c.
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ante.
ada pula jang berpendapat tidak ryungk-t1t dikum-

pulkin b-ahan-balian sistimatik dan

ditentukan
apa iang Lazim dimasukkan dalam Undang'und'ang"Dalar setjara efisien, sebelum ditentukan
lebili dahulu tuOjuan-tudjuan pokok Konstitusi
iang akan dibuat,
iOa-pendapat, bahwa untuk lebih menge_rti sistimatii<-sistimatik Undang-undang Dasar berbagai
negeri jang diterima dari Pimpinan Konstituante,
malka Aipan6ang berfaedah apabila Konstituante
mengadakan penjelidikan sedjarah staatkundig
dan ekonomis mengenai sebab-sebab terdjadinja
Undang-undang Dasar beberapa negeri lain. Penjelidikan itu hendaknja terbatas-pada masa ter'
djadinja Undang'undang Dasar dan -masa perub-ahan-perubahan (amendemen'amendemen) Undang-undang Dasar itu.

\llil. Lain daripada itu perlu didjetaskan

disini, dengan

tidak *en^gutangi isi pasal 52 Eeraturan Tata-tertib

Konstituante dan tugas Panitia Perumus' semua-naskah tertutit duti para pembitjara dalam Pemandangan umum babak^ ke-I-dan te-ll (tihat lampiran) dikemukakan sesuai dengan aslinja, dengan tidak dikurangi sedikitpun balt< nama pembitjara- maupun
nama traksinSa. Perlunja ditjanfumkan dalam lam'
semata-mata hanja un'
pilil itu namla pembitiarania,
tuk memberikan gambaran jang luas dan agar semua
isi naskah-naskatiitu ada jang mempertanggun$-dja'
wabkan.

Kemudian semua hasit pekerdjaan kelompo\-k.lompok iersebut diatas mbngenai penjusuna,n kata
punlrntrr, rumusan_, registrasi dan lamgiran-lampir'"n d'it .*ukakan pada ripat lengkap Panitia Perumus
-is

Mtt.t' 1957, ji"g m.enghimPutt,,kt:911,1"hiinigar
annjl hasil-hasil pekerdjaan itu. untuk disamparkan
prOl riA4g Fi.n,i Konsiituante ke-II setelah menda-

irat pers.t,iO;urn Panitia Persiapa-n Konstitusi.
Ia. Bersama ini hir.mpaikan keseluiuhql$t-laporan.be-

sertalampiran-lampirannja-untuL.didjadik.q'1"_n"n
p;r"1nfit;r;"trtrn dalam iiOang Pleno Konstituante
[u-U itns akan datalg. .L?*pilan .itu ialah:
1. Rumu"san soal-soaf sistimitik beserta registrasi
inti-sari Pidato-Pidato.
Ketua Panitia Persiapz. Nastafr fiiAito-pembukaan
^beserta berkas bahan-bahan dari

an fonititusi

PimPinan.
3. Naskah lengkaP Pidato-Pidato'
Ditetapkan di Bandung pada tanggal 28 Maret 1957.

Panitia PersiaPan Konstitusi
Wakil Ketua I,
ttd.
(Prawoto Mangkusasmito).

Pd. Sekertaris Djenderal Konstituante
ttd.
(AkoeP Goelangg6).
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Sekian Saudara Ketua, laporan dari Panitia Perumus,
dan lampirannja terdiri dari jang telah saja batjakan tadi, jaitu: 1. rumusan soal-soal sistimatik, 2. Naskah pidato-pbmbukaan Ketua Panitia Persiapan Konstitusi dan 3.
Naskah lengkap pidato-pidato, jang semuanja sudah disam'
paikan kepada Saudara-saudara.
Saudara Ketua, saja ingin bertanja, apakah perlu diba'
tjakan terus semua lamPiran itu?
Ketua: Saja kira

itu tidak perlu

dibatJakan.

Mr. J.C.T. Simorangkir: Terima kasih.
Ketua: Rapat jang terhormat, demikianlah laporan dari
Panitia Pelapor mengenai atjara kita jang ke-3 dan ke-4.
Saja kira tidak baik untuk sekarang ini dibuka Pemandangan Umum mengenai atjara ketiga dan keempat itu, karena
saja ingin memberikan kesempatan kepada Saudara-saudara untul membatja lagi semua lampiran itu. Kemudian direnungkan, supaja nanti didalam Pemandangan Umum segala sesuatu bisa dikemukakan _dqng"1 sedjelas-djelasnja.
Maka dari itu saja bermaksud besok pagi kita mengadakan rapat tertutup. Rapat tertutup itu akan kita gunakan untuk membitjarakan soal-soal rumah-tangga' karena
ada beberapa hal iang merupakan keputusan-keputusan
resmi mengenai Saudara-saudara, iang mestinj_a selekas
mungkin harus dilaporkan kepada Saudara-saudara iang
berkepentingan.

Ma[a dari itu, saja bermaksud agar besok diadakan r.?pat tertutup untuk urusan Rumah Tangga; untuk disisip'
i<an, ada waktu. Kita tidak bisa mulai sekarang dengan

Pemandangan Umum mengenai atjara ke-3 dan ke-4.
Nanti niatam tidak ada rapat, karena Panitia Rumah
Tangga harus menjiapkan segala sesuatu iang harus dila'

porkan
besok.
'

Sebentar djam 10.30 saja minta Saudara-saudara dari
Panitia Musjawarat Konstituante untuk berkumpul.
Nanti malam Panitia Rumah Tangga iang berapat. Diadi tidak ada rapat untuk Saudara-saudara lainnja. Maka
saja persilakan Saudara-saudara mempergunakan waktu
sebait-naiknja dalam hubungap, Fraksi-fraksi, dan besok
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pagl kita_ akan qelgaqakan rapat, jang seperti biasa dimulai p-ada ditq 9.00 dan jang bersi?at"tertirtup mengenai
soal-soal rumah-tangga.

Dan sekarang rapat saja tutup.
(Rapat ditutup pada djam 10.1b).

rl
fl
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KONSTITUANTE REPUBTIK INDONESIA
Sidang ke

II,

(Tahun 1957) Rapat ke 38.
Hari Senin, 20 Mei 1957.
(Djam panggilan: 20.00).

Atjara

: Pemandangan Umum

Ketua

: Mr Wilopo.
: R. Akoep Goelanggd.

Sekertaris

Babak Pertama mepenetapan
ngenai
soal-soal jang patut dimasukkan dalam Undang-undang Dasar.

Djumlah Anggota jang hadir: 365 orang.
Soernarto, K. H. Fakih Usman, A. Sjafiuddin, Anwar
Sutan Amiruddin, Ifiai Hadji Sapari, Tony Wen, I.J. Kasiffio, Ir Soero,to Mangoensoemarto, Andi Gappa, Soewarti
Bintang Soeradi, Hutomo, Raden Hubertus Soetarto Hadisoedibjo, Dr H. Soekiman Wirjosandjojo, Mr J. C. T. Simorangkir, Mr Renda Saroengallo, G. Winaya, K. H. M. Rodjiun, Kasim, Kijai Hadji Noer Alie, Mr Lukman Hakim,
I Gde Putra Kamayana, Isbhak Surjodiputro, A. Jasin,
K. H. M. Sjukri, A. Anwa,r Sanusi, Djarnhari, Abadi, Baheramsjah St. Indra, Slamet Jv., Prawoto Mangkusasmito,
R. Hendrobudi, K.H. Ahmad Azhary, Zainal Abidin Achmad, Ir Sakirman, Nj. Hadji Ibrahim Siti Ebong, Nj. Siti
Salmi Sismono, Subandi Martodirdjo, As'ad bin Muhammad Alkalali, Ketut Subrata, Susilo Pra,wiroatmodjo, R.
Soekarno Djojonagoro, Dr Soedibio Widjojokoesoemo,

D.N. Aidit, M. Sumbarhadi, Nj. Amir Sjarifudin Djaenah, Achmad Sumadi, Prof. S. M. Abidin, Moh. Munir,
K.H. Taufiqurrachman, Hadji Aboebakar, Mohamad Sardjan, Prof. Mr R.A. Suhardi, Nj. Kamsinah Wirjowratmoko,

Ir

Setiadi Reksoprodjo, Tan Ling Djie, Amelz, Asnawi Said,
Raden Hadji Achmad Hasbullah, Mohamad Sjafii Wirakusumah, Prof. H. Abdul Kahar Muzakkir, Mohamad Pattisahusiwa, Drs A. Raya Rangga Andelo, A.bdul Radjab Daeng
Massikki, Hadji Abdullah Addari, K.H. Muhamad Isa Anshary, Kijai Hadji Aboebakar Bastari, Iskandar Wahono,
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Emor Djajadinata, Atryodarminto, .t{l ,sulasmi Mudjiati
SuOit*a", HuO it Zainal, MT R. Pratikto Sastro HadikoesoeMi Wlopol R H H{iid, 9'P.t {?tiqy, $r Nldimah
Nj'
.
ir"A:u"g, Ii.I/i.- Zainudditt,'. Zainu1 Abid-in
-Sju'aib,
DjojoMien Sutari Abdul Gani soeriokoesoemo, soedr-iono
eirti KU."i qegji, Musta{"b,.H'M' salim Fachrv'
?a.fi. Masjkur, Mict Nirahuwa, _Baraba Abdullah, Umar
saleh, Ach'
s;ii," Hubeis, it.nn. Ati Mansur, Ahmlq ry?wawi
Hadji Achmad, Fauzy,
ilC Zakana,'ff . niAlwan, Maschoen
Dr'
i'lT-Adil"i X.tiodireOio,'-M. ryg. Gede Sosrosepoetro,
iril*"udin, nnoenawar Oia'e1an!, H91rya-nu Adi Kartodihardjo,
KaK.H.- Sjad<i Milu; cdon, Xi.4nar{ma,nab Murtadlo,
$.h;ij;ti,-i{'.u. enaoel channanr D.1g.g fggtrawati, K.H._
K.H.A.
Xtiti
Thohir,
G,il-'Zuini, H. Nachrowi
$"0iill_arun,
Bakrisidlq,
!.-Mffijil, K.H.A.
slui:h,. Ali Masjhar, Ha-

;;;

i;;-f;,

Partawiaji"ar." Suo:u,- otrya Murtadl-6t ryq Pr .So-gp-gt1.
Ba'
Ai-:t, K.H. Arias Machfudz, -Kijai Zahid,, H'M' Thohir
Soete'

eUiOuft Machfud, Fd. Soenardi Adiwifjono,
AdidJo eioO;onegoro, A.n*id Rttwar, _Multaha, Sarikoen
,6.prO*o, nichmat Soesanto (S.. -!4ch*1t), Iladisoenarto,
-Alimarkaban
iiu-iro"o, iW"trr*"d Hasbi Ash Shiddieqy, 3.
Tedjo'-S' .Sardjoearijolo,
n. SirjoCipuro
$.o9ttt'
-S;hir"-ilTitihardio,
pgPltro prgtodihar-

ki.i:

Nt

ijt
5'
Pratiktol
no, Ut
-M.
;i;, H rvr"&iiaoi" t1-churaifitj,
.AI+yt- ojryil -Nlisbach'
K. R. H. AnduUatr Afandi, Kijai
Achmad
^rirdilti ntuhatsir,
rvl;ilffi; H-. Mr Kasmat, Kr R. Fatchurrach-ii.

-o.lo*b, F.

Affandi, Soehari KuS.iAjono,
s"*oOitdjo, Nj. Solichih $aifoedin, Soegito alias DanoesoeMr Mohamad Ju;ir", n. xg. siirnooarmgdig al._sujaT-to:
cho;;;,' soetar?i, Sir"n {paqitahr K-iiti qtdii:U9'h*111.
Adnan, Toeraichan
iii,'e.tt*ia Oaiuf.i Siraclj, MuchaT"d
Soepaidan Mart6ioewito, Roespandji Atmowirogo,
nO:t
Saitrosasmito, M_r K. R. T. S. (So-edarismat) PoerwoSaAli"*i,
E. vu[o.ior, nrs el-Mang Rgng sayr v.B. -da costa, Dr Karim,
lentinus Soeaiiio flwidjo-atmodio, Moh. Doerjat
H-aa3i Mai<s_oem, R. Ido Garnida,,M'
Dr Roestamadji, Kijai
Kamawidi;:;, MoehamiO Soekarna Soetisna SendjaS. -M;Ao*iiiri"r,
Suratno, R. _ Soeganna Ganakusumah,
j;,
,
Mas iVluhamaa gacrtar, Muhamad sjaleli Hasan, -oe-smadi,
Asmara Hadi, t<. Hadji Abdutrachmbn, K.R.R.H. Moh. Noh
Idris, Budiman Triasmaraboedi, _Radja .$ap-rab-o3ra.1, Enin
##rpri*iti, Dr M. Gunawan Partowidigdo, Hadji Abu'
man t<atrawi,
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bakar Jusuf, Hadji Husein, R. Abdurochman Wangsadikarta,
Hadji Muhammad Dachlan, Rd. Hollan Sukmadiningfat,
Muhamad Rusjad Nurdin, Kijai Hadji Saleh Solahuddin, R.
Muhammad Sjafe'i, Abu Bakar, Achmad Dasuki, Raden Sutalaksana, K. H. A. Dimjati. D. Sukardi, Hadji Asjmawi,
K. H. Moehamad Sjadjari, H. Ismail Dahlan Djuru Alam,
H. Mohamad Toha bin Moh. Nur, Hadji Umar Bakry, Hadji Mansur Dt. Nagari Basa, Hadji Sjarkawi, Ruslan Muljohardjo, Tengku Bay, Mochtar Husin, Binanga Siregar geIar Sutan Mangaradja, Hadji 'Abdurrahim Abdullah, Edward Doran Damanik, Muhammad Ali Hanafiah Lubis (MAHALS), Anwar Nasution, Rumani Barus, M. Arsjad Th. Lubis, Hadji Muda Siregar, Mr Suhunan Hamzah, M. Sabri Munier, Ibrahim Usman, Hadji Ali Usman, H. Mhd Basiuni bin
H. Imran, Abdullah Jazidi, H. M. Marwan Noor, Hadji Abdurachman bin Ismail, Darmawi Munawir, H. M. Hanafi
Gobit, H. Husain Qadry, Hadji Ruhajah Abdulhamid, Abd.
Sani Karim, Mochsen bin Sokma Wira Said, Sajid Abubakar

Alayderus, Ds Wilhelm Johannis Rumambi, Jakin Intan
Parmata, H.S. Djamalluddin Dg, Paremma, Abdurrahman
Sjihaab, Abdul Muin Daeng Myala, Siti Ramlah Aziez,
Abdul Rahim Munier, Daeng Maradja Lamakarate, Siswasudarmo, Mhd Arifin bin Abdulrahman, I Gusti Ketut Ngurah, Gu1am, P.S. da Cunha, Soeratno, Alimin, Nj.
Setiati Surasto, Kijai Hadji Akrom Chasany, Mr Achmad
Astrawinata, Kijai Hadji Munif, K.H. Dahlan Abdoelqohhar, K.H. Gozali Asj'ari Lalu Lukman, Mohamad Sanusi,
H. Mustadjab, Abdulmadjid L. Mandja, Abdul Malik Ahmad, Sabilal Rasjad, Abdul Muchid Ma'sum, K. Moch. Machfudz Effendie, H. Bahrum Djamil, K.A. Asnawi Hadisiswojo, W.A. Rahman, Urbanus Poly Bombong, Argo Ismo'
jo, Basuki, Karel Supit, Firmansjah, Nj. Tresna Sungkawati
Garnida, Hoesain Poeang Limboro, A.S. Dharta, A. Bakar
St. Lembang Alam, R. Achmad Soekarmadidiaia, Sjamsoe
Harja-Udaya, Pangkoe bin Umar, Soedjono Tjiptoprawiro,
Usman Hamid, R. Moedjoko Koesoemodirdjo, Achmad
Bastari bin Achmad Daud, Singgih Praptadihardjo, Mai'
munah, R. Soetedjo, Muhd Amin La Engke, M.A. Chanafiah, Jean Torey, Soenarjo Oemarsidik, Djoko Oen'
toeng, Achmad Bushairi, Muhammad Djazulie Kartarryi"
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nata, Utarjo, Raden Umar Anggadiredja, ]iut Sutan
lskairdar, Sawirudin gelar Sutan Malano, - Sjamsulhadi
Kastari, R. Hadji Duldjamit A_dimihardja, Sutan Mucha-

Jirsuf Samah, Sutimbul Kertowisastro, R. Usman
Ismail, Sapija Maihys, Hadi Sosrodanukusumo_,_. Usman
M;lii-'wiajaia, Supirdi, Slamet S., Karsono, {j'-natu
Fatmah Ctraiin (Raiu Ifah), S. Notosuwirio, Iz-aak--Riwoe
l-,ono, R. A. Sri Kanah Kumpul, W. A. Lokollo, K' MufamriraA Afandi, T. A. Djalil,-Sri Soemantri MartosoeqigThaha,
;F; Mr*iq O:.inita al. Lalu Abdultah._H. Husain
f*'*. Ik Hof<, R. Iskandar, H. Andi K-asim, Rd'-Anandi

*"0

wir"aiputra os J. B. Kawef Mohamad $hjar, wikana,
Effendi,
SahamaO _Q$jo1o,
;ffi;d' bJo.O:o.,
-soelaeman
UJctgtsgil,.Y' !!g'
K. G. P. A. a. ptt,t Alam VIII; Ds E.
Ha-

nno.ft. Hamzah,' Estefanus Kandou, H. Abdulhafid bin
O:i Soeleman, Dr, 41o9t Sabu, Mr - F E' Kasman Singoenour*ahab Turcham, o_. ry. Pakaja, .Gulmat Siai*.d:",Rustama. Ikrat,
i.gri, "Sir**arloio,
B. Soeldoro Hadinoto,.
"Hadji_Abdulkabry,
Mgh, Achijad Chalimi,
ddti nn"i:to.r,
Mohd. Ma'sum Jusuf, H. Abdullah Afiuddin, Atang Moch'
Muchtar bin Tohir, Prof. Mr Soediman Kartohadiprodjo'
eUOut Moe'in Ut*itt bin Abdul Moe'in, Julia Sarumpaeteoitat;, Jahja Jac-oeb, Ismail Nonglo, Dok'
N.i-Sa*ftuAi,
Hendra Gunawaq, 9!olg Hulaemi,
Iui fo.rnrifi,
nemr<e (Had.ii Anou Malik Karim Amrullah), Roes-ni Tjoe'
K.' H.-" Moh. Moechtar Moestofa, Raden M-oe]jo-no
Ift;;ljrpi"ttoio, Wi*rqo Danuatmodjo, Kasimun, ry. Tahir
Prakosodini-ngiat, Suparna Sastradi11.' n.
n5ud.t
"r, nnon.- Sadad Siswowidjoig,-A.minuddin MuchH.'
;=dj;,
"Amir,
Mohede, Mochamad Tauchid, 4Fd*tach'
Dr
lis,
saici, Hidajadjati, Nbpq K!!",-R' oemarsaid, Raden
S"Oono Oin:o*iirir, nli Ojdidin Purba, Rakutta Sembiring

ii;6#it
it;;;,

-i.

in.

*io

Berahmana.

Wakit Pemerintah :

:

-,

RaPat saja buka.
Ketua
Rapat Sang t'ertrormat, djumlah_ Anggota_-qidapg terus ber'
tambah dan iekarang Airglota-sidang berdjumlt!3ig, atau
500 kurang seorangl Sjaiat quorum- mendjaqi -33q'
Sekarang irng friOir" Se+ orang. Saudara Sekertaris diminii meriln"atli't<an surat'surat iang masuk'
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Surat jang masuk jang perlu diketahui oleh
rapat jang terhormat, adalah dari Ketua Panitia Pemeriksaan kepada Ketua Konstituante jang bunjinja demikian :
Sekertaris

:

No. L94/P.P./L957.
,,Djakarta, L6 Mei 1957.
Lampiran
Perihal Penerimaan
t(epada
pengganti Anggota Ketua Konstituante
Konstituante.
di
Bandung.

: -.:

AMAT SEGERA.

ini diberitahukan dengan hormat, bahwa Panitia
Pemeriksaan dalam rapatnja ke 7L tanggal 16 Mei 1957
Dengan

telah memeriksa surat-surat kepertjajaan pengganti Ang-

gota Konstituante :
Saudara Hadisujono (Partai Nasional Indonesia DjawaTengah, pengganti Saudara Rh. Kusnan, alamat : Djalan
Ronggowarsito No. 16, Fati).
Selandjutnja Panitia Pemeriksaan memutuskan untuk
menentukan, bahwa Saudara Hadisujono te,rsebut diterima
sebagai Anggota Konstituante (Keputusan Panitia Pemeriksaan No. 535 /L957 /K).
Berhubung dengan itu dapaUah kiranja dilakukan penjumpahan Saudara tersebut sebelum ia memangku djabatan Anggota Konstituante.
Ketua
Panitia Pemeriksaan,

ttd.
Prawoto Mangkusasmito."
Ketua : Rapat jang terho'rmat, sebelum rapat ini dibuka telah mengutjapkan djandjinja Anggota-sidang baru

jaitu

:

1. Saudara Dr Aloei Saboe,
2. Saudara Mr Djaidin Poerba dan
3. Saudara Rakutta Sembiring Berahmana.

Diminta perhatian Saudara-saudara terhadap berita keluarga ini.
Rapat jang terhormat, betapapun sibuknja kita dalam

mendjalankan tugas membuat Undang-undang Dasar, pada
waktu ini saja menganggap perlu, bersama segenap Saudara-saudara memperingati hari penting iang tidak boleh
kita lupakan, dan pantas sekali tiap kali kita peringati ber51

sama, jaitu hari 20 Mei, jtng biasa kita sebut ,,Hari Kebangsaan Nasional".
pada hari 20 Mei, kira-kira setengah abad iang lalu, rakjat dan bangsa Indonesia mengindjak tingkat perdjoangan
loaru, karena kesadarannja, bahwa bangsa Barat, jang makin lama makin mendasarkan kekuasaannja untuk mendjadjah kepada ketjakapan berorganisasi, harus dihadapi dengan sendjata organisasi Pula.
Dengan kesadaran dan perhitungan demikian, maka bang'
sa kitt mulai menumbuhkan perhimpunan-perhimpunan
dan serikat-serikat setjara modern, jang memungkinkan siasat,siasat baru untuk dapat menghadapi tjara-tjara imperialis mendjalankan kekuasaan disini. Tanpa pelgalaryan
dan tradisi dari pelopor-pelopor bangsa kita itu kita tidak
mungkin mempuhjai, tjukup kekuatan, waktu diperlukan
adu kekuatan besar-besaran pada tanggal 17 Agustus 1945.
Bertalian dengan kesadaran itu, 20 Mei sekarang ini bagi
kita jang bertugas memb'uat Undang-undang Dasar ad_alah
sangat penting. Hari ini adalah hari pertama sidang pleno
muiai riemeras pikiran'untuk mempertimbangkan soal-soal
jang
harus dimasukkan dalam Undang-undang Dasar baru.
- Dalam
sedjarah Negara suatu Konstitusi baru berarti suatu pembahasan hidup, suatu penjegaran, suatu fresh start.
hari kesadaran berorganisasi diteKila memperingati
- usaha memperbaharui
organisasi terbesar
ngah-tengah
Indonesia.
bangsa kita, ialah Negara Republik
Maka dari itu bolehlah saja menutup peringatan singkat
ini dengan harapan, bahwa kesadaran hari 20 Mei 1957
akan pula menambah kesanggu an kita untuk 'menjelesai'
kan tugas kita sebagairmanra diharapkan rakjat kita.
Setelah harapan ini kita pindah kepada atjara hari ini,

sebagaimana Saudara-saudara mengetahui, atjara hari
ke'3 sebaini ialah pemandangan umum tentang atjara
-'disahkan,
jaifu
gaimana t6rtera rdailam atjara iang sudah
jang
patut dimasukpemandangan umum tentang soa'I-soa,l
kan dalam Undang-undang Das'ar.
Saudara-saudara, para pembitjar'a jang akan ,me;menuhi
giliran berbitjara berturut-turut sampai hari Kamis djumlan-nja tida,k sedikit. Tetapi karena bu,at pertama kali kita
membuka pemandangan Ltmum, saja berpendapat tidak
baik untuk mengadakan pem;batasan waktu, wa'la'upun sebetulnja waktunja tid,ak banja'k.
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Maka dari itu saja ,harapkan Saudara-saudara sekalian
bers,edia pada hari*rari jang akan datang berap'at ,siang

ma,lam. Tidak tjuma siang sadja, 'misalnja Selasa p,agi, Ra'bu
pagi, Ka'mis pagi sebagaimana saja umurmkan dahulu, te-

f

tapi terpaksa kita mengambil djuga malamnja.
Dan saja ulangi lagi, harapan dari Pimpinan supaja
Saudara's&udr&r& mempersiap,kan diri untuk memenuhi giIiran benbitjara selekas-lekasnja, djangan nanti meminta
giliran terachir. Saja chawa,tir walaupun sudah disedia,kan

waktu, mrarsih djuga ada wa'ktu jang terluang, sehingga terbuang dan achirnja kita kekurangan waktu. Hal ini nanti
akan diatur lebih landjut.
Sekarang tiba waktunja mempersilakan Saudara-saudara
pe,mbitjara ma,lam ini. Kita mulai. 'dengan Saudara jang
terhormat Mohamad Sardjan.
Mohamad Sardjan: Saja ingin mulai dengan:
Pendahuluan.
Saudara Ketua jang terhormat, Assalamu alaikum warachmatullahi wabarakatuh.
Sidang Konstituan,te kita masa jang ked"ua ini, menurut
pendapat saja, sudarhlah mengindja'k taraf jang le'bih penting. Si,dang pertama jang lampau, adalah sekadan unt"uk
mendudukkan diri Madjelis Konstituante ini selaras dengan keten'tuan'ketentuan hukum jang ada baginja. Kemudian merentangkan tjara-tjara bekerdja jang teratur, djuga
berdasar hukum jan,g disediakan baginja. Meskipun, pekerdjaan itu tidak langsung men;genei pe,rnbentukan Konstitusi, tetarpi meruparkan kebutuhan primair bagi sebuah
mardje,lis jang dikuasakan ole,h rakjat setjara terhormat
untuk rrre'rurnuskan dasar-dasar hukum bagi seluruh warga
negara, masjara,kat dan negara.
Konstituante kini sudah mempunjai tata-tjara bekerdja
jang djelas, terperintj,i dan disepakati oleh seluruh Anggota. Denganr ketertiban ',itu ten,tulah akan dapat dihadapi
se,kalian pekerdj,aa;n denganl ketenangon, sehingga kela,ntjaran akan ditjapai. Tidark ussh lagi ten'aga dan waktu
akan ketjetjeran untuk mempersoalkan lagi soal-soal proseduril.

Djika sidang pertama untuk keperluan itu

d'ikatakan

'memakan waktu lama dan biaja jang besar padahal belum
sampai kepada taraf pembentukan Konstitusinja sendiri,

i
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haruslah dimengerti, bahwa menjusun Undang-undang
Dasar jang akan tahan udji untuk rakjat jang besar dan
untuk masa jang djauh tak mungkin selamat, diika kedudukan Konstituante tak didjelaskan proporsinja serta
batas-batasnja. Pun keselamatan pekerdjaan serta hasilnja
nanti tidak mungkin didjamin, djika tata-tjara proseduril

pekerdjaannja itu samar-samar dan meraguiragukan.
Kini Konstituante sudah sampai kepada waktu untuk
langsung menunaikan wadjibnja, jaitu mulai meletakkan
pokok dasar Konstitusi. Waktu ini adalah waktu iang amat
penting, dan malahan mungkin interessant bagi pembuat
Konstitusi Indonesia. Apa sebab saja berpendapat penting
dan interessant? Oleh karena bangsa Indonesia pada saat
ini sedang mengalami pergolakan hukum jang agak hebat.
Saudara Ketua dengan bidjaksana merhperingatkan madjelis ini, supaja djangan terpesona oleh krisis dan pertentangan-pertentangan politik dilapangan practica. Konstituante bukanlah parrlemen, dimana,,current politics",
jaitu persoalan-persoalan potitik sehari-hari diperbintjangkan dan ditjarikan penjelesaiannja. Konstituante bukan
tempatnja dan pula tidak akan dapat mejelesaikan soalsoal politik sehari-hari itu.
Saja sependapat den,gan keterangan Ketua jang terhormat, djika jang dimaksud supaja kita dj,angan mengira
bisa bertindak seperti Dewan Perwakilan Rakjat. Dalam
pada itu kita djuga sadar, bahwa pergolakan politik jang
kini bergelora bukan semata-mata mengenai p'ersoalan-persoalan ,,current politics" sadja, melainkan sebahagian (djika
bukan bahagian jang terbesar dan terpenting) mengenai
soal-soal konstitusionil. Saja melihat, bahwa soal-soal konstitusionil jang tersangkut itu dalam pergolakan pada waktu ini ada jang menjangkut prinsip-prinsip keluhuran
Konstitusi, ada pula jang menjangkut bdberapa pokok isi
Konstitusi sendiri. Marilah saja sebut sadja Konsepsi Presiden tentang perombakan fundament-fundament susunan
negara, karena dirasakan oleh beliau, bahwa segala kemunduran dan pertentangan politik selama 11 tahun lebih ini
disebabkan oleh karena susunan serta prinsip-prinsip negara
tidak sesuai dengan karakter bangsa dan negara Indonesia.
Saja sebut djuga gerakan-gerakan daerah: di SumateraTengah dan Selatan chususnja dan di Sulawesi, maupun
suara-suara jang terdengar dari daerahdaerah lain. Suara54

suara dr!. gerakan-gerakan itu ada jang menjangkut beberapa sendi penting dari Konstitusi jang berlaku-sekarang.
Perlu disebut lagi p.eristiwa lain, jang saja pandang menJ.ans.kut bidang konstitusionil, dan ani[at rlari sudutl,eon-

stitution building" Konstituante ada interessant. jaitu
peristiwa, dimana Ketua Mahkamah Agung menjatakan
pendapalnj_a,_ baiE pada Presid.en maupun kepada -umum,
bahwa tindakan Presiden untuk mengingkat^diri sendiri
mendjadi formatir tidak bertentangan dengan undangIldp_g Dasar sementara. Terlepas dari soar benar ata-u
tidq\ . benar pendirian itu adalali te,rletak d"ibidang politik
prqk$s,_ j?ng t_rl akan
singgung disini. Tetapi njata
faja
sudah, bahwa Mahkarnah Agu,ng menurut undang-und"ang
Dasar sementara tidak b'erkuasa, tidak diberi Mk membandi_ng._ (toetsingsrecht) dalam soal-soar jang menjangkut
perselisihan tentang ketentuan-ketentuan uird.ang-un,i'ang
Dasar sementara. Pun pula dj,ika ada hak itu diberikan,
semestinja Mahkamah Agung dalam sidang jang memakai
prosedur j1ng. san i?ng dapat bertindak, - bukan hanja
Ketuanja. _ Peris_tlwa inipun terdjadi, karena njata atla
leemte didalam up{a1_g-undang Dasar sementara jang perlg. dipe_rhatikan oleh Ko'nstituante didala,m menjusuriKon.

stitus,i baru.

-Mqkq pendapat saja mengenai gedjala-gedjala itu
-lah,
setidak-tidaknja

adaseba-

segala itu- dapat dipakai
_bahwa
gai bahan._Mungkin kita tidak-usah menlira, bahwa Konstituante_ dapa! menjelesa,ikan peristiwa-peristiwa politik
ia4g meletus itu. Munrgkin pula kita tid;k usah b6rhku
sebagai pe'laiku-pelarku setjara subjektip. Tetapi teranglah
agaknja, bahyl be,berapa _pe,ristiwa sefta perfolakan, politil. i,?ng meletus dalam bidang ,,pol,itik sehari-hari"- itu
ada jang dapat diselesaikan o-leh- Konstituante. Maksud
faia adalah, bahwa djika kelak Konstitusi baru jang kita

mengambil pengertian-pengerrtian
lurl pandai
ha,srat jang benar-benar

jrhg lenar
hidup aiularigan rakjat
{3ripa_da
disegala pendjuru tanah air dan berhasil menqtphkan
kristalisasiqi? jang benar djuga, kiranja sebahagiln dari-

jang menggontjangkan negara
dapat bersalur iang sehat dan - achirnja memperoreh- ke:

pada. p_ergolakan-pergolakan

seimbangan.

Pergolakan politik jang kini menggelora tidak usah mesti
ffrerusak negara. Gedjala-gedjala jang dipertundjukkan
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dipusat pemerintahan tidak usah mesti merombak dasardasar negara jang sehat. Dan gedj,ala-gedjala jang diperlihatkan oleh beberapa daerahpun tidak usah memetjah
republik dengan separatisme misalnja. Asal sadja_rakjat
dah para penguasa waspada dan Konstituante pandai ,menampung dibidangnja setiap persoalan jang kini menjebabkan pusat dan daerah berkutjing-kutjingan.
Djika benar, bahwa pergolakan sekarang ini ada (banjak)
jang menjangkut pokok-pokok konstitusionil, saja ber'
pendapat bahwa memang bukan Kabinet bu$an pula Kepala Negara dan bukan daerah-daerah jqt g b'ersangkutan
jrttg mutlak salah. Djika d'ipandang Kabinet parlementair
dengan multi-partijen stelsel beserta hanja adanja Dewan
Perwakilan Rakjat belum sanggup menampung segala persoalan dan be,lum berhasil mengatasi kesulitan-kesulitan
negara, soalnja adalah mengenai Konstitusi. Diika _ beberapa daerah me'nun,tut pemerintahan jang te,rbagi kekuasaann;a antara pusat dan dae,rah dengan misalnja meminta
sebiiah Madjelis Perwakilan kedua iang bernama Senat
misalnja, terang pula soalnja mengenai Konstitusi sementidak mengaturnja. Begitu
tara d-ari Repubtrik
-dengankita iang
beberapa konsekwgnql lailnja,- ialg
selandjutnja
kehhafannja merupakan persoalan,,politik sehari-hati",
tetapi djika diteliti benar-benar menjinggung Konstitusi
Sementara kita.
Konstituante memang sedang menjusun Konstitusi jang
baru. Saja jakin bahwa sub'urlah lapangan- pek-erdjaan
kita, karena bukan sadja anggota masing-masing akan, daketjakapan_ mentjipta dari sumberpat menjumbangkan
-budi
pikiran didalam dirinja sadja, tetapi pun
Sumber
djuga dihantari dipangkuannja bahan-bqhaq ialg penting
dari masjarakat dan rakjat jang hidup dan berdjoang.
1. BENTUK NEGARA INDONESIA HARUSLAH RE.
PUBLIK.
Undang-undang Dasar kita jang pertama, Undang-undang
Dasar Republik Indonesia Serikat maupun Undang-u4{ang
Dasar jang ketiga (1950) rnenjatakan ketiga-tiganja, bahwa
negara Indonesia berbentuk republik. Konstituante kini
kiranja akan tetap mempertahankan bentuk negara sebagai
republik djuga.
Oleh karena bentuk negara kita ini sudah mendjadi kata
sepakat seluruh rakjat, maka bukan lagi ia mendjadi soal.
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Tetapi, sebagaimana kita alami dizaman ini, ada perbedaan dalam bentuk-bentuk jang menjebut dirinja republik.
Misalnja Republik Sovjet Rusia jang djuga republik, tetapi
tidak seperti Republik Perantjis. Republik Rakjat Tiongkok, jang meskipun republik, tetapi tidak seperti Republik
Pilipina atau Amerika Serikat.
Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar Sementara pun berlainan djauh dari bentuk negara Tiongkok
ataupun Rusia.
Perbedaan jang prinsipiil adalah terletak dalam djiwa
dan isinja.
Djiwa dan isi Republik Sovjet Rusia adalah, sebagaimana kita sekalian tahu, terletak pada satu partai politik sadja, jaitu Partai Komunis Rusia. Dan lebih djauh partai
jang satu-satunja itu mengambil kekuasaannja dari golongan buruh dan tani.
Pasal 1 dari Undang-undang Dasar Sovjet Rusia menja-

takan: ,,Uni Republik+epublik Sovjet Sosialis (Rusia)

adalah negara sosialis dari kaum pekerdja dan kaum tani".
Pasal 2 menjatakan: ,,Fondasi politik dari Republik

Sovjet Rusia adalah Sovjet-sovjet dari wakil-wakil (deputies) dari Rakjat Pekerdja, jang tumbuh dan mendjadi

sebagai hasil daripada menumbangkan kekuasaan
tuan-tuan tanah serta kaum kapitalis serta dari kemenangan

kuat

diktatur proletariat."
Hampir sedjalan dengan itu adalah djuga penjusttnan
Republik Rakjat Tiongkok, dimana bentuk negara republik, tetapi djiwanja dictatuur Partai Komunis Tiongkok,
jang tiada partai politik lainnja diidzinkan untuk memasuki
lapangan kekuasaan negara.

Republik djenis jang lazim adalah republik jang berisikan prinsip-prinsip demokratis, jaitu demokratis dalam
arti jang sebenarnja dimana tidak diperbolehkan monopoli kekuasaan, melainkan diakui serta didjamin kebebasan didalam politik.
Republik inilah jang ditjiptakan oleh revolusi nasional
Indonesia djuga, dimana asas-asas kebebasan dalam poli'
tik bagi rakjat kita diakui dan didjamin. Republik sematjam ini pula jang tjotjok dengan djiwa bangsa kita, bangsa
jang 300 tahun lamanja merasakan dengan pedihnja kekuasaan monopolistisch dan autocratisch koloniaal bangsa
Belanda jang dipertuan.
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Saja jakin, bahwa bentuk republik ialg dalam garis besarnj"a lelah kita tumbuhkan diatas Pt]ing kekuasaan koIoniil jang telah kita hantjurkan itu, bukanlah hanja sekedar kebetulan sadja. Revolusi kemerdekaan kita jang
menumbangkan kekuasaan kolonial, bukanlah semata-mata
revolusi untut< melepaskan dan memerdekakan diri dari
kekuasaan bangsa asing, tetapi djelas sekali dengan maksud jang mutlak untuk rnenggantinja d9.t9"1. kekuasaan
sendiri (ielf government) oleh rakjat sendiri. Tidak mungkin terkandung maksud untuk sekedar mengusir kekuasaan pertuanan asing dan bersedia berpindah dibawah kekuaiaan pertuanan-l.ain, meskipun pertuanan baru ini berbangsa Indonesia. Maka pilihan bentuk republik iq"g telah
diteiima dan disepakati hingga kini, pun pula insja' Allah
untuk selandjutnja, wadjib mengandung asls tudluqn didalamnja, jaitu memperoleh dan menegakkan isi _demoPengorbanan j?ttg slngat _besar telah. di'
iedjati.
krasi j"ttg"otetr
-seluruh
-rakjat Indonesia didalam revolusi
berikin
dinjatakan djuga oleh Presikemerdekaan, sebagaimana
-

den dalam pidato pelantikan Konstituante,

tegas'tegas
penting untuk memperoleh hakmembawa unsur tudjuan
-kebebasan
manusia. Dinjatakan oleh
hak asasi mengenai
beliau, bahwa pada dasarnja, perdjoangan kemerdekaan
Indonesia adalah perdjoangan demokratis.
Saudara Ketua -soal
iang terhormat, setjara logis, maka lam'
kedua, dan penting j_an$ patut dipailah saja pada

ijantumkin

-dalam

Undang-undang Dasar Indonesia de-

ngan kemegahan, jaitu:

2.

DEMOKRASI DALAM REPUBLIK INDONESIA.
Diatas tadi, setjara singkat sudah saja uraikan beberapa
sendi demokrasi ; pun puta keterangan, bahwa demokrasi
sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia, patut
ia didjadik-an sendi dasar dalam Konstitusi kita.
-pula
Saja merlsakan, bahwa demokrasi memalq. harus sekali
djatan disebut bersama-sama diwaktu menjebut republik.
Kita tahu, bahwa ada djuga beberapa negara iang berben-

tuk repub[k, tetapi bukan berisikan djiwa demokrasi.

Republik-republik Junani dizaman- purba misalnja_,. pempuiriai isi k6kuasaan aristokrasi (kekuasaan monopoli_kaum
banftsawan). Republik Sovjet Rusia berisikan djuga bukan
5B
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demokrasi, tetapi diktatur proletariat. Akan tetapi rasa
dalam hati nurani kita berkata, bahwa jang lebiti patut,
felih tjotjok dan lebih serasi adalah, djika republik berisikan djiwa demokratis.
Perasaan sematjam itu beralasan kenjataan, bahwa di{atam sedjarah politik dunia pada umumnja terdapat kelaziman, bahwa konsekwensi serta hasil daripada rbvolusi
rakjat adalah selalu berupa pendirian repubtik, setelah
rakjat berhasil menumbangkan kekuasaan iadja atau despoot lainnja jang tadinja, berkuasa tak berbatas. Bersamaan dengan pendirian republik sebagai konsekwensi revolusi itu, maka rakjat merebut kekuasaan untuk dipegang
selandjutnja ditangan rakjat itu sendiri.
_ Djifa _dewasa ini masih ada beberapa negara jang berbentuk'keradjaan (monarchie) pa'dahbl isinja demokras'i,
maka kedudukan radja-radja bukanlah lagi seperti rekanrekannja dizaman feodal dahulu, melainkan hanja sebagai
presiden republik demokratis, jaitu sebagai alat perlengkapan negara serta bukan lagi berkuasa dengan tiada berbatas.

Demokrasi sebagai ilmu politik, sepandjang pengetahuan
saja, tidaklah rmengenal keb'angsaan atau batai-batai negara.
sebagaimana misalnja dengan ilmu kimia jang tidak ada
pula ilmu kimia Tiongkok, ilmu kimia India, ilmu kimia
barat atau timur jang berlain-lainan, maka (ilmu) politik
demokrasipun sifatnja universil, jaitu umum. Siapa sadja
pandai mempergunakan ilmu kepandaian itu dengan baikbaik, ia akan memetik buahnja jang baik-baik djuga. Maka
teranglah bahwa tidaklah ada demokrasi barat jang berlainan dengan demokrasi timur. Jang ada hanja dembkrasi
jang universil.
sebagai ilmu politik jang universil itu maka demokrasi
bisa {ipak{ dimana-mana dan oleh siapapun djua. Jang
mungkin tidak sama adalah didalam soal memakai alatalat kelengkapannja (tools and equipments). Kemungkinan
j"ng _lain adalah tinggi rendahnja taraf kepandaian serta
ketjakapan manusia jang mempergunakan demokrasi itu.
Akan tetapi hakekat tudjuannja dan sjarat-sjarat qadar-hukumnja adalah sama.
Djika,
untuk membatasi diri dalam lingkungan per,
urnpamaan jang kita
ilmu kimia dipergunakan
orang dengan alat-alat jang baik dan dengan kepandaian

-

pakai

I

t,

serta ketjakapan-ketjakapan iang be'1ar, maka pasti ia Tenghasilkan" barang jang bagus, malahan se'ring sangat me'
ngagumkan. Selatit<nja, dfit<a ,i,lmu itu diqe-rgynakan, denEail al,at-al,at jang kuiang ie,mpurna, apalagi_kel'iru, sedang
k6pandaian sipema'kai i,lmu itu 'meragq-ragukan, .maka. bu-

melainkan bisa djuga
memba,frilat att jtttg bekendja sendiri serta lingkungallja.
Dan jritg terpenling untuk diinsafi ia}ah, b{wa djika
seseorang memiergunakan ilmu kimia lalu tidak mendaputt rn h"asil baik, bukan ilmunja harus- disalahkan dan di'nu""g, melainkan sipemakai iryg berkesalahan, pu_n di'
n.g"iu dimana demokrasi meqghasilkan kesalahan, kerubukanlah dernokrasi j-a19 harus ditifi serta krisis-krisis
6urng, 'melainkan pada manusia-manusia pelakunj,a harus
Oitj"tT sebab-sebabnja. Adakah pengertian benar ter'dapat
p"Ou":", adakah sui'tu minimum kepandaian :padanja, 'dan

["h

sadja hisilnja ,tidak

,bagus,

_.

alat-al'at
6."rrtrh ia men,tjiptakan serta'rnempergunakan
(maha) penting itu

f."i*"gtiapan untuti pekerdjaannja iang
setjara tepat?

Djika didatam 'ilmu-ilmu umum diqerlukan- pada 'manusia
taraf kepandaian serta ke:""d hendak memq[ainja._suatu
tSufupatt, maka lebih-lebih lagi didalam hal mempergunatirtt hemokrasi. Demokrasi rnenjangkut seluruh perikehid;pr" masjarakat dari nggar-a jang -mqp1kaini.?'. Pun demot<rasi tebagai ilmu adalah bergerak dialam pikiran.iang
abstrak. Men-gukur dan menakarnja tidak sekadar dapat
dengan memlergunakan ukuran-ukuran atau takaran-takaran mathematica.
Dan adakah rakjat Indonesia memiliki suatu minimum
dari sjarat-sjarat itu? Saja, _bersama _dengln saudara-saudara tiin sebangsa, ada, malahan kuat berkejakilan, - Pgq
pertjaja-, bah-wa' rakjat Indonesia bukan sadja memiliki
arat itu sekadar minimum, melainkan agak tioFup
i:"rit-i:"B"ngsa
Indonesia memiliki _ sedjarah_.jang tjukup
Aj"g".
pilfrt untuk- dibangglkan. Dan meskipun sedjak beberapa
iatus tahun rakjaikita miskin dilapangan materi dan ke'
bendaan, meskipun banjak masih iang tiada berpeng'
iOl"trn dan penh,id,ikan-sbkolahan, 9.e{i{itnja ia telah her'
friin memperiahankan diri selama ditindas oleh kekuasaan
koionial, riralahan achirnja dengan gaia ialg mengagumkan dunia telah puta berhasil menumbangkan kekuasaan
Belanda. Padahal-kekuasaan Belanda telah membuat akar'
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akar irng dalqm, dibantu dengan kekajaan benda jang tjuk-ug, bersendjata ilmu kepandaian jui,g tinggi s6rti bbralat sendjata jang serba lengkap. A_gaknja tidak berlebihan, djika kita menanam kejakinan, bahwa sjarat-sjarat minimaal iang diperlukan tadi berjritg .dengqn dinjat-akan te:rtlapainja kemerluJ<ti ad.anja,jang
dekaan
kini kita miliki.
Djikapun ada jang chawatir, bahwa berum tjukup rakjat
memiliki kepandaian serta ketjakapan untuk melaksanalian
demokrasi : misalnjl, ma;ih banjak jang hidup primitip
dan _miskin, banj_ak jaqs_ buta huruf,-maka hafuj diperingatkan, bahwa kerendahan taraf. kebudajaan dan tiraf
!tidup_.!+nglq kita itu bukantah merupakan sebab sampai
tit* didjadjah dahulu, ,melainkan djusteru ia merupak^an
akibat daripada kolonialisme. Dan sbnait-baik obat ilntuk
mendjadi mudjarab serta berhasil, adalah apabila sipasien
itu membantu sendiri memakan obatnja dan bukan lalu
ibu atau b-qnak sipasien itu jang harus ,,menolong,, memakan obatnja.
Memang rakjat jang pandai serta tjakap menumbangkan
kekuasaan asing j?ng autoritair, sudah tjukup menundlukkan bukti-bukti djelas, bahwa ia pandai puta mengoper
(jaitu : rakjat itu sendiri) kekuasaan untuk dipegangirja
dengan dan didalam tangannja sendiri. Inilah demokrasi

jang dimaksud.

_ Dalam paqa itu kita sadar, bahwa demokrasi jang be.rarti
kekuasaan ditaagan rakjat sendiri (disebut djub" t self go-

vernment) tidak akan dengan sendirinja bisa tinggat teiap
ditan_g_annja. sjarat-sjarat jang tertentu harus dipenuhi.
Dan Konstituante ini, jang diberi kuasa penuh oleh- rakjat
Indonesia untuk meletakkan dasar-dasar -hukum hidup kenegaraan kita, wadjib menginsafinja. Demokrasi harus diletakkan dan diberi fondasi jang kuat-kuat disertai dengan
alat-alat kelengkapannja jang tidak boleh mengurangi, melai-nka.n mendj.amin kesentosaan hidup demokrasi bagi kebahagiaan rakjat bersama.

salah satu sendi penting dalam demokrasi jang ingin
saji kemukakan adalah hak-hak k e b e b a s a n finerfu).
sebelum saja mendjelaskan intisari hak-hak kebebasan,
saja ingln -memperingatkan kembali pada utjapan saja diatas tadi, bahwa perdjoangan kemerd.ekaan - bangsa Indo61

I
I

nesia mengandung djuga tudjuan untuk mentjapai hak-hak
asasi kebebasan manusia.
Dengan sengadja saj? _membedakan,. pemakaian istilah
pergaul,,tcemeiAet<i.r; Oin irfl.ft,,kebebalan']: Didalam
il-iiid.ti"tr"ri-trari maka iiata,,b!!?tl' serin-g
.disamakan
kata merdeka (s1'noqiem). Didalam politik sepatut'
O."it"
"kit" lebih memperhatikan ketjermatan penggunaan
n5"

istilah-istilah.
Terlebih-lebih, apabila diingat bahwa,dalam.lapangan potitik kitt piO" rimumnia bergerak dialam pikiran-pikiran

-

abstrak.
St:i akan membatjakan-sebuah pernjataan dari seorang
ahli politik jang berkata demikian:
"The use 6t words is to express ideas. Perspicuity'
therefore, t.quires not only itrat the ideas should be
be expressed
Oistinctfy'
-*or,ir foriled, but thaf tfrey. sh-ouldappropriate
to
distincily and exclusively
nV
them. But no languige is so copious as to supply words
u"O pfttases for lveiy complgx igga' oI -s-o correct as
nof io inelude equivocally denoting differ-ent ideas'
must hippen t[at how accurately objects
Hence
be discriminafrgd in themselves, and however accuiatety th. discrimination m_ay be considered, the
Oetinition of them may be rendered inaccurate by the
inaccuracy of terms iri which it is delivered."
(James Madison).
(,,Mempergunakan kata-kata adalah untuk mgnjata'
tcaii' pixiian-lit<iran. Oleh karenanja, maka kedjelasan

*.y

it

tidak htni;'mengharuskan bahwa pikiran-pikira' itu
i."fi oiJtisun set]ara tjermat, u!1?o tetapi PYq flj-uSa

i".ngttururf.in bahwa pit<iran-pikiran itu dinjatakan
Olngi" [Jf.-r..ta jang lipat, nun t<ata-kata itu melulu
oipir.ti untuk meniit-a\in pitiran-pikif",1 itY: l}?^t

tetapi tidak ada satu bahas-apgn i?ng, tiu$gq -I1J-?tJu'
setriirgga firu menjediakan tita-t<lta dan istilah-istilah
untuk r.tiup pikirin jang isi artinja complex.(banjak
dan bermat]iain-matjam) t pun tidak sa'tu bahasapun

ben-ar- sehing-ga P tidak melgal${ong
i*g f.iitu
t<ita-tcata bermatjam-matjam arti dari pikiran-

balim

pit ipn iang bgrl_ai1-lainan. Oleh sebab itu maka mung'
i.intatr t"erdJadi, bahwa bagaimanapun hal-ha|-jang sudah tegas fada hakekatnja, dan meskipun telah tepat
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itu

dalam pandangan, tetapi definisinja
mungkin tidak tepat dapat dinjatakan, terbawa oleh
karena ketidak tepatan istilah-istilah jang dipakai unketegasan

tuk mengutarakannja.")

Demikianlah kata-kata James Madison.
Istilah ,,merdeka" ada mengandung arti utama : ,,lepas"
dari sesuatu jang mengekstrg, jang mengikat. Seekor burung ,,dimerdekakan" dari sangkarnja, ja'ni dilepaskan
dari kurungan jang terbatas. Sesudah ia dimerdekakan
dari kurungannja, maka burung itu ,,bebaslah". Dalam keadaan itu siburung ,,bebas" untuk terbang keangkasa jang
luas atau masuk kembali kedalam sangkarnja semula.
Marka, ,djika istilath merdeka mengandung arti chusus
lepas dari 'aparapa jang mengikat, rmaka bebas rmenundjukkan suatu ,keadaan jang wadjar (natuurlijk) ,dimana arti
lepasnja sangat era,t hubungannja dengan keadaan didalam
alam. Segal,a sesuatu dida,lam alam adalah bebas, atau
lebih tegas lagi : alam adalah kebebasan, sehingga hak
kebebasan 'ada'Iah hak alam jang ,mutlak, jaitu bawaan dari
tji'ptaan ala,m itu sendiri. Kaum filosof pada umumnjapun
menjatakan, ba'hwa hak l<eberbasan adalah hukurm a:la,m.
Bagi
ia merupakan hak jang sanga't di,djundjung
'manusia
tiriggi, karena tid'ak ,dengan hak itu 'rnanusia bukan lagi
mendjadi bahagian alam jang wadjar lagi. Dan oleh karena
alam ada pentjiptanja, ada pembuat dan pemrbin'anja,
umum menjebutnja Tuhan, Islam menjebutnja Al Chalik,
jaitu Allah, imaka hak rmutlak kebebasan itu adalah hukum
dari Tuhan (divine law, divine right). Dan tiada machluk
lain (bahagian alam lain) berhak untuk melanggar hak
asasi itu.
Da'la,m pada itu, hak kebebasan jang begitu absolut,
begitu imutlak bagi ,manusia didala,m pergaulan dengan
sesamanja, dan terutam,a 'dalam masjarakat ,teratur dalam
negara ada pula norma-normanja jang umum dapat dirasakan 'dan dimengerti. Seperti rburung setelah dimer,dekakan
dari s,angkarnja ada dialam kebebasan, ia ,boleh memilih
masuk 'lagi kedalam rkurungannja :atau ter,bang kealam
jang bebas jang ditjiptakan Tuhan baginja. Tetapi bukan
pada burung sebagai tbinatang jang tia'da berakal pikiran
sebagai halnja dengan rri&nusi&, jang dirberi oleh Tuhan ketjdkapan untuk memilih dan menentukan sendiri antara
jang disukai dengan jang tidak, antara jang baik ataupun

{
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jang tidak ,baik baginja. Maka se,tinggi-tinggi kebebasan ada'

lah kebebasan jang dimiliki oloh ,manusia, iang di'dalam
dirinja ada terdapat kemampuan untuk memilih dan
membedakan.

Oleh karenanja saja berpendapat, ,bahwa hak kebe'basan
jang asasi bagi manusia itu "merupakan suatu hal, jang
sangat bergantung pada achlak serta moraal manusi'a. Hak
kebebasan itu apakah akan menghasilkan rbarang jang baik
ataupun jang buruk bagi rmanusia iang memilikinja adalah
tergantung pada ada atau ti,daknja achlak dan bu'di-pekerti

jang wadjar padanja

Begitupun halnja dalam politik. Kebebasan didal'am sedjarah,manusia, bangsalbangsa dan negara-negara, meskipun
telarh diperoleh dengan susah-pajah serta pengorbanan,
-sering
musnah kemba'li, karena disalah gunakan atau _ ku-dimengerti
oleh ,manusia, ,bangsa atau negara
rang

iang

memilikinja.
Sendi ,hak-hak kebebasan, iang meslkipun intrinsic rme'
lekat pada demokrasi, dalam sedjarah tidak disemua negara
demoRrasi menghasilkan peri-tata-hidup kenegaraan dan kemasjarakatan jang menjenangkan. Dalam sedjarah pertumbuhan demokrasi itu memang ada satu masa dimana nampak kesalahan,kesalahan,dan-penjimqa.ngan. Malahan ada
-penjimpangannja
jang amlt djauh, sehingga manusia, periOabar seita negaranja hantjur. Peristiwa-peristiwa itu
diperli,hatkan dengan da,hsjatnia -di Eropah u'Fumlja dan
dibeberapa negara Erop,ah itu chususnja. Hak ke'belbasan
jang padi hakekatnja hukum alam j.ttg s.utji karena.diakui
Senagai karunia Tuhan, dipergu,nakan - iang bertentangan
dengan hakekatnja. Sampai pade ampang pintu perang
dunia ke-2 hak-hak kebebasan di Eropah diberi arti, bahwa
manusia bebas 'djuga untuk menganiaja sesamanja, beb'as
untuk dengan kekuasaan kekerasan 'menghisap darah manusia jang-Ia,in; ibebas untuk menun'dukkan dan menindas
manusia iain. Hak kebebasan 'Ialu mendje'lma mendjadi
stelsel jang bagus namanja : ,,liberalisme", tetapi busuE. dan
djahat lsinja, karena sega'la matjam kedjahatan terseli'mu't
didalamnja. Segala nafsu rendah dari pihak-p,ihak jang
kuasa (kuasa dalam politik, kuasa 'd'alam ekon'omi dan
keuangan, kuasa dalam kebudajaan dan sebagainja) dilepaskan sedjauh-djauhnja, setringga timbull'ah pe-rtent'angan'
jang mefertentangan. Pertentangan+ertentangan itu ada
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letus dalam batas 'lingkungan negara ,masing..masing

ada

jang meletus antar,a negara 'dengan negara.
salah satu telur liberalisme dalam lapangan ekonomi
mendjelma mendjadi raksasa kapitalisme, jang bernafsu
menghimpun dan memonopoli kekuasaan ekonomi manu-

sia melulu dikalangan golongan ketjil

kapitalis-kapitalis. Telur lainnja adalah imperialisme, adik atau kakik
dali - kapitalirlng,. iang rnendjuruskan pelaku-pelakunja
untuk menundukkan dan merampas hak-hak hidup bangsa-bangsa lain untuk didjadjah. Dan djika paia serig?Ia sudatr kek_urangan mangsa, maka bertarungtih meiet<a
diantara satu dengan lainnja. Dan perang Dunia ke-l maupun. j-rng ke-2 adalah perwudjudannja, jang ,menjebahkan
banjak negara Eropah jang dimaksud diatai hantjur.
_ _Tapi dineggra-negara lain demokrasi jang didjaga dan dilaksanakan 'dengan baik.baik tidak sedlt<if demokrasi menumrbuhkan hasil-hasil jang gernilang. Dan demokro:si
sebagaimana setiap penjelidikan ilmu-ilmu dilapangan-lapangan lain
terus diperiksa, diselidiki (researcfi; dan
b?ni?E
terdapat sekarang rahasia-rahasia penting
ypanjajang dulu terlalai, terpendarn dan-sengadja dirusak.-Djalai
perkembangan terbuka kembali, bebas dari kesalahankesalahan dan pengepungan dimasa jang sudah.
saudara Ketua jang terhorrnat, djila iita suka pura melaku'kan_ penjelidikan seperlunja, memanglah ter,njata,
bahwa demokrasi dran ha,k.hak kebebasan adalah bar-angbarang jrng_mulia dan sutji. Para pentjipta demokrasi padl
uqrumqja, dimasa jang dlau'h sudah lampau, tegas m6njatakan, bahwa halk-hak ke'bebasan ad,alah huku,m alam, aitinja seba_gai,mana kebebasan itu terdapat didalam alam jang
luas tiada berbatas. Didalam alarn berlaku harmonie"dai
ketenangan maupun perdamaian.
Manusia ditengah-tengah ala,m jang iber,kebebasan itu
mendjadi bahagian, bahkan bahagi'an jang terpenting. Manusia djuga wadjib tunduk pada hukum alam ilu. Dan oleh
karena al'am tidak djadi 'dengan sendirinja, melainkan ada
pentjipta dan pembinanja, maika sa,mpailah pikiran dan
kesadaran manusia menumbuhkan kejakinan, bihwa huku,m
alam jang berlaku itu adalah hukum"dari si'pembuuf
!!u, jaitu Tuhan menurut bahasa umum, God menurut ahli
Nasrani dan Al chalik atau Allah menurut Islarn.

-

-
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Dengan singkat, maka rpara pentjipta demokrasi jang
mendapatkan (ontdekken) hukum alam,,ke'bebasan" (liberty) itu menjatakan, ,bahwa hak kebebasan tnanusia, sebagaimana terdapat dialam jang luas ini, adalah hak jang sutji
(divine right).
Hak-hak kebebasan dalam demokrasi memang pada
dasarnja mengehendaki pengertian jang benar. Ada setengah sardjana dan ahli filosof kemudian menjatakan, bahwa
hak kebebas,an seseorang ,manusia berbatas pada hak kebebasan manusia jang lain. Malahan ada lebih djauh
ahli filsafat kenegaraan lain jang menetapkan sadja tjaratjara perdjandjian dikalangan masjarakat manusia, agar
supaja jang satu tidak melanggar hak jang lain. Isi idee
,,social contract" agaknja merupakan perwudjudannja.
Ada pu'la ahli pikir politik dizaman ,modern, jang menjatakan, 'bahwa kebebasan mengharuskan da'lam dirinja
kelakuan-kelakuan ,manusia, ,dimana jang satu ,berse'dia
serta ichlas berkorban, jaitu mengorbankan sebagian daripagu. hak-hak prerogatiefnja, tapi bukan 'mengorbankan
prlnsrp-pnnslpnJa.
Baik mengenai hakekat jang pokok, ataupun hakbkat setjara technis politis sehari, halahak 'kebebasan hanja dapat
di,laks,anakan diantara manusia jang beronoral.
Dan darimana sumbernja asas-asas adjaran moral bagi
manusia, ketjuali dari hukum alam jang tertinggi rbersumber pada Tuhan Semesta Alam? Dan jang bagi umat Islam
dinamakan: agama. Memang bagi Islam orang jang beragama adalah ia jang tunduk serta mengindahkan hukum-

hukum alam dari Tuhan itu.
Manusia, berlainan dengan hewan, mempunjai akal-pikiran dan 'budi pikiran. Dengan alat-alat ke'lengkapan itu ia
pandai memilih antara jang ,baik dan tidak, antara jang
kurang baik dengan buruk, dan begitu seterusnja. Hewan
hanja memiliki ,,garizah" (instinct), jang tidak seindah dan
semulia ,,akal-pikiran" manusia. Malahan lebih tinggi lagi
adalah deradjat manusia, jang disamping akal-pikirannja
memiliki petundjuk-pedoman (agama menurut Islam).
Teranglah, bahwa sebaik-baik demokrasi jang mendjamin kebebasan-kebebasan jang bukan berarti anarchie, dan
bukan pula berarti ,,kebebasan terkam-menerkam" seperti
dikalangan hewan buas diri,mba-raja
karena tiada akal

-
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pikiran dan budi untuk memilih jang baik dari jang buruk
kiranja adalah demokrasi j?ns dilakukan oieh-bangsa
-manusia
jang beragama,,berpedoman.
Pada umumnjq ryaka rakjat Indonesia adalah beragama,
dus mempunjai kekuatan serta kemampuan jang di-sebud
polql iang.tjukup _untuk melaksanakari serta mindjamin
terlaksananja demokrasi pada umumnja.
3. KEKUAqAAN (SOUVERETNTTETT)
MOKRASI.

DALAM

DE-

Kehuasaan kenegaraan dalam demokrasi umum dipan9"ng terletak_'di,dalam tangan rakjat. pada dasarnja, 6teh
karena demokrasi mendjamin kebebasan rakjat iti,italam
urusar-urusan politik, soqial dan ekonomi dala,m arti jang
benar (sehat), m'aka rakjat itu sendiri melakukan -dail
rnenghanteer kekuasaan negara. Bagi rakjat jang berpedoman dan beragama, diinsbfi pada-saat ia men]=atakan :
kekuasaa$,harus dipegang ditangan rakjat send.iri, bahwa
sumber kekuasaan mutlak dan tertinggi, adalah hanja di.
tangan_Tuhan. Manusia diatas dunia dlberi (d,idelegasikan)
hak kekuasaan untuk rnengatur kekuasaan itu d.ikalangan
manusia sendiri dengan pengertian, bahwa menilik teibatasnja _ kekuasaan akal-pikiran, budi, perasaan sampai kepada kekuas_aa'n angan-angannja adalah serba,belrbatas,
s,ehingga pada soa'l-soal jang pokok ditegoriah pedoman
dan petundjuk jang diberikan pada
manusia oleh pen-diketemukan
tjiptanja. Tetap_i apabila belum
olehnja
jaitu karena belum nampak atau tidak ada nampak pedorn?n-p.eqoman ltu, meskipun telah ,diselidikinja d,engan
sekuat tenaganja
maka diperbolehkanlah m'anusia rnentjari petundjuk dari dalam dirinja, jaitu d.engan djalan
,,idjtr!ad".- untuk idjtihad ini telah terbentang dihadapan
kita ala'm jang .nampak ,dengan pantja-indra atau nam-pak
dengan sinar pikiran serta budi.
. saja insF memperingatkan disini, bahwa idjtihad manusia sepandjang_m_asa ini telah menumpukkair hasil-hasil
gemilang disegala lapangan. sebagian dapat disebut dengan
kata,,ilmu-pengetahuan" jang benar-benar. procedure musjawarah diaT-tara_ 1a\jat, baik setjara langsung maupun
meliwati wakil-wakilnja jang dipilihnja dengan-keridloan
gnt_uE kepentingan-kepentingan kenegaraan, sosial dan kebudajaan mudah diperoleh, karena pbkok-pokok dasar hu-

-,
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kum maupun ilmu-pengetahuan tjukup tersedia dan banjak
dimengerti.
4. TJARA-TJARA MENGATUR KEKUASAAN (AU-

THORITY) DALAM REPUBLIK KITA.
Inilah, Saudara Ketua iang sangat penting, Demokrasi
jang asas-asasnja
sudah kita ketahui,_ zudafr kita mengerti
-at<ui
perlu terdjamin da'lam pelaksanaannja.
dan-su'dah kita
dida'lam negara kita, sebagaimana
Kekuasaan tertinggi
tadi telah diuraikan terletak ditangan rakjat seluruhnja.
Bagi itu dibentuklah alat perlengkapa.nnjg. Didalarm
Un?ang-undang Dasar Sement-ara kita njatakan,- bahwa
a,lat,alit perlengkapan untu;k melaksanakan kedaulatan
rakjat Indonesif adalah dalam Dewan Perwakilan Rakjat
dan Pemerintah. Hasil daripada struktur kekuasaan sematjam ini adalah, rb'ahwa suara t_e1banjlk dalam parlemenlah
jittg menentukan kekuasaan. Diqmp,ing itu, mak1r, karena
iVeiar" Kesatuan kita menurut Undang-undang pasar, Semeitata itu hanja mempunjai satu pusat kekuaslan, !umbuhlah kekuasaah Sang sentralistis. Sudah banjak kritik dilahirkan oleh banj-ak pihak, malahan pula diakui oleh banjak pihak-pihak penguasa, iang berpengalaman, bahwa sentialisine Rtipubliti tiia sekarang ini kurlng benar- Otonomi luas akan diberikan negara. Pemerintah-pemerintah iang
silih-berganti rata-rata menjadari kepentingannja. dan menjanggufin1a. Tetapi memang ada tingkat otonomi jang be'
rit O"an i"rg ringan,
iang sempit dan jang luas. Bagi negara
-sangat
luas dry dipisahkan oleh lautan
jang geografis
iert"a d'jarlt jang djauh-cljauh, kiranja patut dipikirkan de'
ngan slngguh tjara bagaimana menjusun struktur negara
k6satuan,- tetapi membagi kekuasaan setjara luas ltpi
benar serta adit dengan rbagian-bag'ian daer'alh negara jan$
laras. Ataukah ,mentjiptakan struktur baru, tetapi jang !i'

dak memetjah bangsa dan negara. Jang su'dah djelas adalah,
bahwa penilapat untu,t mengad'akan Dewan Daerah-daerah,
atau Senat disarnping Dewan Perwak'ilan Rakjat bertam ah
hari bertambah ,mendapat dukungan jang luas, 'artinja sesuailah berangsur-angsur dengan hasrat kemauan baik dari
rakjat. Oleh penguasa-'penguasa dipusat sekarang ini dan
olefl daerah-daerah terutama, adanja kekuasaan rakjat jang
terdjelma disamping Dewan Perwakilan Rakjat sangat dirurai.an perlu. IVtemang dji:ka meneli'ti struktur'struktur
6B

negara dinegeri-negeri tain didunia, ada lebih dari 60%
telah memiliki dua Madjelis Perwakilan Rakjat. Djika Undang-undang Dasar Sementara belum mengadaFan ketentuan-ketentuannja, maka Undang-undang Dasar baru patut
mengerdjakannja. Tjara bagaimana Madjelis Perwakilan
daerah-daerah itu akan disusun, kiranja belum sampai
waktunja untuk dikupas disini. Tetapi satu hal su,dah 'menondjot, jaitu, ,bahwa sebaiknja seti'ap kesatuan 'daerah
jang diakui oleh Undang-undang Dasar baru akan memirerote,tr djumlah wakil jang sa,ma, rmaksudli? quPaja disamplng elemen rakjat penduduk jang berwakil dalam Dewan
Perwakilan Rakjat sudah menurut djumlah, maka elemen
lain, jang konstitusionil serta demokratis, jaitu elemen_$t.rah dibeii tempat. Dengan demikian, maka sifat sentralistis
mendjulukinja ,,diktatur dari
kritisi dinegeri lain
-majoritet, jaitu majoritet"- hanja d'idalam Dewan
Perwakilan
rparlemen
didalam
nakjat dafat ditjegah, karena m'ajoritet
setiip tinldakan legisl'atipnja mas'ih harus ditimbalg dan
dibenarkan oleh Madjelis Perwakilan jang kedua. Dengan
tjara demikian, maka rkeku'asaan dibagiiagi setiar,a wa{iar
tebih ,luas. Dewan Perwakilan
ciikalangan
-dan rakjat setjara
Dewan Daer,ah-daerah mempunjai kekuasaan
Rakjat
50%o 50%
Lebih djau'h pembagian kekuasaan pemerintahan harus

clibagi rata antaia pusat dan kesatuan:kesatuandaerah jang
tertentu menurut Undang-undang Dasar baru. Pada umumnja kekuasaan jang menjangkut hi,dup rakja! sendiri seharihlri diserahkan kepada daerah-daerah lokal, sedang pusat
mengurusi ,s-oal-soal penting, seperti: begroting negara'
politik luar\negeri, potitit< ekonomi dan keuangan, pertahanan negara keluar dan lain-lain.
Djaminan bahwa kekuasaan akan lebih berlaku setjara
luas lagi dan tidak akan memberi kese,mpatan untu'k timbulnja kekuasaan memusat dan di;ktatur (matjam lpapun),
rnaka kekuasaan jang sudah dibag,i dua itu masih harus
diawasi dan diba,tasi dari pelanggaran-pelanggarannja oleh
kekuasaan jang ketiga, jaitu Mahkamah Agung iang diberi

kuasa mengontrol konstitusionil atau tidaknja tindakan'
tindakan P6merintah, Dewan-dewan PErwakilan serta pemegang kekuasaan-kekuasaan lainnja.
Pun birokrasi, jang mela'ksanakan ,tugas pemerintahan
sehari'hari, dari mulai bidang keuangan s'ampai lain'lainnia,
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memerlukan alat-alat serta tjara-tiara kontrole jang tepat.
Pun badanrbadan kontrole ini harus ,berdiri lepas dari badan
eksekutip untuk mendjamin keadilan.
Diluar segala itu terdapatlah partai-partai politik, jang
merupakan keharusan b'agi demokrasi. Sebab rakjat i?ng
memitiki kuasa kebebasan dalam 'demokrasi, memerlukan
saluran serta alat untuk mendidik serta mengorganisir
pikiran-pikiran politiknja. Djika hanja diperbolehkan ada
satu partai politik sadja dal,am negara, maka akibatnja akan
lebih- buruli 'daripada djika negara hanja mempunjai satu
kekuasaan jang sentralistis. Kedua-duanja selalu menudju
kepada diktatur, baik ia diktatur sentralisme kekuasaan
ataupun diktatur majoritet, ataupun diktatur qatu partai.
Pada umumnja kekuasaan jang bernama kedaulatan rakjat
akan lepas dari tangan rakjat untuk berpindah 'ketangan
pihak diluarnja untuk mendjadi k9k94saan djatas kepala'
nja, menindas dan menghentikan hak-hak kebe'basan.
Oleh sebab itu maka negara demokratis jang benar harus
mempunjai partai-partai politik iang lebih 'dari satu.
Djika partairpartai politik itu semuanja sadar akan ke'
wadjibanlkewadjibannja serta insaf akan fungsi-fungsinja,
tidak usah mesti terbit pertmtangan-pertentangan iang
bersifat ,permusuhan. Tetapi partai-parhai politik itu tklarus
benar.benar bersifat nasional dalam arti mendjundjung
tinggi kepentingan-kepentingan bangsa, rakjat dan neg.ara
sendiri. Jang sufi,t unluk didjaga dewasa 'ini adalah, djika
ada kekuas'a-an negara lain mentjampuri dalam urus'an dalam negeri dan rnernpergunakan sesuatu partai politik.
Lazimnja pertentangan jang hebat adalah bersumber pada
hal.hal jang sedemikian.
Dari sebab itu maka rakjat Indone'sia harus mampu untuk
diri, supaja djangan tumbuh unsur-unsur iang
mendjaga
-,demokra,tis
sematjam itu. Sebagaimana. adanja partaitidak
partai politik ,dalam negara demokratis 'merupakan sua'tu
keharusan, maka djaminan untuk pelaksanaan pemerintahan
negara itu supaja berhasil dengan ibaik, me,mang harus se'
la'lu ada partai (partai-partai) iang memerintah (adminis'
tration) dan jang beroposisi.
Djika Presiden sering mensinjalir, bahwa oposisi tidak
boldh bertindak heroposisi untuk opos,isi sadja, adalah
sinjalemen jang benar-benar demokratis. Memang seharus'
nja partai jang berrkuasa 'dan partai iang beropo,sisi hanja
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harus :membatasi diri dalam 'batas ,,berkompetisi", bukan
untuk pan'dang-memandang sebagai musuh. Sikap ini terangterang tidak de,mokratis. Maka pun tidak demokratis, apabila partai jang berkuasa menolak setiap pikiran, meski
jang benarpun, dari pihak opo:sisi, karena pihak oposisi
bukan jang memegang pemerintahan.
Djika di'masa jang sudah ada ekse,s-ekses sematjam itu
tendjadi, bukan pula ia rnembawa vonnis pada adanja
partaiAartai atau pada demokrasi, melainkan harus ditjari
dibidang lain. Djumlaltr banjaknja partaikah jang mendjadi
se,ba'b, kekurangan penger,tian jang benarkah pada pelaku
dalam partai-partai sehingga tr.r'mbuh matjam.m'atjam ekses
jang tertjela.
Djika ada keichlasan hati dan kesutjian 'budi menurut
hukum-hukum demokrasi jang sedjati, nistjaja'berangsurangsur perbaikan akan bisa ditjapai dengan melalui pula
djalan serta mempergunakan hati ichlas demokratis jang
sedjati.

Disamping persoalan partai politik, saja ingin menjinggung kemungkinan-kemungkinan tim;bulnja golongan-golongan politik jang liar, jang hanja hendak memaksakan
kehendak nafsunja setjara paksa, jang kini sering disebu't
,,pressure groups". Dji,ka organisasi-organisasi partai jang
herdisiplin, bermoral dan bertudjuan djudjur serta ter,angterangan bertindak ,dengan s'ifat ,,competition" sdhat sanga,t
berguna bagr kemadjuan 'dan pendidikan pottik rakjat iang
banjak, 'ma'ka golongan-golongan politik liar, jang tidak
berbentuk dan rberorganisasi terang dan sering melakukar,r
tindakan-tindakan jang tidak berketentuan, harus ditjegah.
Tap'i ,,pressure groups" sering ,pula disebabkan, karena
kese,mpatan menjatakan pendapat dan kesempatan bergerak ,ternjata serrnpit, sehingga meletus gedjala-getljala jang

tidak ,demokratis.

Maka saja berpengharapan, semoga Konstituante ,berangsur mentjapai ,hasil-hasil jang baik, mengingat bahwa rakjat
su,dah rsangat haus ,memperoleh pedom'an-pedoman baru,
djuga untuk mengatasi kesulitan-kesulitan jang tertumpuk.
Mudah-mudahan, Sau'dara Ketua, beberapa soal jang saja

utarakan ini nanti mendapat pertimbangan dan persetudjuan sidang, jang lebih djauh nanti menjampaikannja kepada sidang Panitia Persiapan Konstitusi jang :akan
datang. Sekian, Saudara Ketua,
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Wassalammu alaikum warachmatullahi wabarakatuh!
(Beberapa anggota: Wa alaikumussalam!)

:
irijur"-iipit

Rapat iang te,rhormat, sebelum sai? memberi
Ketua
faia ing-il,rynl1f:Itt'
eiriiin kepada perirnif5ara kedua,
fentang -sesuatu, hat _iang. sudah mendjadi
dalam tiari kerdja kita Konstituante ini.
k;bil;;;n
-S.frf" s.ruitu
dalam _pe-m?ndangan
_jr"S diutarakan
pahln .ranmgldiadj_
u*ufr itu, maksudirja-ialah untuk

uagi Pinitia Persiap_an Kgnslr$gi. Maka dari itu
daifi sekali-- dan ini adalih suatu kebiasaaq jang patut
untuk p-agi-pqgi sudah
Oit.tutf.tn dan diadatkan - jaitu
"
mernne"iuf< Panitia Perumus, mana iang _ kilania sudah
mendapat persetudjuan sebagian terbesar daripada slctang'
mana ir"g masih meragllkai_ mengelti persetudjuan itu,
ffiil j""nd ma"i'tr harus ?iexploreef oleh Pan'itia Persiapan

tiil&

Konstitusi.
---M.k;
dari itu sekarang ini saja ingin mengumumkan adanja susunan iuatu PaniTia Perumui ;ang perlu mendapat
nbrsetudiuan dari Saudara'saudara'
"'n[;a[;ii[" ri:r belum sampai- mppbi.tjarakan ini dengan
SauOirl-iiuAara iang dimintl duduk dalam Panitia Perumungkjn. Te*or itu, karena paai hari pertama ini tidak
selu'
tapi saja pert.iaia, bahwa s-'eluruhni." - kalau tidak
ljeiubahan disana-iini iqttg masih diperluakan *.nAtpat persetudjuan dali Sattdara-saudara'
kan
itng -but'
Xri.o. toh sebagian besar disuiun dari mgreka
seterkenal
sudah
atqu.
ini,
sekaran$
ni6at
dalam
nrgii perumus jang terlatih, saja per,tiaia, bahwa ini semua
akln diterima oleh Saudara-saudara.
--S;l;
akan membatjakgn nama-nama jang saja rentjanakan
-- inendjadi Anggota Panitia Perumus'
Panitia itu terdi"ri dari SL orang. Soalnja sangat luas,
baO:iaOi Oirngrtr dikira bahwa 31 o1_ang. it_u-sudah tjukup
;j;k; ["it.ir masih perlu- dibagi-bagi dalam kelompok-keldmpok mengenai soal-soal chusus.
Susunan panitia ini adalah seperti berikut :
1. Mr S. Purwokusumo,
2. Mr Subagio ReksodiPuro,
3. Gulmat Siregar,
4. Mohamad Sardjan,

;ftil';ri"gfiti
iltjil

.

5. H. Hoesein,

72

_

6. Z. Abidin Sju'aib,
7. Abdullah Jazidi,
B. K. Saifuddin Zuhri,
9. Ali Mansjur,

10. Utomo Ramelan,
11. Anwar Sanusi,
12. Wikana,
L3. M. Tahir Abubakar,
L4. Djazulie Kartawinata,
15. Mr J. C. T. Simorangkir,
16. Binanga Siregar,
L7. Prof. Mr A. Soehardi,
18. Drs Beng Mang Reng Say,
19. Moh. Tauchid,
20. Soedjatmoko,
2L. Mr Achmad Astrawinata,
22. Mr Suhuman Harnzah,
23. Madomiharna,
24. Firmansjah,
25. H. Asjmawi,
26. Prof. S. M. Abiclin,
27. Asnawi Said,
28. Rustama lkrat,
29. Hendro Budi,
30. Anwar St. Amiruddin,
31. Ido Garnida.
Saja minta agar daftar ini disetudjui sebagai

Panitia Perumus. Setudju Saudara-saudara

'

susunan

?

(Rapat: Setudju!)

Kemudian rapat jang terhormat, saja persilakan pem'
bitjara kedua, Saudara A'idit iang terhorrnat.
. D. I{. Aidit : Saudara Ketua dan para Anggota Dewan
Konstituante jang terhormat, pertama-tama sebagai Ang'
gota Dewan Konstituante izinkanlah saja pada kesempatan
pertama kali saja berbitjara dari mimbar ini menj,atakan
iasa terimakasih saja jang sedalam-dalamnja kepada rak'
jat Indonesia jang sudah memilih saja mendjadi Anggota
Dewan jang mulia ini. Setia kepada djandii iang telah saja
berikan pada rakjat Indonesia-dalarn kamfianje pemilihan
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Anggota Dewan Konstituante, sesuai dengan djandji jaia
ketilia menerima djabatan sebagai Anggota Dewan Konstituante dan sesuai pula dengan isi pidato Presiden Re'
publik Indonesia pada pembukaan Dewan Konstituante
tanggal 10 Nopember 1gS0 jang berkepala ,,Susunlah
Konstitusi j"tg benar-benar Konstitusi Res Publica", sekali lagi saja menjatakan ketetapan hati dan kesungguhan
hati sa5a untuk bersama-sama semua $SSoJL_ Dewan

menlusun Konstitusi untuk n_egara Repqpi\ Indonesia jang kita proklamasikan pada t-ang_gal 17 . Agrtstus
1945, iatilXonstitusi untuk seluruh rakjat Indonesia- Tepat

ini

sekaii apa jang dikatakan oleh Presiden Soekarno pada pembukaan^Ddwai ini, bahwa negara jang konstitusinja larus
kita susun ,,bukan negara feodal, bukan negara kapi-talis'
milik se. . .. . ." , tetapi
bukan negafa
',neg?r-a boleh tiluruh rakJat din tudjuannjapun kareqa. itu tidak
Orf tt"tusiah keselamatan ilan kesedjahteraan seluruh rakjat" (brosur: ,,susunlah Konstitusi iang benar-benar Konititusi Res Publica", halaman 19).
Sebagai komunis, saja dan semua anggota Fraksi Partai
Komunis Indonesia (P.K.I.) tidak memperdjuangkan -Kon'
stitusi negara proletar dalam Dewan ini, tetapi kami dj-uSa
tidak akan menjetudjui usaha-usaha untuk menjusun.{otstitusi negara feodal atau negara kapitali,s, karena ini bertentangan dengan konsep kenegaraan Revolusi Agustus

proletaf

1945.

Konstitusi negara feodal atau negara kapitalis sebe-narnja buat kita sefarang bukanlah persoalap ]"gl:.k?r9{Ia kon'
s6p tentang dua mqfiaq.le_gara ili,sudah dikalahkan 12
trfiun :t"g" latu, jaitir dictalam ,,Fudpq Penjelidik Usaha
itiiiip"it kemerdekaan" iang- dibentuk 9!.8 pemerintah
pada pert6nga4an tahun Lg4q,djadi pada
*iii6f U5.prng
"kita "mengha-dapi metetusnja Revolus-i Agustus
siii-saat
19a5. Kalau dibawa[ antjaman bajonet kaum militeris Dje'
feodal dan negara kapitalis supr"S konsep tentang neg-ara
-definitif maka adalah samasekali
,
h"fr"Aitalahkan setJara
iiOrt masuk akal kalau pada waktu sekaran$, -sesudah RepuUit Indonesia berdiri hampit L2 t*.!u1' masih ada orang
negara feodal
j*S mempunjai fikiran untik membentuk
:'
htau negara kaPitalis.
kila sekarang ialah, laSairy.1a, lnem' Djadi-soalnja bagi
nentute Konstitusi intuk sebuah negara iang dilahirkan
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oleh Revolusi Agustus kita, tetapi Konstitusi jang lebih
sempurna daripada Konstitusi-konstitusi sementara jang
pernah atau jang sampai sekarang masih mendjadi pegangan penting dalam kehidupan politik dinegeri kita.
Dengan tidak mengurangi penghargaan saja pada usahausaha Dewan Konstituante untuk mempeladjari konstitusikonstitusi lain, dengan tetap menghargai usaha Ketua Dewan Konstituante, Saudara Mr Wilopo, jang sudah pergi

keberbagai negara untuk ,mempeladjari persoalan konstitus ,
saja menjetudjui sepenuhnja apa jang dikatakan oleh Presiden pada pembukaan Dewan Konstituante ini, jaitu bahwa
kita harus menjusun konstitusi jang mempunjai kepribadian bangsa kita sendiri. ,,Djangan dilupakan", kata Presiden Soekarno, ,,bahwa konstitusi jang akan disusun itu
adalah untuk bangsa Indonesia, dan karena itu djiwa bangsa Indonesia, watak bangsa Indonesia dan peribadi bangsa
Indonesia haruslah membajang dalam konstitusi itu ......."
Selandjutnja dikatakan oleh Presiden Soekarno bahwa
,,persoalan Indonesia hanja dapat dipetjahkan dengan formule-formule Indonesia sendiri" dan ,,kita perlu mempeladjari sendiri dan menjadari sendiri 'phenomen Indonesia'
mempeladjari apa jang hidup di Indonesia
sekarang ini
sekarang ini, dan apa jang tidak hidup di Indonesia sekarang ini" (brosur: ,,Susunlah Konstitusi jang benar-benar
Konstitusi Res Publica", halaman 13).
Djadi, Sa'udara Ketua dan para Anggota Dewan Konstituante jang terhormat, kita tidak hanja harus menjusun
konstitusi jang bukan konstitusi negara feodal, dan jang
bukan konstitusi negara kapitalis, tetapi kita harus dapat
menjusun konstitusi untuk sebuah negara kepunjaan seluruh rakjat, dan jang dapat mentjerminkan keperibadian
bangsa Indonesia. Untuk menjusun konstitusi sematjam itu
kita harus mengerti benar-benar keadaan negeri kita, keadaan rakjatnja, ekonominja, politiknja, keburlajaannja, sedjarah konstitusionalismenja dan segala apa sadja jang
berpengaruh pada keperibadian bangsa kita.
Pendeknja, kita harus menjusun konstitusi untuk negara
kepunjaan seluruh rakjat Indonesia dengan berpokok pangkal pada diri kita- sendiri. Dengan ini tidak berarti, bahwa
kita harus menutup pintu untuk segala apa jang' datang
dari luar. Samasekali tidak demikian. Tetapi, segala jang
datang dari luar, termasuk apa jang kita dapat"dari mem-

-
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peladjari konstitusi-konstitusi. negeri-negeri lain, harus .kita
teriml dengan kritis, sebagaimana djuga kita.jang.hidup
dizaman kdi harus kritis dalam menerima peninggalan-pe-

ninggatan zaman lampau ki!., karena kita harus menjusun
t<oniTitusi negara kita sendiri dan untuk kita sekarang.

BANGSA INDONESIA BERASAL DAR,I SATU RUM.

PUN BANGSA.

Di Indonesia sekarang terdapat lebikr dari 100 sukubangsa atau bagian-bangsa, mulai dari jang berdjumlah puluhan djuta sampai iang hanja beberapa ribu orqn&

Ditihal dari suhut ledjarah ribuan tahun iang lalu bangsa Ind"onesia bukanlah ienduduk asli Indonesia. Kira-kira
1.500 tahun sebelum Masehi atau kira-kira 3.500 tahun
belum ada di
:rng tatu bangsa Indonggia_ ialg sekarang ini di
In-dia-BelainOinesia, mdreka masih b-ertempat tingg{
dan pada waktu
tilg iietirpng Indo-Tjina. Siam, Birma)
itu fi"inanja bingsa Mdn K!.oqgt, Lang kini masih terdap-at
Ai to"g[in, Siani dan Kambodja. nangsa. Mon Khmer adalah salihsatu daripada tjabanf bangsa Austro-Asia (AsiaSeiafan), sedangkan tjabbng-tjabang lainnja ial-ah jjabang-

Munda dan Sanda'ripada 4
iiii iin?ia). bangsa Indonesia adalah salahsatulainnja,
MeijJnins bangsa ilIon Khmer (tjabang-tjabang
bangiin*iir] Pofi[esia dan Mikronesia). Ke-4 tjabang.dali
i. fUon Khmer ini dinamakan bangsa Austronesia (bangsa-

tiiUrns bangsa-Kasi (Assam)

bangsa pulau-Pulau,Sela!.n)

.

dan_b-angs_a

Oj"Oi, bangia Indonesja iang s.ekaranq ini rvalluptln terbagi" Aiittn b"anjak sukubangsf (termasuk iang.di Irian-Bairi A"n Halmatiera-Utara, jang etnologis tergolong bangsa
Melanesia tetapi potitis tergolong Indonesia) adalah.bang,qa
(ryrynu-n bangsa -Austria,
ii"S berasal Oari satu rumpunicerfrudian rumpun bangsa Austro-Asia dan kemudian lagi
jang
io*pu" bangsa Mon Khmer) irng mempunjai sedjarah
**"gJ pandiang dan mengalami perdjuangal jang. berat
dalim peperangan-peperangan dan dalam melawan bentjana-bentjana alam.
Karena peperangan dan sebab-sebab lain, seperti kekurattgin mairairan, Gntjana alam, bandjir besar dan penjakit
perihu-perahu bersajap jang sederhana
meiular, dengan
-lan
gis a Indoiresi a menin ggatkan daratan Asia,
nenetcm6j * g
makin la"rna-makin djauh. Mereka mengerti tentang pela'
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jaran dan mereka adalah pemberani-pemberani, tidak takut
inettgutongi lautan-lautan jang lu_as sampai ke Madagaskar,
fiiipTn", Iialimantan, Sum-ateia da_n P$lau-pu1.au Ildonesia
lainnja. Dengan berangsur-angsur qqrr berbondong-bon-dong
*er*Lr ber,findah kepulau-pulau Se'latan, achirnja. seluruh
Ti
pi"tri Indonesia dqri _udjrlng Barat sampai - keudjung.jtng
^rnut mereka duduki. IMer6ka-seakan-akan
balatentara
*."ung dan menduduki daerah baru. Ditempat jang baru
berburu
*ei.ti bebas memilih tempat bertjotjok-tanam,
drtr *.neruskan kebiasaan derlajar. Rumah-rumah mereka
dirikan sepandjang pantai jang mereka duduki'
Djadi, bangsa Indonesia berasal dari sat-u r.umpun !ungs8, iatu rumiun bahasa dan kebudajaan ketika masih didaratan Asia. Setelah sampai di Indonesia mereka terpisa,h-pisah menurut pulau-putrau, dipisahkan lagi oleh gu-

nung-gunung, sungai-sungai dan rawa-ralpa iflg besar, meteiisolasi-satu dengan iang lainnja. Isolasi
ilrendjihi
"berabad-abad
menjebabkan mereka tumbuh dauiu* jang
tam t<badian sendiri-sendiri, tumbuh mendjadi sukubangsasukubangsa atau bagianbangsa-bagianbangsa dengan bahasa
dan kebudalaannja sendiri-sendiri.
Diantara sukubangsa-sukubangsa terdapat igkqb-angsasukubangsa Djawa, $unda, Madura, Melajg'- Atl.h, .Minan-gMi6b;;; fatak," Palembang, Lampung, Daj1k, Bandjar,Sabu,
Bugis, Toradja, Makasar.n_aU,. Sasak, Ambol,
tagi. Diantara sukubang'
"uftiri,
rofo-r,ifu irian-Baral dan banjak
-Djawa
adalah J-ang terbesar,
ii-sufi"nangsa ini, sukubangsa
kemudian menjuiul Sunda, Madura, lVlinangkabau, Batak
adalah sukubangsa jang
Ail lain-lain. Sumnangsa Melaju
dipesis,ir Tlp-qr pulau
paling luas daerah ters-ebarnja, jaitu
Suma"tera, dipulau-pulau antara Sumatera dan Kalimantan
a;r diseluruir pesisir Kalimantan. Tiap-tiap . sukubanglq
***ponjai keislimewaan-ketistimewaan iendiri, mempunjai
bahaianj"a sencliri-sencliri, disamping leryu3nia -menerima
bahasa indonesia, jang dasarnja adalah.bahasa lVlelaju, sesukufig;i bahasa perdaiuan. lingtit t<ebudajaan daripada mem'
[rigti-tukubingsa ini tida,[ sama, tetapi semuanjapuniri sedjara,ti iang s_rld.a4 tgq. Dj1di, bangsa Indonesia
iO*t"i'tt bangsa itttg tlrdiri dari banjak sukubangsa, -baliak
nitrmu, Aari nairja[ tingkat kebudajaan, telap-i mereka berasal dari satu rump'un bangsa, bahasa dan kebuda'jaan- Me'
terpetjahtbelah untuk sementara waktu, tertapi dalam

i;ki

i.tr
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proses perdjuangan u_ntuk kemerdekaan nasional dan untuk

tndoneiia Baru mereka bersatu kembali.
Indonesia sebagai tanah'
Semua sukubangsa menganggap
-Indonesia,
menganggap baairnia. merasa beikebangdaan
hasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan menganggap
adanja satu kebudajaan Indonesia disampi.lg. kebudajaan
iut<ubangsa-sukubanlsa. Jang sangat menarik ialah, bahwa
bahasa lidonesia bukan bahasa jang berasal dari sukutidak per'
bil$ jang terbesar. Dalam sedjirrah b-altasa iaini-adalah
b+
natr",meinAilOi 'bahasa kolonisator, -sebalt!"i"
ttira jang- mernpersatukan lebih dari 100 sukubangsa, ia
adalah bahasa liberator.
Disamping warganegara-yargqnegar.a ials-. berasal dari
neinai"i-su[ubanlsa, Oi Indonesia terdapat djuga beberapa
Aiut. fratganegara _dari keturunan asing seperti keturunan
iiongttoi,"nrofan dan Arab, -masing-masing mem.pu:jf batt*r"Orn'kebudajaan tersendiri disimping mengakui bahaii Ar" t.UuAa;aan Indonesia sebagai liepunjaannja sendiri.
Djadi, terpetjah-petjahnja .bpgsa-klta dalam suku-suku
bukintatr sesuatu jr"g diihginkan oleh_ len_elffi]oi?ng kita'
f.l.pi j""g untuk dem-entarf ti6at bisa kita hinflsri, karena
prAi tiirfitrjr kita tidak bisa mengatasi isolasi alam. Saja
kemadjuan tekil6l* ,,uoluk sementara", karena-dengan
nik dan kemadjuan kebudajaan pada umumnja isolasi. alam
itu lambat-laun akan tidak ada artinja, dan lambat-laun
afan teitliptatah satu bangsa. Indonesia ian{ homogeen'

walaupun- disana-sini masih- teJaq a$an nampa]< pe-rbectaanp*rU.Ot*" sebagai akibat isolasi alam iang berabad-abad
lamanja.
bangsa .kita, sudah berkali-kali
Dalam proses kehidupan
-Indonesia-dipersatukan
dalam kerasutuning6a-sukubangsa
afi;r-k.;io;t"n besIr, migalll-a 4*aq Keradjaag Sjri Widj;j; (rtiO"t e-? sampai abad ke-14) dan dalam Keradiaqn
ilf;Ajrilnit (anad ke-r4 dan abad ke-15)..DisamPi-ng segala
t.n itot.tt dtan kemesumannja, kolonialisme Belanda de'
ngi" tidak sengadja _telah iliut mengambil bagian..dalam
*?*p.iiitutarisuicubangsa-sukub4ssa dilege_1t kita da'
ia* fendjuangan menentalg kebiadaban kolonalisme. Tetapi sridafr"tentlr iang _Fitt in-ginkan sekaran$ bukanlah periituan dibawah"pai0li-pandji keradjaan feodal dan bukan
pula didalam alam kolonial.
78

setia p_ad? sumber kita, jaitu bahwa semua sukubangsa
.berasal
dari satu rumpunbangsa_ selama berabad-anao

bangsa, bahwa semua sukuberlama-sima menderita tin-

Gilil;"i

dasan kotoniatisme dan bersama-sam" puii
*ulawan kolonialisme d.an sekarang kita" bersama-sama berdjuang untuk Indonesia Baru, mlka dalam
i"ng
akan kita susun seharusnjalah kita beri tempatJrog't.runsur kesatuan _bangsa jang *oAetn,- jang
l?:t1lj!p_1da
'
bersumber pada sumpah pemuda
tahun-

d;;tifiri

t{Zg.

d

MASJARAKAT INDONESIA SEKARANG ADALAH
SETENGAH FEODAL DAN BELUM n,Tnnnexe
PENUH
nasional revolusioner rakjat Indonesia jang
. Perdjo_1ngan
5o tahun_sedjak 1908, jang sudah tebih d;i B0
Ft*pi"sedjak
t$ql
pemberohtakan titrln igio, jing ,uarn t r*-

pir g9 tahun gedjak sumpah pemuda 1928-dai sudah iebih
11 tahun sedjak Revolusi Ag-ustus Lgks betum mei*tut rn
tugastugas sepenuhnja,. jaitu kemerdekaan nasionii j*g
penuh, perubaha.n-nelubahan demokratis dan peibrikr"
-ru*pelghiqupaq
rakjat. Revolusi Agustus belum r.iur"i
pai keakar-akarnja, oleh karena iIu adalah kewidjib; Ire,
seluruh . rakjat Indonesia untuk menggengga;n d"alam
tangannj q seluruh pertanggungan-dj awaf guni"menl eles ai
----i'---

kan Revolusi Agustus samfai keakir-atarfria.
dibatalka,nnja perdjandj_ian Koirferensi Med"ja
_ De_ngan
Bundar jplg chianat, maka
berartiiah bahwi ratfat inobnesia sudah m.eqdapatkan kemerdekaan poritit a"o m--aui
wilajah !!gerinju,- sedangkan di Irianbarai ilrg merup.akan 20 vo dari wilajah Ind.one,sia belum adi ,imrs*kali kemerdek_r"l politili bagi rakjat,
karena lrian-Barat
masih _sepenuhnja dikuasai -oleh -kolonialisme eednaa.
Kemerdekaan po,uli\ jang sekarang sudah oimilil<i -rrt
;.t
Indonesia belumlah kemerdekaan foutik :ang penurr a"an
stabil,. tetapi _ qas_ih setengah-seteirgah d.ir_n "misitr -1eruu
terantjam oleh kekuatan.kekuatan r6aksioner. Kaum reaksioner berusaha keras untuk membatasi dan *engtiipurt rn
keme,rdekaan politik bagr rakjat.
Bukti ian_g _iangat {jeJa5 d;ri
jang
.belum
ryasjarakat
"belum Indonesia
merdeka penuti ialah masih
meioe[rnjd rn.
donesi-? dilapangan ekonomi.
tr<ap'iiaris-K.q* imperiius
^tti Indonbsii
kapitalis besar asing) masih berkuasa
oita7g

pangan ekonomi, dan karena itu pula, mau atau tidak mau
Pemerintah Indotglia jang rl&,no s&dja, d"engan kekuasaan
kaum imperialis. dilapangan ekonomi din dengan melewati
orang-orang baj,arannja kaum imperialis djuga ikut menentukan djalan:nja politik Indonesia" politik kaum impe-

rillis- dilapang?l n_ergkonomiar; padd, prinsipnja tidak berubah dari waktu Indonesia masih sefenutr?r;d o3aoiahan.
Mereka meneru.skan perusahaan-perusahaan mer6t<a jang
lama dan mendirikan beberapa jang baru. Dengan demiki-an mereka dapat setjara langsung mengguna-kan tenaga
buruh Indonesia jang murah. Dengan aemltrian pula langsung mereka menekan setjara ekonomi terhadap industii
nasional, baik kepunjaan negara maupun kepunjaan kapitalis-kapitalis nasional. Dengan demiirian kium kapitaiis
besar. as.rng mgnglrala_ngi perkembangan tenaga prob'.urtttt
negeri kita. Bank dan keuangan serta birarig-bajrang

$a.ga-nsp iang ada didatam kekuasaan kau,m imperialis,
jang mempunjai kedudukan menentukan hiaatam
inilah
kehidupan ekonomi negeri kita dewasa ini. Kedudukannja
jrog menentukan. dilapangan ekonomi memungkinkan
Fru*i*p*rylr,s_ djuga mengambil bagian jang m-mentukan dalam kehidupan politik Indonesia.

lis_amp+g kekuasaan ekonomi kaum imperialis asing,
di Indonesia sekarang masih menguasai sisa-sisa feodalisme
jang penting dan berat, jaitu : ( 1) hak tuantanah besar
untuk memonopoli milik tanah jang dikerdjakan oleh kau,m
lani jang bagian terbesar tidak mungkin- memiliki tanah
dan karena itu terpaksa m.enjew.a tanah dani pemilik-pemilik tanah menurut sjarat-sjarat jang ditentukin oteh iuantanah ; (2) pembajaran sewatana;h dalam udjud barang
kepada tuantanah jang me,rupakan bagian penting daripad? hasil qanen kaum tani dan jang mengakibatkan"kemelaratannja bagian terbesar kaum [ani; fgl sistim sewatanah dalam bentuk .k.{djg ditanah tuan-tuantana,h, jang
menemp"lt gq kaum tani dalam kedudukan hamba i jrog
terachir (4) ialah tumpukan hutang-hutang jang *enaje:rat batang leher pagian terbesar kaum tan-i dan-jang menempatkan ._mereka dalam kedudukan budak ierfraoip
pemitik-pemilik tanah.
sisa-sisa feodalisme tetah menjebab,.^Y*fll'^!,e{{ot<otnja
kan
terbe'la,kangnja teknik pertanian, melaratnja nugiun
-.
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terbesar dari kaum tani, susutnja pasar dalam negeri dan
tidak mungkinnja industrialisasi negeri.
Penindasan dobel dari imperialisme dan feodalisme teiah
menjebabkan masa luas daripada rakjat, terutama kaum
tani, mendjadi makin lama makin mela,rat dan sedjumlah
besar mendjadi bangkrut, hidup dalam keadaan lapar dan
setenga,h telandjang. Penrindasan dobel jaitu dari imperialisme, djuga telah menjebahkan ,sangat tertekannja perkembangan industri nasional dan kebudajaan nasional.
Demikianlah kesimpulan-kesimpulan jang dapat kita
tarik dari karakteristik-karakteristik masjarakat Indonesia
jang belum merdeka penuh dan jang masih setengah feodal. Karakteristik-karakteristi,k dan kesimpulan.kesimpulan
ini tidak mempunjai perbedaan hakekat daripada karakteristik-karakteristik dan kesimpulan-kesirnpulan mengenai masja,rakat Indonesia sebe,lum Revolusi Agustus t945.
Ini disebabkan karena Revolusi Agustus tidak dise,lesaikan
dengan melaksanakan 'dua tugas pokok revolusi sekaligus,
jaitu tugas revolusi n,asional anti-imperalisme dan tugas
revolusi demokratis anti-feodalisme. Dengan tidak diselesaikannja dua tugas pokok ini, maka berartilah bahwa Revolusi Agustus tidak diselesaikan sampai keakar-akarnja,
sehingga sampai sekarang imperialisme masih bertjokol di
In,donesia, sedangkan basis sosial jang terpent,ing daripada
kekuasaan imperialisme, jaitu feodalisme, tidak digulingkan.
Kenjataan seperti. jang saja kemukakan diatas, jaitu
kenjataan bahwa negeri kita belum merdeka pen,uh, karena
ekonomi negeri kita masih tergantung pada kaum imperialis, dan bahwa negeri kita masih setengah feodal, karena
feodalisme walaupun sudah tida,k utuh tagi tetapi masih
belum dihapuskan, adalah be,rten,tangan dengan konsepsi
emansipasi ekonomi dan €mansipasi sosial darripada Revolusi Agustus tr945, adalah bertentangan dengan Bab ,,Kesedjahteraan Sosial" dalam Undang-undang Dasar Republik
Proklamasi. Dalam p'idato pembukaan Dewan ini Presiden
Soekarno an,tara lain meminta supaja kita menjusun Konstitusi ,,dimana dengan sekelebatan mata sadja sudah b,isa
dilihat bahwa Republik kita adalah benar-benar Res Publica, adalah benar-benar Kepentingan Umum jang berarti
Kepentingan Bersama. Dilapangan politik kita harus berres-publica, dilapangan ekonomi kita harus ber-res-publica,
dilapangan kebudajaan kita harus ber-res-publica". Saja
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berpendapat, bahwa permintaan Presiden Soekarno ini
sepenuhnja sesuai dengan permintaan bagian jang sangat
terbesa,r dari rakjat Indonesia.
Saja kira, Saudara Ketua, walaupun kita berada dalam
negeri jang belum merdeka penuh dan jang masih setengah
feodal adalah bukan kewadj'iban kita untuk merumuskan
Konstitusi Negara jang tidak merdeka penuh dan jang setengah feodal. Bukanlah kewadj,iban kita untuk merumuskan
Konstitusi sematjam itu, karena kita tidak mengehend:aki
keadaan jang tidak kita inginkan sekarang berlarut-larut,
kita mengehendaki keadaan jang buruk sekarang dengan
lekas dilikwidasi. Tetapi adalah keliru sekali, djika kita
ingin melikwidasi keadaan jang buruk sekarang tanpa
menjadari keadaan sesungguhnja dari kita sekarang. Mengetahui karakteristik-karakteristik masjarakat kita sebelum kita mengubahnja adalah sjarat mutlak, agar kita tahu
apa jang harus kita ubah dan sampai kemana perubahanperubahan jang mungkin kita lakukan dalam masa jang

tidak terlalu lama.
Saja menganggap berguna sekaii peringatan Presiden
Soekarno dalam pembukaan sidang Dewan Konstituante
inri, jaitu bahwa ,,,kita ini hidup dalam alam perpindahan
atau transisi : perpindahan dari alam kolonial kealam nasional ; perpind-ahan dari alam perbudakan kealam kemer-

dekaan politis-ekonomis ; perpindahan dari alam kemarin
kealam besok" (brosur tersebut diatas, halaman 15). Selandjutnja dikatakan oleh Presiden Soekarno bahwa ,,Bagi
kita bangsa Indonesia, satu bangsa dalarn revolusi, konstitusi dus harus merupakan satu alat perdjoangan". Konstijang
tusi kita harus konstitusi perdjoangstr, konstitusi -dan
memberi arah dan dinamili kepadf perdjoan gtfr" ,
,,Konstitusi kita harus mendjawab kepada keperluan-keperluan Indonesia pada waktu sekarang dan waktu dekat jang
akan datang (dalam brosur itu djuga, halaman 16).
Ja, Saudara Ketua, kita memang hidup dalam alam transisi, transisi dari alam kolonial kealam nasional! Kita
hidup dalam alam ini tidaklah baru sekarang, tetapi sedjak
rakjat kita bangun dan menjusun barisan dalam gerakan
kemerdekaan nasional pada awal abad ini, sedjak itu kita
sudah hidup dalam transisi dari alam kolonial kealam nasional. Tetapi satu hal jang tidak boleh kita l"upakan, bahwa masa transisi ini mempunjai tjiri jang chas sesudah
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meletus Revolusi Agustus, jaitu bahwa pertttmbuhan kekuatan p,endorong dalam masjarakat berlangsun_g dengan
lebih tjepat daripada sebelum Revolusi Agustus., Ke,njataan
ini menundjukkan, bahwa tiap-tiap usaha untuk mengembalikan Indonesia kestatus jang iama, jaitu status kolonial
pasti akan mendapat perlawanan keras
dan perbudakan,
-sel"uruh
rakjat Indonesia. Dengan perkataan la'in,
dari
alam kolonial dan perbudakan sudah pasti tida;k mun$kin

lagi dikembatrikan di Indonesia, seh'ingga dengan _demikian
satu-satunja masa depan jang dekat dari rakjat Ild"onesia
ialah hidup dalam alam nasional iang demokratis, i?ttg
sepenuhnja bebas dari kekangan imperialisme dan dari
tind,asan feodalisme.
Djadi, Saud"ara Ketua

jang terhormat, Konstitusi

j.qng

hards kita susun pertama-tama harus merupakan penjimsedjarah perpulan daripada pengalaman
-Indonesia perdjalanan setengah
abad
selama lebih
dioangan iakjat
sudah
nilatingan in;i, penjimpulan bahwa rakjat Indonesia
mentjap-ai taraf- teitentu dalam perdjoangan- nasionalnja,
jaitu"tiraf" sudah meninggalkan alam kolonial dan Perbudakan jang lama dan sekarang sedang madju m-enudju kealam n"asidnd iang merd,eka penuh d;an jan$ {._qo$atis.
b.ngan demikihn, Konstitusi iaqg lita susun adalah djuga
Prog"ram Perdjoangan nasional kit_a,_ .pemberi arah dan
insplrasi pada perdjoangan nasional kita.

SEDIKIT TENTANG SEDJARAH DAN BEBERA"
PA PENGALAMAN KEHIDUPAN KONSTITUANTE
KITA.
bangsa Indonesia untuk memiliki sebuah
Perdjoangan
-sebuah
Undang-undang Dasar iang mendjadi
konstitusi,
sumber semua undang-undbng, bukanlah perdjoangan iang
sangat baru. Perdjoangan ini boleh dikata sama tuanja
den"gan perdjoangin modern bangsa Indonesia untuk
men"gubatr masjarikat Indonesia jang bersifat kolonial dan
perbid,akan m6,nd,jadi masjaratial nasional iang merdeka

dan demokratis. lni tiAat mengherankan, karena pergerak'
an nasional kita jang lahir pada awal abad ini. memP-uniai
tugas sedjarah rintu't< menghantjurkan struktur kolonial
j"ig dipaksakan kepada kita dan sebagai gantinj-a'.menOitii.an itruktur nasional jang kita susun menurut keinginan kita sendiri. Sjarat untuli membangun dan mengatur
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struktur nasional ini antara lain ialah

Undang-undang
Dasar, ialah konstitusi Negara.
Mula-mula tuntutan mengenai konstitusi tidak begitu
djelas dirumuskan oleh pergerakan kemerdekaan kita. Dalam salahsatu rnosi Boed'i Oetomo, jai,tu jang dikeluarkan
dalam rapatnja di Bandung bulan Agustus 1915 dinjatakan
tentang perlunja ada parlemen jang berhak mengadakan
undang-undang. Ini adalah pernjataan, bahwa bangsa Indonesia pada hakekatnja menolak segala matjam undangunclang dan peraturan-peraturan jang bukan bikinannja
sendiri. Bangsa Indonesia menginginkan satu perumahan
kenegaraan jang dibangun dan diaturnja sendiri. Hal ini
sudah terang bertentangan dengan keinginan kaum kolonialis ketika itu, jang ingin terus ,,mengatur" bangsa Indonesia sebagai sumber keuntungan kolonialisme.
Pada pertengahan bulan Nopember 1918 didirikan sebuah organisasi front persatuan nasional dengan nelma
"Radicale Concentratie" jang anggota-anggotanja terdiri
dari Sjarikat Islam, Boedi-Oetomo, Insulinde, Pasoendan
dan Indische Sociaal Democratische 'Vereeniging (ISDV).
Segera konsentrasi ini mengadjukan tuntutan kepada pemerintah Belanda supaja dibentuk sebuah Madjelis Nasional
sebagai ,,parlemen pendahuluan" untuk menetapkan hukum dasar (grondwet) sementara. Beberapa minggu kemudian konsentrasi ini mengadjukan keinginannja, supaja selekas mungkin diadakan ,,parlemen" (Mr A.K. Pringgodigdo, ,,Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia, halaman 13).

Dimulai sedjak tahun-tahun belasan dari abad ke-20
perdjoangan bangsa dan rakjat Indonesia untuk memiliki
sebuah Konstitusi tidak pernah henti-hentinja. Konstitusi

negara senantiasa mendjadi program perdjoangan pergerakan politik kemerdekaan nasional Indonesia.
Tuntutan terachir kepada pemerintah Belanda supaja
dibentuk sebuah konstitusi ialah pada bulan Pebruari 1941,
jaitu bersarnaan dengan tuntutan rakjat Indonesia supaja
dibentuk parlemen dan pemerintah jang bertanggung-djawab pada parlemen. Tuntutan-tuntutan ini diadjukan oleh
Gabungan Politik Indonesia (GAPI) dimana didalamnja
tergabung partai-partai politik jang penting ketika itu. jaitu Partai Indonesia Raja (Parindra), Gerakan Rakjat Indonesia (Gerindo), Pasoendan, Persatoean lMinahasa, Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.), Partai Islam Indonesia
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(P.I.I.) dan Persatoean Politik Katolik Indonesia (P.P.K.I.).
Mengenai tuntutan tentang Konstitusi antara lain dikatakan, supaja ditetapkan ,,Konstitusi Negara, sedemikian
rupanja, sehingga bukan sadja pembangunan politik, tetapi
djuga keadaan masjarakat dalam hal sosial-ekonomi, akan
berdasarkan demokrasi". Sikap kepala-batu pemerintah
kolonial Belanda ketika itu tidak rnenjambut baik tuntutan
rakjat Indonesia ini, walaupun rakjat Indonesia sudah
menjatakan kebulatan tekadnj,a untuk bersama-sama dengan fihak Belanda melawan penjerbuan kaum militeris
Djepang. Akibat dari semuanja ini, Belanda sendiri harus
ikut menanggungnja. Tentara penjerbu Djepang memasuki
Indonesia tanpa perlawanan jang berarti dari fihak rakjat
Indonesia.
Selama pendudukan Djepang, jaitu sedjak bulan Maret
L942 sampai bulan Agustus L945, terutama pada tahuntahun pertama, perdjoangan untuk konstitusi tidak mendapat bentuk-bentuk jang, legal. Pada waktu-waktu terachir
dari masa pendudukan DjePang, ketika Djepang mendapat
pukulan-pu,kulan berat dari fihak sekutu hampir disemua
iront peperangsrl, Djepang membutuhkan lebih banjak
pengerahan
tenaga, :kekajaan dan djiwa rakilt Indonesia
-guna,kepentingan
peperangannja. Untuk men'dapatkan ini,
biepang mencljandsitian kemerdekaan bagi Indonesia dan
se,bigai-persiapan untuk ini d'irbentuklah pada gwal tahun
194t apa jang dinamakan ,,Badan Penjelidik Usaha Persiapan
^ Kemerdekaan".
Sadar akan maksud Djepang jang tidak djudjur dalam

hal mengadakan ,,Badan Penjelidik" tersebut dan jakin
bahwa kbmenangan jang pasti daripada demokrasi atas
fasisme sudah ada diambang pintu, maka setjara pandai

anggota-anggota ,,Badan Penjelidik Usaha Persiapan. Kemerdekaani'- jang sedikit atau banjak ada api patriotisme
bernjala didalam dadanja telah berdaja-upqia 4an sampai
batai-batas tertentu berhasil mengubah badan boneka bikinan Djepang tersebut mendjadi badan iang benar-benar
guna persiapan kemerdekaan. Dalam pidatonja tanggal 1
Djuni-L945, Ir Soekarno, jang pada waktu itu mendapat
kesempatan untuk mendjelaskan pendiriannja mengenai
,,Dasaf Negara" jang akan dibentuk, telah mengemukakan
dasar-dasar negara. Ternjata bahwa pokok-fikiran Ir Soekarno tentang dasar-dasar negara jang dikemukakan dalam
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,,Badan Penjelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan" ini
banjak jang dimasukkan kedalam Undang-undang - Dasar
RepunUli Indonesia 1945, misalnja jang m.gnge.lai bentuk
keiatuan daripada negara, jang mengenai tjita-ti,ita emansipasi politik, ekonomi dan sosial daripada semua warganegara, tersebut.
Sedjak Agustus 1945 sampai sekarang kita telah memiliki 3 konstitusi, jaitu Konstitusi Republik Indonesia 1945,
Konstitusi Repunt* lndonesia Serikat 1949 dan Konstitusi
Sementara Republik Indonesia 1950.
Dalam mernikirkan soal-soal pokok iang akan kita muat
dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia jang tetup, maka se[arusn3atatr kita mengambll peladjaran dari
pe-ngalaman

kita mengenai masalah Undang-undang

Dasar

dan-pengalaman konstitusionil selama 11 tahun ini.
Dengan menarik peladjaran dari, pengalaman, mengenai
kehidulan konstituiionil kita, maka berarti djug-a kita
mempeiadjari pengalaman sedjarah Pgrd;_o_tngan kemerdekain bangsa dan iakjat kita, sebab ketiga Undang-undang
Dasar kita itu sedikii atau banjak memberikan gambaran
tentang pasang surutnja perdjoangan -rakjat - Indonesia,
terutaila perdjoangan revolusioner sesudah proklamasi ke'
merdekaan bulan Agustus 1945.
Dalam Konstitusi Republik Indonesia 1945 ada 3 soal
pokok jang tertjantum s-ebagai hasil Revolusi Agustus kita,

jaitu :

(a)

soal organisasi negara ;
iaqg merupakan tjit_aiU soal-soil ekono,rni- dan sosial
tjita dan tuntutan bangsa dan rakjat Indonesia pada
tingkat sedjarah jang tertentur 4tn
(c) soaT hak-hak dan keb-ebasan-kebebasan dasar manusia.
Sebagaimana kita ketahui, maka dalam U_ndang-uLdang
Dasar Republik Indonesia 1945 ditetapkan. dengan .djelas,
bahwa negara Indonesia ialah Republik iang berbentuk
kesatuan. Ferumusan ini bukanlah disusun atas keinginan
atau kemauan seseorang, tetapi ini adalah sesuai dengql
keperibadian bangsa Indonesia-dan merupakan realisasi-tjita-t;ita dan kehenclak rakjat Indonesil jlng dip.erdjoangkan
selama setengah abad belakangan ini. Sebagai- akib-at- dari
persetudjuan- Konperensi . Medja !.und?I, _ maika llndang'
irndang itepublik Indonesia L945 {iga.nti dengan Undangundan! Daiar Republik Indonesia Serikat jang dalam ber'
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bagai hal penting banjak menuruti keinginan kaum kolonialis Belanda dan kakitangan-kakitangannja.
Undang-un,dang Dasar Republik Indonesia Serikat iang
chianat ini tetah merubah salahsatu sendi Negara Republik
Proklamasi kita, jaitu negara kesatuan mendjadi negara
federal jang bertentangan dengan tjita-tjita Revolusi Agustus t945. Bentuk federal adalah sepenuhnja pelaksanaan
politik kaum kolonialis untuk memetjah-belah persatuan
serta keutuhan negara dan bangsa Indonesia.
rakjat menentang Republik
Sebagai hasil perdjoangan
-Undang-undang
Dasar Republik
FederaJi Indonesia, maka
Indonesia Serikat tidak mentjapai umur lebih dari 7Yz
bulan, dan sebagai penggantinja lahirlah Republik Indonesia Kesatuan dengan Undang-undang Dasarnja i4g *urumuskan kembaH btntuk kesatuan daripada Republik kita.
Ketjuali mentjantumkan dasar federasi Undang-undang
Dasar Republik Indonesia Serikat djuga mengandung. ketentuan-ketentuan jang mengatur sistim perwakilan duamadjelis jang terang bertentangan dengan tuntutan Revolusi Aguslus-dilapangan ketata-hegaraan, jang terang F*t'
tudjuan untuk ntelemahkan persatuan bangsa dan rakjat
Indonesia.

Demikian djuga kita telah mengalami, bahwa hak-hak
dan kebebasan-liebebasan dasar manusia serta hak-hak
Parlemen sangat dibatasi oleh Undang-undang Dasar Re-

publik Indonesia Serikat.
Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia
1950, jang masih bersifat sementara itu, lahir disatu fihak

sebagai hasil perlawanan rakjat terhadap usaha-usaha kaum
reaksioner untuk melikwidasi hasil-hasil Revolusi Agustus
L945 dan difihak lain sebagai kesimpulan dari pengalaman
rakjat Indonesia mengenai masalah Undang-undang Dasar
dan pengalaman konstitusionil, atau dengan perkataan lain:
Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950
mengandung isi esensiil daripada Undangundang Dasar
Republik Indonesia 1945 dan djuga beberapa perumusan
jang lebih terperintji, jaitu dengan perintjian lebih landjut mengenai soal hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia, soal susunan dan tugas alat-alat perlengkapan
negara, soal pembagian kekuasaan antara Dewan Perwa-

kilan Rakjat, Pemerintah dan Presiden dan lain-lain.
et'|"
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Djuga dalam hal sistimatik Undang'undang Daqar _ Semenlaia Republik Indonesia 1950 nampak lebih baik dari-

pada Undang-undang Dasar Republik Indonesia L945.
Ini semuanja tidak berarti, bahwa Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia L950 tidak mempunjai
kekurangan-kekurangannja dan bahwa dalam semua soal
Undang-undang Dasar Sementara ini lebih baik daripada
Undang-undang Dasar Republik Indonesia L945.
Ketentuan dalam Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 bahwa ,,hak-milik adalah fungs_i soiial" telah sangat mengurangi arti pasal 38 Undang-undang
Dasar Sementara Repubtik Indonesia iang diambil dari
Undang-undang Dasar Republik Indonesia Proklamasi pasal 33. Atau dapat dikatakan, berdasarkan kenjataan selama ini, dengan adanja ketentuan bahwa hak-milik, termasuk hak-mitik imperialis, adalah suatu fungsi sosial, maka pasal 38 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia tidak mungkin dilaksanakan.
Disamping itu djiwa antiimperialisme daripada Undangundang Dasar Republik Indonesia Proklamasi_jang antara
lain nampak dari- kenjataan, bahwa hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasarnja hanja berlaku bagi \,varganegara In'
donesia, dalam Undang-undang Dasar Sementara Republik
Indonesia 1950 tidak begitu menondjol, karena menurut
ketentuan dalam Undang-undang Dasar Sementara ini, hakhak dan kebebasan-kebebasan dasar berlaku untuk semua
orang atau penduduk di Indonesia, djadi, djqga be-rlaku
untuk orang-orang asing iang mewakili kepentingan.kaum
imperialis dan kaum kolo'nialis di Indonesia. Dari sini nampak lagi, bagaimana kaum imperialis asing lewat kakitangan-kakitangannja menjelipkan kepentingan-lup.?lil9annja dalam Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950.
Pendeknja, kelemahan-kelemahan UnCang-undang Dasar
Sementara Republik Indonesia 1950 telah kita alami sendiri, jaitu bahr,va beberapa pasal iang penting dan tepat mengenai soal-soal ekonomi, sosial, dan kebudajaan tidak dapat 0ipraktekkan. Sebabnja ialah karena ketentuan-ketenluan pbt<ot< mengenai dasar-dasar ekonomi. sosial dan kedioper dari Undang-undang Dasar Republik
budajaan jang
Indonesia Proklamasi dikebiri oleh pasal-pasal lain iang
bersumber pada Undang-undang Dasar Repubtik Indonesia
B8

----€

Serikat (Konperensi Medja Bundar). Lain dari itu pasal-pasal jang menguntungkan rakjat jang dioper dari Undangundang Dasar Republik Indonesia Proklamasi tidak didjelaskan dan diperintji lebih landjut serta tidak ditetapkan
garis-garis besar pelaksanaannja.
Sebab lain ialah karena Undang-undang Dasar Sementara
Republik Indonesia 1950 berlaku dalam keadaan dimasa
persetudjuan Konperensi Medja Bundar masih tetap berlaku, djuga sesudah persetudjuan ini setjara formil dibatalkan tahun jang lalu.
Selandjutnja, masih terdapat kekurangan-kekurangan
djuga dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia
Proklamasi dan dalam Undang-undang Dasar Sementara
Republik Indonesia 1950 dalam memberikan isi kepada
mukadimahnj a masing-masing.
Mukadimah Undang-undang Dasar Republik Indonesia
Proklamasi maupun mukadimah Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 belum tjukup menggambarkan, walaupun setjara singkat, sedjarah perdjoangan
revolusioner bangsa dan rakjat Indonesia dalam berbagaibagai bentuk melawan kaum kolonialis dan kaum reaksio-

ner lainnja.
Demikian pula soal kedaulatan rakjat belum dirumuskan setjara memuaskan dalam kedua Undang-undang Dasar
itu, karena belum djelas digambarkan, bahwa sumber segala kekuasaan adalah ditangan semua golongan dan lapisan rakjat jang anti-imperialisme dan iang demokratis.
Dari pengalaman mengenai kehidupan konstitusionil
kita selama hampir LZ tahun ini, maka dapatlah diambil
suatu kesimpulan, bahwa Undang-undang Dasar Sementara
Republik Indonesia 1950 dapat kita djadikan sebagai pedoman untuk merumuskan soal-soal pokok serta bagianbagiannja, dengan tjatatan, bahwa :
(a) tugas alat-alat perlengkapan negara perlu diperintji lebih landjut, sebagai garis besar pelaksanaan
ketentuan-ketentuan pokok mengenai dasar-dasar
negara diberbagai lapangan ;
(b) hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia
diperintji mendjadi hak-hak serta kebebasan'kebebasan da.n kewadjiban-kewadjiban asasi warganegara dan penduduk asing ;
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(c) soat-soal Pemerintahan Daerqh, -terutama tentang
otonomi jang luas, harus lebih djelas dirumuskan,
dan

(d) soal-soal baru, misalnja soal Der,v_an Nasional sebagai badan penasihat- Pemerintah, s9$q . Kabinet
Serdasarkan-perwakilan berimbang (Kabinet Gosesuai dengan k-eperibadian bangsa
tong-rojong),
Ind6neiia, sesuai dengan Konsepsi Presiden
Soekarno dan jang mendJadi tuntutan rakjat pada
awal tahun L957, perlu ditambahkan.
Saudara Ketua dan para Anggota jang terhormat, berdasarkan pokokao-kok fikinan diatas_ sSia ,mengpsulkan .pe'
rumusan pers6alanpersoalan pokok Konstitusi iang akan
kita susun sebagai berikut :

1. MUKADIMAH.
2. BENTUK, SERTA DAERAH NEGARA, DAN KEDAULATAN.

3.

KETENTUAN-KETENTUAN POKOK TENTANG DA.
SAR.DASAR NEGARA.
Dilapangan:

a. Politik,
b. Pertahanan,
c. Ekonomi,
d. Sosial,
e. Kebudajaan,

4.

Pendidikan dan Pengadiaran.
ALAT.ALAT PERLENGKAPAN NEGARA.

a.

b.

Presiden,

Kabinet,
c. Dewan Perwakilan Rakjat,
d. Mahkamah Agung,
e. Kedjaksaan Agung dan
f. Dewan Pengawas Keuangan"

5. TUGAS ALAT-ALAT PERLENGKAPAN
DILAPANGAN.
a. Pemerintahan umum,

b. Pertahanan,

:
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c.

Keamanan,
d. . Petundang-undangan,e. Hubungan luar-negeri,

NEGARA

f. Ekonomi,
g. Keuangan,
h. Agraria,
i. Kebudajaan, Pendidikan dan Pengacljaran,
j. Pemilihan Umum,
k. Pengadilan dan
t. Kedjaksaan.
6. PEMERINTHAN DAERAH.
a. Pembagian administratif berdasarkan otonomi daerah atau otonomi sukubangsa, atas otonomi tingkat I, II dan III,
b. Alat-a1at perlengkapan daerah-daerah administrasi,
serta tugas-tugasnja,
c. Alat-alat perlengkapan daerah-daerah otonom dan
tugas-tugasnja dan
d. Perimbangan kekuasaan dan perimbangan I(e7.

uangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
HAK-HAK SERT'A KEBESARAN.KEBESARAN DAN
KEWADJIBAN ASASI WARGANEGARA.
a. Ketentuan mengenai kewarganegaraan,
b. Hak-hak dan kebebasan-kebebasan Asasi Warganegara dan
c. Kewadjiban Asasi Warganegara.

B. BENDERA NASIONAL, BAHASA DAN LAMBANG

NEGARA, DAN IBUKOTA.
9. KETENTUAN PtrRALIHAN.
10. PERUBAHAN KONSTITUSI.
11. PENUTUP.

Demikianlah sedikit sumbangan fikiran dari saja dalatn
diskusi mengenai soal-soal pokok jang perlu kita muatkan
didalam Konstitusi kita. Perintjian tentang beberapa soal
akan dikemukakan oleh kawan-kawan sefraksi saja dalam
sidang jang mulia ini.
Sebelum saja menutup pidato saja ini izinkanlah saja
dari mimbar ini menjampaikan salam kepada semua hadirin, berhubung dengan Hari 20 Mei, Hari Kebangunan Nasional kita. Pada tanggal 20 Mei 1908, djadi 49 tahun jang
lalu, generasi sebelum kita dengan dipelopori oleh Dr
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Wahidin Sudirohusodo iang budiman, telah memulai pekerdjaan jang besar dan mulia. Semoga kita sekarang mendjadi perieru-s jang sedjati daripada pekerdjaan nasional
jang besar dan mulia itu.
Terima kasih.
Ketua: Saudara Firmansjah saja persilakan.
Firmasjah: Saudara ketua dan Anggota-anggota .lang
terhormat, perkenankanlah saja pada kesempatan ini mengemukakan buah fikiran dan pendapat s?j? jang_ pula
merupakan pendapat dari Fraksi Ikatan Pe,ndukun$ Kemerdekaan Ind6nesit G.P.-K.I.), sebagai sumbangan didalam
kita melangkah kesaat jang sebenarnja untuk membuat dan

mengolah suatu Konstitusi atau Undang-un_dang_Dasar bagi
bangsa dan Negara kita. Bilamana nanti ada beberapa persoafn dan kedjadian.kedjadian iang sengadja laia kemukakan disinri, sebagai kata pendahuluan dari saja, maka ittt
semata-mata saja maksudkan guna, men'djernihkan _dan
mengingatkan liembali akan fikiran kita terhadap hal-hai
tersJbut, jang saja anggap banjak memberikan bahan-bahan
pertimbangan bagi kifa.- Saja utamakan hal-hal tersebut,
i<arena saja berpendapat bahwa kesemuanja iturnerupakan
suatu perdjalanan atau proses pgdj-arah. bagi gqngl* dan
Negari kit;, baik kedjadian.kedjadian iaqg te_llah lampau
sedang kita hadapi _dewasa ini. KesemuanJa
ma-upun jang
"
ini itan dan tentu- banjak memberikan sumbangan 'dan
pegangan bagi kita. Saja chawatir, bila kita mengenj_ampingi<an Ain tidak menghiraukan akan itu se,mua, ia akan me'
rupakan suatu antjam'an ,dan bahaja_ akan kelalgsun"gan
hiriup pandjangnia-Konstitusi iang akan dan sedang kita
buat sekarang.
Saudara Ketua jang terhormat, bahwasanja setelah lima
tahun perang kemerdekaan, tertjapailah _penjerahan kedaulatan, beikat korban darah, harta benda dan keringat
rakjat kita jang tak terhingga serta rahmat dan perlindungan Tuhin jrr,g Maha Kuasa, sehingga rakjat umumnja,
pari pedioang chususnja mengir? ?k?n mulialah za'ffLan
bahagia, ieperli dimaksud oleh kata-kata Mukadimah Konstitusi Prolilamasi L945, jang antara lain berbunji:
,,......... telah sampailah kepada saat ja4g berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakjat
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tndonesia kedepan pintu gerbang Kemerdekaan Ne'
gara Indonesia,-jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil
dan makmur. r.....
Kemudian daripada itu untuk membentuk satu Pemerintah Negara Indonesia jang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum'
mentjerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, nlaka_dlsusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam
suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, iang
terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan rakjat dengan berdasar
kepada: Ketuhanan Jang Maha Esa, kemanusi-aan j1ng
adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanan dalam
permusjawaratan/per';wakilan, serta dengan mewuOluOt<an suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat
Indonesia".
Demikian kiranja harapan rakjat pada saat Proklamasi.
Demikian p'ulalatr- kiranja harapan rakjat pada saat dan
sesudah penjerahan kedaulatan oleh Belanda. Akan tetapi
sekarang ini s€su,dsh sekian tahun pula penjerahan kedaulatan itu, rasanja kita semakin djauh djuga adanja dari
harapan itu, pada tjita-tjita Nasional itu. Sekeliling kita
mengamuk kemerosotan nilai-nilai rochaniah dan djasmaniah: krisis politik, krisis militer, krisis ekonomi,. krisis
sosial, krisis gezag, krisis achlak, krisis pemimpin, dan
entah krisis apa lagi.
Karena itu adalah sebenarnja, bahwa revolusi Nasional
kita belum selesai. Keluan revolusi bel.um se'lesai, karena
sebagian dari wilajah Negara kita, Irian, masih diduduki
oleh kekuasaan kolonial. Kedalam revolusi belum selesai,
karena masih berlakunja: orde politik, orde ekonomi, orde
sosial dan orde hukum dan lain-lain sebagainja warisan
kolonial. Maka karena itu revolusi harus dilandjutkan
dan diselesaikan menurut iklim dan proses kea:daan zaman.
Maka dari itu a,rah dan arus revolusi harus dikembalikan
kepada jang bermula, jang mana adalah satu-satunja p€ngiktt jang tak dapat ditanggal-tanggalkan oleh siapapun
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djuga, adalah: ,,membela dan memelihara semangat clan
djiwa Proklamasi serta Konstitusi 1945".
Saudara Ketua jang terhormat, dan sekarang perdjoangan kita telah meningkat kepada taraf baru, ialah bahwa
Konstituante telah terbentuk sebagai hasil pilihan rakjat
jang merupakan pemilihan umum jang pertama dalam
sedjarah kita, jang dibebanikan tugas membuat dan mengolah satu Undang-undang Dasar bagi Negara dan Bangsa
kita, sebagai salah satu unsur pokok daripada pelaksanaau
demokrasi dan sebagai sjarat mutlak bagi pelaksanaan:
,,Negara dari Rakjat, untuk Rakjat dan oleh Rakjat".

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal L7 Agustus 1945 dengan letusan revolusinja itu adalah sebagai
suatu ,,daad" atau suatu perbuatan jang njata dan seb'agai
suatu landjutan perdjoangan pergerakan Kemerdekaan
Indonesia oleh Bangsa Indonesia dari puluhan tahun sebelumnja. Letusan Revolusi itu telah melahir,kan djiwa revoIusioner dan dinamis pada tiap djir,va dan kalbu rakjatpedjoang dan patriot-patriot bangsa Indonesia.
Hal-hal tersebut diatas, seperti jang saja kemukakan
tadi, sengadja saja gambarkan dan ingatkan kembali, djusteru karena kedjadian-kedjadian itu adalah merupakan

,,pangkal-permulaan" sedjarah gemilang dan berclarah
dari Bangsa dan Negara kita.
Melupakan atau berniat hendak mengenjampingkan proses sedjarah itu, berarti mengchianati Bangsa dan Negara.
Maka karena itu, bila kita ,berniat dan berkehe,ndak untuk berbuat sesuatu guna Bangsa dan Negara sebagai

pengisian, penjempurnaan dan pemeliharaan Kemerdekaan
kita itu, harus dan wadjiblah kita berpegang pada satu
patokan dan didasarkan pada proses sedjarah jang telah
dibuat oleh bangsa kita itu.
Tiadalah sesuatu sedjarah dari suatu bangsa ditentukan
oleh bangsa lain, tapi ia ditentukan dan dibuat oleh bangsa itu sendiri. Sedjarah Kemerdekaan kita telah dibuat
dan ditebus oleh bangsa kita dengan pengorbanan jang
maha hebat dan tak terhingga. Inilah pula hasil pengorbanan dari pahlawan-pahlawan kita jang telah mendahului
kita. Berserakan tulang-tulang mereka disegenap pelosok
tanah air. Mereka mau berkorban itu, karena hendak

mentjapa,i dan mempertahankan satu tudjuan dan tjitatjita, jang terhimpun dalam satu rumusan termaktub da94

lam Mu,kadimah dan Konstitusi 1945. Mereka telah meninggalkan untuk kita sekarang satu pusaika iang ,maha mahal,
jang telah mereka tebus dengan t6t6san darah.
Bila kita mengaku dan merasa, bahwa kita adalah bangsa
jang besar, hargai dan peliharalah pusaka pahlawan-pahlawan kita itu dan berbuatlah dengan amal-perbuatan jang
njata, djudjur dan ichlas. Adalah kewadjiban kita iqns
mutlak sekarang ini untuk melandjutkan, memberi isi dan
menjempurnakan tjita-tjrita mereka itu dalam bentuk pusa-

ka Kemerdetkaan.
Saudara Ketua jang terhormat, kita berkumpul disini
sebagai Anggota Konstituante untuk berapat dan bermusjarawat, baik dirinja merasa sebagai perorangan maupun
sebagai perwakilan suatu golongan a,taupun partai, tapi
jang djelas bagi saja ialah, bahwa 'kita satu demi satu ada'
Iah sebagai Anggota hasil daripada pitihan rakjat banjak
dan jang telah memberikan kepertjajaan dan dipertjajai
mereka untuk membuat dan mengolah satu Undang-undang
Dasar jang memberikan hasil-guna dan manfaat bagi Bangsa dan- Negara untuk puluhan tahun kemudian.
Karena itu sebelum kita mulai berbuat, memusjawaratkan
dan memutuskan sesuatu, haruslah kita insafi dan sadari
dahulu

:

,,untuk apa kita berbuat - karena apa kita berbuat
dan untuk siapa kita berbuat."
Ketiga kalimat ini dapat kita djawab dalam satu rumusan
pokok sebagai pegangan dan dasar berbuat:
,,kami berbuat untuk kepentingan Bangsa dan Ne'
garat'.

Kalimat ini sangat pendek dan sederhana nampaknja_dan
jang selalu sampbi sekarang ini didengung-dengungkan.
iapi adalah suatu kenjataan pula hingga saat ini, dan iang
haius kita akui setjara djudjur dan terus-ter&tr9, bahwa
kalimat itu masih tetap merupakan dengungan belaka dan
tidak ada atau belum ada jang merupakan suatu kenjataan
serta perbuatan jang njata iang telah dilakukan atas kedjudjuran, keichlasan dan dimana perlu pengorbanan.
Dan jang sangat disajangkaq, bahwa sebagian -terbesar
dari pemimpin-pemimpin pada dewasa ini masih belum mau
atau,liah belum dapat menjadari akan kenjataan'ke_njataan
itu dan mereka ini sekarahg masih merupakan kelompok'
9l'r

kelompok egoisten jang seakan-akan kehilangan pokok dan
dasar pegangan.
Keadaan demikian tak dapat lebih lama kita biarkan berla'rut-larut' dan terus berketjimpung didalam alam ruang
pusaka Kemerdekaan kita. Kita dapat berbuat menghentikan segala kepintjangan itu, bila kita disini dengan tegas
melepaskan segala ikatan dan belenggu jang hanja merupakan kehendak dan kepentingan dari perorangan, golong-

an maupun partai atau organisasi, dan dengan

tegas
mengembalikan kesemua kehendak, keinginan dan kepen-

tingan itu kepada asal-mulanja dan sumbernja jang berhak,

ialah rakjat banjak dan negara.
Bila keadaan demikian itu telah dapat kita kembalikan
kepada asal dan sumbernja, sebagai usaha kita taraf perta-

ma, barulah kita dapat dengan sempurna melangkah ketaraf selandjutnja.
Saudara Ketua jang terhormat, baiklah dahulu disini saja ulangi dan pindjam kata-kata dari pidato Saudara Ketua jang terhormat pada waktu pembukaan Sidang Pleno
ke II ini, jang mana saja sependapat sepenuhnja, ialah, bahwa Konstituante ini bukanlah tempat atau gelanggang pertjaturan politik dan kedjadian-kedjadian disekitar tanah air
kita sehari-hari. Tetapi dalam hal ini ada kalanja pula, bahwa pertjaturan politik dan kedjadian-kedjadian sehari-hari
itu menggontjangkan sendi-sendi ketata-negaraan kita.
Djusteru karena itu perlulah pendapat Saudara Ketua jang
terhormat itu saja tambahkan menurut pendapat saja, w3laupun kita disini tidak dapat atau tidak pada tempatnja
ikut mentjampuri hal-hal tersebut, tapi hendaknja dapatlah Konstituante ini kita djadikan pula sebagai tempat penampungan pertjaturan politik dan kedjadian-kedjadian sehari-hari itu, guna diperhatikan dan didjadikan bahan pertimbangan untuk pengolahan materi Konstitusi. Karena apa
saja berpendapat sedemikian, djusteru karena segala pertjaturan politik dan kedjadian sehari-hari disekitar tanah air
kita itu, sering berpangkal pada suatu sebab dan membawakan suatu akibat jang prinsipiil pada ketata-negaraan
kita. Terkadang akibat itu merupakan suatu pelanggaran
pada Undang-undang Dasar Sementara kita. Sebab-sebabnja akan saja terangkan nanti dibawah ini. Sebelum hal
ini saja landjutkan, saja ingin dahulu mengemukakan,
mengenai tugas-pokok jang sebenarnja jang harus kita
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tentukan didalam menghadapi taraf selandjutnja. Saja
berpendapat: Tugas-pokok kita iaiah:
,,Memperbaiki dan menjempurnakan isi dan Dasar Negara,
tapi bukanlah untuk merobah isi dan dasar tersebut."
Bila didalam hal ini Saudara-saudara jang terhormat sependapat dengan saja, jang berarti kita tetap setia pada
tudjuan dan tjita-tjita arwah Pahlawan jang telah mening-

galkan untuk kita satu pusaka Kemerdekaan, maka jakinlah
kita jang untuk selandjutnja hingga tersusunnja nanti satu
Konstitusi,zl;ttdtng-undang Dasar baru, tidak akan lagi
rnenghadapi kesulitan-kesulitan jang prinsipiil.
Sebab-sebab seperti apa jang hendak saja uraikan diatas
tadi, ialah, bahwa dengan meletusnja revolusi Kemerdekaan, djiwa dan tindak-perbuatan bangsa kita mendjadi revolusioner dan dinamis. Maka adalah sangat sulit dan ha,mpir-

hampir tidak mungkin dapat dikendalikan dengan sempurna sifat-sifat djiwa jang sedemikian, apalagi memberikan rasa kepuasan, bila hanja baru tubuhnja dimana djiwa
itu hidup jang merdeka, sedangkan isinja guna memberikan voeding pada djiwa itu belumlah lagi disempurnakan
dan disesuaikan dengan kehendak dan getarannja, hingga
ia masih hidup dan berketjimpung didalam alam jang se'
lalu bertentangan.
Saudara Ketua jang terhormat, telah hampir duabelas
tahun kita merdeka dan hingga saat ini te'Iah 3 kali bero-

bah dan dirobahnja Undang-undang Dasar Sementara kita.
Maksudnja merobah itu, saja kira dan saja berpendapat
ialah untuk menjempurnakannja, tapi sajang, usaha penjempurnaan itu selalu tidak disesuaikan dengan keadaan
dan kehendak rakjat iang sebenarnja.
Segala perobahan jang telah dilakukan itu masih terlalu
banjak memberikan penafsiran-penafsiran jang bermatjammatjam dan masih terlalu kabur, sehingga tindakan-tindakan pelanggaran sangat sulit pula dipastikan dan mem'
bawa akibat lebih landjut jang segala peraturan ataupun
undang-undang biasa jang dibuat atas dasar pokok itu, ti'
daklatr, pula akan dapat sesuai dengan keadaan dan kehendak rakjat banjak.
Maka karena itu sudahlah tiba saatnja bagi kita untuk
menjadari kesalahan-kesalahan iang telah diperbuat itu.
Djusteru karena itu pula, sebelum kita memulai berbuat,
perlulah kita selami dan kita sadari dahulu sedalam-dalam97

rrja, keadaan rakjat, kehendak rakjat dan kepentingan
rakjat banjak.

Konstitusi atau Undang-undang Dasar jang segera nanti
kita olah dan kita buat jang langsung nantinja mengenai
pertumbuhan dan kehidupan negara dan dasar-dasar kehidupan tiap warga-negaranja, maka karena itu seharusnja
setiap warga-negaranja dapat mengetahui pernilaian daripada Konstitusi itu.
Dapatlah kiranja disini saja ibaratkan Konstitusi Negara
itu sebagai susunan jang terdapat pada tubuh manusia, jang
mempunjai anggota-anggota tubuh, jang satu dengan jang
lainnja dapat saling memenuhi tugasnja setjara harmonis
dalam keadaan sehat.
Maka demikian pulalah henda,knja Konstitusi Negara itu
diisi dengan badan-badan dan tugas-tugas jang sempurna
dan teratur, sehingga konstitusi jang kita lahirkan nanti
dengan tegas dan njata mengandung unsur-unsur pokok
jang meliputi :
tata-tjara inembentuk badan-badan,
- kekuasaan apa jang diberikan pada badan-badait

-.

itu,

dan

dengan tjara bagaimana kekuasaan

itu didjalan-

katr.

Maka konkritnja pendapat saja mengenai sebab-musabab
dan akibat seperti apa jang saja uraikan diatas tadi, jang
sama kita rasakan sekarang ini, adalah akibat dari pada
penodaan Konstitusi 1945, maka karena itu djiwa dan dasar-dasar Konstitusi 1945 itu harus dikembalikan pada relnja, surnber-nja semula. Pengchianatan terhadap ini, saja
jakin dan pertjaja, tidak akan membawa keselamatan terhadap kehidupan Bangsa dan Negara kita pada hari kernudian.

SOAL-SOAL POKOK JANG PATUT DIMASUKKAN
DALAM UI\trDANG-UNDANG DASAR.
Saudara Ketua jang terhormat, saja sependapat pula sepenuhnja dengan pengharapan Saudara Ketua jang terhormat didalam pidato pembukaan pada Sidang Fleno ke-II
ini, jang mengharapkan agar Konstitusi baru jang kita buat
ini dapat diselesaikan didalam waktu sesingkat-singkatnja,
sesuai dengan kehendak dan kebutuhan rakjat dan negara
akan konstitusi baru. Malahan saja sangat chawatir, bila
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kita terlalu lama dan berlarut-larut menjelesaikan konstitusi baru ini, Konstituante kita ini akan terseret dan hanjut

dibawa arus-deras proses sedjarah dan revolusi jang belum
selesai ini.
Dan kegagalan kita ini nanti akan m,engakibatkan bentjana jang tak terhingga bagi Bangsa dan Negara kita.
Apa jang saja kemukakan ini tidaklah mendjadikan saja
pesimistis, malahan memberikan dorongan jang sangat kuat
dan optimistis. Dan saja jakin sepenuhnja jang kita disini
tjukup menjadari akan itu semua dan dapat menjelesaikan
tugas kita didalam waktu sesingkat-singkatnja. Maka djusteru karena itu bila saja disini nanti mengemukakan pendapat mengenai pokok-pokok jang patut dimasukkan dalam
Undang-undang Dasar, sengadja dan sekaligus akan saja
kemukakan isi djiwa dan dasar-dasar pokoknja, menurut
pendirian dan pendapat dari Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (I.P.K.I.), dengafi maksud, agar kesempatan
jang kita mulai ini tidak akan tersia-sia dan tidak perlulah
dua-tiga-empat kali kita ulangi dengan pokok jang sama,
jang mana hal sedemikian itu hanja membuang-buang dan
mengulur-ulur waktu sadja dan selain daripada itu bermaksud agar tiap pendirian dan pendapat itu dapat lebih
pandjang dan mendalam difikirkan dan dipertirnbangkan
oleh kita semua disini.

Jang akan saja kemukakan disini hania

beberapa

pokok penting sadja jang kam'i anggap patut dimasukkan
dalam Undang-undang Dasar, sedangkan jang lain-lainnja
sebagai tambahan jang akan merupakan Undang-undang
Dasar keseluruhannja, akan kami kemukakan pada waktunja nanti.
Saudara Ketua jang terhormat, berdasarkan pandangan
dan uraian saja diatas tadi jang hampir keseluruhannja dititik beratkan pada perkembangan dan proses sedjarah
Kemerdekaan kita, agar lebih mendekati pada kehendak
rakjat dan tradisi Negara kita, maka dibawah ini saja kemukakan soal-soal pokok jang penting jang patut dimasukkan dalam Undang-undang Dasar, sebagai pendirian dari
Fraksi Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (I.P.
K.I.) antara lain adalah sebagai berikut:

1. MUKADIMAH.
Mukadimah

ini

hendaknja merupakan pokok utama
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dari Undang-undang Dasar. Djusteru karena itu ia harus memuaf dengan fl3etas dan ringkas suatu gambaran mengenai perdjoangan bangsa Indonesia dalam
mentjapii t<emerdekaannja. Setaig {gi itu ia memuat
pula disar-dasar dan haluan politik Negara serta tjitaBangsa Indonesia.
l;ita
" clan tudjuan
Didalam menentukan isi dan djiwa Mukadimah ini,
kami tetap berpegang pada djiwa Mukadimah Konsti-

tusi 1945; dengan diadakan penjempurnaan dan. pe-

ngertian jang lebih te$as- 4tt .djelaSr Bah-an. p-enjempirnaan iersbbut antara lain diambilkan dari Plaggm
biat a*ta tertanggal 22 Djuni l945,-t?pl tg.tap..b.T:L
kin inti-dasar dan pokok utama adalah: Pantja Sila
dengan kalimat Negara Bhinneka Tunggal Ika.

2. HAK ASASI MANUSIA.
Didalam hal ini perlu dirumuskan suatu djaminan

mengenai hak-hak manusia, p_andlngqn dan pelajanan
jang:sama sebagai manusia dan hamba Altah. Dalam
ioal ini dapat pula dihubungkan dengan apa i1l$ tertjantum dalam Universal Declaration of Human
tiigttts, jang dalam pelaksanaannja dapat pula dilakukan dalam hubungan nasional.

3.

TENTANG KEDAULATAN.
sepenuhnja oleh rakjat jqng
Soal kedaulatan dipegang-disalurkan

melalui suatu badidalam pelaksanaannSa
dan, jans dinamakan: Madjelis Perrnusjawaratan
Rakjat,

Berirti, bahwa Madjelis Permusjawaratan Rakjat ada-

lah penjetenggara Negara jang tertinggi.
mlOietis permusjawaratan Rakjat adalah suatu badan jang terdiri dari Dewan Perwakilan Eakjat ditam-

bah hengan golongan-golongan utama dalam masiarakat. Macfietis- ini pulalah nanti jang mengangkat Presiden.

Didalam waktu peralihan nanti dan selama ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar baru beIum terlaksana, maka dapatlah Konstituante ini didjadikan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara
dengan ditambah wakil-wakil dari daerah-daerah,, golongan-golongan utama dalam masjarakat dan lain-laiu.
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4.

BENTUK NEGARA.
Negara Indonesia harus tetap merupakan Negara Kesatuan jang berbentuk Republik.

5.

HAK DAN KEWADJIBAN RAKJAT INDONESIA.
Dalam hal ini perlu dimuatkan dengan tegas dan dje-

las hak-hak apa dan bagaimana jang ada pada rakjat
serta kewadjiban apa dan bagaimana jang harus ikut
dipikul oleh rakjat dalam memelihara kedaulatan dan
kehidupan langsung dari Negara, antara lain pengertian dan kesadaran akan bernegara dan lain-lain jang
berhubungan langsung dengan kehidupan Bangsa dan
Negara.
6.

TENTANG KEWARGA.NEGARAAN.
Mengenai ini perlu didjelaskan dengan tegas perihal
kewarga-negaraan. Sebab apa jang kita miliki sampai

sekarang ini mengenai ketentuan-ketentuan tersehut,
sangatlah membahajakan bagi pertumbuhan dan kehidupan Bangsa kita. Sebagai tjontoh antara lain ialah,
bahwa pada hakekatnja rakjat-banjak kita dikuasai
dan seolah-olah dikendalikan oleh golongan ketjil jang
disebut golongan minoritet. Dan golongan ketjil ini
bukanlah pribumi asli Indonesia, tapi jang masuk mendjadi warga-negara kita. Pun pula mengenai dwi-kewarga-negaraan haruslah mendjadi perhatian kita iang
utama pula. Dalam hal ini saja pada dasarnja sangat
tidak dapat menjetudjuinja.

7.

TENTANG KEMAKMURAN RAKJAT.
. Perlu dalam hal ini dirumuskan setjara cljelas untuk
mentjapai kemakmuran rakjat jang sebenarnja dan
merata, dan menghapuskan kemiskinan jang sebenarnja tidak pada tempatnja dan sernestinja.

B. TENTANG SUSUNAN EKONOMI DAN SOSIAL.
Dalam hal ini harus diperhatikan kepentingan seluruh
rakjat ; dan bukan hanja kepentingan beberapa orang
sadja, Karena itu perekonomian haruslah disusun berdasar atas demokrasi-ekonomi dan sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dengan melaksanakan sistim koperasi dalam ekonomi.
10r

9. TENTANG PEMELIHARAAN DAN

PEMAKAIAI{

SU1}ItsER.SUMBER ALAM.
Segala sumber alam harus dikuasai oleh Negara dan
dipergunakan sepenuhnja untuk kemahmuran rakjat.
Dalam hal ini perlu diadakan penjelidikan-penjelidikan jang saksama dan melaksanakan untuk mentjapai
hasil-guna jang sebesar-besarnja.

10. AGRARIA.
Negara kita adalah negara-agraria. Karena itu perlu
dirumuskan hal tersebut agar Negara mendapatkan
hasil-guna jang sebesar-besarnja. Pun harus dengan
tegas disebutkan mengenai pembagian tanah jang adil
dan merata kepada rakjat.

11. TENTANG KEBTiDAJAAN DAN PENT]IDIKAN.
Mendjundjung tinggi akan kebudajaan Bangsa clau
Negara dan dalam hal ini perlu dirumuskan suatu
djaminan akan kehidupan langsung dari tradisi dan

kebudajaan tiap-tiap daerah jang satu sama lain mempunjai sifat-sifat dan adat-istiadat sendiri-sendiri.
Perkembangan ini berarti merupakan modal dan kebanggaan Nasional.
Diadakannja rumusan jang tegas mengenai keharusan
beladjar agar bakat perseorangan dapat berkembang
dan memberikan hasil-guna untuk kehidupan Bangsa
dan Negara.

72. TENTANG AGAMA.
Dalam hal ini harus dimuat rumusan jang rnendjamin
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanja masing-masing dan untuk beribadat menurut
agamanja dan kepertjajaannja itu.

13. TENTANG KEKUASAAN KEHAKIhIAN.
Dalam soal

ini sangat perlu dirumuskan dengan

tegas
dan batas-batas kekuasaan

dan djelas mengenai hak
Kehakiman. Dan jang terpenting ialah adanja djaminan tentang kebebasan dan kemerdekaan hakim-hakim
dan petugas-petugas pengadilan dalam bertindak dan
mendjalankan tugasnja, sebagai badan pemelihara dan
penegak hukum Negara.
10?

Guna pelaksanaan ini haruslah ditetapkan, bahwa hakim-hakim dan petugas-petugas pengadilan lainnja tidak diperkenankan terikat atau diikat atau mend;adi
anggota sesuatu badan/ organisasi/pafiai politik, serain
badan hukum itu sadja.

14. HAK DAN KEWADJIBAN PEGAWAI NEGERI.
Dapatnja dirumuskan mengenai ini setjara djelas dan
tegaq perihal hak/kedudukan dan kewadjiban pegawai Negeri. Jang perlu ditetapkan ialah mengenai tidak diperkenankannja pegawai Negeri mendjadi anggota organisasi atau partai jang berpolitik, agar dalam
ia melaksanakan tugasnja untuk kepentingan Bangsa
dan Negara, tidak merasakan ikatan dan pengaruh dari
Iuar. Hal inipun perlu untuk mendjamin ketenteraman dan kegembiraan bekerdja.
15.

ANGKATAN PERANG NASIONAL.
Mengenai persoalan

ini

sengadja saja kemukakan tersendiri untuk nanti ditjantumkan dalam hagian atau
bab tersendiri.
Sebabnja ialah, karena tak dapat dipungkiri lagi, bahwa Angkatan Perang kita ini merupakan salah satu modal utama Nasional kita, jang dalam perang Kemerdekaan memegang peranan utama dan jang ikut menentukan djalannja sedjarah Bangsa dan Negara.
Angkatan Perang kita bukanlah Angkatan Perang Pemerintah, tapi ia adalah Angkatan Perang Nasional.
Ia adalah Angkatan Perang dari rakjat dan pelindung
rakjat dan Negara.

Djusteru karena itu, perlulah nanti dirumuskan dengan djelas dan tegas mengenai hak-hak dan tugas
kewadjiban utamanja. Djiwa kesatria dan patriot serta djiwa hidup harus tetap dipelihara dan dipupuk dalam djiwa tiap pradjurit. Dan perlu diadakannja suatu larangan jang tegas, untuk ia memasuki atau mendjadi anggota badan apapun jang berpolitik. Politik
AngkatanPeranghanjalahpo1itikNegara'
16.

SUSUNAN, HAK DAN KEWADJIBAN DAERAH.
Jang terpenting dan jang harus dirumuskan dengan
'djelas'dan tegas disini, ialah tentang hak otonorni tlap
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daerah. Tiap daerah harus diberikan hak otonomi ia-ng
seluas-luasnla, agar ia dapat rnengatur dan membangun daerahnja masing-masing dengan leluasa dan
bebas.

Perlu disini nanti ditjantumkan hak'hak apa jang diberikan pada daerah dan jang mana tetap dipegang,
diatur dan dikuasai oleh Pusat.
Jang perlu dipegang dan diatur sendiri oleh daerah,
antara lain mengenai :
pemakaian atau penggunaan sumber-sumher alam.

--_ peredaran ekonomi.
penggunaan terbesar dari hasil daerah, (peniba- gian atau perimbangan keuangan).
mengatur kepegawaian sendiri.
- mengatur pendidikan dan kebudajaan.
- dan lain-lain iang dianggap perlu lagi.
-Susunan daerah perlu disederhanakan atas dasat' otonomi lua-s dan menghapuskan stelsel birokrasi. Perltt
pula ditegaskan kewadjiban daerah terhadap pusat,
jrng merupakan kewadjiban timbal-balik.

17. PERIMBANGAN PEI\DUDUK.
Soal ini sangatlah perlu ditjantumkan, karena soal ini
sangat erat hubungannja nanti untuk mentjapai kernakmuran rakjat, pembangunan dan pertahanan Ne-

gara. Pun pula untuk mendjamin pelaksanaan perybagian tanah jang adil dan merata kepada rakjat. Dalam
pelaksanaannja dapat diatur dengan tjara-tjara pemindahan pencluduk dan lain-lainnja.

18. PERTAI-IANAN NEGARA.
Harus ditjantumkan hak dan kewadjiban tiap rakjat
untuk ikut serta dalam usaha pembelaan Negara. Pun
pula perlu disini ditjantumkan dengan djelas dan
tegas sifat pertahanan Negara. Dalam hal ini kita,
dengan selalu mengikuti perkembangan dan kemadjuan dunia, harus tetap pertahanan Negara kita didasarkan atas pertahanan total atau iang disebut pertahanan. dan perang rvilajah.

19. TENTANG PEMILIFIAN UMUM.
Mengenai pemilihan umum ini perlu ditjantumkan
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tersendiri pu,la dalam Undang-undang Dasar. Karena
ini adalah merupakan djalan penjaluran untuk menu,dju 'kepada ;kedaulatan rakjat jang nantinja merupakan
kekuasaan tertinggi ,dalam Negara kita. Jang sangat
perlu saja uraikan disini mengenai tata-tjara atau sistim pemilihan. Karena kita mau kem'bali kepada demo'krasi-asli Indones{a, maka sistim pemilihan jang
berlaku dalam Negara kita sekarang ini tida:klah lag'i
sesuai dengan ,tudjuan dan tjitatjita kita.
Maka itu, sistim pemilihan kita sekarang ini harus dirobah dengan sistim lain.
Apa jang berlaku serkarang rini adalah jang disebut
sistim partij-stelsel. Pendapat kami adalah pelaksanaan sistim meerderheidsstelsel atau jang disebut djuga
sistim-distrik-stelsel, artinja sistim pemilihan kita beralih kepada sistim pilihan-peribadi oleh rakjat ditiap-tiap
daerah distrik. Dengan sistim ini barulah terdjamin
pilihan tokoh-tokoh perwakilan rarkjat jang sebenarnja,
jang membawa suara rakjat ,dan daerah jang sebenarnja pula.
20.

BENTUK DAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN
NEGARA.
Negara Indonesia adalah Negara jang berdasarkan atas
hukurn. Pemerintahan harus berdasar atas sistim
konstitus'i, tidak ,bersifat absolutisrrr€. Karena itu kekuasaan ,ter'tinggi negara berada ditangan Madjelis
Permusjawaratan Rakjat.
Sedangkan Presiden adalah penjelenggara pemerintahan Negara jang tertinggi, dibawah Madjelis Permusjawaratan Rakjat, jang berarti, bahwa Presiden adalah
kepala kekuasaan eksekutip dalam Negara.
Presiden tidak bertanggung-djawab kepada Dewan
Perwarkilan Rakjat, tapi kepada Madjelis Per'musjawaratan Rakjat.
Presiden dipilih selama djangka lima tahun.

2L.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT.
Dewan Perwakilan Rakjat ,bertugas terutama mengarvasi dan mengontrsl Pe,mer,in'tahan,Anggota Dewan Perwak'ilan Rakiat adalah djuga
merangkap keanggotaan Madjelis Fermusjawaratan
Rakjat.
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Dervan Perwaki,lan Rakjat tida,k dapat dibubarkan oleh
Presiden dan sebaliknja Dewan Perwakilan Rakjat tidak
dapat rnem,,bubarkan Pemerintah. Hal ini sangat perlu
dimuat disini dengan tegas dan ,djelas, untuk mentjapai stabilitet dala'm Pemerintahan.

22. DEWAN PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA.
Hal ini perlu ditjantumkan dalam Udang-undang Dasar, karena badan inilah nanti jang utama mela,kukan
pengawasan dan kontrol tentang pemaka,ian uang
Negara. Perlu pula dengan tegas dan djelas diirmuat
mengenai hak-,hak dan kewadjibannja. Anggota-anggota Dewan ini tidak boleh mendjadi anggota sesuatu
badan/organisasi/partai jang berpolitik dan/atau jang
clapat mempengaruhi pelaksanaan iugasnja.

23. TENTANG JATIM-PIATU DAN PENDERITA T.IATJAT.
Hal ini perlu dimuat pula dalam Undang-undang Dasar
setjara djelas, jang mengatur, melindungi dan memeI'ihara orang-orang jatim-piatu dan penderita tjatjat
dibawah perlindungan Pemerintah.

24, KETENTUAN PERALIHAN.
Dalam hal ini haruslah pula dengan djelas dan tegas
dirumuskan ketentuan-ketentuan jang mengatur keadaan peralihan sedjak berlakunja Undang-undang
Dasar sampai terlaksananja berbagai ketentuan IJndang-undang Dasar itu, agar segala tindakan tetap
berada didalam bidang hukum Negara.

25. TENTANG PERUBAHAN UNDANG.UNDANG DA.
SAR.

Dalam persoalan ini baiklah kita sangat berhati-hati
dan teliti merumuskannja, karena Undang-undang Dasar itu adalah merupakan hukum jang tertinggi dalam
Negara.

jang terhormat, sekianlah sumbangan
pendapat jang merupakan pendirian dari Fraksi kami
Saudara Ketua

IJ<atan Peqdukung Kemerdekaan Indonesia (I.P;K.I.),
dalam, babak pertama ini, jang kami, anggap sudah tjukup pandjang lebar, djelas dan tegas. Seperti ian'g :tdlah
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saja uraikan diatas, bahwa apa jang saja kemukakan ini
hanja merupakan pokok,pokok jang kami anggap penting
untuk ,dimasukkan dala,m Undang-undang Dasar kita nanti.
Sedangkan hal-hal lainnja jang lazim pula masuk dalam
Undang-undang Dasar sebagai rangkaian keseluruhannja,
akan lkami kemu'kakan pada waktunja nant'i. Dengan ini
pula Fraksi kami mengharapkan dengan penuh kejakinan,
-Dasar jang sedang
bahwa Konstitusi atau Undang-undang
kita musjawarahkan sekarang ini, didalam waktu jang sesingkat-singkatnja dapat kita selesaikan dengan sempurn&, karena Rakjat dan Negara mengehendakinja. Mogamoga pengharapan kami ini mendapat sambutan pula dari
saudara-saudara jang tehormat. Sebagai penutup kata, dengan ini saja mohon maaf bila ada kata-kata jang mungkin
menjinggung perasaan saudara-sauclara jang terhormat sekalian.
Terimakasih.

Ketua: Saja persilakan jang terhormat Saudara Abdul'
lah Jazidi.

Abdullah Jazidi: Assalamu alaikum warachmatullahi

wabarakatuh. Saudara Ketua jang terhormat, saja atas nama Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.), tebih dahulu mengutjapkan selamat berdjumpa kembali, dalam suasana Hari

Raja Idul Fitri.

Sesuai dengan kesutjian djiwa kita sekarang, moga-moga
segala pembitjaraan dalam sidang Konstituante sekarang
dan selandjutnja, tetap dalam suasana kesutjian hati, dan
niat-niat jang baik, sehingga kita berhasil mentjiptakan
suatu Undang,undangi Dasar jang membawa kebahagian
rakjat dan Negara.
Kemudian kami menjatakan penghargaan jang sebesarbesarnja kepada para Anggota Panitia Persiapan Konstitusi
jang rnembanting tulang, memeras keringat dalam sidangnja tanggal 11 sampai dengan 28 Maret 1957 jang lalu,
untuk menghimpun bahan-bahan jang patut dimasukkan
dalam Undang-undang Dasar, jang telah disadjikan kepada
sidang pleno Konstituante sekarang ini.
Saudara Ketua jang terhormat, dalam pemandan'gan
umum babak pertama ini, kami dari Fraksi Nahdlatul Ulama (N,U.), ingin menjuntbangkan plkiraq mengenai atja-

t0?

ra: menetapkan soal-soal iang patut clirnasukkan

dalam

Undang-undang Dasar, iang kita hadapi sekarang ini.
Saudara Ketua jang terhormat, kita sekarang sudah mu'
lai mengindjakkan kaki keambang pintu penjusunan Uhdang-undang Dasar. Moga-moga kita dalam menunaikan
tugal jang-seberat ini mendapat petundjuk- dari Allah
Jang Nlaha Esa kedjalan jang diridlaiNja, amin.
Saudara Ketua, setelah kami membatja dan memperhatikan isi naskah-naskah pidato Anggota Panitia Persiapan
Konstitusi jang terhormat dalam sidangnja jang_ barg laltt,
jang berdjumlah kesemuanja 18 orang dalam babak_ per\aia, dan- ? orang dalam babak kedua, mengenai soal-soal
jang patut dimasukkan dalam Undang-ttnd,ang Dasar .dan
batran-nahan sistimatik, maka Fraksi kami berpendapat sebagai berikut:
Sebagian besar dari para pernbitjara jang mengemykakan pendapatnja, mengandjurkan supajl Undang-undang

Dasai jang akan dibentuk oleh Konstituante

itu,

akan

berisi :
a. Mukadirnah pada permuiaan Undang-undang Dasar
dan pada achirnja ketentuan peralihan, k_etent_*ul peIobahan Undang-undang Dasar, penu-tup clan chatimah.
b. Bahwa soal.soal jang dikemukakan oleh beberapa pembitjara, clan soal-soal jang tertjantum dalam Undangundang Dasar Sementara tahun 1945, 1949, dan tahun
1950, ierta ditambah dengan soal-soal iang terdapat
dalam Undang-undang Negara'negara lain jang berguna, dapat 6lajadikan bahan untuk dimasukkan dalam Undang-undang Dasar jang sedang kita sustln sekarang ini.
c. Bahwa soal-soal iang dipilih, haruslah soal jang benarbenar berfaedah dan bermanfaat lagi sesuai dengan
djiwa masjarakat Indonesia.
Saudara Ketua, menilik keinginan Saudara-sa,u'dara Anggota Panitia Persiapan Konstitusi jaqg terhormat, _ jang
ditafrirt<an dalam pemandangan-pemandangan umum dalam
sidangnja jang lalu itu, maka njatalah, bahwa hampir sebahagian besar aliran'aliran dalam Konstituante ini telah
mengemukakan keinginan jang sama mengenal soal-soal
jang-patut dimasukkan dalam Undang-undang Dasar, misalnja hak asasi manusia.
Saudara Ketua iang terhormat, bangsa kita iang baru
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teriepas dari rantai pendjadjahan Belanda, jang terkekang
lahir-bathinnja tiga setengah abad lamanja dai Byz tahun
dibawah tekanan kekuasaan Djepang maka tentu sadja
hak-hak dan kebebasan dasar manusia itu, Fraksi kami berpendapat bukan sadja patut, tetapi harus dimasukkan dalam Undang-undang Dasar Misalnja:
Setiap orang berhak atas kebebasan agama, dan pikiran.
Setiap orang berhak mempunjai milik, baik sendiri
maupun bersama.
Seseorang tidak boleh dirampas miliknja dengan semena-mena.

Setiap orang dengan bebas memilih pekerdjaan dan
berhak pula atas sjarat-sj arat perburulian jang adil.
Selandjutnja ditegaskan dalam Undang-undang Dasar
djaminan, bahwa setiap orang, baik prija atau wanita ,lipandang sebagai peribadi, dan berhak menuntut perlakuan
dan perlindungan jang sama oleh Undang-undang.
Kemudian harus pula ditegaskan bahwa kaum wanita
mempunjai hak dan kedudukan jang sewadjarnja, jang
sesuai dengan adat susila jang luhur, dan rasa keagamaan
jang hidup dari sebahagian besar bangsa Indonesia.
Saudara Ketua jang terhormat, mengenai hak-hak dan
dasar-dasar kebebasan manusia ini, maka pada dasarnja,
dapat dimasukkan kembali asas-asas dasar, sebagaimana
tertjantum dalam Undang-undang Dasar Sementara sekarang ini; dan djika perlu ditambah dan 'dikurangi, untuk
lebih mendjamin kebahagian bangsa kita, djasmani dan
rohani, sebagai bangsa jang telah merdeka.
Saudara Ketua jang terhormat, kalau saja menjimpulkan semua soal jang mendjadi keinginan bersama, supaja
dimasukkan dalam Undang-undang Dasar jang kita susun
ini, maka adalah sebagai berikut:

1. Mukaddimah.
2. Bentuk Negara.
3. Wilajah Negara.

4. Kedaulatan Negara.
5. Agama.
6. Bendera, Lagu, Lambang dan Bahasa Negara.
7. Kewarga-negaraan dan Pend,uduk Negara.
B. Hak-hak asasi manusia.
9. Bentuk Pemerintahan.
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10.
L1.
L2.

Garis besar haluan politik Negara.
Pelaksanaan kedaulatan Negara.
Alat perlengkapan Negara,
ialah

: a. Presiden

b. Menteri-menteri.
c. Senat.
d. Dewan Perwakilan Rakjat.
e. Mahkamah Agung.

f.

Dewan Pengawas Keuangan.
13. Tugas alat perlengkapan Negara,
ialah : a. Pemerintahan.
b. Perundang-undangan.
c. Pengadilan.
d. Keuangan.

L4. Hubungan kekuasaan
Negara.
15. Pemerintahan Daerah.
16.
L7,

antara alat-alat Perlengkapan

Sjarat, Pemilihan, Pengangkatan, clan Pemberhentian
Kepala Negara.
Pemilihan untuk Dewan Perwakilan Rakjat Pusat dan
Daerah.

18.

sosial :
Penjelenggaraan
-

Misilnja

'

a. Fakir miskin, dan jatirn-piatu.

b. Tjatjat djasmani dan rohani.
c. Bentjana alam dalam Negara.

d.

Veteran.

L9. Perburuhan.
20. Soal perkawinan, hak milik dan waris.
2L. Kesehatan.
22. Pendidikan dan Pengadjaran.
23. Kesenian dan kebudajaan.
24. Agraria

25. Sumber-sumber kekajaan dan penghasilan Negara.
26. Usaha perseorangan dan usaha bersama
27. Kehakiriran (Kedjaksaan dan Kepolisian).
28. Pertahanan Negara.
29. Hubungan Luar Negeri.

30. Perubahan Undang-undang Dasar.
31. Ketentuan Peralihan.
32. Ketentuan PenutuP,

33. Chatimah.
110

dan

saudara Ketua jang terhormat, soal-soal'

ini

kesemua-

kita masing-masing mengingini, Crj" - oi*"ruttu"
li?,
dalam undang-undang Dasarlrilg Jeoarig"kita ,urunt ini.
Hanja _ada satu-dua soal, jang t-idak dilemukJt<in--otetr
partai lain setj.ara kongkrif, m-isalnja soal rgimr; tetapi

dalam kesimpylan uraiannja, dapat"menerimi bahwa-soal
agama patut dimasukkan dalam undang-undang Dasir.
D.engan memperhatikan sedjarah tEtrioupai manusia,
sedjak manusia jang,pertama,-sampai manisia jt;; terachir, dimanapun ia blerada, baik jing sudah ildfi dan
beradab, ataupun.Jlng paling primitif"tjara trioupriia, telah mempunja! sifat asli, jaitu mengakrii suatu ri.riii'rtrn
qlib, $ia.ta; kekuatan dan-kekuasaai lahir jang nampar,
didunia ini.
.. Pengakuan ini akan lebih tampak njata, bilamana ia ditjp.p" mara-bahaja jang _tak dapat diirindari olehnja sendiri, atau oleh siapapun-djugq-.- Disanalah ia rnenghaiapkan
pertolongan dari Jang i\{qha Kuasa ; dia akui rraija :Dialah
iatg dapat melepaskan dirinja dari mara-bahaja" itu.
Jang. Maha Kuasa itulah, jang dinamakan Tuhan ; dan
orang jang mengakui adanja Tuhan itulah namanja orang

jang beragama.
Saudara Ketua, beragama adalah keperluan hidup manusia menurut sifat aslinja.
Undang-undang Dasar dibuat untuk rnengatur kehidupan

rnanusia.

. Djadi.agama adalah suatu keperluan hidup manusia, jang
harus dimasukkan dalam Undang-undang Dasar. ' d
saudara Ketua {r!g terhormat, menuiut kenjataan, boleh kita katakan, bahwa bangsa Indonesia, hampir too yo
terdiri dari orang-or_ang jqng-beragama ; ada jafrg beragama Islam, Kristen, dan lainnja.
. Dpamping_.itu, .unsur-unsur kebudajaan bangsa Indonegi.a, baqjak diambjl $a1i peladjaran-peiadjaran igama jang
hidup di Indonesia ini. unsur-unsui kealamaariini, riamp?k dalam ,tjara hidup dan pergaulan seliari-hari, adat-istiadat serta bahasa.
Jang mendjadi adat, misalnja :
1. Berlebaran pada berachirnja bulan Ramadlan.
umumnja bangsa kita,- {ari s_egenap lapisan masjarakat sama-sama mengadakan lelaran pioa triii se.
sudah berachirnja bllan Ramadlan ',,atau butan
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Puasa,denganbermatjam.matjamtjar!,.dan.bentuk
menurut irE*.ola maiing-masing. l{eskipun .berlainun tlrtr f,il b;;tuk1j.a,-tetapi iatu. dalam tudjuankinJ., i"frn;irk ttenidtdt an liegembiraan, karena
ta telah selesai menunaikan kewadjiban ialg
,ber1t,
Iasebulan
minum
dan
makan
menahan hawa nafsu,
manja.

Dan sudah mendjadi adat-istiadat kita, waktu lebaran ini i.ltr pergunakan untuk saling ma'af-me'ma''afkan antara satu sarma lain'
Berlebar.tt-ini adalah berasal dari peladjartl ?gaTa'

2.Upatjarapadawaktuperkawinanjangmendjadiadat
dari peladjaran agam?, jals-.menukebiasaarr'b.ttttl
-

rut

istilair

ifut*l

againa disebut : rvalimatul'arus'

g. Meng"ntair.in djena-zah kekubur, {tn .'P.iqllo^ (:l:t"
bah)"jangmengingatkankebaikansimajit3angbtasa
dilakukai r.ft?ttig, itu djuga berasat dari tuntunan

adapun unsur agama iang terdjalin dakata-kata:
tam
- nanasa, misalnja
mengabdi, artinja menghambakan diri kepada s.glua'
tu jang ;rg"a glt o1miti. sesuatu jang sangat dihorjang
mati *.*i-oi- fitsafah lidup_!qngt-" Indonesiasubhaberagama, irftf t"han Jang Wtatri Esa, Allah
nahuwataala.
hasil ,perbuatan, baik atau djahat' Per'
Z. akibat,
kataan iilffi;i;"oung tepeitjajqan' Fqh*? .segala
peinuat; fiilu'tiu itu-akari beibalas; ini adalah sadalam- ?galqa'-.
iah satu sendi kepertjajaan
"b"erkata: suclati
takdirnja saja
B. tif.Aii, nan:if. oring
bahwa
neiini. rarii"at ini riengandung fepertjaiaal,,
dakehidupan seseorans it-il,. tghh. ditentukan lebih

s""19?r?.tur,

i.

rffit

hulu;

Kuasa'
*."*ut- Islari oleh Allah ialg Mut.t?
kita pakai

4. Dilapang; perundalg-undattqal telahini semuanja

kata-kafa*[an] pasat din ajat; kata-kata
berasal dari bahasa Agama, jang dianut oleh sebahagian besar bangsa Indonesia'
Saudara K;tra jang"terhormat, menurut sedjarah -kehiOupin nangsa-ianisa,"baik^ d! Eropa, terutama sekali bangbangsa- Indonesia,
r*irngr" irt g ffiA'. Oi Asia termasuk
agama adalah suatu
fiii.i" fi.niAupan merek4 faktor rasa
*rm
^i;f-jdg
kagamaan jang
tur. ai;dt hiabaikan. Bahkan
11?

:f

meresap keseluruh djiwa raganja, pada suatu waktu mendjadi faktor jang menentukan kelandlutan sedjarah bangsa itu, hidup atau mati, timbul atau tenggelam, hina atau
mulia.
kenjataan j1ng lak dapat kita bantah, jang kita
-Sq-atu
saksikan sendiri, ialah sedjarah perkembangan kebangunan
bangsa-ban-gsa di {sia, dalam abad ke-20 ini, seperti kebangunan bangsa Pakistan, kebangunan bangsa Mesir, At
Djazair, dan lain-lain, termasuk pul-a kita bangsa Indonesia.
Dimana se,lama revolusi jang lalu, disamping semangat nasional jang bernjala-njala, semangat agama- turut membakar ap-r revolusi kemerdekaan, jang hasilnja telah kita tjapai sekarang ini.
Zaman revolusi, meskipun 11" tahun telah berlalu, tetapi
masih terasa berdengung ditelinga kita, suara komando
Bung Tomo, jang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, dan Allahu Akbar-Allahu Akbar jang berulang:ulang.
Kalimah Allahu Akbar-Allahu Akbar, jang berulangulang, jang hampir setiap malam kita dengar melalui
1adi9; walaupun suara itu kedengaran sajup-sajup, sampai
ketelinga daerah-daerah, tetapi dapat menjalakan sernangat rakjat untuk bertempur, dan rirenambah kekuatan
hati para alim-ulama untuk membimbing umat Islam
berdjoang, guna mentjapai kemerdekaan bangsa, agama
dan tanah air.

Djika kita mau mentjari dari mana pangkal

semangat

kemerdekaan jang meletus pada 17 Agustus 194b jang lalu
maka njata semangat itu hidup berantai sambung-menjambung, telah mulai dinjalakan dalam pemberontakan oleh
pahlawan-pahlawan kita jang lalu, seperti Pangeran Diponegoro, Tengku Umar, Imam Bondjol, Sultan Hasanuddin,
Sultan Pangeran Sjurijansjah dan pahlawan-pahlawan lainnja, sambung-menjambung sampai kepada pahlawanpahlawan kemerdekaan dan pemimpin-peryrimpin Negara
pada sa'at ini.
Djadi berdasar sedjarah, maka soal agama dalam kebangunan bangsa kita, adalah mendjadi suatu locomotief
jang menarik bangsa kita dari alam pendjadjahan kealam
kemerdekaan jang bebas bahagia.
Oteh karena itu, djika kita akan menjusun suatu Undangundang Dasar jang akan mengatur kehidupan bangsa kita,
jang mendjamin kebahagiaan lahir bathin, maka sudah se113

harusnja soal agama mendapat penghargaan jqtg wadjar,
d.engan pengertian, bahwa agama_ harus_ dimasukkan dalam
soallsoal' jtn? patut dimasukkan dalam Undang-undang Dasar dan sistimatiknja.
illengenai soal Agama ini, _djuga tidak.ketinggalan-4"9gota jrig terhormaf Saudara So,ediJ_gno. Pioioprajitno dalam
ilemanAingttt umum babak kedua Panitia Perumus Konsti'tusi
jang tllu dalam mengemukakan. sistimatik Undatg--unOang Oisar Republik Indbnesia, beliau susun sebagai her-

ikut

:

A. Mukaddimah.
B. Dasar dan Kedaulatan Republik Indonesia'

c. Isi dan batas-batas kekuasaan Negara memuat
I. Hak-hak dan kebebasan warga Negara.

:

il. Dasar-dasar ekonomi.

ru. Keluarga.
ry. Pendidikan dan Kebudajaan.
V.

Agama.
dan seterusnja.

jang terkenal mempunjai kebu_dajaan t:rtinggi
Junani
di Er;t" Aittiutt* sumber asat mulanj a Hukum Rumawi
jang mendjadi pedornan dalam membuat
il"t nfiilrtur itu,'riraki
dalarir undang-undang -. negaranja,
ffiaafiihdang,
soal a{a*u *indapat tempat iang ut1p3,.itng. diatur dalam
Gb d;;-pasal, seria ajat jang terlendiri. Begitu pula selain
Junani sbal agama Oii;antumkan diug?.- dalam undang-unOang dasar nJgeri Belinda dan Republik Demokrasi Djerman.

Saudara Ketua jang terhormat disamping soal agama
jrng harus ditjantumlian dalarn Undang-undang Dasar kiperkemt" fir"ii, ialah"soal Senat. Hal ini sesuai dengan
iu"gu"-perkembangan leinginan.membangun, jang timbul
dikilangan rakjat kita dervasa ini.
Kami mengehendaki supaja nanti diadakan sistim dua
jaitu iupaja disamping Dewan Perwakilan Rakjat,
t amai,'pula
ada sebuah Dewan Perwakilan Daerah atau
nriur
Senat.

Di Indonesia pada achir-achir ini ternjata, bahwa-perasaa" tiOat puas t6rhadap Pusat, telah bertambah meluas dir.*u* daerah diluar D;awa, iang achirnja timbullah per'
goi*t

6i.fi
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daerah,_ jang didorong, semata-mata
keinginan m6mbangun. daerahnja sendiri-sendiri.

utt dibeberapa

Oleh karena itu menurut hemat kami, tambah perlulah
diadakan sistim dua kamar itu, untuk melindungi kepentingan daerah dan memelihara keutuhan persatuan bangsa
kita.
Maka dari sebab itu, kami rasa bahwa sistim dua kamar
itu akan diterima baik didalam sidang Konstituante ini.
Saudara Ketua jang terhormat, sebagai kesimpulan uraian kami dalam pemandangan umum babak pertama sidang
pleno ,in,i, bahwa mengingat banja\nja qersamgan pendirialiran-aliran dalam
in da:n keinginan partai-partai dan
Konstituante in'i tentang sbal"-soal jang patut dimasukkan
dalam Undang-undang Dasar jang sedang kita susun ini,
maka perdebatan ,dalam sidang Kostituante inl dan selandjutnji dapatlah kiranja kita- hindari, atau sekurang-kurangnja akan kita per'ketjil.
O-atim hubungan-ini Fraksi kami Fraksi Nahdlatul Ulama
(N.U.) berharap, agar soal-soal jang mendjadi keinginan
bersama itu, seperti jang telah s4ia utarakan tadi, 4ap?tlah kiranja kiti setud;ui bersama-sarna, sebagai hasil da'
lam sidang Pleno ke-II tahun 1957 ini.
Sekianlah Saudara Ketua, terimakasih.
Assalamu alaikum lvarachmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Sebetulnja masih ada seorang pembitjara. lagi
jang akan mendafat giliran malam ini, tetapi saja ingin
meianjakan apakikr Saudara Radjg Kaprabonan berse'dia
untuk inelakukan pembitjaraannja besok.
(Radja Kaprahonan: Saja bersedia Saudara Ketua)Dengan demikian, kita sudahi malam ini dengan 4 pembitjara.
Sebelum rapat ini ditutup, saja peringatkan Saudarasaud.ara jang iudah dianggap mendjad"i Anggota Panitia
Perumus" sufaja segera mengadakan 'fapat bersama dan
menetapkan-stisunan pimpinan serta tjara kerdjanja.
Sekian dan rapat saja tutuP.
(Rapat ditutup djam 23.20).
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KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA
Sidang ke

II,

(Tahun 1957) rapat ke 39.

Hari Selasa, 2L Mei
(Djam panggilan

Atjara

:

L957.

09.00).

: 1. Surat-surat masuk.
2. Melandjutkan ' Pemandangan Umum
Pa'
babak pertarna mengenai laporan

nitia Persiapan Konstitusi tentang

soal jang patut dimasukkan

Ketua

soal-

dalam

Undang-undang Dasar dan sistimatik
Undang-undang Dasar.
Mr Wilopo.

:
: R. Akoep Goelanggd.
Sekertaris
Djumlah Anggota jang hadir : 3?5 orang!.

Soemarto, K.H. Fakih Usman, Achmad Sjafiuddin, Atlwar Sutan Amiruddin, Kijai Hadji Sapari, Tony Wen, I.J.
Kasimo, Ir Soeroto Mangoensoemarto, Andi Gappa, Soewarti Bintang Soeradi, Hutomo, Raden Hubertus Soetarto
Hadisoedibjo, Dr H. Sukiman Wirjosandjojo, Mr J.C.T.
Simorangkir, Mr Renda Saroengallo, G. Winaya, K.H.
Moehammad Rodjiun, Kasim, Kijai Hadji Noer 'Alie, I
Gde Putra Kamayana, Ischak Surjodiputro, A. Jasin, H.
Mohammad Sjukri Ghozali al Rusjdan, A. Anwar Sanusi,
Djamhari, Abadi, Baheramsjah St. Indra, Slamet Jv., Pra'
woto Mangkusasmito, R. Hendrobudi, K.H. Ahmad Azhary,
Zainal Abidin Ahmad, Ir Sakirman, Nj. Hadji Ibrahim Siti
Ebong, Nj. Siti Salmi Sismono, Subandi Martosudirdjo,
As'ad bin Moehammad Alkalali, Ketut Subrata, Soesilo

Prawiroatmodjo, Raden Soekarno Djojonagoro, Dr. Sudibjo Widjojokoesoemo, D.N. Aidit, M. Sumbarhadi, Nj.
Amir Sjarifudin Djaenah, Achmad Sumadi, Prof. S.M. Abidin, Moh. Munir, K.f[. Taufiqurrahman, Hadji Aboebakar;
Mohamad Sardjan, Prof. wtr h.A. Soehardi, Nj. Kamsinah
Wirjowratmoko, Ir Setiadi Reksoprodjo, Tan Ling Djie,
Sarmidi Mangunsarkoro, Amelz, Asnawi Said, Raden Hadji
LL7

Achmad Hasboellah, Mohammad Sjafii Wirakusumah, Prof.
H. Abdul Kahar Muzakkir, Mohammad Pattisahusiwa, Drs
A. Raya Rangga Andelo, Abdul Radjab Daeng Massikki,

Hadji Abdullah Addari bin H. Mansjur, Kijai Hadji Muhammad Isa Anshary, Kijai Hadji Abubakar Bastari, Iskan'
dar Wahono, R. Emor Djajadinata, Atmodarminto, Nj.
Sulasmi Mudjiati Sudarman, Hadii Zainal, Mr R. Pratikto
Sastro Hadikoemo, Mr Wilopo, R. H. Hadjid, Osman Ra'
liby, Nj. Nadimah Tandjung, Soediono, Hadji Muhammad
Zainuddin, Zainoel Abidin Sjoe'aib, Nj. Mien Sutari Abdul

Gani Suriokusumo, Raden Ferdinandus Basoeki Poerwosapoetro, R. Soedijono Djojop'rajitno, K.H.M. Bisri Sjamsjuri, M.H. Salim Fachry, K.H. Masjkur, Nirahuwa Melkianus, Baraba Abdullah, Umar Salim Hubeis, Raden
Muchammad Ali Mansur, Ahmad Nawawi Saleh, Achmad
Zakafia, Hadji Ridlwan Abdullah, Maschoen Hadji Ach'
mad Fauzy, Nj. Adiani Kertodiredjo, M. Ng. Gede Sosrosepoetro, Dr Imanudin, Moenawar Djaelani, Hermanu Adi
Kartodihardjo, K.H. Sjauki Ma'sum Kholil, Kijai Abdulmanab Murtadlo, Kasijati, Hadji Abdoel Chanan, Datoe
Poetrawati, K.H. Achmad Zaini, Hadji Nachrowi Thohir,
Sajogia Hardjadinata, H. Soekron, Kijai Hadji Harun, Hadji Achmad Sahal Mansjur, Kijai Hadji Achmad Bakri
Siddiq, Nj. Nihajah Ma'sum, Ali Masjhar, Hadji Abusudja,
Alwi Murtadlo, Rd. D. Soeparta Partawidjaja, Kijai Hadji
Anas Machfudz, Kijai Zahid, H. Mochammad Thohir Bakri,
Nj. Abidah Machfudz, Rd. Soemardi Adiwirjono, Sutedja
Bradjanegara, Achmad Anwar, Muntaha, Sarikoen Adisoe'
padmo, Rachmat Susanto (S. Rachmat), Ali Markaban Harsono, Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, R.S. Hadisoemarto,
Dr R. Surjodipuro Parijono, H. Soetadi, Tedjo, Suro Sardjono, Dr Sahir Nitihardjo, Pratikto M., Suputro Brotodi'

hardjo, K.H. Muchjiddin al. Churaifisj, Abdul Djamil
Misbach, Achmad Mudatsir, K.H.R. Abdullah Awandi/
Afandi, Kijai Hadji Ali Maksoem, Mr Hadji Kasmat, K.H.R.
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Wakil Pemerintah:
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Rapat saja buka.
Ketua
Pagi ini ada seorang lagi jang telah mengutjapkan sumpah,
sehingga djumlah anggota-sidang bertambah dengan seorang lagi dan sekarang kita sudah mentjapai djumlah 500
anggota-sidang. Quorum mendjadi 334 dan jang 4tdry seka-

rang 341 orang. Kita landjutkan atjara kemarin dengan
mempersilakan Saudara jang terhormat Radja Kaprabonan
untuk mengutjapkan pidatonja.

Ketua i?ng- terhormat
Radja Kaprabonan:
-Madjelis Saudara
dan Sidang
iang mulia, terlebih dahulu s?i-a

menjampai[an terima kasili saja, diberi kesempatan berbitjari untuk mengemukakan sekedar- pendapat dalam Pemandangan Umum babak pertama ini iang 5aj.a rasa perlu
ada suaiu soat jang akan iaja adjukan sebagai saran atau
usul pertama diri lugas saja ryelgelai soal-soal jang patut
dimaiukkan dalam susunair sistimatik konstitusi.
Saudara Ketua jang terhormat, saja atas nama fraksi saja seorang diri, nienjampaikan salam bahagia dan selamat
hatang daii kepergiannja mengelilingi dunia me-ntjari p_eng'
alamai - dan bahan-bahan perbandingan Undang-undang
Dasar negara lain untuk keplentingan Negara dan masjarakat kita ienusa dan sebangsa seluruhnja, dengqn tidg\.memandang tjape dan rugi,- iang kini sjukur alhamdulillah
dapat bJrdjuinpa kembili dalam keadaannja. jang lebih se'
hai wat'afibt memimpin rapat lagi dalam sidang madjelis
Konstituante ini.
Lagi pula saja memb,ilang terima kasih at_as kiriman itng
se-buah bundel b-ahan-bahan i?tg
telah" s61a te,rima, jaitu
-Konstitusi;
Sifat Undang-undang Daberisi: Pengertian
sar ; Penggolongan masalah Kenegaraan dalam beberapa
djenis; Suzunan urutan dan bagian-bagian (Sistimatik) Undbng-tindang Dasar dari 25 atau 26 ne_gara igg-dipakai
tjonloh guna didjadikan bahan perbandingan Undang-'un'
dang Daiar Negara kita jang mulai akan disusun sistimatiknja itu.
Penting sekali isi bundel itu. Memang, saja pudji dan saja hargaf segala kebidjaksanaan Saudara Ketua ialg diudjur bertjita-tjita sutji dan luhur, tjinta ngsa dan bangsa,
U6rtu0luan untuk kerahardjaan dan kesedjahteraan Nega'
ra dan rakjat kita.
LzL

saudara Ketua jang terhormat. undang-undang Dasar kiIa ia.ng sementa-ra itupun saja kira bisa djuga dipakai sellsri 9r!r.o pgrbandingan sidtimatiknja, mestlipun^ia harus
diganti oleh Konstituante nanti. Ada l"agi jang saja rasa salgat perlu didjadikan- bahan/tjontoh sistimatik jang peniaitu undang-undang Daslr Negara kita tahun" 1b4b.
!!g,
walaupu,n sudah dikubur tidak berlaku lagi, misalnja sudah mati, tetapi kita masih ingat pada as"inja, aiai hutanja- negara kita. ialg merdekf inil dan lahiinja. undangitu jang dibuat, disusun, diwudjudkan olel
-undang _Dasar
kit_a sendiri jang b_erdjiwa proktamasi 1z Agustus
lllgrq
1945, hendaknja
{jansan dikesampingkan, tetapi offitui
sebagai bahan perbanclingan susun'an"sistimatik;ja. --saudara Ketua jang terhormat, tadi saja katakan, bahwa
un$a_ng-undang Dasai tahun lg4s itu suilah mati, ir.i" t.llpj boleh .dikatakan djirvanja tidak mati. Maaf, saudara
Kelua, matinja undang-undang Dasar tahun Lg4s itu akan
saja _ibaratkan sebagai matinja seseorang juni-*;ii Llrr_
rad dan dikub,ur hidup-hidrp, dipaksa maii, jrnE iet urusn:,
pe.ruryu1 pandjang didalam t<emerdekaan ltegafr kita. Akan
tetapi oleh karena. matinja kesarad, maka "ajir"nia *Lr*jan-g-lajang, hqluslja masuk kemanusia, ngrasirk oah
menggod?, minta dihidupkan kembali dari kuiur. Karena tidak
mati sewadjarnja, dj.udi.ctjiwa.da4 raganji rtioup orrr* r.uburnja.-Maka jang .dgrnik_ian itu katajr oatam iti";-s.dirti,

dengan matinja diisim orang jang ahli *"'rir"t.
:aTa dengql
iang arrfi $are'at, Tareqat,
!3i"
.djisim. .orang
chaqe_qat. Kalau
djisim jqng afiti ma,rifaf ifu, - oJilirr:

1j",. riwannial .{rjawanla, r-ahsanja awor kekal. ao'apu'n kelihatan mati djisimnja raganla, itu memperlihatkari tesat tian dan kekuasaan A]lah, nahwa Allah itu bisa *.nghidupkan dan bisa mematikan.
, . Piadi .rohani undang-undang Dasar itu dalam batinnja
hidup djiwa-raganja. Ini hanja-suatu umpama saclja, iirirr
seperti i?ng telah tersebut didalam kitab sutji Ai-euriin:
,,Ju-gfIidjul chaja minal majiti, watuchridjul rirajita liiinat
chaji" ; tentang maknanja sa;a serahkan iiepaaa siuoirasaudara jang terhormat, paia alim-ulama j"ng ,*r..rrng
hadir.
Demikianlah, saudara Ketua, saja ibaratkan matinja undang-undang Dasar tahun !945, j"rns mitin;i iiujriho ltu
tadi.
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Saudara Ketua jang terhortnat, saja kira tidak ae{a salah'
nja kalau Undangjundang Dasar L945 almarhum itu dipakai

s6bagai tjontoh bahan perbandingan susunan sitimatik
bagi Undang-undang Dasar jang baru nanti. Dan sebenarnja sebagian besar (orang banjak) tjonclong pada Undangundang Dasar 1945 itu dah banjak pula iang mengehendaki
agar Undang-undang Dasar 1945 itu dapat didjadikan pedoman.

Saudara Ketua, saja sudah membatja seluruh risalah
Pemandangan Umum babak I dan II jang telah lampau. Tetapi mengenai Undang-undang Dasar tahun L945 itu tidak
ad-a jang mengemukakan sistimatiknja, entah apa sebabnja,
mungkin dianggap sudah almarhum. Padahal perlu ditjontoh tentang sistimatiknja jang mengenai kecludukan Konstituante jaitu i\{adjelis Permusjarvaratan Rakjat, jang pada pokoknja saja usulkan suRaja kedudukan Konstituante
itu ?itempatkan seperti iang tertjantum didalam Undangundang Dasar tahun 1945 pada bab pertama, tetapi tidak

seluruhnja bab atau pasal.
Kareni kalau kita tindjau bahwa Konstituante itu pada
hakikinja suatu badan iaqg memegang kekuasaan negara
jang tertinggi dan luas serta bebas kehendaknja,-akan tetapi serentak lahirnja Undang-undang . Dasar Sementara,
achirnja mendjadi berobah kedudukan Konstituante itu.
Saja chawatir djangan-djangan sampai ada jang mengatakan nanti, bahwa Konstituante itu merupakan suatu alat/
boneka dari suatu badan, karena saja sering mendengar
ada orang jang mengatakan demikian.
Djadi sebaiknja ditindjau dan diperbaiki kedudukan Konstituante itu.
Saudara Ketua, kalau kita ingat pada awalnja, Undangundang Dasar itu dibuat oleh pahlai,van bangsa kita seperdjuangan jang berdjiwa sutji ilan luhur jang berdasarkan
dbmokrasi sedjati, maka tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa
Undang-undang Dasar tahun 1945 itu mendjadi pusaka
kita, tinggalan dari perdjuangan bangsa kita sendiri.
Bendera Pusakanjapun kalau tidak salah ada pada Kepala Negara kita, dan senantiasa dimuliakan. Sudah semestinja Undang-undang Dasarnjapun dirnuliakan pula, samasama Pusaka itu.
Sauda,ra Ketua jang terhormat, inilah tjontoh susunan
sistimatik Undang-undang Dasar 1945 jang saia kemukakan sebagai tugas saja jang rnengenai kedudukan Konsti1_23

tuante sadja dari Bab I, Bab II dan Bab III. Bab-bab lainnja tidak saja kemukakan, karena jang dimaksud tidak
mengehendaki seluruhnja Bab atau Bagian ditjontoh ; sajang kalau ditempatkan tidak pada tempat jang sepatutnja. Maka saran saja jang saja kemukakan dalam pemandangan umum ini, tjontohnja setjara tertulis tertjantum dibawah ini, tetapi terlebih dahulu diadakan kata pembukaan dan pendahuluan.
Kemudian ditjantumkan :
,,Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia."

Bab I.
Bentuk dan kedaulatan.
Pasal 1.
1. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan jang berbentuk Republik.
2. Kedaulatan adalah ditangan rakjat, dan dilakukan
sepenuhnja oieh Madjelis Permusjawaratan Rakjat.
Bab II.
Madjelis Permusjawaratan Rakjat (Konstituante).
Dalam kata pendjelasannja :
,,Kekuasaan Negara jang tertinggi adalah ditangan
Madjelis Permusjawaratan Rakjat (Konstituante).
(Die gesamte staatsgewalt liegt allein bei der Madjelis).

The highest State authorities are in the hands of Maet j etis/Konstituante.

Bab III.
Kekuasaan Pemerintah Negara.
Bunji pasal 6 dari Bab III ini sebagai berikut :
,,Presiden dan Wakil Presiden dipitih oleh Madjelis
Permusjawaratan Rakjat."
Pasal 9 dalam Bab III ini djuga, berbunji begini :
,,Presiden dan Wakil Presiden bersumpah setia atau
berdjandji dihadapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat atau Dewan Perwakilan Rakjat;'
Saudara Ketua jang terhormat, hanja sekian pendapat
saja dalam pemandangan umum ini, jang saja adjukan sebagai saran atau usul tentang urutan bagian mengenai ke-
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dudukan Konstituante, agar nanti dapat dimuat dalam sistimatik Konstitusi baru pada Bab I, II, III, jang akan disusun itu.
Maka tidak lain saja mengharapkan dengan hormat hendaknja mendjadi perhatian Sidang Madjelis jang mulia ini.
Terimakasih.

Ketua: Dipersilakan Saudara Prof. Mr Soehardi.

Prof. Mr Soehardi: Saudara Ketua jang terhormat, si-

dang jang mulia, dalam menghadapi dan turut-serta dalam
Pemandangan Umum mengenai atjara B. 3, ingin saja menjatakan penghargaan fraksi saja Partai Katholik terhadap
hasil-hasil jang telah ditjapai oleh para Anggota Panitia
Persiapan Konstitusi baik sebagai keseluruhan maupun sebagai perseorangan, jang berkat kerdja jang serieus telah
dapat menjiapkan dan menjediakan kepada sidang lengkap
Konstituante suatu berkas bahan-bahan keterangan jang
mungkin belum sempurna, tetapi tjukup untuk memberi

djalan dan arah bagi para Anggota Konstituante untuk

mentjoba mengambil keputusan atau keputusan-keputusan,

mungkin preliminair, tentang soal-soal "jang patut dimasukkan dalam Undang-undang Dasar jang akan dibentuk.
Tiadalah perlu disembunjikan perasaan jang timbul pada

diri saja, bahwa pekerdjaan saja sungguh dipermudah dengan adanja bahan-bahan keterangan jang dimaksudkan

diatas. Banjak waktu dapat dihemat, banjak penjelidikan
tak perlu dilakukan sendiri, apalagi kalau diingat bagaimana sulit untuk memperoleh bahan-bahan literatuur dilapangan ini, sungguhpun orang bersedia untuk memikul
dan mengeluarkan biajanja. Dalam hal ini Saudara-saudara
tentu sepengalaman dengan saja, bahwa tidaklah setiap
orang beruntung pada waktunja mendapatkan sesuatu
buku jang segera dibutuhkan untuk djabatan atau pekerdjaannja. Pengalaman saja adalah kali ,,toeval", bahwa
saja mendjumpai buku jang saja butuhkan.
Saudara Ketua tentu ,,ongevraagd" suka mendjamin
bahwa segala ,,bevinding" dan registrasi daripada para
Anggota Panitia Persiapan Konstitusi jang telah berke.
sempatan untuk mengemukakan bahan-bahan jang dimak.

sud adalah dilakukan setjara djudjur dan

belangeloos,
sesuai sumpahnja pada waktu menerima djabatan sebagai
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Anggota Konstituante. saja sendiri memang memperoleh
kesan. bahrva pada umumnja jang dikemukakan paia Anggota Panitia Persiapan Konstitusi tersebut memang faktafakta jang objektif, sekurang-kurangnja mereka berusaha
sebanjak mungkin untuk objektif.
Dengan sekedar kata pengantar tersebut diatas, idzinkanlah saja saudara Ketua jang terhormat untuk memasuki
materi jang sekarang mendjadi atjara.
Lebih dahulu Fj_a mengakui terus terang disini, bahwa
dari rumah saja bukan specialist, ahli tatanegara, akan tesaj?- akan menljoba qaar vermogen menlumbangkan
llpj
fikiran-fikiran serta bahan-bahan jang-mungkin berfae?ah.
1. Bentuk.tiap-tiap negara adalah hasil perkembangan
nasional, demikianpun bagi bangsa Indonesia dengan RepulliF I1{onepianja. Setiap tindak aktif kenegaraln atau
politik {id{ului dengan idee-idee atau nilai-nilai kenegaraan (politik) atau sosial umumnja, jang oleh sedjarah ter-

bangun dan tersusun harmonis, idee-idee dan nilai-nilai
bersama mana nj-ata hidup dikalangan rakjat dan merupakan dasar atau alas jang harus direalisir dan ditindungi.
Demikian misaln ja dikalangan rakjat Indonesia hidup
kesadaran atau keinsjafan tentang: penghukuman terhadap kedjahatan (nasional maupun internaiional), perlawan-

an terhadap pendjadiahan, pembelaan negara terhadap serangan musuh, pemeliharaan keamanan, penjelesaian- tentang sengketa-sengketa perdata dengan saruran-saluran
pengadilan, sikap toleransi, hormat terhadap kebebasan
asasi, kerdja-saq? _koperatif dalam lapangan kehidupan
ekonomi dan masih banjak nilai-nilai politik dan sosiat lainKesemuanja nilai-nilai itu, jang merupakan kekajaan
lia.
bagi bangsa, adalah hasil perkemloangan atau akibat-a{inat
tindak kebidjaksanaan jang tepat dan jang dilakukan sebagai penjiapan sjarat-sjarat lebih dahulu atau dajaupaja-dajaupaja tepat sebelumnja. Kesemuanja nilai-nilai-sosiai bersama itu meliputi segala kehidupan manusia dan merupakan suatu fonds atau dana nilai-nilai nasional. Dan menurut pendapat saja, Konstitusi Negara djuga termasuk dalam fonds atau dana nilai nasional tersebut. pada suatu
atau sekali saat dalam sedjarah bangsa Konstitusi adalah
tidak lain daripada tindak aktif kenegaraan (politik) sebagai hasil perkembang?! atau akibat sjarat-sjarat tepat
jang tersediakan terlebih dahulu, tetapi menlingat iuas
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isinja mempunjai nilai utama. Didalamnja termuat nilainilai dan norma-norma pokok dan mempunjai deradjat ter-

tinggi dalam kuasa mengikatnja pada lapangan hukum positif (tertulis). Djelas kiranja disini, bahwa sikap atau pendirian, bahwa Konstitusi adalah untuk mentjipta atau membentuk bangsa, adalah tidak benar.
Oleh karena itu dalam kita bersama melakukan tugas
jang diperintahkan oleh pasal 734 Undang-undang Dasar
Sementara, tidaklah kita dapat menjampingkan ketiga Undang-undang Dasar Sementara jang sampai sekarang dikenal oleh Negara Republik Indonesia. Proces perkembangannja menundjukkan garis tegas arah/tudjuan perdjuangan bangsA Indonesia. Maka oleh karena itu rumus b Lam.
piran I jang antara lain berbunji ti..... ..... dan soal-soal
jang tertjantum dalam Undang-undang Dasar Sementara
L945, t94g dan 1950
dapat didjadikan bahan
untuk dimasukkan dalam Undang-undang Dasar Repu.
blik Indonesia" kiranja boleh saja pertimbangkan kepada
Sidang Konstituante sekarang ini untuk ditetapkan sebagai
patut dirnasukkan dalam Undangtermasuk soa'l-soal jang
-akan-dibentuk.
undang Dasar jang
Sudah barang tentu Saudara Ketua, bahwa harus diperhatikan, bahwa Undang-undang Dasar Sementara jang
terachir itu ditetapkan + 7 tahun jang lampau. Mungkin
ketentuan-ketentuan tentang soal-soal tertentu telah mernbutuhkan penambahan atau perubahan, ataupun samasekali telah beku ketinggalan djaman. Dalarn hal itu Saudara

2.

Ketua harus dilakukan penilaian kembali atau samasekali
harus diganti dengan nilai-nilai nasional baru, jang dalam
pada itu telah kelihatan tumbuh ataupun berkembang.
Untuk pekerdjaan itu dibutuhkan ukuran penilaian dari.
pada norma dasar jang bersangkutan jang terdapat dalam
Undang-undang Dasar Sementara itu.
Kebutuhan adanja ukuran menilai itu djuga berlaku daIam hal he,ndak menentukan soal-soal baru jang patut dimasukkan dalam Konstitusi jang akan dibentuk itu.
Saudara Ketua, disini kiranja saja dapat mempergunakan pangkal (jang saja vooronderstel ada), bahwa antara
kita semua disini terdapat common sense tentang sifat dari
norma-norma pokok jang diputuskan akan masuk kedalam
Konstitusi. Norma-norma itu adalah asas-asas pokok untuk
tingkah-laku. Untuk norma-norma chusus bukanlah temL27

qatnja dalam Konstitusi, melainkan dalam undang-undang
peraturan-peraturan perierintah.
_organik dan_seterusnja
f,apqiran II diantara bahan-bahan jrhg kita terima, menjebut djuga dalam angka L sebagai berikut :
__ ,,Menurut anggapan jang lazim berlaku pada waktu ini,
Konstitusi itu' merupak-aq .rumusan pokoli-pokok pikiran
tentang tjara mengatur kehidupan sesuatu bingsa (nlegara).
Perkataan rumusan disini berarti rangkaian k'ata-kat"a sedemikian .rupa sehingga menggambar[an pengertian tertentu tentang sesuatu keharusan". Djadi -suatu ,,sollen",
suatu asas tingkalq laku sesuai kelajakan (pantas),'atau delgan perkataan lain norma-norma pokok tentang tjara.
tjara mengatur kehidupan sesuatu bangsa.
Diatas telah saja kemukakan adanja kebutuhan akan
ukuran untuk memberi harga pada nilai-nilai nasional, dah*- hubungan ini asas-asas pbqot. Menurut hemat 'saja
y.sa!? ilu (!anja). dap3.t-dltjap_ai dengan tjara berfikir jang
final-iltis, oleh sebab didalarn-konsepii asas (beginseg suaafi
s_gkalisus tertentukan (terumus) hasil atau bual jrn'g akan
ditudju (ingat beginsel
vr,uchtbeginsel). oleh i<arEna disini mengenai asas-asas pokok mengatur kehidupan bangsa
(negara), maka jang mehentukan nilai norma-norma asasi
adalah, qpak3h efektif untuk merealisir tudjuan negara.
Karenanja dalam mengukur sesuatu nilai nisional j"ng
berumus norma-norma asas, dengan sendirinja mengdmuka tudjuan daripada negara.
Mungkin disini o{?ng lalu akan mengemukakan ter.dapatnja
suatu kesulitan besar, karena m6ngenai tudjuan
negara, J_?ng _lgrga.qtung kepada ideologi goldngan malingpgsils.- Kesulitan itu memang mungkin dipat tlmbul, aka-n
lgtagi ti$ak .berarti, bahwa terhadap padairja tidak mung-

kin tertjapai penjelesaian.

. Pendapa.t i?ng berkala, bahwa kesuiitan itu tak mungkin
,ak.an dapat^ diatasinja, konsekwen akan sampai pada fiaiit
bahwa suatu .negara akan hanja dapat dib^entuk di*rn"
pada bangsanja terdapat satu djenis igama atau t<epeii3ajr.T, ph-r.1gga ada satu Godsdienstig"zedetijke eefitreiits-

Dalil itu ternjata tidak mempui;dl arti"jang ,lsorui,
Ft*gn? - sedjarah umat manusia oiounia menuialut<tan
fakta-fakta lain. Kenjataan menundjukkan, bahwJ rubl"-o*basis.

garq dapat dibentuk dan seterusnja_dipehhara kelangsungannja diantara bangsa-bangsa (luku-suku bangsa)" jrng
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menganut_ berdjenis-djenis agama, sehingga tak terdapat
satu godsdienstig zedelijke eenheidsbasis.
Demikian pulalah keadaannja dengan bangsa Indonesia.
Njata bahwa agama bukanlah satu-satunja alas untuk membentuk negara nasional. Tampak pulalah disini kebenaran
apa jang saja kemukakan dalam angka 1 diatas bahwa bentuk tiap-tiap negara didahului dengan perkembangan nasional, Lebih djelas mengemukakan disini, bahwa dalam kita
menetapkan Konstitusi sekarang tiadalah maksudnja untuk suatu negara baru.
3. Basis kesatuan itu bagi Negara Republik Indonesia
adalah jang kita kenal semua, jaitu Pantja Sila. Ini njata
merupakan fundamen kesatuan, njata suatu nilai nasional,

terdiri dari lima buah nilai tersendiri jang

terangkai
bersama mempunjai tudjuan memelihara Indonesia sebagai
tempat jang memberi kesempatan kepada Warga Indoneiia
untu'k memperkembang pribadinja, djasmani maupun
rochani setjara optimaal. Kalangan berilmu mengistitahkan: Pantja Sila adalah dasar filsafat Negara Republik

Indonesia. Karenanja tidaklah dibutuhkan alasan-alasan
lain,untuk tetap melangsungkan Pantja sila sebagai dasar
f,ilsafat Negara kita dan pantas, ja, bahkan haruslah bahwa
Pantja Sila itu selengkapnja dan dengan keluhuran dimasukkan dalam Konstitusi jang akan dibentuk itu : Tempatnja 'dipraeambule atau mukadimah. Dalam pasal-pasalnja
Konstitusi perlu pula kiranja diadakan perintjian-sebag-ai
implementationnja. Indah benar, Saudara Ketua, penjandra-

an Pantja Sila jang dilakukan oleh Dr Ki Hadjar Dewantara sebagai berikut:,,Pantja Sila dibenarkan sebagai
kenjataan, diakui dan disahkan oleh bangsa Indonesia
setjara jakin dan ichlas. Pantja Sila mendjelaskan serta
menegaskan tjorak-warna atau watak rakjat kita sebagai
bangsa-bangsa jang beradab, bangsa jang berkebudajaan,
bangsa jang menginsafi keluhuran dan kehalusan hidup
manusia serta sanggup menjesuaikan hidup kebangsaan
dengan dasar perikemanusiaan jang universeel, meliputi
seluruh alam kemanusiaan, pula dalam arti kenegaraan

pada ehususnja."
4. Orang sering pula menangkap Pantja Sila sebagai
ideologi Negara Republik Indonesia. Eidalam menggunakan
begrip atau pengertian ideologi orang tebih menekankan
pada tudjuan jang ditj'ita-tjita,kan hendak ditjapai. Memang

l2g

penclirian dernikian tak mungkin disalahkan apabila oraug
dapat menerima bahwa didalam merumuskan asas dasar, se'
perti halnja tiap-tiap sila dari Pantja Sila, segela pula,
C;adi serentak mengemuka tudjuannja,- seperti diatas teiah saja terangkan. Dengan demikian sebenarnja.tjara me'
manddng setjara ini tiadalah beda dari jang diatas.
5. Dua pengertian atau konsepsi masing-masing m?upun bersama-sama mempunjai tugas p-enting . dalan - kehidupan negara. Pantja Sila sebagai dasar filsafat dan
atau-ideologi Negara Republik Indonesia tidak akan hapus
ataupun lenjap selama Negara Republik masih !.!tp _ada
dan iidak terbentuk negara atau negara-negara lain Sela'
ma Negara Republik Indonesia proklamasi 1945 (17 Agustus), clalam mana kita seluruhnja turut-serta, sehingga tak
penggolongan orang-orang dengan_nama ?ngperlu
^katan adanja
L945,, selama itu Pantja Sila akan tetap ada. Ideologi
suatu negara hanja musna dengan musnanja institution
Negara. Ifulah pula sebabnja mengapa di Perantjis kekajaan
luhur jang tertjantum dalam dekomen nasional Declaration
cles Dioits 1789, jang memuat nilai-nilai nasional jang pen'
ting-penting, diantaranja djuga ideologi negara,_ sekalipun
penting seliali, tidak dirasa perlu untuk dimuat lagi dalam
konstitusinja.
Hal ini berlaku pula terhadap nilai-nilai nasional selebihnja jang' terclapat dalam praeambule Undangluld,ang
Dasar kita tahun 1945 jang tidak termuat kembali dalarn
praeambule dalam Undang-undang Dasar 1949 dan 1950.
6. Didalam memperbintjangkan Pantja Sila ini saja teringat pada peristiwa-peristiwa bulan-bulan achir ini iang
semalam djuga telah tersinggung dalam sidang ini. Jang
saja rnaksud ialah pelanggaran-pelanggaran (orang setjara
Timur menjebutnja menjimpang) ketentuan,ketentuan
dalam Undang-undang Dasar iang berhubungan dengan
pembentukan alat-alat perlengkapan Negara (penundjukan
formatir dan lain-lain).
Saudara Ketua, pelanggaran-pelanggaran demik,ian, jang

djustru dilakukan oleh Oknum pentjipta sendiri (atau

menurut istilahnja sendiri: penggali Pantja Sila dari bubuk
hati Rakjat Indonesia) daripada Pantja Sila tidak hanja
patut disesalkan, mela,inkan djuga membahajakan. Pad,a
saat-saat nilai-nilai penting terantjam, terlanggar, selajaknja Rakjat, Penguasa tertinggi mengambil tindakan untuk
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menjelalnatkan seterusnja, didalam sedjarah bangsa-bangsa dalam, pernjatoorFp€rrljataan jang ketinggian mengikat.
nja tiada beda daripad"a Konstitusi.
Bagi kita, Saudara Ketua, terhadap precedent-precedent
seperti jang ditimbulkan oleh Presiden Republik Indonesia
itu seba,iknja Konstituan,te mengambil keputusan nantr
untuk merumuskan pasal-pasal jang merupakan pendiagaan-pendjagaan terhadap usaha-usaha interpretas'i jang ku'
,rang djudjur, djadi tidak adil dari siapapun atau alat perlengkapan Negara apapun.
, Dalam hubungan interpretasi jang menjeleweng dan
t'idak sewadjarnja itu patut pula mendjadi perhatian Konstituante masalah jarng dimaksud dalam pasal 127 Undangundang Dasar Sementara (pasal 10 Undang-undang Dasar
1945). Tidaklah dapat masuk akal pembentuk Undang-undang Dasar untuk memberi tugas aktif ketentaraan pada
Kepala Negara. Dimaksudkan oleh pasal itu pengikatan kehormatan, djad,i sesuatu nilai. nasional jang tak mungkin
dianalisa mendalam dan memang pada tiap bangsa terdapat nilai-nilai jang demikian itu, jang dirasa dan dialami
adanja, seperti pula kehormatan bangsa (eer), jang kebal
terhadap usaha-usaha analisa op straffe van tumbangnja ne'
gara. Bagaimana tjaranja, nanti dapat dimusjawaratkan,
tetapi sekarang saja sudah memandang perlu untuk mempertimbangkan supaja Konstituante memberi ketegasan
dalam masalah ini.
Pun saja turut pula minta perhatian Konstituante terhadap keengganan Presiden Konstitusionil untuk menandatangani Rantjangan Undang-undang jang telah disetudjui oleh Pemerintah (Kabinet) dan oleh Parlemen.
Demikianlah Saudara Ketua Pemandangan Umum saja
dalam babak I ini. Soal-soa1 lain jang patut dimasukkan dalam Konstitusi, akan dikemukakan oleh kawan sefraksi
saja sebagai perlengkapan pemandangan saja.
Terimakasih.

Ketua: Saja persilakan saudara Prof. Soediman Kar'
tohadiprodjo.

Prof. Mr Soediman Kartohadiprodjo: Saudara Ketua,
jang mendjadi soal pembitjaraan sekararig ini ialah seperti
jang tertjantum dalam atjara rapat: Menetapkan soal-soal
jang patut dimasukkan dalam Undang-undang Dasar.
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Masalah pertama iang kita hadapi dalam pada ini -untuk ,mentjaii ukuran tentang apq jang dapat .kita katakan

patut suitu ukuran, Saudaia Kqtua, seperti sestrn$guh-

ir;a sudah merupakan inti-sari daripada arti kata ,,ukuran",
jing seobjektit-bn;ettifnja, sepandjang. sesuatu jaqg. dila'
kukan oleh seoran"g manusia itu mring[in bersifat objektif.
Mengapakah hai ini merupakan masalah pertama iang

kita hadapi?

Untuk mendjawab pertanjaan ini, malka_s_aja *111. Saudara Ketua dan rapat lang mulia mengalittklt qikiran .kita
sebentar kekeadian djauh lebih remeh daripada apa jang
f.ii* hadapi sekarang, jaitu mgndjaw_a.! .perta-njaan: RahanUrtr"n itttg patut dip-aliai untuk mem'nimn gado-gado. Ka1au
f.it" t**".riuhi ketentuan kiranja kita akan 'mengamb'ildi
landjaran, ketimun, dan sebagainja;
iro?*,- t rtirttg
-barangkali dipergunakan pula krai. Kalau
Dja;,; Timur
cliiuar negeri dimana bahan4vahan jang .kitq pergunakan
di Indonelia tidak lazim didjumpainja, kita hendak memnif.i" grOo-gudo, ,maka kirqnla kita_ akan ,memperg.unakan
bahan-"baha[ lain, s€sua,i 'dehgan keadaan. Tetqpi dala'm
tidak bertindak sembarangan; _.tidak akan
ild; ini kita
ilu"g"-bil bahan asal sadja bahan itu dapat-dimakan- Miriinia, kita disini tidak akan mempergunakan singkong
ini tidak lazim; atau kesemek, dan sebagainja'
.Melihat
"ftftint ini -semua, maka dapat kita katakan, bahwa katjuttg pandjang dan ggbagainja-adatatr patut dipakai seba-gai
nrft.lt'untdt< riembikin gaOo-gado ; singkong, Fes-emeB, dan
tidak pa!u!. Apakah j?ng mendjadi. ukuran
r.nririnir
untu"k ,menentukair bahwa-iang satu-patut 'dan iang lain
tidak patut itu? Kelezatannja.
Natt, Saudara Ketua, demikianlah pula harus kita tentu-

tan tebih dulu, sebe,lu,mnja kita ,rnenetapkan bahan"bahan
rpi jrng kita hendak masukkan kedalam Undang_-undang
b'.sr"i iiu, ukuran apakah
-itu iang hendaE kita ambil untuk

..n;rtttan sesuatu

patut dimasukkan dalam UndangunOdng Dasar. Kalau untuk membikin -gado-ga-dg sadja,
uuitu frd jang dapat kita anggap tak terbitang, su{1h-masuk
akal kalad di[ernintjangkan apa jang p1!ut dan tidak patut
lebih:lebih dilam m-embentuk sesuatu Undang-undang Dasar, sesuatu jang demikian pentingnja bagi negara.
Saudara Xetua, barangkali tidak usah didjelaskan lebih
landjut, bahwa Undang-undang Dasar itu adalah sesuatu
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peratu,ran jang memuat ketentuan mengenai kepen'tingan
negara. Sekarang'demikianlah keadaannja, rbalhwa kepentingan negara itu beraneka-warna tjoraknja dan tak terbilang djumlahnja: ketertiban negara, keselamatan negara,
kesedjahteraan negara, Warga Negara, dan lain-lain sebagainja. Semuanja ini penting bagi negara. Bagaimanakah
tjara memilihnja patut tidaknja sesuatu kepentingan negara diberi ketentuan dasar dalam Undahg-undang Dasar?
Saudara Ketua, dalam usaha kita mentjari ukuran- ini,
maka tidak ada salahnja kalau kita merenungkan sedjenak apakah sesungguhnja suatu negara itu, karena ukuran jang kita tjari itu mengenai kepentingan negara dan
Undang-undang Dasar dimana kepentingan-kepentingan terse;but hendak dimasukkannja.
Saudara Ketua, negara itu, pertama-tama adalah suatu
organisasi manusia dibagian muka bumi jang tertentu. Kemanapun pandangan kita kita lajangkan, ke Saudi Arabia,
maupun ke Israel, ke Amerika Serikat, Inggeris, Perantjis,
maupun ke Sovjet Rusia, Republik Rakjat Tiongkok. ke
India ataupun ke Djepatrg, kita akan mendjumpai keadaan
dan masalah jang sama dalam penjusunan, kalau disusunnja, Undang-undang Dasar.
Kesemuanja na{na jang saja sebut tadi menundjukkan
suatu negara: negara Saudi Arabia, negara Israel, negara
Amerika Serikat, dan sebagainja. Dan masing.masing itu
merupakan negara, kanena adanja organisasi manusia, dan
masing-masing meliputi bagian tertentu dari muka ibumi.
Dan bahwa dalam negara itu jang terpenting ialah sifatnja
sebagai organisasi manusia dibuktikan dengan kenjataan,
bahwa bagaimanapun luasnja padang pasir Sahara, karena
didalamnja tidak ada organisasi manusia, maka tidak ada
seorangpun jang akan menjebutnja sebagai negara.
Negara sebagai or'ganisasi manusia sudah dapat di,harapkan mempunjai alat-alat perlengkapannja jang kesemuanja
djuga terdiri dari manusia: barangkali ada kepala negara,
ada pemerintah negara, ada pembentuk Undang-undang Dasar, dan lain-lain sebagainja, dan: masing:masing ini terter
diri dari manusia pula. Dan selandjutnja, manusia jang
masuk dalam organisasi negara ini;- untuk hal ini saja
minta perhatian sepenuhnja; tidak berobah sifatnja sebagai manusia: ialah suatu machluk jang berdjiwa dan
I:erakal; dengan sifat-sifatnja jang baik dan jang buruk;
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mempunjai kehendak dan sebagainja.-D-an keadaan ini tidak
;djt terdapat pada manusia iuhg duduk dalam sesuatu alat

peiiengt<apini.egara,tetapipul?jan8.a.dadiluarnja.
- KenJataan apakah
iang kita djumpai dalam negara itu?
Bahwa diantara rnanusia iang rberoganisasi dalam negala
tadi ada seorang atau sekelompok manusia jang- menguarii t.ittttSu, denlan arti, bahwa qeor.a{rg atau sekelo-mpok

manusia itri menentukan tentang banjak hal apa jang harus
itr" iiOak boleh didjalankan oleh manusia-manusia lainnja
Undang-undang jang
didalam negara
"otehitu. ia, sedemikanlah
seorang atau sekelompok manusia itu,
ditentukan
bahwa seseorang itu diasingkan dari perg-aulan hidup dengan ffierempat[annja dllempqt terpisah.'dari manusia'rllaiainnia; ia diiendjara; bahwa \ad.anglkadang seseotittg itu diambil njawanja. Dan anehnja, bahwa .manusia-m"anusia lainnia iiu rnentaati tindakan seorang atau sekelompok manusia tadi.
Dalam sedjhrah negara, kita mendjumpai,. bahwa. jang
*.ngJ*sai n6gara itulOalaltr seorang s?dj.a.,jang,l?-tl-t"tl
deng"an nama lradja".-P-tli s-edjarah 9:$+ ttitl masi!. ingat
liito?f"" iio:i t ouis 1III, xIV dan XV dari Peran'tjis dan
O"ri iiOja gtinry VIII dari Inggeris. D.-ng?.n getjarik kertas
sadja, dengan tihak pak?i pe'meriksaan lebih dulu seseorang

"iiiu

ja jang tidak djarang diikuti
a;p;t
-[u.Xtdimisukkan fendjaia,
u'

rn'f l"i"H]tXll' l; g a r a u d ah b e r ab a d ab a.{ la_ry 1 n j a
**"iiif.'perhatian ahli ferfikir. Bertanjalah ahli-ahli .berfikir ini:' Dengan dasar apakah seorang - atau sekeloms

prk manusia iTu dapat meirguasai
irla
"

sene gam'l

-

kawan-kawan sehidup-

pada isal-mulanja, maka pertanjaan_ in! didjawab: Seorang ,manusia itu iradja) daplrt be.rtinda4 begitu ,,dengg.r-r
Xiiuiia Tuhan" ,,bij de gratie Gods", ,,by the grace oJ God"'
Demikianlah meriAitamnla pendirian ini sampai padq masa
sekarang masi,h ada sisa-sisah;a. Kalau teori itu sendiri tidak
masih irempunjai pengikut-pen_gikutnja, setidak-tldlknja
iiiian tadi masiir m6mpunjai-redlmentnja dalam Undangundang negara-negara iqqg memp-unjai gghagai kgp?la negiii":i
se6rang ra,Aia.--WtigaJnj.a kittY kita me'mbatj-a se'
i,wet"
gelinda, maka ini di,mulai dengan "Wij, Juliana,
6uah
bij cle gratie Gods l(oningin 'der Nederlanden"'
ke*[Oian pandangan ini berobah, meskipun perobahan
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ini meresapnja pada pikiran manusia sangat pelahan-lahan,
rnemakan wat<tu berabad-abad. Pero'bahan ini menudju ke-

pikiran, bahwa manusia masing-masi.lg .i?"g berorganisasi dalam negara itu masih tetap memilik! leplibadian'
nja; bahwa dengan mengingat diri dengan di3lan berorganisaSi dalam sesuatu negara seorang manusla' me-sKrpun
arah,

kehilangan sebagaian dari kemerdekaannja, tetapi tidak
melebulkan seluruh kepribadiannja; bahwa seorang atau
sekelompok manusia itttg menguasai lain-lainnja-itu malahan mempunjai sumber liekuasaannja pada keseluruhannja
berorganisasi dalam negara.
manusia^jtnlg
Saudat"a fltua, pida masa orang beipikir, bbhwa kekuasaan seorang atau- sekelompok manusia lalg .menguasai
lain-lainn;i itu bersumber pada ,,karunia Tuhan", maka ti'
dak ada t"empat pada pikiran, bahwa anggota 'negara. dapat
turut tjampur denganlrusan negara, apalag! meminta perdari jang mendjalankan kekuasaatt. 59tanggungan-Ojawa6
gali"sesiratu didjalankah .9leh seorang atau sekelompok
manusla lang berkuasa itu menurut sesukanja sendiri
tidak menghiraukan akan kehendak lain-lainnja,. karena
didjalankannja itu diterimanja dari Tuhan'
t-et<uasaan jang
-peftanggungan-djawab,
maka ia akan pertangKalau ada
gung-djawabkan Pada Tuhan.
Pada masa dan dimana aliran, bahwa iang berkuasa itu
mempunjai sumber kekuasaannja pada keseluruhannja manusia anlgota negara, ma'ka dapat-merupakan masalah, bagaimana-tJaranjfmeminta perfanggungan-djawab dari medalam ne-gara: b.agaimana
i.f.u jang"mem"egang
"menjalurkankekuasaan
kekuasaan, ian$ 'bersumrber pada
tj,aranja
lieseluruhan riranusia anggota negara itu, kepada seorang
atau sekelompok manusia iang memegan$ dan mendjalan'

kan kekuasaan tadi.
Saudara Ketua, diatas dikemukakan, bahwa pertanjaan
jang sudah berabad-abad lamanja mendj_ad-i soal pikiran
ifrn--atrti berpikir, ialah: Dengan dasar apakah seorang atau
sekelompokah manusia itu dapal menguasai kawan-kawan
sehidupnja senegara? Sesungguhnja pertanjaan ini harus
didahului Oengan pertanjaan: Ada sebabnja seorang .atau

sekelompok manusia itu menguasai kawarukawan sehidupnja senegara. Tetapi, inilah jang mendjadi kenjataan' bahwa belum pernah pertanjaan ini diutarakan: belum pernah
ditanjakan apa sebabnja, bahwa seorang sadja atau seke135

lompok manusia, iang terlampau ketjil-kalau dibandingkan dengan lainnja, dapat m_engu?sai ]ain-19llla.- Hal ini
ada orang
*prn:t ioO.ft Oeriitcian-masuk akal, bahwa tidakkalau
tidak
iane heran bahwa keadaannja begitu, malahan
tteriitcian, baru mereka rnerasa heran'
Keadaan begitu itu, bahwa dalam ,negara tadi seorang
manusia me-lguasai kawan-kawan lainnja
atiu sekelomp6k
r"friOre Orl*tit negara, kita djumpai- tid{c pandang. bagailain-lain titll *1i5!]3og
*""r iiorak, bent[k, s1!a!, dan
rnendjadi anggotanja. B{k kalau negara itu manusra-ma'
nusia didatamija bentuk fbadannja ketjil, atau kulitnja-sawo
djuga'
*;6"g, ncuning, putih, biru, atau rblgqimanapqn
p-ertjaja piAf satu_Tuhan atau tidak, atqu beragama

"tru
i;ffi;

K"ifr"oUfi, Budha, Jahudi, atau menganut kepertj-ajaan
faktor-faktor ini semua'- dalam
Iain, tidak ,menghiraukan
"itu
selalu .ad_a -seqrang atau sekelompok
iestiatu ttegata

manusla

j*ig menguasai lain-lainnja dan karena itu tiapl

menghaqa'p1 masalah tersebut, ialah
masatati dimanakah sumbei t<et<uasaan jang akan dipegang
oleh seorang atau sekelompok ma_nusia. jals menguasai

ti"p n.gtt" Ito akin

i;i*di6ja."Masalah jang pemetjahannja akan memberi
djawabatt ptOt

p'"k

*t"uiii

p.ttt"itan ipa'tatr seoring

atau . sekelom-

dairat dipertanggung-djawabkan atau tidak
tindakan-tindakann;a oleh lain-lainnia - iang 'dikuasai

"trs
A* f.tit"

Oipat dipertanggung'djawabkan, oleh siapa dapat
dipertanggung-djawabkan dan -bagaimana tjaranja minta/
m^emberi pertanggungan-dj awab tadi'
Saudarf Ketui, pun kita, iang berorganisasi- d-al.am ne'
gA;; i{.pudif. lnrioiresia tidili lupqt .dari. masalah ini. Maka
[rtru kiia sekarang berkuur-pul disini untuk qe_rryugjawarah
inilah iang
l*tr"g disar-dasal negara lkita, 'maka masalah
pertam"a-tama miqta perhatian kita :dtt jang pertama-tama
kit" e"tirhkan Masalah, apakah seorang ?tag sekelompok mairusia jang mqngu-lsaf manusia-manusia lainnja
Oitt.g.*" kita
itng lazim dise'but pemerintah neg&f&
dapat diperfanggung-dj awabkan- atas tindakan-tindak"f."ti
tidak, d;n t<itau dapat dipertanggung-djawab"trn
tjaranja dan oleh siqla pertanggungan-djakan bagaimana
wab itriharus diminta dan diberi. Atau dengan mempergunakan perkataan tehnis: bagaimana akan bentuk pemerintahan negara kita itu:

fi;ril

.""ir
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Saudara Ketua, barangkali beberapa orang akan mengatak4n, bahwa pertanjaan ini bagi kita bukan merupakan
pertanjaan lagi. Bukankah dengan dibentuknja Dewan
Pembentuk Undang-undang Dasar atau Konstituante ini
jang dipilih oleh rakjat dengan djalan pemilihan umum
sudah tjukup pertanjaan tadi?
Benar, Saudara Ketua, ,bahwa rnenurut sedjarah ilmu politik demikian halnja. Bahwa, ketika untuk pertama kalinja
diadakan suatu undang-undang dasar didunia ini, ialah di
negara Virginia, jang sekarang merupakan negara bagian
Amerika Serikat, lebih dulu oleh rakjat anggota-anggotanegara Virginia itu ditentukan sikap tentang persoalan
tadi, bahwa pembentukan Undang-undang Dasar, dan
begitu pembentukan dewan pembentuk Undang-undang
Dasar
merupakan suatu akibat daripada ketentuan oleh
rakjat negara jang bersangkutan. Demikian halnja dinegara-negara Virginia; demikian pula
Amerika Serikat
ketika pembentukan undang-undang dasarnja; demikian
djuga seterusnja di Perantjis ketika pada djaman Revolusi
Perantjis rakjat membentuk Konstituante.
Tetapi selalu demikiankah keadaannja sesudah itu?
Saja hendak memperingatkan pada Konstituante-konstituante jang dibuat segera setelah Napoleon I dikalahkan di
Leipzig dan kemudian dibuang dipulau Elba. Konstitusikonstitusi jang dibuat pada masa itu belum membuka ke-

-

di

mungkinkan kepada jang dikuasai, atau jang diperintah
untuk meminta pertanggungan-djawab dari jang menguasai
dan jang memerintah dalam taraf demikian, bahwa pertanggungan-djawab itu rnempunjai akibat jang berarti pada
iang diminta pertanfgungan-djawab.
Begitulah, Saudara Ketua, kita masih ingat pada undang'
undang dasar keradjaan Nederland pada masa itu. Segala
kekuasaan diletakkan pada Radja; terdapat parlemen; parlemen'dapat mengadjukan pertanjaan-pertanjaan kepada
Radja melalui menteri-menterinja, ini berarti minta pertanggungan-djawab dari Radja, tetapi kalau sang menteri
atas nama Radja sudah mendjawab dan andaikata diawaban itu tidak memu'askan parlemen, maka tidak terdjadi
apa-apa dan tidak mungkin terdjadi apa-apa ketjuati revolusi.
Apa jang saja kemukakan ini dapat ditentang dengan pernjataan,'bahwa konstituan'te-konstituante itu tidak dibentuk
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oleh suatu badan konstituante. Kalau begitu, saja-hendak
n.rfr[r" diri dengan men$emukakan,-tidak
]o$wa undang-unada satu suaraffit d*ar tersebut berdja-l.an.dengan
pun-:r"f iurO.ngq{, !.ail. didalam maupun difu-ar parlemeu
perobahan dalam undangi;-g"n1g;le.hunOiki diadakannja kita pegang pada. kedau'
ilnO"rrig disar ;;di. M;"Oi-"qi, $tair
ada1i.1 tentangal tad-i. maka
il6" ?akjat, dengan tihak
*Au"g-uriAthg da"sar jqts disadiikan- i-tu telah diterima

;-dt;i
irJ"

i."oiti, tiiena

Olprf

i ang seolah-otah per.r_rbikinan{tiut
itu
atau
minjatakan

undan"g-undang

_pendapa.t
mulut
membuka
dengan
Oilakukan

-pikiran
mengekita dan

luarkan suara, dengJn mendjalankan suatu perbuatan.de'
tidak m6mnu[a mulut i<ita, tetapi pula dengan ting'
Gil
gal
diam sadja.
--bfiu"
mintakan. pe_rhatiaryja-. iLt, -Saudava
i.ng saja
Ketua dan raipri jrng mulia, iaiah supaja dip-ikirkan dan
aipJJ"nr.*n i6nin" dihulu, bentuk pemerintahan apakah
kita pilih grn -rygngaturnja dalam Undang-uni;;;-';il
Dasar, Oi.iur s_aja adjukan .berdasarkan logika.
tiin?
--tEt.pi
dlr$ f<eaASan sedjaratr dapat menguatkan apa
jang rnendjaOi tjita-tjita saja itu'
Dibentu,knja untuk pertama kali suatu undqqg-tldang
mulia, ialah diu:ll:
Dfii; $"A"1; f.tur, dan r_apat iangantara
jung memerlnunfut' memetiahkan soal hubungan
pada i"1, _{l_Ystru
iif, Oa" :rttg Ofirintah, dan dalamhaius
mendjalankan
U"gui*unr" iiittnji ialg memerintah
jang.aga
q?da. iang dipqOari,-peniaiuh"apakah
tu; i"li"dalam
"au"gan
perkataaq- lain: djustru. persoaliru
iifiiJtt
an bentuk pemerintahln negarl inilah iang *.,n]-*ltbkan
qofia Kon;Aili; unoing-utoang Dasal, d-a1 karenaniq
stituante. D;;?;" a.frrLian, tidak berkelebih-tebihan keiru soal p*tttil* dan jang terpentin-g ial.g
Llll: |iberi
dipetjahkan oleh
kemudian
iit<air,
dipit
_s-erta
Ghrtiln^Oa"
konstituante ialih: bentuk pemerintahan Negara..
Ada hal lain, suatu hal jing praktis, iqng. ggenjeba'bkan
puiioafan ini minta peitratian utama dari Konstituante'
pufr
^ Saja
t;ontoh soal Hak-hak Asasi Ma*ung.*bit sebagii
-kemarin
malam oleh semua pemsoal jang
nusii, suatu"
-Oiren.ii
t*61Sii salah satu soal l-ang terpenting
bitf;*
jrtig harus dimasukkan dalam Undang'undglg Dasaritu?
'-- e-puf.itt
:rttg dinamakan Hak-hak Asasi Manusiadengan
Saudara f.[ur, tiap-tiap hak selalu didampingi
_
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kewadjiban kalau kita mempunjai hak membeli sesuatu,
maka harus ada orang lain iang mempunjai kewadjiban
mendjual sesuatu itu kepada kita. Kalau kita, mempunjai
hak untuk memasuki ruangan bioskop untuk menon,ton
film jang diputar dan dipertundjukkan didalamnja, m-aka
harus ada orang lain jang berkewadjiban membiarkan kita
memasuki ruangan tadi.
Nah, Saudara Ketua, didalam hak asasi manusia, pada
siapakah ditudjukannja hak tadi? Siapakah jang berlewa'
djiban menghormati hak itu misalnja: disebut sebagai
salah satu hak asasi manusia ialah kebebasan mengeluar'
kan pendapat. Siapakah harus menghormati hak ini; siapakah lang be,rkewadilban membiarkan kita mendjalankan
hak kita itu?
Kalau kita melihat sedjarah hak-hak asasi manusia,
maka akan disebutlah sebagai hak asasi manusia jang untuk pertama kali mendapat pengakuan ia,lah apa jang tertjanfum dalam Magna Charta, suatu dokumen jqng dibikin
dipulau ketjil disungai Thames di Inggeris dalam tahun
t'itS. Dokumen in'i Aibikin oleh radja John disatu fihak
dan rakjat Inggeris difihak lain, dan didalamnja ditentu'
kan diantaranja bahwa radja (ini "beiarti pemerintah)
menitahkan, ra'kjatnja memberi sokonga+. ke'
tidak dapat
-kalau
padanja
se'belumnja tidak mendapat persetudjuan
liaripaOa rakjatnja. Ini berarti, bahwa radja. diwadjibkan
menghormati hak manusia atas harta bendanja.
Demikianlah permulaannja, demikianlah pula perkembangannja dari liak-hak asasi manusia, ialah, bahya hak-hak
asasi manusia itu ditudjukan kepada pemerintah negara.
Tetapi hak-hak asasi manusia itu baru berarti _bagi se'
suatu pergaulan hidup dalam sesuatu negara, apabila _da]am
organisasf negara itu terdapat suatu -ketentuan, _ bahwa
manusia, diluar djalan revolusi, diberi djalan untuk mempertahankan haknja kalau ini sampai dilalggar glgh i"ttg
iiiwadjibkan menghormatinja. Dengan perkatan lain, bah'
wa hak-hak asasi manusia itu baru berarti, kalau bentuk
pemerintahan negara sedemikian, bahwa pemerintah da'
bat diketok tangannja kalau ia sampai melanggar kewa'
dlibannja, jaitu menghormati hak-hak asasi manusia tadi.
Andaikata kita memilih suatu pemerintah negara ditangan seorang Warga Negara, dan bahwa dalam pada ini jang
diperintah tidak diberi kesempatan un'tuk mempengaruhi
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djalannja pemerintahan; dengan perkataan lain: kita me'
milih suatu pemerintahan diktatur, maka apa gunanja misalnja menempatkan didalam Undang-undang Dasar Hakhak Asasi Manusia. Saja mengetahui, Saudara Ketua, bahwa
kertas itu adalah sabar, dan kertas tidak akan menolak ditulis hak-hak asasi diatasnja. Tetapi apakah gunanja,
kalau pemerintah itu kita beri kekuasaan penuh, menurut
sesukanja sendiri, menentukan apa jang harus didjatankan
didalam negara, dengan tidak bertanggung-djawab kepada
siapapun, untuk pemerintah diadakan ketentuan tentang
hak-hak asasi manusia? Apa gunanja Saudara Ketua, kaIau tidak diadakan djalan setjara teratur dimana jang diperintah dapat me,mpertahankan haknja, ketjuali dengan
itjatan revolusi. Andaikata hak-hak asasi manusia dimuat
dalam suatu Undang-undang Dasar sua'tu negara dengan
pemerintahan diktatoral, kemudian oleh pemerintah itu dilanggar salah satu hak asasi tadi, misalnja kemerdekaan
untuk menjatakan pendapat, baik setjara lisan maupun
dengan tulisan, maka apakah iang dapat diperbuat oleh
jang diperintah, sedang semua alat kekuatan negara ada
pada pemerintah?
Andaikata, dalam negara dengan bentuk pemerintahan
negara diktatorial tadi, kita menentukan dalam Undangundang Dasar, bahwa badan peradilan merupakan badan
peradilan, jang bebas, b'ehas dalarn mengambil keputusannj" dari pengaruh siapapun, baik pengaruh dari rakjat,
maupun dari pemerintah, maka apakah iang dapat diperbuat oleh jang diperintah kalau pemerintah mendiktir sihakim apa jan[ haius diputuskan da]am suatu perkara iang
dirasakan pahit buat iang memegang pemerintahan negara?

Sekalipun kita tidak memilih suatu bentuk pemerintahan
ditatorial, tetapi misalnja suatu pemerintahan, dengan seorang Kepala Negara, sua'tu badan perwaikilan rakjat, jang
turut membentuk Undang-undarg, iang turut menentukan
anggaran belandja negara, pendekkata suatu bentuk pemerintahan sepeitl Oiit<uti di Nederland djaman radja Wil1840), putr dalam bentuk peme,rintahatr
lem::
negara sematjam ini maka kalau andaikata kita mengehendaki dirnasukkannja dalam Undang-undang Dasar Hak-hak
Asasi Manusia atau berdirinja bebas badan peradilan be-

I (1813
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lum tentu apakah ini mempunjai effect jang dikehendaki-

nJa.

suatu bentuk pemerintahan negara sematjam
.in'i,.Depgan
dimana perwakilan

rakjat benar turut lrnembikin i.ln-

dang-undang dan turut menentukan anggaran belandja
negara,
dimana tidak ada akibatnja-sedikitpun kalau -tg-t.pr

andaikata sampai perwakilan rakjit menolik usul
undang-undang atau_ anggaran berandja, maka sangat disangsikan_ apgkah dengan memuat saola hak-hali asasi
manusia dan hal-hal lain dalam undang-undang Dhsar itu,
d.engln tidak disertai sjarat jang tertentu, kitt akan mentjapai tudjq?n kita dengan ,mengadjukannja.
saudara Ketua, apa jang saja- kemukakln diatas sudah

tjukup terang kiranja, bahwa sebelum kita dapat me-

nentukan soal-soal
harus dimuat dalam unlang-un-jang.
{rng Dasar, serla 6agiimana tjaranja memuatnja oit"ttt
undang-undang Dasar itu, terlebih duru kita harus menentukan bentuk pemerintahan . negara, karena ini jang mendiadi_ ukural daripad? apa jang patut dan tidali pa"tut dimasukkan didalam undang-undang Dasar, demii<ian itu
kalau kita mau memberi ,kepada-undanj-undang Dasar
jqng kita bentuk ini sifat sebagai suatu pein;atiiti
nr.irrt
kiB tentang negara dan organisasinja tan - bukan gadogado.

saudara Ketua, kita sekarang bekerdja disini berdjam{iam, malahan - ada sebagian diantara tita iang neteiola
dengan sungguh-s,ungguh siang dan malam, dengan tid;k
pada mereka
Tenggnal pajah dan susah. Kita ingat sadja
-dan
duduk- dalam Panitia Rumah rangga,
sebagainja.
lulg
In,i semua kita kerdjakan dengan pengharapan tenlunja,
bahwa kita dapat mentjiptakan sesuatu jang -berguna bdgi
negar? kita; suatu Undang-undang Dasar jang pada haii
kemudian akan benar-benar merupakan rangka negara kita, _jang merupakan Konstitusi kita, tidak sadja Undangundang Dasar.
Apakah jang saja maksudkan Saudara Ketua?
Undang-undang Dasar itu, meskipun mempunjai kedudukan jang istimewa diantara golongannja, adatah suatu
peraturan, seperti peraturan jang diberikan oleh seoirang
pimpinan djawatan untuk djawatannja, suatu peraturan
d3ri. pernerintah seternpat; kotapradja, kabupalen, propinsi dan selandjutnja sepenti- peiaturan ?emerintah
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dan Undang-undang, kesemuanja ini merupakan peraturan.
Makin ting[i kedudlkan pembentuknja dalam alam pikiran
ketatanegliaan, makin tinggi kedudukan . peTrturan. 'jang
din.niutijr, rnakin istimewa kedudukannja. Tgt-tpi bagaimanapun istimewanja, seperti halnja dengan- Undang-unArng battt, tetapi pera,tuian ini.tetap merupakan peraturun, ?rn tidak t6triiangan sifat-sifatnja -sebagai peraturan'
iVlaka karena itu, Saudara Ketua, ada baiknja kit?ti3'
kalau kita me,renungkan sedjenak apakah sesungguhnja
neraturan itu, sekeda-i untuk menjedaikan kita akan nasib
i.L.rA:mn t<ita ini pada hari kemudian, untuk mentjegah
iasa tetjewa nanti.

Kalau kita jang tergolong iang kadang-kadang disebut Indonesia asli; sua[u istilah iang dengan se_g?n saj?

dari

dari
l"il
kita diharuskan membajar harga

mengutjapkannja; membeli bq1-ang

oran-g

makl
diatas
fiemn6nan ini. Tidak ada sepatah katapun hitam sipemtentang Feryadjiban
iutih jang memuat ketentuan
heh itu. fetapi tidak seorang iang tidak akan merasakan
bahwa kalau ia beli ia mempunjai kewadjiban tadi.- Tiap
il;rt pembeli dari golongan tnl mengetahui akan kewadjibannja
-'blugi itu. kita jr$ termasuk golongan Indonesia
kawan
.
bukiriasti kalau membeli sesuatu merasa wadjib peryba-

gotofrgan

lung

s"ama

jar harga pembeliiannja- Tetapi lain.daripada mereka-.itng
^Sof;ngan

Gifidk

lirdonesii asli kewadjiban ini ditulis
hitam diatis puiih, iang merupakan s-uatu peraturan. Ke'

.dmn ini mehggamLar[an, bahwa kalau ada sesuatu ke*idlin"tt ditulis diatas kertas dalam sesuatu peraturan,

pertama-tama tidaklah adanja kewadjiba-n_itu karena
f<ewaAjlban itu ditulis dalam peraturan,. melainkan bahwa
ditutis dalam peraturan itu adalah iang terkanrp"
a;rg Oitam kesadaran manusia-manusia jaqg merupakan
perfaulan hidup dimana peraturan itu berlaku'
^ S-ebatiknja suatu peraturan itu harus berdasarkan kesadaian manirsia dari le,rgaulan hidup itu. Dan kalau karena

;;ka

:*g

pe_rferkembangan djqm_an lesadaran itu berolth, ryaka
ituran harus berbbatr pula, dengan djalan d'irobah a'tau di
iirnui Arn diganti dengan peraturan jang sesuai dengan
kesadaran baru itu.
Sekali diadakan peratutan tentang sesuatu,-maka. peraturan ini merupakan alat bagi mereka jang berkepentingan
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istimewa bagi mereka jang berkewadjiban mendjalankan,
menegakkan peraturan-peraturan.
Sifat daripada peraturan ini, Saudara Ketua, ialah bahwa peraturan itu hanjalah suatu alat dari manusia-manusia
dimana peraturan ,itu berlaku, dan b'u'kanlah manusia itu
merupakan budak daripada peraturan, bahwa sifat tidak
sadja merupakan sifat daripada peraturan biasa, melainkan pula daripada suatu undang-undang dasar.
Rekan kita jang terhormat Saudara Mohammad Natsir,
belum lama berselang menjatakan dalam suatu interview
pada pers kedjengkelannja, atau tidak setudju_nja, _bahwa
Undang-undang Dasar Sementara kita seolah-olah diperla'
kukan sebagai badju, badju jang pada kali ini dipakai, tetapi pada kali lain dibuang.
Melihat pendirian Saudara Natsir ini, kiranja ia akan
tebih djengkel
-suatu lagi kepada saja kalau sai? sekarang menaUndang-lndang Dasar itu hanja merupakan
makan
suatu alat sadja, sesuatu jang kedudukannja dalam kehidupan kita lebih rendah daripada suatu badju.
fetapi, Saudara Ketua, bagaimanapun/hormat laia pada
Saudar-a Natsir, baik sebagai manusia maupun sebagai patriot, tetapi hati nurani saja tidak memungkinkan saja me'
robah pendirian saja itu.
Apakah halnja Saudara Ketua?
Berbitjara tentang alat, alat penulis misalnja, maka kita
akan mendjumpai kapur tulis, pensil, pena, tetapi ada djttga ,,Parker 51"; berbitjara tentang badjg, kita akan menOSumpai badju singlet, badju kurung, kebaja, tetapi djuga
nlOju penganten adat Minangkabau, atau Palemban$, dan
sebagainja, ataupun pula badju kebesaran seorang pendjabat tinggi.
Nah, Saudara Ketua seb'uah kapur tulis, sebuah pensil,
atau suatu badju singlet atau keb,aia dapat kita singkirkan
dengan tidak berfikir pandjang, bahkan mungkin sama sekali tidak berfiikir lebih dulu, tetapi sebuah ,,Pat'ker 51"
atau sebtrah badju penganten adat, baik Minan,gkabau, Pa'
lembang atau Bengkulu?
Kembali kepada Un,dang-undang Dasar, Saudara Ketua,
kalau ini saja lmpamakan sebagai alat penulis, atau badju,
maka Undang-undang Dasar itu adalah suatu ,,Parker 51"
atau suatu badju penganten adat.
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Apakah.leb_ullia maka ikita akan segan-segan membuang
atau menjipgkirkan sebuah ,,Parker bl', itau badju penganten adat. Tidak karena namanja ,,parker b1'; atau
namanja- badju penganten adat, tetapi karena rapi dan baglsnja, karena kepuasan iang dibeiikan oleh pbmakaian1ja. D_an berhubllg deng_an ini, kalau suatu Undang-undang Dasar itu tidak mudah disingkirkan maka ini fiaat
karena sesuatu peraturan iitu dinamakan undang-undang
Dasar, tetapi karena rapi dan kepuasan jang diberil<an olefi

pemakaiannja.

Kalau andaikata sampai terdjadi bahwa dipasaran bebas diperdagangkan suatu ,,fountain pen" ddngan mer-k
,,Parker 51" tetapi ternjata bahwa pen ini tidak ,memenr.lhi
sjarat-sjarat suatu ,,Parker 51", maka kiranja kita tidak
segan-segan membuangnja djauh-djauh,,Parker 5['f palsr-r
ini. Begitu pula kalau suatu peraturan dinamakan iuatu
undang-undang Dasar, tetapi kemudian tidark memenuhi
sjarat-sjarat-_suatu Undang-unidang Dasar, rna;ka kiranja
kita djuga tidak akan segan-segan menjingkirkannja djauhdjauh.

Saudara Ketua, saja tidak akan menanjakan, apalagi
mendjawab apa jang mendjadi sjarat-sjarat iuatu ,,Farkdr
51"_aseli, karena saja bukan ahli (pembikin) ,,fouhtain pen"
apalagi suatu ahli ,,Parker 51", tetapi saja mau memberan'ikan diri untuk bertanja dan akan mentjoba mendjawab
pertanjaan: Apakah jang mendjadi sjaraf suatu Undangundang Dasar?
Saudara Ketua, tadi telah saja kemukakan, bahwa peraturan itu tidak lain daripada ditulisn,ja hitam dia,tas putih,
daripada apa jang terkandung dalam kesadaran maiusiamanusia j?ng merupakan pergaulan hidup dimana peraturan itu berlaku. seperti telah saja terangkan tadi, suatu undang-undang dasar itu djuga merupakan suatu peraturan,
meskipun suatu peraturan jang bersifat istimewa. Karena
itu,_ maka isi daripada suatu undang-undang dasar itu djuga \arus merupakan suatu tjermin daripada apa jang ter.,
kandung {alam kesadaran bangsa dimana undan!-uridang
dasar itu berlaku. Disebabkan undang-undang dlsar itil
suatu peratur?n jqng bertalian dengan organisasi negara,
maka jang ditjerminkan didalamnja itu haruslah kesadlran
bangsa jang bersangkutan mengenai ketatanegaraan, Karena kesadaran ini biasanja berbeda antara bangsa satu
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dan lainnja, maka dapat diharapkan bahwa undang-undang
dasar dari negara iang satu berlainan daripada jang lain.
Maka karena itu, sangat berbahajalah kalau negara jang
satu menelan, mendjiplak sadja undang-undang dasar dari
negara lain.
Dalam pada ini, Saudaira Ketua, saja mengharapkan, bahwa kita jang ditugaskan menjusun Undang-undang Dasar
untuk negara ,kita ini, akan mengambil peladjaran jang sebesar-besarnja daripada jang terdjadi didalam negara kita
mengenai Undang-undang Dasar dari mulai tahun 1950
hingga kini, kedjadian-l"edjad'ian jang salnpai. pada - puntjaknja pada achir-achir ini. Bagaimana bahajanja, kalau
s-esuatu negara mendjiplak sadja undang-undang dasar
negara lain.
Saudara Ketua, apakah jang saja maksudkan?
Barang siapa tidak segan-segan mentjotjokkan Undangundang Dasar Sementara kita dengan_.Grondwet dari Keradjaai Nederland, maka ia akan melihat, bahwa banjak
pasit dari Undang-undang _Dasar Sementara kita iQ m,eru'

iakan suatu copt daripada Grondwet tersebut. Keadaan
ini ternjata benar dalam pasal-pasal djustru iang meng'
atur bentuk pemerintahan negara, jang tadi saja anggap
sebagai inti/isi sesuatu undang-undang dasar.

pada Grondwet Nederland, kita dapat membatja, bahwa:
,,De Koning is onschendbaar. De niinisters zijn-velantwoorcielijk. De Tweede Kamer heeft het recht aan de Regeering
vragen te stellen en inlichtingQn te vragen. De Tweede Kamef heeft het recht van enqu6te."
Menurut undang-undang Dasar sementara kita: ,,!1esid.en dan Wa'kil Presiden tidak dapat diganggu gugat. Menteri jang bertanggung-diawab. Dewan Perwakilan Rakjat
(D.P_R.)-dapat mengadjukan pertanjaan-pertallaan B.ada
ilan minta lieterangan dari Pemerintah. Dewan Perwakilan
mernpunjai hak enquete. Disana ,,begroting"
Rakjat djuga
-dengan
diteiapkan
,,wet" disini ,,anggaml !.1+1.{i.. ditetapkan dengan Undang-undang. Disana ,,}V.1] dibikin oleh
overeenstemming met de Volksvertegen=
,,Regering
*oordiging", disini,,Undang-undang dibikin oleh Pemerin'
tah dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat."
Saudara Ketua, djelaslah kiranja, meskipun kata-kata
jang saja pakai ini bukan kata-kata Undang-undang Dasar

ln
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Sementara dan Grondwet, tetapi jang kebenarannja dapat
diudji, bahwa sistrm pemerintah,al ipg terlukis dalam
Undirig-undang Dasar Sementara kita itu merupakan_ suatu
jang terdapat dalam Grondwet Nedercopy diripada apa
land. Oemit<ian kita mengkopieernja, sehingga perkemdikenal, bahwa didabangannja kita djiplak_PYla.
-sendiri Sudah
tidak tertulis adanja pemerinItm" Grohdwet itu
tahan dengan sistim parlementer (Parlementaire-regeringsstehel); b"ahwa pembit<in Grondwet itu sendiri, Thor'
becke, ketika ia sendiri untuk pertama kali.mendjabat men6t," derta dapat dikatakan pemimpin_ kabinet, mengambil

ruriu keputuian iang bertentalgan dengan
O."gr" iirti* paitementer; hahwa dengan

-Plm-erinta.han
kata-kata_ jang
dimirat clalam drondwet itu (iang disusun oleh Thorbecke
runOiiil tidak dimaksudkan mentjapai suatu beltgk pemeii"tift"tt dengan sistim parlementer; bahwa sistim parle-

menter itu biru kemudian tumbuh atas kata-kata itu.
Bagaimanakah djalannja sistim ian€ terlukis dalam
Gron[wet dan djuga dalam Undang-undang Dasar Sementara kita itu sesungguhnja?
Urusan sehari-hari dari negara diserahkan kepada seketompok orang jang dinamakan_ pemerintah ne€al1. Ke'
lompok oranf ini terdiri dari dua bagian, ialah Kepala
Negara dan Kabinet. Djadi segala -urys3.n negara sehari-hari
itu"dir.rahkan kepada-pemerlntah tadi, tetapi pemerintah
ini bertanggung-diawab- pada perwakilan rakjat. Disini diIetakkannja sifit bentuk pemerintahan ini, ialah -bentuk
pemerintahan dimana rakjat diberi kesempatan untuk
'p.ttgur,rhi djalannja pemeiintahan negara. Dengan Tem41k puOr [erwakil-an rakjat untuk minta pertangg_Ytgal-djawab
dari pemerintah tentang ap? ir.rs t.Jll, didjalankan dan
rpr jing tidak didjalankan,-dan kewadjiban, pada pemerintitr untuk memberikan tanggung-djawab tadi maka disalurkanlah pengaruh dari rakjat pada djalannja- pemerintahan
negara iadi. Djadi dengan pengaru!. i1ri .maka pemerintah
tid;k dap.at 'berbuat sesukanja sendiri; ia harus memperhatikan tbfrendak rakjat iang disampaikan kepadanja meIalui perwakilan rakjat itu.
Djilan lain untuk menjatakan pengaruh rakjat dalam
d"jalannja pemerintahan negara itu ialah, bahwa semua unaing-unOairg harus dibuat ilengan persetudjuan perwakilan
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rakjat, sedang pernerintah berkewadjiban mendjalankan

undang-undang ini.
Tetapi, dari dua bagian jang terdapat dalam pemerintah
negara itu, hanja sebagian sadja jang dapat diminta pertanggungan-djawabnja, meskipun tindakan pemerintah itu
harus dilakukan bersandarkan persesuaian faham antara
kedua bagian, ialah Kepala negara dan Kabinet. Jang dapat
diminta pertanggungan-djawab itu ialah hanja kabinet sadja. Ini dinjatakan dengan kata-kata: Kepala negara tidak
dapat diganggu gugat. Menteri-menteri bertanggung djawab. Ini membawa kepada ketentuan, bahwa tiap-tiap tindakan kepala negara dalam lapangan ketatanegaraaan
(termasuk kemiliteran)
baik ini didjalankan setjara tertulis maupun dengan lisan, mengehendaki seorang menteri
jang dapat dipertanggung-djawabkan atas tindakan kepala
negara itu, sehingga tiap-tiap tindakan kepada negara jang
dimaksud diatas selalu merupakan tindakan pemerintah.
Saudara Ketua, untuk apakah ini semua diatur? Kalau
Kepala Negara tidak dapat diminta pertanggungan-djawab
dari tindakan-tindakannja politik, bahwa menteri-menteri
jang bertanggung-djawaF, bahwa perwakilan rakjat diberi
wewenang untuk minta pertanggungan-djawab itu?
Untuk kehormatan satu fihak atau beban pada lain fihak?

-

Tidak Saudara Ketua, tidak lain daripada untuk keselamatan negara, keselamatan manusia-manusia iang beror-

ganisasi dalam negara itu.
Sistim ini berdjalan dengan lantjarnja di Nederland, dengan pertumbuhannja jang terkenal dengan nama apa jang
saja sebut tadi, jaitu stelsel parlementer.
Bagaimanakah djalannja sistim ini dinegara kita?
Beberapa kali Kepala Negara mengadakan pidato atau
mendjalankan tindakan-tindakan lain jang dapat disangsikan apakah ada seorang menteri jang dapat menerima pertanggungan djawab daripada tindakan itu. Kalau memang
begitu, dapatkah Kepala Negara dipersalahkan? Formil tidak, tetapi materiil ia bertindak bertentangan dengan Undang-undang Dasar Sementara kita. Tetapi apa jang di"
tindakkan oleh Kabinet atau Menteri jang bersangkutan?
Dan seterusnja, apakah jang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakjat dan pada achirnja, apakah jang ditindakan
oleh kita rakjat Indonesia? N O L!!
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Djadi, Saudara Ketua, dalam pada ini kita semua
salah, kalau kita mengambil sebagai ukuran apa jang
tjantum dalam Undang-undang Dasar Sementara itu.Tetapi seorang dapat dikatakan bersalah karena sesuatu
itu kalau ada hubungan batin antara perbuatannja dengan
akibat daripada perbuatannja itu. Dan kalau ada orang
jang bersalah, tenlu ada jang berbuat baik, karena adanja
perkataan baik.
Sekarang keadaannja ialah, dengan mengambil sebagai pangkalan peraturannja jang baik, bahwa seluruh
rakjat Indonesia bertindak salah. Apakah rakjatnja jang
bertindak baik, tetapi peraturannja jang salah, dengan arti
salah buat rakjat itu. Kalau begitu, Saudara Ketua, tidak
anehlah, kalau kita mengambil kesimpulan, bahwa tidak
kita jang bersalah, tetapi peraturannja jang salah ; peraturannja jang tidak dimengerti oleh rakjat Indonesia. Dan seperti saja katakan tadi, suatu peraturan itu bukanlah jang
akan memperbudak manusia, tetapi manusia itu dapat
memperalatkan peraturan.
Keadaan ini mengenai Undang-undang Dasar Sementara
kita tidak lain daripada disebabkan waktu pembikinannnja
kurang atau tidak diperhatikan sifatnja peraturan terhadap
manusia-manusia jang merupakan pergaulan hidup dimana
peraturan itu berlaku.
Saudara Ketua;"kita disini, sekali lagi saja ulangi, ditugaskan untuk membikin suatu Undang-undang Dasar buat
Negara Republik Indonesia.
Kalau kita tidak mau dipertanggung-djawabkan pada
hari kemudian tentang akibat-akibat buruk dari pekerdjaan
kita, kalau kita tidak mau membawa negara kita dalam
keadaan ruwat seperti jang sekarang, kita alami sekarang
ini, jang menurut pendapat saja, disebabkan pula karena
tidak tjotjoknja bentuk pemerintahan negara dengan dji
wa kita, maka kita harus memperhatikan benar-benar apa
jang akan kita muat dalam Undang-undang Dasar itu
nanti.
Pertama-tama kita harus mendjauhkan diri daripada
mengkopieer sadja, menelan sadja apa jang berlaku dengan
beresnja dinegara lain. Sudah barang tentu kita dapat ja,
kita harus mengambil peladjaran dari apa jang dibuat
dan dialami oleh negara-negara lain disamping apa jang
kita alami dalam negara kita sendiri. Tetapi djanganlah
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sampai dilupakan, bahwa dinegara lain itu keadaannja,
iklim, ekonomis, geografis, dan sebagainja, mungkin lain
daripada dinegara kita, dan jang paling penting, manusia
Indonesia adalah sangat mungkin lain daripada manusia
negara asing itu.
Kedua, Saudara Ketua, apa jang akan kita rnuat dalam
Undang-undang Dasar itu nanti harus bersandarkan atas
kesadaran jang ada pada bangsa kita dalam lapangan ketatanegaraan. Kalau ini tidak kita perhatikan, maka saja chawatir, bahwa Undang-undang Dasar iang akan kita tjiptakan itu akan merupakan ,,kapur tulis" atau ,,badju singlet"
sadja dan bukan suatu ,,Parker 51" atau ,,badju penganten
adat", dan jang akan mudah disisihkan; sjuk_ur kalau tidak
membahajakan keadaan negara kita pada hari kemudian.
Untuk ini, Saudara Ketua, maka kita tidak dapat menentukan sadja soal-soal jang patut dimasukkan dalam Undangundang Dasar dengan melajangkan pandangan dan fikiran
kita didalam ruangan ini sadja, dengan menutup mata kita
untuk apa jang terdjadi diluar gedung ini. Kita harus memfahami apa jang terkandung dalam kesadaran bangsa kita
mengenai ketatanegaraan. Karena suatu kesadaran itu baru
dapat dikenal dan diketahui kalau ini dikeluarkan, dengan
kata-kata atau dengan tindakan, maka kita harus memperhatikan apa jang dikatakan dan ditindakkan oleh bangsa
kita pada masa sekarang ini dalam lapangan ketatanegaran.
Beihubung dengan ini, maka pembitjaraan saja ini hendak saja achiri dengan suatu pertanjaan, suatu pe{aqjaan
jang tidak akan saja djawab, karena kuranglah baik kalau
djawaban ini datangnja dari seorang Anggota fraksi seketjil
fiaksi kami, suatu pertanjaan, saudara Ketua iang bunjinja:
Dalam keadaan negara kita jang demikian ruwatnja mengenai ketatanegaraan seperti sekarang ini, dapatkah.kita,
mampukah kita mengambil inti-sari daripada apa jang
mendjadi kesadaran bangsa kita mengenai ketatanegaran?
Saudara Ketua dan rapat jang mulia, terimakasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara

M Tahir Abubakar.

M. Tahir Abubakar: Saudara Ketua, Saudara-saudara

Anggota jang terhormat, assalamu alaikum warachmatul-

lahi wabarakatuh,
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Terlebih dahulu kami dari Fraksi Partai Sjarikat Islam
Indonesia (P.S.I.I.), memandjatkan pudji dan sjukur sebe'
sar-besarnja kepada Tuhan, karena hanja d_e1Sa1 perlin'
dungan dan peitolonganNja djualah maka kita bersama'
sama dapat mendjelang Sidang Pleno Kons_tituaqte_ jang
kedua, dalam tahun 1957 ini, semoga den$an berkah kemu'
rahanNja pula dapatlah Sidang Pleno Konstituante iang
kedua ini mentjapai hasil iang sebaik-b6iknja.
Saudara Ketu-a,-setelah kita bersama-sama dengan penuh
rasa tanggung-djawab dan disertai dengan toleransi menjelesaikan atjara Sidang Pleno Konstituante iaqg pertama
dln kedua dan soal-soal iang mengenai kerumah-tanggaan
Konstituante didatam waktu jang sesingkat-singkatnja, maka sekarang kita bersama memasuki atjara ketiga ialah:
,,Menetapkan soal-soal pokok iang patut dimasukkan di-

dalam Undang-undang Dasar".
Saudara Ke"tua, atjara ketiga ini, adalah merupakan inti
persoalan dari atjara-atiar? Sidang .Pleno Konstituante daiam masa sidangnja jang kedua ini, karena dengan demi'

kian Konstituante mulai saat ini memasuki

persoalan

(masalah-masalah) jang langsung mendjadi tugasnja iang
pokok, walaupun baru Pqda tingkat permulaan, namun deinikian Konstituante telah memulai perletakan batu pertama dari Konstitusi (Undang-undang Dasar) Baru.
Saudara Ketua, disamping itu fraksi kami dengan ini
menjampaikan utjapan terima kasih dan penghargaat j"ung
tului ic[las atas kebidjaksanaan Panitia Musjawarat Konstituante jang telah menetapkan prosedur dalam membi'
tjarakan ltjara-atjara ketiga dan keempat, dengan demikian memungkinkan pembitjaraan tentang atjara ketiga ini dapatlah nantinja dibitjarakan setjara m-endalam

(serieus) sehingga akan ditjapai hasil jang tjukup memuaskan.

Saudara Ketua, pemisahan pembitjaraan atjara ketiga
dan keempat adalah tepat, disebabkan kedua atjara ini
adalah masalah jang pokok jang seharusnja mendapat pembahasan setjara meluas dan mendalam, karena sepand;ang
persaksian fraksi kami, kedua masalah pokok tersebut be'
iumlah ditindjau setjara serieus didalam Sidang Panitia
Persiapan Konstitusi jang baru lalu, tegasnja kedua masalah
pokok-tersebut belum mengalami perdebatan dan belum
dimusjawaratkan sebagai mana mestinja, sehingga Panitia
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Perumus dari Panitia Persiapan Konstitusi tidak dapat
berbuat lain selain mengemukakan rumusan, registrasi
dan lampiran pidato-pidato seperti jang kita terima sekarang ini.
Saudara Ketua, bertalian dengan atjara ini, Saja ingin
mengemukakan pendapat Fraksi Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.), tentang soal-soal pokok jang patut dimasukkan didalam Undang-undang Dasar bersama dengan
perintjian-perintjian jang djuga masih bersifat pokok, tegasnja saja belum memasuki materi Konstitusi, saja akan
berusaha sedapat-dapatnja membatasi diri pada tingkat
sekarang ini, pada soal-soal pokok dan atjara jang telah
ditetapkan.
Saudara Ketua, sebelum saja memasuki soal-soal pokok
jang telah mendjadi atjara, saja ingin mengulangi disini
pendapat jang telah pernah saja kemukakan didalam rapat
Panitia Persiapan Konstitusi tanggal 21 Maret 1957 rapat

,,Historic Background" jang mendahului lahirnja sesuatu Undang-undang Dasar (Konstitusi), antara lain saja katakan pada umumnja lahirnia Konstitusi
negara-negara dan bangsa-bangsa didunia tidaklah lahir
karena waktunja sudah mengharuskan lahirnja sesuatu
Konstitusi. Dibalik dan disamping semua itu ada mempunjai latar belakang sedjarah,,Historic Background", me'
rupakan perdjoangan jang memaksa lahirnja sesuatu Konstitusi, perdjoangan jang mempunjai tjita-tjita jang luhur
dan sutji-murni buat mentjapai kemadjuan, kebebasan dan
kesedjahteraan sesuatu bangsa dan negara.
Saudara Ketua, tegasnja lahirnja sesuatu Konstitusi bukanlah semata-mata ditjiptakan seorang pengarang/pudjangga seketika ia mendapat ilham (inspirasi) lantas meniusun Konstitusi, tidak dan sekali lagi tidak, Saudara
Ketua. Sedjarah lahirnja Konstitusi negara-negara dan
bangsa-bangsa didunia tjukup membuktikan dan meniang-

ke L4 mengenai

kalnja.

Konstitusi Amerika Serikat jang disahkan pada tanggal
L7 September L787, oleh Konstituantenja, didahului oleh
Pernjataan Kemerdekaan (Proklamasi Kemerdekaan Amerika Serikat) pada tanggat 4 Djuli L776 dan disusul oleh
Revolusi Amerika jang menggelora, membadai dan meremuk-redamkan sendi-sendi kekuasaan kolonialis dan imperialis Inggeris sampai keakar-akarnja selama bertahun151

tahun, artinja lahirnja Konstitusi bangsa dan negara Ame'
rika Serikat tjukup mendapat rabuk pupuk berupa siraman
darah pahlawan-pahtawannja dan air-mata rakjat Amerika
Serikat sendiri. Djadi Konstitusi Amerika tidak lahir karena seorang pengarang atau karena hasil seorang pudjangga, tetapi djuitru dari kandungan perdjoangan rakjat
atau tafrir difengah-tengah revolusi.
Saudara Ketua, Konstitusi Perantjis jang pertama lahir
pada tahun L79L berupa Konstitusi Keradjaan_ Per_antjis,
didahului oleh Pernjataan Hak-hak Manusia dan Warga
Negara Perantjis jtitg diumilmkan oleh Radja Louis kex\/I pada tahun !787, setahun kemudian dari lahirnja
Konstltusi Keradjaan Perantjis petjahlah revolusi Perantjis
jang menggempaikan dunia dan termasjhur itu pada tahun
L7g2 dan setahun kemudian jaitu pada tahun 1793 lahirlah
Republik Perantjis dengan Konstitusinja._ Selandjultj"
Reiolusi Perantjis jang bergolak dan berdjalan dari tahun
1B?5 membuktikan dengan djelas dan niata bah1?Bg
telah memiliki dan mengalami L3 Konstitusi
wa Perantjis
berganti-ganti. Tegaslah bahwa lahirnja Konstitusi-konstitusi eerantiis adalah dari kandunqlrn per-djoangan. rakjatadalah anak dari Revolusi Perantjis sendiri.
nja
- dan
Saudara Ketua, kalau kita periksa dengan teliti sedjarah
lahirnja Konstitusi-konstitusi negara-negara didunia, tidaklah terlepas dari hasil"perdjoangan sesuatu bangsa walaupun tjorak dan tjaranja berlain-lainan. Jang _!.q?u- ialah
irertama perdjoangan rakjat (bangsa) iang terdjadiah meiawan pendjadjahan dan kedua perdjoqngan rykjat (bangsa)
tertindas oleh kekuasaan mutlak (absoluut). Tegasnja, Saudara Ketua, lahirnja sesuatu Konstitusi adalah pembalikan
dari suatu keadaan kepada suatu keadaan iang baru menurut keinginan sesuatu bangsa.
Saudara Ketua, tegaslah menurut kenjataan sedjarah
bahwa lahirnja sesuatu Konstitusi tidaklah terlepas dari
subjektivitet iesuatu bangsa, dalilnja apa jang objektip
bagi pendjadjah dan kekuasaan mutlak (absoluut) tentu
tidak objektip bagi rakjat (bangs{) jang terdj_adja!.atau
bagi rakjat jang diperintah oleh ke\uasaan mutlak. Djelas'
nja pandangan l"ng objektip da$ sesuatu bangsa mengha'
dapi-bangsa lainnja tidaklah bisa dihindarkan dari subjektivitet, sebabnja karena didalam hal ini ada perbedaaan ke'
_
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pentingan, perbedaan kebutuhan dan perbedaan kemauan
dan keinginan serta tjita-tjita.
Saudara Ketua, dalam hubungan apa jang saja kemukakan diatas itu ingin saja kemukakan pertanfaan-pertanjaan
apakah sebenarnja kita kehendaki dengan atjara menetapkan soal-soal pokok jang patut dimasukkan didalam Undang-undang Dasar, apakah jang patut itu dimaksudkan patut-lajak-lazim menurut anggapan, kehendak, keinginan dan
tjita-tjita Bangsa kita, ataukah jang patut-lajak-lazim itu
dimaksudkan bahwa soal-soal pokok itu patut karena djuga
termuat didalam Konstitusi-konstitusi negara-negara lain?
Saudara Ketua, pertanjaan.pertanjaan tersebut itu perlu
mendapat djawaban jang positip dari Sidang Pleno Konstituante kedua ini. Kalau djawabannja bahwa jang patut
itu ialah karena soal-soal pokok itu djuga terdapat didalam
konstitusi negara-negara lain artinja kita bekerdja dan
mengikatkan diri kita kepada beberapa konstitusi jang
telah ada sadja dan soal-soal pokok baru menurut keinginan kita akan kita batasi karena bisa dianggap kurang
patut karena tidak pernah ditjantumkan atau sama sekali
tidak terdapat didalam Konstitusi-konstitusi jang telah ada.
Dalam hubungan ini Fraksi Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.) menurut hematnja berpendapat sebaliknja
bahwa soal-soal pokok jang patut dimasukkan didalam
Undang-dndang Dasar ialah patut menurut anggapan kita,
patut menurut keinginan kita, patut karena kepentingan
kita, sebab kata ,,patut" itu memang relatip, sebabnja karena apa jang patut menurut anggapan dan adat kebiasaan
bangsa kita belum tentu patut bagi bangsa lain, dalam
hal ini sama dengan relatipnja arti kebenaran untuk semua bangsa, seperti halnja Irian-Barat benarnja harus
kembali kepada Indonesia, hal demikian tidak benar bagi
Bangsa Belanda; merdeka buat Bangsa jang terdjadjah
adalah kebc.naran, tetapi merdeka buat pendjadjah berarti
mengurangi wilajahnja. Selandjutnja menurut pendirian
kita, terusan Suez adalah hak mutlak Bangsa Mesir itu
adalah kebenaran, tetapi buat Inggeris-Perantjis dan Amerika tidak demikian bahwa benarnja dan adilnja terusan
Suez harus diusahakan atau diletakkan dibawah pengawasan
Internasional.
Saudara Ketua, tugas kita sebagai bangsa jang mercleka
jang pernah melakukan revolusi total hingga tertjapainja
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kedaulatan dan kemerdekaan kita hendaknja tnenjusun dan
membuat konstitusi jang sesuai dengan keinginan. kepentingan (lahir-bathin) dan tjita-tjita bangsa kita jang merdeka dan berdaulat, tidak peduli apakah nantinja konstitusi
kita tidak patut atau kurang patut dengan bangsa lain asal
patut buat bangsa kita, sebabnja walaupun banjak hal
dan soal-soal jang mungkin terdapat banjak persamaan, tetapi tentu ada djuga hal-hal jang mungkin tidak terdapat
persamaan. Dalam hal-hal dan soal-soal jang tidak terdapat persamaan inilah kita harus berdiri sendiri sesuai dengan adat kebiasaan, falsafah hidup dan kepentingan bangsa kita. Didalam hal ini djanganlah heudaknja disepatutkan atau diusahakan persamaannja, sehingga merugikan
bangsa dan negara kita sendiri.
Saudara Ketua, dalam hubungan uraian saja diatas perlu
saja ulangi kesimpulan jang telah dikemukakan oleh rekan
seiraksi *j" Kijal Hadji Sapari didalam Rapat Pleno Panitia Persiapan Konstitusi pada tanggal 20 Maret 1957 didalam rapat lie 12 sebagai berikut:
1). Sistimatik dan soal-soal iang patut dimasukkan dalam
Undang-undang Dasar harus tjotjok dan sesuai dengan kehendak dan tjita-tjita jang hidup dalam masjarakat bangsa kita.
2). Kita perlu m-enjelidiki dan menjelami kehendak dan
tjita-fjita jang hidup dalam masjarakat kita, baik itng
tinggal dikota-kota ataupun jang tinggal didesa-desa.
3). peilu diadakan penindjauan baik keluar negeri, dan
terutama kedalam negeri, untuk mengumpulkan ba'
han-bahan jang berguna bagi penjusunan Undang-un'
dang Dasar.
4). Penjusun Undang-undang Dasar harus mempergunakan-bahasa iang sederhana, jang lazim dipakai, iang
mudah dimengerti.
Saudara Ketua, berdasarkan uraian iang telah dikemukakan diatas, menurut Fraksi Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.) sesuai dengan tiita-tjita bangsa kita semula
untuk l'One nation building" dan "One state building". iaitu membangun dan selandjutnja memelihara pemb4ngunan

,,satu Bangia" dan,,satu Negara" haruslah tjukup

di-

realisasi dengan penjusunan suatu konstitusi jang tjukup
mentjerminkan tjitatjita tersebut dengan tetap memper'
hatikan dan tidak mengkesampingkan:
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a.

b.
c.

Piagam Djakarta tanggaL 22 Djuni 1945.
Proklamasi 17 Agustus 1945.
Konstitusi Republik Indonesia Sementara 18 Agustus
1945.

Saudara Ketua, ketiga soal tersebut itu telah mendjiwai
Revolusi Indonesia jang spontaan dan frontaal dan menga'
gumkan dunia luar itu. Suatu kelalaian disengadja ataupun
fidak, untuk tidak memperhatikan soal itu, menurut hemat
saja akan menjebabkan kita antara kita berada dipersimpangan djalan pada pelaksanaan pembinaan, n-Qgfra .dan
bangsa kita selandjutnja, semoga tidaklah terdjadi hal jang
sedemikian itu.
Saudara Ketua, demikianlah sekedar uraian iang saja
anggap sebagai pendahuluan dari uraian saia. Selandjutnja
saja akan mbningkatkan pembitjaraan saja kepada atjara:
M6netapkan soal-soal pokok jang patut dimasukkan didalam Undang-undang Dasar. Soal-soal pokok iang patut di'
masukkan didalam Undang-undang Dasar menurut hemat
Fraksi Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.) ialah:

1. MUKADDIMAH:
Menurut hemat Fraksi Partai Sjarikat Islam Indonesia
(P.S.I.I.), Mukaddimah (Preambule) sesuatu Undang-undang
Dasar (konstitusi) bukanlah semata-mata diadakan karena
dianggap sebagai variasi atau ,,Kata Pendahuluan" dari
buku tjlptaan seorang pengarang, tetapi Mukaddimah mempunjai-kedudukan dan nilai tersendiri, karena Mukaddimah
iesdatu Undang-undang Dasar (konstitusi) mengan4ung
dan memuat peinjataan sesuatu bangsa akan kemerdeka4tr, hak-hak asasi, tjita-tjita (ideologi) dan bentuk sesuatu
negara, tegasnja Mukaddimah adalah pertjerminan dari
isi-sesuatu-Undang-undang Dalar (konstitusi, atau dengan
lain kata, Mukaddimah adalah merupakan inti-pati /inti'
sari dari isi jang sangat prinsipiil dari sesuatu Undangundang Dasar (konstitusi).
Mukaddimah adalah esent,iil dengan Undang-undang Dasar (konstitusi) selandjutnja antara Mukaddimah dan Undang-undang Dasar (konstitusi) sangat erat hubungan_nja
satu dengan jang lainnja sehingga sukar dapat dipisahkan
satu sami jang lainnja. Dalam hubungan ini semua Mukad'
dimah tidak dapat dan tidak bisa diartikan sebagai ,,Kata
Pendahuluan" belaka, karena isi sesuatu Mukaddimah telah
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tjukup mentjerminkan isi Undang-undang Dasar (konstitusi)
setjara singkat jang sifatnja prinsipil.
Lain daripada itu hampir disemua negara demokrasi

jang mempunjai konstitusi iang modern dan jang mentjapai
tudjuan dengan revo'lusi atau sedikitnja dengan perdjo'
angan rakjat mentjantumkan mukaddimah didalam un'
dang-undang dasar (konstitusi)-nja, seperti: Perantjis, Ame'
rika Serikat, Republik Rakjat Tiongkok, Republik Djer'
man Serikat (Djerman Barat), Republik Demokrasi Djerman
(Djerman Timur), Polandia, Pilipina, Mesir, India, Pakistan,
Panama dan tiga Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan lainJainnja. Tegaslah bahwa Mukaddimah sesuatu undang-undang dasar mempunjai nilai dan
kedudukan jang sangat penting artinja, sesuai dengan kepentingan kita sendiri dan te'lah pula mendjadi kelaziman,
maka adanja mukaddimah untuk undang-undang dasar
baru itu perlu.

2.

HAK-HAK ASASI MANUSIA.
Persoalan hak asasi manusia telah lama menempati
halaman sedjarah, ia telah berkembang sedjak dalam abad
ke-XVII dan XVIII, terutama oleh pelopor-pelopor dan
ahli pikir jang madju di Inggris dan koloni-koloni Inggris
di Amerika dan.,Perantjis, jang pada dasarnja adalah perlawanan terhadap pendjadjahan dan kekuasaan mutlak
(absoluut).

Persoalan hak asasi manusia

itu

adalah merupakan fa-

ham jang berakar didalam kejakinan baru oleh gerakan
reformasi dan renaissance jang pada dasarnja mengutamakan persamaan deradjat seluruh umat manusia dan
nilai individu manusia sebagai kesatuan hidup otonom jang
harus diberi kebebasan lahir-batin jang seluas-luasnja.
Dari tjatatan sedjarah ahli-ahli ilmu negara dapat ditjatat nama-nama John Locke tahun 1632 L704 (Inggeris), Montesquieu tahun L6BB
L755 dan Jean Jaques
LB27 dari Perantjis, adalah meRousseau tahun L746
pengandjur-pengandjur
hak-hak asasi manusia.
rupakan
Dari sedjarah perkembangan hak-hak asasi manusia ini,
kita dapat mejakinkan pertumbuhan dan perkembangan
sampai pada saat diumumkannja Universal Declaration of
Human Rights pada tanggal 10 Desernber 1948 oleh Perse156
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rikatan

Bangsa-bangsa,

seperti perkembangan di

negara-

negara:

Inggeris.
Perlawanan/Perdjoangan Masjarakat terhadap kekuasaan mutlak (absoluute monarchi) sebenarnja telah lama
berlangsung sebelumnja John Locke mengarang bukunja,
ialah merupakan pertentangan antara radja (king) dengan
parlemen jang melahirkan piagam-piagam jang kita kenal
pada masa ini seperti:
L2L5
a. Magna Charta

b.
c.

Rights
Habeas Corpus Act
Petition of

d. BilI of Rights

1628

L679
1689

dimana diakui hak-hak asasi manusia selandjutnja bilamana kita periksa dengan teliti bahwa lahirnja dan adanja piagam-piagam tersebut itu tidaklah semata-mata karena pemberian radja (king) karena kebaikannja, tetapi adalah hasil perdjoangan rakjat Inggeris sendiri jang menuntut hak
nja sebagai manusia jang hidup, mempunjai perasaan,
mempunjai kemauan, mempunjai'keinginan, mempunjai
ketjerdasan untuk memikir dan menimbang-nimbang, tegasnja sebagai subject mempunjai kebebasan, jang pada
dasarnja atau prinsipnja tidak boleh kurang, dan harus
mendapat djaminan dari fihak berkuasa. Demikianlah, waIaupun di Inggeris sendiri tidak ada undang-undang dasar jang tertulis namun hak-hak asasi manusia Qengan
adanja fiiagam-piagam itu terdjamin karena tertjapainit
semua itu sebagai dikatakan diatas tidaklah karena pemberian atas dasar kemurahan pihak radja (king) tetapi ditjapai dengan perdjoangan rakjat seperti kita kenal bahwa
di Inggrispun tidak luput dari revolusi seperti Revolusi
1648) jang menggulingkan King Chales
Cromwell (1640
'I dan The Glorious
- Revolution
(1688) jang didjalankan oleh
Parlemen Inggeris (Rakjat Inggeris) jang mengusir Monarch Absolutistis James II karena tidak dapat (mau) memerintah sesuai dengan kehendak Parlemen (kehendak
rakjat).

Koloni-koloni Inggeris di Arnerika.
Tiga belas koloni Inggeris di Amerika pada tahun L775
mengadakan Kongresnja lagi dan memutuskan untuk me157

ketigabelas koloni itu untuk merebut
mimpin perdjoangan
-selandjutnja
Kongres itu pada tanggal
kem6rdei<aanhia.
2 Djuli 1776 telah memutuskan ,,Declaration, of Indeqenpengumumannja dilakukan pada ta:rggal 4
denie" jang
-Oiinana selar?djutnja tanggal dan hari itu diDjuli 1716
resmikan mendjadi ,,Independence day of United States
of America" (Hari Kemerdekaan Amerika Serikat).
Pada hakekatnja Declaration of Independence itu
mengandung dan mentjakup pernjataan hak-hak asasi manusia menuiut buah pikiran John Locke sebagai seorang
pelopor
hak-hak asasi manusia di Inggeris.
- Berdasarkan
Proklamasi itulah maka koloni-koloni Ing,Amerika
merasa telah _terlepas dan bebas dari
geris di
[ekuasaan Keradjaan Inggeris Raya dari segala bentuk
ikatan jang manafun djuga, mereka telah merasa merdeka
dan berda-utat ditanah- airnja sendiri. Sedjak itu koloni
demi koloni memilih konstituante (,,Convention") jang medan menetapkan konstitusinja.
njusun
Sedjak dari tahun t776 itu pulq kita kenal misalnja
Konstitusi Virgina jang merupalian konstitusi pertama didunia dimana Oimuat alau membuat 16 pasal tentang hakhak asasi manusia, demikian pula Konstitusi Massachusetts djuga memuat hak-hak asasi manusia, jatg lebih lu'
as. Kedul-duanja sangat mempengaruhi Konstitusi Nega-ra
emerika Serikit tahrln L7B7 hengan amendemen-amendemennja mengenai hak-hak asasi manusia selandjutnja.
Perantjis.
pada lahirnja di Perantjis sedjak tahun 1614
Walaupun
^tidak
nampak pertikaian antara radja (monarch)
1789
dengan rakjat dan ieolah-olah terhenti samasekali, karena
aparat sipil-mimonarch-monarch dapat mengembangkan
-kekuasaan-mutlak
iang berliter jang sentralisasi dengan
sandar lGpada kekuatan keluarga-kelual_ga^ b-angsawan-feojang lerikat kepada istana radja (Hofadel) dry gere'
dal "nairun
pada hat<etatnja perdjoangan r_akja! tidaklah
dja,
terhenti sarnasekali. Gerekan Renaissance dan Reformasi
pada permulaan bagian kedua abad ke XVIII adalah meiupakin gerakan revolusioqgr- i.ttg_.!er.di1i dari golongangoiongan-bordjuis, rakjat djelata dikota-kota, bangsawanSangsiwan tei;il (Landadel), pemimpin-pemimpin Katholik idorpsgeestbhjken) dan pefani-petani didesa-desa, tim158
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bul dan berkembang dengan hebatnja karena keadaan sosial
ekonomi jang sangat buruk dan karena tindakan-tindakan
sewenang-wenang dari fihak aparat sipil-militer, mereka
menuntut supaja Etats Generaux dipanggil bersidang dan
menuntut supaja diadakan perobahan-perobahan besar didalam sistim pemerintahan.
Gerakan Revolusioner itu semangkin menghebat dan
menggelora dan memaksa Radja Louis ke XVI memanggil
Etats Generaux bersidang pada tanggal 5 Mei 17B9.
Pada tahun itu djuga disahkan dan diumumkan oleh Radja Louis ke XVI hak-hak asasi manusia dan warga negara
Perantjis. Dalam tahun itu djuga jaitu pada tanggal L7
Djuni utusan-utusan Kaum Kota (Bordjuis-bordjuis) menjatakan dirinja ,,Assemblee Nationale" jaitu Dewan Perwakilan Rakjat jang mewakili seluruh rakjat Perantjis, clan
pada tanggal 20 Djuni 1789 mereka bersumpah tidak akan
bubar lagi, sebelumnja Perantjis diberikan konstitusi dan
dengan sumpah itu ,,Assemblee Nationale" menjatakan di-

rinja

Konstituante.
Achirnja pada tanggal 13 September lT9L Konstitusi Perantjis jang Pertama, djuga jang pertama di Eropah disahkan dan diumumkan oleh Radja Louis ke XVI. Didalam
Konstitusi itu dimuat djuga hak-hak asasi manusia jang
tet'diri dari 17 pasal jang djiwa dan susunannja sangat

dipengaruhi oleh Declaration Virginia Massachussetts
dan Amerika Serikat jang terwudjud dalam masa 177 6
L7B7

.

Tetapi menurut tjatatan Sedjarah Perantjis, pertentangan antara radja dengan rakjat tidak terhenti disitu sadja
karena pada prakteknja radja tidak setia mendjalankan
Konstitusi, hingga setahun kernudian jaitu pada tahun 1792
petjahlah Revolusi Perantjis jang sangat termasjhur itu
1875.
dan berlarut-larut dari dan dalam masa tahun 17Bg

-

Kontinen Eropah.
Perkembangan faham tentang hak-hak asasi manusia
melawan kekuasaan mutlak didaratan Eropah dalam abad
XIX demikian pula di Amerika-Tengah clan Selatan telah
memasukkan hak-hak asasi manusia kedalam konstitusinja, sedang di Asia hal ini baru berkembang pada dan
dalam masa abad ke XX.
15s

Dari sedjarah pertumbuhan dan perkemban$an perdjo'
angan tentang hak-hak asasi manusia, dapat dikonstatir

bahwa faham llumanisme dan Liberalisme dalam abad ke
XVIII dan abad ke XIX itu erat hubungannja satu sama
lainnja. Tegasnja didalam abad itu Humanisme dan Liberalisme adalah seiring-seperdjalanan dan mempunjai djiwa
dan tudjuan jang sama jaitu:
Semua individu manusia pada hakekatnja sama.
Tiaptiap individu manusia harus diakui sebagai diri
pribadi jang pada hakekatnja berdaulat.
Bentuk dan susunan organisasi kenegaraan dan pe'
merintah, tjorak ,dan kekuasaannja harus ditentukan
oleh para individu jang mendirikannja dan kekuasaan
pemelintah seharusnja .fteqil ditu-djukan _ kepada
inembatasi kedaulatan individuil itu, jaitu untuk mendjamin kbbebasan individu iang isatu terhadap tin'
dakan individu jang lain jang mengurangi kebebasan

a.
b.
c.

itu.

Tegasnja bahwa faham Humanisme dan Liberalisme sangat mengutamakan dan didasarkan atas nilai individu ma'
nusia.

Dari uraian mengenai sedjarah perkembangan hak-hak
asasi manusia, dapallah ditarik suatu kesimpulan (definisi)
relatip sebagai berikut:

,,seijumlatr hak jang seakan-akan berakar 'dalam tabiat
seiiap diri pribadi manusia djustru-!rye_n1 kemanusiaannja
djuga, jang tak dapat ditjabut atau ditiadakan oleh siapapun
lkarina bilt ditjabut hilanglah, kemanusiaannja".
djuga,
Walaupun demikian kenjataan sedjarahnja semula, namun dldalam proses perkembangan dan p'ertumbuhan- se'
djarah telah mengalami perobahan-perobahan j.ang prinsipiit jaitu adanja perobahan-perobah_an jang- dialami oleh
konsiitusi-konstituii liberal mendjadi konstitusi-konstitusi
demokrasi modern dimana hak-hak asasi manusia pindah
dari wudjudnja semula berupa ,,Dec1arati.o1", jang terpisah
dari dan-mendahului konstitusi masuk kedalam konstitusi
sendiri. Setjara formil juridis peristiWa ini bes-ar konsekwensinja, jaitu sifat dari hak-hak asasi manusia oleh karenanja menjahmi perobahan. Pada mulanja hak-hak asasi
manusia itu, dipandang sebagai hak-hak subjektip ialg tidak
dapat diganggu€ugaf dan tidak dapat, $inengsrulf - oleh
kekuasaan t<onstitusionil. Dalam konstitusi-konstitusi demo'
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krasi modern hak-hak asasi manusia itu mendjadi bagian
dari hukum subjektip (jaitu konstitusi), jang' merupa-kan
dan menentukan batas-batas jang harus dirroimati dan didjamin oleh kekuasaan-kekuasaan negara baik executive,
legislative maupun judiciary, sesuai dengan pengertian negara hukum jang demokratis.
Memang menurut perkembangannja faham Humanisme
dan Liberalisme memberikan kejakinan kepada umat ma,
nusia ,tidak mungkin kalau tidak ada pem'batasan-pembatasan- sehingga dewasa ini tidak seorangpun dapat mbnjangkal

bahwa negara atau pemerintah berhak djuga membatasikebebasan-kebebasan individu itu. Telah diakui oleh umum
dan djuga dibuktikan oleh sedjarah dalam prakteknja bahwa
kebebasan individuil L00 vo akan menimbulkan chaos. Jang
mendjadi soal ialah sampai dimana kekuasaan negara dan
pemerintah berhak membatasinja; dan organ apa dan jang
mana mempunjai hak ,memhatasinja, dan dengan apat<afi
akan dibatasi, tentunja dengan undang-undang.
Dalam hubungan keterangan saja terachir serta ber,dasarkan itu Flla Fraksi Partai sjarikat Islam Indonesia, (p.s.
I.I_.), menjetudjui dimasukkannja hak-hak asasi manusia,
sebagai salah satu soal pokok kedalam undang-undang
Dasar akan kita susun bersama-sama.
Adapun hal-hal (dimaksud pokok-pokok isi) hak-hak
asasi manusia setelah mengalami perobahan dan perluasan
dari proses sedjarahnja meliputi soal-soal sebagai berikut:
1. Kebebasan diri priba'di (p,er,seorangan
freedom).
2. Kebebasan dan djaminan perlindungan atas rumah dan
pekarangan.
3. Kebebasan mengenai rahasia surat-menjurat.
4. Kebebasan Agama dan Keinsafan batin.
5. Kebebasan atas pendidikan dan pengadj,aran.
6. Keb'e'basan atas dan atau mengembangkan ilmu dan kesenian.
7. Kebebasan untuk mempunjai hak milik.
B. Kebebasan mengadakan perdjandjian.
9. Kebe,basan untuk bekerdja.
10. Ke'berbasan untuk herusaha dan mendirikan perusahaan.

11. Kebebasan untuk menjatakan pendapat, pikiran, dengan lisan a:tau tulisan.
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L2. Kebebasan untuk berserikat dan bersidang.
i5. Wt**puttjai hak persamaan terhadap Negara dan Undang-undang.

L4. Meripunjai-hak untuk tidak diadili oleh pengadilan
chusus.

15. Mempunja,i hak 'diaditi oleh hakim iang telah ditentukan.
16.

Mempunjai hak untuk memadjuil<a-1- pengaduan dan

per,mohonan kepada j4s berkuasa didalam Negara..
L7. il,t"*pottjai hak^untui< dapat diangkat di'dal'am tiap-tiap
djabatan Negara.
18. ff*puttjai hak untuk ,turut didalam pertahanan Negara,
19. iltempunjai hak untuk men'da,pat pendid'ikan dan penga-

djaran.
hak untuk pemetiharaan kesehatannja.
20. fVie*puttjai
^pari pekerdja untluk mendapat perlindungan NeHak

it.

gara.

22. [Iak orang-orang tua dan anak-anak 'atas bantuan Negara.

2g. IIak keluarga (gezin) atas perlindungan

N.ggara.

Demikianlah, let<edar mengenai garis-perintjia-n tentang
hak-hak asasi manusia iang patut mendapat perh-a-tian diOrt"* pada kita menjusun Undang-undang Dasar Negara.

3.

ASAS-ASAS DASAR (HAK-HAK DASAR).
Asas-asas dasar (hak-hak dasar) merupakan persoalan
jang menentukan kewadjiban -Negara (i.c. Pemerinpolof. "Peiguasa)
mengenai dan meliputi soal-soal: Dasar
frh
N.t u.toan, basar dan sistim Ekonomi, Sosial, Kebudajaan,
Agama
-"fotof.'dan Adat Kerbiasaan. diberikan perintjian se5agai
soal tersebut itu dapat
berikut:
Mengatur dan menetapkan dasar-dasar 'dari kekuasaan
pem6rintah atau Penluasa didalam Negara, apabila
kekuasaan itu didasaikan kepada kedaulatan rakjat
(demo,krasi) menurut ibentuk dan 'sifat illg . dikehenilki; *af.i diatur pu{a djaminan jqng positif .atqs pelak'
sittaan hak-hak rakjat uirtut< melaksanakan kedaulatan
Dasar.
itu didatam Undang-undang-clasar'dasar
dan sistim e'koMengatur dan ;menJntukan
,baik mengenai usaha perseorangan dan usaha

-

t.

2.

"o*i
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3.

4.

bersama serta pen$usahaan dan penguasaan sumber'
sumber penghidupan penting oleh Negara.
Mengatui dan menentukan'djaminan sosial, iang dapat
diperintji lagi sebagai berikutr
a. Masalah perburuhan dan pengangguran.
b. Masalah fakir-miskin, jatim-piatu, orang-orang tua
dan anak-anak.
e. Masalah keibuan dan keluarga.
d. Masalah penderita tjatjat djasmani/rochani.
e. Masalah hak milik dan ahli waris.
Mengatur dan 'menentukan dasar 'da,n penkgmbqngaq
ken-idupan'kebu,dajaan, iang'dapat'diperintji sebagai

berikut:
dan pengadjaran.
a. Masalah pendidikan
-Pemeliharaan
dan perkembangan kese'
b. Masalah

nian.
c. Masalah hubungan ilmu-pengetahuan dengan ma'
sjarakat.
d. Iftasalah pemeliharaan dan perkembangan bahasa.
Mengatur dan menentukan kedudukan agama didalam
5.
Negara.
Meigatur dan menentukan kedudukan adat-kebiasaan
6.
(adat--istiadat) dan hukum-adat jang masih berlaku di'
;benbagai'daerah Indonesia.
Dalam hubungan soal asas-asas dasar ini menurut hemat
Fraksi Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.) patut di'
masukkan didalam Undang-undang Dasar iang akan di'
susun.

4. SISTIM PEMERINTAHAN.
Persoalan sistim pemerintahan ini, erat sekali hubungannja dengan bentuk hegara, pertama apak_ah negara itu_ berbbntuk iepubtik ataukah berbentuk keradjaan,.kedua diuga
tidak terk^etjuali kalau negara rnisalnja berbentuk rep-ublik'
timbul persoalan apakah bentuknja kesatuan atau federasi,
karena ioal sistim pemerintahan ini mengandung ketentuan

tentang alat-alat negara dan organ-orgln negara jang
susunairnja pada hakekatnja terikat kepada bentuk daripa-

da negara itu sendiri.
Baitclah, fraksi kami berhasrat mengemukakan persoalan
tersebut lepas dari soal bentuk negara iang belum ditentu163

kan, dalam hal ini kami akan 'mengura,ikan persoalan tersebut didalam rangka bentuk Negara Republik Indonesia jang
berbentuk Kesatuan.
Sistim pemerintahan negara, dalam hal ini, Negara
Republik jang berbentuk Kesatuan jang demokratis, sebagian besarnja ,diatur, disusun menurut teori Mentesquieu
(16S8
L755) jang lazim disebut dengan ,,Trias politica"
jang membagi
kekuasaan negara kepada tiga kekuasaan
atau tiga badan kekuasaan sebagai berikut:
L. Badan Executive (Pemerintah)
2. Badan Legislative (Pembuat Undang-undang).
3. Badan Judicative Power (Pengawas dan Pelaksanaan
Hukum).
Dari adjaran dan teori Montesquieu semula, telah mengalami proses perkembangan kearah kemadjuan sampai
sekarang ini, dinegara-negara demokrasi pada umumnja
masih tetap dipakai dan didjadikan pedoman untuk menetapkan sistim pemerintahan. Walaupun pada praktetnja
antara satu dah lain negara nampak terdapat perbedaanperbedaan, namun pada hakekatnja masih tetap menganut
dan berpegang kepada prinsip,,Trias-politica".
Dalam hubungan ini dapatlah susunan dan kedudukan
organ-organ (badan-badan) pemerintahan sentral diatur
sebagai berikut:
1. Alat-alat perlengkapan negara terdiri dari:
a. Presiden dan Wakil Presiden,
b. Menteri-menteri (negara lain menetapkan Sekertaris Negara jang kedudukannja sama dengan menteri atau menteri vakkundig).
c. Mad3elis Permusjawaratan Rakjat jang terdiri dari:
1. Dewan Perwakilan Rakjat,

2.

2.

Senat.

d. Mahkamah Agung.
e. Dewan Pengawas Keuangan.
Organ-organ Negara:
a. Executive

1. Presiden dan Wakit Presiden.

b.

2.

Menteri-menteri.
Legislative
terdiri dari:
1. Dewan Perwakilan Rakjat (Parlemen).

2.

Senat,

c. Judicial Power terdiri dari:

Pengawas dan Pelaksana Hukum

1. Mahkamah Agung.
2. Dewan Pengawas Keuangan, jang

bertugas

mengawasi keuangan negara.
Didalam Bab dan Bagian-bagian tentang soal ini diatur
dan ditetapkan pula ketentuan-ke,tentuan mengenai segala
sesuatu seperti tentang kedudukan, tjara pembentukan dan
sjarat-sjarat pokok jang harus dipenuhi. Dalam hubungan uraian ini, maka fraksi Partai Sjarikat
Islam Indonesia (P.S.I.I.) memandang perlu dan patut dimasukkan didalam Undang-undang Dasar jang akan disu,
sun oleh Konstituante.

5.

KETENTUAN GARIS.GARIS BESAR TENTANG HA.

LUAN NEGARA.

Jang saja maksudkan dengan pokok soal diatas ialah bagian-bagian jang mengatur tugas alat-alat perlengkapan
negara jaitu menetapkan garis-garis besar jang meliputi
soal-soal sebagai berikut:
1. Ketentuan pokok dan dasar bagi Pemerintah menje"
lenggarakan tugasnja.

2. Ketentuan tugas dan hak-hak Presiden dan
Presiden.

Wakil

3. Ketentuan tugas Menteri-menteri baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
4. Ketentuan dasar tentang perundang-undangan.
5. Ketentuan tentang tugas dan hak-hak Dewan Per6.

wakilan Rakjat dan Senat.
Ketentuan tentang tugas dan kekuasaan Mahkaqlah
Agung.

7.

Ketentuan tentang tugas dan kekuasaan Dewan Pengawas Keuangan.

B.

9.

Ketentuan dasar tentang pengadilan.
Ketentuan dasar tentang keuangan dan perbelandjaan
negara.

10. Ketentuan dasar tentang hub,ungan antar negara.
11. Ketentuan dasar tentang pertahanan negara dan ke-

amanan umum.
Saudara Ketua, bertalian dengan perintjian pokok dari
angka 10 sampai angka 11 maka perlulah diatur didalam
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bagian jang tersendiri dari Bab iang bersangkutan jaitu
bagian-bagian:

6. Keuangan dan Perbelandjaan \e-gara.
7. Hubun-gan antar Negara (Perhubungan luar Ne-

geri).
B. Pertahanan Negara.
Selindjutnja soal-soal poko,E iang. gqtut dimasukkan didalam Uiraarig-undang Dasar Baru ialah:
9. Bentul, Dasar, Kedaulatan, Bendera, Lamb3trg,
Lagu dan Bahasa resmi Negara.

10. Kewarga Negaraan dan Kependudukan'
11. Wilajah Negara.
Soal-soat pbt<ot< tersebut, pada saat ini belumlah diangg"p p.itu t<ami kemukakan uraian, me_ngenai hal ini akan
:

Eitemut<akan oleh Fraksi Partai Sjarikat Islam Indonesia
(P.S.I.I.), bilamana telah sampai pada waktu membitjarakan materi Konstitusi nanti.
Saudara Ketua, lain daripada pokok-pokok soal j_ang tediatai *aE? pokok-pokok-soal (soalfan saji iemukatan
'jang
palut dimasukkan kedalam Undang-unsoit pbto4l
dang-Dasar Baru ialah:
72. Pemerintahan daerah.
Sedjalan dengan apa jaqg telah saja-kemukakan diatas
meng6nai sistird pernerintatian sentral didalam rang.ka ne'
gara"kesatuan mlka djuga didalam membahas sistim Pe'
ilrerintahan daerah ini- saja dasarkan uraian ini pada sis'
tim pemerintahan daerah didalam suatu negara kesatuan.
pemerintahan daerah ada terdapat- dyt priqsip
Siitim ^dengan
jang satu
iang lainnja mempunjai perbe-daan jaitu:
1: Sistim sentralisasi, jang membagai teritorium negara
atas sedjumlah,,daerah administratip". (ambtelijk ressort)
besar, sedang dan ketjil, jang dikepalai qt._h pegaw-ai- seniral jing diaigkat, dip-erhentikan dan dipindahkan oleh pemerintah pusat, digadji oleh pemerintah pusat (anggaran
belandja negara) dan jang semata-mata bertlqas . mendjalankan peraluran pem-erintah pusat menurut instruksi-instruksi pemerintah Pusat.
Siitim desentfalisasi, iang membagi teritorium negara atas sedjumlah ,;daerah otonom" besar, lggaqg dan
iietjil, jaitu persekutuan-persekutuan hukum p.uqik dengan
org"an-tirgan pemerintahan (regerings-organen)-dengan pe'
gawai-pegawai sendiri, digadji oleh kas-kas daerah (ang-

"

2.
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garan belandja daerah) sentliri. Dalam hal ini tidak sadja
lCesentratisasi teritorial" jang mendj-adi qerhatian, tetapi
iiarus sampai kepada,,desentialisasi fungsionil".
Didalanr, Undang-undang Dasar Baru i.aqg akap disusun
hendaknja Sistim Pemerintahan Daerah in! ryen-dapat qerh;l6n idttg selajaknja, pendlrlan iStg koqkr!! {t}-positip
airi nr"at<si Parfai Siarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.) akan
kami kemukakan bitamana telah tiba saatnja membitjarakan soal tersebut.
Lain daripada persoalan tersebut diatas, sebagai suatu
dipungkiri tentan-g ad.anja Daekenjataan jang tida! dapat
-Swapiadja
jang terdapat -dimanairh" dtn PemErintahan
perlu djuga
*inr didalam Wilajah Indoiresia. Hal inipun
mendapat perhatian dan tindjauan ;etjala mendalam (seBar!, apaii"uil dalann menjusun Un{.ang-undan$.Dasar
i"fi-iruiiu it"u masihkah dian-ggap n^qlu adanja-.Daerah
sifatnSa feodalistis diAil Femerintahan Swapradi" iffig
Oiir* tubuh Negara Indonesia jang demokratis?
Siudara Ketual mengenai soai tersebut, Fraksi Partai

Sj;ridt- iriu* Indoneiia (P.S.I.I.) akql. m,elgemukakan
ma-

setjara kongklit dan positip, bilamana
pbnAititnnja
-salah

dibitjarakan nanti.'
- - ini Tjara
pelaksanaan rakjat mendjalankan hak po'
13.

titiknja!
Saudara Ket|a, sebagaimana kita tentunja sama memaklumi bahwa hak-hak potitit< rakjat didalam suatu negara

demokratis se,lainnja frit-pititr Oan Oipilih (ac-tief e-n passief
tciesrectrQ, djuga dikenal inisalnja hak plebisit, referendum
Orn initiatip tit iat
trul iersebut, sudah sepatutnja dan ggpantasM*ng.n*i
"menoapat peihatidn kita bersama-sama, samp_ai keniaiah
rtrphit bofitik rakjat akan diberikan dan didjamin
il"ii- U"Oing-unding Dasar Baru nanti, tentunja dpngln
IiOrf. *.iupit an dai mengkesampingkan kenjatlan;kenjltaan tingkit kemadjuan dan ketjerdasan r$qt l-ndonesia
r.nOiri. biOafr* UnOang-undang Dasar perlulah diatur diOin Bagiari iang bersangkutan ketentuan-kefuG*
i*tuttt pof.ot menlenai" daiar dan tjara pelaksanaannja'
1. Perubahan {.Indang-undang Dasar'
Saudara Ketua, mengenai persoalan Perubahan Undangundang Dasar ini, fraksl kami berkejakioln dan ryenlplni?i
bahwi tiada barang iang kekal-abadi didunia

(volksinitiatief).

l

;;;Hil

gtf
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ini, semuanja akan mengalami kerusakan dan kehantjuran,
jang kekal-abadi hanja Allah subhanahu wata'ala jang maha

tuasa. Disamping itu sesuai pula dengan keadaan manusia
dan masjaraliatnja jang dinamis, iang selalu mengalami
perubahan kearah kemadjuan seperti jang kita sama alami
sekarang ini, maka ketentuan-ketentuan mengenai perubahan Unding-undang Dasar itu, perlu dan patut diatur didalam Undang-undang Dasar sendiri.
Sesuai dengan prinsip jang dikemukakan diatas, maka
perlu pula ditentukan didalam Undang-und?ng _Dasar, Ba-itan
jang kompeten melakukan perubahan atas Undang-undang Dasar itu.
Saudara Ketua, selandjutnja perlu djuga ditentukan didalam Undang-undang Dasar Baru nanti, tentang ketentuan sifat-sifat perubahan jang boleh dan diperkenankan dilakukan serta ketentuan-ketentuan jang mempermudah perubahannja, agar supaja kita tidak mengalami lagi kesukarsulitan seperti ketentuan badan jang kompeten merubah
Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950- iang menundjuk badan jattg sebenarnja sudah tidak ada atau sudah
getikwideerd. Ha'l ini terletak kepada kebidjaksanaan KonStituante, untuk menentukan badan iang kompeten mela'
kukan perubahan.
Adapun pendirian ,Fraksi Partai Sjarikat Islam Indonesia
(P.S.I.I.) tentang hal tersebut akan kami kemukakan setjara konlt<rit dan positip, bilamana telah tiba saatnja
masalah ini dibitjarakan nanti.
15. Ketentuan Peralihan.
16. Ketentuan PenutuP.
Saudara Ketua, kedua soal pokok tersebutpun patut dan
perlu dimasukkan didalam Undang-undang Dasar Baru
nanti.

Insja Altah bilamana saatnja soal pokok tersebut dibitja'
rakan fraksi kamipun akan mengemukakan buah pikirannja mengenai soal pokok ini nanti.
Saudara Ketua, keenambelas soal pokok iang dikemukakan diatas bersama perintjiannja iang djuga masih
bersifat pokok, menurut hemat Fraksi Partai Sjarikat Islam
Indonesia (P.S.I.I.) sudah mentjakup dan meliputi semua
masalah jang patut dimasukkan didalam Undang-undang
Dasar.
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Demikianlah, Saudara Ketua, adapun penempatan soalsoal pokok jang patut dimasukkan didalam Undang-undqng
Dasar seperti dikemukakan diatas pada Bab-bab, Bagian-bagian dan Babakan-babakan setjara Sistimatis, akan dikemu'
kakan nanti ketika kita membitjarakan atjara keempat tentang:
,,Menetapkan Sistimatik Sementara Undang-undang Dasartt.

Sekianlah, Saudara Ketua dan terimakasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara jang terhormat Ido
Garnida.

Ido Garnida: Saudara Ketua iang terhormat,

kita

memulai sidang pleno dan Pemandangan Umum kita dalam
satu masa dimana negara kita sedang berada didalam keadaan Staat van Oorlog en Beleg, dimana suasana politik didalarn negeri sudah sedemikian gentingnja memuntjak, sehingga Kepala Negara kita perlu menempuh djalan-djalan
jang luar biasa untuk dapat menjelamatkan negara.
Tugas pekerdjaan Konstituantepun ialah menjelamatkan
negara dalam arti seluas-luasnja dengan djalan menentukan
dasar-dasar dan haluan negara Republik Indonesia jang kita tegakkan dan pelihara hingga sekarang. Tidak sedikit
pengorbanan djiwa dan harta jang telah kita berikan untuk
mempertahankan negara kita terhadap serangan dari luar
dan dalam. Tenaga-tenaga jang kini masih mengantjam
negara kita mendjalankan terus peranannja untuk mengusahakan keruntuhan kita.
Diatas kesadaran inilah Fraksi Partai Republik Indonesia Merdeka (P.R.I.M.) dalam Konstituante ini turut me'
njumbangkan pikiran dan usahanja guna madju selangkah
lagi dalam pekerdjaan Dewan kita jang mulia ini.
Saudara Ketua dan hadirin jang mulia, apakah iang
patut kita masukkan kedalam Konstitusi? Menurut pendapat kami f ada tingkatan perundingan sekarang ini, tiukup kiranja kalau kami hanja kemukakan persoalannia
setjara garis besar dan tidak akan menurun kepada details
jang belum perlu dikemukakan.
Kami berpendapat, bahwa didalam konstitusi jang akan
datang perlu dimuat Mukaddimah, iang biasanja berisikan:
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1. pengakuan hak

2.

kemerdekaan dan/atau penghupendjadjahan
kuman atas
atau penindasan.
pernjataan hikmah hasil perdjuangan bangsa jang
sampai kepada suatu fase perdjuangan mendirikan
negara dengan disebut atau tidak tanggal peristiwa sedjarahnja.
pernjataan bentuk pemerintahan dan bentuk nega-

3.
ra.
4. soal-soal pokok jang harus diuraikan lebih landjut
5.

pelaksanaannja didalam konstitusinja sendiri.

Ideologi negara.
Saudara Ketua jang terhormat, sebagai hal nomor dua
kami ingin melihat dimuatnja dalam konstitusi kita nanti:
Hak-hak dasar manusia, jang perlu menilapat tempat jang
sewadjarnja. Dalam pada itu kami sependapat dengan Saudara Prof. Mr Dr Suripto, jang memberikan prioteit kepada
hak-hak asasi manusia dalam penempatannja dalam sistimatik. (vide: halaman 4 dan 5 pidato Saudara Prof. Mr

Dr Suripto).

Djadi djuga kami mengehendaki agar hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia itu dimuat didalam suatu
bab tersendiri.
Sebagai hal nomor 3 ialah: Negara Republik Indonesia.
Dalam bab ini dimuat ketentuan-ketentuan tentang:
a. Daerah negafa.
b. Bentuk negara dan kedaulatan.
c. Lambang dan bahasa negara.
d. Kewarganegaraan dan penduduk
-negara negara.
perlengkapan
e. Alat-alat
fan tugasnja.
f.. Bagaimana menjusun dan menetapkan alat-alat
perlengkapan itu.
g. Pemerintah daerah.
Dari a sampai dengan g dimuat ketentuan-ketentuan jang
paralel dengan pasal-pasal 1 sampai dengan 6 dan pasalpasal 44 sampai dengan 119 ditambah dengan segala kemungkinan lain disebabkan perkembangan-perkembangan dalam, negara. (Pasal-pasal jang dimasuk ialah dari
Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia).
Sebagai nomor 4: Hubungan luar negeri.
Sebagai nomor 5: Ketentuan-ketentuan peralihan, perubahan dan ketentuan-ketentuan
penutup
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Kami berpendapat, bahwa Uqqtlg-undang Dasar Sementara Republik Indbnesia kami djadikan pegang-1l- ,-^*.
Adapirn tentang sistimati\nj_a (pembagian atas baglanbagian kami se,tudju *uttgt*nii oihenmg-kebawah: Bab Pasal
Babakan
ealian
- -ft*tddimah
sebelum Bab I'
ditempatkan --Ajat'
perunSaudara Ketua iuttb terhormat, p?d? tin-gkatan
Aingan ini, *rir ti"*T nerpeldapitl nanwa belum masanja
untirt< mendetailleer pikiran kami'
Tjukup kami ringkaskan disini, bahwa:
sekaitttg
1. Undani-*A?"g Dasar Sementara kita
rang fii didjioit utt bahan, kalau perlu sebagai
suatu working-Paper.
nif*.tt baik sekali kiranja UndangZ. Tidak rulutt";"u,'L945
dan Undang-undalg- Dasar 11eundang-Oasai
punfif."lndonesia Serikat didjadikan bahan -pula'
hendaknja
3. Undang-u"Ou"i D"tat iang *ry datang
bersifaT ,,soepe-I" tidak-,,star" atau kaku'
menamputtg kemungFinan-ke*ung4. ltarus tiipuf
-dapat
terdjadi-9.*t mendjalin perkemkinan j;;g
nangati;&f..*n"ttgan" politik, ekonomi, k-ebuda:""" roriJ dan lainllain,^jang sedang berdjalan dalam tanah air kita.
5. persoatatt daerah, otonomi harus mendapat perhatian istimewa dari kita bersama'

6.
7

.

Ketentuan-ketentuan mengenai pemasukan bangsa
asing harus mendapat perhatian pu.la'.
baik, u1tu.$ tidak dikatakan
harui
Sistimatif<nia
"bahasanja harug. bai.k. Pendeknja musemp;-i;;;
_
dah-muduitur dapal kita tjapai hasil maximurn,

;eiuparari t<emadjuin dan satu mijlpaal
,r:r'piiihiu* istilah Saudara Mr Simorangkit

;iffi

diddalm ieOjdr*n ketatanegaraan bangsa kita. Bahf.a" *ei;p;"k;" hasil tindjauan, perhitungan kemuka jang seksama.
,
r
Saudara f<et'ua i""g terhormat,.achirnj-a gap.lalan kasar
kami tentang iisiiinat"ik Konstituii iang akan kita buat bersama adalah demikian:

BAB I:
BAB II:

MUKADDIMAH.
HAK-HAK DASAR MANUSIA.
NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
L7L

BAB III: HUBUNGAN LUAR NEGERI.
BAB IV: KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN, PERUBAHAN DAN KE.

TENTUAN PENUTUP.
Demikianlah Saudara Ketua, sumbangan fraksi kami,
Fraksi Partai Republik Indonesia Merdeka (P.R.I.M.) iang
seketjil ini, tetapi tidak ingin ketinggalan didalam menggalang pekerdjaan Dewan kita jang berat itu.
Saudara Ketua jang terhormat, sekali lagi saja kemukakan, bahwa fraksi kami berpedomankan Undang-undang
Dasar Sementara dengan perubahan dan tambahan iang
perlu.
Karena itu saja mengharapkan agar Saudara Ketua menganggap, bahwa Undang-undang Dasar Sementara kita ini,
telah saja lampirkan disini.
Adapun tambahan-tambahannja kami harapkan akan
kami sampaikan berangsur-angsur nanti pada waktunja.
Sekian dan terimakasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Mr Astrawinata.

Mr A. Astrawinata: Saudara Ketua, Sidang Konstituan-

te jang terhormat, atas nama Fraksi Republik Proklamasi

saja mengutjapkan penghargaan selajaknja atas kegiatan
pimpinan Konstituante serta Panitia Persiapan Konstitusi
jang telah mengadakan sidangnja dari tanggal LI- Maret
sarnpai 29 Maret L957 sehingga menghasilkan bahan-bahan
jang berguna tentang soal-soal iang patut dimasukkan dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia, sekalian
dengan bahan-bahan untuk sistimatiknja.
Sebelum saja menguraikan pendapat fraksi saja tentang
soal-soal jang patut dimasukkan dalam Undang-undang Dasar Repu,blik Indonesia baiklah kiranja saja 'madjukan beberapa kenjataan jang mau tidak mau harus kita hadapi
dan perhitungkan dalam menjusun Undang-undang Dasar
Repu'blik Indonesia selandjutnja. Kenjataan.kenjataan itu
ialah:
Pertama:
Masjarakat Indonesia terdiri dari pelbagai golongan dan
aliran. Golongan-golongan dan aliran-aliran itu ditjerminkan dalam Konstituante. Tidak ada se'suatu golongan atau
aliran jang setjara mutlak menguasai masjarakat sedemi-
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kian rupa, sehingga bagian dari aliran atau goiongan lain
untuk turut menentukan dasar-dasar dan hentuk-bentuk
kehidupan negara tidak berarti samasekali.
Demikian puta hatnja tlalam Konstituante ini. Bahkan
kombinasi jang padat-erat dari beberapa aliran dan golongan dalam Konstituante tidak akan dapat menjingkirkan go-

longan atau aliran lainnja. Dan untunglah pula, Saudara Ketua, bahwa tidak ada sesuatu aliran atau golonganpun jang
memberikan tanda-tanda pada kita bahwa ia mempunjai
pikiran dan maksud jang tidak sehat itu.
Fraksi saja sependapat dengan utjapan Saudara Ketua dalam pidato pembukaan Saudara untuk masa sidang ini, bahwa Konstituante merupakan suatu bangunan kenegaraan
untuk rnenentukan dasar-dasar kehidupan bangsa, untuk
menentukan tjorak kehidupan kenegaraan dimasa jang akan
datang, untuk memberi djurusan kearah mana bangsa kita

harus dikemudikan, dan tidaklah merupakan matjam saluran untuk menjelesaikan persoalan politik sehari-hari,
dan karena Konstituante ini merupakan himpunan dari
wakil-wakil pelbagai golongan dan aliran didalam masjarakat, maka hasil pekerdjaan Konstituante mau tidak mau
akan merupakan suatu perpaduan pikiran, perasaan dan
keinginan jang hidup dipelbagai golongan dan aliran dalam
masjarakat.
Tegasnja, fraksi saja jakin, bahwa Konstituante akan ber-

hasil menjusun suatu undang-undang dasar sesuai de-

ngan perasaan pikiran dan keinginan semua warganegara
Indonesia, suatu undang-undang dasar jang mendjamin
keselamatan dan kesedjahteraan seluruh manusia Indone'
sia, bilamana sifat menerima dan memberi jang sampai sekarang didjalankan oleh Anggota.anggota Konstituante
setjara baik itu tetap terpelihara dan dipelihara.

Kedua:
Dengan Proklamasi 17 Agustus L945 lahirlah r€g&ro o3sional Indonesia jang berbentuk republik-kesatuan, iang
disebut Republik Proklamasi.
Republik Proklamasi'ini mengalami pasang surut revolusi
sedjak 17 Agustus 1945.
Pasang surut revolusi itu dialami pula oleh semua Anggota Konstituante jang terhormat.
Saja jakin bahwa tidak ada seorangpun dari Saudara-saudara Anggota Konstituante jang terhormat, pada permuL73

laan revolusi sampai tertjiptanja Konperensi Medja Bundar menginginkan Negara Republik berbentuk federal
untuk m-engganti Republik Proklamasi, malahan sebaliknja saja jakin benar, bahwa semua Saudara Anggota
Konstituante dengan penuh kesadaran dan rasa tjinta pada
kemerdekaan dan Republik Proklamasi telah mengalami
pelbagai pengorbanan dan penderitaan besar dalam memperta[anEan kemerdekaan dan Republik Proklamasi. Maka dianggaplah sebagai sesuatu penghinaan berat, kalau
salah sebrang dari kita dituduh mempunjai pikiran dan
keinginan untuk mengganti Republik Proklamasi, dengan
nepunnk Federasi. Dimasa Republik Proklamasi dilenjapkan oleh Konperensi Medja Bundar dan diganti dettgan
Republik Federasi buatan Van Mook, maka paham federalisme, tiupan Van Mook tidak kuat melawan paham Unitarisme jang telah berurat berakar dimasjarakat Indonesia,
sehingla dalarn tempoh 7L/z bulan Republik Federasi Ie'
njap dan diganti oleh Republik Kesatuan. Kitapun tidak
nuta akan kenjataan bahwa Kolonialis Belanda, dengan te'
tap masih didudukinja Irian Barat, berusaha keras untuk
melemahkan kedudukan Republik Proklamasi dengan memetjah,belahnja dan menghantjurkan dari luar dan dalam
Indonesia, jang terdiri dari beribu-ribu pulau, kalau terdiri
dari negara-negara bagian, djadi berbentuk federasi akan
mudah mendjadi. korban agresi militer, politik, ekonomi
dan kebudajaan.
Bahwa usaha kolonialis Belanda mendapat sokongan di'
daerah-daerah dari beberapa gelintir manusia Indonesia tidaklah perlu saja terangkan lagi, saja hanja ingin mengemukakah disini bahwa dengan mengetahui dari mana sum'
bernja kehebohan didaerah-daerah sekarang, kita dapat

meletakkan persoalan daerah-daerah itu pada ukuran-ukuran jang sebenarnja.
Ketiga:
Bahwa dasar filsafat negara kita adalah Pantja Sila, jang
merupakan dasar filsafat kehidupan bangsa kita.
Idee-idee jang terkandung didalam Pantja Sila, jaitu
Ketuhanan Jang Maha Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan,
Kerakjatan dan Keadilan Sosial telah hidup dan berkembang berpuluh-puluh tahun bahkan beratus-ratus tahun sebelumnja Proklamasi Kemerdekaan dan baru mendapat
perumusannja tidak lama sebelum kemerdekaan itu diL74

proklamirkan oleh rakjat Indonesia. Dan dalam tempoh le'
bih dari sebelas tahun merdeka ini Pantja Sila tumbuh
dan berkembang dengan pesatnja. Dan kiranja tidak ada
suatu golongan atau aliran dalam masjarakat jang menginginkan lenjapnja idee'idee Pantja Sila, semua golongan
dan aliran berkehendak baik mempertahankan idee-idee
Pantja Sila sebagai dasar filsafat kehidupan negara dan
bangsa.

Tiga kenjataan jang saja sebut tadi jang sangat erat hubungannja satu sama lain ,mau tidak mau harus kita hadapi,
pertimbangkan dan perhitungkan dalam menjusun Undang'
undang Dasar kita.
Saudara Ketua, bahan-bahan mengenai soal-soal iang
patut dimasukkan dalam Undang-undang Dasar iang disampaikan oleh Panitia Persiapan Konstitusi beserta dari
bahan dari Pimpinan Konstituante sekarang ini masih bersifat objektif. Setiap aliran maupun golongan jang menge'
mukakan pandangan d-an pendapat dalam Panitia Persiapan
Konstitusi tentang soal-soal apa jang lazim atau patut dimasukkan dalam Undang-undang Dasar rfiasih berpegangan
kepada objektiviteit, djadi belum mengadjukan perasaan
pifiiran atau keinginan iang hidup dalam. aliran atau go'
longan jang bersangkutan.
Lain halnja sekarang dalam sidang Konstituante ini. Setiap aliran atau golongan sudah mulai mem'ilih; ffienim!?ng,
menilai soal-soal apakah jang menurut perasaan, pikiran
dan keinginannja patut atau harus dimasukkan dala,m Undang-undang Dasar Repuhlik Indonesia.
Djuga fraksi saja berkewadjiban mengadjukan perasaan,
pikiran
dan keinginannja tentang soal-soal apa iang harus
-dimasukkan
dalam Undang-undang Dasar.
Saudara Ketua, dari nama fraksi saja, jaitu Fraksi Republik Proklamasi, Saudara kiranja sudah dapat menga01ut pendirian fraksi saja, jaitu bertekad mempertahankan
sitat-sifat anti kolonialisrne, sifat-sifat anti imperialisme,
sifat-sifat anti monopoli, sifat-sifat anti feodalisme, sifat
nasional, sifat kesatuan dan semua sifat iang madju dan
menguntungkan rakjat dari Republik Proklamasi dengan
Pantja Sila sebagai dasar filsafat kehidupan negara dan
bangsa.

Sedjarah sudah me'mbuktikan, bahwa Republik Proklama'
si dengan Pantja Sila adalah sendjata jang ampuh melawan
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pendjadjah Belanda, dapat mempersatukan seluruh rakjat
dengan tidak memandang aliran atau golongannja. Djadi
fraksi saja akan menolak setiap pikiran dan usaha jang
akan melenjapkan djiwa Republtk Proklamasi jang berintrsarikan sifat-sifat jang saja sehut tadi. Akan tetapi ini tidak
berarti bahwa Fraksi Republik Proklamasi berpegang teguh
kepada soal-soal pokok jang tentjantum dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 jang ticlak sesuai lagi dengan kehidupan politik negara, perkembangan demokrasi dan masjarakat Indonesia, misalnja mengenai bentuk pemerintah-

an jang berobah dari kabinet jang

bertanggung-djawab
pada Presiden mendjadi kabinet jang bertanggung-djawab
kepada Dewan Perwakilan Rakjat.
Saudara Ketua, Undang-undang Dasar dari sesuatu negara pada umumnja adalah pernjataan kepentingan pokok
dari golongan jang berkuasa ataupun kombinasi golongangolongan jang berkuasa dalam negara itu.
Banjak atau sedikitnja djenis persoaian-persoalan jang dimuat dalam Undang-undang Dasar itu sudah ,barang tentu
bergantung kepada golongan jang berkuasa dalam negara
itu. Undang-undang dasar sesuatu negara jang dikuasai
oleh kaum kapitalis pada umumnja tidak mentjantumkan
ketentuan-ketentuan mengenai soai-soal ekonomi-dan sosial
jang merugikan kepentingan mereka.
Kalau toch soal-soal'ini ditjantumkan djuga sebagai hasil
perdjuangan golongan progresip, sebagaimana kita lihat
dalam Undang-undang Dasar Perantjis dan Italia, ,jang dibuat sesudah perang dunia ke II, maka hal ini masih hanja
merupakan perumusan-perumusan formil belaka. Oleh ka-

rena itulah kita lihat bahwa rakjat dikedua negeri ini

(Perantjis dan Italia) berdjuang dengan sengit menuntut
pelaksanaan daripada apa jang ditjantumkan dalam undang-undang dasar. Sebaliknja, dari fihak jang berkuasa
untuk memperkosa undang-undang dasar.
Undang-undang dasar negara-negara kapitalis jang telah madju, buat sebagian besar hanja mengatur soal-soal
organisasi negara serta hak-hak asasi manusia.
Meskipun setjara juridis-formil hak-hak asasi manusia
dan sistim negara jang demokratis berdasarkan adjaran
trias politika didjamin dalam undang-undang negeri-negeri tersebut tetapi dalam praktek kita melihat, bahwa djaL76

minan jang sesungguhnja hanja berlaku bagi segolongan
ketjil manusia jang berkuasa sadja (Inggeris, Amerika).
Disamping negara-negara jang dikuasai oleh kaum kapitalis, maka kita lihat djuga adanja dua type negara jang
dipimpin oleh rakjat pekerdja, jaitu negara Union of
Sotialist Sovjet Republics dan negara-negara Demokrasi
Rakjat di Europa-Timur, Republik Rakjat Tiongkok dan
lain-lain.
Dalam undang-undang dasar negara-negara ini bukan sa'
dja ditjantumkan susunan negara dan hak-hak serta kewadjiban-kewadjiban asasi-asasi warganegara, tetapi dluga
sistim sosial dan ekonomi jang berlaku dinegeri-negeri itu,
jaitu sistim sosialis (Sovjet Uni) atau sistim demokrasi
i'akjat (ne,gara-negara Eropa-Timur, Republik Rakjat Tiongkok, dan lain-lain).
Karena negara-negara itu lahir sebagai hasil perdjuangan revolusioner rakjat pekerdja, maka undang-undang dasar tersebut merupakan djuga kesimpulan daripada pengalaman sedjarah perdjuangan revolusioner dan_ kesimpulan
daripada p-engalaman sedjarah tentang masalah undangunding disai dan gerakan konstitusionil dinegeri-negeri
tersebut
Disamping adanja undang-undang dasar negara-negara
kapitalis- jang hanja mengatur soal-soal organisasi serta
hak-trat< asasi manusia dan adanja und_a1g-undang dasar
negeri-negeri sosialis dan demokrasi rakjat iang ketjuali
meigatuisoal-soal kervarganegaraan djqga mengatur. soal
sistim ekonomi dan sosial iang berlaku dinegeri-negeri tersebut, maka ada djuga sementara undang,-undalg ,dasar
jang mempunjai tiiri-tjiri jang lain daripada tjiri-tjili kedua
inatJam unaahg-undang dasar tersebut, jaitu^ undang-undan! dasar daiipada beberapa negara - Asia-Af1i\a iqng
barrl merdeka, seperti India, Burma, Indonesia, Sailan dan
lain-lain.
Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun L945,
pada umumnja ketjuali memuat ketentuan-ketentuan meirgenai bentu-k, wilajah dan organisasi negara serta haktrat dan kebebasan-kebebasan dasar warganegara setjara
summier, tidak tegas dan djauh dari lengkap, djqg" rrefurnuskan tjita-tjita bangsa dan rakjat Indonesia dilapa_ggan
kebudajain, ekonomi dan sosial, iang merupakan tudjuan
dan tuntutan Revolusi Agustus 1945, walaupun perumusanLiIT

nja belum begitu tepat dan setnpurna (tihqt _pasal 31r .32'

g3 dan 34 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945);
Tudjuan dan tuntutan ini merupakan pembebasan diri
dari kblonialisme, kapitalisme, monopoli modal asing dan
feodalisme.
Dalam menilai, menimbang dan memilih soal-soal apa
jang harus dimasukkan dalam Undang-undang Das,ar j?ng
sedang kita susun ini, kita tidak dapat melepaskan diri dari
genggaman sedjarah tiga konstitusi Indonesia, j aitu Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 dan Undangundang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Dan
dari ketiga Undang-undang Dasar itu hanjalah Undangundang Dasar L945 dan Undang-undang Dasar Sementara
1950 menanam kesan jang dalam pada hati sanubari rakjat Indonesia. Undang-undang Dasar 1949 tidak dapat ber'
lahan lama sebab njata-njata bertentangan dengan kepen'
tingan dan tuntutan-tuntuan rakjat banjak, selab Undang'
undang Dasar 1949 ini melikwidasi hasil-hasil dari tuntutan
dan tudjuan revolusi L7 Agustus 1945 iang telah ditjapai
oleh rakjat dan diserahkan kembali via Konperensi Medja
Bundar kepada kaum modal asing, terutama kaum modal
Belanda.
Kalau Undang-undang Dasar 1945 merupakan - sistim
Amerika pada permulaannja, kemudian dengan berobahnja
kabinet presidentiil mendjadi kabinet perlementer meru'
pakan sistim Eropah-Barat, maka Undang-undang Dasar
fgSO telah merupakan sistim Eropah-Barat iang memuat
soal-soal lebih lengkap dan diperintji serta perumusan'
perumusan jang lebih tepat dan sempurna tentang soal
irak-hak dan kebebasan dasar manusia, soal alat-alat pernegara dan tugasnja, soal pembagian kekuasaan
lengkapan
^
antara Dewan Perwakilan Rakjat, Pemerintah, Prersiden,
Mahkamah Agung dan sebagainja. (Undang-undang Dasar
1945 mempunjai 37 pasal, sedangkan Undang-undang Da'
sar Sementara 1950 mempunjai 146 pasal).
Bahwa Undang-undang Dasar Sementara 1950 banjak
rnengandung kelemahan-kelemahan, tentu dapaJ dime-

ngerii, dimana menurut kenjataannja U1{ang-undang Dasir Sementara 1950 adalah sesuatu hasil kompromi, bibamodal
wah naungan Koperensi Medja Bundar dimana
-perlindungan
monopoli Belanda di Indonesia mendapat
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dari Pemerintah kita terhadap tuntutan rakjat Indonesia,

antara Undang-undang Dasar L945 dan Undang-undang
Dasar Republik Indonesia Serikat 1949, jang tidak mentjegah adanja organisasi-organisasi jang bersifat monopoli
partikulir jang merugikan ekonomi nasional.
Mengenai kelemahan-kelemahan ini bilamana perlu pada
kesempatan lain fraksi saja akan mengupasnja. Dari
pengalaman tentang kehidupan konstitusionil negara kita
selain ini maka fraksi saja dapat mengambil kesimpulan
bahwa soal-soal jang dimuat dalam Undang-undang Dasar
1950 dapat didjadikan bahan-bahan utama untuk Undangundang Dasar jang akan kita susun dengan ketentuan-ketentuan bahwa soal-soal itu harus diperintji dan dipertegas
lebih landjut sehingga tidak dapat menimbulkan tafsirantafsiran jang mungkin merugikan rakjat banjak.
Dimana terhadap ketiga Undang-undang Dasar Indonesia itu masiih ,berlaku adjaran trias-politica, jaitu pemisahan atau pembedaan atas tiga kekuasaan negara:
1. Kekuasaan Legislatif ;
2. Kekuasaan Eksekutif ;
3. Kekuasaan Judicatif
cfan sejogianJa pufa adjaran tlias-politica akan berlaku dalam nuance jang lemas terhadap Undang-undang Dasar
akan kita susun ini, maka seharusnja penegasan pertang-

gungan-djawab dan penggolongan alat-alat perlengkapan
negara menurut tiga kekuasaan itu.
Sebagai penutup uraian saja ini maka soal jang harus
dimasukkan dalam Undang-undang Dasar menurut fraksi
saja:
L.

Mukaddimah.

,

Bentuk, Wilajah Negara dan kedaulatan rakjat.
Asas-asas negara dilapangan:
a. politik.

3.

b. sosial.
c. ekonomi.
d. kebudajaan, pendidikan dan pengadjaran.
e. agama.

f.

pertahanan.

4. Alat-alat perlengkapan negara:
a. Presiden.
b. Pemerintah.
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5.

c. Dewan Perwakilan Rakjat.
d. Kekuasaan Peradilan.
e. Dewan Pengawas Keuangan.

Tugas alat-alat perlengkapan negara dilapangan:

a.

b.
c.
d.

Pemerintahan.
Perundang-undangan.
Peradilan.
Keuangan.

e. " Hubungan'luar
Pertahanan.
g. Keamanan.
h. Ekonomi.

f.

negeri.

:

i.
j.

6.

7.

Agraria
Perhubungan pelajaran.
k. Kebudajaan, Pendidikan dan Pengadjaran.
Pemerintahan Daerah:
a. Pembagian dalam daerah otonomi sedapat-dapatnja berdasdrkan suku . bangsa dalam tiga
tingkat.
b. Daerah swapradja disesuaikan dengan daerah
otonomi jang seimbang. (tingkat'I atau tingkat
II.).
c, 'erah,
Pemberian otonomi seluas-luasnja kepada dasesuai dengan tingkat kemampuan daerah
itu.
d. Perimbangan'. kekuasaan dan perimbangan keuangan terhadap pusat
Hak-hak serta kebebasan-kebebasan dan kewadjiban asasi Warga Negara:
a. Ketentuan mengenai kewarganegaraan Indbnesia.

b. Hak-hak dan kebebasan-kebebasan asasi Warga
Negara Indonesia,
c. Kewadjiban asasi Warga Negara Indonesia.

B. Bendera Kebangsaan,

9.

Bahasa dan Lambang Nega-

ra, Ibu kota.

Ketentuan Peralihan.
10. Perubahan Undang-undang Dasar.

11. Penutup.

Sekianlah, terimakasih.

Ketua: dipersilakan Saudara Binanga Siregar.
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Binanga Siregar': Saudara Ketua jang terhormat,
dalam Pemandangan Urnum mengenai atjara jang ke II
dalam sidang Pleno Konstituante ke II tahun 1957 ini jaitu

mengenai soal-soal jang patut dimasukkan dalam Undangundang Dasar jang erat hubungannja dengan soal sistimatik inginlah saja tebih dulu meminta kesabaran dan kehendak memahami diantara sesama Anggota, mendengar
uraian-ura,ian jang bersumber pada keinginan dan tjitatjita supaja negara dan bangsa Indonesia tetap satu dan
bersatu sepandjang masa, agar perdjuangan iang telah
sekian lama itu ditempuh dengan segala 'ketabahan dan
pengorbanan dari segala jang ada pada kita dan bangsa
kita itu, djangan sia-sia hendaknja.
Saja tidak akan mengumandangkan pendirian iang bersifat sementara dan terpengaruh karena akibat kegiatan
politik sehari-hari, terlebihJebih karena akibat kedjadian=
kedjadian achir-achir ini didaerah-daerah.
Sebelum kedjadian-kedjadian didaerah-daerah sedjak 20
dan 22 Desember 1956 di Sumatera dan proklamasi 2 Maret
195? di Indonesia bagian Timur telah saja signaleer atau
peringatkan tentang soal daerah dan tela! qaja tjurahkan
perasaan-perasaan sebagai orang daerah datqm lapat .Plgno Konstituante tanggal 23 Nopember 1956. Saja tidak
hendak mengulanginja, chawatir kalau berkumandang pula perasaan oiang daerah dalam ruangan sidang ini. Tjuku_plah saja meminta perhatian atas utjapan-utjapan dan pidato-pidato orang-orang terkemuka didaerah-daerah sekitar
peiistiwa-peristiwa di Sumatera dan Indonesia bagian Ti'
mur.
Dalam rapat pembukaan sidang pleno ke II tahun tg57
pada tanggal 13-5-1957, Saudara Ketua jals terhormat
lelah menjatakan, bahwa ,,Keadaan ditanah air sangat
meminta perhatian karena adanja masalah-masalah iang
memerlukan penjelesaian segera."
Saudara Ketua berkata selandjutnja:
,,Pada waktu ini segungg.uhnja kehidupan kita sebagai
bangsa jang bernegara masih tetap tertekan oleh masalah jang dimaksud diatas".
Karena utjapan Saudara itulah.maka sAja dahului ura,ian
saja ini dengan kata-kata jang meminta kemauan kita.be'rsama, untuk mernahami dan menjelami denga! kesabaran
hati, segala sesuatu, sekalipun bertentangan dengan pen1Bt

dirian sendiri, mengenai soal:soal dan hal-hal iang telah
diutjapkan oleh sesama Anggota, baik didalam sidang Panitia Persiapan Konstitusi ke II tahun 1.957 maupun iang

diutjapkan dalam Pemandangan Umum dalam masa-sidang
Plen,o ke II tahun 1957 ini.
Atas dasar kemauan 'itu dapatlah kita dalam kesabaran
dan kebidjaksanaan menempuh djalan jang sukar mentjiptakan suatu Konstitusi jang Saudara Ketua sebutkan:
,,akan merupakan suatu bangunan kenegaraan untuk
menentukan dasar-dasar kehidupan bangsa, untuk menentukan tjorak kehidupan kenegaraan dihari-hari
jang akan datang? Untuk memberi djurusan kearah
mana bangsa kita harus dikemudikan".

Tidaklah dapat disangkal bahwa kita sekalla.4 ia!$- mendjadi Anggoti Konstituante ini, adalah wakil'wakil dari
berbagai gotongan masjarakat dan berbagai suku atau dae'
rah, jang berkewadjiban berusaha agar diPeroleh. persatupaduan pit<iran dan tjita-tjita masja_rqkat Indonesia dalam
i<ese,luruhannja jang bersatupadu dalam berbagai ragam
itu.
tjoraknja
Uraian jang akan saja paparkaq dqfam r_an_at pleno ini,
tidaklah niengurangi apa jang telah dikemukakan oleh wakil Fraksi Paitai'Kristen Indonesia (Parkindo) Saudara Mr'
J.C.T. Simorangkir dalam Pemandangan Umum didalam
sidang Panitia Persiapan Konstitusi ke II tahun 1957. Siterutama menjatakan atau mempertegasnja_. _ Tju'
fatnji
kup rasanj a saj a menghundi_gk kgpa{a risalah-risalah lrapii-rupat
i'aniiia Persiapan Konstitus_i mengenai soal-soal
-dimasukkan
dalam Undaqg-undang D_asq menurut
batut
jang
fendapat Fraksi Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
telah bikemukakan oleh saudara Mr J.C.T. Simoran$kir.
Tudjuan saja terutama sekedar memperlengkapi dengan
meminta peihatian supaja kita rdjangan semata-ryata hanja
memikinkin apa iang patut dimasukkan dalam Undang-undang Dasar, tetapi diuga, apa jang patut {iperlStikan dalam-memasukkannja itu dalam hubungan sifat-sifat daerah
dan bangsa Indonesia sendiri.
Saja merasa sjukur bahwa Saudara Ketua telah membawa fikiran Anggota sidang ini kepada keadaan suram
jang meliputi negara kita pada masa ini.
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I

ini dalam
jang
berdatangan dari berbagai daerah
keseluruhannja,
Mudah-mudahan Anggota-anggota Konstituante

. dan berasal dari- berbagai suku dan mempunjai ideologr
politik atau kejakinan jang berbeda-beda, merupakan suatu tenaga jang sanggup mengerahkan pikiran masjarakat
Indonesia kepada kemauan iang bulat hendak menjela.
matkan negara dan bangsa dalam iklim rasa persatuan
dan persaudaraan jang dipadu oleh sifat dan kemauan,
mau harga-menghargai atas dasar timbal-balik.
Kalau saja beralih kepada Pemandangan Umum berda'
sarkan bahan-bahan jang telah diterima sebagai hasil rapatrapat Panitia Persiapan Konstitusi, mungkin pema.ndangan
ini akan bersifat serupa sadja dengan utjapan-utjapan teman sesama Anggota dalam sidang Panitia Persiapan_Kon'
stitusi ke II tahun 1957, iang sifatnja berupakan sumbang-

an fikiran.

Sebenarnja bahan-bahan iang diterima mengenai atjara
jang mendjadi objek Pemandangan Umum ini, belum berbentuk salah-satu jang mempunjai sifat kesimpulan-bersama dari Panitia Persiapan Konstitusi.
walaupun demikian, sudah pada tempatnjalah saja menjatakan penghargaan dan mengutjapkan terimakasih atas
pbnerimaan bahan-bahan dari Pimpinan jang be_lkenaan
dengan atjara sidang tentang soal-soal iang patut dimasukkan dalam Undang-undang Dasar dan sistimatik sementa,ra
bagi Undang-undang Dasar iang hendak disusun oleh Konstituante ini.
Saja telah membatja rumusan soal-soal sistimatik beserta inti sari pidato-pidato para Anggota iang terhormat
dalam Pemandangan Umum didalam sidang Panitia Persiapan Konstitusi ke II tahun 1957 mengenai soal-soat i_alg
pafut dimasukkan dalam Undang-undang Dasar Republik
Indonesia jang hendak disusun.
Demikiair Ajuga naskah lengkap dari pidato-pidato didaUmum dalam sidang Panitia Persiapan
lam Pemandangan
-

itu.
Konstitusi
-'

natu* berbagai hal ikenjataan

perbedaan-perbed€ian pendapat, tetapi mengenai,banJak hal ada djuga ditemukan persamaan pendapat.

Dalam keseluruhannja nampak kesungguhan hati dari
para pembitjara jang terhormat hendak menjusun suatu
Undang-undang Dasar jang menggarnbarkan segala sesua,183

menggambarkan- pribadi jang berkehendak memelihara kesatuan, menegakkan
Negara dan bangsa ; jang menggambarkan perdjoangan
bangsa, keadaannja sendiri pada masa ini dan tjita-tjitanja
untuk masa depan dengan tudjuan agar bangsa dan Negara terpelihara sepandjang masa.
Kalau saja meminta diberi kesempatan berbitjara, adalah karena didorong oleh keinginan hendak turut serta
memberi sumbangan dalam rangkaian usaha Konstituante
ini hendak menjusun Undang-undang Dasar benar-benar
sesuai, berpaedah dan bermanfaat bagi masjarakat Indo-

tu jang ada pada bangsa Indonesia,

nesra.

Setelah membatja bahan-bahan iang diterirna dari Pimpinan, saja memperoleh kesan bahwa pendapat-pendapat
mengenai sistimatik berbeda-beda dan perbedaan itu terutama terletak pada urutan (volgorde) dari bab-bab dan
bagian-bagian.

Mengenai isi nampak perbedaan-perbedaan jang principieel, sesuai dengan ideologi politik jang dianut oleh berbagai aliran jang ada di Indonesia ini menurut keadaan
pada waktu diadakan kampanje dan pemilihan umum jang
menghasilkan susunan Anggota Konstituante jang sekarang.
Sedjak pemilihan itu sampai pada saat ini banjak hai
jang timbul dinegara kita ini jang dipandang sepi, atau tidak diperhatikan ataupun tidak disangka-sangka sebelum

itu, umpamanja:

1. soal daerah
2. soal Presiden dan Wakil Presiden
' 3. soal Dwi Tunggal
4. soal Kabinet jang tidak dapat berdjalan terus atas
dukungan Parlemen
5. soal Dewan-dewan Daerah
6. soal Kabinet gotong-rojong
7. soal Dewan Nasional
B. Kedjudjuran pemimpin-pemimpin dan sebagainja.
Dalam hubungan ini djanganlah kita lupa bahwa pemimpin-pemimpin Negara kita pada masa ini adalah generasi
pemimpin tahun L945 jang pengaruhnja didasarkan atas
perdjoangan menentang pendjadjahan, jang dapat menggembleng persatuan karena seluruh rakjat ingin terlepas
dari belenggu penghisapan.
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Persatuan jang ada itu, adalah persatuan karena senasib
dan sepenanggungan. Persatuan itu diikat oleh perdjuangan jang sama, jaitu menudju kepada tjita-tjita kemerdekaan jang diharapkan akan membawa kebahagiaan.
Setelah tertjapai kemerdekaan, hilanglah perasaan senasib se'penanggungan dan setudjuan. Tudjuan; pemimpinpemimpin sudah mendjadi kabur. Dalam banjak hal b'ukanlah kebahagiaan bersama jang mendjadi tudjuan, melainkan kebahagiaan diri sendiri atau golongan sendir'i.
Kalau Undang-undang Dasar jang hendak kita susun itu
hendak kita dasarkan pada rasa persatuan bangsa kita dan
hendak ditjoba memeliharanja dan hendak diperkokoh
atas dasar pengaruh pribadi pemimpin-pemimpin iang selalu membanggakan perdjuangan mereka dimasa iang
lampau, timbul soal apakah iang akan terdjadi apabila
pribadi-pribadi ini telah pindah dari alam jang fana ini kealam jang baka; timbul pertanjaan apa jang akan terdjadi
apabila pribadi-pribadi jang diagung-agungkan oleh sego'
longan masjarakat kita, telah tidak ada lagi. Kedjadian
ini tidak djauh dihadapan kita, mungkin tidak sampai terhitung puluhan tahun.
Dala,m perhitungan djangka pandjang, kesemuanja itu
patut diperhitungkan dalam menjusun Undang-undan$
Dasar Repub'lik Indonesia, karena Undang-undang Dasar
itu bukan- untuk turunan iang sekarang sadja tetapi djuga
untuk keturunan-keturunan iang akan da,tang.
jang dapat dipakai sebagai bahan dalam menjuAp,akah
-Undang-undang
Dasar oleh Konstituante ini?
sun
Pada pendapat saja tidark salah kalau dipergunal<an sebagai bahan pertama Undang-undang Dasar Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Bahan kedua ialah Un-

dang'undang Dasa',r Republ'ik Indonesia Serikat tanggal 4
Desember 1949 dan jang ketiga Undang-un'dang Dasar Sementara Repub,lik Indonesia tanggal L5 Augustus 1950.
Selandjutnja dipergunakan pengalaman dimasa pendjadjahan, pengalamanr sedjak permakluman kemerdekaan,
dimasa revolusi, masa sedjak pengakuan kedaulatan, terutama kedjadian-kedjadian achir-achir ini diseluruh dae-

rah-daerah.

Dengan sendirinja bahan penje,mpurnaan dapat diperoleh dari undang-undang dasar negara-negara lafn, ataupun p'engalaman dinegara-negara lain.
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Dengan memakai Undang-undang Dasar iang telah atau
masih kita punjai itu sebagai titik permulaan (uitgangsp'unt), sistimatik Undang-undang Dasar iang kita _kehenctaki dapat disusun sedjalan dengan rumusan jang disarankan oleh Panitia Perumus jang dibentuk oleh Panitia Per'
siapan Konstitusi dalam rapatnja pada tanggal 20 Maret
1957. Pada umumnja pendapat-pendapat iang saja batja
dalam risalah-risalah pemandangan-peman'dan$an umum
dalam sidang Panitia Fersiapan Konstitusi ke II tahun t957,
dapat dimaiukkan dalam Bab-bab dan Bagian-bagian dimaksud dalam rumusan itu. Soalnja, hanjalah bab ataupun ba.gian mana jang seba,iknja didahulukan, diperlengkapi atau ditiadakan.
balam susuoorl ini ada dua hal jang saja rasa perlu dipersoalkan dan dirembu,kkan tehih dulu dan diam_bil \.pu'
iusan. Setelah diambil keputusan mengenai hal itu, harutah kita melangkah rkepada susunan selandjutnja. Jang
saja maksud dengan dua hal itu, ialah ichwal dasar serta
tudjuan negara dan bentuk negara.
Mengenai dasar Negara serta tudjuan, dapat dimasukkan
dalam Mukaddimah dari Undang-undang Dasar iang akan disusun itu. Pada waktu membitjarakan isi mukaddimah itu
dapatlah diperbintjangkan segala sesuatu, i".ng_ mengenai
soal ataukah bangsa Indonesia mengehendaki Negara berdasarkan Pantja Sila; agama, sosialisme, nasionalisme, atau
komunisme.
Mukaddimah atau Pembukaan (preambule) Undang-undang Dasar tanggat 18 Agustus 1-945 dapat dipakai sebagai
bahan dan pokok pembitjaraan, karena bagaimanapun- djuga, mesti di-at<ui bahwa dalam kata pembukaan. (preambule)
initatr tersimpul perasaan, pengalaman dan tjita-tjita serta
tekad memprbklamirkan dan menegakkan - Negara -Indonesia jang merdeka. Isinja pada pokoknja djangan kita ku'
rangi, tetapi kita perlengkapi dan sempurnakan berdasarkan
pengalaman-pengalaman sedjak 17 Agustus 1945, menudj-u
iiepaOa tjita-ljita supaja Negara Indonesia kekal dan abadi
sepandjang masa
Mengenai structuur negara, dalam risalah-risalah Pemandangan Umum sidang Panitia Persiapan Konstitusi ke II
tahun 195? tidak ada saja temukan golongan iang mengingini negara jang berbentuk federasi. Pada umumnja pen:bitJara-pembitjara mengemu,kakan pendapat jang bersifat
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mengehendaki bentuk Negara Kesatuan dengan mempunjat
dua kamar atau satu kamar, ataupun belum tegas menundjukkan tjorak diantara dua pendapat itu.
Ini bukanlah berarti bahwa ditengah-tengah masjarakat
Indonesia tidak ada jang mengehendaki Negara jang berbentuk federasi.

Banjak orang didaerah-daerah iang mengehendaki supaja Niegara Indonesia ini berbentuk federasi, !,lkt_n-hanja
hidntarf orang-orang jang sedjak semu'la principieel berkehendak bentuk sedemikian, tetapi djuga diantara pedjuangpedjuang jang konsekwen sedjak semula- tidak pernah meirinlgatkan perdjuangan, dan bermula berpendirlal unitariif, sudah-banjak iang berubah dan mengehendaki Negara jang berbentuk federasi.
Dalam membitjarakan soal-soal Undang-undang Dasar
jang henclak kita"susun, saja setudjui benar _pendapat-pendapat jang tetah dikemukakan, bahwa - sebelum kita melarigkah klpada susunan sistimatik, sebaiknjalah kita dahulukan memperb,intjangkan soal-soal iang,principieel,
soal-soal pokoh jang mempengaruhi sifat Undang-undang
Dasar dalam keseluruhannja, diantaranja:
le. Mukaddimah, dalam mana dimuat dasar serta tudjuan Negara.
2e. Bentuk Negara (Kesatuan dengan satu atau dua
kamar, atau federasi dan soal daerah iang erat
hubungannja dengan bentuk Negara)
Adalah menarik perhatian bahwa banjak diantara Sauclara-saudara Anggota jang terhormat didalam sidang Pani'
tia Persiapn Konstitusi ke II tahun L957 mensignaleer,
malahan memperingatkan kepada suasana sulit dalam Negara kita ini berhubung dengan kedjadian-kedjadian jang
mengchawatirkan didaerah-daerah.

Peringatan para Anggota Panitia Persiapan Konstitusi
itu telah diikuti pula oleh Saudara Ketua dalam pidato
pembukaan. sidang Pleno ini.
Timbul pertanjaan: :' '
- Dapatkah Konstituante ini berpolitik burung-unta meng'
hadapi suasana Negara sekarang ini? Saja ulangi: Dapat'
kah Konstituante ini berpolitik burung-unta menghadapi
Negara sekarang ini?
Apakah tidak betf.ae$ah ka\au Konstituante

ini segera
\\;\

mgnundjukkan kepada masjarakat kearah mana hendak
dibawa susunan Undang-undang Dasar Negara Kita ini?
Negara jang berdasarkan Pantja Silakah?
Negara Agamakah?
Negara Komuniskah?
Negara jang berbentuk federasikah?
Negara Kesatuankah iang mempunjai satu atau dua
kamar?
dan sebagainja.
Reaksi dari bangsa kita atas garis besar jang kita tentukan akan mendjadi pedoman bagi kita untuk menentukan
sikap selandjutnja.
Sesungguhnjalah bahwa ,,dasar" iang hendak kita letak"
kan akan ,,menentukan masa depan dari negara dan bang'
sa Indonesia".
Masjarakat telah mulai men,oleh kepada Konstituan'te ini
dengan pengharapan, bahwa Badan ini akaq dap_at memberiatati menundjuk djalan keluar dari kesulitan-kesulitan
sekarang, setidak-tidaknja menundjukkan djalan pikiran
jang meiakinkan bahwa jang dichawatirkan didaerah-dael'atr Sang erat hubungannja dengan soal sentralism_€,, budah
ditampung dalam prinsip-prinsip jang ditetapkan oleh $on'
stituante ini dalam taraf permulaan hendak meletakkan
dasar tbagi Konstitusi Negara.
Djangan terdjadi hendaknja hal-hal jang menjebabkan
Dewan Konstituante ini dihadapkan kepada keadaan terpaksa, dimana masjarakat dengan melampaui kepala kita
(over onze hoofden heen) telah menentukan Undang-undan Dasar sendiri.
D;ianganlah kita tergesa-gesa meletakkan dasar itu karena dipengaruhi keinginan hendak tjepat, ataupun karena
dipengaruhi djumlah suara iang banjak digolongan partaipartai politik jang ada sekarang ini.
Djangan kita berulang pula menempuh tjara mendahutukan jang agak mudah ataupun jang umum dan kemudian
baru menghadapi soal-soal pokok, karena mungkin pula
pembitjaraan-pembitjaraan dan keputgsan'keputusan dipengar'uhi oleh desakan waktu atau soal prestige, ataupun
kehendak tjepat selesai karena terikat pada waktu jang
telah d,ikira-kirakan sedjak semula, seperti iang telah kita
alami dalam waktu menetapkan Peraturan Tata-tertib Konstituante dengan pasal 6 ajat (2) jang terkenal itu, jang ma-

-

lBB

sih menimbulkan pe'rbedaan-perbedaan pendapat pula tentang tjara penjesuaian pasat 49 dengan pasa_l itu, ket'ika
panltia Persiapan Konstitusi merumuskan pasa! 10 Per?rturan Pembentu[an dan Tjara Kerdja Komisi-komisi Konstitusi.
Dalam tidak berkehendak tergesa-gesa, djangan pula kita
hendak memboroskan uang Negara dengan rapat-rapat

penindjauan-penindj_a_uan jtt g tihatc berfaedah kedaerah-daerah atau keluar Negeri.
Dalam pada itu dapatlah saja menjatakan,, bahwa teman
sefraksi shja pada waktunja akan menguraikan dan membahas soal-soal jang belum lengkap saja utarakan dalam

jang berlarut-larut dan

pembitjaraan saja ini.
^ Saudara Ketui jang terhormat, saja achiri uraian ini dengan pengharapan dan disertai doa semoga Dewan Konstitulantd ini segera dapat menjimpulkan dan menjatu-padukan pendapat-pendapat iang dapat d,idjadikan dasar dari

Konititusi-Reiublik- Ind-onesia jang menimbulk_an pengharapan dan ke-jakinan ditengah-tengah masjarakat, bahwa
Dewan Konstiluante ini benar-ben,ar akan menj'usun dan
rnenetapkan suatu Undang-undan_g Dasar jang sungguh sesuai, b6rfaedah dan berm-anfaat bagi masjarakat-Indonesia
j.rg mendjamin kesatuan, lelahagiaan dan kemuliaan
ban"gsa serti Negara Republik Indonesia jang kita tjintai ini
sepandjang masa.

Ketua: Saja persilakan jang terhormat Saudara Asmara
Hadi.

Asmara Hadi: Saudara Ketua dan Saudara-saudara Anggota jang terhormat, dengan sidang pleno kedua ini kita
lagi dalam usaha kita.
Judatr rnaAlu beberapa langkah
Dengan sid,lng ini mulailah kita menegakBan prinsip didepin prinsip-. Maka dengan tak sengadja -teringatlah
saja akan peribahasa Perantjis: ,,Dari tabrakan antara
pendapat-pehdapat terbitlah kembang-kemb,ang ?pi kebe:
iraran;. Dengan sesusungguhnja saja menghalapk?1, mu'
dah-mudahan peribahasa Perantjis itu berlaku diantara
kita dalam gedung Konstituante ini, memantjallah kembang-kembang api kebenaran, dan- mudah-mudahan akan
aapfttatr kemlang-kembang api itu kita kumpulkan sehingga mendjadi- sat[ api ung_gun Jang, lepar iang memberi
penerangan dan pimpinan kepada rakjat.
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Saudara Ketua, Fraksi Gerakan Pembela Pantja :Sila
(Pantja Sila) sudah mempeladjari bahan'bahSrn jalg drisa'
O5it<air oleh Panitia Persiapan Konstitusi. Ptl dapatlah
disini saja berkata atas nama fraksi saja bahwa segala
mana datangnja
bahan ti<iak peduli
-terimadari partai atau aliran
sebagai bahan pokok pikiran untuk
dapat kami
menjusun Konstitusi kita.- Saudara-saudara- mau preambule
dimasukkan? Pantja Sila setudju. Hak-hak asasi manusia
dan warga Neg ariZ Bolehl Hal kedaulatan, hql ekgno-m!,
hal perhibungin antara pusat dan daerah? Oke! Fraksi-

frakii
right,

-mengehendaki hal agama dimasukkan? All'
sJbab Pantjl Silapun berdasarkan - adjaran-adialan
agama

Hanja tempat pokok-pokok pikiran itu dalam
"{a*". jang masifr atan kita susun' bentuknja kalau
Kinstitusi
sudah ditatah- dalam kalimat'kalimat, isi dan njawanja
itulah jang masih harus kita bitjarakan dan runding-

kan dengan semasak-masaknja.
Saudara Ketua dan Saudara-saudara Anggota iang terhormat, kita semuanja mengharapkan dari usaha kita bei'
sama akan lahirtah satu konstitusi jang baik, sebagaimana
dari persatuan antara ibu dan bapa\ akan lahir seoran€
anak jrttg hagus tidak bertjela lahir d.q batin. q+jr tldak
begitri niit untuk menjangka bahwa hasil usaha kita kelak
itu"tidak akan bertjeli, t6tapi baik sempurna seluruhnja.
Tetapi kesempurnaan,'' tlapat kita dekati, dan un_tuk dapat inendekati kesempu_rna?n itu, sehinggl. akan dapatlah
Lita kelak mempersembahkan satu konstitusi jang baik
untuk rakjat, ada tiga pertanjaan jang harus kita djawab
lebih dulu.
Pertanjaan kesatu berbunji: ,Negara iang hendak kita
beri konititusi ini negara siapa, siapa -punja? Pertanjaan
kedua berbunji: Apa tudjuan iang memiliki negara ini
dengan negara ini? Pertanjaan ketiga berbunji: ,,Dalam
perdialanan sedjarah iang terus-menerus berge_rak itu,
dimana tempat kita sekarang, dan kemana kita akan peroi?"
o-

Pertanjaan ,,Negara jang hendak kita beri konstitusi
ini negara siapa, siapa punja?" adalah penting untuk
didjawab, Saudara Ketua, sebab ada terbukti dalam se'
djaiah iq"g terbentafg- beribu-ribu tahun itu, bahwa jang
mempunjai negara itulah jang berkuasa me,nentul,<an un'
dang-undang, menentukan njawa undang-undang dan ill€:
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ne-ntukan apakah undang-undang itu dapat berdjalan atau
tidak.
Dalam sedjarah jang terbentang beribu-ribu tahun lebar
dan pandjangnja itu dapatlah kita lihat bahwa tiap negara
adalah negara kelas, klasse-staat, jang dibangunkan dan
dikuasai oleh satu kelas, dan dipakai oterr kelas jang menguasainja itu untuk membela dan menjelamatkan kepentingan ekonominja terutama sekali. Negara manapun jang
Saudara-saudara ambil didjaman-djaman jang lampau, ia
akan mempunjai watak kelas itu!
Dalam djaman feodal negara itu adalah alat dalam tangan

kaum feodal untuk membela dan menjelamatkan keptntingan ekonominja terutama sekali, jang bersumber dalam
kekuasaan atas tanah sebagai alat produksi jang terpen,
ting dalam djaman itu. Dalam djaman kapitalisme jang sendjakalanja kita alami sekarang, negara-negara dimana kaum kapitalis jang berkuasa, dimana sistim kapitalisme masih berlaku, maka negara-negara itu adalah alat dalam,
tangan kaum kapital, kaum radja uang, bank dan industri,
dan dipakai sebagai alat untuk membela dan memelihara
keselamatan kapital dan dividen-dividennja. J3, negara
proletarpun jang meskipun bertudjuan soliahsme aditatr
djuga negara kelas dimana kaum proletar jang berkuasa,
untuk membela dan menjelamatkan kepentingan ekonomi
dan politik kaum proletar itu.
Dan negara kita sekarang ini, kepunjaan siapa dan alat
dalam tangan siapa, untuk membela kepentingan ekonomi
dan politik siapa? Kalau kita ingat akan lahirnja negara
kita ini pada achir perang dunia kedua, maka benarlah
apa jang dikatakan oleh presiden Soekarno dalam pembukaan Konstituante. Bahwa negara kita adalah negara proklamasi 1945, bahwa negara proklamasi itu dilahiikan dan
dibela oleh kita bersama dalam revolusi terhadap impe"
rialisme: Maka seharusnjalah negara kita ini bukan negara
feodal untuk membela kepentingan kaum feodal, bukan
negara kapitalis untuk membela kepentingan kaum kapitalis, tetapi djuga bukan negara proletar untuk membela
kepentingan kaum proletar sadja.
Djadi negara kita ini bukan negara kelas, melainkan adalah negara kita bersama, dus adalah negara rakjat (Volksstaat), dan karena itu dalam konstitusi jang akan kita susun
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bersama dari bahan-bahan iang telah terkumpul, watak ne-

gara rakjat itu harus ada.
Pertanjaan kedua berbunji: ,,APo tudjuan iang memi'
liki negara ini dengan negara'ini?" Setelah kita tahu bahwa rakjatlah jang punja negara ini, maka pertanjaan kedua itu dapat dipertegas dengan ini: ,,AP& tudjuan rakjat
dengan membangunkan negara ini?"
Djawaban atas pertanjaan ini akan kita peroleh kalau
kita bertanja lagi apa sebabnja rakjat bergerak? Dan kalau
kita selidiki dengan tenang apa sebabnja rakjat bergerak,
apa sebabnja rakjat berdjuang dan berrevolusi, maka kita
akan mendapat djawaban, rakjat bergerak, rakjat berdjuatrg, rakjat berrevo'lusi bukanlah terutama sekali karena
menginginkan hal-hal jang ideal, bukanlah karena melihat
gambaran indah didalam angan-aqgan dan pikit?1 tentang
kemegahan tanah air, kebesaran bangsa, bukanlah karena
lambaian bendera merah putih, kendati bendera itu harus
kita hormati sebagai lambang kebangsaan kita. Tetapi iang
terutama sekali merangsang rakjat sehingga djadi bergerak,
berdjuang dan berrevolusi adalah hal-hal iang materiil,
adalah hal*ral ekonomi. Kesengsaraan ekonomi dan 'harapan akan 'bebas dari kesengsaraan ekonomi, itulah faktor
jang terutama sekali membuat rakjat djadi bergerak, beritluang dan berrevolusi" Perut kerontjonga$ paFaian ^jgtg
ronet-t;ompang-tjarnping, gubuk iang dojong hampirkan
roboh, dan harapan bahwa oleh pergerakan, perdjuangal
dan revolusi kesengsaraan ekonomi itu akan lenjap, itulah
jang membuat rakjat djadi bergerak, berdjuang dan ber-

ievolusi

:

Djadi tudjuan rakjat jang terutama sekali dan pertama

setati dengan membangunkan - negdra .proklamasi adalah
kebebasan tari kesengsaraan ekonomi jang tadinja menekannja berabad-abad lamanja itu, jang kinipun_masih menekannja. Tudjuan rakjat adalah perbaikan-perbaikan ma'

teri, sebagai dasar untuk. perirembangan rohaninja.

Saumenge-

dara-saudara kaum idealis, djangan kaget, saja tidak
hendaki supaja rakjat kita djadi penjembah benda,, saja
tidak berpendapat bahwa kemakmuran materi atau ekonomi sadja sudah tjukup untuk membuat manusia merasa
berbahigia dalam dunia ini. Tetapi tidak dapa! disangkal
hal ekonomi jang baik adalah sjarat mutlak bagi suatu
rakjat untuk hidup berbahagia. Seorang individu, seorang
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seniman, seorang pelukis seperti misalnja Saudara Hendra
dari Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) atau seorang penjair
sebagai Saudara Myala atau Hamka dari Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi), mungkin masih dapat mengalami
momen-momen jang berbahagia, masih dapat mengembangkan djiwanja, karena seniman-seniman ada dikaruniai dengan sesuatu jang gaib jang membuat dia dapat berbahagia meskipun dalam kesengsaraan ekonomi jang hebat.
Tetapi suatu rakjat tidak dapat demikian! Saja bukan
seorang marxis, maaf Saudara Tan dan Pak Atimin, saja
bukan seorang marxis, tetapi saja dapat membenarkan apa
jang pernah drutjapkan oleh Friedrich Engels, sebelum kita
sebagai rakjat dapat berpolitik, dapat aktif dilapangan kesenian, lapangan ilmu pengetahuan, lapangan kebudajaan
dan lapangan keagamaan, lebih dulu kita harus punja makanan, punja pakaian dan punja perumahan.
Saja telah berkali-kali mendengar bahwa dalam konstitusi jang akan kita susun kedaulatan rakjat harus didjamin, bahwa hak-hak asasi harus didjamin, bahwa hak ini

dan hak itu harus didjamin, tetapi saja minta Saudarasaudara perhatikan, bahwa seluruh sedjarah dunia membuktikan dengan amat tegasnja dan amat pedihnja, bahwa
semua hak dan semua kebebasan rakjat itu akan menguap
laksana air kena sorot matahari, kalau rakjat tidak punja
kemerdekaan ekonomi, kalau rakjat hidup sengsara.
Djadi pertanjaan kedua dapatlah kita djawab: Rakjat
membangunkan negara ini dengan tudjuan pertama untuk
memperbaiki keadaan ekonominja, untuk mentjapai ke"
merdekaan ekonominja, sebagai sjarat untuk mendapatkan
kemerdekaan dilapangan-lapangan lain. Dan kalau kita selidiki dengan betul-betul, Saudara Ketua dan Saudara-saudara Anggota jang terhormat, pada dasarnja, jang dibela
oleh tiap konstitusi, konstitusi manapun djuga jang Saudara-saudara ambil, dari negara manapun djuga, dari
djaman manapun djuga, jang terutama sekali didjamin dan
dibela oleh konstitusi itu adalah kepentingan ekonomi,
kelas atau golongan jang punja negara itu. Sebab itu, dalam konstitusi jang akan kita susun kepentingan ekonomi
rakjat, perbaikan-perbaikan rRateri rakjat, haruslah didjaudn.
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Pertanjaan ketiga berbunji: ,,Dalam perdjalanan sedja'
rah jang terus-menerus bergerak itu, dimana tempat kita
sekaradg, dan kemana kita akan pergi?" Kita sekarang
berada diatas apa jang dinamakan Bung Karno dengan
amat plastisnja ,,djembatan emas". Kita sekarang ini belum
merdeka penuh. Belum merdeka dilapangan ekonomi se'
bab ekonomis kita masih didjadjah oleh negara-negara kapitalis. Belumpun merdeka penuh dilapangan politik, sebab tidak ada satu bangsapun jang dapat merdeka penuh
kalau kemerdekaan ekonominja belum ada didalam ta'
ngannja. Kita berada sekarang didjembatan emas, dan teringatlah saja disini akan utjapan Bung Karno ketika belum
djadi presiden, tetapi masih djadi pengandjur rakjat, katakata jbttg diutjapkannja dalam bukunja ,,Mentjapai Indonesia Merdeka" ditahun 1933, dan iang diulanginja lagi
dalam pidatonja ketika membuka Konstituante ini. Kata'
kata itu berbunji : ,,Diseberang djembatan emas mungkin
djalan akan bertjabang dua. Simpang kesatu akan membawa rakjat kealam kemodalan bangsa sendiri, kealam kapitalisme nasional, dimana hanja sekelompok manusia,
j.trg berkuasa, tjabang jang kedua akan membawa rakjat
kedunia dimana kemakmuran dihasilkan bersama dan dinikmati bersama pula".
Kepada kemungkinan iang akan terdjadi diseberang
djembatan emas itu Presiden Soekarno telah memperingatkan rakjat duapuluh lima tahun iang lampau. Maka karena
itu dalam konstitusi jang akan kita susun, haruslah ada
djaminan bahwa kita tidak akan masuk kedalam alam kemodalan ;bangsa sendiri, haruslah terpantjang pikiran iang
rnemimpin kita kedunia dimana kemakmuraR dihasilkan
bersama dan dinikmati bersama pula.
Djadi saudara Ketua dan Saudara-saudara Anggota jang
terhormat, Fraksi Gerakan Pembela Pantja Sila (Pantja
Sita) dapat menerima semua bahan jang telah disadjikan
oleh Panitia Persiapan Konstitusi, dan Fraksi Gerakan
Pembela Pantja Sila (Pantja Sila) mengadjak Saudara semua marilah dengan batran-bahan itu kita susun satu konstitusi jang pertama: mendjamin bahwa negara kita ini
adala! negara rakjat, kedua: mendjaminr hak-hak dan perbaikan-perbaikan ekonomi rakjat sebagai dasar perkern-

$a

bangan rohani rakjat, dan tiga: rnendjamin bahwa kita
akan menudju kealam dimana kemakmuran dihasilkan
bersama dan dinikmati bersama pula.
Terimakasih.

Ketua: Saudara Asmara Hadi jang terhormat adalah
pembitjara jang terachir pada rapat sekarang ini. Saja
ingin mengemukakan beberapa hal kepada Saudara-saudara, karena membutuhkan persetudjuan dari rapat. Hal itu
mengenai mutasi dalam Panitia Rumah Tangga dan Panitia
Persiapan Konstitusi.
Dikalangan Panitia Rumah Tangga, Saudara Achmad
Bastari dan Saudara H. Hasbullah jang semula disetudjui
oleh rapat untuk duduk dalam Panitia Rumah Tangga, berhubung dengan beberapa hal dan atas permintaan sendiri
harus diganti. Maka untuk sementara Saudara-saudara itu
berturut-turut jakni Saudara Moedjoko Koesoemodirdjo
sebagai pengganti Saudara Achmad Bastari, dan Saudara
Sulamulhadi sebagai pengganti Saudara Hasbullah.

Ketua berhak untuk mengisi lowongan itu dan hak itu
dipergunakan. Dan sekarang saja perlu meminta persetudjuan Saudara-saudara, karena saja rasa Saudara Moedjoko
dan Saudara Sulamulhadi itu memang objectief patut mengganti Saudara ilastari dan Saudara H. Hasbullah itu.
Apakah dapat disetudjui?
(Rapat: Setudju).

Kemudian mengenai Panitia Persiapan Konstitusi.
Saudara Duldjamil diganti oleh Saudara Enin Sastraprawira. Djuga terpaksa penggantian itu dilakukan, dan
dilakukan oleh Ketua berdasarkan pasal 44 ajat (2) Peraturan Tata-tertib Konstituante.
Saudara-saudara sekalian, bisa disetudjui penggantian
ini?
(Rapat: Setudju).

Kemudian Saudara-saudara, rapat sekarang ini akan dilandjutkan nanti malam djam 20.00. Pembitjara Saudara
Osman Raliby jang sedianja akan melakukan giliran pembitjaraan pada rapat sekarang ini, karena merasa kurang se:195

ha-L maka'minh," bitJ,a;ra narrfi: malartr*'., :i*#t, saje' migta:'m

hagai,pembitiar*;*otnor 2; diadi.'supajb hadtr,pada rratbr-
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nja.

.,

.

:'

Kemudian rapat sekarang ini saja schors ffimpffi}; dihm
20.00 nanti malam. Saja minta supaja djam 20.00 Saudara'
saudara

:

hdir.semuannja.

i Rap*'sa$a'sehors sampai
-'l-',

nanti'rnalam diar'n 20.00:' '.
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Rapat ke 39. (Landjutan).
(Djarn panggilan: 20.00).

Ketua: Saudara-sauclara, rapat saja buka kembali. Se'
bagai pembitjara pertama saja persilakan Saudara Poerwokoe.soemo.

Mr Soedarisman Poerwokoesoemo: Saudara Ketua, pada
waktu Konstituante ini akan menetapkan pendiriannja

apakah jang sebaiknja rnendjadi i'si Undang-undang Dasar
tiita jang permanen, maka rasanja ada baiknja Saudara
Ketua, kita sekedar mengadakan perbandingan antara Undang-undang Dasar jang pernah berlaku dalam negara
kittialah Undang-undang Dasar Sementara tahun L945,
Konstitusi Republfu Indonlsia Serikat dan Undang-undang
Dasar Sementara tahun 1950.
Saudara Ketua, 3 matjam Undang-undang Dasar Sementara ini bagaimanapun djuga bagi bangsa kita serta bagi

perdjuangan seluruh rakjat Indonesia merupakan suattt
iealiieit jang mau tidak mau harus mendap,at ,perhattin.
Saudar-a Ketua, rasanja adalah rkurang bitljaksana djika
k,ita dengan begitu sadja akan :merelao'mentah-mentah apa
sadja jang bera-sal dari-luar negeri, akan_ tetapi rasanja diqga t<ul'ang 'niOjaksana djika kita menolak mentah-men'tah
Ipa jang ,beras-al dari luar negeli. _Jqnq- baik akan kita pa'
tlai dan perguna'kan dan jang tidak baik akan kita kesampingkan.

'

A--kan

tetapi rasanja adalah lebih kurang bidjaksana djika

realiteit-reatiteit jang berupa Undang-unda_ng Dasar Sementara tahun 1945,-Konstitusi Republik Indonesia Serikat
dan Undang-undang Dasar Sementara 1950, sekalipun
Undang-undang Dasar Sementara itu tidak atau kurang

sempurna, kita kesamPingkan.
Saudara Ketua, dari ketiga matjam Undang-undang Dasar
Sementara itu, rasanja ada beberapa hal iang {apat kita
Unpergunakan
tttang-undang untuk selandjutnja ditjantumkan dalam jang
Dasar baru nanti, tapi ada beberapa h_al
rasaila dapat kita kesampingkan. Maka untuk mqn_udju kea-

ilu

Siudara Ketua,-disini saja akan mentjoba untuk
sekedar mengadakan perbandingan dalam garis b_esqnja
antara Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 dan Undang-

rah

Lg?

undang Dasar Sementara tahun 1950. Jang- h91d.ak kami
r.L*rr.fuan disini hanja beberapa soal pokok ialah:
L. Kedaulatan, 2. M;dielis Permusjawaratan Rakjat.dan
Konstituante, 3.' Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat, 4'
Kabinet, b. Oer.ntraiisasi, 6. Mahkamafi. Agung, 7. Predan Wakil Presiden, B. Dan lain-lainnia..
iiO."
-Saudara Ketua, saja mulai dengan iang pertama, ialah

--tji6

Kedaulatan.
t itr perbandingkan Undang-_gld3ng Dasar Semen'
taia tahun ig+5, KonJtitusi Republik Indonesia Serikat
aan Undang-unding Dasar Sementara tahun L9?0j maka
m"asalah ;,kegaulatan" jalE
-ada

tertjantum dala1.k.perbedapnja_. pjika
l-G;"UnOang-unirtig nmr* itu
didalam Undang-uttfrng Dasar Sementara tahun 1945 di'

t*"g*"ai

kedaulatan adalah ditangan
;j;t;i;" ounguil tegas lqL*" dalam
Undang-und31g Dasar
mrdi utanli
t"f.:.t,
-S.*utit"ra
- tatrun fgZS-.djika
diniatakan dengan tegas, bahwa ke'

A"uiatan adalah ditangan rakjat, maka tidaklah demikian
Aid;tam Konstilusi Refgblik .Indonesia Serikat. Dah;hj;
"
Itm Konstituii Republik Indonesia Serikat tidak ada
bahwa kedaup*itrir"" atau katilnat j."ttg -menjatak..t,
ra'liiat-akan tetapi_ didalam Und.ng:
it1xn adalah Ai'trngrn
-Sern'entara
iahun 1950 hal ini diulangi lagi
u"Oing Oasai
i"i"rt, ,6ahwa kedaulatan ada ditang-an rakjat'
Saudara K;tua" r.t rtipun kedaulatan dinjatakan ada di'
tu"ian rakjat nait didalam Undang:ln{tng Dasar SemenUndang-u_n$ang Dasar'
t;i; tahun" Lg45 maupun diclalam
sementara tahun 1950 akan, tetapi dalani pelaksanaannja,
n{gnytot undang-und_1ng
*,,keddulatan
uituoeri"gnja, ada perbedaannja:
ian-g arja ditaDasar Semeniara tahun 1945
r"k5ut" itu dilakukan sepenuhnja oleh sebuah badan
"g;;
Eakjat. {idak'
i-"g dindmakan Madjelis Permusjawaratan
iah"demikian halnja dalam Undang-undang Das.ar Semen'
Sementara tahun
l"t" tahun 1950. iindang-undang Dasar
tgSO menjatakan bahwf kedaulatan ada ditangan rakjat
dan dilattitan oleh Pemerintah bersarna-sama Dewan Perwakilan Rakjat.
saudara Ketua, apakah artinja setjara juri{is.formil isti'
rakjat dan dilakukan oleh
lafr.- ,,f<eOaufatan'ada ditangan
F"mdi,intafr b.rg*a-sama Dewan Perwakilan Rakjat?"
eprtatt artinja istilah_ ,,kedaulatan dilakukan oleh Peme'
riirtatr bersania-sama Dewan Perwakilan Rakj at?" Apa ar'
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tinja ,,Pemerintah" itu hanja Kabinet sadja ataukah
merintah" itu berarti ,,Presiden plus Kabinet?"

Saudara Ketua, djika kita tindjau Undang-undang Dasar
Sementara tahun 1950 maka ada 'beberapa hoofdstukken didalam Undang-undang Dasar 1950 itu jang behandelen ma-

salah Presiden. Didalam hoofdstuk ,,Pe,merintah" ialah
Bab

II, Bagian I daripada Undang-undang

Dasar Sementara
daripada Un-dang-undang

tahun 1950 dan Bab III Bagian I
Dasar Sementara tahun 1950, disitu ada hoofdstuk ,,Pemerintah." Maka ,,Presiden" djuga dibehan'del dalam hoofds'tuk
,,Pemerintah" ini dan didalarn pasal lain lagi ialah didalam
pasal 83 ajat (1) Undang-undang Dasar Sementara tahun
1SSO pun ,Presiden" dibehandel dalam hoofdstuk ,,Peme'
rintahr'. Hanja dinjatakan dalam pasal BB itu, bahwa Presiden tidak dapat diganggu-gugat dan Kabinetlah iang
bertanggung-djawab kepada Parlemen.
Saudara Ketua, didalam Undang-undang Dasar Sementara

tahun 1950 dikatakan, bahwa kedaulatan adalah ditangan
rakjat dan dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama de:
ngan Dewan Perwakilan Rakjat. Maka dari uraian saja tadi
dapatlah diambil keSimpulan, bahwa kedaulatan jang ada
ditlngan rakjat itu, menurut Undang.undang Dasar Sementara tahun 1950 itu dilakukan oleh Presiden bersama:s&lrla
Kabinet dan bersama-sama Dewan Perwakilan Rakjat.
Saudara Ketua, kami tadi mengatakan bahwa kedaulatan
itu menurut Undang'undang Dasar Sementara tahun 1945
dilakukan oleh suatu badan iang dinamakan Madjelis Permusjawaratan Rakjat atau M.P.R. Menurut Undang-undang
Dasar Sementara tahun L945, Madjelis Permusjawaratan
Rakjat ini melakukan kedaulatan itu sendiri, tidak bersama-sama Pemerintah. Djadi Madjelis Permusjawaratan
Rakjat sendirilah jang memegang kedaulatan slPlnuhnja

atas nama rakjat Indonesia. Sebaliknja dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 kedaulatan ini dipegang
berJama-sama oleh Presiden, Kabinet dan Parlemen.
Saudara Ketua, tugas kami pada saat ini hanja mengemukakan perbandingan sadja.
Kami tadi hanja menjatakan, bahwa kalau dibandingkan
antara Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949 dan Undang'
undang Dasar Sementara tahun 1950, maka ada perbedaan
didalam melakukan kedaulatan itu.
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Menurut Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945
dan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 kedaurakjat, tetapi uitvoering-nja agak !.tlatan ada ditangan
beda. Menurut Undang-undang Dasar Sementara tahun
L945, kedaulatan dilakukan oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat sepenuhnja, sedangkan menurut Undang-und_ang
Dasar Sementara tahun 1950, kedaulatan itu dilakukan
oleh Presiden, Kabinet dan Dewan Perwakilan Rakjat bersama-sama. Adapun menurut Konstitusi Republlk In_donesia Serikat, maka kedaulatan tidak dinjatakan berada dihanja dinjatakan bahwa kedaulatan
tangan rakjat, tetapi
-Pemerintah
bersama-sama Dewan Peritu titat<ukan' oleh
wakilan Rakjat dan Senat, (karena negara Republik_Indonesia Serikat adalah negara federasi). Dan apa jang dimak'

sudkan setjara juridis formil dengan ,,Pemerintah" dalam
Konstitusi Reptiblik Indonesia Serikat adalah djelas, kgre'
na didalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat pasal 68
diterangkan bahwa jang merupakan ,,Pemerintah" adalah
senantiisa Presiden dengan seorang Menteri, dengan beberapa Menteri atau dengan semua Menteri, djadi artinja
,,Preliden" adalah bagian jang penting daripada Pemerintah.
Inilah mengenai pokok pertama jaitu: kedaulatan.
Sekarang mengenai pokok soal iang ke 2 jaitu: Madjelis
Permusjawaratan Rakjat dan Konstituante.
Saudara Ketua, seperti kita ketahui, kata ,,Konstituante"
itu kita dapati untuk pertama kalinja ddlam naskah Linggardjati. Sebelumnja, kata ini tidak pernah ada. Didalam
Unding-uridang Dasar Sementara tahun L945 tidak kita dapatkan kata ,,Konstituante". Baru didalam nas!.a! Linggarhjati kita dapatkan kata ini untuk pertama kali, kemudian
dioper dalam naskah Renville dan selan4iutnja dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950.
Saudara Ketua, terlepas dari soal apakah Konstituante
ini merupakan idee proklamasi ataukah idee kompromi
ataukah idee Belanda jang kita ambil oper dan kita tjantumkan dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun
1950, tapi jang perlu kita selidiki ialah apakah ada perbedaan prisip antara Madjelis Permusjawaratan Rakjat
dan Konstituante ini?
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Saudara Ketua, djikalau kita setidiki jang dalam' maka
a"tai" ffnaOietis Perinusjawaratan Rakjat didalam Undang'
onOrng Daiar Sementar"a tahun L945 denggn Konstituante
al" xinstitusi Republik Indonesia Serikat dan Konstituante
a fr UnOang-unda^ng Dasar Sementara tahun 1950, a{1 tr-ertanE AaUnil tiAat hanja mengenai susunan Madjepula

dd;;

fir-F.i*usS"awiratah Rakjat alau Konstituante tetapi
t*ng.nai iugas-tugas daripada Madjetis Permusjawaratan
dan Konstituante.
Rakjat
- Ojitalau
Konstituante Republik Indonesia Serikat menuonstitusinja terdiri diri Dewan Perwakilan Rakjat
rul t-Se"at,
j"tig djumlah anggotan_ja dilipatkan 2, maka
Oan
Konstituante m"entirut Undang-undang Dasar Sementara
tahun 1950 adalah dipilih oleh rakjaf berdasarkan perhitungan djiwa: untuk 150.000 Plnduduk _warganegara se'
orrfrS *"tiit. Akan tetapi tidak-demikian halnia mengenai
U"aj-*tit Permusjawaritan Rakjat._Madjelis Permusjawa'
Sementara tahun
;;it" Rakjat e la Undang-undang_ Q"!." ditambah
dengan
ib+O adalih Dewan Perwakilan Rakjat
*Jtit-*tkit golongan dan wakil-wakil daerah'
djikalau Bung Karno dengan _ldqenjq
Saudara Ketuai'm6ngemukakan
supaia Dewan Nasional
De*an Nasional
OJuga terdiri dari riakil-wakil golongan dan wakil-wakil
ini
-d;.ilh]
*"t i sebenarnja ini bukan idoe baru, tetapi idee
pr"t tt*asi jang tgtqh aha dalam Undang-undang Dasar Se'
tahun L945.
mentara
-

Saudara Ketua, didalam pasal 2 aiat (1), -Uldang--undang
Dasar Semenlar" tattun tSi+5, dinjatakan bahwa Madjelis
Feimus:awaratan Rakjat terdiri aias Anggota-anggota De*rn p.i*afciian Rakja[ ditambah dengan utusan-utusan dari
dierah-daerah dan golongan-golongan. Dus istilah,,utusan'
utusan daerah dan"goloigan-golongan" itu seb,etulnja su'
e;h ;d" i.O:irt prokTamas"i, dln ditjantumkan dqlam pasal
Z-":ri tf). UnOing-undang Dasar Sementara'tahun t945.
PerwakiUi natjat ditambah deng.al 9.tu.sa3-utusan
"O**""
daerah-daerah dan folongan-golongan" inilah jang me'
dari
Madjelis
Madjelis Permisjauiaratan Rakjat.
per*us:awaritan Rakjat iirilafr j?ttg memega{g kedaulatan
atas nama lakja! dalam- Negara Indonesia'
r"p.t"tinja
-Saudari Ketua, djikatau kami telah menerangkq P9r:
bedaan tututin ittbt" Madjelis PermusjawarataL Rakjat
Konstituante menurut Konstitusi Republik Indo-

ilp;d"

Dtl

aili*
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nesia Serikat dan dengan Konstituante menurut Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950, makg pu_n_ tug.?s-kekuasa'
an ftaA:elis Permusjawaratan Rqkjg_t da1. Konstituante itu

adalah 6erbeda. Konstituante ir la Konstitusi Republik Indonesia Serikat maupun Ia Undang-undagg Dasar Seryen:
tara tahun 1950 tugasnja hanja satu,- ialah -lnenetapkan
Konstitusi atau men-etapkan Undang-undang Dasar be-rsama'-sama Pemerintah. Dus tidak sendirian, melainkan' Konstituante, itu harus menetapkan Undang-undang Dasar
bersama-sdma Pbmerintah.
Tugas Madjelis Permusjawaratan Rakjat ada 5 matjam.
Tulas nnAdjetis Permusjawaratan Rakjat menurut Undang-"undang basar Sementara tahun 1945 ialah:
1: Mehk-ukan kedaulatan sepenuhnja dalam Negara.
Menetapkan UnOang-undang Dasar- sendirian, tidak
bersama-sama Pemerintah.
3. Menetapkan garis-garis besar haluan Negara sendirian, tidak beisama-sama Pemerintah.
4. Memitih Presiden dan Wakil Presiden'
5. Mengubah Undang-undang Dasar.
, Saudarf Ketua, terang sekali bahwa tugas Madjelis Permusjawaratan Rakjat adalah luas sekali, lebih luas daripada
-- tugas Konstituante.
nju?a Madjetis Permusjawaratan Rakjat itu!{ jang diberi" k-uasa uitut Themilih Presiden dan Wakil Presiden,
maka dengan sendirinja Presiden itu harus le{anggungkelada Madjelis'Permusjawaratan Rai<jat.
djiwab
"
Oleh kaiena, Presiden"harus bertanggung-djawab kepada
Madjelis Permusjawaratan Rakj?t,_ryq8"_.de1San sendirinja
Presiden dapat OiOiatutrkan oleh Madjelis Permusjawarat'

i

i.

_

an Rakjat itu.
Saudira Ketua, kalau dalam pemandangan umum ini
dichawatirkan adanja perubahan Undang-undang Dasar
ietjara illegal dan apatatr tindhkan Presiden dapat -diilertanggung-djawabkanf saja kira soalnja bukan terletak disitu.

Kita chawatir dengan tindakan Presiden iang dikatakan
inkonstitutionil itu, oleh karena dalam Undang-undang Daberlaku sekarang tidak dikatak_an, kepada siapasar jang
"Pr6siden

itu bertan$gun$-djawab. Melainkan dalam
kah
Sementara tahun 1950 diniatakan
Uridang-undang
"PresiddnDasar
tidak dapat diganggu-gugat. Kabinetlah
bahwa
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jang :bertanggung-djawab men$enai .!in$_akan Presiden itu.
hf.itt tetapil-djika inenurut sisiimatik Undang-yqd?ng Da.
sar Sementaraiahun L945, Presiden diangkat oleh-sesuatu
nrOrn dan bertanggung-djawab kepada badan terse-but" {us
Ojiti perlu Presid'dn itu ilapat didjatuhkan oleh badan itu,
niirt a Cislni ada leemte. Ptih dalam Undang-undang Dasar
Sementara tahun 1945 ditentukan, bahwa tugas Presiden
it"tOiU"l"ii O"tam masa 5 tahun, tetapi lidak demikian hal-

Ottam Konstitusi Republik Indohesia Serikat dan Un'
ding-undang Dasar Sembntara tahun 1950 dimana masa'
djab-atan Prbsiden itu tidak dibatasi
"
Saudara Ketua, dengan demikian kami selesailah meng'
aOit<in perbandingan- didalam P!ko! jal_g - ke 2 ialah
nrOi" apit atr iang ikan kita ambif diAdam Uqd.lng-undang
tertinggi dalam negara kita ini, aPaOiiat sibagai"badan
-Madjelis
Permusjawaratan Rakjat 1t3u, sistim
kah sistim
Konstituante atal tidak kedul'duanja atau mungkin tjukup
dengan Parlemen sadja.
Sludara Ketua, kaliu kita menerima bahwa Parlemenlah
jang memegang i<ekuasaan tertinggi dalam negara.dan dihrfr'm Und'ani-undang Dasar Sementara ditjantumkan,
ninwr Undang-undanf tidak dapat digangs-u'gugat, [-InA"ng-u"dang a"tlatah oischendbaai,, artinja kalau Parlemen
ini
t&fr memfiuat Undang-undang dan Undang-undang.
bertentingan dengan l-Indang-undang' Das-ar, maka siapakah jang"akan m6ngontrol p-erbuatan-Parlemen jang mej

nit

i"ngd;;i.lnOing-unding Daiar

j"tg akal ditetapk"f-t. oleh

fofiitituante iiit Siaprakah pula jqtlg {upqt. mendjamin
Undang-undanig pas-ai jqn-g,t<ita buat .berslpa _q?"prnit"
ii* fonstituarite ini tidak akandiianggar begitu sadja oleh

Parlemen?
Saudara Ketua, kita mengetahui, bahwa Dewan Nasional
tidak lama lagi aikan dibentut<. Undang-und4g.-Daruratnja
ruOrtt ada, mit<a dimanakah kita akan memberikan tempat
[.ptO" n"O"tt baru ini, mengingat bahwa Dewan Nasional
ini'sebagai idee merupakan idee proklamasi,- karen-a Ang'
gota-anglotanja diambil dari daerah-daerah dan- golongan(2) UndangEotonga"n: jmg sesuai dengan_bunii p?!al
"j"t
ioO"tig pasal"sementari tahun L945. Mengingat 1!juga,
bahwa"tugas dari Dewan Nasional adalah sebagai D-ewan
penasetr ai
sebetulnja idee ini sudah tertjantum- djgsa
a;iu"o Undang-undang"Dasar Sementara tahun 1945 ialah

I

-
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dalam pasal 16, akan tetapi dengan nama lain, jaitu De'
wan Pertimbangan Agung.
Saudara Ketua, sekarang tiba kita pada sekedar mern'
pertimbangkan
soal pokok jang ke_ 3 ialah:
- Dewan Perwakilan
Rakjat dan Senat'
Pada masa ini kita berada dan hidup dalam Negara Kesatuan, dari itu tentang Dewan Perwakilan Rakjat dan
Senat tidak mendjadi soal pokok. Seperti tadi telah-saja-ka'
takan, tugas kami adalah sekedar mengadakan pe_rbandingan mengenai Undang-undang Dasar itlg pgrya! b_erlaku
dan kitipernah mempunjai Konstitusi Republik Indonesia
Serikat, dan didalam- Republik Indonesia Serikat itu ada
dua buah Badan Perwakilan, ialah Senat dan Dewan Penwakilan Rakjat.
Saudara Ketua, jang hendak kami kemukakan disini ffinjalah siapakah jang lebih berkuasa, ap_akah D'ewan Ferwakitan Rakiat jang lebih berkuasa ataukah Senat.
Saudara Kelua, ini penting sekali, karena atjapkali kita
mengadakan perbandingan dengan LI?" Negeri, unlpqrnanja ladja derigan Ameiika Serikat. Disana terang.bahwa
House of Representatives.
S6nat tetitr berkuasa daripada
-diberikan
kepada Ketua Senat;
Djabatan Wakit Presiden
p6ngangkatan Menteri-menteri jtog penting, _se'perti Menteri-Luar Negeri, Menteri Pertahanan harus dengal Pe.rsetudjuan Senat. Djatfi Senat disana me_mpunjai kedudukan
penting daripada House of Rep,resentativel. .."janb.Iebih
ept*ah demikian halnja 4g'ngq+ S*n1t ja1g.Flnah kita

mitiicif Djika kita tindjau Konstitusi Republik Indonesia

Serikat din kita adakan perbandingan antara Senat dan

Dewan Perwakilan Rakjat, maka ternjata, bahwa jang lebih
berkuasa adalah Dewan Perwakilan Rakjat, bukan Senat.
Buktinja, Saudara Ketua, didalam Konstitusi Republik
Indoneiia Serikat ada pasal jang menjatakan, bahwa

Undang-undang Federal seharusnja dibikin oleh Pemerintlh bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rak-'

j;1 dan Senat. Tetapi adi dikatakan didatam pasal
di'

iain, bahwa djika sebuah Undang-un_d4g Iederal terima oleh Dewan Perwakilan Rakjat tetapi dito-

lak oleh Senat, maka Undang-undang Fe'deral itu bisa rleil,djadi Undang-undang asal d'iterima olgh D'ewan Perwakilan
n"tj"t, deng"air suari 2/S.Artinja kalau perlu Dewan Perwalcitran'Ra,ti3at bisa mengenjampingkan Sena't jang meno2A4

lak itu, asal Dewan Perwakilan Rakja,t itu bisa rnenerimanja
dengan suara 2/3 (pasal 132).
Saudara Ketua, ini bukan soal teori tetapi soal politisch
praktis. Pada waktu kita hendak merombak liepublik Indonesia Serikat mendjadi Negara seperti sekarang ini, maka
perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, mendjadi
Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 ini, adalah
djuga melalui Undang-undang Federal dengan persetudjuan
Senat dan Dewan Perwakilan Rakjat.
Kalau seandainja pada saat itu Senat tidak menjetudjui
Republik Indonesia Serikat didjadikan Negara Kesatuan
maka kalau perlu Dewan Perwakilan Ra',kjat sendirilah
dapat menggo-al-kan Republik Indonesia Serikat mendjadi
Negara Kesatuan asal dengan sjarat 3/4 suarc (pasal 190

ajat
-

(3).

Saudara Ketua, sekarang kami tiba pada pokok soal
keempat, jaitu perbandingan mengenai soal Kabinet menuruf Undang-undang Dasar Sementara tahun L945, menurut Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan menurut
Undang+rndang Dasar Sementara tahun 1950.
Saud-ara Ketua, kita sudah sama maklum dan mengetahui, bahwa prinsip daripada Undalg:lt1dgg Ptar Sementari tahun 1945,-Kabinet itu adalah Kabinet Presidentil,
jaitu jang dipimpin oleh Presiden. Menteri-menteri bertanggring-djawab-kepada Presiden, menteri-menteri tidak
bertanggung-Olawab kepada Dewan Perwakilan T,akjat _dan
Presidenpun tidak bertanggung-djawab keplda_Dewan- Perwakilan hakjat, melainkan kepada Madjelis Permusjawa'
ratan Rakjat.
Ini dalam teo'ri, Saudara Ketua.
Saudara Ketua, kami katakan dala,m teori, karena sebetulnja idee daripada Undang-undan$ Dasar Sementara tahun- L945 ,itu tidak pernah dilaksanakan, oleh karena adanja Maklumat X tanggal L6 Oktober 1945 itu, jang_mgnentukan bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat mendjadi badan legislatief dan untuk menentukan politiek-beleid daripada Negara kita jang sehari-hari didjalankan oleh sebuah
Badan Pekerdja dan dengan dikeluarkannja Pegumuman
Badan Pekerdja No. 5 tanggal 11 Nopember t945 jang
diikuti dengan pembentukan Kabinet-Sjahrir jang pertama
pada tanggal 14 Nopember L945 sebagai Kabinet iang bertanggung-djawab
:205
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Saudar'a Ketuai :ada jan9 mengehendaki bahwa Presiden
didjadikan simbol seperti di Perantjis, tetapi ada pula lang
mengehendaki Presiden berkuasa seperti- di Amerika Serikat. Tetapi kita harus riil, kita harus mentjotjotkan kenjata'
taan prdses ketata-negaraan kita iang _ berl.ak9. - Apakah
betul bahwa Presiden dapat dianggap sebagai sirnbol; apa.

kah betul bahwa Presiden itu berkuasa; apakah kita sebetulnja selama hampir L2 tahun ini nrcmang memp'unja'i
bentuk jang lain, ftttg tidak sama dengan, Perantjis dan
tidak r'sa-ma-dengan Amerika Serikat?.
Saudara Ketul, sekalipun dalam prinsipnja Undang-undang Dasar Sementara tahun_1945 m9.1g+end3ki,- bahwa
Kablnet itu adalah Kabinet Presidentil, Presiden adalah
Kepala Negara dan Perdana Menteri i?ng memimpin Ka'
binbt, akan tetapi ternjata tidak demikian plakt_eknja. Ini
hanja berlaku sementar.a, ialah dari tanggal 18 Agustus
sampai 14 NoPember tahun 1945.
pida tanggal 16 Oktober 1945 dikeluarkan maklumat X
aan OiiusuiSleh Pengumuman Badan Pekerdja No. 5 pada
tanggal L1 Nopember 1945 dan pada tanggal L4 Nopember
194--5- dibentuk- Kabinet-Sjahrir, iang dinjatakan sebagai kabinet jang pertama jang bertanggung-djawab kepada Ba'
daq PgkeiAia Komite Nasional Pusat. Djadi terang-ma{syd.
nja' adalah men{ladikan Presiden sgbagai simbol belaka;
jdttg bertanggunf-6;"*ab adalah Kabinet. Dengan !1i dinjaiakin bahwi=stelsel Presidenteel-Kabinet ditinggalkan dan
ditempuh Parlementair-stelsel.
Tetapi apakah prakteknja begitu? Marilah kita selidiki
kenjataln jang berlaku dalam qediarah ketatanegaraan kita.
Kabinet-Sj-ahrir jang pertama dibentuk pada tanggal 14 Nopember tahun L945, kemudian didjatulkqn ole.h oposisi dari
--gersatuan Perdjoangan dalam bulan Pebruari tahun 1946.
Kemudian dibentuk Kabinet-Sjahrir jang kedua. Kemudian
Sjahriq ditjutik pacla achir Djuni ,tahun 1946 dan 'kekuasaan
diambil oper oleh Presiden. Belum ada satu tahun KabinetSjahrir bdrdjalan, Sjahrir ditjulik, ,maka kekuasaan ,kemtbali
tagi tcetangan Presiden, dan setelah Siahrir 'kem'bali lalu di,hentuk lagi kabinet baru ialah Kabinet-Sjahrir iang ketiga
pada
tanggal 2 Oktober tahun 1946.
-' Kernudian
terdjadi peristiwa Madiun padg bulan September tahun 1948, maka Badan Pekerdja m$rnbikin.Undang'
:
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undang tentang pemberian plein p0uvoir dan kekuasaan
kembali ditangan Presiden lagi.
Saudara Ketua, demikian djuga kalau kita tindjau terutama peris,tiwa L7 Okto'ber L952 mengenai penjelesaian
Angkatan Darat maka kekuasaan diserahkan kembali kepada Dwitunggal, tidak kepada Kabinet pun tidak kepada
Parlemen.
Saudara Ketua, terutama achir-achir ini Presiden aktip
memadjukan konsepsinja untuk membentuk Dewan Nasional dan sebagainja.
Maka kita bisa nnenarik kesimpulan, bahwa sebetulnja
selama ini jang berkuasa menurut kenjataan bukan Kabinet plus Parlemen, sesuai dengan parlementer-stelsel, akan
tetapi jang berkuasa selama ini ialah Presiden plus Kabinet plus Parlemen, bersama-sama!
Saudara Ketua, apakah ini sesuai atau tidak sesuai dengan stelsel jang dianut oleh Perantjis, Amerika dan Inggeris, itu adalah soal lain.
Kaimi dapat rnenje'tudjui bahwa kita harus me,mbikin
Undang-undang Dasar jang tjotjok dengan djiwa dan kesedaran bernegara dari bangsa Ind'onesia.
Kita membikin Undang-undang Dasar untuk manusia
Indonesia.
Saudara Ketua, mengenai soal kabinet djika kita tindjau
Konstitusi Republik Indonesia Serikat, maka terang sekali
dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat itu bahwa jang
dimaksud ,dengan ,;Pemerintah" adalah senantiasa Presiden dengan seorang Menteri atau dengan ibeberapa orang
Menteri atau dengan semua Menteri, djadi artinja Presiden
ti,dak mungkin ditinggalkan begitu sadja oleh Pemerintah,
karena Presiden merupakan bagian penting dari Pemerintah, 'karena 'dimana dise,but ,,Pemerintah", Presiden mesti
turut-serta, sekalipun, dalam Konstitusi Republik Indonesia
Serikat ada pasal jang menjatakan, bahwa' Presid'en berbas
dari tanggung-djawab, tidak boleh diganggu-gugat. Djadi
jang bertanggung-djawab adalah Kabinet.
Akan tetapi, Saudara Ketua, realitet membuktikan bahwa selama Republik Indonesia Serikat berdiri sedj'ak tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan tanggdl 17 Agustus
1950, kita hanja mempunjai satu kabinet, ialah Kabinet-

Hatta.
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Pun dalarn pasal L22 Konstitusi Repubiik Indonesia Serikai dinjatakin, 'bahwa kabinet ians pertama ini tidak
nisi Aial atutrkan' oleh Dewan Perwikilan-Rakj at Sernentara
dan De*an Perwakilan Rakjat Sementara belumlah pernah
diganti. Sebetulnja pada waktu Republik Indonesia Serikat
jang setjara riil berdiri selama B bulan itr! ian€ berdaulat
han :beikuasa 'bukanlah Presiden plus Pemerintah rplus
Dewan Perwakilan Rakjat Sementaia Plus Senat, melainkan hanjalah Presiden plus Kabinet sadla, karela Kaliget
itu tidak mungkin didjatuhkan oleh Dewan Perwakilan
Rakjat Sementara.
Siudara Ketua, adapun mengenai soal Kabinet menurut
Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1950, teFang, blahwa Presiden tidtk _dapa! d-iSangeugugat dan Kabinetlah jang bertanggung-djawab kepada Dewan Perwa-

kilan Rakjat.
Saudara Ketua, sekarang kita beralih kepada pokok
soal jang kelima ialah soal desentralisasi. Untuk djelasnja
saja utaigi bahwa tugas kami ialah sekedar mengadakan
peibandingan soal-soal pokok antara Undangtyn$a|g Daiar Semeritara tahun L945, Konstitusi Republik Indonesia

Serikat dan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950.
Saudara Ketua, iaja rasa mengenai desentralisasi ini
tidak perlu banjak kita kemukakan. Kami h^anja verwijzen,
bahwa pelaksanaan daripada d'esentralisasi menurut Un'
dang-undang Dasar tahun 1945 sudah ada Undang-und_ang
pokot<nia iilah Undang-undang Pokok nomor 22 tahun
ig+g dan desentralisasi menurut Undang-undang Dasar
tahun 1950, djuga sudah ada Undang-undang Pokok ialah
nomor 1 taliuri tgS?, jang pelaksanaannja nampaknja aehirachir ini sudah mendjadi perbintjangan, apakah itu dapat
dilaksanakan atau tidak.
Saudara Ketua, saja rasa mengenai desentralisasi tjukup sekian sadja, dan rnari sekarang kita beralih kepada
soat pokok jang ke 6: Mahkamah Agung.
Mengenai Mahkamah Agungpun kami akan m_engada-kan
perbandingan antara Undangundang Dasar tahun L945,
Ibnstitusi RepubHk Indonesia Serikat dan Undang-undang
Dasar Sementara tahun 1950. Hanja satu hal iang ingin
saja kemukakan ialah mengenai soal toetsingsrecht-

Djika di Australia dan Arnerika Serikat

Mahkamah

Agung mem,punjai kekuasaan untuk mentjotjokkan apa:kah
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sesuatu Undang-undang jang telah diterima oleh Dewan
Perwakilan Rakjat bertentangan atau tidak dengan Undangundang Dasar, dan djika ternjata bertentangan, maka Mahkamah Agung berhak untuk membatalkan Undang-undang
jang telah diterima oleh Pemerintah bersama-sama Dewan

Perwakilan Rakjat, maka tidak demikian halnja dengan
keadaan dalam Negara kita, ketjuali pada waktu Republik
trndonesia Serikat sebahagian, karena toetsingsrecht ini tidak pernah kita miliki. Di Australia dan Amerika Serikat
setr<alipun telah mendjadi Undang-undang dan telah diterima oleh Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rak-

jat, akan tetapi kalau ternjata ini bertentangan dengan
Undang-undang Dasar, maka ada badan lain jang meng-

awasi pekerdjaan Parlemen djangan sampai Undang-undang itu bertentangan dengan Undang-undang Dasar. Badan itu ialah Mahkamah Agung jang berhak mentjotjokkan
apakah sesuatu undang-undang bertentangan atau tidak
dengan Undang-undang Dasar dan Mahkamah Agung pulaiah jang berhak membatalkan undang-undang jang bertentangan dengan Undang-unCang Dasar itu.
Kekuasaan Mahkamah Agung tersebut diatas tidak terdapat dalam Undang-undang Dasar tahun L945 dan tidak
djuga dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950
akan tetapi sebagian kita dapati dalam Konstitusi Republik trndonesia Serikat. Saja mengatakan hanja sebagian,
sebab memang dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat ada ketentuan bahwa djika ternjata Undang-undang
dari suatu negara bagian karena Republik Indonesia
Serikat terdiri dari 16 negara bagian
bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, maka Mahkamah Agung jang berhak menjatakan Undang-undang
negara bagian itu tidak menurut konstitusi, djadi istilatrnja ialah ,,tidak menurut konstitusi," dan dengan sendirinja
undang-undang itu hatal. Akan tetapi anehnja, sekalipun
Mahkamah Agung berhak rnenjatakan undang-undang sesuatu negara bagian bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, atau dengan istilahnja ,,tidali
menurut konstitusi," akan tetapi Mahkamah Agung tidak
berhak menjatakan bahwa sesuatu Undang-undang federal
Republik Indonesia Serikat sendiri bertentangan dengan
Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dalam hal ini Mahkamah Agung tidak mempunjai hak itu.
2A9

Saudara Ketua, kami hanja minta perhatian para Anggota Konstituante, sistim manakah iang hendak kita pakai. Apakah kita pertahankan sistim sekarang, ialah bahwa Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat, iang diambil over begitu sadja dari Nederlandse Grondwet, apakah

kita akan menuruti sistim lain jaitu adanja satu

badan

jang akan mengawasi"pekerdjaan Parlemen djangan

sammelanggar Undang-undang Dasar. Kalau Parlemen me-

pai
langgar Undang-undang Dasar, maka hendaknja ada satu
badan lain jang dapat ingriipen untuk melindungi Undang-undang Dasar jang baru jang akan kita bikin bersama-sarna ini.
Saudara Ketua, sekarang sampailah saja kepada soalpokok ke 7 ialah soal Presiden dan selandjutnja mengenai soal Wakil Presiden, dibandingkan ant4ra Undang-undang Dasar tahun 1945, Konstitusi Republik Indonesia
Serikat dan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950"
Kami tadi telah mengatakan, bahwa menurut Undangtrndang Dasar tahun L945, maka terang badan apakah jang
rnemilih Presiden. Oleh karena ada satu badan jang me-

rnilih Presiden maka Presiden bertanggung-djawab kepada
badan itu dan kalau perlu bisa mendjatuhkan Presiden. Dan

pula menurut Undang-undang Dasar tahun Lg45 masa djabatan Presiden itu dibatasi hanja 5 tahun, jang tidak demikian halnja dalam .Konstitusi Republik Indonesia Serikat
dan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950.
Saudara f{etua, didalam Konstitusi Republik Indonesia
Serikat hanja dinjatakan, bahwa Presiden dipilih oleh
orang-orang jang dikuasakan oleh Pemerintah daerahdaerah bagian dan mereka harus berusaha mentjapai kata sepakat. (Pasal 69 ajat (2) Konstitusi Republik Indonesia
Serikat). Ini baru berlaku satu kali.
Akan tetapi mengenai masa-djabatan Presiden dalam
Konstitusi Republik Indonesia Serikat tidak dibatasi. Menurut Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950, disittt
dinjatakan, bahwa Presiden dipilih menurut aturan-aturan
jang ditetapkan dengan Undang-undang. (Pasal 45 aiat (3)
Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950) akan tetapi
Undang-undang pemilihan Presiden itu hingga sekarang
belum ada. Pun masa-djabatan Presiden sampai berapa
tahun, ini tidak ada ketentuannja didalam Undang-undang
Dasar Sementara tahun 1950.
2L0

saudara Ketua, d.isamping itu, Presiden sebetulnil ry.*'
punjii
kekuasaan jang 6eqir disam_ping- Fresiden tidak da"diganggu-guga1. lstit4rnS-a
dig?ngqu-gufat
-,,!id-ak -dapat
boleh berbual. Presiden boleh
;;i',, ffii-niri<afr b"erarti tidakperbuatannja
itu haru!. adq j-tttg
6ernuat, akan tetapi segala
*.*p.rtanggung-Oiawifkan, ialah Kabinet. Ini ditentukan
OiOrtb* Unl"anglnndang Dasar Sementara tahun 1950. Dan
Ciri*ping itu, Fresideri lebih berkuasa lagi, $t3,1 perlu ia
Oiptf-*irnbubarkan Parlemen. Mengenai hal ini ada keterituannja pula didalam pasal 84 Undang-undang Dasar
Sementaia tahun 1950, iang menjatakan bahwa Presiden
berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat, sekalipun
ada sjarat ialah bah,wa dalam waktu 30 hari harus diadakan
pemiiifran Parlemen baru. Djadi membubarkan bukan untuk merebut kekuasaan. tetapi untuk mengontroL demokrasi'
kalau seandainja Pariemen sudah tidak sesu-ai lagi dengan
kehendak rakjlt, karena kemudian harus diadakan pemiiihan Pariemen baru jang teb-ih sesuai dengan kehendak-

rakjat.

Saudara Ketua, oleh karena seperti teiah kami katakan
tadi soal Presiden ini adalah rnendjadi soal iang sangat
penting sekali, maka hendaknja hal .inj 9en$"pa-t perhatian
j"ttg sdpenuhnja dari Konstituante ini dan hendaknja pen'
persoalan siaPakqh ia.nq akan
iliriin tlita ini'terlepas
-Kitadari
membikin Konstitusi ini bukan
mendjacli Presiden.
untuli mengatur masjarakat Indonesia pada masa ini sadja,
akan tetapi"kalau daiat untuk selamanja. Djadi djanganlah
hanja mdtifrat pada persoon Bung .Karno sadja, s.ebab
mungkin kita ai<an mempunjai Pres_iden iatg - berpribadi
tidak" seperti Bung Karno-. Maka soalnja {Fakah kita hendak meirberi kekuasaan atau tidak kepada Fresiden dan
kaiau mau memberikan sampai dimana.
Saudara Ketua, sekarang mengenai soal Wakil PresidenSaudara Ketua, fungsi Wakil Presiden ini kita dapati dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945 dan pula
kita dapati-dalam Undang-undang qasar Sementara tahun
1950, akan tetapi tidak kita dapati dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat tidak ada fungsi Wakil Presiden. Kalau Presiden Republik Indonesia Serikat berhalangan, ry?-Ea.ada satu pasai jang menentukan, bahwa jang mewakilinja iaiah
Perdana Menteri.
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saudara Ketua, apakah oleh karena kebetulan sadja-.Perdiatur
Oana--fVf"nteri pdAi waktu itu Buqg Hatta, I.an!p.
kami tidak tahu'
nun*r jang *,i*"r.ilinja itu Bung Hatta.,
jang
meyakili. Prebiasanja di negara-negara lain
siden itu ialah iletua S6nat atiu Ketua Dewan Perwakilan
Rakjai.
tetapi djusteru Konstitusi Repubiik trndonesia sesatu pasalnja,-bah11a kalau
rikat menenfnk;il dalam salahjang
mewakili Presiden adapr.riA.r nerfraiangttn, maka
,
lah Perdana
---birOi
RpPlblik
Konstitusi
daiam
Presiden
tu"gsi Wakil
Indonesia Serikui fiOut ada. .Iang ada-fungsi Wakil Presitaini franlr- Ottt* IJndan'g-lnaanq Dasar Sementara
1950'
hun 1945 dan tit.ti"g-unCan! Dasar Sementara tahun
Adapun tugas Wakil Presiden ada 3 rnatSam'
-p.riuma;idah membantu Fresiden sehari-hari- Djikalau
presiOe" uOa,- *u[a Wat il Presiden hanja. rnembantu,' Ini
bahwa Wakil Presiden hanja membantu'
i;;;aidsionil,
- -Ku;;,
tatau-Fiesiden tid,ak ada sementara waktu, maka

- t:"r*
^;'d

Menteri

;;;

Piesiden mewakilinja'
Wakil
'

r

,

selamanja. -atau
rutig., kalau Presiden iiaat ada untuk
*""gi.".i, *u[" Wakil Presirlen itu meiigg_anti.-erysidgt.
saudara retua, baik Presiden maupun wakil Presiden
ini
menurut unoangirrrrorrrg Dasar Sementara tahun 1950 dasebet'In:a fraruJ Oipifd menurut ketentuan-ketentuan sehingga
6; unclang-undang, tetapi undang-undang

-itu
bul1' mengenai
undang-uldang_
Djadi
tOa]'
f.ui*rrg Uefim
ada'
tidak
Presiden
presiden
Wakll
maup_un
pu*iifin*"
-saudara
'f<etut, k.lt,t ada Sang mengatakan, b-ahwa Bung
Hatta sebagai Wif.if Presiden d"r;tu toh dipigl Ajqga, sekatiput. beluiit ada undang-undangnja, maka ini sudah voorzien daiam U;dilg-t*ding Daiai Sementara tahun 1950

Presi'den
Fu*f af ajai (+), jittg meigatakantahwa Wakil
pert"ama iirii n"irlgkal oleh Presiden ataq andjuran
"rl*
Dewan perwat<iian- natlIt. Ini hanja b-erl11,-ultgi, Wakil

Fiesiden jang pertama siOla-.e.Tilil?1 Wakil Presiden unluk kedua taTiija dan selairdju,inja tidak bisa dilaku$n hq
aiu"gkat oieh Presiden atas andjuran Dewan Perwa"j"
kilan Rakjat.
Saudara Ketua, adapun mengenai soal-soal .lainnJ.a.ia19
untuk didj;;; p"ito- *.tiO"pat_ perhatian Konstituante
ij'-rit"*kan datam fndang-undang Dasar ialah soal:
2L2

fl

t

1.
2.

Toetsingsrec,ht (Iihat diatas)
Mengen-ai soal hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia jang lebih luas diatur dalam Konstitusi Republik Indonesi-a Seritat dan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 daripada dalam undang-gqd?ng Dlsa1 sementara tahun 1945-. Djadi mengenai hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar minusia itu bisa kita over dalam Undang-undang Dasar iang akan datang dengan disempurna-

kan disana-sini.
3. Adapun osss-&s&s dasar tidak pernah diatur dalam
Undang-,ttt^dung Dashr Sementara tahun L945, tetap-i wel di-

atur niik dalam Konstitusi Repuhlik Indonesia Serikat maupu" dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 195{l'
Maka asas'asas daiar inipun kalau perlu disempullakan
atau ditambah dengan beberapa pasal dan selandjutnja
dapat dioper dalam Undang-undang Dasar iang akan datang.

Soal lebih lanojut iang perLu mendapat - perhatian,
Saudara Ketua, ialah pasat 33 dari Undang-unda-ng Dasar
sementara tahun 1945 jaitu lnengenai qoal pe_ryFolomian
a*n ini tidak dambil oper oleh Konstitusi Republik Indonesia Seri.kat tetapi diambii oper oleh Undang-uqdSng Dasar
Sementara tahun 1950 sebagai pasal 38. Dan"didalam-.UnOr"g-;;dang bttt* Sementa-ra tahun 1950 itu tegas dinjatakJn dalam Pasal 2G (4), bahwa hak-miiik itu adalah sua-

4.

iu funsti

sosial.

Maka dari itu Saudara Ketua, saja rasa pasal 33 Undangundang Dasar Sementara tahun L945 atau pasal 38 Undang-uldang Dasar Sementara tahun 1950 4.ttgql penjemputfit"o-i*fi"rcinja dan rnengingat praktisc]4e -uitvoerbaar'ft.iAt;" dapat di"arnbll oper pula dalam 'Undang-undang
Dasar iang akan datang.
per5. Saudara Ketua, soal lain jang pe ltl mendapaidalam
hatian cljuga dari Konstituante untuk ditjantumkan

U"Ar*g-un?"ttg Dasar jang akan datang ialah mengenai
soal p6rubahan Undang-undang ?asar. 5it? mengetahtli
Luiu*- Konstituante berliasil pekerdjaannja akan membentuk sebuah Undang-undang Dasar ia19 pe_rmanent, lkan
tetapi seperti halnja di negara-negara lain, Undqng-qndang
O"rii itu kemudian sering dirub-ah entah untuk sebagian

ketjil ataukah sebagian be-sar, Kalau ada kedjadian begini,
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siapakah jang akan diberi hak untuk merubah Undangundang Dasar itu?
Konltituante ini rnungkin akan bubar untuk selarn-anja
dan tidak akan ditjantumkan lagi dalam Undang+rndang
Ddsar jang akan datang. Ap,akah tjukup _perubahan undang-undaig Dasar itu diserahkan kepada Parlemen sadja,
atari kepada badan lain, atau kepa$1 Parlemen dengan
sjarat uinpamanja harus disetudiui oleh 2i3 d:ati djumtah
anggotanji. Kalau di Nederland, perubahan Undang-undaig Daiar itu diadakan dengan pembubaran ParlemenAtau akan kita kerdjakan dengan djalan lain.
Saudara Ketua, dengan demikian sampailah saja kepada soal Penutup. Dalam Penutup ini hendak saja Jremui<akan sebuah perioalan pokok, i?t g kami minta- perhatian
Konstituante. Saja adju,kan ini sebagai suatt p-r-obleem dan
saja minta kalari periu bisa dipetjahkan oleh Konstituante
ini.
Apakah sebetulnja tugas dari Konstituante ini?
Mbnurut Undan{-undang Dasar Sementara tahun 1950
tugas Konstituante ini untuk membenpasal I34, apakah
-ataukah
hanja untuk membentuk Undang-untuk Negara
dang Dasar?
Siudara Ketua, saja ingin mengadakan perbedaan antara
membentuk Negara dan membentuk Undang-undang Da'
sar. Pembentuk Undang-undang Dasar bukan pembentuk
Negara. Pembentukan Negara kita ini hanja laru pertama
kaf terdjadi jadtu waktu permulaan revolusi. Rasanja $onitituante" ini iiOat< akan membentuk negara baru, melainkan hanja membikin Undang-undang Dasar. Dan Negara
jang telah ada sedjak Proklamasi sampai sekarang menui'ut" tekst Undang-undang Dasar Sementara tahun l'945,
Konstitusi Repuntit Indonesia Serikat dan Undang-undang
Dasar Sementira tahun 1950, baik dasarnja maupun tudjuannja adalah tetap sama, sekalipun mendapat perubahanperubahan dalam redaksinja.

^ Saja akan membatjakan tentqng.dasar dan tudju_an
menurut Unjang hanja
berbeda redaksinja
negaia
-Sementara
tahun 1945, Konstitusi ReDasar
dailg-undarig
puntit Indonesia Serikat dan Undang-undang Dasar

Semen-

tara tahun 1950.
Tudjuan Negara dalam Undang-undang Dasar Sementara
tahun 1945 dinjatakan sebagai berikut:
2L4

daripada itu untuk membentuk suatu Pemeriu,,Kemudian
bangsa
ilh NGg;i" l"do"uria jang melindulgt. segenap
untuk
Indonesia dari seluruh tumpah darah Indonesia dan kehirnemadjukan kesedjahtera_an umum, mentje'rdaskan
dunia jang
dupan bangsa, Ou" iii"t melaksanakan ketertiban
keadilberdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
Inan sosial, *",f."-O'izusunlafi'Kemerdekaan kebangsaan
Negara Indonesia itu oalim suatu undang-undang Dasar
donesia."
sementara tahun
Ini redaksi dalam undang-undang pas.arRepubtik
Indonesia
194b. Tudjuan Hi.gri" d"t** Konltitusi
Sliif.at ted"ktittji adalah sebagai berikut:

,,Untukmewudjudkankebahagia-an'kesedjahte.raan'
dan
perdamaian dan kemerdekaan talam masjarakat
Negara iutu* Indonesia Merdeka jang berdaulat
semPurna".

ruo;uan Negara dalam undang-undang Dasar sementara tahun 1950; adalah:
r - -: -

,,Danp.rd3,t"nganpergerakankemerdekaanlndonesia
telah ru*,puil"fi tepaO"a saat_ iang berbahagia dengan
keselamat sentausa mengantarkin rakjat Indonesia
Indonesia'
depan p;fi-;;bang liemerdekaan N.ggata
jang *.rA.lE, n.rritu,-berdaulat, adil-dan makmur".
darip-ada
Saudara fefua, kalau kiia menildjau Tudjuan
tahun
Negara *urrur"i' Und*rr.g-uttO.ttg pdryr Sementara
!g4s, fonstilu;i R.p;btit< lnOoriesia Serikat dan Undangneundang Dasar Sementara tahun 1950, maka ,,tudjuan
redaksinja sadja, tetapi tufrr";; i1" truii"-n.1dq; Atr"* dan
kesecljahtqla?tt".
djuannja ,rni*, ,,perdamaian
.,

Adapun*."g."ai-dasarNegar.aSaudaraKetua'menutahun 1945, Konstirut undang-undang Dasrr su*?nt"m
Dasar
tusi Repunrit inoo-nesia serikat dan undang-undang
hanja ada peru-

sementara tahun 1950, pun .tetap sama
[uft"" redaksi sadja disana-sini'
Undang-unKami b.tjril; dasar-dasar Negara-menurut
sebagai berikut:
dang pasar"sementara taiiu" tgES adalah
berkedaulatan rak,,Negara Republit< lnOonesia i*g.
Maha
jat derie;;i;;d;;r^;;p;-q","xdtuhanan Jang
Persatuan
Esa, Kemanusiaan f"ttg ;Oil dan- - beradab'
dipimpi" 9r9l likmat
Indonesia ,dan r.rriir?rtt-irng
arlvaratan/perwakilan'
f<eniAj afcit".."- Ahain permusj
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serta :dengan, mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi
seluruh rakjat Indonesia".
Adapun menurut Konstitusi Republik Indonesia Serikat,
redaksi mengenai dasar negara itu berbunji:
",Maka demi ini kami, menjusun kemerdekaan kami

dalam suatu Piagarn Negara jang berbentuk Republik-federasi, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan
Jang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan dan keadilan sosial".
Adapun soal dasar negara dalam Undang-undang Dasar
Sementara tahun 1950, redaksinja adalah sebagai berikut:
,,Maka clemi ini kami menjusun kemerdekaan kami itu
daiam suatu Piagarn Negara jang berbentuk RepublikKesatuan, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Jang
Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan
dan keadilan sosial."
Saudara Ketua, terang sekali bahwa dalam ketiga Undang-undang Dasar itu baik mengenai dasar maupun tudjuannja tetap sama, hanja dalam redaksinja sadja jang herlaiilan. Marilah kita sempurnakan redaksi daripada dasar
dan tudjuan Negara jang ditjetuskan pada proklamasi.
Saudara Ketua, djikalau kita bersama-sama pada saat ini
sebagai Anggota-anggota Konstituante mengutamakan pasal-pasat jang sekiranja bisa mendapat persetudjuan kita
bersama, dan mengenjampingkan dulu pasal-pasal jang
mendjadi sengketa, saja jakin bahwa Konstituante didalam
sidang-sidangnja ini ai<an dapat menelorkan perumusan
pasal-pasal jang dapat kita tjantumkan sebagai permulaan
Undang-undang Dasar jang akan datang.
Sekianlah Saudara Ketua dan terima kasih.

itu

Ketua: Saja persilakan Saudara iang terhormat Osman

Raliby.

Raliby: Saudara Ketua dan para Anggota Konstituante jang terhormat, Assalamu alaikum warachmatulOsman

lahi wabarakatuh!
Pekerdjaan membuat undang-undang dasar, constittttionmaking, adalah satu tugas atau kewadjiban jang tidak dapat tidak harus dipikul oleh setiap bangsa modern didunia
ini, lebih-lebih bangsa-bangsa jang merdeka dan berdaulat
sesudah selesainja Perang Dunia Kedua.
:
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Pekerdjaan membuat undang-undang dasar didalam sedjarah bans.sa-bangsa memang telah ierbukti merupakan
satu pekerdjaan jang berat dan suiit. Ini terutama sekali
karena wudjud dan isi sesuatu undang-undang dasar
dimasa-masa jang lalu itu adalah sangat tergantung dari
hasil pertikaian dan hasil perimbangan kekuaiaan diri sistim kepartaian (Partijwezen) dinegeri-negeri jang bersangkutan itu. Dalam hal ini memang tenat perkataan jang klasik dari Freud, bahwa setiap taTahukum itu serutiggilttn;a
adaiah sistim jang tahir dari imbangan-imbangan tiJt<uas"aan jang ada dalam sedjarah pertumbuhan sesuatu bangsa.
(Jede Rechtsordnung ist ein grosses system von MachtsverhHltnissen, die sich innerhalb eines volkes im Laufe ihrer
geschichtlichen Entwicklung heraus gebildet haben).
Tetapi saja rasa, betapapun ada benarnja pendapat ini,
pembuatan dustur atau undang-undang dasar itu tidaklah
seialu harus demikian. Menurut masa dan tempat agaknja
undang-undang dasar itu tentu dapat djuga dibuat daiain
waktu jang tiada berapa lama, seperti djuga disana-sini terbukti dalam sedjarah asal-usul dan pertumbuhan negaranegara konstitusionil..
Memang, Saudara Ketua, kesulitan daiam setiap pembuatan undang-undang dasar diantaranja ialah karena perbedaan dalam latar-belakang kebudajaan dan pendidi[an,
perbedaan dalam cul'tural and educationai background, sehingga karenanja berbeda pula dalam soal pandangan hidup dari para pembuat undang-und.ang dasar itu. Behaviorisme dari kita disinipun berbeda-beda, waiaupun sebenarnja sebagai satu hangsa kita tentu rnempunjai satu persamaan karakteristik.
Perbedaan pandangan-hiCup itu sendiri dalam kenjataan
dan kebiasaan tidak banjak menimbulkan kesulitan dalam
pergaulan bangsa-bangsa modern dan perseorangan-perseorangan, asal sadja para pihak itu saling mengetahui dan
mengenal identitet masing-masing, termasuk dalamnja paham pandangan-hidup ,tersebut. Seringkali jang amat mentjelakakan dalam pergaulan manusia, Saudara Ketua, ialah
ketiadaan pengertian pandangan-hidup dan identitet masingmasing makanja selalu timbul kesulitan dan kesukaran dalam pengambilan sesuatu keputusan-bersama diantara
mereka. Padahal djika tela:h saling mengenal paham-hidup
dan identitet masing-masing, pengapibilan sesuatu keputus2L7

an bersama itu tidaklah akan begitu sukar. Purbasangka
mutual understanding
Oin iri"-lain :""g-*enjukar-sulitkin
-r?rnr"dat
toleransi timbul dengan sendirihililg; sedang
nja.
Karena

itu, Saudara Ketua, dalam sidang. kita

sekarang

telah memulai memp.erbintjangk?n materi
isi undang-undang dasar itu sendiri, fraksi saja merasa
"irn untof. fr.*p.t6intjangt<an beberapa p-okok. isi unpLti,t
hrng-u"dang om"i setjara agqF. rynda.|.1ry, ditindj.ly dari
ruOfrt templt-tegak tcalni sendiri. Demikian Plla diharapkan hendaknja"OaripaOa fraksi lainnja, sehingga nanti
pur'
mudah-mudahan dapat timbul pengertian baik tanpa
basangka terhadap iclentitet dan paharn magin-g-masing
satu
ffi;- Arftm-ketandlutannja diharau akan melahirkan
understundittg, iing .sesungguhnja -amat. esensial
inuiuat-p*L.iO$n
titi' m,emnuat undang'undang dasar itu.
dri"*
saudara re"tua, sidang kita sekarang ini adalah dimaksudf.a" ag"r t<ita-nanti dapit memberi ketetapan tentang djenis
masatitr jang harus himasukkan diclalam undang-undang
dasar dan nahtffi tentang sistematika undang-undang dasar tersebut. Sa:i atas nama Fraksi Madjelis Sjuro Muslisatu demi
*ltt Indonesia (Masiumi) nanti akan menjebut
satu djenis masalah l"ttg harus dimasukkan dalam undangdasai itu. fetapi sebelurnnja, ,untuk kepentingan
""0"""S
unders"tanding seperti sala katakan tadi, saja -akan memdari un{ang;undang
i;;bi"tja"Sdn 6eberapi ili pokok
agak-pandjang, s-eperti telah dilakukan
dasar itu setjara
sefraksi sait Mudj;;" untuk "iebagiann;a otetr saudaraoleh
al-ggota fraksi
hammad Sardjan d'"n r.turusnja nanti
demikian sidang
r":" fiinnja. Kami harapkan - dengandjurusan
tertentu
nleno ini kelak berhasil memberikan
"n^rei"fdltati-langtatt jang aFan diambil seterusnja., sebagaimana *unOlrdi harapa-n djqg? .dlti Saudara Ketua dai-rn piOrto pl-titnukaan siOan{ ini beberapa hari ll"g lalu'
Saudara Ketua, saja akan memulai dengan soal Kedaulatan atau Souvereiniteit.
Ahli-ahli zuiriit politik berkali-kati berusaha untuk
mengetafrui ietat<nja kedaulatan dalam negara, tetapi usaha
mereka itu hanja" membuktikan, bahrya sampai sekarang
ini-u*umnja urirat manusia masih kabur dengan pengertian kedaulatan itu.

ini-ai*ttt" t it"
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sebagai mahasiswa atau petradjar setiap kita tentu sudah
pernah ryempeladjari dan diantaranja ada jang berpegang
tgSgh pada teori-teori kedaulatan jang diadjarkan itu, seperti diantaranja misalnja 1. Teori Kedaulatan Tuhan, 2. Teori
Kedaulatan Rakjat, 3. Teori Kedaulatan Negara, dan 4. Teori Kedaulatan Hukum.
_Bqgi kami, Saudara Ketua, teori kedaulatan itu rapat

sekali hubungan dengan dan malah terletak

didal-am

garis konsepsi kami .mengenai kehidupan didunia ini. Agar
lebih djelas, maka perkenankanlah saja disini menggambarkan betapa sebenarnja Konsepsi Hidup atau concept of Life
menurut paham kami itu.
Pandangan hidup jang telah diurat-akarkan oleh Islam
didalam djiwa kami ialah, bahwa seluruh alam kita ini jang
bergerak sesuai dengan satu susunan-aturan dan fungsifungsi tertentu adalah pada hakikatnja, in realiteit, satu
Daerah Kekuasaan dari Tuhan Jang Maha Esa. Dialah
jang mentjiptakan segala itu. Dialah jang memilikinja.
Dan Dialah jang memerintahkannja.
Dunia dimana kita hidup sekarang ini adalah merupakan
satu bagian jang sangat ketjil, seolah-olah satu propinsi,
dari Universum atau Alarn semesta jang maha luas ini, dan
sebagaimana semua bagian-bagian lainnja, dunia ini bergerak sepenuhnja dan melakukan segala fungsinja dibawah
pengawasan Tuhan. Dan mengenai diri kita sendiri, jakni
umat manusia, kita tidak tebih dan tidak kurang hanja
hamba-hamba Altah sernata-mata. Karena Dialah jang mendjadikan manusia, dan bukan kita. Dialah jang menegakkan manusia itu, dan bukan kita. Dialah jang rnenjebabkan
kita hidup, dan bukan kita sendiri. Karena itu setiap pengertian tentang ,,absolute independence", kebebasan atau kemerdekaan jang mutlak, sebenarnja adalah penipuan dirisendiri semata-mata. Dan saja kira semua kita sadar dan
insjaf tentang ini.
Dengan uraian singkat ini kiranja sudah djelas, bahwa
menurut pandangan kami kedaulatan itu didalam segala aspectennja adalah milik Tuhan, milik Altah semata-mata.
Dalam terminologi ilmu potitik modern (modern political science) kedaulatan itu dipergunakan dalam artian ,,obsalute overlordship" atau ,,complete suzerainty". Djika seseorang atau sedjumlah manusia ataupun sesuatu badan
itu jang berdaulat, maka itu artinja ialah, bahwa segala perzLg

hak
peir"e tiO"tk dapat dipertengkarkan' untuk mendjatuhkan
warganeifit"ti-perintahnja itas segala warganegara, d?n
jaqg
mutlak
if" r.nrritit:a adalah".dalam tiewadjibln
Pakfi"t"f. menhalin:"i, baik setjara sukarela atau.-setjaTa
diluarnjllang
satupun
tidak
sendiii
Oiiiir5a
r".".-f<.i:urii
O"p"t *u*bttasi kekuasaannja untuk, m€merintah' Tidak
atau
Srtpun mempunlai sesuatu hak terhadapnjasadj-a
boleh menenting perintah-perintahnja. -Hak-hak apa
warganegara. itu berasal darinja.gtn hak-hak
ila;
"3p;-pil jang ditjafi',utnji, otomatis mendjadi hilang dan ie-

kataannja

itu adalah undang-undang. Pit me-TPut{ai

;;;;

;;;"!-tit

ffi;]e;
njap"

demikianlah lebih kurang gambaran peng_ertian kedatlitu dalam terminologi- ilmu politlk modern.
tatan
---p.ti*ttjaan
jang timbul-sekarang ialah: Adakah sesungsuhnia SouveieinTt"t atau Kedaulitan hakiki ian$ seperti
itir^^I3ta"p"t fgir* kalangan masjarakat manusia? Djika
;d;, dimina? Da1 siapakah orangnja atau golongan manakah jang berdaulat sePerti itu?
pernaltrf<afr a6a dalam sedjarah dunia kita satu sistim kesegala
mOj""" (monai.fti) Oi*ana'Sang Radja itu memiliki
iltiinutun kedaulaian seperti pengertian tadi,,baik sekarang
ini, maupun ai*.ru jr"g lampau ataupun barangkali dimasa iattg akan datang?
Kita boleh mengamnl sebagai tjontoh seJilp Maharadja
jans dikatakan *iftr besar Aan agung sekalipun,. tetapi
he'
;A?r"fi a:*i t iii analisa tentang $ed-aqlatannja. akan
dalam
irnt"tt kit;, krr.n" kita dapati liedaulatannja lty faktor
prrfi.f.nja adalah selalu teibatas oleh sedjumla!
jrng sesunggufrnja tid-+- sanggup- ia. meng-tlasainja' -Dan
hjikr clengiri r.otang Maharadja $a1i satu Kemalaradjaan
t<ita ti6adberhasil riemperdapat kedaulatan hakiki, daqat[rn f.it. barangkali menjebut sesuatu Republik.iang berke'
daulatan rakjal, iang dipat dianggap. sebagai souverein
Djuga disini kita
It.iOi"futl u.p,j"irftn"ja dalam artitatlit
negar.a itu memperton'
;il; ketjer,va.- Kar.na betapapun
tonkan kbkuasaannja, toh kita akan melihat beberapa bai"tiot.tt j"ttd praktis membatasi kekuasaan kedaurakjat itu.
Iatan
-":if.
Saudari Ke,tua, memang kedaulatan lesungguhnja itu,
real souvereignty itu, tidak terdapat dalam masjarakat
machluk manusia
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Kedaulatan jang sesungguhnja itu adalah kepunjaan A1lah Jang Maha Esa dan Maha Kuasa, sedang Fekuasaan
seharusnja kita lakukan adalah satu
atau autoriteit jang
-sacred
trust, iang sewadjarnja berada
amanat sutji, satu
dalam batas-batas kehendak Allah.
Walaupun kita tetap menutup mata terhadap kebenaran

jang saja katakan ini dan menjelubungi djuga seseorang
manusia, atau sedjumlah umat manusia, ataupun sesuatu badan tertentu, dengan pakaian kedaulatan itu, namun Saudara Ketua, kita tidak akan dapat melihat satu
justifikasi jang sesungguhnja dari usaha tersebut. N{anuiia itu, baik setjara individuil, maupun setjara kolektif, ti-

dak akan tahan diberikan kedaulatan seperti diinterpretasikan itu. Watak manusia sudah demikian, baik individuil
maupun kolektif, dan djika diberikan djuga ia kedaulatan
seperti tersebut itu setjara kunstmatig, maka akibatnja lekas atau lambat ialah kehantjuran bagi umat manusia itu
sendiri, kerubuhan bagi bangsa itu sendiri.

Tuhan telah mengatakan dalam Al-Quran: ,,'Wa man
lam jahkum bima anzal AUah f.a ulAika humuzzAlim0n."
(Barangsiapa tidak memakai hukum tjiptaan Tuhan, maka
sesungguhnja mereka itu orang-orang iang melewati batas).

Didalam pandangan kami, Saudara Ketua, sesuai dengan
adjaran Islam, segala kedaulatan de jure adafa! kepunjaan
Aliah, jang kedaulatan de factonja adalah inhaerent dan
djelas tampak didalam segala gerak dan kerdja alam semesia. Pun kedaulatan politik adalah punjaNja.
Sega1a directiven dan segala perintah dari {tlg Maha
Esa dan Mahakuasa itu tetrah disampaikan kepada kita liwat
seorang manusia sempurna jang bernama Muhammad salallahu alaihi wassalam.
Didalam Negara Republik trndonesia jang kita proklama'
sikan pada L7 Agustus L945, Saudara Ketua, umat Muhammad ini adalah merupakan satu djumlah iang terbesar,
dan bersama-sama saudaia sebangsa lainnja telah membe'
rikan pengorbanan jang banjak untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia itu.
Kedaulatan ituradalah penting sekali dan merupakan sum'
ber dari kehidupan bangsa.
Karena itu, Saudara.Ketua, soal Kedaulatan ini haruslah
mendjadi perhatian kita iang sungguh-sungguh dan seksama. Mengenai soal Kedaulatan ini djanganlah,kita meniru22L

Httf,xu,f,#i#:'Jl:ffi *r3;1?:?i;$iHil'if'a;iit':iu*t
ini telah
peresmian pemb;k;;; rifi"ns Ko,nstituante kita
Da'

dan meminii,. !"pril undang-undang
tiruan
sar jang ,r.rrit it" tuiC itu o:anganl*,hendaknja
6asar jang !-.lrtt 1da di
dan saduran oaii unoang-undahg
demikian' Saudanegeri-negeri Iti". Sajapun n"ip"uttdiria*

fi."ffiffi;;r'ti"'
ra Ketua.

se-

harus beladiq-ltlmemperhatikan
-o"ri
Sudah terang kita
ini jang medidunia
bahgsa
segala
pengala*?"
gata
itu' Tetapi hendakngenai purynorirn undanf-""u![g. .dasa1
Soekarno' sejogianja
nja, sesuar_o.ngu* frarapan' Fi.t"iO.n
Dasar jang
kita ingar o.?,r?ilffi,-"b?il;; u"dan_g-undang
I"ndonesia. Kita tidak
kita susun irri-;idrr, untot
keinginan, djiwa, waboreh tengah daram *.*p.initit<"an
kita itu' jang berrakjat
nangsa
*iOrlirtiuO*I"ir,
prinaJiOiii
tak dan
kepertj aj aannj a'
_
,{:-"
aneka-ragu*
j?.ng iaja"utarakan tadi sering disaKedaulatan seperti
"#;;pd[Euti'Aiuula4-gunakan didalam maiah-artik." 0""
cla"tam mana ,,temporal
siarakat kita. susirrian L.nuguiian
setjara spontan'
oan spirituai ;o*.ir" itu fiipeisatukan
theokrasi'
akan tetapi ;tit';li; ttiuru disebut
ini-rtenoaknja dapat lambat-laun
rjara b"r;id;',r!i,iili toh
harus membeiikan nama djukita ieprrf.ufi.^fufr,ff.ita
itu' maka tepatlah

;r"g;
t[i"
litpt

sa terhadap pemerintahalt"j;ftg-]*pu*i. Oxford Dictionary'
[alau ia dinaftat<an nomof.riii'"fUeriurut
government based on a
of
tytltm
ialah
,,'
itonomocra.v
In a community"' Dan
tegat code,,,"Jt'i^,,{nli tri;-;-f-1aw
atau hukum itu
karena aaram-lrrii" i1u .unJa"g-u"at"g
o*1 ftendjadi' dasar dari
adalah tebitr'iui;;e; ;;tfNQ;i3'
jt"g berkediulatan seperti
negara itu, maka pemeriniffi
-dapattah kil;"nailrakan nomocracy, dan

itu

sesungguhnja

0"531,

T:ff:TI;*

tnuin hendak saja bitiarakan iatah soal

Asas dan Bentuk Negara'

Mengenaiasasnegarasajab.erpendapatsudahsepan-t
ita masukk!1 dalam Undang-un-

tasnjalah O:if.t it
satu perbintjangan
dang nurrl"lJruo?rr' oiorn"r"i oleh
bersamao*gutru*urat-tn"tannia'-soalinisangatpenting
dasar Republik kita sampula, x"r.rl1ffi;i;,!tp';-r.n"gri
ia itu sebenarnja.
pai hari iri n"rr* aitrrtirt an iegas -apa
uitut- mendjadi fundamen
Apakah
222

d;;;ili-tiukup-

r.uat

dari Negara kita, ataukah ia lemah dan tak tahan udji menurut masa dan zaman.
Saja kemukakan ini, Saudara Ketua, karena tidak kurang
dari Paduka Jang Mulia Presiden Soekarno sendiri dalam

pidato pengumuman konsepsinja di Istana Negara, Djakarta, tanggal 21 Pebruari 1957, telah merasakan dengan mendalam sekali, bahwa Republiik Indonesia kita sekarang ini
tidak membawa ketenteraman, 'kebahagiaan dan kesenangan bagi bangsa Indonesia. Menurut kejakinan iang teguh
dan kejakinan
dari Paduka Jang Mulia Presiden Soekarno
jang
berbulan-bulan
beliau itu adalah hasil dari pemikiran
rakjat Indobagi
dalarn membawa kebahagiaan
lamanja
kita tidaklah tjukup sekedar menggantikan tiangnesia itu -,
tiang pemerintahan sadja, tetapi kita harus merombak
gedung pemerintahan itu sama sekali. Be1iau tidak ingin
merombak tiang-tiangnja sadja ataupun pe'ratapan dan din'
dingnja sadja, tetapi menurut beliau ,,kita merombak sama
sekali sampai-sampai kefundamennja dan kita mengadakan
fundamen baru sama sekali." Menurut beliau kita harus
mendirikan gedung baru sama sekali, jaitu gedung ketatanegaraan Republflk Indonesia.
Dalam hubungan pendapat dan pendirian Presiden Soekarno inilah saja teringat kembali akan asas atau dasar
atau fundamen dari Negara kita, cian daiam hubungan
p'idato beliau itu pula saja teringa! akan, struktur gedung
ketatanegaraan kita, kalau-kalau benar sungguh sebagai
kata beliau itu harus dirombak dan dirobah. Karena sidang
Konstituante ini sebenarnja dan sesungguhnja adalah badan jang paling berhak dalam hal perombakan dan perobahan teriebut, maka saja berpendapat, bahwa mengenai
asas dan bentuk struktur negara ini haruslah mendjadi per'
hatian kita jang mendalam.
Lebih-lebih lagi karena sesudah Perang Dunia Kedua
selesai kita telah mengkonstatir muntjulnja negara-negara
baru d,idunia ini jang memperlihatkan kepada kita indentitas-indentitas jang baru pula. Saja maksud dengan ini, saudara Ketua, lahirnja apa jang dinamakan Republik-republik
Rakjat di Eropah-Timur dan T,iongkok, dan sebagai satu
gedjata jang blru sekali muntjulnja di Asia-Tenggara ini,
satu negara baru jang bernama Republik Islam Pakistan.
Djadf disamping republik-republik jang biasa kita kenal
dalam sedjarah pertumbuhan negara-negara konstitusionil,
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sekarang

ini kita

drihadapkan dengan kenjataan adanja Re-

kar6na sekarang sudah
;;ffi:;?d;bruf-nu[iul,'ai"
;;il; l.;iun3a-na"ti utt" ada pula Republik-republik Islam
ada

Oifuintgari bagian dari dunia ini'

Bertalia" 43"g." p.*nitjaraan tentang asas dan bentuk

bu"ari"iietria, saja rasa kedua matjam.phenomeen
pula'
jaqg

seksama
".;;;;;ini harus mendapat
fierhatian kita.
baru
-iftg iain
fraksi saja akan memperbinDalam t.rutop"litt
hut.ianskan lebih mendalam tentang ini,-tentunja dalam
iiu"Et" dengan asas dan struktur negara'saja kira kita. djactrusus struktur negara itu
I\[engenai
-,i:*u-aiemu
ataup.un segan-segan memperb,intjangperasaan
"g*
iii"n:*,'wafaupu" kadanfkala. dapat menimbulkan
Setiap
jang kurang'"uirrf.--pu-Oi Oiri t<ita masing-masing. bahwa
d'ari Konstituante ini tentu insjaf,
f"gg"tr ter[ormat
-t-iOa[fafr
d,imaksudkan sebagai sqtu med'ium
Konstituante
politik sehari-hari' Akan
untuk *.*p.iA.nuttun persoalanjang.
su.dah-sudah sesungbddilrffi- e.ngilaman
ker"fttfdn n"igi kita untut< tiAat membawaseba;.djr-"*"t
masing-masing
dalam persrdangan ini pendirian kita
forum politik diluar gedung
,fujt*
gaimana t.rfrrinul
persidang"" "[ii". saudara Ketuapun teiah mengakuinia
peisidangan ini' .
"d;i;il;i;;it- d;nutaal darimasarah
^
unitarisrne-federalismisalnja
ini
Diachir_acrrii
.lebih-lebih
me telah timnui---p"r" ugi de.ng.an hebatnja,
Indonesia
di
daerah
sesudah *.i.tut'p.titti#t-perisfiwa
Sumater'a-Tengah, di Sumatera-Utara'
ilgd; rimui,* Oi' di
Oi-?iri*antan dan Djawa-Barat' golongan
{epub'Iikein
Bagi orang-orang ialg iermasuk
dengan
sadja
identik
nersoalan tui"itiit"*. itu dianggap.
mengil;i-;iff'^r"6u.iitve
-rit,rtBelanda, ialg. dahulu memang

;;iili

tur terie'brit agar rakjat Indonesia
mudah untuk mei;;;;ii;n-nelitr, seh-ing.sl qisi tt',-u*'^
kembali'
lantaska"
----senagui poiiiit p"ttdjt{jahannja pernah digga memprli.o-tund n.p"niikein laia
ini
njai rasa dan pendapat seoemikian, t.tlPl diachir-ach'ir

hendaki A.ngatt

.

sendiri iang
sudah baniafc'pula bttttg-orang $epublikein
unitarisme itu dtberpendapat, !ahw1. *t*tttg- plrlu iq* memang ada seselidiki t embati-r.t1"*u menlditam. Djika
kita berpe:.ulg umumnja !ai$,. biarlah
;;il pemnotiia" Ji.ti*
itu, ldlapi.,djika ternjata bahwa
gang terus ;;d"
itu ttiti:T *ltftif.tti intelritas, dan malah dapat
sistim
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mendjadi sebab ketrantjuran nasionalisme Indonesia, baiklah kita tak usah malu-rnalu untuk memilih djalan jang
baru.

Pada taraf sekarang ini saja hanja meminta perhatiau
jang sangat dari para Anggota jang terhormat agar soal

federalisme-unitarisme ini didjadikan bahan pembitjaraan
jang mendalam dan penuh ilmiah. Tidak guna kita bersen-

timen sesama kita, tetapi marilah sama-sama kita djaga
agar Undang-undang Dasar jang sedang kita hendak susun ini tidak akan bertentangan dengan realitas iang
hidup di Tanah-Air kita.
Rasa tridark puas jang timb,ul didaerah-daerah sekarang

ini rnempunjai be'rbagai

matjarn sebab. Maka mendjadilah

tugas kita jang utama, sebagai pembuat Undang-undang

Dasar, untu'k pergi langsung kedaerah-daerah itu .guna menjelidiki dengan seksama segala rupa perasaan jtttg tumbufr disana. K'ita djangan lupa, bahwa Indonesia ini terdiri
dari be'ber4pa banjak daerah-daerah adat, beberapa banjak
daerah-daei-atr bahasa, agama, dan lain-lain sebaga'inja.
Soal adat, misalnja, adalah persoalan iang ,,touchy"o
teergevoelig, dan jang tidak bo'leh diabaikan pen,garu.lnia
pada djalan berpikir dari ra:kjat d,idaerah itu. Rasa ketidakpuasan seperrt'i kita saksikan se,karang ini d'iantaranja- adaiah djuga- berpangkalan pada indifferentisme Pemerintah
Pusat t-erhadap pemeliiharaan dan perlindungan adat-istiadat didaerah-daerah bersangkutan.
Dewasa ini, sebagai sudah sama-sama kita ketahui, rasa
tidak puas itu timbui antaranja karena perlakuan tidakadii dari Pusat, karena Pusat kurang memperhatikan daerah-daerah, karena kurang kebe.basan untuk mengurus diri

sendiri, kurang tjepat atau kurang memuaskan dilajani
oleh Pusat, tidak ada pengertian, dari Pusat terhadap daerah, dan lain-lain sebagainja. Memang segala ini de-ngan
rnudah dapat terdjadi, 'karena dalam setiap Negara Kesa-

tuan segala kekuasaan negara berada ditangan P-eryerjntah
Pusat, jang djauh dari daerah-daerah dan jang tidak tjukup
tenaga serta pikiran untuk memperhatikan se,rta mengu-

rus kepentingan-kepentingan daerah-daerah.
Dalam hat ieperti ini adalah tugas darfl rkita semua untuk

memilih, setehh penindjauan dan pembitjaraan ju"g mendalam, apakah tiita akan tetapkan agar diberi otonomi
jang seluas-luasnja bagi daerah-daerah, ataukah akan kita

kepada Netetapkan agar diberi sadja sistim federalislne
gara kita ini.
manakah iang
saja tidak akan mempersoalkan disini,federalisme
itu
funit nait diantara negara bersistimkan
a jang dja--ntOrir*dengan desentralnsasinjakan
clengan *ugrrJ-l"lu1*t""
d.aiang
.
iryg
uh ctan berai -t'f.tn sidage-sld.ng
t.bih baniak lagi kita perbintjangtentang ini tentu
kan.

kita
Tetapi dala,rn hubungan keadaan suasana Tanah-Air
jaitu
disini,
sekarang inri,'gio ttti'J"ju ingin kemukakan
adr memp-unjai s3tg kekuatau
;;ffi; pri"rip-I.rlerasi itu
jang tak ternitai catam menahan tirnbulnja bahaja diktaketorisme oir.r""io *ir*" satu negara. iang berbentuksatu
,P?d'u
satuan, setringga i.frttt"utt ne-gya !-e1pryat
mustidak
dan
sekali
mudah
alar}
6tj,,il i"oJu,
;;i;G;"
satu Pemerint'ah Pusat itttg
tahil berte,rn['il; ffi"dj.di
n""'t-p"61" ptmerintah Pusat iang autoritair

autoritair.

;.ilili

oleh penjaknt

it" efidg'eip"]q

IHt;e;T;t1ttlTfr:

ataupun pettSat iimititairisme' sem.oga maka tidak adalah
kan Ttuhan d;;i-p.":"fott-pen3a't<it it;,.
iuttg dapat menahan
"membawl
Iag,i sesu*to f.lf."'"tul" daiarn negara
negara kepada
i.trg Oapat
nafsunja, :aitu
"aJs.t
keruntuhan.
, ,,-

Dalamha.tjangsepertiinisatu-satuqj'adjalanu'ntuk
dit<tatorisme larah
rnentjegarr praffi*o-Toirritairisme dan
itt-t'
--iirti*
bentrik-fetleral'isme
.
,
unitarisme dan federalisme itu
Buruk_bail.iii"
sajaharapkan'akandiperbintjangkandenganmen,dalam.
kita jang akan daclan pemrn ilmut, 44r+ sidan!-sq"lg soal in,i kita mernrrrg;;"ti. D'i;Giliatr rrenaaknja dalam
n"ni-nuta sadia.
dimasulckan
Soal te'tigai'lang 'ingin saj? tekankan ?g*-

ffi {,';l*ill***+m**i*i:Ut*r'*'*
Ki;; blir: ur.* qlg tentan g,,,fundamental human
j

nnanusia" .

Dasar Republik
;Uhtr *O- rt..Aoms;' ini" uildang-unOang
Sementara ReIndonesiu S.tiflJdan UnOang-undang Dasar melupakannja'
Kesatuan i:t" tela[ tidak
pubtik f"Aonusiu
";lntJtni"rnka:rniasetiara agak-.lengkap, seil;;iil il6h
sulit lagi untuk'

kii;;ilanii

tidalr akan-begrtu
demikian
menerima ain"-*uro"iuskannja. Tetapi narnun

hingga bagi
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kita perlu djuga teliti dan hat{-hati nanti dalam usaha kita

hendak memasukkan hak-hak asasi tersebut.
sekali pancang memang kelihatannja hak-hak asasi kennanusiaan itu tidaklah ada mengandung sesuatu perbedaAkan
11 pqnqapat atau pertentangan-pertentangan pikiran.
tetapi dalarn kenjataannja sudah teranglah, -bahwa kelak
akan terlibat dalamnja perbedaan-perbedaan pendapat jang
besar j"ng djsebabkan oleh perb-edaan pandangair hidup
dan latar belakang kebudajaan, filsafat -dan hukum daii

kita masing-masing.

sewaktu universal Declaration of Human Rights dirumus
oleh Panitia Perantjang dari Komisi Hak-hak Manusia perserikatan Bangsa-bangsa, jaitu antara bulan Djuni tahun
rg37 hinggq Desember tahun Lg4B, djadi satir setengah
penuh,, bukan sedikit kesabaran jang harus diperlthql
tundjukkan oleh para anggota badan tersebut. Daram beberapa pokok bitjara pendapat Ferantjis, sebagai djago tua
dari hak-hak manusia, berbeda dengan pendapat bersama
dari Tiongkok, Amerika dan Inggeris, jang kemudian terljata berbeda pula dengan pendapat-pendapat sovjet uni
dan negara-negara Eropah-Timur.
Saja sebutkan ini sekedar agar kita insjaf, bahwa djuga
dalam hal hak-hak man'us'ia itu kita harus banjak bersabar
dalam mempersatu-padukan pendapat-pendapat kita. Kini
saja hanja hendak menundjukkan beberapa kelemahan
dan kekurangan jang terkandung pada hak-hak asasi manusia itu.
Kekurangan ataupun kelernahan pertama dari hak-hak
asasi itu terletak pada pemberian aksentuasi pada hak dan
tidak mengindahkan perimbangan antara hak dan kerryadj'iba_n, .sehingga seringkali merugikan djika sesuatu pemerintah itu kebetulan ,mendjadi gojah dan ,labit oleii :p€rkembangan suasana.
Kelemahan kedua ialah penjangkutan hak-hak asasi manusia itu dengan filsafat "struggle for life", sehingga kelihatannja hak-hak itu bukanlah pemberian jang seharusnja
dan otomatis tetap
mesti ditunlut, ja malbh mesti diper-dahulu.
djuangkan lebih
Dengan' demikian, djika otiog
jang._bersangkutan itu tak berdaja, sedang pemeiintarr jang
stabilpun bersikap indifferent pula, maka hak-hak isasi
itu- tentg gqngan sendirinja tiada terlaksana dan akibatyrja
terbengkalai.
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terletak pada Undang-undang dan per'
Kelemahan ketiga
- pelaksanaanni_a
atuian-peraturan
.i?"9 sebagian besar

adalah warisan dari zaman kolonial iang sesrln$g-uhnja
liOat< sesuai lagi dengan maksud tudiugn dari hak-hak asasi itu sendiri. ilisamping itu kita masih memerlukan pula
beberapa undang-undang lagi_ dan peraturan-peraturan.petut runitn hak-hlk asasi itu, karena hingga kini ia belum
ada dalam perundang-undangan Negara kita'
Kemudian sebagai ketemahan keempat- perl-u salS .njatakan Oitini adanjalertjobaan-perrtjobaan i?"g.bers''ifat totaIiler dan otokralis-3ang hendak menudju kedjurusan- peng-

lenjapan, pengurangan ataupun pengkaburan hak-hak asasi
manusia itu.
--biru*ping kelemahan-kelemahal iang saja sebutkan. ini
aOa pufa keiemahan kelima, jaitu j.t+g. mengenai mat:rinja
Fraksi
iiii-irat asasi itu sendiri. Mengenai ini, insja A11ah, pendapada waktunja akan memberikan sumbangan
i
patnja dengan uraian jang leb'ih meneliti'
^ Saudara Ketua! Zaman orang mempunjai hak-h?k-luarbiasa dengan penjikutan ataupqn . pengurSqgan- hak-hak
oi"n!'tain, saia kira di Tanah-Air kita ini sudah aqpt!
Jiurrggtp ietesai Ou" k'iranja ia tidak akan kembali-kembali
selama-lamanja.-Tetapi adalah mendjadi harapan
h;ffi;itk
jlfig ;ilga[ Oiri Fraksi kami agar setiap.pertjobaan-pertjobaan untuk mengembalikan lafi zaman hak-hak luar-biasa
itu ditjegah dengan segera dan tegas'
Sekarang, Sau--dara Ketua, sebelum saja menjebut . satn
Aemi ialu"'djenis-djenis masalah iuttg harus dimasukkan
da,tam Undarig-unding Dasar, perkenankanlah saja menguiuirf." seOit<it tagil jaitu tentang hal pelanggaran terhadap Undang-undang Dasar'
Menurut pEndapai saja, ot94 karena dunia -tni penuh
,fengan keriungt<inan-kemungkinan,' maka adalah selalu
dikei.itEtut dalam
?aris kemungkinan- pula ltng kelakbadan-p.frrnurar-pembesar
Negara kita atau
rnudian hari
badan pemerintahan, ,buik sadar maupun tidak sadar, akan
Undang-gndang Dasar jan-g
r*}"g?ri f.el.irpan.ketetapan sebenarnja
telah bensumpah
kita susun ini,' padahat mer[ka
rakj-a.t
;;il-ne,rA:anOji dengan penuh chidmat dihadapanmemeliakan setia tep"aOa UiOang-undang Dasar. dan akan
segala piraturan j?ng be-rlaku bagi Republik Indone,iu. Xutiungi.inrn ini s6tatu ada dinegeri manapun didunia

r*i

;r-i

-

ilt
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ini. Oleh karena itulah hendaknja kita djangan melupakan
mentjantumkan bab atau pasal-pasal chusus jang dapat
mentjegah peianggaran-pelanggaran itu.
Dinegeri-negeri dimana hal seperti itu kedjadian, Undang-undang Dasarnja menjediakan bab-bab chusus atau
pasal-pasal chusus untuk itu. Dalam hal in'i jang sangat
mena,rik bagi saja ialah apa jang telah dibuat oleh Konstituante Republik Italia dengan Undang-undang Dasar tjiptaannja tanggal 22 Desember tahun L947.
Undang-undang Dasar Republik Italia itu mempunjai chusus Bab VI, jang menetapkan tentang djaminan-djaminan
konstitusionil. Dari sana kita ketahuilah, bahwa. di Republica Italiana itu ada apa jang dinamakan Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court), jang tugasnja ialah mengadili:
1. Pertika,ian-pertikaian mengenai ,,coil'stitutional legality" dari sesuatu Undang-undang serta peraturan-peraturan jang berkekuatan Undang-undang jang dibuat
oleh Negara atau daerah-daerah;
2. Pertika'ian-pertikaian mengenai jurisdi,ksi antara kekttasaan Negara dan pe'rtika,ian-pertikaian antara Negara
dan daerah-daerah dan sesama daerah-daerah itu sen-

3.

diri;

dan

Tuduhan-tuduhan jang dilemparkan kepada Presiden
Italia atau para menferi sesuai dengan ajat-ajat Cari

Un,dang-undang Dasar.
Saja menganggap Bab VI

Republik Itaiia

ini

dari Undang-undang

Dasar

penting sekali untuk mendjadi bahan

pertimbangan bagi kita semuanja.
Sebagai kita ketahui didalam sedjarah pertumbuhan Repub'lik Indonesia, pelanggaran-pelanggaran terhadap Uttdan,g-undang Dasar itu telah sering terdjadi, baik dahulu
dengan Undang-undang Dasar perrtama, maupun kemudian
dengan Undang-undang Dasar Repubiik Indonesia Serikat
dan sekarang ini dengan Undang-undang Dasar Sementara
tahun 1950. Dan seringkali pula pendapat-pendapat para
sardjana hukum kita, demikian djuga para pemimpin rakjat dan kaum intelligentsianja, berbeda-beda dalam hal
ini. Maka terombang-ambinglah pendapat-pendapat itu
antara benar dan tidak benar telah terdjadi pelanggaran
Undang-undang Dasar itu, baik antara pembesar-pembesar
Pusat dan daerah-daerah, maupun diantara rakjatnja. Dan
seringkalilah daerah-daerah ,,kepukul" dalam hal ini.
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itu sudah njata sekali, seKalau sekiranja pelanggaran
-iang
sehat ti4rE dapat menerima penhingga setiap ot-ak
Airiii jang iebaliknia lagr, jaitu- bukan pelanggaran,.maka
lari,tah pada alasan-alasan j1"g dibilcinSrang
niasaq"a
"misalnja
"
hepub'lik Indonesia ini umurnj-a
bikil, ieperti
*"rift -uba, rakjat Indonesia betum lagi constitution-mind'
*0, n.publiti Indonesia belum lryi aki1-bulig, {an m3!jamBung Karno
*dt;r* alasan tagi. Mdah driachir-achir ini, untuk
segala
p;" telah p,uta niendapat sat-u euphemisme Constitution
ilasan-atasan itu dengln pe,rkataannja,,The
is maOe for Man and not Man for the Constitution".
Siapakah jang ben,ar dal_am segala dtu, saudara Ketua ?

Untuk mentj"egah pertikaian-pe'rtikaian -,,constitutional

tegafity" itulah, Saudaia Ketua, makanja

saja_ ryeng-eTuka-

taOi agar tcita bersungguh benar-benar dalam hal ini.
Kita harus segefa mentjaii-djalan 'keluar dari chaos alam
pikiran menginai negarl trut<um kita. Pelanggaran-pelang'
D-?tt{.dtu,, -djika .memang
E"ir" terhad'ap Undang-yn{ang
iOr tuduhannia, haruslah daplt ditclili oleh suatu badan

f.in

itu. $nakatr badan itu Mahkamah
t""g l.if.",t"" untuk
akan diadakan satu badan tqil se-perti Ko&frng, ataukah

*Tte Konstitus,i di Perantjis, saja kira trdaklah akan me'nAt"d,i peiioatan sangat, a9a| gadja pldan janS,.bgrsa,ngkutan
tentang Utritl beihark memberlta'n tafsiran' ('inte"rpretasi)
O"tg-u"dang Dasar dan memberikanr peradilan dalam ke;t;&"":keOiadian pelanggaran Undang-undang Dasar itu.
diatur
iliA"fr* Undang-unOang lain nanti tentunja dapat.
tjaia pen,untutan pelanggaran itu dan tentang
t;6 a."tang
matjam hukumannja.
D"engan pengptai'aan ini maka sampailah saja sekarang
p"O" ptnutitu""tt djenis masalah-masalah jang .hryys" dinnai"f.f.ait dalam UnOang-undang Dasar, sep-erti telah saja
r.nut-t.but pada permulaan pidato saja tadi:

I. MUKADDIMAH.

Pandangan-hiduP bangsa.
b. Tjita-tjila hidup bangsa dalam Negara.
c. fbtetapan hati bangia untuk melaksanakan tjitatjita itu dalam Negara.
DASAR DAN TJORAK NEGARA, iang merupakan
kepribadian, baik bathin maupun dzahir, bagi Negara,
a.

u.

jaitu:

a.
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Dasar Negara.

ilI.

b. Bentuk Negara.
c. Kedaulatan.
d. Daerah Negara.
e. Bahasa dan Lagu Kebangsaan.
f. Bendera dan Lanrbang Negara.

KEWARGAAN DAN PENDUDUK, iang menggambar'
:kan penghuni-penghuni Negara.
w. MASALAH.MASALAH KEHIDUPAN BANGSA, JANg
mendjadi Tugas Negara jang akan dilaksanakan untuk
kebahagiaan penghuni-penghuni Negara iang kekalabadi.
Masalah-masalah

a.

b.

c.

AGAMA.
PRINSIP-PRINSIP POLITIK, jang meliputi :
1. Pelaksanaan kemauan rakjat iang mendjadi
dasar kekuasaan ,dalam Negara.
2. Tjara ikut-sertanja rakjat dalam pemerintahan
setjara langsung.
PRINSIP-PRINSIP EKONOMI, iang meliputi:
1. Tudjuan perekonomian dalam Negara.
2. Susunan dan sistern perekono'mian dalam

3.

d.

e.

itu meliputi:

Negara.

Djaminan pekerdjaan penghidupan jang lajak

dan rezeki iang halal 'bagi

warga-negara

(Rakjat)

PRINSIP-PRINSIP SOSIAL, iang meliputi:

1. Masalah perburuhan.
2. Masalalr kekeluargaan.
3. Masalah djanda, jatim-piatu dan fakir'miskin'
4. Masalah tjatjat djasmani/rohani.
5. Masalah kesehatan rakjat.
6. Masalah rbentjana ,dalam Negara.

PRINSIP-PRINSIP KEBUDAJAAN, jang meliputi:
1. Masalah pendidikan dan pengadjaran.
2. Masalah kebudajaan nasional dan kebudajaan
daerah.

3. Masalah hubungan ilmu dan rnasjarakat.
V. }IAK DAN KEWADJIBAN WARGANEGARA DAN

PENDUDUK, jang ,merupakan masatrah hubungan antara perseorangan dan masjarakat atau kebebasan
perseorangan dala,m 'pergaulan hidup dalam Neg_ara,
j*trg dinamakan djuga HAK-HAK ASASI MANUSIA.
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VI.

ALAT-ALAT PERLENGKAPAN NEGARA, Jaitu:

a. Alat pelaksanaan (Pemerintahan):
1. Kepala Negara.
2. Dewan Menteri,

b. Badan Perundang-undangan:

1. Senat (Dewan Daerah-daerah).
2. Dewan Perwakilan Rakjat.
3. Perundang-undangan.

c. Badan Pengadilan:
1. Pengadilan.
2. Hukum.
3. Mahkamah Agung.
d. fir"Sttii"Hlirlran Negara dan Dewan pengawas

VII.

Keuangan.

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM, jang memuat:
a. Soal-soal Umum, seperti:
1. Hak Presiden untuk membubarkan Dewan
Perwakilan Rakjat dan tjara memrbentuknja

kembali.
2,. Tanda kehormatan, pakaian-pakaian seragam,
lambang-Iambang dan tanda pangkat.
3. Pedjabat-pedjabat jang dilarang turut serta
dalam sesuatu badan perusahaan jang mengadakan perdjandjian dengan Negara.
4. Djaminan ,friAup para pedjabat dan pegawai
Negara.
5. Pengangkatan, pem,berhentian, pemetjatan
,
atau pemetjatan-sementara pegawai-negeri.
b. Pemerintahan Daerah.
Dalam Negeric. Pertahanan Negara .dan Keamanan
'
d, Hubungan Luar Negeri.
VIII. PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR.
Ix. PASAL-PASAL PERALIHAN.
X. CHATIMAH.
Demikianlah Saudara Ketua djenis-djenis masalah jang
harus dimasukkan dalam Undang-undang Dasar jang akan
kita susun itu menurut fraksi kami.
Terima kasih.
Assalamu alaikum warachmatullah!
,
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Ketua: Saja persilakan Saudara jang terhormat K"H"
Sapari.

K.H. Sapari: Saudara Ketua jang terhormat, sidang

jang mulia.

Assalamu alaikum warachmatullahi wabakaratuh. Bismillahir-Rahmanir-Rahim.
Terlebih dahulu kita pandjatkan sebanjak-banjak pudji
dan sjukur ke-Had1irat Allah Subhanahu wata'ala, Tuhan
jang tetrah nnendjadikan langit dan bumi serta segala isinja; semoga selawat dan salam bertjutjur atas Nabi Besar Muhammad, serta diatas para keluarga dan para sahabatnja sekalian
Mudah-rnudahan keselamatan dan kebahagiaan serta
rahmat Allah dan keberkatannja, tetap bertjutjur diatas
para hamba Allah selalu mengikuti petundjuk dan kebenatran, serta berdjuang dan berusaha untuk menudju ke-

adilan dan kemakmuran.
Dengan menjebut Asma-Allah, Tuhan jang Maha Pernurah lagi h{aha Penjajang, jang telah mernberikan sebanjakbanjak nikmat dan karunia kepada kita sekalian, baik nikrnat lahir maupun nikmat batin, nikmat jang kita tidak akan
sanggup rnenghitung karena banjaknja, antara lain Allah
Subhanahu wata'ala telah memberkati perdjuangan bangsa

kita sehingga berhasil mentjapai nationale vrijheid jang
wadjib atas kita sekalian untuk mendjaga, memelihara

dan menjempurnakan nikmat kemerdekaan jang mulia dan
berharga itu.
Saudara Ketua jang terhormat, dalam memasuki Pemandangan umum babak pertama sekarang ini Fraksi Partai
Serikat Is1am Indonesia (P.S.I.I.), selain dari menjumbangkan pemandangan dan pikiran jang telah diuraikan oleh

Saudara M.T. Abubakar, jang telah dikemukakan tadi
siang djuga disini saja ingin menambahkan pemandangan
dan pendapat berkenaan dengan atjara sekarang ini sebagai berikut.
Saudara Ketua jang 'terhormat, sidang jang mulia, sesungguhnja apabila Allah Subhanahu wata'ai.a berkehendak
akan menurunkan rahmat dan bahagia kepada sesuatu
golongan, maka_ timbullah dalam golongan tersebut perasaan tjinta dan kasih sajang antara satu dengan jang
train, serta saling hormat-menghormati, bantu-membantu
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dan tolong-menolong. Tetapi s-ebali$ti": apabila sesuatu
gotongrn ikan tertimpa ol+ adzab dan kesengsaraan' mafi" ut?" timbut dan irenjala-njalalah perasaan bentji dan

lain, bahkan berkobarlah
rasa permusuf,utt, perte[tangan dan kebentjian diantara
OenOam antara

rit t dengan i"itg

golongan-golongan tersebut.
'-epinila" sesu"atu rumah tangga -aka.n. me-nd1fa! rahmat
d""''nartagia,makajangpokok,'bukanlah-adanjatambahan
karena mendapat
k"ena]tran gadji,
p."g[irifi"

'rli"

.?ttu,
tetap" sepelti iang.Sitt alami sekarang,- w8,,tui6jrngan
-r".nutrur"fr
hai itupirn.lidak sgdikit pengarultit
il;p#rpokok,
C;i-tuiA.rtt seiuatu rumih tangga.-Tetapi ia+g
aoabila sesuatu rumah tangga akan beroleh rahmat dan
;;hil;, *rG timnulah perasaan tjinta dan kasih sajang

antara se ge.nfP .penghuni
ilff ;ling trorrnat-mengliormati
suami dengan isterinja, atau
r"*"t ,terlebut, baik aritara
anak-anaknja'

antara orang tua dengan
Dalam rumah tangfa
iang penuh rasa. tjinta dan,kasih"frollnadmenghormati
antara satu clesa:ang serta ttfi"g
rumah tangga iang sematjam
Gr"'jrng fain, *ftr dalam
dan tenteiam, amll dan baitu akan terasa triAup tenang-berupa
r3m1h ketjil. dan seit;'gil; ;*aupun quryaqlja
maA*ift"tt" serti letaknja diiinggir iawa4, -dan mesFipun dan
asem, tatab kangkung
denlan sajyi
,.k.d"r
k;""j;
-jang
sedg.mfAan itu, maka seiii"" "p"4". Dalam suasana
-mendjadi
pengfrupi. rumah
keluarga jdtg
genap
tersebut"ttggoitaapit b;kefdjidengan tenang-, beladjar de'
"f<r" enak.-makan dan njenjak tidur, walaupun
t.nteram,
"gr" hidupnja masih serba sederhana'
tiigkat
6"ripada iuinah tangga ja.ng sematjam itulah, akan se'
mgngaldung arti sjukur
ring-s.iing terdengar .sr1ett. jattg-kadang-kadang
terdengar
d2fr rian[ g.*niir, baik jang
,u"r, tiufarii.ioiing, ataupun suara orang mengadji deirama iang mengharukan'
ngan
---tutupi
ap"nifi sesrfatu rumah tangga . akan tertimpa
dan,per'
'adzab ban i."gsara, maka timbullah pertentangan
penghuni
r.firittr" iang TiOafi ada habis-habisnja diantara isteri
atau
rumah tariggi tersebut, baik antaia suami {_gn-gan
antara ot"og tu" dengan anak-anaknja. Walaupun rumah
tersebut sangat besar tan mentereng, penuh dengan pel'
ada radionja, Pa'
;;;;i matjafi perhiasan, s_etiap
-kamar
k;i;rj; n.it.**ri-lemari, katja besar hampir ada disetiap
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karnar, hidangan makanan selalu serba nikniat dan serba
mewah, ... tetapi karena adanja suasana pertentangan
dan perselisihan serta permusuhan, jang djadi suami sudah ,bentji kepada sang isteri, dan jang mendjadi isteri
kalau melihat suaminja ingin mengemplang dengan tulakpintu, sebab suaminja ,djadi pemadatan .dan mata-kerandjang,
maka dalam rumah tangga jang sematjam
itu orang tidak akan merasa betah tinggal dirumah, bekerdja tidak akan tenang, beladjar tidak akan tenteram, kesehatan akan terganggu karena tempo-ternpo suaminja tidur dirumah temannja atau tidur dilanggar karena akan
pulang takut mendapat semprotan.
Dalam rumah tangga jang sematjam itu tidak akan kedengaran suara tiupan seruling jang menggambarkan keriangan dan kegembiraan, dan bukan suara ramah-tamah
atau suara jang mengandung kasih-sajang, melainkan jang
akan kedengaran ialah suara pertentangan dan perteng-

karan jang keluar dari hati jang diliputi oleh kedjeng\elan, ketjemburuan dan kemarahan, jang kadang-kadang
diselang dengan suara kursi ditendang, atau suara piring
tjangkir dibantingkan sehingga remuk dan hantjur. Dalam
suasana pertentangan sematjam itu, anaknja jang tidak

tahu-menahu persoalannja sering-sering mendjadi korban.

Bukan sadja . sang anak tidak dapat beladjar dan menghafal dengan' tenang, tetapi sering-sering serba salah. Karena kalau dalarn pertentangan itu sang anak memihak
ibunja, maka ia akan dibentji oleh ajahnja, dan sebalik.
nja, kalau sang anak ikut membela ajahnja, akan dimaki
oleh ibunja.
Saudara Ketua jang terhormat, demikianlah gambaran
sesuatu rumah tangga jang diliputi oleh suasana pertentangan, permusuhan dan perselisihan; sehingga oleh kar-ena adanja pertentangan, permusuhan dan perselisihan
itu, menjebabkan segenap penghuni rumah tadi tidak akan
betah tinggal dirumah, tidak akan njenjak tidur, tidak
akqn tglang bekerdja, dan tidak bisa tenteram beradjar.
Demikian pula apabila sesuatu rbangsa akan ,,berorerr
rahmat dan bahagia, maka akan timbullah rasa tjinta dan
kasih sajang dari segenap warganegaranja, saling ,bantumembantu, tolong-menoloflg, hor,mat-menghormati diantara

seggtap lapisan masjarakat bangsa tersebut. sebaliknja,

apabila sesuatu ibangsa akan mengala,mi 'adzab dan keseng235

saraan, maka akan timbullah 'pertentangan, perselisihan d.an
golongan jang
golongan

dengan
permusuhan diantara satu
tain dalam rnasjarakat tersebut. Satu golongan dengan golongan jang lain telah lenjap rasa tjinta dan kasih sajang,
berganti dengan perasaan bentji dan dendam chesumat;
tolong-menolong berganti dengan saling bermusuhan dan
berlawanan antara sesuatu golongan dengan golongan lain.
Dalam masjarakat sesuatu bangsa iang penuh diliputi
oleh pertentangan dan permusuhan itu, sudah ,barang tentu
orang tidak akan :b'isa tenang hekerdja, tidak 'tenteram
beladjar, ,tida,k njenjak tidur, akan selalu chawatir dan
gelisah karena terantjam kekajaannja, terantjam kedudukan dan pangkatnja, bahkan kadang-kadang terantjam
njawanja.
Berhubung dengan itu, Saudara Ketua iang terhor,mat,
Undang-undang Dasar iang akan 'kita susun rkeiak, jang
mendjadi dasar pegangan dan ketentuan pokok jang me-

rupakan suatu rangkaian rumusan pokok-pokok pikiran
tentang tjara mengatur kehidupan bangsa kita,
maka selain perlu dimasukkannja hak-hak asasi manusia
dalam Undang-undang Dasar djuga antara lain hendaknja
tergambar dalam Undang-undang Dasar itu hasrat dan
keinginan 'bangsa Indones'ia untuk hitiup dalam suasana
tjinta-mentjintai dan kasih-sajang serta bertolong-tolongan
didalam 'melaksanakan kebadjikan dan kebairkan, hormat-

menghormati antara sesama bangsa chususnja, 'dan dengan
segenap penduduk dunia pada umumnja.
Dalam hubungan ini, Allah Subhanahu wata'ala tetrah
memperingatkan kepada segena,p manusia dalam ajatNja
jang sutji, jang artinja sebagai berikut:
,,Wahai sekalian manusia. Sesungguhnja Kami 'telah
mendjadikan kamu dari seorang laki-laki dan seorang
perempuan, jakni berasal dari Nabi Adam dan Siti
Hawa; dan Kami telah mendjadikan kamu beberapa
bangsa .dan beberapa suku bangsa, agar supaja kimu
berkenal.',I<enalan antara satu dengan jang lain. Sesungguhnja orang jang paling ,mulia dari antara kamu pada
sis'i Allah, ialah orang jang paling takwa dan berbakti
kepadaNja".
Maka teranglah, 'bahwa segenap 'manusia baik jang
ada di,barat nroupurl jang ada ditimur, 'baik iang berkulit
hitam atau 'berkulit puti'h, atau berkulit kuning atau sawo'
236

matang, semuanja adalah machluk Allah, bera'sal dari keturunan jang sama, jaitu dari Nabi Adam dan Sitti Hawa,
jang oleh karenanja, maka tidak sepantasnja apabila me'
reka hidup bermusuh-musuhan dan'berbunuh-bunu'han serta
be'perangperangan antara satu bangsa de_ngan lain bangsa,
atau ,diantara sesuatu suku-bangsa ter'hadap :sesustU sukubangsa lainnja.
Saudara Ketua jang terhormat, rakjat Indonesia jang kita
tjintai, jang hidup dalam tanah-air kita iang tjantik-molek
dan makmur loh-djinawi, jang terdir'i dari beribu-ribu kepulauan jang terbentang dari Sabang sampai Merauke,
maka rakjat Indonesia jang kita tjintai adalah rakjat j,ang
tji.nta kepada hidup rukun dan damai, ,baik terhadap lain
bangsa, apalagi teihadap sesama bangsanja.
Oalam hubungan ini teringat oleh saja suatu pepa'tah iang
saja dapati dipulau Makian, suatu putag iang 'letaknja sebeiah Selatan-Ternate, kira-kira,perdjalanan m'otorboot 4
djam, jaitu suatu pepatah iang berbunji:. ,,Kie gudu itolaitola, n;inga kama- tola uwa", jang artinja: ,,Gunung jang
besar terpisah-pisah oleh lautan, tetapi hati manusia 'tidak
bisa dipisah-pisahkan".
Memang, Saudara Ketua iang terhormat, kalau kita menjaksikan keadaan alam didaerah Ternatte itttg ter'diri dari
bberapa pulau ketjil, apatagi djika kita berdjalan dari
pulau Kajoa, menudju kearah utara, ketemu dengan pulau
^Makian,
kemudian putau Meri, pu,lau Tidore dan pulau
Ternate, jang satu-p-e,rsatu pulau itu kelihatan merupakan
gunung-gunung j"ttg berdiedjer-djedjer dipisahkan oleh
laut antira satu pulau dengan tain pulau. Tetapi pepatah
tadi berbunji: Kie gudu itola-itola, njinga kama tola uwa,
jang maksudnja,
6ahwa 'memang gunung-guqu-ng- iang
-,ter,pisah
satu dengan iang lain oleh _lautan,
besar-besar itu
tetapi njinga kama 'tola uwa, hati manus'ia kalau sudah tertanam iasi tjinta ,dan kasih sajang, ti,dak gkan da,pat dipisah-pisahkah antara satu _dengan -jtng. lain, - walaupun
brangirja ,bertempat tinggal dalam pelbagai_ kepul_agan ilng
tersebar diantara Sabang sampai Merauke. Maka oleh
karena itu, perasaan tjinta bangsa
ljinta tanah-air dan
-,
tjinta damai ini, pun ihendaknja tergam'bar dalam Undangundang Dasar iang akan kita susun n-anti.
Saudara Ketua j"ttg terhormat, dalam ruangan ini, berulang-ulang kita tehl mendengarkan harapan iang dike237

mukakan oleh para Anggota iang terhormat, qqatu-harapan
jing sewadjibrija mendapat
.'dari kita bersama,
-iangperh.atian
saja maksudkan itu, $juga
ir"ft"i.r" harapan seperti
pernatr dikemukakan oleh Saudara Ketua sendiri dalam
sekaralg- ini, jaitu
iapat pembukaan sidang pleno ke
ruitu fraraputt iang makiudnja bahwl,,5ehend,ak-masjarat
.i.rn KonsiituJi ini sudah semestinja 'men'diadi pendo"t jang kuat ,bagi kita semua urltuk menghasilkan
tJng
Undang-u[dang Dasai baru dalam waktu sesingkat*ingkatnja.
Harapan supaja Undang-undang Dqsar bar.u {apat kita
traiitt<an datani waktu iang sesingkat-singkatnja itu, sangat
mendapat perhaiian- kitq. Tetap.i .91eh kar_ena PerkaIt";" ,,waktu^ jun^g sesingkat-singkalnl"'1 itu tid$ djeias,
*u,f.r'ii;" charratJr apabita timbul kekeliruan faham dikaiang
ffig;" *asjarakat. Berapa bulan atau berapa tah-unk1h
gkatgkat-s'in
g
e
sin
s
an
gan
kalimat,,waktu i
dimlaksudkin d en
jang
dimaksudkan sesingkat-ging\atnja
nja- iiut,, Apakail'
itu satu tahrin, atari 4 tahun atau B tahun?-Apakah kalau
U"Ot"g-undang Dasar baru itu bisa terbentuk dalam waktu
10 tahin misalnja, apakah termasuk daiam djangka waktu
sesingkat-singkatnja,- atau terlalu lama?
Saridara Xetua juttg terhormat, bagi golongan jang berpendirian bahwa tafsiran,,qaktu ian€ sesing.ka!-iing5?'tnja"
itu paling lama 2 tahun misalnja,Jn?ka apa'bila Konstituante
ti,dak dafat berhasil menjusun Un'dang-undalg Dasar ibaru
dalam masa 2 'tahun sudah tentu kita akan dianggap tidak
tjakap, dan hanja mengulur-ngulur waktu sambil'menghambur-harnrburkan-uang dan tenaga. Apalagi kalau sampai 4
tahun misalnja belum selesai djuga, maka saja chawatir
kalau Konstititante akan mendapat edjekan, karena perbedaan tafsiran mengenai,,waktu jang sesingkat-singkatnja"
tadi.
Sebaliknja, bagi golongan jang menganggaP bahwa Pembuat Undahg-undang Dasar itu tidak mudah, apalagi melihat pengalaman pembuatannja {ln9S-era-negara lain, sammaka
pai
rdemlt<an tempo lebih dari 20
^apabila
kita berhasil menjusun Undang_-undang Dasar haru
Oitam tempo 10 tahun, nistjaja nagl golongan_ janq berpendirian sep6rti tadi, akan dianggap_bahwa waktu 10 tahun
untuk mbnjusun Undang-undang Dasar itu adalah sudah
terlalu singkat sekali.

II

iliit

tahun,
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Seperti penjusunan Peraturan Tata-tertib te,mpo hari, jang
tetrali kita selesaikan dal.am satu kali masa si,dang, kalau hal
itu oleh Saudara Ketua jang terhormat temp'o hari dinjata'

kan suatu penjelesaian jang tjepat, karena dilain-lain
Negeri untuk menjusun Tata-tertib itu sadja memerlukan

berbulan$ulan,

... ,tetapi ada golongan jang
menganggap 'bahwa penjusunan tata-tertib itu terlalu lama,
dan ongkosnja mahal.
Berhubung dengan itu, maka disamping saja menghargai
sepenuhnja akan andjuran supaja Undang-undang Dasar
dapat kita hasilkan dalam waktu jang sesingkat'singkatnja,
saja ,mengharapkan, agar supaja diberikan pendjelasan, bera'pa lamanja,,waktu sesingkat-singkatnja" itu,kira-kira
jang kita butuhlcan, agar supaja tidak 'menimbulkan kekeIiruan faham seperti jang saja ,terangkan tadi.
Saudara Ketua jang terhormat, kalau sekedar mernbuat
Undang-undang Dasar sadja sebenarnja tidak sukar; apalagi sekarang teiah ,banjak tjontohnja, ,baik dari Negara kita
sendiri jang telah mengalami'mempunjai 3 Undang-undang
Dasar, ataupun menjontoh dari Undang-undang Dasar Negara-negara lain. Seorang pengarang iang ulung, barangkali dalam tempo tidak lebih dari L bulan telah dapat
menjusun suatu konsep Undang-undang Dasar. Tetapi
untuk menjusun suatu Undang-undang Dasar jang bisa
diterima oleh sebahagian besar dari rakjat Indonesia,
pengalaman kita menundjukkan, bahwa untuk menjusun
tata-tertibnja sadja dibutuhkan temp,o satu bulan.
Saudara Ketua jang terhorrnat, sebagaimana kita sekalian telah maklum, bahwa selama 11 tahun kita hidup
dalam Negara kita iang merdeka ini, kita telah mempunjai 3 matjam Undang-undang Dasar, jaitu (1) Un{gng-undang Dasar Republik Indonesia tahun L945, (2) Ilndangundang Dasar Republik Indonesia Serikat dan (3) Undangundang Dasar Sementara jang herlaku sekarang. Dalam
menjuiun ketiga rnatjam Undang-undang Dasar tersebut:
rakjat umumnja tidak ikut serta,membuat dan menjuqunnja,
karena ketiga Undang-undang Dasar tersebut tidak disusun
oleh sesuati Konstitlante jittg anggota-anggotanja dipilih
langsung oleh segenap rakjat, ,rnelainkan ketiga Undangundang Dasar tersebut hanja di,buat, oleh beberapa orang"
Pernimpin dan Pemuka kita iang terhormat, jang mempunjai keahlian dida'lam penjusunan Undang"undang Dasar,

waktu
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dan oleh karenanja, maka Undang-undang Dasar tersebut
disusun dalam waktu iang singkat.
OIeh karena ketiga Undang-undang Dasar itu tidak dibua't
oleh sesuatu Kons--tituante J"ttg dlpilih oleh rakjat, -.dan
pun
terlal-u s'ingkat -sekali
ii*u waktu penjusunannja
-alam
maka karena
revolusi
sesuai dengari alimnja, jaitu
p.*nuutan"UnOang-tindlng Darsar terse,but tidak dilakukan
-waktu
;1"t sesuatu Konstftuante dan dikerdjakannja dala'm
'iang sangat singkat sekali, maka kit? bit? rmeniaksikan
i.nfiiti n"asib dan umur daripada rke't'iga UnOang-undang
Dmtt terse'bu't tidak ada jang bisa tahan udji'
Undang-undang Dasar Republik Inclonesia tahun 1945
rntita lain itti,tentukan 6ahwa Pemerintahan dipimpin
:rttg piesidentil-kabinet,
""l;fi
tetapi baru be'berapa bulan kemudan
.
Oirn,-*ulaupun Undang,Lqqdahg Dasarnjl maqih _t"!up ja'ittt
iia;k neronan, tetapi felaksanaannjq t4ah dirob-ah, pemerintah tidak t-agi dipimpin
-suaiu oteh Presidentil-kabinet,
Zakenkarbinet jang parle**luintin dipimp'in otefr
menter.

Undang-uqdang--Dasar Re'
Kemudian dengan muntjutnja
publik indonesia" Serikat sebagai hasi_l dari Konperensi
maka Undang-rlndang Dasar Republik Initi;dil Bundar,'L945
donesia tahun
iang tadinja meliputi seluruh Indonemaka Un'
ria t.ttirnja selama Reprrblik Indonesia Serikat,1-945
itu 'ha'
O-*g-uttdairg Dasar Republik Indonesia tahun
"fr.tlaku" untuk Rdpublik Indonesia iang berpusat di
"ju
Djokjakarta.
"undang-undang Dasar Republik Indonesia serikat hasil
tjiptian frottpet."ttsi Medja. Bundar, walaupyn. disusun oleh
karena- isinja tidak. disukai oleh rakjat
ilil ahli, ttitapi
indonesia, makla ia hanja mengalami hidup dalam bebe'
rapa bulan sadja.
Kalad sewaktu baru mulai datang dari Konperensi Medja-gundar banjak orang iang Temudji kelT€kapan dan
kesemp,urnaan Undang-undanf Dasar Repu'blik - Indonesia
Serikai ,tersebut, sehingga digambarkan seolah-olah ia meiupakan seorangf bidadari iqlg turun dari kajangat ...
t.t"pi karena isf dan djiwd Un{qng-undang Dasar-Repu'blik
Ind6nesia Serikat ters6but, :fi6t'tr sesuai dengan kehendak
Or" li.inginan bangsa Indonesia, rya-ka pudj'ian kepada Reponfif Iidonesia Serikat seolah-olah menupa.kan'bidadari
irng ,turun dari kajangan itu 'dalam waktu iang pendek
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telah beralih, seolah-olah Undang-undang Dasar Republik

Indonesia Serikat hasil Konperensi Medja Bundar itu hanja
kedoknja sadja kedok bidadari, tetapi se'benarnja ia._ seorang gandaruwo jang akan dapat diperalat oleh fihak
kapitatii untuk menindas dan mengadu-dombakan rakjat
Indonesia.
Dimana-mana timbut protes, rapat raksasa dan demonstrasi, jang tidak menjuliai bentuk federasi ala Konp_erensi
Medja Bundar, tetapi ingin terhimpun dalam suatu Ne.gara
Kesatuan. Gelombang hasrat rakjat iang tidak menjukai
Republik Indonesia Serikat buatan Konperensi Medja Bun'
dar itu merupakan gelombang iang sangat deras dan dahsjat, sehingga siapapun jang akan membendungnja, akan
terbawa hanjut oleh gelombang tersebut.
Untuk menampung hasrat rakjat jang bergelora dimanadjadi bukan suatu
mana, maka dibentulilah suatu panitia
Dasar
untu,k menjusun Undang-undang
Konstituan,te
Sementara - dan pada tanggal 15 Agustus tahun 1950
- gabungan Dewan Perwakilan Rakjat dan
didepan sidang
Senat Republi[ fnAonesia Serikat di Djakart1, dan didepan
sidang istimewa Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat
di Oiot<jat< arta, oleh Presiden dibatjakan suatu Piagam
Pernjataan terbentuknja Negara Kesatuan Republik Indonesia, mula.i tanggal 17 Agustus tahun 1950.
Maka semendjak tanggal L7 Agustus tahun 1950 dengan
dimulai berlakunja Undang-undang Dasar Sementara i?ttg
ada sekarang ini, sekaligus kita telah meng_habisi riwajatDasar, jaitu satu Undang-undang
nja 2, Undanglundang
'Indonesia
tahun L945 dan satu lagi UnDasar Republik
dang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat2 j?og satu
berumur 5 iahun (tahun t945 hingga tahun 1950) dan jang
satu lagi berumur kurang dari B bulan.
Saudara Ketua jang terhormat, sebagaimana kita maklum, bahwa Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat di
Djokjakarta dalam menghadapi Undang_-undang Dasar Sementira itu telah menerima mosi-Wondoamiseno cs, jang
antara lain mengusulkan untuk menerima rantjangan
Undang-undang Pembentukan Negara Kesatu_an, dengan
pengertian menerima sementara Rentjana Undang;u1da_ng
basar Sementara Republik Indonesia; jang maksudnja kemudian setelah terbentuknja Negara Kesatuan, Undangundang Dasar Sementara itu akan dibitjarakan dalam Par24L

lemen Republik Indonesia; tetapi sampai Parlemen sementara tempo hari telah diganti dengan Parlemen iang
dipilih oleh rakjat jang ada sekarang ini, dan jang mema-

djukan mosi telah berpulang kerahmatullah, maka Undang'
undang Dasar Sementara itu sampai sekarang belum penah dibitjarakan dalam Parlemen.
Saudara Ketua jang terhormat, kiranja masih belum
lenjap dari telinga kita suara-suara iang berkumandang
pada saat.saat akan terbentuknja Negara Kesatuan, jang
antara lain suara jang menganggap tidak baik adania
Kabinet Presidentil, dan memudji-mudji kebaikannja Kabinet Parlementer; sehingga karena pengaruh suara-suara
tersebut menjebabkan prinsip Presidentil Kabinet iang
ada pada Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun
L945, dalam Undang-undang Dasar Sementara berobah
mendjadi Kabinet Parlementer, sedang Presiden dan wakil Presiden hanja merupakan simbol sadja, atau seperti
setempel sadja sebagairnana hal itu pernah kita dengar
sendiri dari utjapan Bung Karno.
Sesuai dengan namanja, jaitu Undang-undang Dasar Sernentara, maka apabila kemudian terdapat ketentuan-ketentuan jang tidak sesuai dengan kenjataan jang hidup dalam
masjarak-at, maka hal jang demikian itu memang sudah
selajaknja, karena jang membuatnja pun bukan Konstituante jang dipilih oleh rakjat.
Salah satu daripada kekurangan-kekurangan jang terdapat dalam Undang-undang Dasar Sementara ialah menS'enai persoalan Dwitunggal. Setelah Bung Hatta meletakkan
djabatannja sebagai Wakil Presiden, dan kemudian tirnbul
pergolakan didaerah-daerah, jang antara lain menuntut
kembalinja Dwitunggal, maka dalam hubungan ini persoalan Dwitunggal itu menurut Bung Hatta adalah sebagai
berikut:
,,Saja dapat mengerti, apabila berbagai daerah menuntttt
kembalinja dwitunggal Soekarno-Hatta memimpin putjuk
Pemerintahan negara seperti pada permulaan Revolusi Nasional kita. Ini adalah suatu pernjataan atas hilangnja ke.
pertjajaan daerah akan kesanggupan Pemerintah pusat,
jrttg tersusun atas koalisi partai, untuk menjelami djt>
ritan djiwa didaerah dan untuk melaksanakan pembangunan. Karena hilangnja kepertjajaan itu, orang kembali ber'
Begang kepada mitos, kepada utuhnja kembali dwitunggal
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dalam pimpinan negara seperti dahulu. Tetapi pelaksanaan
keinginan dan harapan ini akan terbentur pada kenjataan
sekarang, jang berlainan dari dahulu. Menurut sistim dan
djiwa Undang-undang Dasar Republik Indonesia jang pertama dahulu Pemerintahan Negara berdasarkan Kabinet
Presidentil dibawah pimpinan Presiden dan Wakil Presiden, jang dalam segala rupa sama statusnja. Inilah jang
melahirkan dwitunggal." Demikian menurut Bung Hatta,
jang selandjutnja menjatakan bahwa ,,dalam sistim Undang-Undang Dasar kita sekarang tidak mungkin kita kembali kepada dasar Pemerintaan tahun L945, dimana kekua,
saan pemerintah terletak ditangan dwitunggal". Dan selandjutnja dinjatakan oleh Bung Hatta, bahwa ,,menuntut Dwitunggal Soekarno-Hatta memimpin Pemerintahan seperti
dahulu pada tahun L945 dan seterusnja sama artinja dengan
mengehendaki tanduk kuda.
Dernikianlah pendapat Bung Hatta, jang dimuat dalam
beberapa surat-kabar.
Saudara Ketua jang terhormat, dengan memperhatikan
keterangan Bung Hatta tadi kita bisa mengambil suatu
kesimpulan, bahwa Undang-undang Dasar Sementara jang
a.dq sekarang ini terdapat beberapa kekurangan jang prinsipil, i?rg antara lain, walaupun rakjat menghaiapt<an
kembalinja Dwitunggal, dan sdkalipun Bung Karno dan
Fung Hatta_ dua-duanja mau, tetapi akan terbentur kepada
ketentuan dalam Undang-undang Dasar Sernentara seperti
diterangkan tadi.
Selandjutnja Saudara Ketua jang terhormat, dalam meng-hadapi
nasib ketiga undang-undang Dasar kita, selain darijang
telah saja kemukakan tadi, djuga perlu rasanja
glqa
disini dikemulra-kan, bagaimana kejakinan d-an pendirian
Bung Karno, dalam pengalamannja selama 11 tahun memp-raktekkan demokrasi seperti jang ditentukan tjoraknja
dalam ketiga Undang-undbng Dasar tersebut
sebagaimana hal itu telah sama-sama kita maklumi, bahwa dalam menguraikan Konsepsinja jang diutjapkan di
Istana Merdeka pada tanggal 2L Pebruari rgsz dj"* 20.0b
nnalam, antara lain beliau berkata sebagai berikut:
,,Tetapi r_ngnurut kejakinan saja sebagai hasil pengalam.
iqng s,ebelas tahun ini, demokrasi jang kita pakai aaa3l
Iah demokrasi jang tidak tjotjok dehgan djiri'a Bangsa
Indonesia; jaitu apa jang saja namakan aemokrasi Baiat,
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namakanlah ini demokrasi parlementer, tetapi tegas bagi
saja, demokrasi jang kita pakai sebela's tahu ini adalah
saiu demokrasi import, demokrasi iang bukan demokrasi
trndonesia. Dan oleh karena demokrasi ini adalah demokrasi imp,ort, bukan demokrasi Indonesia, bukan demokrasi jang tjotjok dengan djiwa kita sendiri, maka kita
mengalami segenap ekses-ekses daripada sekedar memakai [atang import. Segenap ekses-ekses daripada penjelenggaraan demokrasi jang bukan demokrasi jang sesuai
dengan kepribadian kita sendiri"
Demikiantatr antara lain kejakinan Bung Karno mengenai demokrasi jang kita pakai selama 11 tahun, jang tjoraknja tetah ditentukan dalam ketiga Undang-undang Dasar
itu.
Saudara Ketua jang terhormat, terlepas dari setudju atau
tidaknja terhadap pendirian Bung Karno tersebut, maka
kita bisa mengarnbil kesimpulan bagaimana pendirian Bung
Karno terhadap ketiga Undang-undang Dasar tersebut.
Djadi, apabila Undang-undang Dasar R_ep_ublik Indonesii tahun t945 hanja berumur 5 tahun, Undang-undang
Dasar Republik Indonesia Serikat hanja berumur B bulan,
maka Unhang-undang Dasar Sementara setelah mengalami
umur 6 tahun lebih, nampak djelaslah kekurangan-kekurangannia, seperti antara lain saja ketengahkan beberapa
tadi.
tjontoh
"
Sungguhpun demikian, Saudara Ketua iang- terhormat.
hal itu-dapat saja katakan ,,munasabah", artinja- pantas
sadja umufnja Undang-undang Dasar t_ersebut tidak lama"
kar-ena (1) tidak dibuat oleh sesuatu Konstituante pilihan
rakjat dan (2) dibuat dalam waktu jang pendek sekali.
Seperti djuga tanam-tanaman, iang_tjepat djadinja, tiupat 6erbuahnja, tjepat pula matinja. Djamur atau ljerdawan, jang seperti dikatakan dalam pepatah ,,tumbuhnja
seperti tjenclawdL", kemarin belum ada,. pagi ini telah tumnun aimana-mana, maka hilangnjapun tiepat pula. Diagung
dan bonteng jang tjepat berbuahnja, djuga tjepa-t matinja;
seperti dlt<atakan ,,hanja seumur _djag-un_g" artinja. tidak
leiitr dari 3 4 bulan. Tetapi pohon kelapa iang 4 - 5
djuga lama umurnja. Walaupun datahun baru berbuah,
5 tahun pertama belum menghasilkan apalam masa 4
gpa, tetapi beberapa
puluh tahun kemudian tidak habishibisnja menghasilkan buahnja, dengan tidak ada musim244

nja, baik dimusim hudjan maupun dimusim panas tak

berhenti-henti buahnja.
Saudara Ketua jang terhormat, saja kemukakan hal itu
disini, agar supaja Undang-undang Dasar jang kita susun
nanti djangan sampai mengalami pengalaman pahit seperti
nasibnja 3 Undang-undang Dasar tadi.
Saudara Ketua jang terhormat, kalau kita mengingat tanaman, maka tanaman jang akan subur dan menghasilkan
buah jang diharapkan, biasanja dapat dilihat dari perkernbangannja. Dengan bertambahnja umur tanaman tersebui,
biasanja daunnja bertambah, dahannja bertambah, pohonnja bertambah besar dan akarnja semakin mendalam masuk kedalam tanah.
Tetapi negara kita setelah berumur lebih dari 11 tahun
maka dalam beberapa hal pokok, tidak bertambah baik menudju kesempurnaan, tetapi malah bertambah merosot.
Setelah rnengalami umur 11 tahun lebih, Undang-undang
Dasar malah mengalami nasib seperti jang saja kemukakan
tadi. Kalau dahulu kita memnunjai Dwitunggal sekarang
harus menunggu kuda bertanduk baru Dwitunggal kumpul
tragi. Hubungan Pusat dengan iaerah mengaiami kegontjangan jang sangat mengchawatirkan, gangguan keamanan
semangkin bertambah hebat, nilai rupiah bertambah merosot, keadaan dalam angkatan perang telah mengalami kedjadian-kedjadian jang sangat menjedihkan.
Memang didalam beberapa hal kita melihat adanja kemadjuan-kemadjuan, seperti menterengnja kota Kebajoran
Baru, beberapo orsrig mendapat kedudukan penting, dan
beberapa golongan dapat membuat rumah-rumah baru jang
indah dan mentereng, serta mampu membeli mobil jang indah. Tetapi kemadjuan itu hanja mengenai sebahagian ketjil sadja, djika dibandingkan dengan adanja saudara-saudara kita jang kehilangan rumah dan kekajaannja akibat
gangguan keamanan, dan berapa banjaknja djalan didaerah-daerah jang sudah kembali mendjadi hutan, tak dapat
dilalui lagi karena tidak mendapat pemeliharaan.
Saudara Ketua jang terhormat, kalau lJndang-undang Dasar itu diibaratkan dengan makanan, maka jang penting bukanlah mahal atau murahnja harga makanan jang akan kita makan, jang penting iaiah supaja makanan jang kita makan itu, selain mentjukuni sjarat-sj arat kesehatan, djuga
harus tjotjok dan sesuai dengan lidah dan perut kita. Wa245

laupun makanan mahal harganja, dan kata orang lain enak
rasanja, tetapi kalau tidak tjotjok dengan lidah kita dan
tidak sesuai dengan perut kita, sudah tentu pada waktu ki
ta disuruh memakannja, bukan terasa didjamu atau dihormat, tetapi malah terasa disiksa, seperti halnja waktu saja
turut dalam rombongan Alim Ulama beridul fithri di Republik Rakjat Tiongkok pada tahun jang lalu. Saudara
Ketua, kami sebanjak L4 orang pada waktu itu dianggap
sebagai tamu agung, dan mendapat penghormatan jang
lr-rar biasa.

Saudara Ketua jang terhormat, karena kita rombongan
Alim Ulama, :maka jang memasakpun orang Islam dan
memakai petji putih, walaupun bukan hadji. Makanannja
sangat istimewa, tjuma tidak tjotjok dengan lidah kita.
Mula-mula dihidangkan roti dan goreng ajam sepenuh
baki. Setelah hampir habis goreng ajam, lantas diganti dengan goreng udang jang besar-besar. Setelah goreng udang
hampir habis, diangkat bakinja, dan d.iganti dengan biefstuk. Setelah habis biefstuk diganti dengan mih. Sehabis
mih diganti de'ngan soto, begitulah terus-menerus gantiberganti lauk-pauk, tetapi nasinja masfh belum keluar.

(Ketua: Saja minta supaja Saudara kembali pada pokok pembitjaraan, jaitu mengenai soal-soal jang patut dimasukkan dalam Undang-undang Dasar dan sistimatik Undang-undang Dasar).

Perut sudah mlenek, karena makan ikan dan daging, soto dan sup dan matjam-matjam lauk-pauk, sampai lebih dari
10 matjam. Nanti penghabisan, sesudah habis semua laukpauknja, baru keluar nasi. Djadi nasi itu disana sebagai kita makan pisang buat tjutji mulut.
Dapat digambarkan bagaimana tidak enaknja perasaan
lidah dan perut kita; bukan makanannja jang kurang enak
atau tidak berharga, tetapi karena ia tidak tjotjok dengan
lidah dan perut kita, maka menjebabkan sakit perut.
Demikian pula Undang-undang Dasar, kalau tidak tjotjok

dengan perasaan rakjat jang kita tjintai, tidak sesuai dengan tjita-tjita jang hidup dikalangan masjarakat kita, nistjaja Undang-undang Dasar jang demikian itu tidak akan
membawa keamanan, kemakmuran, ketenangan dan kebahagiaan kepada rakjat; malah akan mernbawa kepada ke246

tegangan, kekatjauan, kemelaratan, kegelisahan dan kebobrokan.
Oleh karena itu maka hendaknja isi Undang-undang Dasar itu sesuai dengan tjita-tjita jang hidup didalam djiwa
bangsa Indonesia, baik jang ada dikota, maupun jang ada
didesa-desa, jang mendiami segenap kepulauan Indonesia,
dari Sabang sampai Merauke.
Bismillah, kita akan menjusun Undang-undang Dasar untuk segenap rakjat Indonesia jang kita tjintai, jang oleh
karenanja sudah sewadjibnja kita susun Undang-undang
Dasar itu jang disukai rakjat kita.
Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu
wata'ala. Amin.
Sekian, dan terima kasih. Wassalamu alaikum warachmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Saja persilakan Saudara Sapija jang terhormat.
IU. Sapija: Saudara Ketua jang terhormat serta Sidang
jang mulia!
Dengan penuh ,minat saja telah merenungkan soal-soal
pokok jang akan dimasukkan kedalam Undang-undang
Dasar Republik Ind,one'sia diantaranja jang saja anggap
penting untuk dibahas dalam kesempatan ini ialah antara
iain soal bentuk Negara, dalam hal ini 'bentuk Negara
Kesatuan!

Saudara Ketua jang terhormat, kalau pada tanggal 28
Oktober tahun 1928 para pemuda Indonesia telah mengutjapkan sumpahnja jang sutji dan keramat ialah bahwa
kita bangsa Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa
Indonesia, bertanah air satu, Tanah Air Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia, maka pada tanggal 17 Agustus
tahun 1945 sumpah jang sutji tadi diperluas lagi dan ditambah dengan sebuah pengakuan jang tidak kurang
sutjinja dan jang berbunji sebagai berikut:
KITA BANGSA INDONESIA MENGAKU BERNEGARA
SATU, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA!
Perumusan pengakuan ini didasarkan atas pasal L
lindang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalarn
mana kita djumpai kalimat-kalimat berikut: ,,NEGARA

INDONESIA IALAH NEGARA KESATUAN JANG BER.
BENTUK REPUBLIK''.
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Saudara l(etua jang terhormat, flstttt uraian singkat
diatas ini teranglah sudah bahwa Fraksi saja, Fraksi Repu,blik Proklamasi, jang dalam perdjuangannja tetap 'berpedoman kepada djiwa dan 'tuntutan Undang-undang Dasar

Republik Proklamasi tahun 1945, mendjundjung tinggi
bentuk Negara Kesatuan jang akan dipertahankannja setjara gigih, bahkan setjara mati-matian, atau untuk mem-

pergunakan istilah,,Arek Surabaja" setjara,,ente-entean"
dalam Konstituante ini!
Saudara Ketua jang terhormat, timbul pertanjaan: Kenapa Negara Kesatuan? Kenapa tidak Negara federalis?
Saja balas bertanja dengan segala hormat: I(enapa atau
untuk apa kita bergerilja, untuk apa kita menderita digunung-gunung sehingga'makan nasi djagung, mandi dibawah
kutjur, tidur zonder kelambu dan sebagainja? untuk apa
semua itu? Bahkan, untuk apa pedjuang-pedjuang kita
telah mendahului kita gugur dimedan-medan pertempuran?
Ja, saia bertanja sekali lagi: Untuk apa semua it'r?
Saja mendjawab: semua itu telah didjalankan dan dialami dengan tulus ichlas antara lain untuk mempertahankan
tegak berdirinja Negara Kesatuan Republik Indonesia!
Kenjataan membuktikan bahwa bangsa Indonesia dalam
Revolusinja bukan sadja ber.djuang untuk mempertahankan
kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia tetapi pun
djuga untuk ,mempertahankan Negara kesatuannja, oleh
karena ,djustru kesatuan inilah jang sering diganggu oleh
Belanda jang dengan djalan politik divide et imperanja
telah ,mend,irikan Negara-negara bagian 'melalui tuan Van
Mook.

Bahkan andaikata para pedjuang jang telah gugur mendahului kita tadi bisa'bangkit dari dalam makamnja masingmasing, maka mereka pasti akan mendjawab bahwa mereka
bukan gugur untuk negara federalis tetapi antara lain
untuk negara kesatuan! Djadi barang siapa dalam Kon-

stituante ini menjimpang dari tjita-tj,ita bentuk Negara
Kesatuan berarti ia telah mengchianati su'mpah pemuda
jang telah diutjapkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928
itu, bahkan ia telah mengchianati pula para pedjuang jang
telah gugur mendahului kita!
Dan tebih menjedihkan lagi ia seakan-akan telah memutar
kembali djarum lontjeng sedjarah kesaat-saat sebelum
tahun l92B dimana provinsialisme masih meradjalela dalam
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bentuk Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatranenbond
dan sebagainja.
Kita harus ,mengerti 'bahwa saat-saat Jong Java, Jong
Ambon, Jong Sumatranenbond dan sebagainja itu telah
lenjap, telah filasu:k kedalam alam ,,Verleden Tijd", telah
lalu lampau, 'digilas oleh rn^adjunja roda sedjarah, sekarang
tahun L957, dimana tjita-tjita persatuan dan Kesatuan telah
rnendjadi kenjataan 'dan sedang berkembang madju menudju kearah kesempurnaannja !
Saudara Ketua jang terhormat, berdasarkan uraian tersebut diatas ini rnaka saja pandang orang-orang jang menolak bentuk Negara Kesatuan sebagai suatu golongan
manusia jang sudah dewasa tetapi mau kembali lagi memakai gurita!
Tegasnja: orang-orang jang berada dalam ,,Tegenwoordige Tijdl tetap'i masih mau kembali lagi kepada ,,Ve,rleden
Tijd" adalah orang-orang jang menentang madjunja roda
sedjarah!
Saudara Ketua jang terhormat, kalau misalnja ada orang
jang rnengemukakan alasan-alasan etnologis dengan mengatakan, bahwa bangsa Indonesia terdiri dari matjam-matjam suku jang masing-masingnja berbeda satu sama la'in,
baik dalam warna kulit, keturunan maupun dalam adat istiadat, kesenian, kebudajaan dan sebagainja, sehingga sukar bagi bangsa Indonesia untuk menerima bentuk Negara
Kesatuan, maka saja mendjawab bahwa bangsa itu bukan
terutama ditentukan oleh persamaan kulit atau persamaan
adat istiadat jang mana semua ltu merupakan ,,uiterlijke
vormen" belaka, ,tetapi terutama ditentukan oleh persamaan
tjita-tjita, persamaan kemauan seperti misalnja dinegara
tselgia, dimana terdapat dua matjam golongan ialah bangsa
Vlaams dan Waals akan tetapi dua matjam bangsa ini bisa
bersatu merupakan satu bangsa Belgia diatas dasar persamaan tjitaajitanja, djadi dalam hal ini bukan huidskle'ur
jang menentukan tetapi z'ielkleur jang saja namakan persamaan tjita-tjita jang pada hakekatnja ditimbulkan djuga
oleh faktor-faktor ekonomi. Djadi saja berpendapat bahwa
bangsa Indonesia jang mempunjai persamaan tjita-tjita
pasti rnempunjai kemampuan djuga untuk menerima bentuk Negara Kesatuan.
Saja sebenarnja sadja hendak mengemukakan banjak
alasan untuk memp,ertahankan pendirian fraksi saja dalam
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mempertahankan bentuk Negara Kesatuan, akan tetapi
pada waktu ini saja pandang tjukup untuk kemukakan tiga
buah alasan sadja jang ditindjau dari segi polit'ik, paedagogiek dan sedjarah.
Pertama: Kalau kita menjelidiki taktik politik ,,divide
et impera" alias politik memetjah belah jang didjalankan
oleh Belanda selama kurang lebih 350 tahun d,i Indonesia,
maka kita akan melihat bahwa bentuk Negara Kesatuan
adalah merupakan salah satu pukulan ,,knock out" terhadap beleid politik Belanda tadi.
Terbukti segera sesudah bentuk Negara Kesatuan diumumkan oleh Republik Indonesia dalam Undang-undang
Dasarnja pada tahun L945, maka Tuan van Mook muntjul
dengan pukulan balasannja jang berupa negara-negara
bagian seperti misalnja negara Djawa-Timur, Negara Pasundan, Negara Indonesia-Timur dan sebagainja. Akan
tetapi ternjata bahwa pukulan Republik Indonesia adalah
lebih keras daripada pukulan van Mook tadi, terbukti bentuk Negara Kesatuan tetap berdiri sampai sekarang.
Kedua: Kalau kita mengakui kekuatan pengaruh milieu
jang d'iadjarkan oleh paedagogiek bahwasanja tiap-tiap mrlieu atau lingkungan ,itu mempunjai peranan besar dalarn
men,didik djiwa seseorang, maka lingkungan atau milieu
Negara Kesatuan adalah rnempunjai ,,opvoedende kracht"
kekuatan mendidik terhadap ,,eenheidsgeest" semangat
persatuan jang harus dipunjai oleh seluruh bangsa Indonesia, terutama oleh generasi jang akan datang.
Ketiga: Kalau kita menjelidiki Sedjarah Indonesia maka akan njata bahwa banjak kedjadian jang telah ter.djadi
dan jang memperkuat tjita-tjita Negara Kesatuan!
Misalnja sadja djauh sebelum sumpah Pemuda diutjapkan pada tahun 1928 di Djakarta, maka sumpah sematjam
itu telah diutjapkan djuga oleh Gadjah Mada dari Madjapah{t dengan tudjuan untuk mempersatukan seluruh bangsa trndonesia dalam satu bentuk Negara Kesatuan, hal mana
membuktikan bahwa pikiran Gadjah Mada adalah tebih
madju daripada orang-orang jang hidup pada zamannja,
bahkan, djuga lebih madju dari orang-orang jang masih
suka kepada federalisme!
Dr Colenbrander dalam bukunja ,,Koloniale geschiedenis" djuga telah membajangkan bahwa dalam peristiwa.
peristiwa penggalian barang-barang kuno telah diketemu.
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kan benda-benda kuno jang memberikan kesimpulan bahwa pada 600 tahun jang silam telah ada hubungan jang
erat dalam suasana kesatuan dan persatuan antara pulaupulau dan suku-suku di Indonesia!
Bahkan, djuga pada kira-kira tahun L47B telah terdjadi
s,uatu peristiwa, bahwa tiga orang suku Djawa jang datang
di pulau Ambon telah mendirikan sebuah kampung disana
jang berdiri hingga sekarang dengan nama ,,Rumah Tiga".
Nama ini diberikan oleh tiga orang suku Djawa tadi sesuai dengan djumlah mereka jang hanja tiga orang sadja,
tetapi kenjataan bahwa ndrn& jang diberikan itu bukan dalam bahasa Djawa misalnja ,,telu umah" atau ,,tiga grijo",
tetapi djustru dalam bahasa Indonesia jaitu bahasa jang
pada masa ,itu telah terkena,l dimana-mana seperti ternjata
giuga d,4ri sumber berita-berita Tiong Hoa ja-ng menjebut
bahasa kita itu ,,Kwan Lung", adalah sedikit binjak mem-

buktikan bahwa bangsa Indones,ia pada masa itu telah mempunjai dasar-dasar persatuan jang dapat dianggap sebagai
,,langkah-langkah pertama" jang menudju kearah Negara
Kesatuan.

Bahkan, djuga kenjataan, bahwa sedjarah Indonesia
berbitjara pula tentang adanja ,,Rumah keluarga" alias
,,Gezinswoning" dimana leluhui Indonesia itu selalu hidup

dalam suasana gotong-rojong, adalah membuktikan bahwa
suasana persatuan dan kesatuan bukan asing bagi bangsa
Indonesia.

Dengan kata lain sedjarah Indonesia adalah sedjarah
gotong-rojong dalam mana bangsa Indonesia telah digembleng untuk mentjintai persatuan dan Kesatuan tadi.
Bahkan, wilajah Republik Indonesia adalah djuga wilajah gotong-rojong, hal mana dapat dibuktikan dari kenjataan, bahwa bukan sadja di Djawa tetapipun djuga diluar Djawa misalnja di Maluku gotong-rojong itu terkenal
dengan nama Masohi atau Bari, di Menado dengan nama
Mapalus, di Nusa Tenggara dengan nama Kerama Subak
dan djustru wilajah gotong-rojong itu bagi saja adalah merupakan,,voedingsbodem" bagi tjita-tjita Negara Kesatuan.
Dan kalau kita ingat kepada kenjataan, bahwa sebutan
,,Nusa" dalam lagu ,,Satu Nusa ,,Satu Bangsa" telah
sangat tua umurnja seperti terbukti dari kenjataan lain,
bahwa pulau Djawa pada zaman purbakala, djadi djauh sebelum ada nama ,,Djawa", pernah disebut ,,Nusa Ken25L

deng", sedangkan diseluruh Indonesia dari Barat sampai
ke Timur tersebar perkataan ,,Nusa" tadi dalam nama pulau-pulau seperti pulau Nusa Kambangstr, Nusa Penida,
Nusa Apono, Nusa Buang Besi, Nusa Ina, Nusa Honimoa,
Nusa Laut dan sebagainja, maka mau tidak mau kita tidak
dapat melepaskan kesan bahwa sedjak zaman purbakala
sudah ada pertalian jang erat antara pulau-pulau dan suku-suku di Indonesia, sehingga boleh ditetapkan bahwa
bangsa Indonesia sedikit banjak sudah niempunjai dasardasar untuk menerima dan melaksanakan tjita-tjita Negara
Kesatuan.

Bahkan, perkataan ,,Nusa" tadi mempunjai pengaruh
jang begitu besar dalam hubungan dengan persatuan Indonesia sehingga orang bewust atau onbewust merasa perlu
menggantikan nanta ,,Sunda Ketjil" dengan nama ,,Nusa

Tenggara".
Sdkianlah, Saudara Ketua jang terhormat, beberapa alasan singkat jang saja kemukakan untuk mempertahankan
bentuk Negara Kesatuan.
Saudara Ketua jang terhormat, lain daripada itu perlu
saja kemukakan pula bahwa bangsa Indonesia, termasuk
rakjat Maluku mengehendaki bentuk Negara Kesatuan itu,
olelt karena misalnja di Maluku ada terdapat suatu tradisi
jang disebut ,,Pela" jang artinja ,,Persekutuan", ,,Persahabatan" dan ,,Persaudaraan" jang mengikat dua belah fihak
jang berpela, hal mana merupakan salah satu dorongan
bagi rakjat Maluku untuk mewudjudkan tjita-tjita Negara
Kesatuan, ketjuali penganut-penganut dan kaki tangan Van
Mook.
Bahkan rakjat Maluku memandang Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 itu sebagai suatu pe:.'-

buatan ,,Pela" jang harus didjundiung tinggi.
Pada sebelah lain ada orang-orang iang berpendapat
bahwa bentuk federal itu djustru memperkuat persatuan,
saja rasa pendapat sematjam ini harus ditolak, bilamana
kita ingat bahwa bentuk ,,federal" untuk Indonesia adalah
uitvinding Belanda jang dipelopori oleh Tuan Van Mook.
Bahkan, kita tahu djuga bahwa Belanda tidak pernah menjukai persatuan Indonesia.
Saja rasa bukan federalisme tetapi otonomi seluas-luasnja, baik mengenai daerah maupun mengenai suku, iang
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harus dilaksanakan sebagai salah satu tjara untuk lebih

memperkuat persatuan tadi.
Saudara Ketua jang terhormat, uraian saja ini tidak berarti bahwa dengan penolakan terhadap federatisme itu saja
mengabaikan kepentingan daerah, karena bagaimanapun
djuga Indonesia tidak bisa berdiri zonder daerah dan sebab itu sudah selajaknja kepentingan daerah diperhatikan
hal mana pada waktunja akan dibitjarakan lebih luas dan
mendalam oleh Fraksi saja Fraksi Republik Proklamasi.
Dalam hubungan ini saja sangat sesalkan bahwa ada
orang-orang jang memakai sembojan Bhinneka Tungga,l Ika
itu atas tjara jang terbalik oleh karena mereka seolah-olah
mengatakan ,,Satu tetapi berbeda-beda", pada hal semestinja ,,Berbeda-beda tetapi satu" !
Saudara Ketua jang terhormat, bagi saja ,,Satu" ini
hanja bisa didjumpai sadja dala,m bentuk Negara Kesatuan.

Marilah saja menutup uraian saja ini dengan mengutip
salah sebuah kalimat dari lagu Kebangsaan kita Indonesia
Raja, jang berbunji begini:
,,Marilah kita berseru: Indonesia bersatu !"
Ja, kita bersatu dalam bentuk Negara Kesatuan itulah
jang lebih sesuai dengan djiwa bangsa Indonesia.
Sekian Saudara Ketua jang terhormat, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara jang terhormat

Sa-

fiuddin.

A.

Sjafiuddin: Saudara Ketua jang utama, Madjelis
Konstituante jang terhormat, kepada kaum muslimin dan
muslimat, Assalamu alaikum warachmatullahi wabarakatuh.
Pada kesempatan pemandangan umum babak ke I ten-

tang atjara ke

3 sidang pleno Konstituante ke II

tapertama-tama inginlah saja menekankan kepada

hun ini,
madjelis jang terhormat tentang urgensinja pekerdjaan
madjelis kita ini ditindjau dari sudut situasi dan pergolakan ditanah air kita dewasa ini. Sedjak pada pembukaan sidang pleno Konstituante jang pertama tahun ini, Saudara
Ketua, jang utama telah menkonstatir kenjataan ini dan
pada kata pembukaan sidang kita sekarangpun ada disinggung bagaimana perlunja madjelis mempertjepat kerdjanja. Saja rasa tidak perlu lagi saja uraikan satu persatu

setjara kronikal peristiwa-peristiwa didaerah-daerah dewasa ini, pun antara lain ada disinggung djuga oleh Saudara-

saudara Firmansjah, Binanga Siregar, pada pembitjaraannja
dalam pemandangan umum ini djuga kemarin malam, dan
tadi pagi.
Saudara Ketua dan madjelis iang utama!
Berdasarkan uraian Saja diatas tadi, maka saja berpendapat Saudara Ketua, bahwa dalam pembitjaraan pada
pemandangan umum babak ke I ini dan babak ke II nanti,
rnaka sudah waktunjalah, bahwa soal-soal i?ttg dike-

mukakan oleh pemhiitjara dan fraksi-fraksi djanganlah
terbatas pada penindjauan dan orientasi dari soal-soal dan
bahan-bahan semata-mata, tetapi harus dibitjarakan dan
dikemukakan isi dari pendirian masing-masing fraksi atau
aliran terhadap masalah-masalah pokok iang fundamentel jang harus kita godok untuk dimasukkan dalam rangka
Undang-undang Dasar kita nanti.

Saja rasa, Saudara Ketua, soal mempeladjari- konstitusi
negara-negara didunia ini serta bahan-bahan iang patut
dimasukkan dalam konstitusi negara kita telah lama disiapkan oleh masing-masing partai atau aliran djauh sebelum petantikan dan penjumpahan_P_ara Anggota iang
terhormat, malahan telah dipropagandakan dalarn pemilihan umum iang lalu. Begitu pula soal-9oa! sosiologis dan
kehidupan bangsa Indonesia j ang terdiri tidak kurang dari
140 suku bangsa ini telah lama pula dipeladjari dan ma'
sing-masing partai sudah ada pedoman dan pegangan serta
dasar asasi sendiri-sendiri, karena madjelis kita ini terdiri
dari 99,47o dari anggotanja adalah pilihan partai sehingga partailah jang menetapkan asas pekerdjaan dan bahan
jang patut dikemukakan Anggota masing-masing. Bahan'
bahan pandangan dan orientasi jang telah dikumpul dan
diutjapkan oleh fraksi masing-masing dan aliran dalam rapat-rapat Panitia Persiapan Konstitusi jang baru lalu jang
sudah disampaikan kepada seluruh anggota pleno ini sudah tjukup lengkap, apabila kalau dipikir bahwa seluruh
anggota madjelis jang terhormat ini sesuai dengan kedudukan dan kewadjibannja masing-masing telah mengetahui
tugasnja sedjak mereka bersedia mentjalonkan diri untuk
duduk dalam dewan Konstituante ini sesuai dengan bakat
dan kesanggupannja.
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OIeh karena itu Saudara Ketua, pada pemandangan
umum sekarang ini seharusnja tiap-tiap partai, fraksi
atau aliran sudah tampil kemuka dengan isi dari dasardasar pokok dan tudjuan fraksi atau aliran masing-masing. Sesuai dengan fungsi madjelis ini jaitu badan pembuat Undang-undang Dasar, kita semua menudju satu richtpunt jaitu terlaksananja suatu Undang-undang Dasar jang
berguna dan mendjamin kehidupan bangsa dan negara kita
dari segala sudut dan lapangan untuk masa sekarang dan
nanti. Hanja sadja untuk sampai pada tudjuan itu aliran
masing-masing mempunjai djalan, tjara dan warna sendirisendiri. Tata tjara dan warna jang sudah terang berbedabeda itulah jang harus kita kemukakan sekarang untuk dihimpun oleh Panitia Perumus jang kita telah setudjui susunan dan pembentukannja kemarin malam itu, supaja sidang pleno kita sekarang ini dapat memberi hasil jang
konkrit kepada sidang Panitia Persiapan Konstitusi jang

akan datang Panitia Perwakilan Konstitusi djuga sudah
mempunjai alat pembantu jaitu Komisi-komisi jang dapat
kita bentuk sesuai dengan peraturan Pembentukan Komisikomisi Konstitusi jang sudah kita setudjui dan sahkan pada
rapat ke II sidang pleno sekarang ini.
Saudara Ketua, kalau kita hAnja terbatas pada mengumpulkan bahan-bahan semata-rnata maka tidak akan habishabisnja ibarat melingkari suatu lingkaran, padahal bukanlah tudjuan mendjadikan madjelis Konstituante pilihan
rakjat ini mendjadi satu studie-Club atau Lembaga Research
untuk ilmu-ilmu ketatanegaraan dan Anthropologie.
Marilah wahai Anggota-anggota jang terhormat, kita semua kupas kulit, supaja isi terus nampak. Tidak usah kita
melalui djalan jang berbelit-belit. Kita masing-masing sudah mengetahui apa asas Partai Komunis Indonesia (P.K.
I.) proletariaatnja, Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia
(Masjumi) dan partai-partai , Islarn lainnja, Partai Nasional
Indonesia (P.N.I.) dan lain-lain partai dengan asas nasionalis dan sosialis. Kita semua zudah menginsjafi akan
tugas rkita jaitu menjusun suatu Undang-undang D'asar Republik Indonesia jang ,bermanfaa't bagi bangsa dan negara.
Hanja ada tjara jang ber'beda-beda menurut anggapan
fraksi atau aliran masing-masing untuk mentjapai tudjuan
itu. Tjara dan warna jang ber,beda-beda itulah kita rumuskan godok sampai dapat memuaskan, kalau tidak dapat
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memuaskan 1007o kepada seluruh rakjat, sebahagian terbesar dari rakjat Indonesia dari Sabang sampai lVlerauke.
Dan insja Altah ,melihat perkembangan da1 pertumbuhan
Konstituante ini dari sedjak pemben,tukannja sampai sekarang, maka saja bersifat optimistis melihat-dasa-r _musjawarat dan persaudaraan jang telah ada berakar dalam dada
kita masihg-masing sebagai satu bangsa jang telah sadar dan
memas,uki alam kbrnerdekaan, kesadaran mana sebetulnja
kita telah pusakai dari nenek mojang ki,ta sedjak dahultt
kala.

Kalau kita mempeladjari bahan-bahan _iang - dihimpun
jang

baoleh Panitia Persiapan Konstitusi dalam sidangnja
pemanru lalu dan isi pemnitjaraan-pembitjaraan dalam
dangan umum nanat ke I ini, maka rangka-rangka d_an bahan-bahan jang dikemukakan itu berkisar pada soal jttg
banjak beriamaan, baik iang berupl. isi maupun_registrasi
dari soal-soal jang disebut patut dimasukkan dalam undang-undang dasar kita jang akan ditang.

Hinja isinja iang belum 4ibyk?, umpamanja- hampir semua mengemuliakan perlu ditjantumkannja hak asasi. manusia datlm Undang-undang Dasar kita jang akan datang.

Tetapi belum ada jang memberikan formule tentang_ hak
asasf manusia jang dikehepdaki. Apakah menurut dasar
Marhaenisme, ipa[ah menirrut adjaran Islam iryg sudah
sedjak L4 abad-jang lalu mengandjur\an kerakjatan dan
trati-trat asasi manusia jang menurut Al Qur'an dan sunah
Nabi Muhamad salallahu alaihi wasalam atau menurut
adjaran lainnja?
ilegitu djuga dalam semua pidatonja pe_mbitjara mengemukikan titsatat negara jang mengehendaki negara jang
mentjerminkan dan berguna bagi seluruh rakjat Indonesia
atau jrng ,,b,er-respublica" dan tentunia menurut adjaran
masing-rnasing iang bermatjam-ragam tjoraklja.
Apalah dengan dasar Pantja Sila sebagai f,ilsafat negara.
apaliah dengan dasar Baldatun thajjibah w{raqbun gafur,
s6suai dengan adjaran Islam; semua ini Saudara Ketua,
kalau kita masih betum membuka pekerdjaan sidang pleno
sekarang ini, maka hanja akan sampai kepada tingkat orientasi dan pantjing-memantjing belaka. Sehingga sidang
Panitia Persiapan- Konstitusi jang akan datang pun sesuai
dengan tugasnja hanja akan meregistrasi sekian ratus
pendapat semata-mata.
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Waktu dan sedjarah berdjalan terus Saudara Ketua,
bangsa Indonesia sudah lebih dari 11 tahun merdeka, tetapi
belum mempunjai konstitusi bikinan rakjat, sehingga aki-

batnja ke,tidak puasan dan anti pusat meradjalela.
Dewan ini dengan menjelesaikan tugasnja setjara tje,pat
adalah salah satu djalan untuk ;fiierorrnalisarsi keadaan sekarang dimana masjarakat hidup dalam serb,a kebingungan
dan tjuriga-mentjurigai.
Saudara Ketua jang terhormat dan sidang Konstituante
jang mulia, katrau saja mengemukakan soal-soal diatas ini
adalah disebabkan karena saja mempunjai pandangan optimistis terhadap usaha dan kerdja Konstituante ini, bahwa
kita sebetulnja dapat menunaikan tugas kita dengan tjepat
kalau kita mau. Malaha,n dalam tempo 12 bulan sedjak dari
sekarang dapat kita memiliki satu Undang+rndang Dasar
buatan Konstituante ini kalau kita mau. Hal ini tidak berdasarkan chajal, tetapi insja Allah dalam pemandangan
umum babak ke II akan saja djelaskan.
Saudara Ketua, sebelum saja melangkah pada bahan untuk Panitia Perumus sidang pleno kita ini inginlah saja
kemukakan 'pegangan saja untuk didjadikan bua,tr fikiran

kita ber.sa'ma.
Menurut pendapat saja Undang-undang Dasar

sesuatu

negara ialah peraturan pokok jang ,mengatur se,tjara positif segala ta,ta tjara dan kehidupan bangsa dan negara itu,
dan segala hubungannja. Oleh karena itu maka Undangundang Dasar adalah peraturan jang positif. Dari sebab itu
Undang-undang Dasar jang hendak kita susun itu djangan
bersifat kurang djelas, alias tidak positif (vaag), kab,ur-kabur. Bangsa kita bangsa Indonesia ini adalah bangsa jang
masih dalam proses pertumbuhan. Kita belum banjak

mengenal pe,raturan-peraturan jang kovensionil, seperti umpamanja bangsa Inggeris, disebabkan sedjarahnja jang su-

dah tua itu.
Maka Undang-undangnja jang tidak tertulis tetap ditaati
oleh ra,kjatpja dan seluruh lapisan rakjat tahu sekurangkurangnja mentaati peraturan mereka itu. Dan ketaatan
itu sampai dapat mentjiptakan sebuah peribahasa jang ter-

kenal; ,,Right or wrong my country"; salah atau benar

adalah negara saja.
Indonesia memerlukan Undang-undang jang tertulis sesudah ditulis dila'tih, dipraktekkan. Makin terang dan makin
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ienglcap ,tjara menulisnja dalam peraturan dasar itu, makin
baik buat bangsa kita., Pengalaman, singkat bernegara kurang lebih L2 tahun ini tjukup djadi pegangan

ki6. i

'

Oteh sebab-itu saja berpendirian ,,"pr sadla jang patut
dimasukkan dan dapat digolongkan sebagai taioatr- dasar
jan€ mengatur peri keh,idupan bangsa kita, ajoh mari kita
F9dog, rumus dan tjantumkan dalam Undang-undang Dasar
kita.
Dewan ,inilah sendiri,j?ng rnenentu:kan mana jang patut.
9?" tidak patut dimasukkan 'dalam Undang-undang Dasat
kita nanti,
Irn pedoman,saja ialah, 'djelas, positif.,Ini perlu sebagai

pedoman.

:

Saudara Ketua,. 'sekalang tibalah waktunja bagi saja
rnemberikan, bahan untuk Panitia ,Perumus.. gatra-n, dari
laje adalah harapan ,dari mereka jang memitih saja. untuk
ini saja tidak akan mengemukakan satu rbgistiasi jang
berisi bab-bab dan pasal-pasal, tetapi untuk ringkasnja'saja
ulangi disini singkatan iii uraian Ja3a kepada Fanitia Persiapan Konstitusi sebagai lampiran ke Ill-halaman terachir
dan bahAn-bahan- jang di"qampaikan pada sidang pleno ini.
Initi-sarinja adalah sebagai berikut:
A. Sebagai bahan supaja dipergunakan,ket'iga-tiga
konstitusi In'donesia', jaitu, Undang:undang Dasar -Republik
: Indonesia tahun .1945, Undang-undang Dasar Refu-

blik Indonesia Serikat tahun Lg4g, Urrdang-undirng
-

,
',Dasar Repubiik Indonesia tahufi , 1gb0.. '
B. Djiwa piagam Djakarta, tanggal 22 Juni tahun Lg4S
didjadikan pedoman untuk Mukaddimah Undang-undang, Dasar kita.
C. Beberapa hal jang belurn djelas setjara positif diatur
dalam ketiga Undang-undang Dasar tersebut diatas, di;
djelaskan lagi, umpama:
1. Stelsel pemerintahan hubungan pusat/dabrah,. bentuk, tjara dan djiwanja,
2. Bentuk Negara sesuai de,ngan djiwa masjarakat In:

Pembagian tugas jang ,njata an'tara pimpinan ne,
gara pusat dan pimpinan negara bahigiair/claerah,
4. Badan legislatif terdiri dari 2 kamar.
Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan.
Kedudukan agama, adat kebr-rda jaa,n suatu bangsei.

3-

:

D
E.
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donesia,

F',, .,Kedr,ldukan

G.

hak milik negara dan hak

milik

perse-

orangan

Ketentuan peralihan perobahan Undang-undang Dasar
dan lain-lainnja.
, Saudara Ketua, untuk menghemat waktu saja mempersingkat sadja jaitu apa jang sudah dikemukakan oleh
anggota.anggota lain tidak usah saja sebutkan lagi. Nanti
pada'waktunja tentu kami menundjang mana jang sesuai
clengan pendapat kami. Djuga hal-hal tersebut diatas tidak
saja djelaskan pada bab dan pasai mana harus dimasukkan.
Mengenai hal itu nanti pada masanja saja akan ikut membitj arakannj a.
Saja,hanja ingin rnemberi sekedar pendjelasan terhadap apa ;jang saja kemukakan tadi.
A. Saja berpendapat perlu ketiga Undang-undang Dasar
itu didjadikan pedoman, sebab dari ketiga Undang-undang ,Dasar itu kita telah mempunjai banjak pengalaman misalnja kekurangannja dan lain-lain.
B, Djiwa piagan"r Djakarta tertanggal 22 Djuni tahun Lg45
supaja didjadikan pedoman untuk mulcaddimah {.ln, dang.undang Dasar kita, karena didalam Piagam Dja'
'lcarta itu sebetulnja terkumpul satu hasrat iang besar
daripada hangsa Indonesia terhadap penghidupan dan
peradaban, bangsa kita.
C. 1. Beberapa hal jang belum djelas dan positif diattrr
dalam ketiga Undang-undang Dasar tersebut,
' didjelaskan lagi dalam Undang-undang Dasar jang
akan kita bentuk itu. Umpamanja stelsel pemerintahan, ataupun Pusat/Daerah, bentuk, tjara dan
:

djiwanja.'

l

2. Bentuk Negara sesuai dengan djiwa masjarakat
S.

Indonesia;
sebagai tugas jang rrjata antara pimpinan Negara/

pusat,dan pimpinan Negara/.daenh;
4. badan legislatief jang terdiri dari 2 kamar"
f), . Kewarga-negaraan dan Fewarganegaraan.
Dalam-Undang-undang Dasar Sementara' Republik Indonesia tahun 1950 hanja disebutkan bahwa kewarga'
negaraan akan diatur dengan Undang-undang, hal ma: na sebetulnja adalah, karetra paksaan dalam kom, promi jang diadakan Koperensi Medja Bundar, ka259

E.

F.

tgla pfsql jang mengenai kewa{ga negtrian ini diambil dari Konstitusi Republik Indbnesia Serikat.
Kedudukan a_gama, adat _kebudajaan suku bangsa.
sebagaimana kita ketahui Indonesia ini terdiri oarl tidak kuralg 140 suku-bangsa jang mempunjai kebiasarr, adat-istiadat jang qatu sama- lain ada perbedaan;

umpamanja di ,sul,4wesi sadja terdapat beberapa sukubangsa jang adat-istiadatnja sangaf berlainan-satu sama lain. Hal-hal inilah jang harus kita fikirkan djuga
dalam menjusun Undang-undang Dasar itu.
Kedudukan hak milik negara dan hak milik perseorangan.

trni meruplkan satu Tpet j.rttg djuga harus mendjadi
bahan qertimbangan bagi kita. (hak atas tanah umpaman-ja di Djawa tidak bisa disamakan dengan di Sutawesi)
Djadi dalam hal ini umpamanja, kalau memb.uat undang-undang agraria te'ntu harus mendjadi pertimhangan, gpakah sqtu undang-undang agraria dapat meliputi seluruh Indonesia.
Diqufaq Djawa umpamanja apa jang dikatakan kaum
tani kebanjakan hanjalah terdiri daii pekerdja-pekerjang _menjew-a atau diberi upah untuk menger{ja_
djakan beberapa hektar sawah, sedangkan di sulawesi
umpamanja mereka'itu pada umumnja mempunjai
tanah sampai beratus hektar.
G. Ketentuan peraliu'an perubahan undang-undang Dasar
dan lain-lain.
Jang saja maksudkan ialah sesudah pembuatan undangundang Dasar itu selesai, tentu dikemudian hari akan
mengalami pula masa dan perubahan. untuk itu harus
diadakan suatu ketentuan peralihan jang memperbolehkan

a9"rt-" perubahan- itu. Tetapi jang penting ialah siapakah
atau badan apakah jang akan kita berikan hak, jatrg kompeten untuk pekerdjaan itu dan bagaimana sanctie menurut undang-undang Dasar itu sendiri bilamana nanti terdi?dl qel.anggar?n terhadap Undang-undang Dasar. Mengenai hal itu _per_lu ditet_apkan dalam ketentuan peralihan
perubahan Undang-undang Dasar dan lain-lain. Tadi saia ke-mukaka+-!up?ja piagam Djakarta didjadikan
pedoman untuk mukaddimah. untuk itu-marilah disini sa260

ja batjakan teks daripada piagam Djakarta itu untuk
djadi bahan bagi kita.
Piagam Djakarta itu berbunji demikian:

men-

,,Bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu, ialah hak
segala bangsa dan oleh sebab itu maka pendjadjahan
diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
Dan pe'rdjoangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat
sentausa mengantarkan rakjat Indonesia kedepan pintu ger,bang Negara Indonesia jang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Kuasa dan dengan dido,rongkan o,leh keinginan luhur supaja berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka rakjat Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaannja.
Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pe-

merintah Negara Indonesia jang melindungi segenap
Bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesia dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum
mentjerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan Kemerdekaan,
perdamaian abadi dan Keadilan Sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan rakjat dengan berdasar kepada ke Tuhanan, dengan kewadjiban mendjalankan Sjariat Islam bagi pemeluk-pemeluknja menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab ; persatuan Indonesia dan kerakjatan jang dipimpin oleh hilcmah kebidjaksanaan dalam permusjawaratan perwakilan serta dengan mewudjud,kan suatu keadilan Sosial bagi seluruh ra,kjat Indonesia.

Djakarta, 22 Djuni L945

ttd. Ir Sukarno
Drs M. Hatta

Mr Achmad Subardjo
Abikusno Tjokrosujoso
Abdulkahar Muzakkir
K. A. Wahid Hasjim

Mr A. A.

Maramis
H. A. Salim
Mr Muh, Yamin
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Sau'dara Ketua,dqn_ Madjeli's Konstituante jang rterhonmat,
-ini,

sebelum _saja- menjelesaikan pembitjaraan

ingin.,saja
pertanjaan
gepadj-ukan_beberapl pertaniaan.
ini --saja tukepa{.a
{lukan
.madjelis,ini untuk mehdjacli' pertimbingan
dan saja sendiri belum akan mendjawabnja. Mudah-rnuo-atran pertanjaan ini {apat didj,adlkan bahan dan kalatr perlu
sail kemukakan djuga dalam pemandangan umum
-ak_an_

babak

kedua.

1. Apakah

:

sebetulnja fungsi Konstituahte ini?

KJta mengetahui bahwa fungsi kita ialah menjusun
__

undang-undang Dasar. sampai dimanakah kompetensi kita
gnluk nnenjusun undang-undang Dasar wegara Republik
Indonesia itu, apakah kita mempunjai kekuasaan unttik meljgsun suatu undang-undang Dasar jang merubah sa,ma sekali struktuur Negara ini mendjadl hidieu unlpamanja atau:: :

kah mendjadi merah dan

2.

sebagainja?

.!'l

Apakah nama Negara jang akan kita susun Undangundang Dasarnja ini?
Nama ini"harur #r";T-dengan djiwa Indonesia dan sesuai dengan masjarakat dan lieadaan bangsa Jndonesia.
3. _s.4ng did_alam pembitjaraan, kita rnenjebut-njebut
_
Kepa_lq Negara dan kita pernah mengalami dua oran! Kepala Negara jgrg terkenal dengan nama ,,Dwitunggalt dan
sekarang ,,Dwitglggal" itu sudah tidak ada sedj,i$ Desember tahun jang lalu.
Kita telah lama mengenal ,,Dwitunggol", apakah ,,Dwitunggal'l itu baik, apakah Ekatunggal- lebih 6aik ataukah
mesti lebih dari 2 pimpinan negara kita?
Bagai'rna_na kubq s_etjara, kotektif jaitu dengan adanja
sat_q, presidium? Ini
$ug" baru merupakan, peitanjaan.
Kemudian saudara Ketua, karena waktu sudah larut rnaka
pida'to ini saja tutup. sekian sadja dulu, mudah-muclahan
uraian saja ini akan mendapat perhat,ian.
Terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara, sebetulnja sekarang ini masih
ada_ satu pembitjara lagi. jar'tu Saudara Ati Mansur, tetapi
berhubung clengan kesehatannia, beliau tidak akan berbitjara sekarang melainkan besok sadja.
'Dengan demikian mak a atjara buat ma'lam, ini, telah
se.
lesa'i. TaQpf
tutup
rapat,
perlu,saja,periini,
laja
g---------------,e!e-lum

ngdtli'an kepadri saudara"saudara jang terhi,mpun'dalarm
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Panitia Perumus, supaja Saudara-saudara itu besok mengadakan rapat. Saja t'idak menundjuk seorang Ketua walaupun Ketua Sementara, tetapi saja ingin menundjuk Saudara Mr J.C.T. Simorangkir sebagai tenaga pertama jang
mengumpulkan para Anggota Panitia Peru,mus, sehingga
dapat terdjamin, bahwa Panitia Perumus itu paling lambat besok telah dapat mengadakan rapat dan menetapkan
susunan pengurus dan tjara kerdjanja.
Kemudian saja minta kepada para Anggota Panitia
Musjawarat Konstituante supaja besok djam 17.00 mengadakan rapat dan ini adalah undangan Ketua.
Maka rapat malam ini saja sudahi ,dan akan dilandjutkan
besok pagi djam I dengan ,meneruskan atjara ,,Soal-soal
jang patut dimasukkan dalam Undang-undang Dasar".
Sekian dan rapat saja tutup.
(Rapat ditutup pada djam 23.10).
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KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA
Sidang ke

II, (Tahun 1957) Rapat ke 40.

Hari Rabu, 22 iVlei 1957.
(Djam panggilan:

Atjara

: 1.

Ketua

:
: R. A. Goelangg6.

Sekertaris

9.00).

Surat-surat masuk.
Melandjutkan pemandangan umum ba"
bak pertama mengenai laporan Panitia
Persiapan Konstitusi tentang soal'soal
jang patut dimasukkan dalam Undang'
undang Dasar dan sistirnatik Undangundang Dasar.
Mr Wilopo.

,

Anggota jang hadir: 3?7 orang.

R. P. Soewarno Warnodiprodjo, Soemarto, K. H. Fakih
Usman, A. Sjafiuddin, Anwar Sutan Amiruddin, Kiai Ha-

dji Sapari, Tony Wen, Ir

Soeroto Mangoensoemarto, Andi
Gappa, Sudiro, Soewarti Bintang Soeradi, Hutomo, Raden
Hubertus Soetarto Hadisoedibjo, Dr H. Sukiman Wirjosandjojo, Mr J.C.T. Simorangkir, Mr Renda Saroengallo, G"
Winaya, Rd. Hamara Effendy, Kasim, Kijai Hadji NoerAlie, Mr Lukman Hakim, Mr Gele Harun, I Gde Putra
Kamayana, Ischak Surjodiputro, A. Jasin, K. H. M. Sjukri,
A. Anwar Sanusi, Djamhari, Abadi, Baheramsjah St. Indra,
Slamet Jv., Prawoto Mangkusasmito, R. Hendrobudi, K. H.
Ahmad Azhary, Ir Sakirman, Hadji Ibrahim Siti Ebong,
Nj. Siti Salmi Sismono, Subandi Martosudirdjo, As'ad bin
Moehammad Alkalali, Ketut Subr6ta, Soesilo Prawiroatmodjo, R. Soekarno Djojonagoro, Dr Soedibjo Widjojokoesoemo, D. N. Aidit, M. Sumbarhadi, Nj. Amir Sjarifudin Djaenah, Achmad Sumadi, Prof. S.M. Abidin, Moh. Munir, Nj.

Hadji Ratu Aminah Hidajat, K. H. Taufiqurrahman, Sukarni Kartodiwirjo, Hadji Aboebakar, Nj. Kamsinah Wirjowratmoko, Ir Set'iadi ReksoproCjo, Tan Ling Djie, Sarmidi
Mangunsarkoro, Amelz, Asnawi Said, Raden Hadji Ach-

mad Hasbullhh, Prof. H. Abdul'Kahar Muzakkir, Mohamacl
Pattisahusiwa, Drs A. Raya Rangga Andelo, Hadi Soejono,
Abdul Radjab Daeng Massikki, Hadji Abdullah Addari, K.
H. Muhammad trsa Anshary, Ifijai Hadji Abubakar Bastari,
Iskandar Wahono, Emor Djajadinata, Atmodarminto, Nj.
Sr.rlasmi Mudjiati Sudarman, Hadji Zainal, Mr R. Pratikto
Sastro Hadikoesoemo, Mr Wilopo, R,.H. Hadjid, Osman Raliby, Nj. Nadimah TandjutrS, Soediono, H. M. Zainuddin,
Zainoel Abidin Sjoe'aib, Nj. Mien Sutari Abdul Gani Sqriolrusumoo R. tr'erdinandus Basoeki Poerwosapoetro, Soedijono Djojoprajitno, Bisri Kijai Hadji Mustadjab, H. M. Salim Fach{y,, K. H. Masjkur, Mick Nirahuwa, Baraba AbdUllah; rProf.,,Mr Dr,R. M. Soeripto, Ahmad Nawawi Saleh,
Achmad Zak<afia, H. Ridwan, Maschoen Hadji Achmad
Fauzy, Nj. Adiani Kertodiredjo, M., Ng. Gede Sosrosepoetro, Dr Imanudin, Moenawar Djaelani, Hermanu Adi Kartodihardjo, K. H. Sjauki Ma'sum Kholil, Kj. Abdulmanab
Murtadlo, R. Mochtar Praboe Mangkoenegara, Kasijati, K.
H. Abdoel Channan, Datoe Poetrawati, K. H.,Achmad Zaini, H. Nachrowi Thohir, Sajogia l{ardjadinata, Fladji Soekrgn, Kjai Hadji Harun, K. H. A. S. Mansjur, K. H. A. tsa-

krisidiq, Nihajah,

Ali

Masjhar, Hadji Abu Sudja. Alwi

Murtadlo, Rd. D, Soeparta Fartawidjaja, K. H. Anas Machfudz,, Kijai Zahid,, H. Moh. Thohir Bakri, Nj. Abidah Mach:
fud, Rd.,' Soenardi Adiwirjoiro, Soetedjo Brodjonegoro, Achmad rAnwar, Muntaha, Sarikoen Adisoepadmo, Rachmat
Susanto (S. Rachmat), Alimarkaban Harsono, R. Sudjarwo
Haryowisastro, Muhamad Hasbi Ash ,*shiddieqy, Dr Soembadji; R. S., Hadisoemarto, Dr R. Surjodipuro Parijono, H. Soetadi, Tedjo, S. Sardjano, Dr Sahir Nitihardjo, M. Pratikto,
Suputro Brotodihardjo, H. Muchjiddin al. Churaifisj, Abdul
Djamil Misbach, Achmacl Mudatsir, K. H. R. Abdullah
Awandi, Kiai;Hadji Ali Maksum, K. H. R. Fatchurrachman
Kafrawi,.R. Sardjono, Oetomo, Nj. S. D. Susanto, Affandi,
Suhari Kusurnodirdjo, Nj. Solichah Saifoedin, Soegito' alias
Danoesoegito, R. Ng. Sumodarmodjo al. Sujamto, Mochmadan Salim, Soelardi, ,Saleh Abdullah, Dr Soehardi, Kijai
Iladji Mocharnad Cholil, Aehmad Dasuki Siradj, Muchamad
Adnan,," Toeraibhan Adjho€fi, , Soepardan Martosoewito;
Roespaiidji, Atmowirogo, Sadji Sastrosasmito,' Karrkono
Partolcu3uriro a'lias'Kaihadj aja; Mr K. B.' Ti S." (soedarisman )
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B. Mang Rehg Say, V.B. da Cbsta,
Dr R. Valentinus Soedjito Dwidjoatmodjo, R. M. HadisoePoerwokoesoemo, Drs

beno Sosrowerdojo, Kijai Hadji Maksoem, Kamhwidjaja
Sujud, Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja, Madoniiharna, Suratno, R. Soegana Ganakusunlah, 'Mas ,Uluhamad
Bachar, Muhamad Sjadeli Hasan, Oesmadi, Asmarai'fladi.
K. Hadji Abdulrachman, K. R. R. H. Moh. Noh Xdris, Boe:diman Triasmarabcedi, Radja Kaprabonan, Enin Sastraprawira, Dr Gunow&n Partowidigdo, R,aden Basara'Adiwinata,
Hadji,, Abubakar Jusuf, Hadji Husein, R. Abdurochman
Wangsadikarta, Hadji Muhamad Dachlan, R. Hollan Sukmadiningrat, Muhamacl Rusjad Nurdin, Kijai Hadji Saleh SoIahuddin, R,, Mnhammad Sjafe'i, Abu B.akar, Achmad Dasuki, K.II.A. Dimjati, D. Sukardi, Hadji Asjmawi, K,H. Moehamad Sjadjari, Ismail Dahlan Djuru Alam, H. Mohamad
Toha bin Moh. Nur, Hadji Umar Bakry, Hadji Mansur
Dt. Nagari Basa, Hadji Sjarkawi, Ratna Sari, Ruslan Muljohardjo, Tengku B"y, Hadji Iljas Jacoub, Mochtar Husin,
Binanga Siregar gelar Sutan Mangaradja, Hadji Abdul Rahim Abdullah, Muhammad Ali Hanafiah Lubis (MAHALS),
Anwar Nasution, Rurnani Barus, M. Arsjad Th. Lubis;, ZAi'
nal Abidin Nurdin, Hadji Moeda Siregar, H. Adnan Lubis,
Mr Sufrunan Hannzah, M. Sabri Munier, Ibrahim Ugman,
Hadji Ali Usmatr, H. Mhd Basiuni bin H. Imian, Abdultah
Jazidi, H. M. Marwan Nur, Darrnawi Mtlnawir, H. M. EIa.nafi Gobit, H. Husain Qadry, Hadji Ruhajah Abdulhamid,
lVlochsen bin Sokma Wira Said, Sajid Abubakar Alaydrtts,
Ds Wilhelm Johannis Rumambi, Jakin Intan Parmata, H.
S. Djamalluddin Dg Paremma, Abdurrahman Sjihaab, Abdul Muin Daeng Myala, Siti Ramlah Azies, Abdul Rahim
Munier, Daeng Maradja Lamakarate; Siswosudarmo, Mohammad Arifin bin Abdulrahman, I. Gusti Ketut Ngurah,
Gulam, P.S. da Cunha, Soeratno, Alimin, Ni. Setiati Surasto, Kijai Hadji Akrom ChasanSr, Mr AChmad Astrawina.ta, Kijai Hadii Munief, K.' H. Dachlan Abdoelqohhar,
K. H. Gbzati Asj'ari, Lalu Lukman, Mohamad Sanusi; 'H.
Mustadjab, Abdulrnadjid L, Mandja, Zamz;ami Kirnin, lArnold Mononutu, Abdul Malik Ahmad, Sabilal ,Ras;iad,: Ab'
Moch.'Maehftldz Etfendte;'H. BatF
dul Muchid Ma'sum,"K.
",K. IIi Asnawi rHadisidwojo, ' W.' A. R;dhman;
rurh''Djatuit,
Nj. Mr Tutilarsih' Harahdp,'Ds T.'Sihoriibing; Sarworio': S.
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Soetardjo, Argo Ismojo, Basuki, Karel Supit, Firmansjah,
Nj. Tresna sungkawati Garnida, Hoesain poeang Limboro,
A. S. Dharta, R. Achmad Soekarmadidjaja, Sjamsoe HarjaUdaya, Pangkoe bin Oemar, Soedjono Tjiptoprawiro, Usman Hamid, R. Moedjoko Koesoemodirdjo, Achmad Bastari bin Achmad Daud, singgih Praptodihardjo, Maimunah,
R. Soetedjo, Muhamad Amin La Engke, M.A. Chanafiah,
Jean Torey, Sunarjo Umarsidik, Djoko Oentoeng, Ahmad
Boeshairi, Muhammad Djazulie Kartawinata, utarjo, Raden
umar Anggadiredja, Nur sutan Iskandar, sjamsulhadi Kas-

tari, R. Hadji Doeldjamil Adimihardja, Sutan Mohamad

Jusuf samah, sutimbul Kertowisastro, R. usman Ismail,
Sapija Mahthys, Ismail Kartasasmita, Hadi sosrodanukusumo, Usman Mufti Widjaja, Soepardi, Slamet S., Karsono,
Sumowarsito, Nj. Ratu Fatmah Chatib (Ratu Ifat), S. Notosuwirjo, Hasan Nata Permana, Izaak Riwoe Lobo, R.A.
Sri Kanah Kumpul, W.A. Lokollo, R. Soelamoelhadi, K.
Muhammad Afandi, T.A. Djalil, sri soemantri Martosoeyignjo, Mamiq Djamita aI. LaIu Abdullah, H. Husein Thaha,
Kwee Ik Hok, R. Iskandar, H. Andi Kasim, Rd Apandi
Wiradiputra, Ds J.B. Kawet, Wikana, Achmad Djoedjoe,

Soelaeman Effendi, Ds E. Uktolseja, M. Ng. Moch. Hamiah,
Estefanus Kandou, H. Abdulhafidz bin Hadji sulaeman,
Dr Aloei sabu, Mr R.H. Kasrnan singodimedjo, Abdulwahab
Turcham, O.N. Pakaja, Gulmat Siregar,, Suxmantojo, R.
-Hadji
soendoro Hadinoto, Rustama Ikrat, Hadji Masjkoer,
Abdulkabir, Moh. Achijad chalimi, Mohd Ma'sum Jusuf, H.
Abdullah Afifudin, Atang Moch. Muchtar bin Tohir, Bey

Arifin, Prof. Mr soediman Kartohadiprodjo, Abdur Mu'in
usman bin Abdul Mu'in, Julia sarumpaet-Hutabarat (Nai

Poltak), Jahja Jacoub, Ismail Nongko, Dokter Koesnadi,
Samhudi, Hendra Gunawan, Otong Hulaemi, HAMKA (Ha-

dji Abdul Malik Karim Amrullah), K.H. Moh. Muchtar

Mustofa, Raden Moeljono Moeljopranoto, winarno Danuatmodjo, Kasimun, M. Tahir Abubakar, K.R.T. prakosodiningrat, suparna sastradiredja, H. Moh. Sadad Siswowidi-oio, Aminuddin Muchlis, Amir, Mochammad Tauchid,
Abdurachman Said, Hidajatdjati, Nope Kusa, R. Oemarsaid, l\dr Djaidin Purba, Rakutta Sembiring Berahm anal
Mr Djamaluddin Glr Dt. Singo Mangkuto.
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Wakil Pemerintah:
Ketua: Rapat saja buka. Djumlah Anggota sidang ada
501 orang. Quorum tetap 334. Jang hadir sekarang ada SSO

orang.

Saja persilakan Saudara Sekertaris untuk membatja-

kan surat-surat jang masuk.

Sekertaris: Surat-surat masuk

jang perlu mendapat

perhatian ialah:
1. Surat dari Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.) dalam Konstituante jang berbunji sebagai berikut:

"Bandung, 15 Mei 1957.

Nomor : 5BlUm./57.
Lampiran :
Kepada
-oPerihal : Perobahan susunan Jth. Sdr.

Pengurus Fraksi
Ketua Konstituante
Nahdlatul Ulama
di
(N.U.) dalam KonstiBandung.
tuante

Dengan hormat,
Bersa.ma ini dipermaklumkan dengan hormat, bahwa susunan Pengurus Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.) dalam Konstituante diadakan perobahan-perobahan sebagai berikut:

Ketua

Wk. Ketua I
Wk. Ketua II
Wk. Ketua III

Penulis I
Penulis II
Penulis III

Pembantu-pembantu

Sdr.
Sdr.
Sdr.
Sdr.
Sdr.
Sdr.
Sdr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

B.

K.H. Masjkur,
K.H. Sjukri,
H. Muda Siregar,
R. Moh. Ali Mansur.
Abdul Moe'in Utsman,
Achmad Anwar,
Darmawi Munawir.
Sdr. R.H.A. Hasbullah,
Sdr. K. Otong Hulaemi,
Sdr. Ali Masjhar,
Sdr. Saleh Abdullah,
Sdr. Abubakar Jusuf,
Sdr. Abdullah Jazidi,
Sdr. K.H.M. Sadjari,
Sdr. Ahjak Sosrosogundo,
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sdr'

o

ii

Munaw&r' DiaelBilio:,:
1_0. Sdr. H. Mustadjab,
11. Sdr. Gulam,
r..

:.

..,

.:.it.

.:.

.j-

Alamat Sekertaris Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.) dalam

Konstitu&nte sernentara:.D$alan :Kopo" No.,84, A,Eand,uog.
Demikianlah agar mendjadi maklurn adanja, dan diumumkan seperlunja.
Pimpinan: Fraksi Nahdlahrif Ulama
(N.U.). Dalam Konstituante;
';
'

' '1 r"

:

Ketua :
t.t.d. K.H. Masjkur.
, r.'

;

j.

t,;

i;

,:

; '

. .

t t.d. Achmad Anwar."

.

Surat kedua ialah dari Fraksi Katholik . jang
.-: bunjinja
'

ltt

Indohesia ,
"Konstitg4nte Repphlik
::'
Fraksi Kattrolitr
...,
Sekertariat:;Hotel Homann K. 79.

No.

72/T.K.:/K.

..

l',"
'
' .'

:

't

,

'

se.

'r',t,t,'.t
,1!,,

.

' "
:r

'

.;;.

:
,

: Perobahan perwakilan
. -i' '| i
dalam Panittia Persiapan
.l
; , ' Konstitusi dari' Fraksi Katholik. :
:
. ' ::l;
Larnpiran''- ,
,. '
Bandutrg, 20 Mei 1957.,
,.

Atjara
"

':.

,

'

j
'..:

.'

Menundjuk surat ,.kami teqtanggal 13 Pebruar,i : 1957
No. 9/PK/L957, bersama ini,kami memberitahukan bahwa
Anggota Konstituante Noi ,?2, Saudara Prof. Mr R.A., Soe,

hardi, sedjak hubarnja,Kabinet Ali ke II, sudah actief ,kembali dalam kedUduka{,rnja,,sebagai Anggota Kqnstituante., ,
Selandjutnja,. padai : napat-pertemuan,Konstituante ter'
tanggal r13 Mei 1957 telah ,hadir pula Saudara Prof. Mr
R.A. Soehardi untulc, menunaikan tugasnja sebagai Anggota Konstituante. ,. ,i,,::.', :
Berhubung' dengen;hgl ,ini, djumlah keanggota.an fraksi
kami bukan, lagi ,terdiri dari I (sembilan) orang, tetapi
tr 0 (sepuluh), orrng.i, Mengingat ketentuan pasal 44 Peraturan Tatartertib., Kon$tituante, rapat fraksi kami tertanggal
,

r

:

2:Y0

15 Mei 195? telah mengambil keputusan untuk rnemadjukan 4 (ernpat), tjalon untuk Panitia Persiapan, Konstitusi,
jang $usunannja sebagai berikut:
1", I. J. Kasimo, anggota, no. ,10 T anggota la.ma,
2, , , Drs ,,'B. Mang Reng Say,
',
anggota no. 225
anggota laman
-,
i'i
3. Prof. Mr R.A. Soehardi,
'i

':

,

4.

t

:

P.S. da Cunha, anggot4 ro,,
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anggot4

,[1ru,
Dengan demikian, maka wakil' ka.mi dalam,'Panitia,Ru,

{nah Tangga, Saudara Dr R.V, Soedjito' Dwidjoatmgdjo;
jang dulunja merangkap duduk dalam. Panitia,,Persiapan
Konstitr.lsi, sedjl$ pemberitahuan ini, hanja.,d"pduk dalam
Panitia Rumah Tangga sadja.
SEkian,harapmaklum. ' ,
Kepada,
Jth.- Ketua Konstituante R.I.

di
Bandung.

,

,'i,

,

,

.,-,,,.,1

A.n" FrakSi Kathoii$,

I(etua, '':
u.b.

.

,

'

:.

:

Sekertaris,
(P.S.
da Cunha) Wkl
t.t.d.

'Ketua: Rapat jtns terhormat, saja ingin rnengeluarkan sed,ikit pendjelasan mengenai Panitia Perumus.-Seperti
Saudara-saudara sekalian mengetahuinja,.kita sudah mem:
punjai Panitia Persiapan K,onst'itusi jang siAp lengkap,' jang
s.udih: mempuktikan- mempunjai tjara kerdj4 ig$ -!pit.
IIasiI kerdjanja pada ting^kat periama sudah '-disadgkan
kepada Saudara-sau,dara sekalian. Tjara kerdja Pan-itia Per'
siapan Konstitusi itu perlu djuga d'iperkembang'kan. Tidak
bisa rapat Panitia Persiapan Konstitusi atau sidang Panitia
Konstitusi' jang akan datang itu hasil kerdjanja
Persiapan
-ditingkat
itu sadja.
masih
Saudara-sludara sekalian mengetahui "bahwa' tugas dari
Panitia Persiapan Konstitusi itu pertama-tama: merentjan?kan "Ko'nstifusi. Kedua: mengadjukan pendapat:pendapat sebagai bahan untuk Rapat Pleno untuk mqqtlap4l perietudjuan. Ketiga: ialah mengenai prosedur,r bagaimana
menetapkan atjara.atj'ara. .Iang, ketiga pada waktu ini, tidak
,'
'
perlu saja djelaskari.
,,ialah
jang
perlu saja , kernukakan
rtu'gas
Jang pertama
'
konsti'.
Panitia Persiapan Konstitusi unttik,me.rentjanakan
:

:
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dan jang kedua, exploreren, memperluas, rnemperdalam, memadjukan alternatieven dan sebagainja kepada
rapat ,pleno. Dua tugas ini perlu saja inscherpen, saja
pertadjam supaja mendjadi pegangan untuk memperkembangkan hasil kerdja Panitia Persiapan Konstitusi itu.
Dilihat dari sudut inilah kita membentuk Panitia perumus.
Dari rapat pleno diharapkan bebe,rapa hal, pe,rtamatama ialah jang berupa pesanan-pesanan. Artinja pesananpesanan itu suatu hal jang tertentu. Hal-hal jang tertentu
itu berarti hanja kalau sudah didukung oleh sebagian terbesar Anggota dalam rapat pleno. Sebetulnja banjak soal
jang sudah bisa disetudjui sebagian besar dari Anggota
dalam rapat pleno. Misalnja sadja kalau kita akan mendengar dan mengikuti segala pembitjaraan, kita dapat ,rnentjatat suatu pesanan jang sudah disetudjui oleh sebag,ian
Anggota dari rapat pleno, ialah mengenai bentuk Negara
Republik. Barangkali Republik jang demokratis. Kedua,
t_uqi,

soal wilajah. Tentang wilajah ini saja kira tidak akan
menimbulkan tjektjok, sehingga Panitia Pe,rsiapan Konstitusi bisa uitwerken wilajah itu mendjadi daerah juridiksi
da,lam Undang-undang Dasar Indonesia. Sampai dimana
adanja gedung-gedung diplomatik, ambasadon-ambasador
dan lain-lainnja. Hal ini bisa di-u'itwerken dala,m Panitia
Persiapan Konstitusi.
Sebetulnja sudah banjak jang bisa didistileer sebagar
pes,anan. Kita umumnja karena terlalu memperhatikan perbedaan, maka kita terkedjut bahwa sebetulnja kita - itu
sudah banjak mempunjai persetudjuan-persetudjuan jang
sama. Maka dari itu, apa jang sudah bisa diisetudjui itu
supaja di-registreer oleh Panitia Perumus itu. Tetapi jang
belum disetudjui djangan dianggap sebagai pesanan, untuk
itu masih ada tempo. Djadi jang berupa pe,rsetudjuan dulu

jang di-regis,treer.
Ada lagi kelo'mpok-kelompok dani pendapat jang belum
mendapat persetudjuan, tetapi sudah seiring-sedjalan, misalnja soal,,demokratis".,,Demokratis" jang bagaimana,
saja kira bisa disetudjui kalau berdasa,rkan pemilihan
umum, demokrasi jang terdjelma dalam pemilihan umum,
dalam sistiim perwakilan. saja tidak tahu apa seterusnja
fa'ham demokrasi itu masih tjukup 'bisa ditjatat sebagai
faham jang disetudjui.
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dj.ugl ryelge.nai t_erm demokrasi itu suctah ditjatat
JeJapi
,dapat
sebab
disetudjui, maka kita disini behanter.tr drri purya_ndqgln umum saudara-saudara jang harus ditjatat
oleh Pa'nitia Perumus sebagai pen;um,bing atau sebagai
Laison officer jang membeiikan pesanan-pesanan itu [epada rapat pleno dan Panitia persiapan Kbnstitusi.
Kemudian diyga ada kelompok-kelompok jang berbeda.
Konstitusi kita harus berarti mengenai soal-sballang disetudjui, irng -berbeda tidak. Makf sebaiknja harus "oit;ari
dan un1a-nti sebagai perumusan jang bisa diperdeb,atkan
tuk itu kita masih mempunjai waktu. -Dari itu mulai sekaralg didistilir jang sudah pasti disetudjuinja.
Misalnj-a sadja r_nen-genai hak asasi dan alaminan kedu.dukan
kebebasan hakim itu mesti bisa disetddjui, dan bisa
didistilir sekarang untuk dise,rahkan kepada panitia persiap_an Konstitusi. Jang- lain, jang masih-didaram persoalan,
lkan_ dipakai sglagqi bahan eiplorasi untuk m6mperluas
dan kemudian dimadjukan sebagai bahan alternatif dalam
rapat pleno untuk dibitjarakan selandjutnja.
Kemudian apabila saudara-saudara dapat bekerdja demikian, ka,rena dalam fraksi dan sidang pleno kita bisa mengumpulkan qualitatit 40% setudju sed-angkan nanti dalam
sidangJaqg.?\?n datang dalam pertengahan bulan Agustus
sekali lagi 40%, maka habis ta[un inf kita dapat mdngharapkan 4r{i Panitia Persiapan Konstitusi suatu proef -vat
een somheid dari ontwerp atau tjontoh dengan gb%o quantitatif, sedangkan untuk jang z0% itu kita Jediakan wit tu
1 tahun. Dengan urutan jang demikian dalam waktu 2 tahun sudah dapat kita selesaikan tugas Konstituante ini.
Mudah-mudahan itu semua mendjadi antjer-antjer bagi
saudara-sauda-ra. s,aja diluar negeri-sering hitan;a,,Kirikira memerlukan berapa waktu-Konstituinte bersidang?,,
Pada umumnja saia mendjawab z tahun, tetapi saja susulkan pendjelas-an lain, bahwa saja hanja Ketuanja, djadi jang
menentukan bukan saja, tetapi majo,riteit dalam ronslitriante itu.
saudara-saudara harus sadar akan keduclukan kita, jaitu
bahwa didalam- sedjarah Konstituante kita menghadapi pekerdjaan jang berat, chususnja assernbry kita ini. menghaontwerp, sematjam tjara' jang masak: untuk dipers'em-d"-pl
bahkan kepada rakjat.
atao
atr"

Kalau kita mengambil tjontoh dari negara Argentinia
misalnja, Constituent Assembly disana harus menjiapkan
Konstitusi dalam waktu 3 bulan. Akan tetapi jang harus
mendjadi pekerdjaannja ialah hanja merubah Konstitusi
lama, jaitu Konstitusi tahun 1952.
Sebagaimana Saudara-saudara ketahui, baru-baru ini pemerintahan disitu disudahi dengan Peronisme, maka konstitusinja harus diganti. Menggantinja mereka anggap mudah
sebab hanja merubah Konstitusi tahun L952 dengan bahanbahan opgave lengkap dan djumlah perubahan itu hanja
meliputi 30 pasal.
Tentu sadja merubah 30 pasal bisa diselesaikan dalam 3
bulan. Tidak demikian halnja dengan tugas kita. Kita harus
membikin sama sekali selengkapnja suatu undang-undang
jang permanent. Ini jang saja anggap perlu didahulukan
untuk ,,inscherpen" lagi tugas kita dan keadaan dimana kita sedang bekerdja pada waktu ini.
Nanti Saudara-saudara dari Panitia Musjawarat Konstituante saja undang untuk berapat, untuk sama-sama menentukan prosedur, menjusun laporan-laporan jang harus
diberikan oleh Panitia Perumus.
Dengan pendjelasan ini, maka selandjutnja kita pindah
kepada atjara jang biasa, jaitu kita mempersilakan kepada
sisa pembitjara semalam. Kita mulai dengan Saudara Ali
Mansjur. Saja persilakan Saudara Ali Mansjur mendjadi
pembitjara pertama. Oleh sebab Saudara Ali Mansjur belum datang maka saja persilakan Saudara jang terhormat
Madomiharna.

Madomiharna: Saudara Ketua, dan Rapat Pleno Konstituante jang mulia.
Sesuai dengan pe,rnjataan beberapa pembitjara jang lebih dahulu daripada saja, Sidang Pleno Konstituante jang
ke II tahun ini, jang sekarang kita tengah melakukannja
sudah mulai mengindja:k pada taraf persoalan pemb,ahasan
penjusunan Konstitusi jang arnat penting.
Sekarang kita sudah sampai pada suatu atjara persidangan untuk menghirnp,un dan mene'tapkan soal-soal jang patut dimasukkan da'lam Undang-undang Dasar.
Berhubung dengan itu organisasi kami, Persatuan Rakjat
Desa (P.R.D.), sewadjarnja mengemukakan pula bahanbahan jang telah dihimpunnja, pada sidang Konstituante
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I

julg mulia ini,

dengan pengharapan semoga soal-soal popok _ jang akan saja kemukakan ini mendapat perhatian
Saudara-saudara jang terhormat.
Saudara Ketua, setelah saja peladjari setjara sungguhsungguh bahan-bahan jang sangat berharga jang telati di-

sadjikan oleh pimpinan Konstituante ditambah dengan

kump_ulan bahan-bahan disertai rumusannja

jang didapat

dan disusun dari dan oleh Panitia Persiapan Konstitusi
dan ditambah pula dengan bahan jang kami himpun sendiri, sungguh banjak bahan-bahan tersebut
Dari semua bahan-bahan jang sangat banjak itu, pokoknja _ agar supaja kita dapat menjusun dan men,etapkan
Uqdryg-undang Dasar ,bagi Negara dan rakjat kita lang
sebaik-baiknja, dalam arti kata tepat dan dapat toepassen
unturk didjadikan suatu pegangan sebagai pe,raturan-hidup
manusia bangsa Indonesia jang bernegara, baik untuk digunakan sekarang maupun untuk masa depan:.
Kala,u kita meneliti setjara seksama sedjarah kehidupan
manusia sedjak purbakala dari abad ke abad, dari hidup berkelompok-kelompok, hidup setjara primitif sampai ke abad
atoom ini, dimana cl,unia sudah mentjapai pengisi manusianja ,tidak kurang dari 2000.000"000 manusia, termasuk Indonesia jang rberpenduduk B0 djuta orang, maka dari sedjarah p'ertumbuhan kemanusiaan itu, kita dapat mengetahui bahwa perdjuangan hidup menudju kemadjuan, dan
kemadjuan otak, akal dan pikiran manusia dalam perdjuangan hidupnja menudju perbaikan, tidak dapat dihalangi oleh siapapun djuga.
Tiap tingkatan perdjuangan hidup manusia itu tidak
dapat terlepas, dan se,lalu sesuai dengan keadaan dan waktu tingkat kebutuhan hidupnja.
Tetapi hakekatnja sedjak dahulu sampai sekaratrg, djiwa
perdjuangan manusia itu, dimana sadja ia berada, golongan dan bangsa apapun djuga ia menamakan diri, adalah
sama
ia sebagai manusia jang hidup, ia ingin hidup betul-betul sebagai manusia, sebagai machluk Tuhan jang adat,
tabiat, kedudukan dan martabatnja, lebih tinggi daripada
machluk-machluk lainnja. Ia ingin hidup bebas dari segala
pemerasan atas manusia dan oleh manusia, ia ingin mempunjai hak-hak jang sama antara manusia d,engan manusia
sesuai dengan ketjakapan pribadinja masing-masing, ia
ingin bebas dari segala ketarkutan dan antjaman-antjaman

;
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jung menimpa dirinja, ia ingin bebas dul leluasa menjatakan pcndapat dan bertukar pikiran, ia ingin bebas untuk
menentutcan nidupn.'la baik untuk pribadinja maupun untuk
kepentingan daerah atau Negaranja.
Perdjuangan umat manusia itu ba'ik sifatnja untuk kepentingan individu maupun untuk kepentingan umum, pokoknja ia lahir dan hidup didun'ia ini, memerlukan sjaratsjarat jang sempurna dar'i mulari ia dilahirkan sampai dib.ari
tua, hidup tenteram, tjukup ,,sandang pangan", subur
makmur, gemah ripah loh Djinaw'i (bahasa daerah), dalam
bahasa Indonesia setjara singkat ,,Negara subur, rakjat
makmur".
Demikian pula perdjuangan bangsa Indonesia chususnja
sedjak berabad-abad lnmanja, ia terus berdjuang, berdjuang untuk mentjapai tjita-tjita suatu bangsa, bangsa
Indonesia jang mempunjai Negara sendir'i, jang mempunjai bahasa sendiri jang tanahnja sangat subur, rakjatnja
sangat ban'jak, ia ingin bebas dari segala sifat penindasan,
pemerasan, pendjadjahan dar'i mana dan oleh siapapun
djuga.

Kekedjaman imperialisme, kapitalisme, feodalisffie.. dor
kolonialisme di Indonesia tjukup pahit telah dirasakan oleh
bangsa Indonesia, sehingga karenanja melukai perasaan
tiap bangsa Indonesia pada umumnja, ketjuali mungktn
tidak terasa oleh para begundalnja.
Kemarahan bangsa Indonesia iang berabad-abad lamanja
telah ditukai itu, jang telah diperas dan ditindas oleh kapitalis dan imperialis, dibuktikan, terutama setelah diproklarnasikannja kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal
17 Agustus tahun L945.
Kemarahan rakjat jang sudah lama terkandung itu me-

letus disertai suatu tekad iang sutji mengusir fihak pendjadjah dar'i muka bumi Indonesia ini.
Perlawanan rarkjat Indonesia jang maha dahsjat ini, disamping mengusir pendjadjah dan mempertahankan ke'
merdekaannja itu, dalam batinnja disertai pula itikad (tj'itatjita) jang sangat murni, ialah mengehendaki bentuk dan
susunan pemerintahan di Indonesia jang dapat dipakai alat
untuk mentjapai kemakmuran dan keadilan sosial bagi
bangsa Indonesia, sehingga tiap Warga Negara Indonesia
dapat terdjamin hak-haknja sebagai bangsa iang merdeka,
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dan dapat terpenghi kebutuhan hidupnja, sedjadjar de,ngan
bangsa-bangsa lain jang telah merdeka.
Tjita-tjita r1]<jat _Indonesia seterah proklamasi 1z Agustus tahun L945 sebagian telah ditjantumkan dan diatur
dalam Konstitusinj_a baik jang dibuat pada tahun L945,
Konstitusi tahun 1g4g maupun dalam undang-undang Dasar sementara tahun 1gb0 jang masih berlaku simpai
sekarang, walaupun belum sempurna.
T)engan ditjattumkannja hab dan, pasal-pasal dalam
__
undapg-undang Dasar sementara jang membdrikan ketentuan-ketentuan hukum bagi rakjai Indones,ia untuk membentuk sebuah dewan atau madjeHs jaitu Konstituante dip?na Flra Anggotanja dipilih langsung oleh rakjat melalui pemilihan umum, berarti rakjaf Indonesia sendiri telah
lgrdja.miq hak-hakqia - untuk _ mbnjusun dan menetapkan
Konstitusi Negaranja jang lebih sempurna sesuai deirgan
keinginan dan tjita-tjita rakjat sendiii.
saudara Ketua, kehendak dan tjita-tjita rakjat Indonesia
itu kini terletak padq bahu kita sekarian, p-ara Anggota
Konstituante jang terhormat, jang tela,h berdjandji -itau
bersumpah alan setia pada tugasnja untuk rneruriruskan
s_egala kehenda! dan tjita-tjita rakjai itu dan diwudjudkan

dalam sebuah undang-undang Dasar jang berisi semua
ketentuan-ketentuan pokok demi kepentingan Negara dan
hangsa Indones,ia baik untuk waktu- sekarang maupun d.i-

kernudian hari.
Kedjadian-kedjadian dan perkembangan-perkembangan
keadaan di Negara. kita pada dewasa ini, sep,snti pula oleh
sementara pembitjara jang lebih oahut'u 'daripbda saja,
telah -banjak disinggung, mernberikan puia bahan-bahan
jl"g berharga bagi kitt para Anggota ^Konstiiui"tu, ,uhingga sew-adjarnja har,us men:dapatkan perha,tian dari kita
seka'lian sehingga_ segala sesuatu^ jang sekiranja oapil men,imbulkan ketidak _pu_asan {ari mas}arakat rnooneiia, se$_ap_at mungkin _pokok-pokoknja dafat terdjamin oatam
Undang-undang Dasar jang sedang kita susun.
saudara Ketua, untuk memberikan gambaran bagaimana
sikap dan pendirian olganisasi kami, dan bahan-naEin apa
jang akan kami kemuliakan: p,ada sidang Konstituarrte ,u|<a1ang ini, maka dalam pegrandangan u*um jang pertama
ini,
saja ingin kemukakan bahan-bihan pokoli dfia..m garis
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besarnja sadja, sebagai rumusan daripada uraian saja diatas ini.
Pertama: Undang-undang Dasar Negara kita jang sedang kita susun, harus benar.benar ,merupakan Undang.
undang Dasar jang mempunjai type a la Indonesia sendiri
jang dib,uat o'leh rakjat Indonesia, bahan-bahannja dari Indonesia, dan setelahnja diolah dapat diterima dan dimakan
oleh bangsa In,donesia, jang rakjatnja terdiri dari berbagai
suku bangsa dari ber,bagai kepulauan.
Kedua: a. Adapun bahan-bahan Konstitusi berbagai
Negara jang telah disadjikan maupun jang akan disadjikan
lagi oleh pimpinan Konstituante, tetap mendjadi bahan
jang sangat 'berharga untuk didjadikan, bandingan dan pengalaman dalam membuat Undang-undang Dasar kita
sendir,i.

b. Ternjata sekali bagi saj;a setelah dapat membandingkan antara Undang-undang 'Dasar negara-negara lain dengan Undang-undang Dasar Negara kita jang telah dibuat
pada tahun 1945, 1949 dan 1950, saja dapat menjatakan

d'isini bahwa Undang-undang Dasar Negara kita itu tetap
mendjadi bahanr jang sangat utama, dan dapat didjadikan
dasar dalam menjusun Konstitusi baru nanti, walaupun
saja aku bahwa banjak soalnja jang prisipiil jang perlu
diadakan perubahan, baik ditambah maupun dikurangi.
Tetapi banjak pula soalnja dalam Undang-undang Dasar
kita jang dapat kita terus pergunakan.
Ketiga: Sistimatik dari Undang-undang Dasar jang sedang kita susun, saja sependapat dengan sistimatik jang
dirumuskan oleh Panitia Persiapan Konstitusi jang terdiri
dari mukaddimah pada permulaan, bab-bab, bagian-bagian,
babak-babak, pasal-pasal, ajat-ajat dan anak ajat.
Sistim ini selainnja telah dipergunakan oleh Undang-undang Dasar kita, setelah saja mengadakan perbandingan
dengan konstitusi'konstitusi berbagai negeri, memang banjak'. pula dipergunakan, walaupun tentunja disana sini
terdapat perbedaan-perbedaan.
Keempat: Mukaddimah.
Mukaddimah Undang-undang Dasar jang kami atau organisasi kami hendaki jang demikian tersusun setjara luas
dan berisi, sehingga dapat menggambarkan dan dapat
memberi gambaran pada siapa sadja jang membatjanja,
rangkaian sedjarah dan perdjuangan se:mua bangsa Indo278

nesia. jang_anti penindasan, penghisapan dan pendjadjahan,
dan jang berdjuang dengan segala keuletan- menudju ke-

adilan, kebahagiaan dan kemakmuran.
Ketegasan Dasar Negara dalam mukaddimah harus disusun sedemikian rupa sehingga tiap rakjat Indonesia dan
siapapun djuga jang membatjanja, tidak akan menimbulkan be,raneka warna tafsiran.
Kelima: Mengenai bentuk Negara, organisasi kami
ingin mengemukakan harapan pada para Anggota Konstituante .jang terhormat, dan kemungkinan besan harapan
sail in! qama, dengan harapan sebagian besar rakjat In-donesia, ialah dapat ditjapainja suatu synthese claii semua
partai dan golongan di Konstituante, sehingga bentuk negara jang akan bersama kita tjiptakan nanti, betul-betul
dapat diterima dan disambut ba,ik, oleh rakjat Indonesia.
tidak ter_ -Jang terang bagi organisasi kami dan kiranja
lalu pagi kalau dikemukakan sekarang, ialah -bahwa persatuan Rakjat Desa (P.R.D.) tidak akan dan tidak berkehendak merubah bentuk Republik dari Negara kita beserta
bendera kebangsaannja Sang Merah putifi.
Ada_qun bentuk Republik Indonesia selandjutnja apakah
tetap Kesatuan atau Federal, baiklah kami tegaskan- pada
kesempatan lain, hanja pada dasarnja organisasi 'kami
akan mempertahankan dan memperdjuangkan agar semua
bangsa _ Indonesia irng daerahnja terpentjar dalam kepulauan dan terdiri dari berbagai suku bangsa, tidak terpetj?h bglgh satu,sama lainnja, dan ikut mendjaga pula untuk tidak memberi_ kemungldnani pada anasir-anasir jang
akan mengadu-dombakan antara daerah dengan dailrai
atau suku sama sukubangsa lainnja.
untuk itu harus adanja ketentuan-ketentuan hukum dair
didjamin ole-h undang-undang Dasar bahwa rakjat dan
daerah-daerah seluruh wilajah Republik Indonesia diberi
keleluasaan untuk mengurus rumah tan,gga da,erahnja masing-masing dengan djalan pembagian kekuasaan bntara
Pusat Pemerintahan dan Daerah jang berbentuk desentralis_qsi setjara tegas dan positif. Disamping itu untuk

mendjagq timlulqj" perasaaruperasaan dan- ged;ata-gedjala
j_aqg
lidlL_ baik, dimana daerah jang ketj,il jang berpenOuduk tidak beg,itu banjak merasa ditekan' oleh dabrah-ltaerah
jutg besar dan berpenduduk banjak perlu ada djaminan
hukurn jang konkrit dalam undang-undang Dasar- sehing-
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ga demokrasi kita ticlak ada jang menjalah gunakan an.
tara golongan majoriteit terhadap golongan minoriteit.
Untuk mendjamin keutuhan rakjat, bangsa dan Negara
Indonesia, maka kita harus sangat hati-hati dalam menen.

tukan bentuk dan susunan Pemerintahan di Indonesia ini.
Adapun ketegasan-ketegasan jang lebih lkonkrit lagi
sebagaimana tacli telah saja kemukakan akan saja sampaikan pada kesempatan lain.
Saurlara Ketua, adapun mengenai soal-soal lainnja seperti
perihal dan dasar manusia; ketentuan-ketentuan mengenai
kedudukan kewarganegaraan; alat-alat perlengkapan negara; bentuk dan susunan kekuasaannja; bentuk dan susunan Dewan Perwakilan Rakjat, hentuk dan susunan pemenintahan Daerah beserta hak dan kekuasaannja; kedudukan
Mahkamah Agung; Pengadilan; Keuangan; Pengawasan
keuangan; Perundang-undangan, Fertahanan, Agama dan
Iain-lainnja, akan kami kemukalean pada kesempatan lain
setjara lebih luas dan setjara chusus baik dalam rapatrapat pleno maupun rapat-rapat Panitia Persiapan Konstitusi atau Komisi-komisi.
Saudara Ketua, perlu disini saja kemukakan sebelum
saja menutup uraian ini, bahwasanja Undang-undang Dasar jang akan kita susun pada taraf sekarang ini, baru akan
berhasil, sebagaimana diharapkan oleh rakjat terbanjak,
apabila kita para .{nggota Konstituante dapat menjesuaikan diri pada keadaan baik didalam maupun diluar Konstituante sendiri. Menjesuaikan diri dan menjelami. keadaan
masjarakat setjara luas dan mendalam diseluruh wilajah
trndonesia, jang bertjorak ragam adat, faham, kejakinan
dan kepertjajaannja.
Apab,ila keadaan serupa ini teiah kita jakinkan, rnaka
saja berpengharapan besar bahwa walau bagaimanapun kita
beratnja menghadapi persoalan Konstitusi, dapat kita hadapi bersama setjara musjawarat dan tolerant, sehingga
tugas jang rnendjadi beban kita jang berat ini tetap,i sutji,
dap,at kita selesaikan, sehingga melahirkan suatu Konstitusi Republik Indonesia jang mendjadi harapan rakjat.
Saudara Ketua, demikianlah sumbangan pikiran dari
saja, mudah-mudahan dapat didjadikan bahan jang berupa
setetes iuran pendapat guna menjusun Konstitusi Negara
kita"

Terima kasih.
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Ketua: Saja persilakan Nj. Setiati jang terhormat.

Nj. Setiati Surasto: Saudara Ketua jang terhormat,

dalam mengemukakan pendapat tentang soal-soal jang

patut dimasukkan dalam Undang-undang Dasar, saja akan
membatasi diri dengan rnenjumbangkan pikiran-pikiran
dari Fraksi Partai Komunis Indonesia P.K.I.) mengenai
satu soal sadja. Fraksi Partai l{omunis Indonesia (P.K.I.)
berpendapat, bahwa salah satu soal jarig sangat penting
untuk dimasukkan dalam Undang-undang Dasar Republik
trndonesia adalah masalah hak-hak kebebasan dan kewacljiban asasi warganegara.
Undang-undang Dasar dari banjak negara disamping mengatur soal-soal organisasi negara lazimnja mentjantumkan
djuga ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak asasi ma'
nusia.

Meskipun dinegara-negara kapitalis dalam prakteknja
hak-hak asasi tersebut hanja dapat dinikmati oleh segolongan ketjil manusia sadja, akan tetapi bagaimanapun djuga,
ditjantumkannja pasal-pasal mengenai hak asasi dalam Un'
dang-undang Dasar sesuatu negafa, menggambarkan hasjrat
rakj-at negara itu, supaja ada djaminan mengenai hak-hak
asasi. Kita rnetihat dalam Undang-undang Dasar Perantjis
jang dibuat setelah berachirnja perdjuangan rakja! Perantiis-datam menentang dan merobohkan pemerintahan feodal dan menggantikannja dengan pemerintah Republik.
Kita melihat dalamnja hasrat dari rakjat iang mentjari penjelesaian dari pendjadjahan, penindasan, pemerasan serta
tindakan-tindakan sewenang-wenang dari segolongan manusia terhadap sesamanja.
Djika kita menindjau perdjuangan daripada rakjat Indonesia sedjak djaman pendjadjahan Belanda serta agresi
dan pendudukan fasis Djepang, kita mentjatat dan dapat
mendjumlah pengalaman-pengalaman mengenai pengekangan har'-hak asasi manusia jang tidak sedikit.
Kita mengenal peraturan-peraturan pemerintah pendjadjahan Belanda dengan artikel-artikel dalam strafwetboeknja jang sangat terkenal djahatnja sebagai artikel-artikel
karet, artikel No. 153, 161 bis dan ter, dan sebagainja tentang larangan atau pengekangan mengenai berapat, berserikat, berbitjara, mengemukakan pendapat dan lain-lain.
2Bt

Kita mengenal peraturan-peraturan mengenai penggunaarl
tenag_a buruh setjara sewenang-wenang. Kitd ml"ngenal
punale sanctie-j.?ng meljamakan kaum buruh dengai terlak, bahkan lebih rendah daripada itu. Kita mengeilal perlakuan terhadap buruh wanita perkebunan, dimina peng-

uyhl;1te_ngusaha Belanda menggunakan tenaga burufr wanita tidak sadja-sebagai tenaga j"ng menghasilkan produksi
i-qng m-emberi keuntung.an - maieril ang -berlimpah-limpah,
digga digunakan sebas_ai objek. meiamfiaskan iripzu L'eninatangapja $gn_gan tidak adanja per_atirran-peratdritt jrrrg
meryperi p.4ildungan atau membeta nasi'5 wargane!"ru
wanita ini. Kita .me.ngenal tiadanja kesempatan 6utuioj"
.
iang lajqk, p-enghasilan atau _up?[-j"ng nrbntjukupi,- Liiu
mengenal hidup sebenggol sehari. Kita-mengeiral penggunaan tenaga kerdja dikalangan anak-anak ditrawah .,?nu,
dengan sjarat jang diluar batas perikemanusiaan.
Perdjuangan rakjat Indonesia dengan gerakan-gerakan
nasional jang pertama merupakan usaha-usiha untu-i< melepaskan diri dTi _betenggu pendjadjahan, penindasan dan
pengekangan. Datam perojuangah r-at<jat'ifii ikut
o*lamnja kaum wanita.
Perdjualgqn Kartini dalam melepaskan diri dari belenggu_ adat-istiadat kolot jang mengekang kebebasan wanit-a
sebagai gadis, isteri dan i6u, dari nele-ngsu feodirismepun
merupaka! usaha-usaha jang sangat berharga dalam merrdapatkan hak asasi manusia dan wanita.
dan gerakan-gerakan rakjat Indonesia laki-laki
-l*laiuangan
dan wanita dalam menuntut kebeb"asan dan hak-hak
asasi,. me_n^tJ-ryai puntjaknja dengan meletusnja revoiusi 1?

i.it,

Agustus 1945.
saudara Ketua jang _terhorrnat, sebagaimana tadi
saja
kemukakan, maka sudah sewadjarnja ofit<a J.rurtu -bangp ialg. qeryp:roleh hasil perdjuanlannja daram metepaskan diri dari belenggu penindasan oan pendjadjahan, io.rumuskan dan m.entiantumkan ketentuan-fbtentuan' mengenai hak-hak kebebasan dan asasi warganegara dalam
Undang-undang Dasar negaranja.
Pun dalam undang-undang Dasar Republik Indonesia
tahun 1945 tertjaltum hak-htk asasi dari' warganegara Indonesia. Hak asasi sebagai suatu djaminan ke6eb"j"r, bergerak, berbitjara,-beker$ja dan hiduo jang lajak, bagi warganegara, jang disorotkan dalam undang-unding Dasar
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Republik Indonesia tahun 1945, telah dirubah isi dan djiwan;a dengan pasal-pasal mengenai hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia dalam Undang-undang Dasar
Republik Indonesia Serikat tahun L945 dan Republik In'
donesia Sementara.
Sepintas lalu hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar
manusia dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia
Serikat jang tidak sadja mem6eri hak kebebasan asasl ke'
pada warganegara sadja tetapi kepada setiap o1a_ng sangat
simpatik dan manis didengarnja, akan tetapi dallm hakekatnja kebebasan ini melindungi dan melegalisasi tindakan-tindakan dari wakil-wakil modal monopoli asing jang
meneruskan serta memperlipatganda penghisapannja terhadap kaum buruh dan rakjat Indonesia serta menggunakan han membangga-banggakan Human Relations.
Hak kebebasan ini seperti jang dinamakan oleh salah
seorang pembitjara sebagai hak kebebasan liberal, sangat
merugikan rakjat Indonesia. Hak kebebasan itu digunakan
oleh 6rang-orang bukan warganegara terutama dalam masalah ekonomi, masalah perdagangan bahkan dalam masalah kebudajaan dan Pendidikan.
Tidak sedikit hak kebebasan ini digunakan djuga untuk
mengadakan gerakan-gerakan subversif jang merugikan
rakjit dan negara, sebagaimana kita alami pada _waktu
achir-achir ini. Penggunaan hak kebebasan setjara liberal
jang terasa akibat buruknja bagi buruh dan rakjat Indoiresia ialah dikeluarkannja larangan dbn kekangan mo'
del baru mengenai hak mogok, untuk membela kepentingan orang-orang asing.
Undang-undang Darurat No. 16 jang dapat hidup selama 6 tahun tjukup terkenal djahatnja bagi kaum buruh,
clan beratus-ratus ia beribu'ribu pemimpin kaum buruh
harus berkenalan dengan medja hidjau bahkan menikmati
penghidupan dalam hotel prodeo alias pendjara untuk beberapa waktu lamanja.
Hak kebebasan dan kewadjiban asasi jang dimaksudkan
bagi warganegara Indonesia ialah hak asasi jang me_ndja'
min perlindungan terhadap setiap warganegqra _ dalam
mengedjar tjita-tjitanja, jaitu menghilangkan feodalisme
dan pendjadjahan, serta mendapatkan kemakmuran dan
kesedjahteraan dalarn keadaan perdamaian.
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Berdasarkan hak-hak tersebut diatas maka Fraksi partai Komunis Indonesia (P.K"I.) berpendapat bahwa salah
satu soal pokok jang penting untuk climasukkan dalarn
undang-undang Dasar Republik Indonesia aclalah Hak-hak
dan Kebebasan serta KewadSiban Asasi warganegara. Berhubung dengan kedudukan dan keadaan waiita fndonesia
i_alg mSsqh !up{ terpengaruh oleh sisa-sisa feodaiisme jang
dalam hakekatnja mengekang hak-hak dan kebebasan wanita dan men-e{1p_atkan wanita pada kedudukan jang lebih
rendah dari laki-laki, maka daiam undang-unding- Dasar
mengenai Hak'hak dan Kebebasan Asasi warganelara ditjantumkan pula
jang mendjamin perfintun{an ter-pasal
It?drp hak sama lagi ryanila, sehingga terdjamin futa pelaksanaan daripada hak-hak itu dalam tehidupan sehirihari.
Berdasarkan_ Pernjataan umum tentang hak-hak manusia dari Madjelis Perserikatan Banglsa-banlsa maka banjak
pasal jang. akan sangat berguna dalam djaminan kebebasan asasi warganegara Indonesia. pasal "jang mentjantumkan bahwa sekalian orang dilahirkan -me-rdeka dan
mempunjai martabat dan hak-hak jang sama, akan memelihara dan mendjamin persaudaraan cliantara' tiap warganegar?. B_egitu pula ketentuan tentang tidak oinbterrtinnja
perhambaan dan peidagangan budak dalam bentuk apapun akan mengurangi kemungkinan dari modal monopbli
asing untuk menggunakan tjara-tjara ,,kontrak" daiam
mengerahkan tenaga kerdja.
Pasatr j?Irg menjatakan hak kebebasan berkumpul dan
.berapat,
tida\ dapat dipaksa memasuki salah satu perkumpulan, berhak untuk memasuki serikat-serikat' Buruh,
memudahkan kaum buruh dan golongan rakjat umumnja untuk mengadakan pembelaan terhadap serangan-seIa-ngan i_mg berupa pemetjatan besar-besarai, atau dengan
lain perkataan menentang_ p_engangguran, menentang tenaikan_ h_arga
penghiduprl sehari-hari, *en"frtrrrg
-barang
penambahan dipT
l.grdiq ialg sudah tazim, menentang penambatran produktivitet kerdja setjara kapitalis, potjtnla
kaum buruh dan-rakjat akan-mendapat keiernpatin untuk
mgryperlindungi kepentingan-kepentingannj a.
Hak-hak u"llr|r pelfrumpur dan berseiikaC ini akan hitang
artinja, djika tidak disertai pula d-elgan hak-hak, iang-bagi
setiap buruh merupakan hak muilak] jaitu rraf nioi8r..
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Kaum buruh jang merupakan tenaga jang tidak rnemiliki
sendiri alat-alat produtcsi, akan mendjadi alat-alat mati be'
laka dari madjikan apalagi dari kaum pengusaha modal momereka tidak diberi hak mogok, sebagai
nopoli asing, djika
-ampuh
untuk membela kepentingan-kepen'
seidiata jattg
tingannja, dan menangkis serangan-serangan dari pihak
madjikan.
Adanja pasal dalam Pernjataan mengenai ltrak-hak Manusia, iang menjatakan, bahwa setiap orang !.u{ttqt atas
kesempatan jang sama, untuk diangkat dalam djabatan pemerintah negerinja memberi djaminan kepada setiap warga'
negara untuk menduduki djabatan-djabatan. pem-erintah,
Oan tiOak sebagaimana sekarang terdjadi hanja seolah-olah
dimonopoli oleh satu atau dua golongan sadja.
Saudara Ketua jang terhormat, dengan adanja hak-hak
serta kebebasan dan kewadjiban asasi warganegara dalam
Undang-undang Dasar, maka akan dapat terdjamin hak-hak
dan kebebasan warganegara Indonesia, hak sama antara
laki-laki dan wanita, hak untuk hidup lajak, untuk mendapat pertindungan dan pekerdjaan, untuk berserikat, berLumful, mengeluarkan pendapat, untuk berdemonstrasi
dan untuk mogok, bagi kaum buruh, disamping kewadjiban asasi jang lazim dipikulkan kepada s'etiap warganegara
untuk kepentingan dan keselamatan masjarakat dan ne'
gara.
Saudara Ketua jang terhormat, sekianlah mengenai Hak'
hak serta kebebasan dan Kewadjiban Asasi warganegara.
Bagi penduduk dan orang-orang bukan warganegar,a,
Partai Iiomunis Indonesia (P.K.I.) berpendapat perlu ditjantumkannja pasal-pasal tersendiri, iang mengatur ke-

t-entuan-ketentuan dan perlakuan-perlakuan terhadanja
sesuai dengan djiwa dari Pernjataan Umum tentang hak'
hak manusla j"ng diterima dan diproklamasikan oleh Madjelis Besar dari Perserikatan Bangsa-bangsa-pada tanggatr
Desember 1948, dengan tidak mengdi"angi kepentingan
dan kedaulatan rakjat dan bangsa Indonesia.
Saudara Ketua, dengan demikian maka tiap warganega'

tb

ra Indonesia akan dapat menikmati hak-hak kebebasan

asasi, serta mendapat perlindungan dalam pelaksanaannja.
Sekian, Saudara Ketua, dan saja utjapkan terima kasih
atas perhatian Saudara-saudara.
2Bb

Ketua: Saja persilakan Saudara Abidin!

Prof. S.M. Abidin: Saudara Ketua, mengenai bahan-ba.
fan jang patut dimasukkan kedalam Undang-undang Dasar,

kami dari Fraksi Partai Buruh berbitjara dua orang. saudaBaheramsjah Sutan Indra akan membahas pembuatan
IlUndang-undang
Dasar setjara ilmu pengetahuan, dan saja
akan menindjaunja dari segi praktische politiek.
Pembuatan Undang-undang Dasar bersangkut-paut langsung dengan tudjuan membentuk negara. Didalam Undangundang Dasa_r itulah akan tertjantum berbentuk pasal-pasal tudjuan dan maksud membentuk negara itu.
Saudara Ketua, tudjuan membentuk negara itu ada
bermatjam-matjam tjoraknja, diantaranja misalnja:
I. Segolongan orang be,rmaksud menguasai golongan-golongan lain. Hal penguasaan itu dan perbedaan-perbedaan golongan jang b,erkuasa dan jang dikuasai akan
tertjantum dalam Undang-undang Dasar itu. Perbedaan-perbedaan itu akan terdapat terutama dilapangan
perekonomian dan dilapangan peradilan. Jang berkuasa dimungkinkan misalnja, membuat undang-undang
darurat dan mendjalankan peradilan-peradilan istimewa untuk mengadili kesalahan-kesalahan jang diperbuat o'leh golongan mereka. Undang-undang Dasar
Republik Indonesia Serikat dan Undang-undang Dasar
Sementara kita sekarang ini termasuk kedalam categori ini.
II. Semua warganegara dengan perantaraan wakil-wakilnja bersama-sama mengatur hak-hak dasarnja sebaga'i
warganegara dan ingin bersama-sama mentjapai keba.
hagiaan hidup. Dalam hal ini tidak ada golongan jang
berkuasa dan tidak pula ada golongan jang dikuasai.
Hak-hak istimewa golongan sudah barang tentu tidak
akan ada pula ditjantumkan.
Saudara Ketua, partai kami termasuk golongan orangorang jang bertudjuan membuat Undang-undang Dasar menurut paham kedua ini.
Menurut pahqm kami jang terpenting dan jang mendjadi
pokok-pangkal dari isi undang-undang Dasar itu ialah: hakhak dasar warganegara. Djika mengenai hak-hak dasar
warganegara itu telah ada sesuatu paham jang tertentu
maka peraturan-peraturan pelaksanaannja, sistim peme286

rintahan dan djuga bentuk dan organisasi negara harus
sesuaikan dengan tudjuan itu.
Karena itu kami tidak akan ir priori muntjul dengan bentuk dan ideo,logi negara. Bentuk dan sistim pemerintahan
dapat kita rundingkan bersama-sama, setelah ada persesulian faham mengenai hak-hak dasar warganegara. Kami tidak akan ir priori bersitegang bahwa bentuk, n_e_gara itu
harus begini atau begitu, harus misalnja Republik,Kesatuan
berkuasf memusat atau misalnja negara federal. Bentuk
negara itu harus disesuaikan dengan tudjuan membentuknji. O;ika bentuk negara jang diutamakan, mis_alnja harus
b6rbentuk federal, maka orang mudah mengira bahwa para
pengusul itu mempunjai tudjuan-tudjuan istimewa _iang
iain=daripada tudjuan bersama-sama mengatur h3k"h-al. d"-

sar sebafai wargahegara dan bensama-sama,mentjapa,i kebahagiaan friAup. Malahan mungkin ada sangkaan bahwa ada
miksud untuk memisahkan diri sama sekali.
Djika orang priori mengehendaki bentuk negar_a kesatu'
an jang berkuasa memusat dan lebih mengutamakan bentuk- itu daripada hak-hak dasar warganegara, maka orang

i

rnudah menjangka bahwa para pengusul itu mempunjai
tudjuan istimewa jang lain daripada tudjuan _ mentjapai
kebbhagiaan bersama-sama. Misalnja ada maksud untuk pa.da suatir kesempatan baik merebuf kekuasaan (coup d'6tat)

untuk golongan sendiri.

Melakukan perebutan kekuasaan dalam negara kesatuan
jang berkuasa- memusat ada lebih mudah daripada dalam
ireg-ira federal. Asal lbu-kota Djakarta dengan_ selurult k"me-nterian-kementeriannja telah dikuasai, maka telah dikuasailah pula seluruh Indonesia.
Saudara Ketua, marilah kita utamakan tudjuKarena itu,'membentuk
negara itu, jaitu mengatur dan
an daripada
merundingkan bersama-sama hak-hak dasar warganegar?
untuk meitiapai kebahagiaan hidup sebesar-besarnja bagi
seluruh rakjat.
Dalam pidato Anggota jang terhormat Mr Sudarisman tadi malam-saja mendengai satu dalil iang-mengataEan bah'
wa membua{ undang-undang dasar itu lain daripadl membentuk negara. Denfan tidak menjangkal pendaqat itu-saja
ingin meriegaskan 6ahwa membuat undang'undang dasar
un-tuk sesualu negara itu dapat diartikan membentuk (he'r'
vormen) negara i1u, jaitu memberi bentuk baru atau seti-

dak-tidaknja memberi tjorak baru kepada negara jang sudah ada itu.
s{rldjutnja jyg _menarik. perhatian saja dari pidato
_Mr sudarisman itu ialah pendjelasan jang diberikan be[au
tentang pasal 83 ajat (1) undang-undang Dasar sementara
jang berbunji:
,,Presiden dan lvakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat." Menurut Mr sudarisman, ini tidak beraiti -6'ahwa
Presiden itu tidak boleh be,rbuat apa-apa. Memang demikianlah keadaannja.
Dalam undang-undang Dasar sementara terah diatur apalqa j?ng boleh $ipe$tat oleh Presiden (Lihat pasat-paial
84, 85, 87 dan lain-lain).
Tetapi terang pula bahwa tidak ada pasar daram Undangundang Dasar sementara jang membolehkan presiden berm.e'langggr p4dang-undang Dasar sementara itu, maFqrt
lahan _ jang_ ada ialah bah,wa Presiden harus bersumpan
setia kepada Undang-rtndang Dasar Sementara itu.
Kita dapat memahami bahwa dalam keadaan darurat
Presiden merasa perlu berbuat sesuatu jang tidak diatur
dalam undang-undang Dasar sementara-. Tetapi sesuatu
jrttg telah diatur prosedurnja terang tidak -dapat dilanggar.

{aka- djika Preside_n iang pada hakekatnja harus menga-

wasi pelaksanaan undang-undang Dasar sementara itu sendiri telah melakukry pelanggaran_ terhadap undang-undang
Dasar sementara_ itu, sukarlah diharapkan terpeliharanjl
ketenteraman dalam negara dibawah pimpinari presiden

itu.

Sala membenarkan pendapat bahwa Undang-undang Dasar itu dibuat oleh manusia untuk manusia. Tetapi Jekati
telah dib'uat dan disahkan bersama-sama, maka sefrua warganegara termasuk djuga Presiden harus mentaatinja.
Djika tidak gepugi lagi dan perlu diubah, maka perubahan
itu harus dilakukan melaluf saluran-saluran jrng telah di.
tentukan.
setiap tindakan perseorangan dalam hal ini adalah tidak
sah.

saudara Ketua, berbitjara kembali tentang hak-hak dasar
kebebasan warganegara jang kami ingin diljantumkan dalam_I-Indang-undang Dasar itu, ingin kami djelaskan seba-

gai berikut:
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Saudara Ke'tua, ada satu falsafah hidup jang harus kita
pegang sebagai pangkal untuk menguraikan pikiran lebih

landjut. Falsafah itu ialah: ,,Manusia itu makan untuk

hidup, dan bukan hidup untuk makan".
Menurut falsafah itu, maka tudjuan manusia hidup itu
ialah ,,hidup" itu sendiri jaitu hidup dalam segala hal, hidup dalam perkembangan hidup, dalam beribadah, berpikir, berbitjara membangun dilapangan tehnik dan kebudajaan, bergaul dengan sesama bangsa dan bangsa-bangsa lain.
Adupun ,,makan" itu adalah salah satu sjarat daripada hidup dan bukan tudjuan dari hidup itu. ,,Makan" itu hanjalah salah satu nikmat sadja daripada ratusan nikmat
jang dapat diketjap dalam hidup.
Saja mengandjurkan itu karena sekarang telah ada beberapa negara jang mempraktekkan dan telah ada pula
pembesar negara kita jang mengandjurkan sebaliknja dari
falsafah itu, jaitu falsafah, ,,manusia itu hidup untuk makan". Menurut falsafah itu, asal manusia itu mendapat
makan dan minum jang tjukup, telah bahagialah ia. Maka
tidak usahlah ada lagi nikmat-nikmat hidup jang lain. Maka tidak usah ada lagi kebebasan berpikir, kebebasan berbitjara, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan bergaul dengan bangsa sendiri, kebebasan bergaul dengan
bangsa asing. Tidak usah ada lagi kebebasan bepergian didalam negeri dan bepergian keluar negeri. Tidak usah ada
lagi kebebasan memilih pekerdjaan atau mata pentjaharian
jang sesuai dengan bakat dan keinginan. Tidak usah banjak
lagi membatja surat-surat kabar dan madjalah-madjalah,
tjukuplah jang dikeluarkan oleh instansi-instansi res'mi
sadja. Djikapun ada kebebasan, dalam negara iang berfalsafah demikian itu, maka kebebasan itu hanja ada dalam
usaha memperbesar produksi. Orang hanja dibolehkan berbitjara dan menulis pandjang lebar, djika itu mengenai
usaha memperbesar produksi. Harian-harian dan madjalahmadjalah penuh dengan uraian-uraian mengenai usaha-usaha dilapangan prod,uksi itu.
Demikianlah negara jang mempraktekkan falsafah ,,manusia hidup untuk makan". Satu-satunja nikmat hidup iang
dapat dike,tjap dengan bebas ialah ,,makan". Nikmat-nikmat
Iainnja jang boleh atau jang dapat diketjap ialah iang didik'
tekan oleh dikta,tor atau sidang Dewan Diktatqr.
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Sekianlah uraian saja, Saudara Ketua, mengenai-hak-hak
Un'
kebebasan wargane gira iang patut kita atur dalam
dang-undang Dasar kita.
pemisekarang sampailah saja kepada ulai.an ryelgenai
Iiha; Anglota-aiggota D-ewan Perwakilan Rakjat.
Saudara Ketua,-bewan Perwakilan Rakjat adalah badan

o"rrgu*us bagi tindakan-tindakan Pemerintah' Dalam tlap'
jang mengawasi
ii;p";;;"1;-ri p.it" ad1 s.uatu pengawas
lumpuh,
Olatannju org*isasi itu. Djika bid-an pengawas itu
katiau dan korupsi akan
;,i;6 Ojaran- oigrnimsi itu akanDewan
Perwakilan Rakjat
*.r.Ojdlela. iVtit<a karena itu
kesang'
ienagai p.ngu*ir Pt*.tintah haruslah mempunjgi
gupan *.ngu*ffii kebidjaksanaan Pemerintah. untuk itu
antara Anggota-anggota
perasaan senasib sepenanggungan
"dan
in g gota-an ggola P em erintah
D ewan perwaiiita; R^tkj ;t
dengan
harus dikurangi. Mengurangi itu-dapat, dilakukan
Perwakiluitut< Dewan
*.fi"brtr ririil" pffiintnirmumAqggota-anggota
Dpyan
u"-fr*f.:rt. fVlengdnai p-emilihan
perwakilan [i;ii-;a kinupaten telah saja uraikan $qtam
panitia persiapan Konstitusi jang
i,i.i;6 ;"j" ourrfi- rapattjara perwakilan kepartaian iang
i;1". eerbeda O*ng*
il*.
berlaku set arang, fuaf.a tjari perwakilan kabupate"..
djadi
ada lebitr besai fiiunftttnja nagi'tiap-tiap kabupaten,
bagi seluruh wilajah Negara'
djuga
"
Rak'
S"enagiln dari Anggoti'anggota Dewan Perwakilan perlu
iat. wakit-wailU puttl"i-purtai"iekarang tidak merasa
lentang usaha-usaha'
il;'d;;krti p"tiangguhgan djawab
nja di Dewan'Perwiliitan natjat untuk kemadjuan daerah
id*prtlutpirinnia, ka19na itu mereka bersikap.masa-bodoh
ekonomis iang berffij;i-ihroirl- iiij*iadian politik
fil;"rg dikaiupaten tempat terpilihnja itu. Akan tetapi

{*

merasa
terfradafi prifti^lang_ telal mentjalonkannja diaagar
di'
djpl-djaganja
;;t perrri rlr.rrf *Enjumbangkari
diberi
,
tjalonkan uniut< pangi<at iltg tinggi-ting-gi
-atau ke-Pada
-bentuk djasa
lisensi iang g.*u't-gdtnut Bia-sanjf
irin Earipada bentuk pemberian uang' Uang
;;;l;i ii" tiair. oiln
partai untuk membelandjal fulltimers
ito oipurtut<an
partai
Oil:"n't"g-t:"nt.tg pttiti j.qg tlby.aT banjaknja' Suatu
lboti tjabryg sadja dan tiap-tiap
i;ri;-*firnja mempunjai
Julltimers -jang masing+natjabang membeh"djti 2 orang_"sOO,maka partai

;ilt d-nO*pri [.rrho:u Rp.
29A

sebulan,

II

itu memerlukan 1000 X 2 X 500,- - Rp. 1000.000.*
sebulan untuk mengongkosi tjabang-tjabang sadja.

. Dan kalau ada pula kongres iang dikundjungi oleh +

L200 orang dan ongkos seorang diambil rata-rata Rp.
2000,- sadja (karena harus tinggal dihotel jang mentereng

dan harus didatangkan dan dipulangkan dengan kapal terbang), maka untuk itu diperlukan pula belandja 1200 X
Rp. 2.400.000,- Djadi untuk ongkos parRp. 2000,tai itu uang diperlukan setahun + Rp. 3.400.000,Itulah djumlah-djumlah uang iang harus dikumpulkan
bersama-sama oleh para Anggota-anggota iang terkemuka,
para menteri, para Anggota Dewan Perwakilan Rakjat, para
gubernur dan lain-lain.
Maka terdjadilah suatu djasa berlingkar, suatu cirkelgang, balas membalas djasa antara para menteri, Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat dan pendjabatpendjabat terkemuka dalam pemerintahan iang tidak dapat
dipatahkan oleh rakjat para pemilih, tidak dapat dipatahkan oleh matjetnja pembangunan dikabupaten-kabupaten,
tidak dapat dipatahkan oleh bahaja kekatjauan negara, malahan tidak dapat dipatahkan oleh bahaja terpetjah belah'
nja Negara Republik Indonesia. Maka dengan demikian
pengawasan Dewan Perwakilan Rakjat terhadap Pemerintah mendjadi lumpuh.
Saudara Ketua, itulah tadi gambaran akibat buruk iang
mungkin terdjadi daripada sistim pemilihan Anggota De'
wan Perwakilan Rakjat menurut kepartaian iang masih
berlaku sekarang. Dan akibat buruk itu sebahagian telah
terdjadi, sampai partai-partai tidak mengindahkan lagi penderitaan rakjat dan tak mengindahkan lagi usaha penambahan lapang pekerdjaan, sampai larangan rakjat mem'
buat garampun dipertahankan terus, oleh karena uang komisi pembelian garam itu dari luar negeri amat menggemukkan kas pantai. Demikian pula uang komisi pem,belian
beras dari luar negeri amat menguntungkan kas partai dan
para pelaksananja, sehingga tidak usah diusahakan sungguh-sungguh memperbesar produksi beras.
Sebaliknja, Saudara Ketua, djika Anggota Dewan Perwakilan Rakjat itu dipilih menurut sisitim perwakilan ka'
bupaten, jaitu Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat
mewakili Rakjat Kabupaten, maka akan dianggap men'
djadi suatu kewadjibanlah oleh para Anggota Dewan Per'

zgl

wakilan Bakjat itu trntuk memberikan pertanggungan djawab tiap kali reces kepada pemilihnja dikabupaten, untuk
mendjelaskan apa jang telah diperdjuangkannja untuk
kemadjuan kebupaten itu, Maka dengan demikian tiap-tiap
kabupaten,akan mendapat kemadjuan dan dengan sendirinja djuga seluruh wilajah Negara. Hal kepartaian dalam
hal ini akan terdesak kebelak ang, fulltimers tidak akan
banjak diperlukan lagi dan ongkos kongres akan dipikul
sendiri-sendiri oleh para pengundjung. Perhatian jang
terutama dari para Anggota Dewan Perwakilan Rakjat ialah melajani kepentingan para pemilihnja dikabupaten.
Achirnja, Saudara Ketua, untuk memudahkan pembitjaraan pembuatan Undang-undang Dasar, saja andjurkan
supaja dipakai sadja sebagai working-paper Undang-undang Dasar Sementara kita sekarang. Adapun dengan bab
jang mana akan dimulai dapat kita rundingkan lebih landjut, tetapi menurut pendapat saja lebih baik dimulai dengan bab: Hak-hak dasar kebebasan warganegara.
Ketua: Saja persilakan Saudara K.H. Asjmawi jang terhormat.

K.H. Asjnnawi: Assaiamu alaikum warachmatullahi wa-

barakatuh!
Saudara

Ketua jang terhormat, terlebih dahulu

saja

utjapkan sjukur Alhamdulillah atas rahmat clan nikmatNja
sehingga saja dapat bitjara pada saat ini dalam sidang
Konstituante jang akan membina sebuah sedjarah besar
dalam soal kemasjarakatan dan negara kita.
Kepad.a Saudara Ketua, jang telah memberi kesempatan
ini, diutjapkan pula banjak-banjak terima kasih.
Saudara Ketua, kemerdekaan sesuatu bangsa, pada hakekatnja, bukanlah tudjuan mutlak dari bangsa itu. Bagi
bangsa Indonesia, menurut hemat saja, djuga begitul.itr
lah keadaannja.
Kemerdekaan itu adalah ,,djembatan" untuk kemakmuran dan kalau kita akan mengatakan dengan utjapan jang
indah, -mak? kemerdekaan itu adalah ,,djembalan emas;
untuk kemakmuran sesuatu bangsa.
Tidak terasa enaknja kemerdekaan kalau rakjat itu miskin.
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Tidak terasa lezatnja kemerdekaan kalau rakjat itu sengsara.

Djadi teranglah, bahwa tudjuan kita iang terachir ialah

kemakmuran dan kesedjahteraan.
Kemakmuran itu bagi orang-orang iang beragama tidaklah tjukup kalau hanja kemakmuran duniawi sadja, tetapi
harui makmur dari dunia sampai keachiratnja.
Makmur didunia ini dan makmur diachirat, ialah tudjuan mutlak dari orang-orang jang berakal dan iang menganut sesuatu agama.
Apalah gunanja kalau kita ketika didunia jang -fana ini
dan-jang sedikif sadja waktunja makrnur dan sedjahtera,
kalau nantinja diachirat jang pandjang waktunja itu mendapat tjelaka dan sengsara?
Saudara Ketua, kita bangsa Indonesia adalah bangsa Timur, bukan bangsa Barat.
Di Timur inilah, sebagai jang dimaklumi dalam sedjarah,
tumbuhnja dan lahirnja agama-agama. Di Timur itulah aga'
ma-agama besar, seperti Budha, Jahudi Ke'risten dan Islam.
Oleh karena itu tidaktah heran, bahwa kita bangsa Indonesia hampir seluruhnja, kalau tidak akan kita katakan seluruhnja, beragama dan menganut agama, walaupun partai'
nja
berlain-lain dan keadaan hidupnja berbeda-beda.
Kita dapat menjaksikan sendiri, bahwa anggota-anggota
partai jang tidak berdasar keagamaan dan bahkan tidak menudju berdirinja sesuatu Negara Agama, akan tetapi dalam
soal hidup dan masjarakatnja, seumpamanja ketika berchitanan, ketika perkawinan, ketika upatjara kematian,
seluruhnja dilakukan menurut upatjara agama masingmasing.

Itulah satu bukti jang njata, bahwa bangsa Indonesia

hampir seluruhnja atau seluruhnja menganut sesuatu agama, dan mempertjajai adanja hari achirat.
Saudara Ketua, sekarang kita sedang mempe'rsiapkan
sebuah Konstitusi sebuah Undang-undang Dasar Negara
jang akan mengikat seluruh warganegara dengan tidak
ketjualinja.
Maka selajaknja Konsitusi atau Undang-undang Dasar
itu mentjerminkan kehendak dan tudjuan kehidupan masjarakat warganegara.
Selajaknja kalau dalam mempersiapkan Konsitusi ini pokok pikiran kita menudju pada keselam atan, kemakmuran
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dan kesedjahteraan se,tiap warganegara, bukan sadja pada
dunia ini tetapi djuga sampai-sampai keachirat.
Saudara Ketua jang terhormat, dalam memperbintjangkan kemakmur:an itu baik benar kalau kita djelaskan, bahwa tudjuan kita bukanlah kemakmuran jang terbatas, t€tapi maksud kita ialah kemakmuran jang merata, bukan kemakmuran sege'lintir atau sekelompok manusia sadja.
Bangsa Indonesia selain tinggal dikota-kota djuga didesadesa.

Bangsa Indonesia selain tinggal dan berumah dipulau
Djawa, djuga tinggal dan berumah di Pulau-pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian-Barat dan pulau-pulau
lain jang berib,u-ribu banjaknja.
Djadi, selajaknjalah dalam menjuqrn Konstitusi dipikirkan matang-matang bagaimana kiranja sehingga kemakmuran jang kita idam-idamkan itu harus merata dari
kota sampai kedesa dan dari pulau Djawa sampai kepelosok-pelosok dan keseluruh kepulauan di Indonesia ini.
Saudara Ketua jang terhormat, kami dapat menje,tudjui
paham, bahwa tidak ada gunanja sesuatu lJndang-undang
Dasar jang penuh dengan tjita-tjita sadja, tetapi tidak mengandung kemungkinan untuk dilaksanakan, karena bertentangan dengan kemauan rakjat terbanjak dari penduduk
negara.

Kami dapat menjetudjui paham, bahwa Undang-undang
Dasar atau seluruh undang-undang adalah ibarat badju,
jang seharusnja guntingannja sesuai dengan jang akan
memakainja.

Akan tetapi sungguhpun begitu, hukurn berrnasjarakat
harus mendjadi ukuran dalam rnenetapkan sesuatu pokok
jang diperselisihkan, jaitu rakjat jang sedikit harus mengikuti kemauan rakjat jang banjak.
Tidak ada sesuatu undang-undang didunia, baik undang
undang buatan manusia atau undang-undang buatan Tuhan
jang seratus prosen disetudjui oleh seratus prosen orang,
karena manusia mempunjai nafsu jang berbeda,beda dan
kemauan jang berlain-lainan.
Hukum putusan harus kita letakkan kepada suara jang
terbanjak dalam masjarakat. Barangkali begitulah jang dimaksudkan dengan demokrasi djaman sekarang dan barangkatri begitulah maksudnja hukum agam'a jang rnenjuruh
kita mengikuti ,,sawadil a'azham" dalam masjarakat.
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Saudara Ketua, soal sistimatik sesuatu konstitusi saja kira tidak perlu benar kita perbintjangkan dengan mendalam, apakah lagi akan dibawa pula bermusjawarat lebih

--

dahulu dengan rakjat.
Apakah kita akan mendahulukan dalam bab pertama bahagian-bahagian jang mengatur hak-hak asasi manusia
ataukah ak,an mendahulukan soal-soal ketatanegaraan,
ataukah akan kita dahulukan soal-soal bentuk Negara, halini rasanja sama sadja bagi rakjat, jang pokok bagi mereka
ialah ada tertjantum, baik dimuka atau dibelakang, itu tidak mendjadi soal.
Akan tdtap,i soal-soal pokok iang akan mendjadi isi Undang-undang Dasar itu haruslah dibitjarakan setjara mendalam dan kalau perlu biar lama, karena isi Undang-undang
Dasar itulah jang akan menemukan tjorak masjarakat kita
dalarn negara.
Barangkali ada djuga baiknja untuk difahamkan saran kami, jaitu kiranja sesuatu soal pokok jang akan ditjantumkan dalam Undang-undang Dasar Negara kita harus dilempar dulu kedalam masjarakat, dengan perantaraan pers, de'
ngan perantaraan radio, dan dimintalah seluruh masjarakat memperkatakannja diternpat-tempat rapat, dirnesdjidrnesdjid, geredja-geredja, dibalai-balai adat, dan kita tunggu suara-suara keputusan dari rakjat itu.
Hal itu selain soalnja cliperbintjanghan dengan menclaIarn, djuga rakjat jang kitt rvakili disini dapat pula melnperhatikan hal-ihwal jang kita bitjarakan disini, sehingga
putusannjapun clapat mereka djundjung tinggi.
Kita ambil sebuah tjontoh jaitu soal Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara, jang kita namai Pantja Sila.
Apakah Pantja Sila itu akan tetap ada, ataukah akan ditiadakan, ataukah akan dirubah dan diganti? Hal ini harus
kita matangkan pembitjaraannja, karena setahu kami soal
,,Pantja Sila" walaupun sudah banjak disiarkan, tetapi belum pernah dinilai dalam sebuah permusjawaratan resmi.
sebagai keadaannja dalam sidang Konstituante ini.
Saudara Ketua, sudah 3 buah kita mempunjai Undangundang Dasar.
Ketiga kalinja dibuat dalam waktu-waktu jang tidak tenan$.

Undang-undang Dasar jang pertama dibuat pada djaman
peralihan, jakni djaman-djaman separo kolonial Djepang
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dan

separo_ merdeka.

oleh karena itu sudah 'pasti tidak

sempurna dan disana sini terdqpa! kekurangan-kirt<urangan.

_ undang-u_n_qpng Dasar. ials .!eduq. jaitu tndang-u'dang
Dasar. Rep_ublik Indonesia serikat dibuat di Den ftaag, dt
negeri B_elanda; jaitu pada Konperensi Medja Bundai, dimana didalamnja tertjantum separo-separo, iakni separo
terdiri dari kemauan - bangsa Indonesib dan separo ^lagi
terdiri dari kemauan bangia Belanda.
undang-undang Dasar sematjam ini suclah pasti tak larna

hidupnja.
Undang-undang Dasar jang ketiga, jaitu Undang-undang
Dasar Sementara jang berlaku sampai sekarang ialah Un-dang-undang Dasar dibuat terburu pula, jakni didjaman
berlakunja Undang-undang Dasar Republik Indonesia,
jakni ketika likwidasi negara-negara serikat di Indonesia.
Djadi tidaklah heran, bahwa Undang-undang Dasar Sementara sekarang, hanja diterima oleh Parlemen Republik
Indonesia Serikat ketika itu sebagai ,,tjalak-tjalak- ganti
asah, sernentara tukang belum tiba".
Saudara Ketua, lihat tjontohnja, umpamanja sila ,,Ketuhanan Jang Maha Esa".
Apakah maksudnja ,,sila" ini'? Apa maksudnja ,,Ketu-hanan"?
Apakah Negara kita berdasarkan Tuhan?
Apakah Negara kita ini Negara ber-Tuhan? Atau bagairnana?

Apakah Negara kita berdasarkan menurut hukum Tuhan.
saudara Ketua jang terhormat, soal hak asasi manusia
j?trg tertjantum dalam pasal-pasal Undang-undang Dasar
kita, djuga mendapat tindjauan jang seksama, kareha hakhak asasi itu hanja kita tjaplok dari keputusan Perserikatan
Bangsa-bangsa di Paris tanggal L0 Desember 1948.
Kita harus menindjau sedalam-dalamnja, jakni apakah
tidak ada hak-hak asasi manusia jang terkandung dalam
agama kita atau dalam adat-istiadat kita jang belum tertjantum dalam undang-undang Dasar kita, kirena setahu
kita Agma Islam sudah mengandung hak-hak asasi manusia jang !a-nj.ak, djauh sebelum Perserikatan Bangsa-bangsa
mempunjainja.
Hal ini harus ditanjakan lebih dahulu kepada masjarakat dari kota s_ampai kedesa-desa, sampai kepelosok-pelosok, karena kalau tertinggal satu sadja trat<-trat -asasi
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T

manusia bangsa kita dan tidak ditjantumkan dalam un-

dang-und?ng Dasar, maka itu artinja Undang-undang Dasar
kita masih kurang.
Saudara Ketua, persoalan tentang siapakah jang berdauIat didalam sesuatu negara, djuga harus mendapat tindjauan jang mendalam. Apakah jang berdaulat itu rakjat,
apakah jang berdaulat itu Negara, ataukah jang berdaulat

itu hanja Tuhan Jang Maha Esa?

Saudara Ketua, didalam negara kita pada saat ini timbul pergolakan-pergolakan politik antara daerah dan pusat. Dirnana-mana didaerah tumbuh dewan-dewan, jang
mqksudnja untuk rnemperdjuangkan hak-hak daerah jang
telah hilang, disebabkan barang sesuatunja sudah berpusatkan ke Djakarta.
Walaupun sidang Konstituante ini tidaklah sidang untuk
menielesaikan soal-soal politik sehari-hari, akan tetapi pantas pula mendjadi perhatian bagi Konstituante, jakni apakah tidak Negara Kesatuan ini jang mendjadi pokok pangkal bagi pergolakan-pergolakan itu?
Dulu, pada djaman-djaman mula merdeka, rakjat Indonesia menerima Negara Kesatuan, disebabkan untuk menimbulkan kekuatan menentang Belanda, karena Belancla
kebetulan mengandjurkan Negara Serikat.
Bangsa kita ketika itu sedang berdjuang melawan Be]anda.

Pendeknja apa jang dimaui Belanda, bangsa Indonesia
menolak dan apa jang ditolak Belanda, maka bangsa Indonesia menerima.

Ketika itu jakni ketika pergolakan revolusi, belum aela
kesempatan untuk mulai, manakah jang sesuai dengan
bangsa kita jang hidup bertebaran diantara pulau-pulau
jang banjak ini, apakah Negara Kesatuan ataukah Negara
Serikat?

Dulu belum ada kesempatan untuk memperbintjangkan,
apakah negara jang kekuasaannja berpusat ke Djakarta,
lebih baik dan lebih ,,afdhal" dari negara jang kekuasaan-

nja dibagi-bagi kedaerah-daerah?
Ketika itu, Belanda mengandjurkan serikat, maka kita

mengandjurkan kesatuan.
Tetapi kalau umpamania Belanda mengandjurkan Kesatuan, mungkin kita memilih Negara Serikat. Begitulah suasananja ketika itu.
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Sekarang tiba masanja untuk menilai dan untuk mendjawab pertanjaan, jakni Negara Serikatkah jang sesuai dengan bangsa Indonesia jang'banjak ini ataukah Negara Kesatuan?

ini harus kita lempar ketengah-tengah masjarakat melalui per! dan radio dan kita di Konstituante menunggu hasil dari musjawarah-musjawarah jang
Saja kira, persoalan

diadakan didesa-desa, dibalai-balai, diwarung-warung dan
dimana-mana sadja.
Saudara Ketua, kita melihat negara-negara jang madju
dewasa ini.
Kita melihat Negara Amerika, kita melihat Negara Sovjet
Uni, dua negara raksasa jang telah madju dalam segalagalanja. Keduanja Negara Serikat!

Djadi tentu kita tidak akan malu-malu mentjontoh dua
negara jang madju itu, kalau hal ini disetudjui oleh rakjat
diseluruh pelosok tanah air.
Kalau umpamanja rakjat menerima Negara Serikat, demi kemakmuran rakjat, maka kita harus djuga memikirkan berapakah besarnja dan berapakah hanjak penduduknja setiap Negara bahagian itu.
Apakah akan diadakan negara bahagian pada setiap puIau jang besar, ataukah akan diadakan negara serikat pada
setiap suku bangsa, hal itu nanti dapat kita perkatakan
dengan mendalam.
Saudara Ketua, didunia ini sekarang ada Negara jang
djumlah penduduknja hanja 1.5 djuta misalnja Republik
Libanon, ada jang hanja L,8 djuta umpamania Republik
Tadjikistan di Sovjet Uni, ada jang hanja 1,6 djuta umpamanja Keradjaan Jordania di Tanah Arab. Djadi kalau di
Indonesia Konstituante ini mendjadikan
atau membangun
-masing-masing
4 negara, dengan penduduknja
2A djuta,
saja kira tidaklah begitu nr.enjolok.
Saudara Ketua, bertalian dengan ini, jakni ,,kalau" kita
sudah buka pintu untuk negara-negara bahagian dalam
lingkungan Negara Serikat, terbukalah pintu bagi sesuatu
daerah untuk mendirikan negara, sesuai dengan susunan
hidupnja, sesuai dengan masjarakatnja, dan sesuai dengan
kehendak masjarakatnja.
Kita ambil sebuah tjontoh, jaitu Masjarakat Suku Bangsa
Atjeh atau Masjarakat Suku Bangsa Minangkabau, dimana
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penduduknja ,seratus prosen beragama Islam, boleh rnendirlkal lfega1a;negara Bahagian Jang Islamistis, asal semualla duduk dalam lingkungan Negara serikat Indonesia jang
besar.

Tetapi hal ini, saudara Ketua, baiklah kita bitjarakan dengan mendalam apabila tiba masanja untuk itu.
Saudara Ketua, menurut jang berlaku sekarang di Negara kita, Presiden menundjuk seorang formatii untuk
membentuk Kabinet.
Formatir itu menjusun sebuah formasi Kabinet dan program Kabinetnja.
Kabine! jqng baru dibentuk oleh Presiden itu muntjul
kemuka Parlemen untuk menerangkan susunan Kabinet
clan Program Kabinetnja.
Parlemen mengadakan pembitjaraan sampai dua kali si
}_ih berganti antara Pemer,intah dan Parlemen, jang disudahi dengan memberikan kepertjajaan atau memberikan
kesempatan bekerdja kepada Pemerintah.
Hal jang serupa itu sesuai dengan Undang-undang Dasar
Sementara jang berlaku sekarang dan memang begitulah
sistim demokrasi Parlementer di Negara kita.

-

Ada satu sistim lain jang berlaku di Iran, jaitu bahwa
jang menundjuk formatir bukanlah Radja atau presiden,
tetapi Parlemen._ Program Kabinet, Parlemen djuga jang
membuat. Presiden atau Radja tinggal mensahkan saaia-.
Sistim jang kedua ini ada djuga nampak kebaikannja,
.jaitu:
1. Memperpendek rvaktu, karena Parlemen tidak perlu
memperpandjang waktu dalam menila,i susunan Kabinet dan Proglamnja, karena sudah Parlemen jang
membuat dan jang menundjuk formatir.
2. Negara ,terhindar dari rkekuasaan perseorangan, karena formatir tidak ditundjuk mana jang dikehendaki
oleh Presiden perseorangan.
3. -Ongkg! Negara tid_ak banjak terpakai untuk mengadakan sidang-sidang Parlemen jang sebenarnja dapat aiperpendek.

Sekaralg timbql pertanjaan, jakni nl?n&kah jang
dengan Negara kita diantara

sesuai

kedua sistim itu?"
Konstituante,_menurut hemat saja, harus djuga memikirkan soal ini sedalam-dalamnja, kaiau Negara t<ita akan terus memakai sistim demokrasi Parlementer.
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Saudara Ketua, pada saat ini bergoiak ciidalarn Negara
kita antara dua haluan politrik jaitu apakah kita akan terus
menerus mempertahankan sistim Pres,iden jang bersifat
konstitutionil, jang tidak bertanggung-djawab kepada Par]emen dan jang tidak boleh diganggu-gugat?
Ataukah sudah tiba saatnja untuk menukar sistim dengan sistim Presidentil Kabinet, dimana Presiden sendiri
bertanggung-djawab kepada Parlemen atau kepada Kongres, sebagai keadaannja di Arnerika?
Soal ini saja kira harus djuga mendjadi pembitjaraan
jang me,ndalam dalam sidang Konstituante ini, karena hal
ini sangat banjak sangkut-pautnja dengan perkembanganperkembangan politik dan kehidupan masjarakat.
Saudara Ketua, buat sementara tjukup sedemikian p€mandangan umum saja tentang konstitusi jang akan kita
bentuk. Dan dimana ada kes,e,mpatan nanti akan kami
ulangi lagi dalam hal-hal jang latn.
Tetapi, supaja djangan salah faham baik kami te,gaskan,
bahwa fraksi saja Fraksi Partai Islam Perti (Pergerakan
Tarbijah Islamijah), belum mengemukakan sesuatu pendapat jang positip. Pendapat-pendapat dan pendirian kami
dalam soal-soal jang diatas akan kami adjukan apabila
tiba masanja buat itu. Dan sekarang hanja baru dalam
babak pemandangan umum.
Baik djuga saja simpulkan uraian saja diatas, bahwa ketika membitjarakan Undang-undang Dasar baru na.nti, harus kita tekankan pembitjaraan-pembitjaraan kita kepada
hal-hal:
1. Apakah Undang-undang Dasar itu akan mempunjai
Wtutaadimah dan kalau ada, apa isinja?
2. Hak-hak asasi manusia jang tertjantum dalam Undangundang Dasar Sementara sekarang apakah sudah tjukup ataukah masih perlu ditambah?
3. Apakah Negara kita akan tetap Negara Kesatuan atau
Negara Serikat?
4. Apakah kiran,ja dapat ditukar, sehingga jang Inenutldjuk Formatir itu Parlemen sendiri?
5. Apakah sudah tiba masanja supaja Negara kita didjadikan sebuah Negara jang mempunjai sistim Presidentil Kabinet?
Demikianlah Saudara Ketua, terima kasih
Wassalamu alaikum warachmatullahi wabarakatuh!
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Ketua: saja persilakan saudara oetomo Ramelan jang
.terhormat.
oetomo Ramelan: saudara Ketua jang terhormat, masalah lega{? d?n pengertian tentan[ negara, termasuk
watak'dan sifatnja,.merupakan masatahlangiangat penting,
kalau tida,k mau di'katakan jang terpenting-dibid"ans ,huLuil
publik. eagl kita sekarang tenin.tenin, iesudah fl.puuil.
diproklamasikan dan banfsa dan rakjat Indonesia'lebih
dari 11 tahun. lamanja hidup, dalam satu negara jang men4jr4i milik kita rbers?me, ,mlka masalah neglra setaii mendjad.i persoalan a'kademis dan ilmijah, tetipi djugi aha*
masja.rakat sudah meruplkan masilah poli'tik prirotis. reggertian tentatg n_ggara didasarkan atas- teori jing ibersifat
ilmijah dan selandjutnja pengertian itu merupak"an dasar
tidak untuk pengerJian tentang hukum publili sadja, melainka-n $jusa unitu'k hukum paaa umuminSa. Dengin lain
kedua p_e4gertian pokoklaitu soa,l nefara dan"hukurn
-kutq,
ha.nja. dapat dibeda.',bedakan, a,kan ,tetapi tidak dapat dipisah-pisahkan_.samasekali jang satu deirgan jang iain, ja,
malahan ,terdjalin ]s_artu sama rain. oteh slba,b itu-lah, mai<a
saja kqr, kita ltid_ak. dapat mempeladjari hukum pada
gp.uqnia terpisah daripada,mempeladjai.i
negara itu'sen-kekuaiin

diri-

Dan- seperti_ kita ketahui djuga,
(hukum)
suatu undang-undang atau peraturan, adalah berasal dari
n€gara. Dengan lain. Fqt", undang-undang a,tau peraturan,
singkatnja hukum, tidak akan ada artinja, djika'tidak ada
kekuasaan _ jang dapat memaksakan orang melaksanakan
undang-undang atau p,eraturan-peraturan itu.
saudara Ketua jang terhormat, pernah oleh Fraksi partai
Komunis Indonesia (P.K.I.) diadjukan satu pengertian tentang konstitusi, maka sekarang untuk tijdlasnja saja meng1ngglp perlu diul_angi sekedarnja lagi. Menurut pengertiai
Partai Komunis lndonesia (p.K.I.),-konstitusi rirerilpakan
rumusan pokok-pokok dari kesimpulan pengalamai, keadaan _jang njata pada waktu pembuatannji dan kesimpulan kepentingan-lrepentingan dan kehdndali bangsa. Dari
p.eTgertian jang sedemikian inilah maka saja hend'ak mentjoba membahas dua soal pokok jaitu t-entang bentuk

legara dan kedaulatan rakjat. Tentang pokok-pot<ot< jang
lain akan diberikan uraianhia oleh r<a'wan-kawbn lain sefraksi saja nanti.
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:hng pertama-tama hendak saja kemukakan disini ialah

bahwa menurut pendapat Fraksi Partai Komunis Indonesia
(P.K.I.) dalam Konstituante sekarang ini, kita tidak bermak,
sud hendak membentuk negara baru. Dengan pengalaman
sedjarah ko_nstitusionil dari 11 tahun tebih ini, t<ita jang
bersidang dalam Konstituante ini, hendaknja dapat "ber-musjawarat dan bertukar pengalaman dan dengan d-emikian
93p"1 menjusun dan menjempurnakan satu konstitusi jang
kita
^inginkan bersama. Maka dengan pengertian jrng sedemikian
inilah, kita menjusun salu kbnstitusi jang diaaljt*-"j" tertjantum dan dipertahankan tjita-tjita Rdpublik
Proklamasi 17 Agustus L945.
_ De_ng1n gen'tjantumkan -dan mempertahankan tjita-tjita
Revolusi 17 Agustus 1945 dalam Konstitusi Republik tnoongsia nanti, jang lebih disempurnakannja itu, maka berartilah akan terbentuknja satu konsrtitusi jang dapat dikatakan
mengikat seluruh 'bangsa dan rakjat Indonesia. selain
daripada itu akan tersusunlah satu konstitusi jang didala,mnja akan terdjamin hak-hak demokrasi. Dengan konstitusi
iang sede,mikian sifatnja itu, maka terbentutita,rr pula satu
nation jang kuat dan tidak terpetjah-betah. Jaitu satu nation
iang tjukup kuat dan mampu menghadapi intervensi dan
serangan dari kaum imperialis dan menindas serta membasmi geral.q subverslf dan gerakan kontra revolusioner, jang
fgpualia itu bertudjuan hendak ,menghan;fjupkan Repubfi[
kita sebagai perwudjudan dari tjita-tjita Revolusi rT Agus-

tus

1945.

Saudara Ketua jang,ter,hormat, pada rtingkat sekarang ini,
perdjuangan rakja,t Indonesia disatu fihak ditudjukan untuk
mem,bebaskan diri dari kekuasaan im:perialisme. Di,samping

itu perdjuangan revolusioner djuga bersifat menghapujkan
sisa-sisa feodalisme jang rberarti hendak,mengembangkan
hak-hak de'rnokrasi. Dua sifat pokok dari per,djuangan
revolusioner dari rakja,t Indonesia, jaitu disatu rapangan

menghapuskan pertama-tama kedudu:kan modal monofofi
asing, iang terpenting dan terpokok dalam hal ini ia-rah
moda'l rmonopoli Belanda, dilapangan ekonomi, dan dilain
lapa_ngan menghapuskqn sis+sisa feodalis,me. Berhasiln,ja
p_erdjuang?n_rakjat Indonesia jang sedemikian sifa;tnja itir,
akan membuka djalan jang lebar dan gemilang untrik kemadjuan bangsa dan rakjat Indonesia disegara, rapangan

penghi,dupan.
302

saudara Ketua iqng terhor.mat, mengingat ini semua,
maka timbul pertanjaan ,mengenai ,bentrik ilegara. Bentuk
ne_g_ara jang manakah jang teibait bagi bangsla Indonesia?
untuk mendjawab pertanjaan tentang benfuk negara bagi-Indon,€sia itu, sudah tersedialah dua ljawaban jaltu bentuk negara kesatuan atau unitarisme dbn bentuk serikat
atau federalisme.
kedua bentuk negara ini telah be'rsama-sama $.emang
diahmf olleh bangsa IndonEsia, saling
berganti achirnja bentuk unitarismelih jang tn.nung. Der
menjelami-pengalaman sedja,rah :indtebih diri 11
lqan
tahun rini, maka ba.ngsa Indonesia akan berilatan menudju
keunitarismekah atau kefederalismekah? Marilah kita menindjau persoalannja.
Qgoglafls Indonesia mer-upakan nega,ra kepulauan jang
terdiri dari ribuan p_ql?g. Ada pulau jatts besar^-besar seferti
pjawa,. sumatera, Kalimantai, sulhwe-si, dan taln,iainnja
.0T
.disgpplng _ itu terdapat ribuan putau-pulau k.tjil
lainnja. Disebabkan keadaan geografis jang sedem,ikian it'u,
pql.a te.rdapatlah suatu kenjataan, bahwi perke,mbangan,
baik politis, sosial, ekonomis maupun kulturiii, tidak ber:olai
Ian. seimbang _ dan merata diseturuh keputauan Indo-

nesia. Perkembangan jang tidak seimbanf dan merata
ini mem?ng. sengadja ditimbulkan dan dipeitahankan oleh
kaum kolon{alis Belanda untuk mengeduk keuntungan semaximal-maximalnja dari bumi Indonesia. saja beipendapat tidak perlu sekarang disini diterangkan pairdjang lebar
tentang kelitjinan dan tinda,kan kedji dan kotor dari kaum

kolonialis Belanda t-erhadap bangsa- Indonesia. Soalnja sekarang ialah pengalaman apakah dan peladjaran aiakah
jang dapat kita tarik dari sedjaratr itu?Tidak adanja keseimbangan jang merata dari perkembangan inilah mudah digunakan untuk memetjan-netatr
bangsa Indonesia. Dan keadaan Indonesia pada riraktu sekarang ini belum_banjak berbeda, ketjuali dilapangan politik, dari jang sudah-sudah, maka menjalahgunikan t<eaoaan jr_ng sedemikian, tetap membahajakan- kesatuan dan
keutuhan bangsa Indonesia.
Penjalahgunaan dari keadaan jang sedemikian itu terutama de_n_gan maksud-maksud poritik tertentu, jang sementara dilakukan sampai sekarang tidak boleh'oiabiitan
ReuoF"qilq sadja, djikl tiitt masih setia pada tjitatjiti
{
lusi L7 Agustus 194b.
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sedjar_ah Indonesia djuga menundjukkan
.betapa
lgqahnja kedudukan

kepada kif a
bangsa Indonesii, waktu
l"ngg? Indonesia masih mengenal bermatjam-matjam

keradjaan.

nr.{t djika kita tambahkan disini pengaraman-pengalaman
.konstitusionil
dari negara-negara -

lain,

maka^ kit]a akan

mendapatkan peladjaran-peladjaran jang berguna. selain
negara-negara di Eropa, terrirasuk n6gara-negara
{ari
Eropa-Timur dan union of sociatist sovjet Repu"nucs, djuga
dari _r€gor&:negara_ As'ia dan Afrika t<ita dlpat menarlt
peladjaran_.jpg !id1k kurang pentingnja. Te^rutama saja
tekankan disini, dari n,egara-negara di-Asia jang baru tiftbul sesudah perang dunia kedua. Dalam hub,unfan dengan
persoalan- pokok mgngenai bentuk n'egara saja ingin melsutln beberapa kalima,t atau kete,rangan jan! dimuat da!m bu.kgnja _Mr Muhammad Yamin jang berkepala ,,proklamasi dan Konstitusi". Pada halaman go dari-buku'tersebut tertjantum keterangan sebagai berikut: ,,Angkaangka menundjukkan kepada kita, bahwa kira-kira L7 o/b
dar,i negara-negara sedunia berbentuk federai jang beraneka-warna pula matjamnja". Lebih landjut p-adi halaman itu- djuga diterangkan,-saja kutip ,,Dia"ntara piru- negarq sedun'ia, maka adalah 69 negara atau BB% jang berbentuk kesatuan, bertebaran antara beberapa repln,tit<,
ke,radjaan dan dominion".
Melihat perbandingan jang menondjol antara negaraunitaris dan federalis seperti tersebut diatas, maka bait<hrr
sementara sekarang ini mendjadi tjata'tan kita, apakah
sebabnja negara-negara unitaris berdjumlah lebih ^besar
daripada negara-negara j,ang bertjorak federal.
sedjarah tentang pembentukan nation
- Perkembangan
negara_
iang terdjadi di Eropa-dan djuga di Amerika
4uo.
se,rikat, tidak dapat d,isamakan dengan, perkembangan
spdjarl!, tentang pembentukan
nation dan riegara dt Aia
dan Afrika dan dalam hal ini termasuk di Indonesia. Eropa
!i4up dalam keadaan-keadaan jang sangat berbeda dengan
Indonesia. Indonesia dibandingkan denfan keadaan Eropa,
yakly di .Eropa timbul nation-nation dan bersama dengan
itu timbul negara-negara kapitalis, adalah berbeda. .ietutama dilapangan ekonomi plerbedaan ini nampak O3.tm.
_Dengan mempg-rhatikan keterangan diatas, ioa orang
-lekas-lekas
tertarik pada pengalaman sedjarah dari Ame304

rika serikat jalg berbentuk federasi. saja kira bagi meleka iang menjetudjui bentuk federasi irntuk Inddnesia,
keterangan. diatas didjadikan alasan, untuk memperkuat

pe-nd]riannjq. Mungkin djuga ada jang mendasarkin bentuk federal bagi Indonesia atas perigalaman di sovjet uni.
Dalam hal ini, laja kjra alasan-alasan mereka itu kurang
kuat dan tidak o-bjektif bagi Indonesia. Apakah dasarnji
untuk membentuk negara-negara bagian, a-ndaikata di Ihdonesia dibentuk negara seiit<at -Dalam hubungan ini
s-1ja ingin _mengutip b.eberapa katimat atau keterangln jang
dimuat dalam bukunja Mr-A.K. pringgodigdo janE berke"pala ,,Tiga undang-undang Dasar". Dalam-hardma-n B tertjantum keterangan sebagai berikut:
..,- makp terpaksalah pemerintah itu pada
mengha4rpi ,pembentukan negara federal jang akari dibentuk itu, b-erbitjara dengan wakil-wakil Nefara-negara

t

dan lain-lain bggian iang berdiri sendiri (janB semuan;a
didirikan oleh Belanda setelah.mereka kembaf di Indonegia) mengenai undang-undang Dasar jang akan digunakan
bagi negara federal jang akan meliputi ieluruh Indonesia
itu".
Perkataan ,,terpaksalah Pemerintah dan seterusnja"
menundjukkan kepada kita, bahwa bentuk federalisrne
tidak sesuai dengan kepentingan Bangsa Indonesia. Dan
mengingat pendeknja umur dari Republik Indonesia serikat sendiri lebih mejakinkan kita semua, bahwa federalisme mustahil dapat hidup subur dibumi Indonesia.

Menurut Fraksi Partai Komunis Indonesia (p.K.I.) bentuk
federal harus mempunjai dasar jang kuat. pembentukan
neggra-n_ggar? bagian dari satu negara federal kurang benarlah, djika hanja didasarkan atas pembagian adminisfratif
belaka, melainkan bentuk federal harus didasarkan atas
perserikatan nation-nation. Djadi kriterium bagi pembenlul.rq negara bagian adalah nation. Maka dalam hubungan
ini, dapatkah dikatakan, bahwa Bangsa Indonesia terdiri
dari logrbagai nation? Maka djika pertanjaan ini didjawab

,,tidak", tidak objektiflah Indonesia mempunjai

b-entuk

federal.
sebagaimana telah diterangkan oleh kawan D. N. Aidit
dalam pidatonja hali senin 20 Mei jang lalu Bangsa Indonesia sekarang ini b,erasal dari satu rumpun bangsa. Karena isolasi-isolasi alam jang berabad-abad nenek-mojang
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Bangsa Indonesia tumbuh dalam keadaan sendiri-sendiri
mendjadi sukubangsa-sqkubangsa atau bagian bangsa-bangsa dengan bahasa dan kebudajaannja sendiri. Meieka terpetjah-belah untuk sementara waktu, tetapi dalam proses
perdjuangan untuk kemerdekaan nasional dan untut< In.,
donesia Baru mereka bersatu kembali. semua sukubangsa
menganggap Indonesia sebagai tanah airnja, merasa berkebangsaan Indonesia, menganggap bahasl Indonesia sebagai bqha,sa persatuan dan menganggap adanja satu kebudajaan Indonesia disamping kebudajaan suktibangsa-suknbangsa.

oleh sebab itulah, maka dengan mengambil utjapan dari
Fung Karno i?ng mengehendaki, supaja Bangsa"Indonesia
lre_mbali kepribadinja sendiri, maka d;atan unitarismelah
lebih sesuai dengan djiwa Bangsa Indonesia dan terutama
lebih sesuai dengar? tjitaajita Revolusi 1? Agustus Lg4E.
Pengalap?n sedjarah perdjuangan Bangsa Indonesia
melawan kolonialisme selama setengah abio belakangan

inl,

m-enundjukkan kepada kita, bahwa Bangsa Indondsia
seluruhnjq mempunjai kepentingan jang saria, tidak terpetjah-petjah, jaitu. satu negara, jang tidak terpetjah-belah
seperti jang telah diwudjudkan pada 1z Agustus ig+s. Delgan bentuk negara kesatuan,_'dengan adanJa otonomi jang
luas dan ada s?tg _pemerintahan ientrat j-ang demokiatil
9a1 kgqt,' akan lebih mampulah Republik Indonesia menghadapi intervensi l_<aum imperialis jang bermatjam tjora[ragamnja, termasuk membasmi gerakan subversif dari kontra-revo,lusioner.
Bahwa bentuk kesatuan memungkinkan timbulnja birokr-as1 i an-g dapat
Tgrugikan _kepentingan-kepenting-an daerah-daerah, harus kita akui. _Tetapi kemungkinan
ojuga
pada
pemerintah
sentral
dari
satu
negara
federal""u;1d_a
t-uk ryetggatasi kemungkinan, jaitu djangan sampai daerahdaerah kurang mendapat per}atian, hingga terhimbat perkelgb-a-ngannja, maka dalam hubungan ini perlu ,segera^ dipetjahkan sedalam-dalamnja masalah otonbmi.
Berkenaan dengan masalah daerah, bagi mereka jang
begitu gairah atau entusias hendak memeTiahkan kejuHt"an-kesulita_nnja, terutama bagi mereka jang selalu meng{upung-hubungkan kesulitan:kesulitan oaorah dengan masalah sukubangsa, baiklah menahan nafsunja sekedii. pengalaman waktu-wakfu belakangan'ini meriundjukkan, ba[-

iii
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keretjohan timbul terutama didaerah-daerah jang sedikitpun belum melangkah kepada pelaksanaan otonomi, w8laupun undang-undang untuk itu sudah ada.
Bagi Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) soal pemetjahan kesulitan-kesulitan daerah hendaknja dilakukan me'
lalui pembentukan daerah otonomi jang seluas-luasnja dan
jang bertingkat-tingkat. Dan sesudahnja ada penjelidikan
setjara ilmiah dan mendalam tentang sukubangsa-sukubangsa di Indonesia, maka saja kira ada baiknja djuga,
djika dibentuk daerah otonomi berdasarkan sukubangsa,
tidak perduli ia ketjil atau besar, dengan hak sama, ber'
sahabat, saling membantu dan tidak ada jang diistirne\j1a

wakan.
Dengan tjara demikian lebih objektiflah pemetjahan soal
daerah. Dan djika daerah-daerah diberi otonomi, iang ber-

arti djuga dideri kemungkinan-kemungkinan untuk me-

ninggikan taraf penghidupan, baik dilapangan_ ekonomi, sosiaf dan kutturil termasuk demokratisering daerah, maka
dengan djalan demikian kedudukan bangsa da4 negara
Indonesia akan lebih kuat. Dengan alasan-alasan itu maka
Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) mempertahankan dengan
teguh bentuk negara unitarisme bagi Indonesia.
Saudara Ketua jang terhormat, marilah kita sekarang
mengindjak soal kedaulatdn. Tentang kedaulatan sendiri
dilapangan ketatanegaraan terdapat barljak teori. Pada
waktu ini ada maksud untuk memberi uraian setjara aka'
demis tentang hal ini. Dalam hubungan ini saja pandang
perlu hendak mempersoalkan kedaulatan Taki?! (sumber
kedaulatan) setjara praktis politik sadja. Kalau kita perha.
tikan ketiga konstitusi jaitu dari tahun L945, 1949 dan
1950, maka soal kedaulatan mengalami perubahan. Ferubahan pokok terdapat djustru pada Konstitusi Republik
Indoneiia Serikat. Djika pada Undang-undang Dasar tahun
1945 dan 1950 pada pasal 1 terdapat pengertian bahwa
kedaulatan adalah ditangan rakjat (pasal 1 ajat 2) djustru
pada Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada pasal 1alat (2) kalimat (bagian) jang sedemikian itu tidak terdapat.
Saja kira, hal ini bukan karena lupa, melainkan karena sengadja. Latar belakang dari pasal 1 ajat (2) Konstitusi L949
saja kira dapat kita tjari haik setjara theoritis m,aqpun pokiranja untuk, sementara dalam hulitis. Tapi tjukuplah
bungan Jni, kitt perhatikan perubahan Mukaddimah dari
3t)7

Undang-undang Dasar L945, 1949 dan 1950. Djika pada
Undang-undang Dasar t945 dan 1950 anak kalimat
maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan", ditjantumkan, tetapi djustru pada Konstitusi Republik Indonesia Serikat anak kaiimat jang sedemikian itu sama sekali
tidak disinggung dengan sepatah katapun. Saja berpendapat masalah kedaulatan rakjat dan pengertian bahwa pendjadjahan didunia harus dihapuskan itu ada hubungan jang
erat sekali.
Dikatakan ada hubungan jang erat sekali tidak sadja
. setjara theoritis, melainkan djuga politis. Djika kita mengikuti terbentuknja ketiga-tiganja konstitusi, maka dalarn
pembentukan konstitusi Republik Indonesia Serikat tangan
imperialis banjak sekali ikut tjampur dimedja konperensi
di Den Haag. Dan djika pengertian kedaulatan ada ditangan rakjat kita hubungkan dengan tjita-tjita Revolusi L7
Agustus 1945, maka dengan sendirinja terdapat pengertian
jang lebih djelas. Dinjatakan ada pengertian jang tebih djelas karena bagi tiap-tiap putera Indonesia jang patriotik
menganggap Proklamasi Republik Indonesia, sesuai dengan
isi kalimat jang diutjapkan Bung Karno jang berbunji:
,,Kita hendak mendirikan suatu negara, semua buat semua"
Dengan lain perkataan dapat dinjatakan, bahwa sumber
kedaulatan harus ada ditangan'rakjat, ditangan semua golongan dan semua lapisan jang anti-kolonialisme dan demokratis.
Dengan keterangan jang dipaparkan diatas itu, Saudara
Ketua, maka Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.)
menganggap dua soal jang saja djelaskan diatas adalah
soal-soal pokok, jaitu:
1. Bentuk Negara;
2. Kedaulatan Rakjat;
sehingga kedua-duanja perlu dinjatakan sebagai soal pokok jang patut dimasukkan dalam Undang-undang Dasar
dan ditindjau serta dihubungkan dengan pengalaman sedjarah revolusioner rakjat Indonesia melawan kolonialisme dan pengalaman sedjarah tentang masalah konstitusionil dinegeri kita.
Sekian dulu dan terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara jang terhormat, sekarang ini
baru djam 11.20, tetapi Saudara-saudara jang sudah siap
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sedia untuk berbitjara hari ini sudah tidak ada lagi. Saja
minta Saudara-saudara dari Panitia Perumus untuk mengadakan rapatnja sekarang ini djuga, djadi bisa menggunakan waktu jang terluang ini. Dan Anggota-anggota Panitia Musiawarat Konstituante mengadakan rapatnja nanti
djam 5 sore_. Dengan ini rapat saja sehors, .sampai nanti
malam djam 20.00.
(Rapat ditunda pada djam 11.25)'
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(Rapat ke-40 Landjutan).
(Rapat dibuka kembali djam 20.05).

Ketua: Rapat saja buka kembali. saja persilakan saudara Mr Loekm,an Hakim jang terhormat.

Mr Loekman llakim: Saudara Ketua jang terhormat,

sebelum me_ngernukakan pendapat mengenai ioal-soal apa
jaog patut dimasukkan didalam Undang-undang Dasar, terlebih dahulu harus ditetapkan pengertian kifa mengenai
Undang-undang Dasar beserta tudjuan apa jang hendak ditjapai dengan pembuatan Undang-undang Dasar.
Sesuai_ dengan pandangan Pimpinan Konstituante seperti iaqg 9apat dibatja dari bahan-bahan jang disampaikan
Fgpaaa Panitia Persiapan Konstitusi dalam sidangnjb jang
lalu, saja berpendapat bahwa Undang-undang Daiar itu
adalah bahagian tertulis dari Konstitusi sesuatu negara.
seperti telah kita maklum, semua Konstitusi sesuatu negara dalam arti rangkaian ketentuan-ketentuan pokok tentang organisasi negara, tjorak kehidupan bangsa, pahampaham Dasar Negara, djaminan-djaminan bagi kehidupan
manusia dan sebagainja, dapat mempunjai bentuk teitulis dan dapat djuga tidak tertulis.
Diantara sekian banjak ketentuan-ketentuan pokok jang
dimaksud itu menurut penjelidikan mengenai kehidupan
kenegaraan tidak dapat semuanja diberi bentuk tertulis
atau dituangkan didalam sesuatu Undang-undang Dasar
berhubung dengan adanja keharusan berkembang bagi sesuatu masjarakat atau sesuatu bangsa dan tidak dapat diketahuinja segala kemungkinan jang bisa terdjadi. pada
saat penjusunan Undang-undang Dasar tidak dapat terpikirkan lerbagai kemungkinan bagi sesuatu bangsa sehingga didalam perdjalanan sedjarah bangsa itu timbul berba-

gai ketentuan pokok mengenai kehidupan kenegaraan
jang bersifat melengkapi Undang-undang Dasar atal menjesuaikan undang-undang Dasar dengan keadaan dan
kepentingan jang dirasakan. Berhubung dengan itu, maka
disamping undang-undang Dasar sebagai suatu rangkaian
kete_ntua-l pokok tentang kehidupan kenegaraan jang sengadja disusun setjara terperintji dan meliputi segala lapangan, timbul sumber-sumber lain jang mbmberi- petun310

djuk pada kita tentang apa jang berlaku pada sesuatu

saat

sebagai dasar hukum, sebagai Konstitusi. Sumber itu dapat
berupa suatu kebiasaan dalam kehidupan kenegaraan jang

timbul karena keinsafan tertentu didalam

masjarakat

mengenai keharusan-keharusan dalam kehidupan kenegaraan, baik untuk melengkapi keharusan-keharusan jang
sudah ada maupun untuk mengganti keharusan-keharusan
jang dirasakan tidak sesuai lagi. Sumber lain itu dapat pula berupa keputusan badan pengadilan jang berhak, jang
menjatakan mengenai sesuatu perkara, keharusan apa jang
berlaku dalam kehidupan kenegaraan. Atas dasar pengertian demikian itu tentang Undang-undang Dasar, maka kita
harus pula memikirkan kedudukan tertentu bagi kebiasaan dan keputusan badan pengadilan dalam lapangan ketatanegaraan jang mungkin ada baiknja untuk diatur didalam Undang-undang Dasar jang hendak kita susun.
Saudara Ketua jang terhormat, disamping arti Undangundang Dasar seperti diutarakan tadi, perlu djuga saja kemukakan arti Undang-undang Dasar dalam hubungan dengan isinja. Ketentuan sikap mengenai hal ini sangat perlu dikemukakan terlebih dahulu sebagai pangkal haluan
didalam menindjau masalah penjusunan Undang-undang
Dasar; Djenis persoalan kenegaraan jang hendak diisikan
atau diatur dalam Undang-undang Dasar sangat bergantung
kepada pengertian kita mengenai Undang-undang Dasar
dalam hubungan dengan isinja
Kalau kita melihat sedjarah pertumbuhan negara-negara
jang sudah lama mengenal peraturan hukum tertulis pada
umumnja dan peraturan hukum tertulis mengenai organisasi negara pada chususnja, maka kiia akan mendjumpai kenjataan bahwa pengertian mengenai Undang-undang
Dasar berubah-ubah dan dapat disimpulkan bahwa sedjarah pertumbuhan pengertian itu menundjukkan adanja
kehendak negara-negara untuk mendjadikan Undang-undang Dasar bukan sadja sebagai dokumen jang menentukan pokok-pokok tentang organisasi negara, melainkan sebagai dokumen jang memuat pokok-pokok tentang segala
lapangan kehidupan dengan tiada ketjualinja.
Peraturan dasar mengenai kehidupan kenegaraan pada
tingkat-tingkat pertama dalam sedjarahnja ditudjukan kepada pemberian hak pada penduduk setjara tegas. HaI ini
ternjata umpamanja dari dokumen hukum negeri Inggris
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pfda tahun 72L5 iang dinamakan ,,Magna charta', dan pernjataan Hak Asasi Manusia dinegeri Amerika Serikat o*o
Perantjis pada achir abad ke-18. Klmudian peraturan itu ditudjukan-pada susunan organisasi negara s'ebagai ,u"tu organisasi kekuasaan untuk mengatur penghidripan sesuatu
bangsa dan didalamnja diatur batas-6ata! kekuasa"n n.r-

alat perlengkqpan n_e_gara, sehingga terdapat apa
llgri
:ang
dinamakan

,,Kepastian Hukum" bag-i" penduduk iesiiatu

peiaturan dasar itu ditulggara. Lamb,at laun penjusunan ^ruas,
djukan paq? _lapangan- jang lebih
kepada seturutr tapangan_kehidupan sesuatu bangsa. oleh liarena itu maka
semua undang-undang Dasar jang tersusun didalam abad
ke-20
memua.t pqkok-pokok mengenai segala tapangan
penghidupan, mulai_dari
po-ritik saripai aiiibjnsenalsan
an ekongmi, sosial dan kebudajaan. Memang o;urusan seiang demikian ini sesu-ai dengan tjita-tjit" a.*o{jaranjang
krasi
beranggapan, bahwa negari itu bukan tagi merupakan org_anisasi kekuasaan milik seorang radja,"milik
scgolongan bangsawan atau milik sesuatu golongan lain
didalam masjarakat, melainkan sebagai orginisaJi untrt
m.engatur dan memelihara kesedjahteraan ratiat seluruhnja.
oleh'sebab itu maka undang-utq?ng Dasar sebagai per-

ili,

aturan poko_k bagi suatu negaia ditih;t dari suaufpafi"*
ke-rgkjalan harug mengatrir. se_gara lapangan pengrriaupan
rakjat dalam pokok-pokoknja dengan iiaala tet:uaiinja.'
fe-su-ai de_1s1n uraian sai? diatas, maka saji berpenda-

pat bahwa undang-undang Dasar jang hendair kita susun
l?lur mengatur dalam pokok-pokolnji segala majatatr kehidupan Bangsa Indonesia,_ mulai daii suiunan organisasi
sebagai suatu tjara bekerdja untuk mentjapii kesefp_g_ara

djahteraan bersama, sampai
Fepada pokok-pokoi< kehidupan ekonomi, kehidupan sbsial,
kehidirpan liebudajartt, hibungan de_ngq1 ne_ga_ra-negqra_ l-aiq, dasar-damr ,rttiutn
iang
akan mendjadi pokok pangt<at haluan bagi bangsa [iid-oalam memandang sesuatu masarah penghidupan tan pentjatatan setjara chidmat mengenai peristiwa t^erpentin! diciasedjarah perdjuangan bangia.
lr*
il. Isi Undang-undang l)asar.
saudara Ketua, atas dasar keterangan diatas tadi, maka
saja berpendapat bahwa perlu diat-ur didalam unorng-
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undang Dasar kita jang akan datang soal-soal pokok seperii dibarvah ini.
Pertama.tama Undang-undang Dasar kita harus memuat
.Pernjataan Pokok" jang akan mendjadi ,dasar bagi kehidupan bangsa kita dan oleh karenanja akan mendjadi pokok
pangkal haluan dalam- kita memandang sesuatu masalah
kehidupan bangsa.

Pernjataan pokok demikian jang akan mendjadi bahagian pertama dari Undang-undang Dasar itu akan mempunjai sifat menjinari segala ketentuan, segala pasal dari Undang-undang Dasar sehingga akan pula mendjadi sumber
terpenting didalarn menafsirkan segala ketentuan hukum.
Saudara Ketua, pernjataan pokok demikian itu saja anggap sangat penting unt'uk ditetapkan dan dimuat dalam
Undang-undang Dasar sebagai suatu pegangan pokok bagi
bangsa kita dalam memandang sesuatu masalah kehidupan.
Pernjataan pokok jang saja maksudkan untuk dimuat da'
iam Undang-undang Dasar akan dirumuskan dalam 2 djenis
bentuk. Bentuk pertama dinamakan ,,Mukaddimah" dan
bentuk kedua bernama ,,Pasal-pasal .Pokok".
Mukaddimah Undang-undang Dasar akan memuat 3 soal,
jaitu:
1. Pernjataan tentang saat berdirinja Negara kita sebagai
suatu peristiwa penting dalam sedjarah perdjuangan
bangsa. Saat berdirinja Negara kita hendaklah ditetapkan dengan tegas untuk menghindarkan segala tafsiran
jang mungkin ada.
2. Pernjataan tentang Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan. Jang saja maksudkan dengan Bentuk Negara
ialah apakah negara itu bersifat federasi atau kesatuan, sedangkan jang dimaksudkan dengan Bentuk
Pemerintahan ialah apakah jang dipakai itu sistirn
republik atau keradjaan.
3. Pokok'pokok pikiran tertentu untuk didjadikan pegangan dan pedoman dan untuk dilaksanakan, baik

,bagi penguasa mau'pun bagi.setiap warganegara. Pokokkok pikiran ini satu persatu dan bersama-sama sebagai
kesatuan harus merupakan paham dasar bagi bangsa
kita, merupakan pangkal haluan dari sudut 'mana bangsa kita memandang sesuatu masalah, merupakan asas

diatas mana Negara kita berdiri. Dan oleh karena itu
pokok-pokok pikiran ini harus mendjadi dasar bagi
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peniusunaq. pasal-p_asal didalam undang-undang Dasar,
harus menjinari seluruh tubuh undanf-undanf Dasar.
Pokok _pikiran jang hendak saja kemu[akan u-ntuk di-

muat didalam Mukaddimah, s'esuai dengan apa jang
saja utarakan tadi mengenai arti unoanE-unoing" Dar
sar, adalah pertama-tama,,asas kerakjatan,,.

Paham kerakjatan sudah mendjadi darah-daging Bangsa
Indonesia, sebag_ai suatu pokok pendirian jan-g ilengalui
persamaan deradjat manusia.
-. Pokok pikiran iang kedua jang saja anggap perlu untuk
-pokok
dimuat adalah asas
sebagai
suatu
pen-l.rllgsaaq

dirian jals -harus dipelihara, dikem6angkan din dip6rhhankan terhadap segala kemungkinan perusakan' dari

luar. dan dalam.
Asas kebangsaan ini mengehendaki agar supaja negara
itu merupakan s.uatu organisasi jang terus-menerus mengutamakan pemeliharaan kepentingan masjarakat dalam segala lapangaq qeq?gai satq kesatuan hidup. Terhadap asas

kebangsaan ini dimasjarakat kita sekarang ini teidapat
satu pandangan jqng. me_rendahkan. Tidak- perlu kirairja
gaia djelaskan arti asas kebangsaan itu pad-a sidang irii,
karena saja p_ertjaja umumnja diinsafi benar pentiignja'

arti

asas tersebut.

Asas Prikemanusiaan adalah
jang berpang.
-satu paham
kal pada pendirian, bahwa maehluk
minusia iiu frrerup^at a"n
satu .\eqeqibadian jang m.empunjai.kepentingan hidirpnja
sendiri, 'bahwa
{is.amping itu manusia dalam ferhu,buobrnqj_a
samq
lain saling memerlukan sehinggi mer.r.,
-satu
tidak dapat hldup menjendlri, metainkan harus fri'tiup iut un
bergotong-rojong guna memelihara kepentingan ntiri*r,
bahwa machluk manusia mempunjai kepen[ingan hidud
iqng sama, sehingga oleh karenanjg iiap oiang pini potor.nja mempunjai hak dan kewadjiban lang sama. Dtngan
pengakuan, bahwl tiap orang me_rupakln iatu kepribadlan
jrqg.m-eppunjai kepentingan hidupnja sendiri, rnaka akibatnja ialah bahwa fiap orang berhik-sepenuhnja *.*p.r-

hatikan atau

me-mperdjuan-gkan kepentingan rrioubn:a
_
dengan
ggndi-ri
tidak Terugikan keptintingin
orang iaiir.
untu.k dapat. mempertahankan dan inempe-ro;uangtin- t<epentingan ]aldqnnja, maka manusia harirs ciiperiengl{api
dengaq hak-hak negara. oleh karena itu trat-trat< "aiasi
manusia seperti hak atas kebebasan bergerak, atas tene314

li

l
i

basan beragama, berkumpul, berpikir, mengeluarkan pen.
dapat, berdemonstrasi dan lain-lain, adalah melekat kepada
(tidak dapat dipisah-pisahkan ddri) pengakuan bahwa tiap
machluk manusia merupakan keperibadian jang mempunjai
kepentingan hidupnja sendiri.
Kemudian sebagai pokok pikiran keempat jang sangat
erat hubungannja dengan paham prikemanusiaan dan kerakjatan adalah asas keadilan sosial jang mengakui peqsa:
maan hak hidup diantara manusia umumnja dan oleh karenanja mengehendaki pengaturan pembagian pendapatan
jang adil diantara sesama manusia. Pokok pikiran ini tidak
akan ada perbedaan pendapat diantara kita oleh karena kita semua mempunjai tjita-tjita jang demikian.
Sebagai pokok pikiran kelima jang harus ditjantumkan
pula didalam Mukaddimah Undang-undang Dasar adalah
pengakuan ke-Tuhanan Jang Maha Esa jang telah mendjadi bahagian dari pandangan hidup Bangsa Indonesia sedjak berabad-abad lamanja. Pokok pikiran kelima ini saja
anggap penting dimuat dalam Mukaddimah untuk menjatakan bahwa penglihatan Bangsa Indonesia mengenai sesuatu masalah hidup didasarkan atas keinsafan akan adanja Tuhan Jang Maha Esa sebagai sumber segala jang ada

didunia ini.
Saudara Ketua jang terhormat, kelima pokok pikiran itu
masing-masing tidak dimaksudkan untuk berdiri sendiri.
Kelima pokok pikiran itu harus diartikan sebagai kesatuan
jang harmonis dalam arti bahwa segi-segi pertentangan
satu sama lain harus hilang sehingga tinggal sifat-sifat jarig
tjotjok dan sadar satu sama lain.
Mengenai urut-urutannja diantara kelima asas negara itu
untuk sementara belum saja kemukakan. Dan oleh karenanja uru,t-urutan jang saja berikan diatas tidak memberi
penghargaan jang lebih tinggi pada sesuatu daripada iang
lainnja.
Saudara Ketua, bentuk kedua dari Pernjataan Pokok
seperti saja terangkan diatas bernama ,,Pasal-pasal Pokok",
Pasal-pasal Pokok ini akan merupakan penegasan dan
perumusan lebih landjut tentang pokok-pokok pikiran ter'
sebut diatas untuk berbagai lapangan penghidupan. Misalnja bagi lapangan perekonomian ditetapkan pokok-pokok
pengaturannja sesuai dengan asas keadilan sosial, asas kerakjatan dan seterusnja. Begitu djuga bagi kehidupan poli'
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tik, sosial dan kebudajaan ditentukan pokok-pokoknja se-

tjara terperintji sebagai landjutan dan penegasan dari asas,
asas jang tersebut dalam Mukaddimah. Mengenai hal ini

perkenankanlah saja memberi pendjelasan sekedarnja.
Saudara Ketua, tiap warganegara berhak untuk memperoleh penghidupan jang lajak didalam masjarakat karena
itu ia berhak untuk memperoleh pekerdjaan dan mendjalankan salah suatu usaha dilapangan mana sadja jang ia kehendaki. Seluruh kekajaan alam Indonesia dapat ia gunakan guna memperoleh penghidupan baginja sendiri serta keluarganja. Ini berarti bahwa ia berhak mendapat djaminan
supaja dapat hidup, akan tetapi sebaliknja ini berarti pula
bahwa ia wadjib bekerdja guna menambah produksi, karena produksi itu diperlukan untuk mendjamin kehidupan
bangsa. Dalam alam pikiran ini tidak ada tempat untuk
seseorang jang hidup tidak dengan bekerdja, ketjuali untuk orang jang tjatjad dan karena itu tidak sanggup bekerdja. Tiap orang harus memperkembangkan ketjakapannja bekerdja, sehingga makin lama makin banjak jang
diprodusir perlu djuga untuk menambah dan memperbesar
pendapatan nasional, jang benar-benar diperlukan oleh
suatu negara jang masih muda seperti Negara kita ini.
Diatas telah saja singgung bahwa tiap warganegara berhak untuk bekerdja dan menggunakan kekajaan alam dalam usahanja. Kalau seorang warganegara bermaksud hidup dari pertanian, tentu kita dalam alam pikiran itu harus_ menjediakan sebidang tanah, jang tjukup luas dikerdjakan untuk dapat memenuhi biaja penghidupannja. Akan
tetapi kalau tanah tadi tidak dipakai untuk dikerdjakan sendiri guna keperluan penghidupannja, timbullah pikiran dapatkah kita menjediakan tanah tersebut guna orang itu, sedangkan masih ada orang lain jang m-emerlukan tanah
tersebut untuk djker{jakan guna keperluan sendiri. Apakah didalam hal ini tidak perlu diadakan pembatasan-pembatasan? Apabila kalau diingat bahwa produksi untuli neqara pe-nting sekali dinaikkan sehingga pada dasarnja tidak
dapat diperbolehkan adanja tanah jrng tidak dikerdjakan.

Pikiran ini kalau kita landjutkan mau tidak mau akan
pe.mbawa kepada suatu keharusan untuk mengatur pemakaian tanah oleh para warganegara kita jang-seefficientefficientnja dan menurut pendapat saja adalah suatu hal
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jang penting sekali dimasukkan kedalam Undang'undang
suattiketentuan mengenai hal tersebut'
ba#r
- tinaft
jang dimiliki dan- dikerdjakan oleh petani kita
traius tjuftud untuk mendjamin hidup, akan tetapi tidak
notetr b"egitu luasnja sehiniga akan membawa kearah kelebihan j.ig menga[<ibatkan kurang .llisifntnja pemakaian'
Untrik 5rang J"ttg penghidupannja tidak dtTl pertanian
p.ttu dipertirdninglan, dapattah [epadqtia -diberi tanah
i.Oangf.i" semestiirja tanah itu akan lebih berlarg,a kalau diEerikan kepadi lain orang jang laPangan pefeldjaannj" iOr dalam lingkungan perlanian, akan tetapi baginja
tinah itu tidak ada atau kurang luasnja.
Dengan perkataan lain iang leb_i{r tegas P.aka dalam
Undan!-undang Dasar perlu dimasukkan pasal jang Tengatui bitas-bata"s minimirm atau maximum, mengenai hak

milik tanah.

Saudara Ketua, mengenai faktor produksi, alat'alat
produksi, distribusi dan- pengangkutan, kita harus tet4p
berpedoman pembagian p^endapatan nasional -ialg seadiliOifnju sesuai deng"an aias-asas iang saja sebutkan tadi,
dan kenaikan produksi nasional.
pegang terus selama menghaPedoman ini wadjib
"adakita
dimuka kila karena pedoman itu
Oapi ioal-soal jang
iaLg- kita
;k;" memberi"peilelesaian soal-soal itu kearah
tuOju. Dengan singt<at dapat !?j.a katakan bahwa didalam
UnOt"g-undattg Disar har-us ditJantumkan.ketentuan bahwa aUfalat prdduksi, distribusi dan pengangkutanjal$ n91ti"g Oan vitit serta strategis dan-jang menguasai hadjat hia"p oiittg banjak dimilikf oleh Nbgaia. Ketentuan ini akan
menghitaigkan pemborosan, mempertjepat pembangunan,
*urEttitittEf.itt idanja perl6mbaan untuk memp-er.oleh kekeftfi";g"" ja"g sebedar-besarnja, denga.n mengabaikan
bagaimana
F;tingan umim. Masih_ perlu- dip.ertimb_angkan
h.ngd alat-alat produkii, distiibusi dan pengangkutan
iriniju. Apa bisa berbentuk perseorangan' persekutuan

'.

dan sebagainja.
Menurut hbmat saja dalam hal ini kita harus mentjari
bentuk iang sesuai d6ngan asas-asaq iaqg saja uraikan tadi
dan kafeni itu bentuk itu harus bersifat koperatif, sifat
jang tidak kenal pertentangan dan pemerasan.
u
S-audara Ketua, negara-n-ega-r9 muda ry-elginsafi- benar
kekurangannja didalam penghidupannja didunia sekarang

.
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ini. Nlgara-negara muda itu- harus mengedjar

,kekurangan-

lllengingat bahwa sumber-sumber pemnangunan -t.rli?.
n3,try adanja,
negara-negara itu haius denian i.tJrr"
Taka
efficient dan berhemat menggunakan sumber-ilr*nei'itu
karena itu rentjana pepb-angunan perlu diadakan, -suatu
rentjana jang dengan djelas-dan terang menggambarkan
bagaimana negara harus menggunakan 1nooafiji,- ilrrrgrnja dan lain-lain menambah kekuatan produksiiij", l"g"rimana negara akan memperoleh alat-alat untuk mem_
ban_gun itu dan tjara bagaimana merealisir rentjana itu.
oleh sebab hal. ini
-pept_ing sekali guna kehidupan rakjat
kita maka perlu diadakan
ketentuan didalam undangDasar
i.ang mengatur rentjana pembangunan. na_undalg_
lam hal ini tentu perlu dimasukkan hat-rtat janE ,trn crqat mendjamin meratanja pembangunan itu" didaerah{3era-h, dapatnja d-e1gan_ adanJa suatu- objek pemningrnrn
diperluas usaha rakjat didalam daerah oin s'en"g"inTr.
Saudara Ketua, itulah keterangan saja tentan"g pbrnjat?rl -po|<ol i-ang harus merupakan suatu bahagiin tersen-

diri dari Undang-undang Dasdr.

.tuk
F.\gang s_ebagai bahagian kedua jang saja usulkan undimuat/diatur didalam undang-undang" Dasar adalah
suatu _h4 irlg .qang_at erat hubungannja ddngan pernjata-kategoris

an Pokok tadi itu dan sesungguhn;a s-etiara
uapat digolongkan kepada pasar-pasal pokok tersebirt tadi.
Hal jang saja maksudkan ini adalah ,,,Hak Asasi Manusia" sebagai suatu djaminan akan rapangin hidup dari asas
kerakjatan d1n- asas prikemanusiaan. -Kiranja- mengenai
pemasukan ,,Hak Asasi Manusia" didalam undang-untang
??r?r_ sebagai suatu penegasan dan perintjian tdnin tandjut {_rti asas-asas jang saja kemukakan tadi, tidak akan
ada pihak jang menentangnja.
saudara Ketua, setelah ditetapkan pernjataan -pokok
dalam bentuk Mukaddimah dan pasal-pasal pokok beserta
Hak Asasi Manusia, maka segera harus menjusut tetentuan-ketentuan mengenai organisasi negara sebagai suatu
bangunan hukum j?"9 bertudjua_n meme-lihara keptntingan
Bangsa Indonesia dalam arti- seluas-lnasnja. c
Dalam ran_gka ini harus diberikan ketetapan mengenai:
_.
1) Nama Negara dan Wilajah kekuasaan Negara.

2)
3)
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Kewarganegaraan.
Bendera, L,ambang dan Bahasa Negara.

4

t

)
6)
5

I
B)
9)

Djenis, djumlah, sltsunan dan tugas Alat Perlengkapan Negara.
Tjara menjusun atau menetapkan Alat-alat Perlengkapan Negara.

Hubungan kekuasaan antara berbagai Alat Perlengkapan Negara.

Pembiajaan Organisasi Negara.
Pemerintahan daerah.
Tjara ikut sertanja rakjat dalam peinerintahan setjara
langsung (pemilihan umum, referendum dan sebagainja).
Tidak mendjadi maksud saja untuk mengadjukan sekarang djuga pokok-pokok mengenai segala soal dari organisasi negara. Jang hendak saja kemukakan sekarang hanjaiah beberapa pokok tentang Wilajah kekuasaan Negara, Kewarganegaraan, sistim Pemerintahan dan tentang soal Pemerintahan daerah dan negara dalam keadaan genting.
Tentang Wilajah kekuasaan Negara jang saja anggap
perlu untuk ditetapkan didalam Undang-undang Dasar adalah suatu kesatuan daerah jang terang dan tegas batas-batasnja. Djanganlah kita mengulangi kalimat jang tertjantum didalam pasal-pasal Undang-undang Dasar Sementara
sekarang ini jang menjatakan bahwa Republik Indonesia
meliputi seluruh daerah Indonesia. Kata-kata ,,Seluruh
Daerah lndonesia" dapat berubah-rubah artinja menurut
keadaan dan de facto dapat lebih luas daripada sekarang
dan dapat djuga lebih sempit sampai meliputi hanja beberapa pulau sadja. Saja beranggapan, bahwa sebaiknja didalam Undang-undang Dasar jang akan ciatang ditetapkan
setjara tegas apa jang mendjadi Witajah Negara kita dengan
batas-batasnja jang terang sebagai suatu modal perdjuangan kemerdekaan bangsa kita. Dapat ditentukan didalam
Undanglundang Dasar misalnja bahwa Wilajah Negara kita
adalah ,,seluruh daerah bekas wilajah kekuasaan Hindia
Belanda". Dalam pengertian ini termasuk djuga daerah
Irian Barat jang sampai sekarang belum dapat kita kuasai.
Bahwasania nrungkin dikemudian hari akan menggabr"rng
daerah-daerah lainnja kepada Negara kita atau mungkin
nama Indonesia dianggap ticlak sesuai dengan artinja jang
geografisch dan ethnografisch, itu tidak mendjadi soal.
Saudara Keiua, mengenai soal Kewarganegaraan, saja
berpendapat sebaiknja agar supaja kita hanja mengenal
7

319

satu matjam warganegara dengan hak jang sama. Adanja
perbeAaait ttat< pdtititi antara golongan Indonesia asli dan
Indon'esia keturunan- asing, seperti terdapat -da;;ir;gil
S.epgntqa merupakan
fr* p" l 58 Undang-undang Dasar
ditt ti*inasi i-ang sangat menjolok dan mer-u.gikan
il;t,i
irt jrt indonesia asli dan mengingatkan.kita P.aqa-djaman
penOjaOjahan dimana golongan bumiputera ditindas.
'-t.iitihg Sistim Peme-rintahan, maka sgatu dalil jang. ti
Oa[ Oaptf ditattgkal lagi kebenaran dan kebaikannjl dikaIangan penganut" asas Ferakjatan- seperti Bangsa. Indonesia
""Ortih [ahwa sistim peiwakilan sebagai suatu saluran
ini
ut tut melaksanakan hak politik dari rakjat merupakan su'
aiu institut ketatanegaraan iang paling tjotjok deng.an asas
sistim perllirf.jittn. Dengan Inenginsafi kekurangannja
wakilan ini senafai suatu-pokok didalam membit-jarakan sisitq.s-aia berpendaPa.t sistim
ii* p;*erintahan. Oleh kirena
sisini oidjadikan dasar didalam menentukan
il;;*;kit4
pemerintahan pusat
;il pu*eri"tarran, baik - mengenai
maupun *.ttg.nai pemerintahan daerah. Kalau kita telah
*e"btima sistlm peiwakilan, dengan maqa- kekuasaan rakjat
badan-bidan untuk dilaksanakan, maka
;il;kilkr" n.pr,ir
^kitu sudah tju\up mempunjai modal untuk
;;ffiidhnia
kata sepakat
*;;tj;Fai persetud;uan, .uritut< mendapatkan
*.ngrnai foa1-soal disekitar sistim pemerintahan.
Dengan rnengambil sistim perrvakilan ini sebagai-.suatu
Our.t, i"af<a pe"rioifrn jalg aitran kita hadapi selandjutnja
mana kekuasaan- rakjat dalam
;A;6ir,,kepafia-badan-b"adai
"tertinggl rrtn diwakilk an" . Dalam hubungan ini
iineklt
terljahn paham,,trias-politica".
Saudara Ketua, mengingat taraf pembitjaraan sekarang
ini kiranja betum saatnja untuk mengemukakan penolrlan
saia mengenii p.rroalair ini. Hal ini saja adjukan sekedar
renungan bagi kita semua didalam
ilt"k-*;lidjrdi bahanjang
akan dimasukkan kedalam Unmenentukarr ioat-soal
dang-undang Dasar.
Mlngenai soal Pemerintahan daerah, Saudara Ketua, saja beri'endirian bahwa sebaiknja ditetapkan dengan tegas
hiOrtr* Undang-undang Dasar pengertian tentang otonomi
sebagai hak mJmerintih sendiri bagi- rakjat didaerah terientri jang mempunjai kepenlingan -ch.usus. Rumusan ten'
6"9 aiti itonom:i nagi daerah-daerah itu aka! mer-upakan
pegingrn jang njata 6agi pembuat Undang-undang didalam
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rnengatur pembentukan dan pemeliharaan daerah-daerah
otonomi itu.
Negara kita terdiri dari beberapa ribu kepulauan, banjak
pulau tidak ada penduduknja, djarak dari satu pulau ke
pulau lain ada jang beberapa ribu kilometer. HaI ini segera
membawa kita kepada kesusahan kita dalam memikirkan
pertahanan kita. Belum terhitung kekuatan (potensi) kita
dilapangan pelajaran, perindustrian, pertambangan _ dan
lain-lain lapangan produksi. Ini semua tentu mendjadikan
pusing dan bingung pikiran, kalau dihadapkan kepada soal'
soal jang berhubungan dengan pertahanan. Akan tetapi
sebagai bangsa, jang tidak mau tenggelam, tentu kita tidak boleh berketjil hati dan tentu kita harus tetap berusaha menjelamatkan Negara kita dari bentjana. Bentjana
itu bisa datang dari luar, bisa pula datang dari dalam negeri. Didalam keadaan iang genting itu, timbul segera
pertanjaan, siapa jang akan bertindak.
Dan dalam hal ini Saudara Ketua, djawaban saja tidak
dapat lain daripada Pemerintahlah iang hqug tetap memegang kekuasaan. Pemerintah bisa diperketjil_ suqu+an'
nja-didalam soal ini, supaja bisa segera dan tjepat bertindak,
akan tetapi pada asasnja dalam keadaan iang ggnting itu
bentuk pemerintahan tidak berubah kalau kita berpggang
pada pehdirian Pemerintah iang bertanggung-djawab kelada Parlemen. Maka Pemerintah dalam kgad_aan jang gen'

iing itu tetap bertanggung-djawab kepada Parlemen, walau'
pun berhubung dengan keadaan iang darurat itu, Parlemen
6isa memberi keleluasaan-keleluasaan jang tertentu kepa'
da Pemerintah dalam susunan iang ketjil itu. Dalam hal
ini harus bisa dibuktikan bahwa negara jang berdasar de'

mokrasi tetap bisa menjelamatkan diri dari gangguan-g?49guan, karena saja jakin bahwa sistim demokrasi tet_ap bisa
mempertahankair diri dalam keadaan genting dan darurat.
Dengan demikian, Saudara Ketua, didalam Undang-undang Dasar harus ditentukan bahwa dalam keadaan iatg
demit<ian itu pusat pemerintahan tertinggi harus tetap ada
pada Pemerintah iang tetap bertangggng-dj?yqb_ kep.ada
irarlemen. Berhubung dengan keadaan dapat diadakan intikabinet dengan kekuasan-kekuasaan tertentu iang diperoleh dari Parlemen. Kalau kekuasaan ada pada Pemerintah (jang bertanggung-djawab kepada Parlemen) tentu
pusat kekuasaan ada pada Pemerintah {an Fresiden seba'
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ga'i

Tertingg,i,
karena kedudukannja tidak da.
akan mebubuhi tanda-tangannja diatas keputusan-keputusan dengan disertai tanda-fangan seolqng_Anggota Pemerintah jang bertanggung-djawaU kepada Dewan Perwakilan Rakjat. Lain-lain kekuaiaan eksekulif tertinggi menurut paham ini tidak ada.
saudara Ketua, kalau .kita berkumpul dalam gedung ini
membuat undang-undang Dasar tentang tjara pemerintahan kita dan se_andainja telah kita putuskan bahwa pemerintahan itu berbentuk Pemerintah pusat jang bertanggungdjawab- kep_ada Parlemen, maka didalam t<eputusan t<Ita trarus terkandung suatu tekad un'tuk mentaati keputusan terlgpgt, walaup_u! berhubung dengan konstelasi-potitik kita
tidak turut didalam pemerintahan dan termaiuk dalam
golo-ns_an jang
-dlnamgi oposisi. Akan tetapi kita menge,tahui bahwa oposisi itu berhubung dengan keldaan bisa iinti
lnenTqpi^n pe,melintahan dan jang dulu memerintah, bisa
berubah termasuk golongan oposisi. Hal ini biasa kalair kita
meng-ehendaki dalam p'emerintahan sistim demokrasi. siapa
irng kuasa lrarqs mengetahui bahwa pada suatu ketika klkuasaannja itu bisa hilang:
llilangqj_a kekuasaan itu harus diterima dengan rela hati.
Kalau undang-undang Dasar telah selesaf kita susun,
terletak J<epada semua untuk mempertahankan undangundang_ Dasar itu supaja ditaati o,reh-semua lapisan masjirakat. Qultu- pelanggaran undang-undang Dasar bukan ha_nja soal dari suatu golongan sadJa. seluluh rakjat wadjib
bersama-sama. mgngfrapuskan p elanggaran-pelanggaran itu,
Demikianlah, saudara Ketua, keterangan- dan s"a-ran-saran
s?ja didalam Pemandangan umum babak ke-I mengenai
atjara ,,soal-soal jang patut dimasukkan didalam uniingundang Dasar".
Sekianlah terima kasih.

lpglima

pat diganggu-gggat

: -

_ Ketua: saja persilakan jang terhormat saudara Mang

Reng Say.

Drs B. l[*g .tung say: saudara Ketua jang terhormat
jSns
dan rapat
mulia. Dalam pe"mandang;;
-Fraksi
-K_onstitgaltg
umum babak ke-I ini,
kami, Fraksi Fmtai ka-

tholiek (Katholiek), telah be_rbitjara kawan set atsi-tami,
Anggota jang terhormat saudara prof. Mr suharoi- oten--ue322

Iiau telah dikemukakan setjara urnurn soal-soal jang kiranja
patut dimasukkan didalam suatu Undang-undang Dasar.
Karena itu, kini, waktu jang disediakan bagi kami, akan
kami pergunakan untuk membentangkan hal-hal jang belum diuraikan oleh rekan kami jang terhormat itu.
Saudara Ketua jang terhormat, dengan mengindjak dan
memasuki atjara sidang, ,,Soal-soal jang patut dimasukkan
didalam Undang-undang Dasar" ini, Konstituante telah melangkah kedalam ruangan kerdja dan medan pelaksanaan
tugas jang telah disediakan baginja oleh Undang-undang
Dasar Sementara. Pasal 134 Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 berbunji:
,,Konstituante (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar)
bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnja
menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia jang akan menggantikan Undang-undang Dasar
Sementara ini".
Strekking jang positif daripada ketentuan pasal itu, ialah,
bahwa Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah harus melahirkan, jakni menetapkan sebuah Undang-undang
Dasar jang akan mendjadi Undang-undang Dasar jang
tetap untuk Bangsa Indonesia. Pasal I34 Undang-undang Dasar Sementara jang baru kami batja tadi, djelas
menjebut istilah ,,Undang-undang Dasar". Dengan pengertian ,,Undang-undang Dasar" inilah, maka djelas dan tegas
pulalah, bahwa Konstitusi Indonesia haruslah sebuah Konstitusi jang tertulis. Orang sering mentjampur adukkan
peristilahan-peristilahan hukum,,Konstitusi" dan,,Undangundang Dasar". ,,Konstitusi" adalah suatu pengertian genus, sedangkan ,,IJndang-undang Dasar" adalah suatu pengertian species atau pengertian jang diperintji daripada
pengertian ,,Konstitusi" itu. Konstitusi sesuatu negara dapat tertulis dapat pula tidak tertulis. Bagi Indonesia dengan
kata-kata jang terang' tegas diatas, Konstitusi negaranja,
harus tertulis. Djelas dan tegas pulalah, bahwa Undangundang Dasar itu akan menempati tempat jang tertinggi
didalarn sistim dan tertib hukum Indonesia. Karena itu
maka seluruh perundang-undangan negara lainnja, haruslah bersumber dan berpangkal pada Undang-undang Dasar
tersebut. Tidak boleh hendaknja ada tindak laku siapapun,
fihak atau golongan manapun jang menjampingkan begitu sadja ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar itu.
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Bukankah tudjuan jang onmiddelliik daripada Undan$-

undang Dasar adalah memberikan kepastian hukum (rechtszekerheid) dan djaminan hukum (rechtswaarborg) kepada
rakjat negara? Djusteru karena untuk memberikan kgpaq-

tian hukum dan djaminan hukum itulah maka telah lahir
dialam hidup kenegaraan didunia ini Undang-undang Dasar'

-

Undang-undang Dasar. Dalam abad-abad sebelum abad-abad
XVru rakjat negara-negara dibeberapa bahagian dunia ini
rlitindas, dihisap dan disemena-menakan oleh para Kepala
Negara. Orang tidak tahu apa jang ,,hukum" dan jang ,,bu'
kan hukum", ja, malahan ada ahliahli negara iang pernah
mengadjarkan- bahwa hukum adalah kehendak negaia dan
kehendak negara adalah kehendak kepala negara.
Akan tetapi, Saudara Ketua jang terhormat, hal ini tidak
berarti bahwa Undang-undang Dasar itu tidak dapat diru'
bah, tidak, Saudara Ketua jang terhormat! Pada Undangundang Dasar melekat suatu kelemahan, ialah bahwa karena tertulis, maka apabila tidak ataukah kurang diperhatikan oleh para penjusunnja, pada suatu ketika akan ternjata bahwa beberapa bahagian daripada Undang-undang
Dasar itu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum
sesuatu bangsa. Djiwa manusia itu bersifat mentjala-(ptastis). Kesadaran hukum serta kejakinan hukum manusia dipengaruhi oleh berbagai-bagai faktor, baik faktor-faktor
idiil maupun faktor-faktor kemasjarakatan lainnja jang hidup didalam masjarakat. Faktor-faktor sebagai: struktur
ekonomi, adat kebiasaan, hukum jang berlaku (bestaand
en geldend recht), tertib hukum negara-negara lain, nilai
nilai agama dan susila dan pendapat umum turut menentukan isi sesuatu tertib hukum.
Saudara Ketua jang terhormat, Presiden Soekarno rrl€:
ngatakan, bahwa ,,The constitution is made for men, and
not men for the constitution". Utjapan ini mengandung
kebenaran. Karena Constitution bukanlah tudjuan achir
(ultimate end) daripada sesuatu bangsa negara, akan teta'

pi hanjalah alat belaka untuk mentjapai nilai-nilai

lain
jang lebih luhur, ialah membawa bangsa itu kedalam gedung ,,perdamaian, keadilan, kesedjahteraan dan kebahagiaan".
Namun demikian, sebagai mahluk jang rasional dan tjinta ketertiban, terlebih pula, bahwa tsangsa Indonesia hen.
dak memberikan kedudukan utama pada hukum n€gara;
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segala perubahan dan penjesuaian hendaknja dilaksanakan
setjara jang tertib pula, artinja sesuai dengan ketentuan'
ketentuan jang bersangkutan iang tertjantum didalam Undang-undang Dasar tersebut. Untuk keadaan-keadaan darurat, setjara positif hendaknja, Konstituante ini didalam
Undang-undang Dasar kelak, berusaha untuk menentukan
gradaties, djenis dan tingkatan daripada keadaan-keadaan

darurat itu.
Oleh karena pertimbangan-pertimbangan diatas ini, maka suatu Undang-undang Dasar jang baik adalah Undangundang Dasar jang mempunjai gaja flexible, gaia mudah
menjesuaikan diri dengan kebutuhan masjarakat sedjalan
dengan dinamiknja pe-rgolakan masjarakat pada suatu ketika- Oleh sebab itu, Saudara Ketua jang terhormat, Konstituante ini haruslah berusaha untuk dapat memberikan
gaja flexible itu kepada Undang-undang Dasar iang baru
kelak. Gaja flexible itu terdapat dalam ketentuan-ketentuan mengenai:
Tjara mengadjukan usul perubahan Undang-undang
Dasar, guorum jang dibutuhkan untuk bermusjawarah
dan mengambil keputusan tentang usul perubahan itu,
dan ketentuan-ketentuan mengenai badan iang berwewenang merubah Undang'undang Dasar iang ber'
sangkutan.

Ketentuan-ketentuan mengenai materi ini, hendaknja
Konstituante pikirkan dengan semasak-masaknj_a._d-an tentukan dan aturkan jang teliti dan saksama sambil berpandang djauh kedepqn untgk mentjegah ,femuqgkinan-kemurigtiiran tim'bulnja peristiwa-peristiwa jang dapat_ mendesintegfir keutuhan bangsa dan kehidupqn m_asjarakat.
Saudara Ketua jang te'rhormat, dapat berubah-ubahnja

Undang-undang Dasar itu tidak mengurangi_ k_ead_aqn, bahwa Undang-un'dang Dasar itu dibentuk:untuk berlaku selama suatu masa waktu iang lama, djusteru demi kepastian
hukum dan djaminan hukum bagi bangsa dan rakjat n-egara,
jang mendj,adi tudjuannja jang onmiddefllik. S-upaja Un'
ian?-undang Dasar itu mempunjai gaia bertahan _lama,
' hendaknja didalam lJndang-undang Dasar _hanjalah ditjaUtumkan asas'asas hukum iang pokok dan'ketentrran-ketentuan mengenai sendi-Sendi pokok hidup kenegaraan. Karena
detail-detait daripada sesuatu peristiwa huktrrn $apat berl
ubah-ubah sesuai dengan pertumbuhan, masjarakat, tetapi
3?,F

asas-asas pokoknja tidak akan banjak mengalami perubahan.
Suatu sjarat p,ula ialah, bahwa ,bahasa Undang-undang
Dasar ritu haruslah terang dan sederhana. Karena Undangundang Dasar itu berlaku untuk seluruh wilajah negara
dan sebab itu harus dapat dimengerti dan dipahami oleh
tiap-tiap orang.
Selain daripada pertimbangan-pertimbangan diatas, Undang-undang Dasar haruslah mendjadi tjermin, haruslah
mendjadi reflexie daripada diiwa dan kesadaran hukum
bangsa, haruslah memuat nilai-nilai iang uta,ma dari segala
segi hidup, haruslah memuat dasar daripada negara, dan
lain-lain pokok, singkatnja harus dapat menampakkan keperibadian daripada sesuatu bangsa.
Saudara Ketua jang terhormat, ,itulah sjarat-sjarat (voorwaarden) jang harus ada pada tiap-tiap Undang-undang
Dasar dari negara berbentuk negara manapun dan berbentuk pemerintahan manapun djuga.
Timbullah kini pertanjaan: ,,Bagaimana hendaknja bentuk, tjorak dan isi Undang-undang Dasar Indonesia?"
Bangsa Indonesia baru merdeka lepas daripada pendja-

djahan Belanda

t2 tahun. Tetapi dalam 12 tahun ini,

Bangsa Indonesia telah mengalami pergolakan-pergolakan
jang strukturil dalam hidup kenegaraannja. Dari suatu
koloni beralih kesuatu negara jang merdeka dan berdaulat
Negara Republik Indonesia Kes atuan, lalu ke Republik Indonesia Serikat, lalu ke Negara Republik Indonesia Kesatuan lagi masing-masing untuk selama masa hidupnja dengan
Undang-undang Dasarnja sendiri-sendiiri. Dalam waktu jang
tidak lama ini, selain pergolakan-pergolakan jang strukturil
ini Bangsa Indonesia telah mempunjai pengalaman jang
banjak pula dalam segi lain daripada kehidupan kenegaraan.
Oleh karena itu, dengan pe'nqalaman-penEalaman itu
sambil berpedoman pada ketentuan-ketentuan daripada
Undang-undang Dasar-Undang-undang Dasar jang ada,
hendaknja Konstituante menapis, menjaring hal-hal dan
nokok-pokok jang baik dan kiranja bermanf.aat bagi Bangsa
Indonesia untuk didjadikan ketentuan-ketentuan jang po-'
sitif daripada Undang-undang Dasar jang tetap itu. Jang
penting hendaknja, dalam menjusun Undang-undang Dasar
kita harus berpikir jang realistis dan finalistis dan bukan
dogmatis.
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Saudara Ketua jang terhormat, kini kami hendak ber'
alih kearah materi jang sebenarnja diatjarakan. Akan tetapi dalam Pemandangan Umum babak ke-I ini, kam! akan
membatasi diri pada tindjauan dan pandangan-pandangan

jang umum dan abstrak setjara ilmiah. Apabila -kita
ienungkan sedjenak maka maksud, isi dan omvang dari-

pada atjara ,,Soal-soal jang patut dimasukkan didalam Undang-undang Dasar", maka atjara ini berkisar sekitar fenomena negara. Apabila kita menganalisa negara, kita akan
memberikan bahan-bahan jang diminta oleh atjara ini. Dalam Pemandangan Umum babak ke-I ini, kami hanja akan
mengemukakan pandangan dan tindjauan tentang dan tudjuan sifat dan bentuk daripada negara.
Negara menurut ilmu hukum tatanegara, adalah suatu
persekutuan hukum jang duurzaam gevestigd diatas suatu
wilajah tertentu dan sebagai penjelenggara kepentingan
umum mempunjai kekuasaan tertinggi.
Saudara Ketua jang terhormat, setjara finalistis dapatlah kami katakan bahwa negara itu sendiri bukan tudjuan
terachir daripada sesuatu bangsa, tetapi adalah hanja alat
belaka untuk mentjapai nilai-nilai jang lebih tinggi dan luhur. Hanjalah alat ,Jregara" merupakan alat jang absolut
dan ampuh. Teringat kami akan utjapan Presiden Soekar-

ro, ketika beliau tiba di Djakarta dan memberikan we-

djangannja dihadapan penduduk kota Djakarta, sesudah
Penjerahan Kedaulatan oleh Republik Indonesia kepada
RepubUk Indonesia Serikat di Jogjakarta, jang intinja adalah sebagai berikut:
,,Kini Bangsa Indonesia telah mempunjai suatu alat
jang mahapenting dan ampuh. Dahulu Bangsa Indonesia
berdjuang dengan alat-alat sebagai studieclub-studieclub,
perserikatan-perserikatan dan partai-pafiai politik, tetapi
kini Bangsa Indonesia untuk mentjapai kesedjahteraan dan
kebahagiaannja berdjuang dengan alat negara".
Prof.llauterpacht seorang achli hukum internasional ber'
kata, jang dapat diintikan sebagai berikut:
,,States are made for men and not men for states".
Sebagaimana Presiden Soekarno katakan, bahwa ,,The
constitution is made for men and not men for the constitution", maka kedua utjapan ini sama-sama mengandung
unsur kebenaran dan inti jang sama. Inti,'bahwa baik Con327

stitution maupun Negara adalah hanja alat-alat belaka, tetapi bukan tudjuan achir jang ditjita-tjitakan.
Saudara Ketua jang terhormat, apab_ila negara ,,an sich"
bukan merupakan ultimate end (tudjuan terachir), maka
perlu dan harus ditentukan setjara positif didalam Undangundang Dasar, apa jang hendak ditjapai dengan hidup bernegara itu. Daripada tudjuan negara, dapat kita bedakan
apakah negara itu adalah suatu negara kekuasaan ataukah sesuatu negara hukum murni d la Immanuel Kant ataukah sebagai Republik Indonesia sebagai kini didalam Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara adalah suatu
negara kebudajaan. Bangsa Indonesia dengan ,,negara"nja
hendak membawa Bangsa Indonesia kedalam gedung ,,p€rdamaian, keadilan, kesedjahteraan dan kebahagiaan". Fraksi kami berharap dan tidak sangsi bahwa tidak ada seorang
Anggota Konstituante-pun jang tidak akan tidak mengehendaki bahwa negara Bangsa Indonesia haruslah suatu
negara kebudajaan.
Saudara Ke'tua jang terhormat, bagi kami unsur pengikat kesatuan bangsa bukanlah karena kita hidup didalarn
wilajah satu negara, atau bersatu bahasa, tetapi adalah fak:
tor-faktor idiel jang hidup dan didukung oleh Bangsa Indonesia, antara lain: Pantja Sila dan de gemeensChappetijke doelvoorstellingen, tudjuan-tudjuan bersama terachir
jang hendak ditjapai bersama dengan alat negara itu, sebagaimana jang kami telah utarakan diatas tadi. Satu wiIaiah {rn satu bahasa adalah alat-alat jang penting pula
tetapi bagi saia alat-alat itu hanialah kulitnia sedangkan isinia ataukah darahnia adalah faktor-faktor idiel, Bangsa Indonesia adalah suatu bangsa ianq lebih mengutamakan nilai-nilai kerochanian daripada materi.
alat mempuniai bentuk tertentu. Demikian pu- -[rp_-tiap
lalah
dengan negara. Berbitjara tentang bentuk negara setiara ilmiah kita akan berhadapan dengan bentuk-bentuk
sebagai: bentuk negara kesatuan, bentuk negara federasi,
bentuk unie, bentuk confederatie dan variasi-variasi lainnia. Kini banjak pemimpin negara dan bangsa, dalam
utiapan-utiapan dan tulisan-tulisan senantiasa menitikberatkan seluruh perhatian mereka pada soal bentuk negara
sehingga tamp_ak seolah-olah bentuk negara itulah jang
merupakan tudjuan terachir dan nilai jang palinr tineqi.
Apabila ,,negara" an sich, Saudara Ketua jang terhormat,
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bukan merupakan tudjuan terachir daripada suatu bangsa,
makapun beirtuk negaia dengan sendirinja bukan pula merupakin tudjuan terachir. Konstituante ini hendaknja setjara rasionai mentjari dan menentukan bentuk jang tapat
dan paling baik bagi Negara Bangsa Indonesia. Inilah antaraiain Jalah satu-daripada tugai jang berat dan- penting
daripada Konstituante ini. Menurut ilmu pengetahuan . po'
litik dan ilmu negara, bentuk-bentuk negara itu masingmasing mengandung baik burukqja. ryIgqang tiap-'tiap alat
itu m"empurilai baik buruknja. Hendaknja bentuk -negara
ditentukan setjara rasional dan berdasarkan atas fakta-fakta, f.aktor-faktbr dan realiteit-realiteit jang terdapat ditengah-tengah Bangsa Indonesia. Hendaklla kita tetap .berp6do*"rr" drn beipegangan bahwa alat bukanlah tudjuan.
Saudara Ketua jlng teihormat, Bangsa fndonesia hendaknja ieatistis dan berlni menentang, kenjataan. Bentuk-bentut negara, sebagai bentuk negrya_ \esatuan dan bentuk nei;deiisi dai bentuk-bentuk lain, hendaknja diprojek;;;"pada
Bangsa Indonesia, jang mempunjai keperibadian
Ti,
sendiri, jang mempunjai karakteristik sendiri, jang mempunjai r6afiteit-realiteit kemasjarakatan sendiri.
Andaikata, bentuk negara kesatuan kuran_g tepat - bagi
Bangsa Indonesia guna penjelenggaraan tudjuan-tudjuan
achii untuk mana sebenarnja telah dibangunkan negara itu,
Bangsa Indonesia hendaknja harus bersedia merombak bentuk negara itu. Demikian pulalah apabila 49ng?n sua_tu ner.arz federasi
fdderasi kirania,
kirania. tudi
tucliuan-tudiuan
gara
iuan achir daripada negara tidak dapat ditjapai, Bangsa Indonesia hendaknia haius bersedia pula untuk merombak bentuk negara itu. Sebagaimana Presiden Soekarno telah katakan, bqhwa ,,The
coistitution is, made for men and not men for the contitution" sehingga apabila Constitution itu telah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum Bangsa Indonesia, artinja denqan ti,Oat< dapat ditjapai tudjuan-tudjuan iang sebenarnja
daripada Bangsa Indonesia, Bangsa Indonesia harus 9."n
mesti merombak dasardasar daripada Constitution itu.
Utjapan Presiden ini memnunjai analoginia terhadap bentuk daripada negara demikian:pula terhadap nilai'kene-ga'
raan lainnja. Apabila sesuatu bentuk atail nilai tidak se'
suai dengan karakteristik-karakteristik bangsa dan keperi-.
badian bangsa, hendaknja harus kita bersedia untuk' me$2s

l€pask_annja demi pentjapaian daripada nilai-nilai jang
Iebih luhur dan utama.
saudara Ketua jang terhormat, Bangsa Indonesia telah berdjuang, telah berrevolusi bukan untuk mentjapai suatu bentuk negara tertentu sadja, tetapi supaja dengan ,,alat', nega1a, daplt mewudjudkan suatu Bangsa Indonesia jang djaja,
jang tjinta aE?n damai, jang adil, sedjahtera dan bahagia.
- {nabila ladi telah kami kemukakan pertimbangan-pertimbangan kami sekitar sifat dan tudjuan negara, bentuk
negara, jang harus ditentukan kelak setjara positif didaIam Undang-undang Dasar jang akan dibentuk, maka dasar daripada negara, dasar diatas mana bangunan Negara
itu diFangunkan, haruslah pula ditentukan ietjara poiitit
pula didalam Undang-undang Dasar terseb,ut. Karena-hanja
dengan Dasar Negara jang dirumuskan setjara djelas dan
terang, Bangsa Indonesia akan merasakan dirinja aman dan
tahu diatas landasan mana dia berdiri. Tentang hal ini akan

lebih mendalam kami kemukakan dalam Pemandangan

Umum'babak ke-II.
kini kami kepada achir pembitjaraan kami,
-dansampailah
jang
patut dimasukkan didalam undang-undang
hal-hal
Dasar akan setjara terperintji kami kemukakan dalam pemandangan Umum babak ke-ll.
Sekianlah dan terima kasih.

Ketua: sekarangr Baja persilakan saudara Kijai Hadji

Adnan.

Assalamu alaikum warachmatullahi wabarakatuhl
Mukaddimah.
nenek-mojang kita
. Sjtr Bangsa Indonesia sedjak dari
telah mempunjai rasa ke,bathinan jang tebal, raia fteagaman dan kejakinan jang berdasarkan Ketuhanan. Hal ini
9"pl! dilihat dalam segbla lapang kehidupan kita, dalam
kehidup_an sehari-hari, dalam kelahiran dah kematian, daI_am perkawinan dan upstj ara-up atjara j ang bersangkul-paut
dengan kekelua r ga:an, jang berhubungan clengan pertariian,
dengan perikan dfr, perternakan, pertukangin, lelajaran,
peldlgtanan, semuania ada sangkuf pautnja-dengin
hal-hai
kebathinan dan kejakinan. Kedatan gan -agama-agama ke
Indonesia, sepenti Hindu, Budha, Isla.m dan Kristen, bertambah meneba'trkan kejakinan dan kehathinan itu, berdja-
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Ian bersama-sama mempengaruhi djiwa kerochanian raklat,
jang tidak dapat dipisahkln dari qq?l perbuatan dalam
Letridupan seliari-haii. Maka timbullah dengan suburnja
tjandi-tjandi jang beribu-ribu banjaknjl, lang sekarang
mendja-di kem-egahan Bangsa Indonesia, disusul oleh ggre'
dan mesdjid, jang makin-hari makin bertambah
dja-geredja
bfiirt Oiieturu,tr petosok 'Ianah a_ir kita, rumah-rumah
sutji jang tidak sadja indabindah dan mengagumkan, te'
tapi tliug:a rnerupakin bangunarypal{unan sji'g dryt lambang i<e[uatan j-ang tersemlo"jt didalam djiwa B-aggsa
Inddnesia, jang- tjinta kepada hidup kerochanian, hidup
beragama, hidup berke-Tuhanan.
Dunia terus berputar. Dunia terus madju. Dari djaman
jang gelap-gutita kedjaman iang te,rang be_nderang. Dari
hjaman fatu kedjaman besi, dari djaman besi kedjaman
tdmbaga dan perunggu. Dari djaman perkotaan kedjapaq
berkeiiegaraan (dari- djaman stad kedjaman staat), Dari
djaman itoom kedjaman motor, dari, djaman rlotor- lredjanian listrik, kedjaman radio, mungkin sampai_ kedjaman
atoom dan kedjaman jang lebih madju. Ilmu bertambah,
pengalaman beitambah. Memang hari-hari itu diputarkan
dian--tara manusia. Pengetahuan itu hanja sedikit diberikan
oleh Tuhan kepada manusia, te'tapi oleh manusia dianggap
sudah besar sekali.
Ke"andaian manusia bertambah, kekajaan manusia ber'
tam,bah, ketjakapannja bertambah dan kesenangannja_bertam'bah puli. Tetapi- kepuasan hatinja_belum tentu dapat
ditjapai hengan segala k-emadjuan !tq. Mereka melihat dan
me-rnitirkan-bahwa diatas segala kekuatan itu masih ada
lagi kekuatan jang lebih besar dan lebih _,m_ena'djubkan.
dari segala kekuatan.
Kekuatan jang mendjadi pokok
Maka p"emii<ir-pemit<ir 'dan pudjanggapudjangga - dari
bangsa kiia lalu melukiskan keadaan itu dan kekuatan batin
itu -dalam karangan-karangannja iang herharga. Dalam
karangan-karangan kuno jang terdapat {i Dja-w_a _a.sli, misalnjidalam Serat Hadji Pamasa, kita djumpai lukisan sebagai berikut:
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.hampir qarya d.engaq ,,Purwa-Kanti" Guna kaja sakti, Allah
dengan bakti jang Maha
|daksydnja: Ada disebutkan didalam surat wedda,
bahwa kepandaian, kekajaan dan kesaktian itu masih dhh
apabila dibandingkan dengan bakti kehadlirat ruhan.
Serat Wulang Rdh menuturkan demikian:
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Maks_udnja: wahai. Kamu semua supaja menetapi segala
perintah agamamu, ,dan ter,uskanlah ahjlran ini untuk"ke-

perluan lahir dan bathinmu.
saudara Ketua, kekuatan bathin ini memang tidak kelihatan, sep.erti kelihatan rumah dan mesin.mlsin. Tetapi
meskipun tidalc kelihatan dan meskipun tidak dapat diratia
dengan pantjaindera jang kasar, tetapi dia ada dan keku.
atannja melebihi kekuatan mesin ,dan kekuatan otak manusia. Sekali-kali ia meletus dan melu&p, tidak dapat dilihat,
tetapi dapat ditampung hasilnja. Sudah saja katakan
bahwa usaha j?ng besar-besar, seperti tjandi, leredja dan
mesdjid lahir, keradjaan-keradjaan jang besar-besar -dalam
sedjarah Indonesia lahir dan jang paling achir revolusi kita
lahir, tidak karena mesin, tetapi karena kekuatan bathin
iang_ ditimbutkan oleh kepertjajaan dan kejakinan, jang digerakkan .oleh rasa hendak berbakti kepada Alrih iung
rnempunjai kekuatan ,le'bih tinggi, ,bahkan kekuatan iang
tertinggi.

,kemerdekaan kita iang kita proklamasikan
padg_ tanggal 17 Agustus L945 setain dari jetjarik kertas
proklamasi dan kejakinan kepada Tuhan? Airakah pada
waktu itu kita.qeryp.unjai_tentara jang kuat? Apakah'kita
sudah mempunjai atat sendjata jang lehgkap? Aiakarr fita
sudah. mempy.njai wang dan_kekajaan jung-berlimpah-limpah atau hasil negara iang dapat -dipeida!-angkan keluarr
s?iq lala lidakl .Jang mendjadf moddr perdJuaigan kita hanjalah pahwa kita jakin bahwa kita Ferdjuang- tetit<a itu
atas hak dan untuk keadilan dan oleh t<ireni itu bahwa

4pa""modat

Tuhan tetap akan bersama kita, menurut wahju Iltahi
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dan akan membantu kita dalam perdjuangan jang sutji itu.
saudara Ketua, pertolongan Tuhan itu sudah kita terima.
Kejakinan kita sudah herbuah. Djihad kita sudah berhasil.
)*Iegeri _kita den-gan. segala kesukarannja sudah dapat kita

rmbll dari pendjadjah asing. Alhamdutiuatr. Ja T-uhanku,

Engkau sangat berkuasa! Engkau sudah mendjadikan kami
Bangsa Indonesia mendjadi - suatu bangsa jrng merdeka.
Engkau Tuhan j?ng kami sembah, Engkau Tu[an tempat
kami me,minta tolong. Engkau pokok dari segala kekuatln.
Engkau Radja- dali segala radja-radja. Engkaularr satu-satunia jang memberikan kenegaraan dan negara-negara diatas
muka bumi ini kepada siapa jang Engka'u suka. Engkaulah
iang berkuasa mendjadikan seseorang mulia atau menurunE?n sese_ordng mend;adi hina, mengingkat seseorang mendjadi radja atau presiden atau menurunkan ia darilachta
kedudukannja, dengan kekuasaanMu jang tidak terbatas.
sjukur tiada hanja dengan lisan semata-mata tapi sempur*
nanja harus billisan bildjanan dan
oleh karena itu sangat bidjaksana pemerintah kita menljantumkan dalam Dasar Negara-nja sebagai modal pertama
bahwa Republik Indonesia jang kita dirikan berdasarkan
Ketuhanan Jang Maha Esa. Memang, Saudara Ketua, sebenarnja _!rli_" tjala melaksanakan dasar Ketuhanan jang
sudah diletakkan itu.
sedjarah Islam
bahwa pokok dari per_.
djuangan-nja iil.+lt -menundjukkan
kejakinan, Iman. segala jrt g lain menjusul. segala po-litik menjusul, segala ta[tit< mei;usul, segita
ilmu- pengetahuan m_enjgsul, segala pekerdjaan menju-sul,
segala kemenangan dan kesenangan menjusirl.
djuga umat Islam Indonesia. Mbdal perdjuangan
^ -Begitu
Alim-ulamaTi? sedjak dari wali songo, sultan aguhg, Sultan Hasanuddin, lqlggrrn Diponegoro, Imam eonOSoI,'Teuku uma_r, Teuku TiiE Ditiro dan lain-lain sebagainjh s'emua
itu perdjuangan_nja
hebat dan kufbannja bes-ar, inodalnja
iang _t_erulama adalah Iman, adalah kejakinan jang berdasarkan Ketuhanan. Ilmu pengetahuannja bertambah, dengan

bilarkam.
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bertambah madjunja.falsafah Islam dan dunia pemikirannja.
Djalan pikirannja Ai-Farabi, Ibn Sina, Ibn Vfbsf<iwiift, afGhazali dan lain-lain mengalir ke Indonesia dan dapat diterima, sebagaimana 'djugf Oapat menerima ilmu ilengetahuan, kemadjuan mesin-mesin dan technik dari kemadjuan
Barat.
oleh karena itu dalam kita merentjanakan undang-unIrng-Dasar_Negara kila selajaknja djangan kita melupakan dasar Ketuhanan dan kejakinan ini, dasar agama jang
menentukan hidup dan tjara berpikir umat kita jang terbanjak. Kita tidak sepatutnja melupakan dasar Ketufianan
ini sesudah kita terlepas dari revolusi, perdjuangan matimatian untuk kepentingan bangsa dan tanah air kita. Apakah Tuhan rela melihat suatu bangsa jang tidak tahu ber-

terima kasih dan bersjukur kepada Tuhan, suatu bangsa
jang melupakan pertolonganNja, suatu bangsa jang memakai sistim; habis manis sepah dibuang? Tuhan memperingatkan: ,,Djika kamu bersjukur, nikmat akan Kutambah, tetapi djika engkau ingkar dan kufur, ingatlah bahwa
azabKu akan sangat dahsjat!"
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Tuhan Maha Mengetahui, artinja tidak lahir sadja tetapi
masuk sedalam-dalamnja, tidak akan lupa, tidak lalai seperti saja ini dan nikmatnja itu tetap kokoh djikalau diterima dengan terima kasih, akan tetapi kalau dilalaikan,
awas!

Saudara Ketua, ada orang berpendapat, memang pendapat itu merdeka, sekali merdeka, tetap-merdeka, bahwa soal kepertjajaan dan kejakinan ini adalah soal urusan peribadi,. jal-g_ !ida! sangkut-menjangkut dengan kehidupan
manusia, tidak ada hubungannja dengan t<ehidupan soslial,
ekonomi, politik dan kenegaraan. Dan oleh karena itu meleba berpendapat bahwa hal Ketuhanan dan agama itu tidak usah dibitjarakan pandjang lebar atau didJadikan bap_embitjarqal jang berlarut-larut. saja sanglia pendapat
lrr.n.
ini tidak sesuai dengan kenjataan. Tapi sudah saia katatian
bahwa banjak amal perbuatan manusia, lahir daii buah kejakinan dan kepertjajaa'nnja, dari keimanan terhadap agamSnj?.- Agamanja menentukan tjorak amal perbuafannia
sehari-hari.
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Terutama didalam Islam, jang seluruh hidup pemeluknja
drkuasai oleh peraturan agamanja, sukar menarik suatu
garis jang njata-njata memisahkan urusan Iman dan ketrekinsn peribadi dari urusan politik, sosial dan ekonomi,
5€hingga Pemerintah berlepas tangan daripada mentjatat
ketentuan-ketentuan mengenai hal itu dalam pokok peraturan jang mendjadi pedoman pemerintahannja. Pertanian didalam Qur'an ada, tatanegara tidak kurang. Kami
hidup sampai keliang kubur itu semua diatur dengan se-

baik-baiknja. Djikalau saja tidak bisa mengatur sebaikbaiknja, itu saja sendiri jang kurang pengertian.
Tepat sekali seorang pudjangga Leopold Weiss mengatakan dalam kitabnja ,,Djalan ke Mekkah" bahwa djika
tidak karena gabungan daripada kedua hidup duniawi dan
uchrawi ini, Nabi Muhammad tidak datang di Mekkah dengan agama Islam. Nabi Muhammad mendasarkan adjarnnnja kepada kenjataan, bahwa djiwa dan badan itu meshipun dua aspect jang berlainan, tetapi adalah dari satu
kesatuan jang tunggal jaitu kehidupan manusia. Ia menjampaikan bahwa tiap-tiap pekerdjaan itu adalah sebahagian daripada kejakinan, karena Tuhan tidak hanja
memperhatikan apa jang dijakini oleh seseorang, tetapi
djuga apa jang dikerdjakan, terutama pekerdjaan jang
ada sangkut-pautnja dengan masjarakat manusia. Menurut Wahju lllahi.
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Ia tentang sekuat-kuatnja penindasan orang-orang lemah

oleh orang-orang jang kuat dan perkasa. Ia sampaikan
djandji Tuhan, bahwa laki-laki dan wanita itu sama deradjatnja dalam penghargaan Tuhan menurut Wahju Illahi
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dan bahwa kewadjiban dan kelonggaran agama jang dipikulkan kepada keduapun sania pula adanja.
Ia djelaskan hak-hak wanita terhadap suaminja, terltadap ibunja, saudaranja dan anaknja, diberinja peraturan
mengenai harta benda, mengenai urusan perkawinan dan
hak waris dan sebagainja, jang sebenarnja adalah urusanurusan hidup duniawi, tetapi harus diselesaikan menurut
pengadilan jang peraturan-peraturannja sudah terdjaltn
dengan hukurn-hukum jang datang dari Tuhan. Begitu diuga ia basmi pemain djudi, minuman keras, riba dan pengisapan darah, zina dan pembunuhan, rampok dan rampas
dan segala kedjahatan jang bersifat kesukuan dan kebangsaan, pendeknja ia letakkan konsep-konsep sosial baru jang
tidak kenal kedudukan dan keturunan, tidak kenal suku
dan warna kulit, tetapi semata-mata ditindjau dari sudut
keamanan masjarakat dan kebahagiaan manusia.
Memang hari-hari jang pertama dalam sedjarah Islam
pun menundjukkan, bahwa mereka berpendapat agama
tiAat usah turut tjampur tangan dalam mengatur soal-soal
negara dan masjarakat, karena mereka menganggap tidak
sesuai dengan hidup bebas, tetapi kemudian barulah tne'
reka insaf, bahwa dasar-dasar hidup berketuhanan ini luar
biasa dapat menggerakkan manusia kepada pekerdjaanpekerdjaan pembangunan, kepada rasa kerdjasama dan
hidup tjinta-mentjintai sesama manusia, terutama kepada
pekerdjaan-pekerdjaan jang bersifat membina suatu masjarakat jang aman dan damai, iang mendjadi dasar kemakmuran dan kebahagian rakjat.
Saudara Ketua, memang Nabi-Nabi itu sebenarnja adalah pemimpin-pemimpin masjarakat dan negara, jang menurut agama apapun djuga ia datang kedunia ini meletakkan dan melaksanakan kedaulatan Tuhan, dasar Ketuhanan
jang Maha Esa, karena kekuasaan jang hakiki atas dunia
ini adalah kekuasaan Tuhan, sedang manusia itu hanjalah
wakilnja dan pendjaganja semata-mata.
Kita akan menjalah-gunakan djasa-djasa pahlawan-pahlawan kita jang telah terkubur, djika dasar jang telah diletakkan dan ditjantumkan dalam Undang-undang Dasar
tahun L945 dari Republik kita, kita kikis dari Konstitusi
kita, jang sedang kita rantjangkan sekarang ini, mentangmentang karena kita sudah selamat keseberang kali dari
kehantjuran bangsa dan tanah air.
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Tidak, Saudara Ketua! Disini saja tidak hanja menint
atau bertaqlid buta kepada negara-negara jang lain, tetapi
perlu saja kemukakan, bahwa saja tidak kelual dari garis'
laris amanat Paduka Jang Mulia Presiden Soekarno, jang
inengehendaki bahwa kita hendaknja mernbuat sebuah
Konstitusi jang sesuai dengan watak dan tjara hidup-Eqngsa

kita Indonesia. Kehidupan lahir semata-mata, kehidup-

an jang hanja penuh dengan kekajaan duniaw.i iang Q.thmfah-timpah tetapi kosong djiwa dan rochani, bukanlah
sua^tu kehiiupan jang ideal, kehidupan iang sesuai dengan
hidup murni-setjara-Timur. Kehidupan setjara itu adalah
kehidupan negeii-negeri Barat, kehidupan j-ang mendasarkan falsafahnja semata-mata kepada kebendaan, tidak kepada keluhuran budi-pekerti. Kehidupan- iqtg tidak Temilerhatikan keutamaan bathin ini, saja misalkan seperti- sebuah sangkar burung balam iang diperbuat sanga! ind_ah'
tetapi buiung jang ada didalamnja bukanlah seekor.burun! iang beiharga, Sang suaranja indah d11. rygldu, jang
daplt-menawan keheranan dan perbatian ahli-ahli burung.
Sebafiknja sehuah sangkar jang- sederlqana, _lgJapi burungnja istiniewa dan bernilai tinggi. Apalag-i djikalau -kedua:
diranja indah, burung indah dan sarangnjapun indah pula.
Daiam telinga saja masih mendengung-dengung nasehat
jang tersimpan dalam Serat Djawa Tatwa Wara, jang bu-

njinja demikan:
Maksudnja:

Inhafr nasehatku wahai utama,
tirulah jang baik mula Pertam4
ambilkan jang benar, amalkan bersama,
pertjaja iang njata kata ulama.
Keempat pilihlah jang berfaedah,
djangan theori sekedar madahn
amal"kan dia suPaja rnudah,
hidupmu didunia tentu tertadah
Saudara Ketua, djika saja ingin mengutip idee Undangundang Dasar negaia-negara lain supaja men4iadt perha'
sebagaiiii" Oitam sidang-Konstifuante jang terhormat i4i,
mana jang telah saja tetapkan kita hanja akan memungut
jang
sadja.
- f-ait<+aik
negara Pakis'
^{ntara lain dalam Undang-undang Dasar
tan umpamanja suatu pasal iang berisi pengakuan itu tegas'
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!eg"f, Bunjinjal .!-rlegara Pakistan berbentuk Republik dan
berdasar agama Islam.
d.iumumkan
, Dalam Undang-undang Dasar Mesir, jang
pr{r 10 Pebrua{ :lgbo,ierdapat datzuir "nr,6 r, *.iigenai
Iredaulatan, p?qa1 _\e!!Sa, balwa agama Islam menlladi
a€a[a.n_ega{? dan bahasa Arab mendjadi bahasa jang res4ri. Ini Mesir, saudara-saudara. Pengakuan sema-tjam itu
te$apqt djuga dalam Undang-undan! Dasar Afghinistan.
=

pada undang-undang Dasar Barat banjak sekali
antara lain ada dalam bundel jang saudara-saudara pernah
terirma dari Saudara Ketua jang:menggambaitiin 6nhng
ini, Umpamanja pada negari P6rtugat-Jang mengatur hu"bungan lega{a dengan Gtredja Katholiek tan k6hidupan
{gfma. Repu,blik Demokrasi Djerrnan jang menjebutkan
Mala,_hqn

dalam Undangu4dang Dasarnja pengakuan Agama dan
ekutu a4,A,'gaura, dep u,blit Nicaia g;;, j rn g *"en etap,tin

p,_e1g

IJo$rttg,gn4aqg Dasarnja 1 Nopember 1950 ,,dibawah-perlindungan Tuhan", dan Junani, jang pada 1 Djanuari 1gb2
mentjip'takan Undang-undang D-asainJa dengair tjantuman
dipangkalnja ,,Atas nama Tri Tunggal jang Sutii,'.
Demikian, Saudara Ketua, ,beberapa tjontoh daii sekian
bqnjak ,Undqng-undang Dasar jang- mehgagungkan nama
Tuhan-dan Agamanja, sebagaimana djuga kita Bangsa Indonesia dengan undang-undang Dasar kita, jang
kita letakkan
:'
atas dasar Ketuhanan jang Maha Esa.
sesudah
_ Memalg, Saudara Ketua, tidak ada lain d;'alan,
Perang Du_nia_.Fedua jqng kedjam ini, untuk :mentjiptakan
dan_mengabadikaa perdamaian antara sesama manrisia, melainkan harus suka kembali kepada asal-usulnja, jaitu Tuhan jang Maha Esa.
sauaara Ketua., sebagai akibat jang aneh daripada peper?ng?r-r dan_ krisis ialah bahwa manusia sekaraiig teibigi
atas tiga golong?n, jang sangat berlain-lainan sifa-tnja. Kirena meskipun ketiga-tiganja_ meqdapat pengalaman jang
lama daripada peperangan dan dari kekatjauan sesudafi
Peperangan Dunia kedua ini, mereka itu menarik kesimpula_n j.rng berlain-lainan. Malapetaka dunia jang sama dan
penderit*rp pribadi jang sama telah merahirkan tiga go.
]ongan .i?1rs berlainan, golongan pertama lalu meni-ngg-atkan kejakinan agama sama sekali, golongan kedua bati'lian
kedjadian'kedjadian itu menambahkan kejakinan Ketuhananryja; dan golongan ketiga bersifat masa bodoh dan apatis,

:
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lalu menerdjunkan diq.inja kedalam soal-soal politik dan
I

i

:
t

ekonomi, jang didasarkan kepada kebentjian nasional dan

klas.

Malapetaka dan penderitaan jang telah menghantjurkan
kejakinan dan kepertjajaan satu go'longan, menghidupkan
kejakinan dan kepertjajaan pada golongan jang lain, bahkan tidak sedikit rnembua't 'manusia iang tadinja tidak
pertjaja kepada agama dan Tuhan mendjadi penganut keja'
kinan Ketuhanan dengan setia. Tetapi dalam pada itu banjak pula hilang perhatiannja untuk ini samasekali dan
menghabi,skan waktunja hanja untuk ,memetjahkan soalsoal duniawi semata-mata. Ada setengah orang jang karena
reaksi itu mengambil ses,uatu kepertjajaan, karena mereka
melihat ada bantuan dalam kepertjajaan itu, dengan tidak
memikirkan terbih landjut, apakah bantuan itu ibantuan sementara atau rbantuan jang abadi. Dengan alasan'alasan ini
djuga ,banjak diantana teman kita sesama ,manusia iang
mentjahari hiburan dalam minuman rkeras, dalam keindahan
atau dalam pertentangan politik.
Bagaimana djuga tiap-tiap bahaja itu ada hikmahnja. Dan
berbahagialah ,mereka jang tahu memperg'unakan hikmah
ini.
Salah satu negara jang lahir sesudah peperangan telah
mempergunakan trikmah ini ialah Republik Indonesia, ka'
rena-ia mendasarkan negaranja kepada Ketuhanan jang
Maha Esa. Dengan demikian ia hendak membawa warga
negaranja berlindung dibawah kedaula,tan Tuhan dengan
hukum-firukumnja, kedaul'atan iang se'benarnja mendja-di
pokok dari segtla matjam kedaulatan jang '$tf kenatr. dipermukaan bumi ini. Daripada segala theori kedaulatan,
seperti kedaulatan hukum, kedaulatan negara, kedaulatan
rakjat, kedau'latan Tuhan inilah iang mendjadi pokollp-ang'
kalnja, karena semua itu rbersumber kepada hukum Ttrhan,
sunnatullah, qudratu'l'lah, iang oleh Ki Hadiar- dinam_akan
kodrat alam atau oleh golongan natura,list disebut undangundang alam atau wet alam
Hukum-h'u,kum Tuhan atau agarna inilah iang harus me'
mimpin ,politik, sebagai iang terdjadi sebelum revolusi,
bukah politit jang harus ,menentukan agama, jang herang'
sur-angsur kemudian beru,bah mendjadi anti-agama. Djika
politik- moral ini dapat dihidupkan kembali, barulah dapat
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--rkita mentjiptakan manusia susila, manusia jang berachlak
jang ditjita-tjitakan oteh Reirubtik kita.
_ Kekatjauan sekarang jang kita dapati dimana-mana sebenarnja terdjadi oleh karena orang kurang memberikan
perhatiannja terhadap politik moral ini.
Ketua, dalam lrl ini tepat sekali apa jang
-.,sau$ara
digambarkan oleh Dr Paul Brunton dalam kitabnja ,,Krisii
Rochani dari manusia sekarang", saja batjakan s6nagai inerikut: ,,Djikalau sangsi-sangsi igama menfenai morii tidak
berkuasa lagi, sebagai'mqna jgng terdapat sekarang hampir
diseluruh negeri-negeri dimuka bumi ini, ketahuitah ,bahwa
,berbahaja. Djikalau kehidupan
3t<ip1tn!a it_u akan terlalu
tin_ggi, sebagai

bathin dan kehidupan beragama sudah hilang lenjap, djikalau iman dan kehormatan buat generasi tua suciafr'hiiang
dan buat generasi baru sudah tidak berharga lagi, maka til
d4k dap-at_dielakkan terdjadinja kekatjauan danledjahatan
dalam kehidupan masjarakat, sedang hubungan - antara
m1nus.il hanja menimbulkan rasa djidjik 'dan futus asa".
Dari keterangan da-n tjontoh-tjontoh tersebut diatas, saja
simpulkan b.ahwa salah satu daripada bahan terpenting
jatg harus dimasukkan kedalam Kohstitusi kita ialah^pokokpokok peraturan_ mengenai kedudukan agama, tidak sadja
ha1u.q ditjantumkan dengan djelas dan tegas, lbahwa R-epublik
berdasarkan Ketuhanan jang uaha Esa, tetapi
-kit"
djuga dalam memerintjikan soal-soal jang lain hendaknja
kepentingan politik moral dan agama itu clitegaskan dan ciidje'laskan.

sai? tidak memperintjikan sekarang pembitjaraan me-

ngen_ai bahan-bahqn

aglma _untuk dasar dan beniuk negara,
yStuk pemimpin dan alat-alat negara, untuk badan pdrwakilan, untuk kehakiman dan pengadilan, untuk keainanan
dan p,ertahanan, untuk pengadjaran dan pendidikan, ,untuk
penjelenggaraan ekonomi dan sosial, untuk hak-hak asasi
rakjat.4"r lain-lain.itu, karena nanti akan datang masanja
mem,bitjarakan hal itu lebih djauh.
Achirulka,lam saja berharap moga,-moga Tuhan Allah
memberikan kita inajah dan taufiq datam memikirkan dan
mentjahari _bahan.bahan jang berfaedah untuk menjusun
undang-undang Dasar negara jang kita tjintai ,bersama ini,
jang telah kita dirikan dengan sekian banjak darah
Tegar?
dan air mata, mudah-mudahan ia mendjaditah s6bualr lnegara jang aman, damai dan makmur, negara jang mendapat
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keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'a'la. Segala itu untuk
kebahagiaan nusa, bangsa dan keturunan kita dikelak kemudian. hari. Amin ja Rabbul alamin!
Ketua: Saja persilakan Saudara iang terhormat K.H.
S

jukri.

K.H. Sjukri: Saudara Ketua dan Saudara-saudara para

Anggota Konstituante iang terhormat, Assalamu alaikum
rvaiachmatullahi wabarakatuh. Bismillahirahmanirrahim.
Saudara Ketua jang terhormat, telah berbitjara lebihclulu daripada saja pembitjara Fraksi saja, jakn! Saudara
Abd. Jazidi, maka djika disini saja menjuqul berb.itjara
pada lazimnja isi pembitjaraan saja ada hubu-nqannja de'
ngan isi penibitjaraan dia baik bersifat menambqh-paupun
bersifat mendjelaskan ataupun bersifat mendudukkan sesuatu persoalan pada proporsi iang sebenarnja menurut
pandangan
saja.
- Saudara Ketua
jang terhormat, Konstitusi negara kita
jang saat ini telah kitt mulai penjusunannja, karena nantinju- akan merupakan suatu Undang-undang pokg.E Fggi
n"egara kita janf akan mengatur segala sestlatu.perihal hidup dan kehidupan kita, maka sudah selajakr.rja djika isi
Undang-undang hegara kita itu harus disesuaikan dengan
keaclaair-keadafn kita, agar achirnja setelah undang-undang
itu selesai ctrisusun sert-a pula telah disahkan, tidak akan
terasa ada kedjanggalan-kbdjanggalan iang tidak diharapharapkan.
Saudara Ketua iang terhormat, meskipun demikian $al;
nja, tetapi bahan-bahan penjusunan Konstitusi kita-dari
tt"egara-negara lain dapat-djuga kita_pergun_akan, asal bafrai,nanan itu ada persesuaiannja dengan keadaan serta
kebutuhan kita, baik untuk masa sekarang maupun un'
tuk masa-masa jang akan datang. Karena itu sa.ja tjuk_up
menghargakan penindjauan/bepergian Saudara Ketua kei

luar-negeri baiu-baru ini guna menghasilkan tambaha'n^
bahan-bihan pembentukan Konstitusi kita dengaq niatan,
mana iang sesuai dengan kehendak dan |ebutunal $!a
ambil,"kita pergunakan dan mana jang tidak sdsuai kita

simpan sebagai pengetahuan dan pengalaman,
Sbudara tcetua jing terhormat, memang dari antara
bangsa kita ada, nanmn banjak jang gema{ menerima sefta
meriiru segala,sesuatu iang-datangnja dari luar rhegeri de:
.
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lgan tidak qtaq kurang menggunakan pertimbangan-pertimbangannja. te_ntang manfaat atau mudaratnja. -Keo;aoian
seTatjam itulah.j.ng
rli membahajatian dan i<erap.
-k._rpnt
pula
kali
_me{u_grkan, b1!ka.1 kedj_adian itutah jang sangit

mungkin banjak mengakibatkan adanja kerusalian-[erusEkan moril dinegeri kita ini.
Karena itu mak,

,.'1i!"t'"*rlJr

(ikut-ikutan jang membuta tuti; tidak akan dibenarkan oteh
gilplprl". Te_tapi Saudara Ketua jang terhormat, tentu
tidak akan sedemikian itu h?llji j31g ferhormat para Anggota_Konstituante kita jang telah tjuklp mendapatkan amanat kepertjajaan masjarakat untuk menjusun- Konstitusi
negara. semoga kiranja penindjauan saudara Ketua keluar
lgggn_ baik jang_telah sudah maupun jang mungkin akan
dilakukan nanti,_ benar-benar membawa haiit-trasil sebagaimana kita butuhkan.
saudara Ketua jang terhormat, sebenarnja revolusi kita
telah berpuluh-puluh tahun kita mulai, sedj-ak kebangunan
nasional kita gerakkan, sedjak itu pulalah ievolusi ki-ta itu
dibangbitkan, tetapi kebangunan revolusi kita jang benarbenar dirasakan oleh segenap lapisan masjaratiat lioonesia
ialah sedjak 1! Aggstus tahun Lg4b, karen-a sedjak hari, buIan dan tahun itufah s_egenap rakjat Indonesia bergerak bersama-sama mentjetuskan revolusi nasionalnja, ketjuali bege_lintir.manusia
m,asih ragu-ragu atair senga!9t"!?
-iang
dia ljinta-buta terhadap imperialis pendJadjah. pada tahun
1945 .legara kita telah memiliki Undang-undang Dasar
jang disebut-sebut
orang,,berdjiwa revoluii-revolulsioner".
setelah itu kemudian pada tahun 1g4g negara kita memiliki undang-undang Dasar Repubtik Indonesia serikat dan
achirnja memiliki undang-undang Dasar Negara Kesatuan
(un{1ng;gndapg 1950). Kedua undang-unding Dasar ini
!?nj?E dikatakan orang berdjiwa kompiomi, bdrdjiwa pendjadjah _d_an seEurang-kurangnja dikafakan berdjiwa lionperensi Medja Bundar.
saudara Ketu-a jan_g_ terhormat, undang-undang jang bakal kita selesaikan diharapkan akan ber-sifat alidi, j"akni
sekali dibikin akp_ dapat. dlpergunakan selama-limanja

dan tidak me.merfukan-perub-ahan-perubahan sepandjang
masa. saja tahu, bahwa segala sesuatu jang aaa oioirnia
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ini tidak ada jang kekal abadi. Memang Tuhan Subhanahu
wata'ala telah menegaskan dengan firman-Nja
s/s//\tt

d

:

,
.

/ 9./dt-,

6e^'Jj\ c\JLi! .rs..-t'

(segala sesuatu akan rusak binasa ketjuali keadaan Tui

han sendiri), tetapi meskipun demikian, andaikat& 3;
chirnja Undang-undang Negara kita jang tegsah kita

susun memerlukan perubahan-perubahan, biarlah, asalkan
kebutuhan perubahan-perubahan sedapat-dapatnja setelah
Undang-undang itu berumur ratusan tahun. Untuk menudju
kearah itu; Saudara Ketua, Undang-undang jang ten$ah kita
hadapi ini harus disusun sedemikian rupa, tjukup _Igngkap
pokok-pokok isinja, dan luas arti makna kalimat-kalimatnja
iehingga kedjadian-kedjadian beberapa puluh tahun iang
lalu, kedjadian disekitar saat-saat ini se.rta kedjadian,ber=
puluh-puluh tahun bahkan beratus+atus tahun iang'akan
datang nanti dapat diundangi dengan Undang-undang Dasar kita itu, karena dianggap masih ada persesuaiannja
dengan apa jang diperlukan. Saudara Ketua,,kalau saja ber.
pikii demit<ian-karena soal-soal dan hal-hal iartg terdjadi
beberapa puluh tahun jang lewat jang saat ihi soal-soal
itu kita katakan kolot dan ortodox mungkin beberapa,puluh
tahun jang akan datang harus kembali kita alami lagi, sebaliknja soal-soal iang saat ini samasekali belUln terbaj'ang,
akan t-erdjadi mungkin djuga beberapa puluh tahun lagi
akan mendjadi kenjataan. Karena itu djika se_kiranja kedjadian-kedjadian pada tahun 1945 akan didjadikan dasar
pbnjusunan- Konstilusi maka hendakn;a ke{j}dian_-kedjadii
in fada tahun-tahun jang tain baik jang telah sudah maupun jang masih akan terdjadi dipikirkan {iug-t_ dapatnja
inendjad=i dasar agar sedapat-dapatnja Konstitusi_kita nanti
masa sebagaimana
bersifat abadi jang terpakai sepandjang
I
telah saja uraikan
Saudara Ketua jang terhormat, kalau dibitjarakan soal
tugas Konstituante pada lazimnja diambil suatu'ketentuan;
b,afiwa tugasnja hanja satu ialah membikin KonStitusi/Un:
dang-unding basar Negara,' Konstitu4nte'tida!" bbrfugasi
mendirikan atau membehtuk negara batu jang' 6grerti''itrd*uOju*an sesuatu'negara jang:be|.g* ada mendjadi ailal.

diatas:

itu rirgnangbukantugis'Konsfitbante.''

' '' :".'' "
3?3

Tetapi, Saudara Ketua, mengenai bentuk 'atau form negara jang telah ada, misalnja negara jang telah acla itu
sebaiknja berbentuk kesatuan ataukah federasi, perwakilan dalam negara itu tersusun dalam satu tingkaf ataukah
dua tingkat jakni dengan menggunakan adanja sistim senat, kiranja djika soal-soal sematjam itu didjadikan pembitjaraan oleh dan dalam Konstituante adalah pada tempatnja, bahkan djika sesuatu negara jang telah-ada akan
merubah bentuknja, misalnja dari bentuk keradjaan mendjadi bentuk republik sekiranja negara itu sedang mempunjai dewan Konstituante dan mentjampuri pemnitjaraan
perubahan bentuk itu kiranja akan leblh baik daripada
perubahan itu hanja dilakukan oleh beberapa orang sadja
dan belum mendapatkan tugas kepertjajaan dari masjarakat untuk menghadapi tugas sematjam itu.
Saudara Ketua jang terhormat, djika pada kesempatan
pembitjar-aan jang
lalu

telah

salah seorang kolega saja
mengemukakan soal-soal jang patut dimasukkan [edalain
Konstitusi diantaranja soal senat kiranja jang dimaksudkan
itu ialah senat dalam negara kesatuan, sebab djika sekiranja dengan Undang-undang Dasar baru kita nanti negara
kita akan tetap berbentuk kesatuan sematjam halnja sekaIang ini, adanja senat itu akan berfaedah sekali, sekuranglurangnja akan menambah eratnja hubungan pusat dengan

daerah dan kedjadian-kedjadian diantara pusat dengan
daerah sematjam sekarang ini akan lebih besar kemungkinan-kemungkinan itu dapat diatasinja dengan adanja
senat. Lain halnja djika negara kita nanti dengan adania undang-undan$ Dasar itu akan berbentuk ,federasi.
pjila demikian kiranja soal senat itu kurang penting men4iadi persoalan lagi, karena merupakan soal jang-sudah

lazim.
saudara Ketua jang terhormat, Allahlakul mahmudah buctri pekerti baik serta amal perbuatan utama itu kesemuania
berasal dari tuntunan Illahi jang dapat djuga dikatakan
wahju lllahi, andjuran mengamalkan auanat<ui mahmudah
'ala'malussolihat serta perintah melakukannja, bersumber
pula dari tuntunan wahju Illahi. Dan seterusnja, saudara
Ketua j an g _terh o1mat, larangan -lar angan terhadap am al p er!rytrg djplek, djahat dan kedii iang asal sumbernja dari
iblis dan seta!,, pgkok-pokok larangan itu asal sumbernja
dari tuntunan Illahi pula, Memang clapat djuga orang menga-
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takan, bahwa achlak jang utama serta amal jang baik itu
akal manusia dapat mentjari dan memahami serta menginsafi dan selandjutnja dapat pula orang mengatakan, baliwa
perbuatan djahat kedji akal manusia akan dapat pula merugetahui serta menginsafi kedjahatannja itu. Akan tetapi;
saudara Ketua jang terhormat, manusia itu sekali manusia
tetap manusia, pendiriannja, pendapatnja, pandangannja
serta pengakuannja kerapkali dipengaruhi oleh keadaan
sekelilingnja, tebihJebih djika keadaan sekelilingnja itu
memang telah meng,ikat djiwanja, sehingga dengan keadaan serupa itu sesuatu jang lebih tegas kebaikannja akan
clipandang djelek dan sesuatu jang lebih tegas kedjelekannja akan diakui baiknja sehingga achirnja barang haram
bisa djuga orang memandang halal, sebaliknja halal akan
dipandang haram. Pepatah mengatakan :
u )
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(pandangan jang disertai dengan kerelaan hati akan nlenutup segala tjatjad jang ada, se,baliknja pandangan jang
clisertai dengan kebentjian akan membuka segala tjatjadtjatjad jang ada). Agar orang dapat memandang segala
sesuatu adil sesuai dengan keadaan jang sebenarnja, maka
rneskipun orang harus menggunakan akal pikirannja, daIam soal-soal jang telah ada ketentuan-ketentuannja dari
segi agama, hendaknja orang mengikuti petundjuk-petund juk agama itu. Dewasa ini orang tidak usah chawatir,
bahwa para pemeluk agama akan merupakan orang jang
telah mabuk apium sehingga ia akan mati djiwa kesemangatannja terhadap segaia ke,madjuan jang sangat driperlukan guna pembangunan dalam segala lapangan.' Kalau kechawatiran itu terdjadi pada saat kira-kira diantara seratus
duaraius tahun jang lalu itu boleh djadi, sebab meskipun
agama samasekali tidak akan menghalang-halangi kemadjuan-kemadjuan tetapi pada saat-saat itu karena sebagian

pemeluk agama hanja sangat mementingkan soal-soal
jang bertalian dengan peribadatan badanijah, peribadatan
jang hanja bertalian den$an keprib,adian ma,sing-masing,
maka akibatnja peristiwa sematjam itu seakan-akan me-
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u

ngakibatkan kemunduran-kemunduran jang sebenarnja hal
samasekali tidak boleh terdjadi menurut segi-segi aga-

itu

ma.

'saudara ketua jang terhormat, oleh karena uraian
p1i? diatas maka salah seorang dari kolega Faja dalam pembitjaraqnnja jang telah lalu memasukkan 'agama kedilam
rangkaian soal-soal jang patu't ,dimasukkan- kedalam undang+rndang Dasar kita nanti.
saudara Ketua jang terhormat, undang-undang Dasar
sesuatu legara harus sempurna lengkap isinja niengenai
poFo-k:pokok persoalan' iang langstng atau tidak pasti oibutuhkan oleh masjarakat pergaulin negara itd dalarn
fungsinja masing-masing jang tentu akan banjak matjam
tjorak_dan ragqmnja, karena dengan undang-undang Disar
itu pokok-pokok persoalar ,rn€r€:ko akan diatur dan akan

diitentukan. Kesempurnaan perundang-undangan akan merupakan kesempurnaan kehidupan masjarakal dalam sesu?tu negara. Akan tetapi, Saudara Ketua jang terhormat,
bag_aimanapun sempurnanja undang-undang itu, undangundang rte'tap undang-undang, jakni undang-undang itu hanja merupakan seb'uah buku jang berisikan kertas dan
tulisan, jang kesemuanja itu merupakan benda mati, undang-undang iitu sendiri tidak akan dapat herbuat apa-apa
terhadap siapapun, khrena itu agar Undang-undang Dasar
itu mendapatkan kedudukan jang sewadjarnja jang manfaatnja akan kembali keseluruhannja kepada masjarakat,
masjarakat ritu sendiri terutama para mereka jang ditugaskan seb,agai pelaksana undang-undang itu wadjib tjukup
mempunjai_ penghargaan, keinsafan dan ketaatan terhadap
undang-undang itu dengan bukti-bukti jang njata, jakni me,
laksanakan mana jang diwadjibkan oleh undang-undang
serta meninggalkan djauh-djauh mana jang dilarang olehnja. Undang-undang tidak akan ibanjak artinja selama masjarakat jang diundanginja kurang atau tidak mempunjai
penghargaan, keinsafan dan ketaatan.
Undang-undang tidaik banjak artinja selama masjarakat
jaog diserahi sebagai pelaksana tidak menghargai, menginsafi serta mentaatinja. Djika para pelaksana undang-

undang telah merupakan pagar makan tanaman, maka

saat.saat itu kerusakan dan keb,obrokan akan segera dirasakan oleh masjarakat seluruhnja. Karena itu; Saudara Ketua
jang terhormat,, soal ketaatan terhadap undang-undang
946
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merupakan soal jang patut dimasukkan kedalam Undang'
undang Dasar kita nanti.
Sauciara Ketua jang terhormat, soal perkawinan dalam
negara kita ini masih diatur dengan bermatjam-matjam
peiundang-undangan, misalnja Undang-undang perkawinan
bagi umit Kristen, Undang-undang perkawinan bagi
urnat Islam, Undang-undang perkawinan tjampuran, Un'
dang-undang perkawinan bagi- orang asing atau setengah
asing dan liin-lain undang-undang perkawinal jing tidak
perti saja sebut satu persatu, kesemuanja itu belum mempunjai pokok pangkal dalam Undang-undang Dasar Sementara kita.
Saudara Ketua jang terhormat, soal perkawinan adalah
soal penting, rakjat Indonesia jang berdjumlah lebih dari
B0 djuta kesemuanja memerlukan perkawinan. Djika ada
jang
berkata, bahwa diantara mereka fidak perlu Eawin,
-artinja
tidak membutuhkannja itu pada lazimnja dimaksudkin tidak senang bahwa perkawinannja diresmikan,
sebab perkawinan jang diresmikan memang banjak mengakibatkan adanja kewadjiban-kewadjiban, pikulan tanggungan-tanggungan dan sjarat ketentuan pergaulan kerumah-tanggaan, jang sebenarnja hal itu samasekali ti$ak
boleh dia6aikan begitu sadja. Pada saat ini kiranja dalam
negara kita masih banjak terdapat perkawinan-perkaw_inan
jrfg sukar diakui sahnia, baik dari iegi perundang-undangan negara maupun dari segi keagamaan jang sebenar-benarnji. Padahal pertjampuran diantara laki peremp-uan
baik ia bersifat iuami-isteri maupun bersifat jang lain,
selama pertjampuran itu belum dapat disahkan menurut
undang-undang perkawinan jang ada dan masih berlaku
dan djlga belum dapat disahkan menurut keagamaan jang
sebenar-benarnja, maka pertjampuran tersebut akan meng'
akibatkan kerugian duniawi djika ia atau mereka sebagai
pegawai negeri, akan merugik?n 1n?E keturunannia baik
itjasmani maupun rohani terlebih-lebih dalam mata pan'
dangan masjar-akat, akan merugikan kesehatan dan ketertiban masjarakat jang achirnja akan mentjemarkan nama
baiknja, iebab Saudara Ketua jang terhormat, pertjam'
puran diantara laki perempuan jang tidak disahkan dalarit
iegi.segi keneg amai dan keagamaan, mau tidak mau pertjJmpuran itu mendapatkan titel perzinaan. Nau'dhubil'
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Lahi mindhalik (semoga kami dilindungi dari perbuatan

kedji itu).

Saudara Ketua jang terhormat, karena itu semua, seorang kolega saja dalam gilirannja berbitjara jang lalu
telah memasukkan soal perkawinan kedalam rangkaian
soal-soal penting jang patut dimasukkan pokok-polioknja
kedalam Undang-undang Dasar kita nanti.
Saudara Ketua jang terhormat, kesalahan-kesalahan jang
dilakukan oleh orang-ketjil jang tidak mempunjai pengikut
maka kesalahan-kesalahan iiu pada umumn-;a iranja tier,rgifan diri s_endiri atau andaikata merugikan djuga orang
lain tentu dalam batas-batas jang seketjit-ketjiinja. seba-gdimana halnja djika ia berbuat baik lagi utam-a, maka faedah manfaatnja akan dirasakan olehnja sendiri atau kalau
manfaat itu akan memberkahi orang lain, maka lub6ran
berkah itu hanja kepada masjarakat jang terbatas pula.
L?4 halnja dan djauh berbeda bagi orang besar jang banjak pengikutnja lebih-lebih djika djumlah pengikutnja
inelqF_akan djumlah jang sangat besar hingga puluhan djuta. Maka kebenaran jang dilakukan oleh seorang pemimpin
besar serupa itu manfaatnja tidak hanja akan dirasakan
olehnja sendiri tetapi para pengikutnja jang djutaan djumlahnja itu pasti akan ikut serta pula mengenjam dan menikmatinja. Tetapi sebaliknja, saudara Ketua jang terhormat,
djika ia berbuat salah maka akibat djelek dari kesalahan
itu akan dirasakan pula pahit getirnja oleh segenap para
pengikutnja jang puluhan djuta itu.
Saudara Ketua jang terhormat, seorang ketjil djika ia
berbuat salah hampir setiap orang berani menegurnja serta
memperbaikinja, tetapi djika seorang besar berbual salah,
tebih-lebih djika ia merupakan seorang jang terbesar dalam daerah negara itu karena kecudukannja sebagai kepala
negara presiden atau radja, maka sangat mungkin tiacla
seorangpun jang berani menegurnja apalagi djika dalam
kesalahan tindakannja itu sengadja berdasarkan hak prerogatief dan hak tidak boleh diganggu-gugat.
Saudara Ketua jang terhormat, manusia sedunia ini
selain para Nabi dan para Rasul seorangpun tiada jang
ma'shum (terhindar bersih daripada kesalahan-kesalahan)
bagairnanapun ia tjerdik pandainja, banjak pengalamannja
serta kesutjian niat hati nuraninja. Pepatah mengatakan
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jang
sedjarah
terhormat,
Ketua

Issepandjang
Saudara
Iarn tidak pernah terdjadi seorang Fresiden dari negara Islam jang mendapatkan hak jang amat terlalu istimewa sehingga tidak boleh diganggu-gugat meskipun atas kesalahan-kesalahannja jang telah njata, itu belum pernah tercljadi. Apalagi terhadap Presiden-presiden_ negara-negara Islam jang terdiri dari manusia biasa, sedang Nabi Muhammad Rasulullah Presiden serta panglima tertinggi. ne-gara Islam dikala itu terhadap soal-soal jang belum ada
kepastian wahju Illahi dari Tuhan Jang Maha Esa kerapkali
dan peringatan dari sekalian samengharapkan teguran
-Pernah nasutunafr ditegur perkara ibahaba-t-sahabatnja.
dat sembahjang, pernah ditegur perkara penanaman pohon
kurma. Terhadapteguran jang achir ini Rasulullah memberikan djawaban jang tjukup memuaskan
Q/

a)/ut

/

)/v/lJ)Q

fWo>^\$;rl'-s\,-r-i\
(kamu lebih pandai tenfang 'duniawimu daripada saja), dan
lain-lain teguran jang tidak sempat diutarakan satu demi
satu. Para Presiden Islam iang tjukup kenamaan sehingga
mendapatkan djulukan alkhulafaurrosjidun para Sajidina
Abubakar, IJmar, Usman dan Ali Rdlijal-Lohu an'hu (semoga mereka diridlai oleh Allah) tidak pernah mendapatkan hak jang amat luar biasa sehingga tidak boleh diganggu-gugat,- tetapi mereka. senantiasa mengharap-harapkan
peringatan, teguran dan kalau perlu gugatan-gugatan. Pokoknja
)

/ t9/

,/

.1****Ii

tr)s)Q

Q /

9/

bft^ S^^ .-rL c)^

(barang siapa menjaksikan kesalahan perbaikilah) demikian sabda Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wassalam dan
ka'idah umum: barangsiapa berbuat salah harus bertobat
dan atatt menerima hukuman balasannja dengan tidak
membeda-bedakan siapa jang berbuat salah itu
7/

/

Lo+i

)e//

I

(r: /ts/o

)

/

/

r! /

/u

/

g.rtii) ;a.s\.^o r.:.r.i? a+bLi ;;5;^'2J

Kalau anak saja

jang'b*rn.*. fathiinah m6ntjuri, maka
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akan saja potong ,tangannja (sebagaimana dipotong tangannja orang lain disebabkan mentjuri), demikian sabda Nabi
Muhammad sallallahu'alaihi wassalam.
Saudara Ke'tua jang terhormat, karena uraian saja diatas maka saran saja kepada sidang Konstituante, Kbnstitusi kita dalam bab dimana tertera soal-soal jang berkenaan
de,ngan haknja seorang presiden, djanganlah presiden itu
diberi hak jang amat luar biasa sehingga tidak boleh diganggu-gugat samasekali meskipun terhadap tindakannja
jang ternjata salah dan merugikan negara dan masjarakat.
Saudara Ketua jang terhormat, Konstitusi jang pembikingnnja ditugaskan kepada pundak Konstituante ini untuk
masa-masa jang akan datang, tidak untuk masa sekarang
ini, sebab saat ini masih berlaku Undang-undang Dasar Sementara kita, karena itu harus dipahami, bahwa saran saja diatas bukan karena dipengaruhi oleh peristiwa kedjadian achir-achir ini dan tidak ditudjukan kepada peristiwa
itu, bahkan saran saja diatas itu lepas samasekali daripada
ikatan siapa-siapa jang nantinja akan mendjadi presiden.
Saudara Ketua jang terhormat, demikianlah saran-saran
jang dapat saja kemukakan kepada sidang dalam pemandangan umum ini, semoga kiranja saran itu akan mendapat
tempat sampai dimana perlu. Achirnja Saudara Ketua jang
terhormat, terhadap penjelesaian atjara sidang Pleno jang
ketiga, jakni tentang soal-soal jang patut dimasukkan kedalam Undang-undang Dasar, saja sarankan kepada Panitia
Perumus jang telah diumumkan terbentuknja dan terdiri
dari 31 anggota dalam melaksanakan tugasnja nanti, terhadap soal-soal jang patut dimasukkan kedalam Undangundang Dasar, mana-mana soal jang telah diusulkan oleh
segenap para pembitjara dan pengusul, baik dalam sidang
pleno Panitia Persiapan Konstitusi dua bulan jang lalu,
jang bundel registrasinja telah dibagi-bagikan kepada para
Anggota jang terhormat, maupun dalam sidang Pleno Konstituante saat ini jang masing-masing pembitjara telah'menjerahkan teks pidatonja kepada Sekretariat, karena usul
dan saran jang serupa itu telah merupakan saran bersama
hendaknja oleh Panitia Perumus dihimpunkan lebih dulu
untuk segera dimintakan persetudjuan serta keputusan si.
dang ini. Kiranja untuk mendapatkan keputusan terhadap
usul-usul jang telah demikian sifatnja itu tidak akan menghadapi kesukaran apa-apa. Adapun terhadap usul-usul jang

,
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belum merupakan usul bersama setjara keseluruhan, karena terhadap usul-usul jang sematjam itu masih memerlukan
pembitjaraan, pertimbangan dan mungkin masih akan
diadakan tukar pikiran, maka sebaiknja dihimpun nanti
setelah usul pertama itu mendapatkan keputusan sidang
pleno ini. dengan mengingat waktu-waktu sidang pleno
jang masih ada.
Saudara Ketua jang terhormat, djika disini saja menjarankan sedemikian itu sebagaimana saran jang telah pernah
dikemukakan oleh teman sefraksi saja Saudara Abdullah
Jazidi, hal itu saja maksudkan agar isi dari atjara ketiga
dan keempat jang bahan-bahannja telah sedemikian banjak
kita terima itu sebagian daripadanja harLs mendapatkan
keputusan sidang pleno kali ini. Terus terang saja kemukakan, bahwa mengingat banjaknja waktu jang dihabiskan
untuk pemandangan umum ini dan nanti, kechawatiran saja
kalau,kalau keputusan jang sebagaimana saja harap-harapkan itu tidak berhasil. Semoga Tuhan Jang Maha Murah
selalu memberkati sidang kita ini agar mendapatkan hasil
jang sebanjak-banjaknja dan diridlai olehNja. Amin. Terima kasih.
Wassalamu alaikum warachmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Saja persilakan Saudara jang terhormat Rustarna Ikrat.

lkrat:

Saudara Ketua, setelah saja meneliti
laporan Panitia Persiapan Konstitusi, patut kiranja saja
bergemrbira atas isinja jang banjak mengandung bahan jang
dapat digunakan sebagai pegangan untuk penjusunan sisRustama

timatik sementara.
Saja tekankan atas kata sistimatik sementara, karena
seperti sudah diutjapkan oleh Saudara Ketua, Mr Wilopo,

dalam pembukaan sidang Panitia Persiapan Konstitusi tanggal lL Maret 1957, jang kemudian disinggung djuga oleh
beberapa anggotanja, bahwa sistima,tik jang pasti barulah
dapat disusun sesudah pembitjaraan mengenai isi Konsti-

tusi sampai kepada bagian jang seketjil-ketjitnja

seluruhnja.

Oleh karena

se'lesai

itu dapatlah kiranja diambil kesimpu,lan,

bahwa isi-pokok daripada Undang-uirdang Dasar itulah jang

menentukan sistimatik jang pasti; dan tidaklah sekali-kali
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sistimatik itu jang menentukan isi-pokok daripada undangundang Dasar, meskipun ada hubungan jang erat antara
satu dengan jang lain dan dapat pengaruh-mempengaruhi.
Mengenai arti sistimatik, sementara achli-negara mengemukakan pendapatnja, bahwa sistimatik kenegaraan itu
adalah penggolongan dan sistim negara, misalnja: Negara
Republik, Negara Oligarchie, dan Negara Monarchie. Atas pengertian sistimatik sama dengan penggolongan
itu kiranja dapat ditarik kesimpulan, rbahwa apa jang dimaksudkan oleh kita sekarang mengenai sistimatik serta
soal-soal jang patut dirnasukkan dalam Undang-undang
Dasar, tentu amat bergantung pula kepada bentuk-tjorak
negara serta susunan hukum tatanegara dan tjara penguasa
harus melakukan kewadjibannja, sebab keseluruhan susunan hukum dan tjara bagaimana kewadjiban penguasa it'-r
tentu amat disesuaikan dengan kebutuhan untuk-terlaksananja tjita-tjita,kenegaraannja menurut sifatnja sendirisendiri.
Saudara Ketua, Negara

kita jang sekarang ini adalah
hasil daripada revolusi nasional jang djugf dibeberapa

daerah ditanah air kita diikuti oleh revolusi sosial jang tidak
menumpahkan darah. Revotrusi ini telah 'berhasil menuutbangkan tiang-tiang kekuasaan pemerintah kolonial HindiaBelanda dan menimbulkan hukum-hukum ,baru. Hukumhukum baru ini telah tersurat dalam Konstitusi tanlgal 19
Agustus tahun 1"945. Maka dari itu Konstitusi ini adalah aspirasi nasional jang menggerakkan setiap djiwa patriotik
untuk melakukan dharma-bakti kepada nusa dan bangsa.
Saja jakin, bahwa rakjat berdjuang itu tidak sadja untut<
mendirikan sesuatu negara semata.,mata, akan tetapi untuk
tertjapainja kesedjahteraan urrrurrr dan masjarakat jang
berkeadilan sosial dengan pemerintahannja jang berperikemanusiaan. Ikatan kenegaraannja ditirnbulkan demi
penghidupan, jang adanja itu diperuntukkan ke'baikan, kesempurnaan
harmoni d-aripad?. hidup. Kewadjiban
jang
negara
utama ialah untuk mendjaga dan memelihara
kesewadjaran hidup, segala kemungkinan bagi perikehidupan setiap pribadi, jang sekali negara itu berdiri ia akan
terus ada untuk membuat hidup itu herbahagia dan harmonis. Oleh sebab itu sekalipun Konstitusi taliun L945 tidak
dibuat oleh sesuatu Madjelis Pembuat Undang-undang Dasar
jang bertindak atas nama seluruh rakjat Indonesia, dan ha-

{rn
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nja dibuat oleh beberapa sardjana hukum jang duduk dalam
Panitia Persiapan Ke,merdekaan jang menetapkannja pada
tanggal 18 Agustus tahun 1945, akan tetapi susunan ketata'
negai'aannja ielah mempunjai rupa daripada keinginan rak'
jaf
untuk sesuai dengan bidang kehidupanlil.
- Konstitusi
tahun L945 adalah Konstitusi keramat bagi
seluruh rakjat Indonesia, suatu dasar dan penundjuk djalan
kearah kesedjafrteraan hidup bangsa, untuk hidup berdampingan dengan bangsa-bangsa lain diatas dunia ini dengan
Sama deradjat. Dan dalam Konstitusi keramat itu telah ter'
surat filsafat negara dan masjarakat, asas-asas Dasar Negara
dan masjarakat, haluan negara serta goresan sistim peme'
rintahan daerah dan pusat. Dalam pada itupun kita menginsafi bahwa sifat darf Konstitusi itu masih darurat dan ba'
njak pula jang harus disempurnakan. Hal ini tentu diinsafi
djuga oleti para-penjusunnja iang ternjata dengql dimuatnja-eturan-Tambahan ajai (2), juncto pasal 3 Konstitusi
tersebut.
Saudara Ketua, dalam hal
perbandingan.

ini saja ingin

mengemukakan

-

Dari sedjarah idee Konstitusi kita mengetahui bahwa
Konstitusi iertutis jang pertama, iaitu Konstitusi Virginia

jang ditetapkan ole'h rakjat Ko'loni Inggeris pada tanggal
4 ljuli tahun 1776 iang terkenal dengan sebutan ,f.Tli_*'
taan Kemerdekaan". Kemudian sesudah itu diikuti djedjak'
nja oleh 12 Kotoni Inggeris lainnja jang menetapkan Kon-

s[itusinja masing-masing, menjatakan negaranja berdaulat.
Pada achirnja kesemua 13 negara-negara itu mengadakan
perserikatan atas dasar,,Artikel-artikel Collfede_ratie" i?ng
ilitetapkan dalam tahun L776 dan kemudian digarti -dan
ditetafkan oleh Kongres dengan Konstitusi Amerika Serikat tang gal L7 September tahun I7B7 jang berlaku samp-ai
sekarang ini. Akan tetapi dibanding dengan isinja perubah'
an ini tidaklah terlalu besar.
Suatu tjiri jang diterima dalam Konstitusi pertama di
Virginia itu, ialah karena merupakan titi_k p_ertemuan
prat<tek antara Royal Charter iang dikeluarkan oleh
Monarchie Inggeris dan Teori Kontrak iang pada hakekatnja
menuntut supaja sistim hukum masjarakat dan _negara didasarkan atas iuatu kontrak antara Morarchie dan rakjat,
dan/atau antara anggota rakjat iang satu dengan iang
lainnja.
353

Para penjusun Konsti'tusi ja_ng bersidang di philadelphia
.bermaksud
untuk mengambil dah memindahkan satu

ialg

siitim
telah ternj,ata baiknja, sistim mereka tetap sajangi

sebagai bagian- daripada induk-negaranja, Inggeris, t-etapi
terpaksa mereka melepaskannja. sistim ini adalah sistiin
Inggeris. Lembaga-lembaga Inggeris ketika itu terah banjak
menjerupai molar_chle_ jang dibatasi oleh parlemen, dengan
kekuasaan ,terp'isah. Namun oleh karena di Amerika tidak

maka untu'k mengganti kedudukan radja itu
diadakanlah Presiden jang harus dipilih oleh rakjaf dineggrjnj.a, jang {_eng1n tidak disadari meletakkan dasar pada
djabatan presiden itu atas kedaulatan nasional jang k6mudian berkembang dengan suburnja dan karenanjf kekuasaan radja atas thesis ,lama perihal hak takdir Tuhan jang
dalam peredaran sedjarah a[an terhapus.
qga_ ladj_a,-

Bangsa Amerika mempunjai kejakinan bahwa Konstitusi"
nja, itu memberi djaminan untuk adanja lapangan usaha,
perbaikan hidup sosial, ketenteraman bekerdja serta hak.
hak demokra'tis lainnja, sehingga penghargaan terhadap
Konstitusinja itu,menjerupai rasa,keagamaan. sementara
t_eksnja jang dipandang sederadjat dengan kitab sutji men-

dorong seluruh rakjatnja untuk mengambil tindakan serentak terhadap jang melanggarnja. Kepada seluruh anak
sekolah diadjarkannja, kepada para-pelantjong jang masuk
Amerika serikat harus ibersumpah untuk menghorpatinja
selama berada dinegara itu.
Demikian pula rakjat Inggeris menghargai Hukum Dasar
Negaranja, sekalip,un hanja bersifat ,,Convention" dan tidak
merupakan Konstitusi rtertulis, dengan perasaan jang mendalam terhadap adat-martabat jang tradisionit dari- Keraradjaan ini, sehingga setiap pelanggaran terhadapnja
dianggap sebagai perbuatan rbiadab jang merusak kehor-

matan bangsa.

saudara Ketua, djikalau saja sudah menggambarkan

sekedar perasaan hormat dan penghargaan Bangsa Ameri.
ka dan Inggeris terhadap Konstitusi dan hukum dasar dari
negeranja masing-masing, tidaklah berarti saja mengan^ggap kedua bangsa itu lebih daripada bangsa Indonesia. Apa
jang saja kemukakan itu sekedar menundjukkan semafa-

mata negara itu akan kuat dan djaja, apabila rakjatnja
mempunjai penghargaan dan perasaan jang mendalam ter354

-Ban$sa
Indonesia
hadap Konstitusinja. Dan dalam hal ini
tidaklah kalah dengan itu.'
djuga
"
tiita telah mengalami bersama-sama rakjat Indonesia
jrng patriotik men6riakkan ke-pada dunia internasional teni""E ^kemerdekaan dan kedaulatan- Irlegara Kesatuan Repu'
niit" Indonesia. Kita memperingatkan diugq supqia _*9ng'
fioimati dan tidak melanggar Konstitusi tahun L945. Dan
ienagai konsekwensinja t<ita tetah meng-urbankan pedjuangp.oji""g kemerdekaan, pem-uda-pemuda,i?ng gu.gu.r i.eba'
gri iutri*a bangsa, harti kekajaan jang tak ternitai djum'
iutrnji. Rakjat Iidonesia setjarl ga_gaq berani telah melawan
*.ir"St" kblonial tentara Belanda iang terkenal dengan
rgr.tiie-I dan ke-II dan mengg-?g3lkan u.saha kekerasan Be'
In'
f;d;p;"djiOlrft untuk memuti[kan kekuasaanlja
-atas
donesib dengah membuat Negara Keradjaan Belanda seba'
,S"perst"aat" diatas Negaia-ngggt Bagian di Indonesia
6u"ii" ian Mook zonder Republik Ind"onesia melaksanakan

iri

;p; J;rg Oinr*akan ,,nieriwe orde" menurut clausule
perlawanan rakjat Indone'
Grondwet tafrun 1948. bahkan

itu menempatkan Belanda datam keadaan iang_lebih su'
fii fagi, kareni diterimanja resolusi oleh Dewan Keamanan
sia

F.tririt atan Iirngr"-bangsa tanggal 28 Djanuari tahun 1949
tgmbf-menembak dan
ian; *;;;rintarrian peighentianIndonesia'
betfrn.fasan pemimpin-pemimpin
Sekalipun t.*udian berdiri Republik Indonesia Serikat
Oeniin konrtlturitr3r jalg kompfomittil antara-Reputlik

lnOdnesia dan Be1arida, akan tetapi adalah suatu kenjataan
perkembangan revotru'
6rii*i Ounia Barat terus mengikirti
di Indonesia dengan g6lisah, sebab kaum federalis
itu *ewakilii<aufr conservatief dan pro-kerdjame'
irttir dengan kapital asing ; sedang{a;n $aum unitaris
wakili kaum p6'gd;siet nairkan sosial-ekonomis revolusiobahwa kedaulatan
rrii't .iciur1,*a j?ng _menolak
getanda'
ilo .iir.iahkan oleh Pemei'intah

rio*i
irif:l.tif.i
;;lilA-

Kaum unitaris jang non'koperatip dan mendjadi.motor
Densserak revotuti uiltuk mewudjudkan hanja adanja satu
-R;;Ttfuik'
Indottesia meliputi seluiuh daerah tanah air su-neiftasil
memperguriakan ex pasal 139 dan 140 Kon:
a;fi
riilori nepublik rndonlsia Serikat memulihkan daerah'dae'
iitr Oari tlegaia-negara Bagian dan_Daerah-daerah Bagian

;i-b$*"- Oi" Madira, Suilratera, BangEa, Bilito_n,..Riauw
kembali keda'
dan Kalimantin Oengatt keputusan Presiden,

iam daerah de facto Republik Indonesia. Dalam bulan Mei
tahun 1950 Republik Indonesia Serikat hanja tinggal 3 Negara Bagian lagi, jaitu Republik Indonesia, Negara Indonesia
fimur dan Negara Sumatera Timur, jang kedua negara terachir ini berada dalam p'roses desintegrasi jang pemulihannja kedalam wilajah de facto Republik Indonesia itu, adalah soal waktu belaka. Dan apabila waktu ini tiba, maka
berachirlah riwajat Republik Indonesia Serikat, dan berlakulah kembali Konstitusi tahun 1945 untuk seluruh Indonesia.

Tetapi mereka jang ketika itu ragu-ragu dan kaum federalis jang merasakan kedaulatan itu diserahkan oleh fihak
Pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat
chawatir terhadap dunia internasional iang sudah mengakui kedaulatan atas Republik Indonesia Serikat bukannja
Republik Indonesia. Maka diadakanlah perundingan dengan
Republik Indonesia oleh Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur, jang kedua negara terachir ini mewakilkan kepada Republik Indonesia Serikat, sehingga lahirlah Republik Kesatuan dengan Konstitusi Sementaranja.
Dari itu saja dapatlah menjebutkan bahwa Konstitusi Sementara sebagai Konstitusi kompromi, hasil tawar-menawar
dengan kaum federalis jang langsung atau tidak langsung
menguntungkan kaum 'modal asing jang mempunjai kepentingan di Indonesia.
Saudara Ketua, seperti halnja dengan setiap hasil daripada komp,romi jang harus berani memberi dan menerima,
maka demikian pulalah kenjataannja dengan Konstitusi Sementara itu.
Djikalau ada jang berpendapat bahwa d.engan tersusun:
nja Konstitusi Sementara ini merupakan penjempurnaan
dari Konstitusi tahun L945, dan disimpulkan sebagai kemadjuan dalam sedjarah ketatanegaraan di Indonesia semendjak Proklamasi kemerdekaan tanggal L7 Agustus tahun
L945, dengan tegas saja menjatakan bahwa menurut pendapat saja tidaklah demikian halnja.
Piagam Persetudjuan Republik Indonesia Serikat
- Republik Indonesia jang memuat 7 pokok persoalan, memang
dalam bagian L dan bagian 2 menentukan harus dimuatnja
dalam Konstitusi Sementara inti-inti dari Konstitusi tahun
1945 (pasal 27 ,29 dan 33) bersama-sama ketentuan dari Konstitusi Republik Indonesia Serikat jang tidak bertentangan
:
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dengan asas Negara Kesatuan, serta asas ,,HaE milik itu
adalah fungsi sosial". Demikian pula dalam bagiap_.9 t_nu*pertahankan Bung Karno sebagai Pres.iden $e_puptik Indo-nesia
; tetapi dalam bagian ini iljuga dimulail_ah dengan diadakairnja kombinasi dblam keanggotaan Parlemen Sementara dari Madjelis Perubahan Undang-undang Qasa.r ial€
harus terdiri ilari kaum unitaris dan federalis (bagian 5).
Jang menjolok sekali ialah bagian 4 i4g-meryadlkan. Madjeiis Perinusjawaratan Rakjat-, gu_aty Badan Te_rtinggi dt'
dm Republik indonesia jang melakukan seperf uh-penuhnja
kedauldtan rakjat, dan jang menetapkan haluan n_egara.
B;ndn presiObn' sekalifuri disubordinasikan kepada Ba'
dan ini.
Sistim Pemerintah diubah dari sistim presidentiil men'
djadi sistim parlementer setjara Eropa'Barat, dan membuat
Presiden sebagai lambang persatuan belaka iang qdak boleh diganggu-fugat, dan lidak lagi_ merupakan Presiden
j ang bertiiggfuig-dj awab sebagai _Penj ele1ggttt lem,e.rin'
tan"fertingff jalig- bertanggung-djawab kepada Madjelis
Permusjawaratan Rakjat.
Saja iiaat menjangkal bahwa pemiliha_n umum jang_baru
lalu itu berlaku menurut ketentuan Undang-undang Dasar
Sementara pasal 58 untuk Parlemen dan ,pasal_l3p untuk
Konstituant-e, seperti halnja telah ditetapkan lebih dultt
dalam Piagam Persetudjuan bagian_6. Tgtapi djanganlah
diartikan bahwa dengan Konstitusi tahun 1945 itu kita tidak
dapat melakukan periilihan umum, baik untuk Madjelis _P"tmtisjawaratan Rakjat pada umumnja maupun De_w3n Per'
wakilan Rakjat pada chususnja, sep_erti termuat dalam pasal 2 dan 19- (Konstitusi L945), sebab ketentuan itu teran_gterang dimuat djuga dalam pokok pikiran ketiga jang di'
kandung dalam preambule.
Saudara Ketua, kita memahami, bahwa Konstitusi tahun
1945 itu amat singkat sekali dan terdiri atas 37 pasal, ditanibah dengan pasal-pasat jang memuat Peralihan dan Tambahan, namum kiranja sudah tjukup memuat aturan-aturan
pokok. jang mengandung instruksi kepada Pemerintah Pusat
ilan Daerah serta lain-lain penjelenggata Negara untuk me'
njelenggarakan kehidupan negara da4 kesedjahteraan so'
siat. OGtr karenanja amat penting adanja semangat dari
pemimpin-pemimpin Pemerintah dan penjelenggara Ne'
gara untuti melaksanakan segala sesuatu ketentuan menu35V

rut aturan itu, sebab meskipun Konstitusi itu memuat liatakata jang bersifat kekeluargaan, akan tetapi apabila pe-

njelenggara negara dan pemimpin pemerintah bersifat perseorangan, maka tidaklah banjak gunanja Konstitusi itu,
seperti halnja dapat kita ketahui dengan kedjadian-kedjadian belakangan ini didaerah-daerah jang tidak lagi menurut saluran-saluran hukum jang berlaku sekarang ini.
Djikalau kita mengambil perbandingan antara 3 Konstitusi jang pernah ada dan jang masih berlaku sekarang ini,
saja berani menjatakan bahwa Konstitusi tahun Lg45 itu
adalah jang paling tahan udji. Kita menjaksikan dan turut
serta merasakan bagaimana djiwa daripada Konstitusi itu
memberikan dorongan semangat perdjuangan kepada Rakjat Indonesia untuk menjempurnakan susunan pemerintahnja dan memperkokoh sendi-sendi kekuasaannja kedalam,
sambil mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan ne,
gara terhadap setiap serangan jang dilantjarkan dalam
rangka perang kolonial oleh pemerintah Belanda. Dan dengan modal Konstitusi tahun L945 serta kejakinan rakjat
akan adania djaminan demokratis jang terkandung dalamnja jang dinjatakan setjara perbuatan revolusioner itu,
telah membawa negara dan bangsa pada tingkat jang lebih
madju dalam gelanggang internasional.
Memang dalam Piagam Persetudjuan Republik Indonesia Serikat-Repubtik Indonesia bagian 7 dinjatakan pada
tanggal 17 Agustus tahun 1950 Konstitusi Sementara mulai berlaku dan berhentilah berlakunja Konstitusi tahun
1945 setjara formeel, akan tetapi karena Konstitusi Sementara ini mengandung inti-inti Konstitusi tahun L945, maka
tidaklah dapat disangkal kiranja bahwa Konstitusi tahun
1945 itu masih tetap hidup.
Sajapun sependapat bahwa susunan dan isi Konstitusi
itu terpengaruh djuga oleh keadaan dalam negeri dan perimbangan kekuatan politik ketika Konstitusi itu sedang di-

itu hendaklah kita mengartikan bahwa
formeelnja
setjara
kita menerima Konstitusi Sementara itu,
sementara waktu kita bersama atas dasar saling mengerti
demi kesatuan dan kesedjahteraan rakjat mempertahankan dan memperkuat kebenaran tjita-tjita hukum jang
menguasai hukum Dasar Negara, baik jang tertulis maupun
jang tidak tertulis, daripada Negara Kesatuan Republik
Indonesia jang dilahirkan dalam kantjah revolusi tanggal
buat. Maka dari
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b.

Berdasarkan Peraturan Peralihan Konstitusi tahun
L945 dengan Peraturan Pemerintah No: 6 tangg al 26
September tahun L946 telah ditentukan susunan keanggotaan Komite Nasional Indonesia Pusat sebanjak
400 orang jang terdiri atas: Wakil-wakil Partai Politik,
Daerah-daerah diluar Djawa, Golongan ketjil, Buruh
dan Tani; sehingga segala persoalan jang menjangkut
kepentingan golongan masing-masing dapat perhatian
dengan segera dan dituntut penjelesaiannja, karena
susunan Badan Pekerdja Komite Nasional Indonesia
Pusat jang dipertanggung-djawabkan atas pekerdiaan
Komite Nasional Indonesia Pusat untuk melakukan
kekuasaan legislatip dan hak ikut serta menentukan
haluan Negara, susunan keanggotaannja tjukup mentierminkan sifat jang hidup dalam golonganhja masingmasing, sekalipun tidak sempurn a t007o karena tidak
berdasar pemilihan jang demokratis.
Dalam masa berlakunja Konstitusi tahun 1950 hingga se.
karang:
a.

b.

Seperti halnja djuga dinegara jang memakai sistim

banjak partai, seperti antara lain: Perantjis

dan

Belanda, maka dalam usaha pembentukan suatu kabinet adakalanja harus menghadapi kesulitan jang disebabkan perimbangan kekuatan dalam parlemen, s€hingga harus menempuh prosedur luar biasa seperti
halnja dengan di Neqeri Belanda dala,m tahun fgfs
jang dibentuk oleh Prof. Cort van der Linden. djuga
kemudian beberapa kabinet lagi jang dibentuk oleh
Ruys de Beerenbrouck, ialah kabinet extra-parlementer. Demikian pula halnja dengan Kabinet Karva kita
sekarang ini, karena menurut Konstitusi tidaklah
mungkin mengembalikan kekuasaan kepada Presirlen,
meskipun telah diniatakan berlakunia Staat van Oorlog en van Beleg untuk seluruh wilajah negara.
Sekalipun susunan keanggotaan Parlemen sekarang

iini menurut hasil pemilihan umum, namun kiranja
pemimpi_n-pemimpin tertentu didaerah masih meng-

ang-gap bahwa kenentingan daerah belum mendapat
perhatian Pemerintah Pusat, sebab mungkin dalam

perasaannja meskipun pemilihan dilakukan setjara dae.
rah-gewijs pada tingkat Propinsi tidaklah merupakan
perwakilan daerah dan hanja merupakan perwakilan
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partai, jang tentu lebih terikat kepada kepentingan
disiplin partai iang kaku, sehingga kepentingan

-dan

daerah mendjadi soal kedua.
Dalam hal inf jang patut kiranja mendapatkan perha-

T:"#il#i,?iffi
2.
3.

4.

Dewan-dewan didaerah, ians meniatakan ketidak-puasannja kepada tjara-tjara Pusat be'
kerdja.
Dibeirtuknja Dewan Nasional untuk menembus
impasse sekarang ini.
Peinjataan Presiden Soekarno, bahwa beliau tidak
mau lagi mendjadi Presiden tukang stempel.
Pernjataan Bung Hatta, bahwa adalah bagaikan
mengharapkan kuda bertanduk untuk terwudjudnja kembali Dwi-Tungga1 se'lama sistim pemerin'
tahan masih bersifat seperti sekarang ini; berlainan halnia dengan di Djokja dengan Konstitusi
tahun 1945 jang mendjamin hak Presiden dan
Wakil Presiden turut serta dalam menjelenggara-

kan pemerintahan tertinggi.
Sebagai hasil perbandingan ini saja dapat rnena4k kesimpulan, bahwa sistim ketatanegaraan menurut Konsti'
tusi tahun 1945 itu adalah jang paling tepat untuk menam'
pung dan menjalurkan segala perasaan dtl kepentingan
ilaeiah dalam lembaga-lembaga demokrasi, misalnja: Madjelis Permusjawaratan Rakjat seperti iang susunan keanggota-

annja dan tugas kerdjanja telah tertentu itu, qelingSa
hasil pekerdjaannja dapat diiharapkan mempunjai sifat

sangat-soepel dan elastis dan dapat berubah sewaktu-waktu
menurut perkembangan negara dan kemadj,uan ialg di!j?pai oleh lakjat dalam lapangan politik, ekonomi, sosial,
kebudajaan dan sebagainja.
Lagi pula kemauan baik dari kita untuk menghidupkan
kembali Konstitusi tahun 7945 dengan se$dla lembaga-lem'
baga demokrasinja, adalah tindakan jang konsekwen, sebab
seperti telah saja kemukakan terlebih dulu bahwa kita mau
menerima Konstitusi Sementara itu karena ketika itu masih
harus memperhitungkan dengan keseimbangan kekuatan
politik dan keadaan dalam negeri, gehingga ry.e_maksa kita

inenentukan sikap menunggu hasilnja pemilihan umum
untuk kemudian meneruskan usaha merealisasi Konstitusi
tahun 1945 dengan djalan musjawarat Konstituante seka'
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:

rang ini, Sekarang menurut ]rukum dan pdngertian apapun
kita berhak dan tak perlu takut untuk menentukan langkah
merealisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun
1"s45.

OIeh karenanja saja dengan tandes mengemukakan, bah'
wa soal-soal jang patut dimasukkan didalam Undang-uhdang
Dasar itu, klta pergunakan sadja satu-satunia sumber, ialah: Konstitusi tahun 1945, karena ini adalah chas In-

donesia, baik dalam bentuk maupun karakternja. Sebab
dengan tjara seperti ini rkita bisa menjelesaikan persoalan
daerah itu dengan tidak perlu mengadakan Senat iang
membawa konsekwensi merubah bentuk Negara Kesatuan
jang dilahirkan oleh Revolusi tanggal L7 Agustus tahun
L94-5, sebab mengadakan itu adalah perbuatan iang tidak
konsekwen. Dalam pada itu kita tidak dapat lepas d,aripada
perhatian selurutr rat<jat Indonesia jang akan menilai hasil

iekerdjaan menurut ukuran djiwa _revolusi tahun L945.
Siapa saclja asal mau boleh mengatakan bahwa lakjat itu
belum Konstitusi-minded, tetapi orang sematjam' itu menu-

tup diri terhadap kenjataan;

pengetah_uan berkembang
dalam kesadarannja terhadap

demikianpun dengan rakjat
negara dan kemerdekaannja jang penu_h. Dali itu segala
fraiit pekerdjaan kita akan menggema ditiap djiwa rakiat.
Maka-oleh karenanja wadjarlah bilamana kesadaran dan
kejakinan tentang hidup merdeka dan bernegara itu -ter:tampung dalam Konstitusi menurut Proklamasi tahun 1945.
Set<iantah, Saudara Ketua dan terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara jang terhormat K.H.
Masjkur.

K.H. ilIasjkur: Bismillaahirrohmanirrochiem.
Saudara Ketua dan Saudara-saudara Ahggota Konstituante jang terhoqmat! Assalaamu 'alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.

Saudara Ketua, saja ingin ikut serta menjumbangkan
pikiran dalam Pemandangan Umum babak I ini mengenai
soal-soal jang patut dimasukkan dalam Undang-undang Da-

sar'sjukuralhamdullillahkalaudapatdigunakan.

Suatu Undang-undang Dasar bagi sesuatu bangsa adalah
soal besar dan sangat penting, karena bukan sadja Undang-undang Dasar itu akan merupakan wadjah dari bang-'

sa itu, tetapi djuga jang terpenting, ialah karena nasih
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bangsa

itu akan banjak bergantung kepada Undang-undang

Dasar negaranja. Apakah bangsa itu akan mendapat tjukup kesempatan, kebebasan, perlindungan dan djaminandjaminan hukurn ataukah akan tertekan, tertindas dan lain-lain penderitaan sebagai akibat dari Undang-undang Dasar jang disusun itu, hal itu akan bergantung kepada para
Anggota Konstituante jang terhormat didalam b-enar btau
salahnja menentukan arah kehidupan bangsa kita; disebabkan akibat dari susunan Undang-undang Dasar dengan
tidak mengingat kehidupan rakjat jang sebenarnja baik kehidupan rochani maupun djasmani, malah jang sangat berat
dirasakan adalah penderitaan rochani. Inilah sebabnja, Saudara Ketua, saja katakan diatas tadi bahwa Undang-undang
Dasar bangsa adalah soal jang sangat berat dan prinsipiit.
Saudara Ketua, para Anggota Konstituante jang terho,rmat tentu akan sependapat dengan saja, bahwa kita ingin
menjusun Undang-undang Dasar ini sungguh-sungguh Undang-undang Dasar jang tahan udji, bukan rnaksud
kita menjusun Undang-undang Dasar hanja dapat digunakan 10 atau 20 tahun, tetapi kalau mungkin untuk beratus
dan beribu-ribu tahun jang akan datang. Keinginan jang
demikian itu tentu tidak akan bisa tertjapai apabila kita
dalam menjusun Undang-undang Dasar ini tidak setjara
jang sungguh-sungguh dan tidak boleh dibatasi waktu atau
didesak dengan keadaan-keadaan; ini tidak berarti bahwa
kita harus bekerdja berlama-lama atau mengulur-ulur waktu. Jang saja maksudkan, ialah supaja kita dapat mempertimbangkan dan memusjawaratkan segala sesuatu jang
mendjadi kepentingan rakjat betul-betul dapat disempurnakan, karena telah mendjadi hukum alam, bahwa pekerdjaan jang tergesa-gesa itu tidak akan mempunjai hasil
jang sentosa, saja umpamakan mendirikan rumah dalam
waktu seminggu, tentu hasilnja akan berlainan dengan
mendirikan ruinah itu dalam masa satu tahun.
'saudara Ketua, dimisalkan dengan sebuah bangunan gedung, maka negara kita ini harui didirikan diatas funda.
firen jang kokoh kuat, jang mempunjai kemampuan tjukup mendukung tegaknja seluruh tubuh bangunan dengan
segenap isinja, supaja dapat mentjapai umur berbilang
abad. Untuk itu maka diperlukan sekali ketetitian jang seksama bagaimana seharusnja bahan-bahan fundasi itu jang
dianggap perlu dan patut harus dipadukan, disamping ben-

tuk arsitektur jang terpilih kebagusannja, sehingga dengan

itu akan menimbulkan rasa senang dan bahagia bagi

para penghuninja.
Saudara Ketua, kebanjakan pembitjara-pembitjara jang
terhormat sebelum saja telah memberikan arah tentang sifat dan tjorak Undang-undang Dasar jang akan kita susun,
umpamanja sadja Undang-undang Dasar jang akan kita susun nanti, tjukup mentjerminkan kehenfiak daripada rakjat, djiwa dan kehidupan atau keinginan-keinginan daripada rakjat. Sangat dikutuk oleh pembitjara-pembitjara itu
apabila kita dalam menjusun Undang-undang Dasar hanja
semata-mata mentjontoh dari negara-negara lain; pikiran
ini dapat saja hargai, Saudara Ketua.
Untuk melaksanakan maksud diatas, sudah barang tentu
sangat terletak kepada tjara atau kemampuan kita rnelihat
dan menilai kehidupan rakjat sehari-hari jang sebenar-benarnja.
Saudara Ketua, adalah satu penghormatan jang besar sekali bagi kita apabila Undang-undang Dasar iang akan kita
susun nanti betul-betul memberi dinarnika untuk tertjiptanja tjita-tjita rakjat Indonesia, hidup tentram, aman dan
damai dalam suasana bahagia sedjahtera. Memang kita harus berani mengakui, bahwa hingga kini tjita-tjita itu belum sadja mendapat saluran iang wadjar dalam alam Indonesia Merdeka. Undang-undang Dasar iang akan kita
susun dan musjawaratkan inilah iang akan merupakan barometer sampai dimana kemampuan kita mewudjudkan
tjita-tjita itu didalam bentuk ketatanegaraan.
Dengan melalui kemerdekaan jang telah kita tjapai, sebenarnja telah terbuka djalan iang lebar, asal sadja kita
dapat menjelami sendi-sendi atau asas-asas kehidupan
bangsa kita jang sedalam dalamnja. Tjita-tjita luhur dalam

afii hidup bahagia dan sedjahtera jang bagaimanakah

jang hendak kita tudju? Itulah soal kita bersama. Tetapi
disini saja ingin memperingatkan bahwa tamf-taraf kemakmuran dan kesedjahteraan bersama jang ditjiptakan
oleh manusia-manusia jang tidak memiliki asas-asas susila
dan budi utama tidak akan tahan udji dan abadi.
Sedjarah kehidupan manusia berabad-abad telah memberikan tjontoh kepada kita, unsur-unsur apakah jang
mendjadi titik sebab pasang surutnja, djatuh dan naiknja
martabat bangsa itu? Apakah karena keinginan hendak
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inemp€rluas daerah kekuasaannnja bangsa itu dengin lafsu hendak menguasai kekajaan harta benda alam sebanjakbanjaknja? Apakah itu jang mendjadi tudjuan hakiki? Atau'
katr- karbna persaingan kelas dalam memperebutk_an kepentingan gotongannja sendiri? Ataukah karena dibangLittcan- oleli nafzu dan perasaan fanatisme keturunan
karena merasa bahwa keturunannjalah iang paling harus
dipertuan dan harus berada ditempat- iaLg paling atas, se'
dang golongan lain hanja boleh berada dibawah, untuk di'
peri'ailrba dan diperbudak selama-lamanja? Ataukah kapengaruh dan kekuasaan dunia sarwa
iena meradjalelanja
"berasaskan
nafsu dan ambisi hendak mentjari
benda jang
h?ti? dipusatkan
kesenanga;, hingga seluruh perhatiannja_
-benda
untuk berlomba'lomba
utttut rn'engUmp-rilt<an harta
mentjapai tingfiatan h!_dup duniawi sebagai tudjuan iaqg
palinl ichir diripada filsafat hidupnja, jang olgh karenanjl
'menjEnabkan tinibulnja irihati dan dbndam pada Jihak lain?
Atadkafr karena lemahnja kekuatan dan pengaruh budi dan
moral be,rhadapan denlan pengaru'! - paham sarwa-benda
ttirggt mendatingkan klrun-tuhin achlak, renggangnja tali
pii3iuOitt"" hilingnja r-asa perikemanusiaan, lemahnja

i<esanggupan untuk"nienghargai dan -peqqlundjung tinggi
karena ma'

pi;gafi:piigam dan perdjandjian-perdjandjian,

berada Ainawafr hqung_an awan tjemburu-menii"E-maiing'-dan
tjuriga-mentjurigai?
tjemburui
Apabila dikadji dengan seksama maka pembagian rezeki
umri,n (perekonomian) dan penghidupan duniawi itu sadja'
13h janf mendjadi pusat sengketa diantara golongan;go_
long"an lmanusii dan bangsa-b?ngs.a sedjal< -ratusan abad
sam-pai sekarang. Seolah-olah hanja qlluk keperluan ini
sadjb umat manusia ini hidup dan dihidupkan Inel+djadi
penghuni dunia. Daja kekuatan dan moral mendjadi runtutr, tantaran tendesak oleh tekanan-tekanan paqap sarwa'
benda iang kuat. Kekuatan alam rochani selag{ ia+g p9r'
nah diijapai oleh pengalaman-pengalaman beribu+ibu ta'
hun, Oihdlau oleh kekuatan alam sarwa-benda dengan
segata penghidupannja iang baru dipeloleh otak manusia
tidak tenin- dari- satu abad, memang dapat diakui, bahwa
kemadjuan dunia sarwa-benda dalam tempoh $.tu. abad
dengan
telah mentjapai rekord jang
-ilmumengagumkan terbukti
pengetahuan kimia, technik
kemadjuan-t<emadjuan
dan lain-lain sebagainja.

Akan tetapi sajang sekali kemadjuan demikian terpisah
djauh dari norma-norma roehani dan budi sosial, sehingga

menjebabkan sedjarah rochani dan moral mengalami masa'
masa jang suram.

Djelaslah bahwa apabila Agama sebagai moral tidak

memprinjai fungsi jang meliputi hadjat umat manusia iang
mengatur tjara hidup dan kehidupannja, maka akibatnja
akan menimbulkan sjak-wasangka dan ragu-ragu diantara
manusia itu sendiri.
Ditindjau dari segi analisa tentang sedjarah terdjadinja
manusia, maka ia terdiri dari dua unsur, jaitu djasmani
dan rochani. Kemudian untuk mentjapai kebahagiaan, ada'
lah djika kedua unsur ini berdjalan dan dipelihara me'
nurut asal dan kedjadian sesuai dengan tabiatnja.
Saudara Ketua, djasmani manusia itu telah ditentukan
ukuran keadaan tabiatnja, keselamatannja dan djalan
pemeliharaannja.
Djika djasmani harus demikian, teranglah rochaninjapun
harus hidup menurut ukuran-ukuran keharusan dan pemupukannja, keselamatan dan pemeliharaannja - sep-andjang
sedjarah dan asal kedjadiannja. Manakala keselamatan
dan pemeliharaan rochani itu dilanggar, diganti dengan
aturan-aturan kekangan-kekangan iang menjimpang dari

keharusannja pasti hantjur dan binasalah rochani itu.
Saudara Ketua jang terhormat, otak manusia sudah le'
tih dihabiskan untuk mengatur kesedjahteraan dan perdamaian, tetapi dunia tetap katjau dan kalut dari djaman
kedjaman dari abad keabad sampai detik ini lantaran apa.
Menurut pendapat saja, karena peraturan-peraturan dan
perdjandjian-perdjandjian kurang memberikan tempat ke'
pada moral, sekali lagi moral, sebaliknja hanja terbatas untuk mengatur gerak lahir belaka.
Padahal daja untuk menggerakkan perbuatan itu masifr
ada dan akan tetap ada, maka perbuatan-perbuatan jang
akan digerakkan oleh bathin jang tak bertanggung-djawab
jang berbentuk moral jang tak terpimpin, jang berpusat
dalam djiwa tiap-tiap manusia akan memegang peranan
jang penting dalam masalah-masalah kemanusian, kemasjarakatan, dan ketatanegaraan.
Saudara Ketua, disinilah letak singgasana fungsi Konsti:
tuante sebagai lembaga hukum iang tertinggi jang akan
meletdkkan sendi-sendi kesedjahteraan dan kebahagia366

an bangsa Indonesia, sehingga sembojan-sembojan kemerdekaan, persamaan, keadilan, kesedjahteraan dan perdamaian dalam segi-segi politik, ekonomi dan sosial tidak akan
merupakan sembojan-sembojan kosong belaka, jang tidak
mempunjai bekas samasekali terhadap perikemanusiaan
dan peradaban hakiki.
Saudara Ketua, setelah saja seperti djuga kawan-kawan
lain mengupas sebagian soal-soal jang penting.bagi penghidupan masjarakat bangsa kita, maka sekarang saja akan
memasuki pokok-pokok persoalan jang patut dimasukkan

didalam Undang-undang Dasar Negara kita. Meskipun hal
ini sudah diadjukan oleh kawan sefraksi saja, tetapi untuk
kelengkapan baik djuga kalau saj? mengemukakannja
walaupun hanja sebagian sadja. Adapun kupasan atau komentar daripada soal-soal itu akan saja sampaikan nanti
pada waktunja.
Saudara Ketua, soal-soal itu ialah:
1. Tentang Mukaddimah. Didalam Undang-undang Dasar
sudah lazim didahului dengan Mukaddimah atau preambule,
jang menjimpulkan keadaan daripada djiwa hidup dan
kehidupan bangsa Indonesia, disamping pokok-pokok s€:
djarah perdjuangan bangsa hingga mentjapai kemerdekaan sebagai karunia dan rachmat dari Tuhan Jang Maha Esa;
itulah sebabnja saja sangat hargakan ditulisnja didalam per.
mulaan preambule Undang-undang Dasar kita tahun L945
dengan kalimat: ,,Atas berkat Rachmat Allah" Jang Maha
Kuasa, dan didorongkan oleh keinginan luhur supaja berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka dengan ini ......."
dan seterusnja.
2. Tentang Bentuk Negara, Saudara Ketua jang terhormat, kalau kita sama-sama dapat menghargai sedjarah perdjuangan bangsa dan negara kita, maka bentuk negara itu
tidak bisa lain ketjuali berbentuk Repubtik.
Saja katakan demikian Saudara Ketua, karena sedjak
djarnan Djepang bentuk ini telah mendjadi pilihan bagi
Pemimpin-pemimpin kita
3. Tentang Kedaulatan Negara, Saudara Ketua jang terhormat, sesuai dengan kemerdekaan negara kita ini ada:
lah hasil daripada perdjuangan sebagian besar dan terbanjak dan jang sampai sekarang dimiliki rakjat daripada
rakjat kita perdjuangan total mentjapai kemerdekaan ini.
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Maka sudah sewadjarnjalah kalau kedaulatan itu adalah
ditangan rakjat.
4. Tentang Hak-hak Asasi Manusia. Didalam merumuskan Hak-hak Asasi Manusia ini, maka harus ditjantumkan
baik asasi djasmani maupun asasi rochani. Hal ini telah
pandjang lebar saja kupas dimuka tadi.
5. Tentang Kewarganegaraan sangat penting, karena telah lama dfurasakan oleh bangsa kita, bahwa diantara kesulitan-kesulitan jang terdjadi dalam negara kita, tidak sedikit soal-soa1 jang menjangkut kepada kurangnja ketegasan
dalam masalah kewarganegaraan. Maka oleh karena itu
patut mendapat perhatian chusus. Mengenai hal ini nanti
akan dikemukakan pendirian-pendirian jang telah disiapkan oleh Fraksi kami.
6. Tentang Bentuk Pemerintahan dan alat perlengkapannja Fraksi kami akan mengadjukan pikiran pada waktunja nanti.
7. Tentang Pemerintahan daerah, dengan memperhatikan kedjadian-kedjadian ditanah air kita, maka kedudukan
pemerintahan daerah apakah dalam bentuk otonomi jang
luas ataukah sampai kepada memberi kedudukan sebagai
negara bagian, pada waktunja Fraksi saja akan mengambil
bagian.

B. Tentang Soal-soa1 Sosial, Fraksi saja menginginkan supaja disamping soal-soal jatim-piatu, tjatjat djasmani dan
rochani dan lain-lain, patut djuga dimasukkan soal perkawinan.
9. Tentang Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan
harus disesuaikan dengan kebutuhan rochani dan djasmani,
kami akan mengemukakan saran-saran pada waktunja dibitjarakan, Saudara Ketua.
10. Tentang Kehakiman, Kedjaksaan, Kepolisian, dalam
h_ubungan ini saja hanja ingin perhatian para Anggota
Konstituante jang terhormat tentang apa jang dinamakan
peradilan Agama jang sekarang masih berlaku.
11. Tentang pertahanan_ negara, Saudara Ketua, djuga
paqa waktulja Fraksi
laia akan menjampaikan pendipatnjra.
saudara Ketua, walaupun saja dapat menelima bahwa
undang-_qndang Dasar tahun Lg45 dah tahun 1g4g sampai
kepada undang-undang Dasar sementara ini diambil sanasini untuk didjadikan _bahan-bahan penjusunan undangundang Dasar nanti, akan tetapi tidak berarti kita harus
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terikat sehin{ga kita para Anggota Konstituante ini
dida_
*6njurun
undang-qndang
Dasar, me.
33
,pekeldj;.r"il
rupakan
hania _mengamendir gt"-p"d; undang-undang

',t#*t

t!'iid^,8',ttl.l':l,n:*f"tt-y;i:t'xl*ff
kita qan{rttg !_erguna^nagiiakjaf
i.lg.
s ---"--- l"oonesia.
---Ev-'vv's'
Sekian, Saudara Ket[a.

wasalamualaikun warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: saudara-saudara jqng terhormat, saudara Masjp.*rititla ials teiachir. sero( r"p.i-iit"'*ufl.?91*
rar oJam I dengan atjara landjutan hari ini. De:ngan
ini rapat saja tutup.
(Rapat ditutup djam 29.25).
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KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA
Sidang ke

II, (Tahun 1957) Rapat ke 41.

Hari Kamis, 23 Mei

L957.

(Djam panggilan: 09.00).

Atjara

Ketua

:

Surat-surat masuk.
Melandjutkan pemandangan umum ba.
bak pertama mengenai laporan Panitia
Persiapan Konstitusi tentang soal-soal
jang patut dimasukkan didalam ,Undang-undang Dasar dan Sistimatik Urt.
dang-undang Dasar.
Mr Wilopo.

:
Sekertaris : R.A. Goelangg6.

Anggota jang hadir: 372 orang.

R.P. Soewarno Warnodiprodjo, Soemarto, K.H. Fakih
Usman, A. Sjafiuddin, Anwaf Sutan Amiruddin, Kijai Haciji Sapari, Tony Wen, I.J. Kasimo, Ir Soeroto Mangoensoemarto, Andi Gappa, Sudiro, Soewarti Bintang Soeradi,
Hutomo, Mr J.C.T. Simorangkir, Mr Renda Saroengallo,
G. Winaya, K.H.M. Rodjiun, Kasim, Kijai Hadji Noer-Alie,
Mr Gele Harun, I Gde Putra' Kamayana, Ischak Surjodiputro A. Jasin, K.H.M. Sjukri, Djamhari, Abadi, Baheramsjah St. Indra, Slamet Jv., Prawoto Mangkusasmito,
R. Hendrobudi, K.H. .Ahmad Azhary, Ir Sakirman,

Hadji Ibrahim Siti Ebong, Nj. Siti Salmi

Sismono,

Subandi Martosudirdjo, As'ad bin Moehammad Alkalali, Ketut Subrata, Soesilo Prawiroatmodjo, R. Soekarno

Djojonagoro, Dr Soedibjo Widjojokoesoemo. D.N. Aidit,
M. Sumbarhadi, Nj. Amir Sjarifudin Djaenah, Achmad
Sumadi, Prof. S.M. Abidin, Moh. Munir, K.H. Taufiqurrahman, Hadji Aboebakar, Nj. Kamsinah Wirjowratmoko, Ir
Setiadi Reksoprodjo, Tan Ling Djie, Sarmidi Mangunsarkoro, Amelz, Asnawi Said, Raden Hadji Achmad Hasbullah, Mohammad Sjafii Wirakusumah, Prof. H. Abdul Kahar
Muzakkir, Mohamad Pattisahusiwa, Hadisoejono, Abdul
Radjab Daeng Massikki, Hadji Abdullah Addari, K.H.
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Muhammad Isa Anshary, Kijai Hadji Abubakar Bastari,
Iskandar Wahono, Emor Djajadinata, Atmodarminto, Ni.
Sulasmi Mudjiati Sudarman, Hadji Zainal, Mr R. Pratikto
Sastro Hadikoesomo, Mr Wilopo, R.H. Hadjid, Nj. Nadimah Tandjung, Soediono, H.M. Zainuddin, Zainoel 'Abidin
Sjoe'aib, Nj. Mien Sutari Abdul Gani Suriokusumo, R. Ferdinandus Basoeki Poerwosapoetro, Soedijono Djojoprajitno,
Bisri Kijai Hadji Mustadjab, H.M. Salim Fachry, K.H.
Masjkur, Mick Nirahuwa, Baraba Abdullah, Umar Salim
Hubeis, Prof. Mr Dr R.M. Soeripto, R.M. Ali Mansur, Ah'
mad Nawawi Saleh, Achmad Zakafia, H. Ridwan, Maschoen
Hadji Achmad Fauzy, Nj. Adiani Kertodiredjo, M. Ng.
Gede Sosrosepoetro, Dr Imanudin, Moenawar Djaelani,
Hermanu Adi Kartodihardjo, K.H. Sjauki Ma'sum Cholil,
Kj. Abdulmanab Murtadlo, R. Mochtar Praboe Uangkoenegara, Kasijati, K.H. Abdoel Channan, Datoe Poetrawati,
k.H. Achmad Zaini, H. Nachrowi Thohir, Sajogia Hardjadinata, Hadji Soekron, Kijai Hadji Harun, K.H.A !r Mansjur, K.H.A. Bakrisidiq, Nihajah, Ali Masjhar, Hadji 4bu
SuOia, At'irt/i Murtadlo, Rd. D. Soeparta Partawidjaja, K-H.
Anas Machfudz, Kijai Zahid, H. Moh Thohir Bakri,
Nj. Abidah Machfud, Rd.' Soenardi Adiwirjono, -A.hm-aO Anwar, Muntaha, Sarikoen Adisoepadmo, Rachmat
Susanto (S. Rachmat), Alimarkaban Harsono, _ Muhamad
Hasbi Ash ShiddieqY, Dr Soembadji, R.S. Hadisoemarto,
Parijono, H. Soetadi, Tedj_o, S. Sardjano,
Dr R. Surjodipuro
-Nitihardjo,
M. Pratikto, Sarino Mangunpranoto,
Dr Sahir
Suputro Brotodihaidlo, [I. Muchjidd{ a1.-Qhulaifisj, Abdul
Djimil Misbach, Achmad Mudats-ir, K.H.R. Abdullah
Awandi, K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi, B. Sardjono,
Oetomo, Nj. S.D. Susanto, Affandi, Suhari Kusumodirdjo,
Nj. Solichatr Saifoedin, Soegito alias Danoesoegito, R. Ng.
Sumodarmodjo al. Sujamto, Mochamad Salim, Soelardi, Saleh Abdullah, Dr Soehardi, Kijai Hadji Mochamad Cholil,
Achmad Dasuki Siradj, Muchamad Adnan, Toeraichan Adihoeri, Soepardan Martosoewito, Roespandii Atm_owiro_go,
Sadji Sastiosasmito, Karkono Partokusumo alias Kamadjaja, Mr K.R.T.S. (Soedarisman) Poerwgkqesogffio, _ Drs B.
Mang Reng S.y, V.B. da Costa, Dr R. Valentinus Soedjito
Dwidjoatmodjo, Abdurrahman Baswedan, R.M. Hadisoebeno Sosrowerdojo, Kijai Hadji Maksoem, M. Kamawidjaja
Sujud, Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja, Madomi372

harna, Suratno, R. Soegana Ganakusumah, Mas Muhamad
Bachar, Muhamad Sjadeli Hasan, Oesmadi, Asmara Hadi,
K. Hadji Abdulrachman, Boediman^Triasmaraboedi, Radja
Kaprabonan, Enin Sastraprawira, Dr M. Gunawan Partowidigdo, Hadji Abubakar Jusuf, Hadji Husein, R. Abdurochman Wangsadikarta, Hadji Muhamad Dachlan, R.
Hollan Sukmadiningrat, Muhamad Rusjad Nurdin, Kijai
Hadji Saleh Solahuddin, R. Muhammad Sjafe'i, Abu
Bakar, Achmad Dasuki, Raden Sutalaksana, K.H.A. Dimjati,
Hadji Asjmawi, K.H. Moehamad Sjadjari, H. Ismail Dahlan Djuru Alam, H. Mohamad Toha bin Moh. Nur,

Hadji Umar Bakry, Hadji Sjarkawi, Ratna Sari, Rus-

lan Muljohardjo, Tengku Bay, Hadji IIjas Jacoub,
Mochtar Husin, Binanga Siregar gelar Sutan Mangaradja, Hadji Abdul Rahim Abdullah, Muhammad Ali Ha-

nafiah Lubis (MAHALS), Anwar Nasution, Rumani Barus,
M. Arsjad Th. Lubis, Zainal Abidin Nurdin, Hadji Moeda
Siregar, H. Adnan Lubis, Mr Suhunan Hamzah, M. Sabri
Munier, Agustinus Djelani, Ibrahim lJsman, Hadji Ali
Usman, Abdutlah Jazidi, H.M. Marwan Nur, Hadji Abdurachman bin Ismail, Darmawi Munawir, H.M. Hanafi
Gobit, H. Husain Qadry, Hadji Ruhajah Abdulhamid, Abd.
Sani Karirn, Mochsen bin Sokma Wira Said, Sajid Abubakar Alaydrus, Jakin Intan Parmata, H.S. Djamalluddin
Dg Paremma, Abdurrahman Sjihaab, Abdul Muin Daeng
Myala, Siti Ramlah Azies, Abdul Rahim Munier, Daeng Maradia Lamakarate, Siswasudarmo, Mohammad Airifin bin
Abdulrahman, I. Gusti Ketut Ngurah, Gulam, P.S. da
Cunha, Soeratno, Alimin, Nj. Setiati Surasto, Kijai Hadji
Akrom Chasany, Mr Achmad Astrawinata, Kijai Hadji
Munief, K.H. Dachlan Abdoelqohhar, K.H. Gozali Asj'ari
LaIu Lukman, Mohamad Sanusi, H. Mustadjab, Abdulmadjid L. Mandja, Zamzami Kimin, Arnold Mononutu, Abdul
Malik Ahmad, Sabilal Rasjad, Abdul Muchid Ma'sum, K.
Moch. Machfudz Effendie, H. Bahrum Djamil, K.H. Asnawi Hadisiswojo, W.A. Rahman, Nj. Mr Tutilarsih Harahap,
Urbanus Poly Bombong, Sarwono S. Soetardjo, Argo Ismojo, Basuki, Karel Supit, Firmansjah, Ni. Tresna Sungkawati Garnida, Hoesain Poeang Limboro, A.S. Dharta,
A. Bakar St. Lembang Alam, R. Achmad Soekarmadidjaja,
Sjamsoe Harja-Udaya, Pangkoe bin Oemar, Soedjono Tjiptoprawiro, Usman Hamid, R. Moedjoko Koesoemodirdjo,

Achmad Bastari bin Achmad Daud, Singgih Pgaptodihardjo,
Maimunah, R. Soetedjo, Muhamad Amin La Engke, M.A.
Chanafiah, Jean Torey, Sunarjo'Umarsidik, Djoko Oentoeng'
Ahmad Boeshairi, Muhammad Djazulie Kartawinata, Utar'
jo, Raden Umar Anggadiredja,,Not Eut*L Iskandar, Sjamiulhadi Kastari, R. H.adji Doeldjamil Adimihardja,_Sulan
Mohamad Jusuf Sam.ah, Sutimbul Kertowisastro, R. Usman Ismail, Sapija Mathijs, Hadi Sosrodanukusumo, Usman
Mufti Widjaja,-Sbepardi, Slamet S., Karsono, Sumowarsito,
Nj. Ratu Falmah Chatib (Ratu Ifat), S, Nglosuwirjo,_-Izaak
Riwoe Lobo, R.A. Sri Kanah Kumpul, W.A. Lokg!|o' R.
Soelamoelhadi, K. Muhammad Afandi, T.A. Djalil, Sri
Soemantri Martosoewignjo, Mamiq Djamita aI. Lalu Ab'
dullah, H. Husein Thaha, Kwee Ik Hok, R. Iskandar, H.
Andi Kasim, Rd. Apandi Wiradiputra, Ds J.B. Kawet,
Wikana, Achmad DJoedjoe, Sahamad Sudjono, Soelae'
man Effendi, Ds E.- Uktolseja, M. Ng. Moch. Hamzah,
Estefanus Kandou, H. Abdulhafidz bin Hadji Sulaeman,
Dr Aloei Sabu, Mr R.H. Kasman Singodimedjo, Abdulwahab Turcham, O.N. Pakaja, Gulmat Siregar, Suxmantojo,
R. Soendoro Hadinoto, Rustama Ikrat, Hadji Masjkoer,
Hadji Abdulkabir, Moh. Achijad Chalimi, Mohd-Ma'sum
Justif, H. Abdullah Afifudin, Atang Mpch. Muchtar bin
Tohir, Bey Arifin, Prof. Mr soediman K_artoladiprodjo,

Abdul Mti'in Usman bin Abdul Mu'in, Julia SarumpaetHutabardt (Nai Poltak), Jahja Jacoeb, Ismail Nongko,
Dokter Koesnadi, Samhudi, Otong Hulaemi, HAMKA (Ha'
dji Abdul Malik Karim Amrullah) Roesni Tjoetjoen, K.H.
Moh. Muchtar Mustofa, Raden Moeljono Moeljopranoto,
Winarno Danuatmodjo, Kasimun, M. Tahir Abubakar, K.
R.T. Prakosodiningrat, Suparna Sastradiredja, H. Uoh.
Sadad Siswowidjojo, Aminuddin Muchlis, Amir, R.A. Padmakoesoema, Mochammad Tauchid, Abdurachman Said,
Hidajatdjati, Nope Kusa, R. Oemarsaid, Rade-n- -Sadono
Dibjowirbjo, Mr- Djaidin Purba, Rakutta Sembiring Berahmana, Mr Djamaluddin Glr Dt. Singo Mangkuto.
Wakil Pemerintah:
Ketua: Rapat jang terhormat, iang hadir sekarang ada
346 Anggota, Anggota sidan$ sekarang ialah SOL orang
dan quorum 334, sehingga sjarat quorum sudah terpenuhi dan rapat saja buka.
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Kita mulai atjara kita hari ini dengan mempersilakan
jang terhormat Saudara Mangunsarkoro.
S. Mangunsarkoro: Saudara Ketua, djika kita sekarang

menghadapi pembentukan Undang-undang Dasar Negara
kita, maka dapatlah kita katakan, bahwa kita mernasuki
fase terachir dalam revolusi nasional kita. Sedjak pengakuan kemerdekaan negara pada tanggal 30 Desember tahun 1949 maka dapatlah kita katakan bahwa dengan pengakuan kemerdekaan Negara kita oleh Belanda, maka
revolusi jang bersipat perdjuangan sendjata sudah selesai. Tetapi belumlah selesai revolusi jang bersipat perubahan bentuk negara dan susunan masjarakat kita, bahkan dapatlah kita katakan bahwa usaha-usaha itu baru
dimulai.
Saudara Ketua, kemerdekaan negara ilattg kita miliki
sekarang ini adalah hasil perdjuangan seluruh rakjat kita
diwaktu jang telah lampau. Seluruh rakjat kita, dengan

dipelopori oleh partai-partai politik dan diperkuat oleh
segala pergerakan kebangsaan, baik jang bersipat keagamaan, kebudajaan, maupun sosial dan ekonomi. Semua
mereka itu merupakan satu gerakan rakjat jang membawa
tjita-tjita kemasjarakatan jang bermatjam-matjam tjoraknia, tetapi semuanja mengehendaki kemerdekaan tanahair lebih dulu. Dengan tertjapainja kemerdekaan itu dapatlah tjita-tjita kemasjarakatan jang bermatjam-matjam
itu mulai diwudjudkan. Bertemunja tjita-tjita kemasjarakatan dari seluruh rakjat kita jang beraneka-warna itu
mendjadi satu dengan selaras dan sewadjarnja mendjadi
satu rangkaian jang baik dan harmonis adalah satu hal
jang kita bersama dalam Konstituante harus usahakan.
Satu rangkaian tjita-tjita jang merupakan ideologi negara
kita, jang selandjutnja mendjadi pegangan dan tudjuan
bangsa kita dalam pembangunan negara, mendjadi pimpinan dalam gerak kemasjarakatan kita, mendjadi ukuran
baik dan buruknja segala sesuatu jang terdjadi dalam
masjarakat. Dan ideologi jang mendjadi isi Undang-undang Dasar kita itu akan mendjadi pegangan dan tuntunan
jang kuat bagi rakjat kita, djika tjita-tjita jang terhirnpun
didalamnja bisa dirasakan dan diakui kebaikannja oleh
tiap-tiap orang sebagai tjita-tjitanja sendiri jang'selalu hidup dalam sanubarinja.
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Saudara Ketua, rupanja adalah alamat jang baik, bahwa
Konstituante memulai pembitjaraannja jang langsung mengenai isi Undang-undang Dasar kita, djusteru pada tanggal 20 Mei, hari peringatan kebangunan nasional. Memang
pada hari itu tahun 1908 terdjadilah satu hal jang penting
sekali dalam sedjarah bangsa kita, ialah berdirinja satu
perkumpulan politik jang menudju kearah kemerdekaan
Indonesia dan adjaibnja jang demikian itu terdjadi ditengah-tengah peladjar-peladjar didikan pendjadjah Belanda, jang oleh Belanda itu diharapkan djadi pembantunja

dalam melaksanakan
jang akan datang.

politik pendjadjahannja

diwaktu

Peladjar-peladjar itu dengan pimpinan Sutomo merasa
bahwa deradjat bangsanja bisa naik kembali, walaupun
menghadapi kekuasaan bangsa Barat, setelah terdjadinja
perang Djepang dengan Russia, dengan kemenangan Djepang ditahun 1906. Berdirinja Budi-Utomo jang merupakan gerakan kaum terpeladjar itu kemudian disusul pula
dengan berdirinja gerakan rakjat, ialah Partai Sarekat
Islam ditahun LgLz. Berbeda dengan Budi-Utomo jang
mendasarkan perdjuangannja pada usaha memadjukan
bangsa pada umumnja, Partai Sarekat Islam mendasarkan
perdjuangannja pertama-tama pada kemadjuan hidup ekonomi rakjat, dan itulah sebabnja maka Partai Sarekat
Islam-lah pertama-tama jang mengadjukan faham ekonomi,
jang menudju kemakmuran jang merata untuk rakjat.
Pada waktu itulah mulai disiarkan oleh pemimpin Partai Sarekat Islam Tjokroaminoto, bahwa faham ekonomi
jang paling sesuai dengan adjaran Islam adalah faham
ekonomi sosialis. Perdjuangan rakjat dilapangan ekonomi
jang didjalankan oleh Partai Sarekat Islam itu achirnja
melahirkan faham perdjuangan buruh jang sedjalan. Maka dapatlah kita mengerti tumbuhnja gerakan Partai Sarekat Islam merah jang achirnja mendjelma mendjadi
gerakan Komunis, dipelopori oleh Semaun. Gerakan Komunis itu berkembang dan menimbulkan pemberontakan
jang terkenal dalam tahun 1926 di Banten dan SumatraBarat. Oleh Pemerintah Hindia Belanda dipukullah dengan hebat pemberontakan itu dan dilaranglah gerakan
Komunis di Indonesia. Maka hilanglah gerakan Komunis
itu diatas tanah, tetapi dibawah tanah teruslah gerakan
itu berdjalan. Lain daripada itu patutlah kita sebut dju376
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Partij, d-engan pim:

Tjiptomang_unkusumo
Dekker
fiinan trio
-_
Suwarai Suryaningrat, iang mulai inenggambarkan adanja
dan
tatt"* nationalism"e biiu itas dasar peisamaan nasib
jang kep;il"t;tt k.*.uan sesuai den-gan tttt."l Renan,
i"uOii" ternjata terus berlaku di Indonesia, m-alahan qemi?ttg
nlii oirlan hapusnja soal minoriteit di Indonesia,
kenjat-aa1. , Ke;;k;dht iudafi tainpak akan mendjadi
mudian disamplng pirtai-partai politik - itu timbullah di
Indonesia bermatJam-matjim geiakan lain, gerakan .wa'
piia, n"it dilapingan sosial,- agama, kebudfj.aan
"id6;
*."pJ" rit ottb*i. Diantirari;a. patu.tJah disebut berdirinja

fvfutr'i**adiah, iang beteidla dilapqrgan keagamaan'
pendidikan dan sosiat dan Perguruan Taman Siswa Jang
ilii.i"r. Oitapangan pendidikaln dan kebudajaan. Perlu

Taman Siswa me-organisasi
iu$at<an organisasi jang berdirf atas dasar kekeluargaan'
a"rE"tt littr*r l,dari tiap anggota segala.. sesuatu
ultu\< tiap ang"rii":"
*.n,ii"t tJtiat<apan dan kesan$lupanli.l, teqpi
semuanja
:anl' oin,rt,rhk"r, bagi liairpniai
jang diatas dasar hidup-d;it* kesederhaniari. Tjita-tiita
tumadjuan rakjat jan-g merata dan
kemukakan
"aif"n
kekeluargian jang tertib damai'
il;jarakat
itu menggambarkan
saudara Ketua, semua gerakan
-disegala
lapang-an' . semuanja
usaha auto-aciivili,it rakjat

Oitlitrt disini bahwa

sbbagai

;;6 ;il
;;d

teinjata *enO;"di persiab"tt jgg nait untuk _djaman-kepa_qa itu karena ber;;;A;k""" i"tig akin datang."Dalgm politiek"dari pemedit.but- 'iethischetatunSa
J"-"S
'djumlah
se.kolah
"p" Eehnda bertambahlah
Hindi|ii"t"fi
j".nf--aioitil.a"";", untuk . anak-anak kepala rakjat dan
para prpJr. n.ii'"" ad_anja Hollands Inlandsche School.
hr" rrlOj;tanni;"M..r Uiigebrei{ !*gS:, onderwiis -(Mulo)
(A.M:F.), hertambahlah

dan Algemene Middelbare"School
meOiu*fifr para pemud_a juttg karena didikanljl dapatOrgartinrf p-.nOi"O:{ta"I_ negerinja oleh Belanda'

"L.rli-

pemuda sebagai- Jong-Java, Jong-Sumatra-

"ir"tioiganisa'si
nentonOl fong-embon, dan lain-lain lagi sama berdiri
r.nrgri badan" tatihan semangat kg!.anggaan- dan latihan

[.roiirnisasi serta pemeliharaan tjitaajita.

kemerdekaan

meskipun perkataan, ,,kemerdekaan" itu terlarang'
SiinA"n, O.ing"ti terp_ukulnj-t pepbefontakan Komunis
prOl-tattun iga{ itu mika tinibuflah satu idee baru, ialah

ffig,[,
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idee "theoretische fundering" dalam pergerakan nasional,
idee jang ditjetuskan dan disiarkan oleh Ir Soekarno. Maka berdiritatr-Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) pada tahun
t927 dengan orientasi baru. Orientasi itu didasarkan pada
pengalaman pergerakan beberapa tahun sebelumnja, potensi-potensi jang ada disegal_a lapisan .masjar_ak"!, _ himpun'
arf kekuatan-tiekuatan perdjuangan jang ada dalam satu
faham persatuan, ialah faham kebangsaan Indonesia. Maka tampaklah dengan njata pada wqldq itu bahwq a-dan_ja
pendjarijahan dinegeri-negeri Asia disebabkan oleh berlaLunji stelsel ekonomi liberalis di Eropa-Barat- iang metrimbuttan kapitalisme, ialah susunan ekonomi jang_ membikin tertimbunnja modal kekajaan pada s9!u golongan
ketjil dalam masjirakat, jang makin lama makil mendjadi
kaj-a dan achirnia dapat m_enguasai _pemerlltahan negara
deirgan uangnja-dan kemudian untuk mendjalankan_t9ng
modlatnia jang berlebih-lebihan dengan aman memerlukan
tanah-tinah OiaOiatran iang kaja-raja, jang _ didjadikan
object exploitasinja. Disampin-g . ilY orang _dalam m.empeiadjari Sedjarah- mendapdt kejakilpn, bahwa tiap-tiap
irergantian kdkuasaan ne_gara mesti ditjapai dengan kekeiasin, sebab tidak ada golongan peng_uasa_negara ian-g mau
melepaskan kekuasaannja djika tidak dengan paksaan.
Dan untuk itu harus ada organisasi. Organisasi itu lebih
kuat djii<a didukung oleh seluruh raEjat, sehinggq boleh di'
katakah, bahwa iang berdjuang adalah seluruh lgbjat.
Maka dengan berdirinja Partai Nasional Indonesia (P.N.I.)

mulailah pergerakan kebangsaan bukaq hqljl berhaluan
anti-imperialis; tetapi djuga anti-kapitalis. Hal ini dalam
Budi-Utomo belum mendapat ketegasan. Karena sipatnja
jang anti-pengfisapan dan anti-penindasan itu, maka P_artai

iValional indonesla €.N.I.) ternjata dapat menggerakkan
massa diseluruh pelosok Indonesia. Tetapi karqngr laluannja jang revolusibner itu maka Partai Nasional Indonesia
fp.N.l.) otetr Pemerintah Hindia Belanda. dipukulnja pula,
beberapa pemimpinnja ditangkap dan-diasingka.qni?, dan
gerak kerhjanja-dilarang. Tetapi perdjuangan ilo kemudian diteruskin lagi dengan dasar-dasar dan tjara jang
,sama oleh Partai Indonesia (Partindo) dan Gerakan Rakjat
Indonesia (Gerindo).
Dalam pada itu tampaklah makin lama makin madjqnja
gerakan wanita dan pemuda. Pada tahun 1928 terdjaililah
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Kongres Wanita Indonesia jang pertama jang merupakan
petjahnja kesedaran nasional dikalangan wanita Indonesia
dengan merata dan pada tahun itu pula terdjadilah Kongres Pemuda Indonesia jang pertama jang menjatakan sumpahnja, sumpah pemuda jang terkenal: ,,satu tanah air, satu
bangsa dan satu bahasa." Maka luluhlah segala pergerakan.
pemuda jang berdasarkan kedaerahan mendjadi IndonesiaMuda, berdasarkan kebangsaan jang satu, ialah kebangsaan Indonesia. Kemudian terdjadilah pula persatuan antara partai-partai politik kepulauan jang umumnja bersifat
gematigd atas andjuran Persatuan Bangsa Indonesia (P.8.
I). Maka timbullah partai nasional jang berorientasi persatuan dan kebangsaan Indonesia tetapi bersifat gematigd,
ialah Partai Indonesia Raya (Parindra).
Partai Indonesia Raya (Parindra) ini djasanja dilapangan
pergerakan koperasi dan pada hakekatnja, memang mengehendaki ekonomi sosialis. Dengan madjunja Partai Indonesia Raya (Parindra) sebagai partai kebangsaan jang
gematigd tetapi dengan tegas menudjri kearah kemerdekaan tanah air itu maka dapatlah dikatakan, bahwa seluruh
lapisan dan golongan mdsiarakat Indonesia telah mempunjai organisasi jang sesuai menurut kesirkaannja dan menurut bakatnja serta tindjauan dan irama hidupnja.
Golongan agama, golongan priaji, golongan buruh, golongan tani, golongan pengusaha, golongan wanita dan
golongan pemuda, semuanja itu mempunjai gerakan jang
diikutinja atau sedikitnja jang mendapat simpatinja. Semua bergerak menudju kemerdekaan tanah air dan bangsa, jang satu dengan tjara revolusioner jang lain dengan

tjara

gematigd.

Maka bertambah keraslah tuntutan,,Indonesia Merdeka", sehingga Pemerintah Hindia Belanda tidak bisa mengabaikannja. Perkataan ,,fndonesia" dibolehkan untuk dipakai dengan resmi dan sedjak tahun 1931 mulailah sifat
,,Volksraad" mendekati badan perwakilan rakjat meskipun amat terbatas.
Dan ditahun 194L, pada waktu negeri Belanda diserbu
nazi Djerman, pemerintah Belanda dalam pengasingan
menjanggupkan adanja ,,konperensi untuk mengatur kedudukan Indonesia, Suriname dan Antilla-Belanda, sesuai
dengan permintaan djaman. Tetapi tan{gal 27 Djanuari
L942 Fascis Djepang telah menjerbu di Indonesia, dan
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berkuasa. Dengan sistimnja totaliter iang ganas seakanakan Djepang hendak menjapu bersih segala pengaruh
Barat di Indonesia. Seluruh pengadjaran disekolah dirubah, seluruh administrasi negara dirubah, ja seluruh hidup
kemasjarakatan dirubah dan diisi dengan faktor_ Diepqlg
jang liarus kuasa. Dimana-mana - dipasangl?h alat _radio'umum
jang mendengung-dengungkan diangkasa pekabar.

an baru, ialah datangnja djaman baru, djaman kebe-

saran Asia-Timur-Raya. Dan untuk itu seluruh rakjat
harus bergerak, berdjuang dengan segala kekuatannja.

.

Berdjuahg dengan pimpinan Djepang jang djaja. Seinendan, keibodan, t-onarigumi, kinro-hoshi dan hoshi-hoshi

lain-lain lagi serta matjam-matjam badan penggerak
rakjat diadakan. Bermatjam-matjam latihan pera-ng {dja-

lankan oleh rakjat diseluruh pelosok negeri. Gerakan TigaA, Poetera, Djawa Hookookai diadakan sebagai -pengganti
gerakan-gerakan rakjat jang ada didjaman Belanda. Se'
antjaman bajonet, tetapi memuanja Aialdankan dengan'baik
rakjat dikota, maupun
mang semuanja bergerak,
rat<jat didesa-desa. Indonesia mengalami pemerintahan
janb kedjam, kedjam karena pemakaian sendiata, kedjam
i<arena k-erdja-palisa, dan kedjam karena mengurangi makanan rakjat dan pakaian rakjat jang didjaman B_elanda
sudah minimum. Ratusan ribu rakjat mengalami adjalnja.
Dikota-kota besar dan dimana-mana orang lihat ada jang
mati dipinggir djalan, selain ratusan ribu orang lagi jang
mati karena dibawa kerdja romusha dinegeri orang.
Indonesia mengalami puntjak kemiskinan dan kemelaratan, tetapi rupanja itu semua adalah pembajaran sekolah jang amat mahal bagi rakjat Indonesia, iang pada
waktu lima tahun itu beladjar berpikir dengan istilah
perang, perang dengan bersendjata qpq sadja jaqg ada,
asal teratur dengan disiplin disertai keberanian dan semangat jang memuntjak dalam tindakan berdjibaku.

Peladjaran itu diterima oleh rakjat Indonesia dengan
tidak diminta, tetapi malahan dipaksakan padanja sebagai
persiapan tangkisan jang harus didjalankan rakjat, dii!.a
Inggeiis atau Amerika datang menjerang. ,,Inggeris dilinggis, Amerika diseterika".
Rupanja memang benarlah ramalhn Djojobojo. Setelah
Indonesia dikuasai oleh bangsa jang berkulit kuning seumur djagung lamanja, maka pasti merdekalah Indonesia.
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Dan benarlah, setelah tigasetengah tahun berkuasa di

Indonesia, maica djatuhtah-Djepang kalena Ealah -per-ang.
Indonesia harus
Pemeriirtatr Bal-atentara Djepang
mundur dan pada ketika itu datangla_h_waktu-nja jang mePr6klamasi Indonesia Merdeka -pada tanggal t7
"Ll.pnun:
eguitus tahun 1g4b! Komite Nasional berdiri dimana-mana
OJngt" pusatnja di Djakarta, Komite Nasional itulah iang
memegang prnipinan i"evolusi-nasional itttg- sedjak itu. teKomite Nasional mengadakan
iui U6tO:ifi". kemudian
beherint"ah Nasional, jaitu Pemerintah Repullik Indonesia
n.rO6rrkan Uridang-rindang Dasar iang telah disiapkan
Djgpan& oleh badan
;;-d;ilkT" akatt belachirnia _qja_man
tnootresia-Merdeki. Undang-und-ang D asar Semen'
iur" ifu merupakan satu himpuqan peng,alaman perdjuangilai*.f<iu iaiig-lelah lampair dan membawa_segala aliran

-

di

;;;"p;n

hid;p a;rr i;iti-tiita kemaijarakatan dari seluruh

Bangsa

- i;itr-tjita kemasja,rakatan
Indonesia.

dan keagamaan iaqg tampak
paOi peigerakan liebangsaan itu seakan-akan terhimpun
dalam satu rumusan ide6logi Negara dengan -na.ma Pantja
Sif". p.ntla Sifi it.t berdalarkan lima pokok
IttS ,q,tp",
memberi kebaliigian kepada manusia, dua pokok hidup

hiii,

iatah _Ketuhanan dan - qelikenlanusiaan
pokok hiilup keba.hagian lahil, ialah keba-nggaan'
kedaulata" rafcJfi d;i, keadilai sosial. Pemerintah Nasional

[*n.ttrgiaan

ril iit;

naianq berdiri iehjat itu selandjutnja mqrympin revoluli
kiiul O."Crn Bung Karrio sebagai Presiden dan Bung
H"ftu Wat<it P?esiden."Komite Nasional Pusat bekerdja
rakjat,.dan Komite
"i;;"f
i;il sebagai UuA* perwakilan seluruh
Nasional Oaerah- setiagai badan perwakilan rakjat- daerah'
ii1gililri f..i*ntariar'kita wudjudkan dengan bekas Peta

sebagai PermulaanSe-telair perginja pemerintah balatentara-Djepang maka
beiusaha k^,:mflatitati pemerintah Belanda dengan bantuan
i"gg.iir. Maka terdjadilah pertempuran dimana-mana antaia"tentara kita dengan tenfara Be1anda. Sebagian.dari InOo*rii dapat d1kualai Belanda kembali, pusat pimpinan
p.tOjurngan revirlusi berpindah ke Jogja. Dengan melalui
Renville jang
i.tr.toOj-uan Linggargjat! dan persetudjuan
i""iupir<"an iipuail"hatus b1S.i Pemerintah Republq Indoki6 telah kenali-itu, tchirnja tertjapailah Per-r.i"iiittti
"briu'ii"g Konperensi Mehja Bundar iang menetapkan
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lepasnja Indonesia dari kekuas_aan Belanda, ketjuali Irian
Barat. Republik Kesatuan Indonesia mendiadi _Republik
Federal, Anggota Uni Indonesia-Belanda, jang kepalanja
adalah Radja Belanda. Kemerdekaan Indonesia diakui sepenuhnja oleh Belanda. Maka digantilah mulai tang_gal 30
Desember tahun 1949 konstitusi proklamasi dengan konsti'
tusi baru, ialah konstitusi negara federal tetapi pokok-pokok pikiran hidup kemasjarakatan ialg mendjadi dasar te'
tap bbrsamaan, ketjuali tentang bentuk legar?: Ideologi negara jang termaktub dalam konstitusi federal itu tetap ideologi PaniSa sita. Timbulnja negaga federal itu tidak memuaskan sama sekali, tetapi semuanja terdjadi dengan persePemerintah Republik Indonesia, de_ngan perhitungtudjuan
-bahwa
jang pokok adalah pengakuan kemerdekaannja
an,
jang
dinjatakan,,onherroepelijk".
- Dlngan
kemerdekaan'itu sebagai modal maka dirubahlah
susunan federal itu setengah tahun kemudian mendjadi negara kesatuan kembali dan achirnja_pada tahun 1956 dibu'
Belanda itu.
Farkanlah setjara unilateral Uni Indonesia
Dengan dibubarkannja susunan federal itu patalttgh harap'
an gelanda untuk terus ikut berpengaruh pada djalan pemerintahan Indonesia dengan melalui pemerintah-pemerintah
negara bagian. Dan dengan bubarnja_Uni Indonesia-Be1anda
trantiur leburlah illusi pihak Belanda jang terachir untuk
terui berpengaruh di Indonesia.
Dalam pada itu tampaklah perubahan sifat revolusi na.
sional kita-. Setelah pengakuan kemerdekaan kita oleh pihak
Belanda pada achir tahun L949 itu, revolusi bersendjata
telah selesai, revolusi iang bersifat merubah susunan masjarakat mendjadi sesuai dengan kehendak Uldang-Undang
Dasar sementara dimulai. Komite Nasional Pusat jang dahulu diganti dengan Dewan Perwakilan Rakjat Sementara.
Partai-partai mulai berkembang dan berdjuang berebut pe'
ngaruh didalam pemerintahan. Sebagian besar golongan
peAiuang bersendjata harus kembali hidup dalam masja-rakat biasa. Golongan tentara bukan lagi pertama-tama dihadapkan dengan soal pertempuran, tetapi tebih-lebih pada
soal tempat dan kedudukannja sebagai tentara dalam negara dan masjarakat. Tiap orang ingin melihat naik deradjat
negaranja disamping negara-negara jang sudah madju, _tetapi disamping itu djuga ingin lihat kedudukannja diri
sendiri naik setinggi mungkin, dengan alasan karena ne382
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garanja sudah merdeka. Golongan pegqwai dan buruh meiasa tiAat perlu lagi bekerdja dengan. disiplin. karena iarlS
demikian itu dianggapnja masih kolonial, sedangkan Sep?Iakepalanja tidak mau menegor pelanggaran disiplin itu,
karena mereka sendiri djuga merasa enak melanggarnja.
Hal-hal itu menimbulkan persoalan-perosalan baru dalam
masjarakat kita jang masih-berada dalam fase penjelesaian
revolusi nasional.
Tindakan-tindakan salah didjalankan oleh sementara pemimpin partai dan sementara pedjabat-pedjabat tinggi dan
men6ngatr Oit<atangan sipil, tenlara dan polisi, dan.keingin'
an hidip mewah ternjata merupakan rintangan-rintan-gan
jang hebat dalam penjelesaian revolusi nasional kita,- diseban"t<anparapemil-------------rnpinrevolusiterlibatdalamkesukaran

itu. Desiirteg*isi neglra dan masjarakat makin lama makin
menghebat, ditamb-ah pula kekuatan-kekuatan destruktif
dalail masjarakat, sebagai gerakan pe.ngatj?u legqa.sebagai Darul islam, Tentara Islary Irn{og-esia dan lain-lainnja.
Semuanja itu membikin tambah hebatnja. kemungkinan
tjampur tangan negara-negara imperialis asing dibawah ta'
nah, I *ttg mdngehendat<i hantj urnj a negara klt_a._ Negara kita

sekd'iang mengtradapi bahaja bangkrut.dSn dalam suasana
jang Oeirit<ian itu kita sekaryng sebagai Konstituante akan
heillusun Undang-Undang Dasar Negara kita. Kita semua
metisa gelisah dan mungt<in kita meltjari sebab-sebabnja.
Itu semira disebabkan oleh hantjurnja dasar-dasar hidup
jang lama sedjak masuknja balatentara Djepang di. Indoiresia dan kemudian bertambah lagi karena revolusi nasional kita. Dasar hidup iang lama hantjur, dasar hidup jang
baru helum tumbuh!
Itulah sebabnja maka masjarakat Indonesia sebagai dikotjok dan diobiak-abrik, tiada berketentuan. Selama dasar
hidirp baru belum timbul, makq tetaplah keadaan masjarakat fcita t<atjau-balau. Tertjapainja Undang-Undang Dasar

baru bagi nbgara kita mungkin akan dapat meniberi dasar hidup jang baru itu.
Kareni itu,-Saudara Ketua, maka haruslah tjita-tjita jang
mengisi Unding-undang Dasar, kita sesuqikan dengan liitatjita jang terlukis dalam sedjarah - perdjuangan nasional
tiOi. fjiti-tjita itu kita sesuaikan pula.dengan l<.eadaan dan
keperluan rirasjarakat kita sekSrang ili. Pgttu kita pikirkan
puia persesuaiinnja dengan sipat rakjat kita dan keadaan
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alam Indonesia serta kedudukan negara kita ditengah-tength negara-negara_ seluruh duqia. Dengan begitu undangundang Dasar mendapat dasar jang kuat.
saudara Ketua, dalam memikirkan isi undang-undang
Dasar itu dengan -lekas
tampak kemuka soal-soal Jang pokok. Pertama ingin saja mengemukakan soal-soal benfuk
negara, kekuasaan jang berlaku dan keadaan rakjat. Dalam
menetapkan hal-hal jang berhubungan dengan itu maka dapatlah kita kemukakan dasar jang pokok, ialah bahwa adanja_tqegala itg adalah untuk kebahagiaan rakjat, kebahagiaan lahir dan kebahagiaan batin, kebahagiaan rakjat seluruhfja $e1g-an merata. Dalam sedjarah bangsa kita dapat kita
ketahui bahwa bentuk keradjaan tidak dapat memberikan
kebahagiaan itu. Maka tidak bisa lain, bentuk Republik-lah
jang kita kehendaki. Negara jang berbentuk republik dan
berbentuk Negara Kesatuan. Bahwa jang kita hendaki adalah Negara Kesatuan, tiap orang dapat mengerti, berdasarkan sedjarah perdjuangan kebangsaan kita.
Saudara Ketua, djika sekarang kita mengalami kesukaran-kesukaran dilapangan kedaerahan adalah bagi kita satu
peladjaran, bahwa sikap pusat kepada daerah sebagai diwaklu jang telah lampau itu adalah banjak mengandung
kesalahan, tetapi perlu djuga kita tjatat kurangnja kesedaran didaerah atas keharusan jang sebenarnja dalam hubungannja dengan pusat.
Lepas daripada adanja kesalahan-kesalahan jang dibuat
_
pusat _dm oleh daerah dalam hubungannja itu, dapat_ol_eh_
lah kita sekarang _menaruh harapan jang sebesar-besarnja
atas be_rlakunja selekas mungkin autonomi daerah dengan
sepenuhnja. Tertjapainja undang-undang Pokok pemeiintahan Daerah d.T undang-undang Perimbangan Keuangan
adalah satu.djaminan bahwa daerah-daerah sekarang djirga
su$a! 9uprl dan malahan harus memulai autonominla. fidak boleh tidak, $qlam negara i?ng bersifat kesatuan itu,
haruslah autonomi daerah dapat aksentuasi jang semestinja.
Saudara Ketua, berbitjara tentang kekuasaan jang ada
dalam_ negara, dapatlah dengan pasti kita katakan, 6ahwa
seluruh rall1t kita berdasarkan sedjarah perdjuangan kita
mengehendaki rakjat sendirilah jang berkuasa dalam neg_ara sefgruh raljat bersama-sama, dilapangan legislatif,
eksekutif dan judisdr. Dan bagaimana hendaknja kekuasaan
rakjat itu didjalankan, dapatlah kita bitjarakan ragi pada
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waktunja. Jang pokok ialah bahwa kedaulatan ad?. pada
rakjat! Ini adalatr jang selalu mendjadi tudjuan perdjuang'
an kebangsaan.
Saudara Ketua, dalam memikirkan keadaan rakjat dan
negara itu tampaklah pula adanja persoalan manusia dan
misjarakat. Bagaimanakah kedudukan manusia sebagai in'
dividu dan bagimana kedudukan masjarakat sebagai satu
collectiviteit. Manakah jang harus diberatkan, individukah
atau collectiviteitkah? Dan-manakah jang lebih tjotjok dengan sifat hidup kemasjarakatan Indonesia. Kita mengetahui, bahwa penjelidikan ilmu pengetahuan menundjukkan,
bahwa bentuk hidup kemasjarakatan bangsa kita jang berlaku diseluruh Indonesia adalah bertjorak communalisme.

I

Karena itu, supaja sesuai dengan dasar alam i?ttg-ada,
maka pada tempatnjalah djika sekarang kita meletakkan
perhatian kita pertama-tama pada hidupnja. collectiviteit,
^tetapi
hidup cdllectiviteit iattg segar dan jalg memberi
kem-ungkinan berkembangnj a individualiteit seluas-luasnj 1,
lahir d6n batin. Maka peitulah dalam meletakkan hak-hak
asasi manusia dalam Undang-undang Dasar kita, selalu kita
pikirkan bahwa hal itu harus berdjalan dengan tidak meiemahkan keadaan masjarakat sebagai collectiviteit dan
diusahakan supaja kemadjuan tiap individu membawa man'
faat kepada coliectiviteit dan sebaliklja, bahkan bersifat
harmonis dengan kedudukan collectiviteit.
Dalam pada itu perlulah kita ingati bahwa {aEia-t kita ini
terdiri alas -r g\Vo golongan rakjat djelata jang
sedikitnja
-Mereka
itu kebanjakan masuk golongan tani dan
miskin.
buruh. Maka djika kita mengehendaki kebahagiaan rakjat
kita seluruhnja dengan merata, mau tidak mau' kita mesti
memperhatikin kedudukan tani dan buruh itu. Dengbn
perbiit<an kedudukan mere.ka ia_ng- masuk rakjat djelata
itu, maka bolehlah dipastikan bahwa keadaan seluruh
rakjat kita mendjadi baik. Sebaliknja_ djika- rakjat djelata
j*ttg g0% itu tidak kita perhatikan kemadjuan dan per'
bai[an nasibnja, djarak antara mereka dan g_olong-a.l iaqg
hidup lebih blit<, inakin lama makin djauh dan akibatnja
tentu kebentjian mereka kepada golongan_ jal_g mampu'
tebih-lebih katau golongan jang mampu itu bersikap meng'
isap dan memeras mereka. Hal jan_g demikian itu tentu
akdn menimbulkan ketegangan didalam masjarakat, kete'
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gangan jang pada satu ketika daPat menimbulkan letusan
jang tidak kita kehendaki.
Saudara Ketua, djika kita selidiki benar-benar keadaan
masjarakat kita sekarang ini, maka dapatlah kita katakan
bahwa mereka jang boleh dikatakan sudah dapat menge'
njam kenikmatan dengan tertjapainjatemerdekaan ini ada'
tah baru golongan terpeladjar sadja, baik dilapangan sipil,
militer, mlupun polisi. Mereka itu kini banjak jalg sudah
merasa puas karena menduduki tempat i.ang bajk bekas
kepunjaan bangsa pendjadjah asing dahulu. Mereka mera'
satan tridup mewali, kadang-kadang a{1 j_ang sampqi mabuk
kemewahan, hingga mendjalankan hal-hal jang tidak semes'
tinja. Segala kenikmatan hidup ingin ditjapainja, sedikitnja keni[matan hidup jang dufu a-da pad? .b?ng.sa pendjadjah. Disamping itu kita lihat keadaan raBjat -djelata iang
96%o itu jang masih hidup seperti dalam keadaan djaman
pendjadjdtran. Djika golongan terpeladj{ sekarang dalam
icedullufannja jang mewah itu mempertaha_nkan monopoli
kekuasaannja dalam negara, golongan tani dan buruh iaqg
miskin itu kini merupakan faktor revolusioner iang pada
waktunja pasti menimbulkan gerakan teratur merebut ke'
kuasaan. Kalau hal jang demikian itu tidak lekas berubah,
saja kira, Saudara Ketua, ramalan o1a{rg bahwa akan tim'
bul sociale revolusi di Indonesia ini akan terdjadi benarbenar. Maka pada ternpatnjalah djika kita dalam menju'
sun Undang-undang Dasar ini memasukkan pendjagaan
terhadap hal itu, tetapi pendjagaan structureel, dengan
memberi ketetapan, bahwa kedudukan tani dan buruh
dalam negara adalah penting sebagai kekuatan produksi
jang pokok, untuk mend;amin adanja kemakmuran rakjat
Jrng merata. Oleh karenanja harus'lah terpelih_ara sepe'
nuhnja kekuatan tani dan buruh itu supaja bertambah tinggi
kwaliteitnja untuk kepentingan kemakmuran seluruh ne'
gara. Meninggikan kwaliteit kekuatan tani dan buruh
sebagai tenaga produksi ini bagi negeri kita amat penting,
karena kita harus mengadakan industrialisasi jang memer'
lukan disiptin, ketjakapan dan kepandaian buruh, padahal
seperti ja"g lebitr dulu telah saja kemukakt4 - mengenai
buruh dan pegawai, banjak mereka itu jang kini merasa
bebas dari Aisiptin dan meskipun amat kuat menuntut ke-

naikan gadji, ternjata hasil produksinja malahan mendjadi kurang, djika dibandingkan dengan djaman pen386

djadjahan Belanda. Mengenai tani baiklah kita ingati,
bahwa modernisasi dari tjara kerdja untuk menaikkan
produksi minta daripadanja lebih banjak ketjakapan dan

pengetahuan serta kesedaran sebagai tenaga ekonomi jang
amat penting, terutama bagi Indonesia, iang masih tetap
bersifat negeri-pertanian.
Saudara Ketua, lain daripada itu penting djugalah kira'
nja adanja ketetapan harus adanja sistim ekonomi kekelu'
argaan seperti jang termaktub dalam Undang-undang Dasar
kita sedjak Undang-undang Dasar Proklamasi itu. Tjabangtjabang produksi jang penting bagi negara dan rakjat dikuasai oleli negara; bumi, air dan udara dan segala kekajaan
jang terkandung didalamnja dikuasai negara sepenuhnja
untuk dipergunakan bagi sumber kemakmuran rakjat Jang
seluas-luasnja. Adapun tjara penjelenggaraan dasar-dasar
hidup ekonomi itu lebih landjut dapatlah nanti kita tetapkan
bersama-sama dalam detail-detailnja.
Bahwa kegiatan ekonomi jang dapat mendjadi sumber
kemakmuran-rakjat dengan merata itu harus tersebar dise.
luruh peloksok-peloksoli Indonesia dengan merata Plla,
adalah satu hal j-ang amat penting untuk dimasukkan didalam Undang-undang Dasar, disamping pasal-pasal tentang
ketetapan autonomi daerah.
Saudara Ketua, mengingat kenjataan bahwa kini tidak ada
satu negara didunia jang bisa hidup sendiri, maka haruslah
kita meletakkan djuga dasar-dasar jang kuat sebagai pe'
gangan pimpinan negara kita dengan negara-negara lain.
Hubungan antara negara-negara jang tidak bersifat persau.
daraan sama tinggi-sama rendah tentu tidak kita anggap se'
mestinja, apalagi hubungan jang bersifat penguasaan negara
satu oleh jang lain. Dalam pada itu kita lihat, bahwa negaranegara didunia ini tidak dapat meninggalkan paham kebang'
saannja. Timbulnja aliran-aliran Komunis Nasional Jugoslavia, Polandia, Hongarija dan mungkin dilain-lain negeri
djuga adalah mengandung arti jang penting. Adanja faham
kebangsaan itu perlu untuk pendjagaan keselamatan nega'
ra. Walaupun begitu tidak luput, tiap bangsa dengan adanja perhubungan iang tjepat sekarang, pasti tiap-tiap waktu
merasa ikut mendjadi warga dunia. Maka seharusnjalah kita memiliki paham kebangsaan iang luas, paharu kebangsa'
an jang berdasar perikemanusiaan dan perkawanan antara
bangsa, jang membikin kita memandang bangsa lain sebagai

Saudara, bangsa jang mendjadi kawan daiam usaha untuk
mewudjilOt<an persauAaraan antara_bangsa-b_angry seluruh
dunia dan bersama-sama mewudjudkan peqdamaian dunia
jang kekal.
Sludara Ketua, sekianlah uraian saja mengenai pokok'

-

pokok soal jang terkemuka jang saja mintakan per[atian
i(onstituante. Saja hanja ambil pokok-pokok ialg terkemuka sadja, karena kawan-kawan sefraksi Saudara-saudara
Soedarisman Poerwokoesoemo dan Loekman Hakim telah
itu seluluhqja. ?ettg?t mengamengadjukan pokok-pokok
- jang
terkemuka ini _dapalluh orang
djukln pokok-pokok
^dasar-dasar
sistimatik Undang-undang Dasar jang
nielihat
harus kita rumuskan Pula.
Saudara Ketua, terima kasih.
Ketua: Saja persilakan sekarang Saudara Soedijono Djojoprajitno.
Pi$atg- s-aja
!.F
16 halaman folio tik. Kalau

Soedijono Djojoprajitno: Saudara Ketua,

seluruhirja meiiputi tiira-kira
saja batj-akan Jeluruhnja, tentu akan melampaui batas
wit<tu jittg sudah saja minta. Oleh karena itu saja minta
kerelaair S-audara Kefua untuk memperkenankan saja jaitu
minta supaja seluruh teks pidato qaia jqng diketik itu dimasukkai dalam risalah. Adapun iang akan saja batjakan
disini adalah iang penting-penting sadja.
(Ketua: Permintaan Sauclara saja kabulkan).
Saudara Ketua, Dewan Konstituante pad? sidang plenonja jang ke II ini mulai membitjarakan_,,soal-soal jang patrit Oimasukkan dalam Undang-undang Dasar".
Menurut pendapat Fraksi saja ,,soal-so_at janS- patut dimasukkan dalain Undang-undang Dasar adalah soal-soal prinsip
jang akan menentukan bentuk dan isi Undang-undang Daiar. Soal-soal prinsip iang bagaimana jang akal menentuUndang-undang Dasar bergantung
kan bentuk dan
kepada tjara kita masing-masing memandang masalah ke-
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negaraan. Tjara kita memandang masalah kene-garaan
ditlntukan otefr filsafat politik masing-masing golongan,
seperti jang terbukti dalam bahan-bahan pidato. para 4tg'
goia pahitia Persiapan Konstitusi jang telah disampaikan
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kepada sidang Pleno ke II dan pidato-pidato para Anggota jang terhormat dalam Pemandangan Umum babak I
ini jang mempunjai tjorak dan ragam jang beraneka-warna.
Apa jang sudah saja bentangkan dalam Pemandangan
Umum babak ke I dan ke II dalam sidang ke I Panitia Persiapan Konstitusi atas nama Fraksi saja mengenai soalsoal prinsip, merupakan pokok-pokok pikiran jang mentjerminkan filsafat politik jang dianut oleh Fraksi Murba
Pembela Proklamasi (Murba) dan oleh karenanja mempu-

njai sifat subjektif ditindjau atas dasar aliran politik

jang dianut oleh Fraksi saja, tetapi objektip ditindjau sebagai bahan perbandingan bagi Konstituante dalam menetapkan bahan-bahan sistimatik Undang-undang Dasar,
pokok-pokok pikiran mana tidak perlu saja ulangi lagi disini, karena telah disampaikan kepada para Anggota jang
terhormat jang dapat dibatja sendiri oleh mereka jang
ingin mengetahuinja.
II. Soal-soal prinsip jang rnenentukan bentuk dan isi Undang-undang Dasar.
Saudara Ketua, tadi sudah saja katakan bahwa ,,soal-soal
jang patut dimasukkan dalam Undang-undang Dasar" menurut pendapat Fraksi saja adalah soal-soal prinsip jang akan
menentukan bentuk dan isi Undang-undang Dasar. Dan
sudah saja katakan pula bahwa soal-soal prinsip jang bagaimana jang akan menentukan bentuk dan isi Undangundang Dasai bergantung kepada tjara kita masing-mising
memandang masalah kenegaraan. Ada jang berpendapat
bahwa bentuk dan isi Undang-undang Dasar ditentukan oleh

ideologi karena ideologilah jang akan menentukan Dasardasar Negara, dan oleh karenanja mereka mengehendaki
agar Konstituant0 terlebih dahulu menetapkan ideologi Negara kita, sebelum menetapkan bahan-bahan tentang sistimatik Undang-undang Dasar. Ada lagi jang berpendapat
bahwa bentuk Pemerintahan jang harus diutamakan.
Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba) tidak sependapat dengan aliran ini. Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba) berpendapat, bahwa bukan ideologi dan
bentuk pemerintahan jang menentukan Dasar-dasar Negar?, rnelainkan Dasar-dasar Negaralah jang menentukan
ideologi dan bentuk pemerintah, dan oleh karenanja bagi
Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba) djuga bukan
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ideologi dan bentuk pemerintahan iang harus ditetapkan
terlebih dahulu, melainkan sendi-sendi Negara, ialah sistim
sosial ekonorni sebagai dasar-dasar iang akan menentukan
ideologi dan bentuk pemerintahan _N_egara.
tjorak
Sistim sosial ekonomi jang bagaimanakah iang patut
mendjadi Dasar-dasar Negara kita?
Djawaban atas pertanjaan ini meliputi segala masalah
termasuk djuga ideologi seperti: politik, hukum, agama,
pandangan dunia, kebudajaan, dan lain-lain jang tidak
mungkin dikatakan dengan sekali gus, melainkan memerlukan analisa daripada masjarakat setjara teliti untuk mengadakan kesimpulan sebagai djawaban tepat atas pertanjaan
itu.

ini merupakan salahsatu lembaga (instituut) politik, artinja merupakan salah
satu alat kekuasaan Negara, iang mempunjai tugas meneSaudara Ketua, Dewan Konstituante

tapkan Dasar-dasar Negara dalam bentuk Konstitusi, iang
mengandung ketentuan-ketentuan hukum tertinggi jang
berlaku dalam wilajah dan buat semua warganegara serta
penduduk Republik Indonesia dan iang mendjadi sendi
kedaulatan Negara dalam hubungan internasional, atan
dengan kata-kata lain: untuk memenuhi sjarat-sjarat hukum internasional, Negara Republik Indonesia harus mempunjai hukum nasional atau hukum internal.
Dengan tiada Konstitusi sebagai kekuatan hgkgry illg
berlaku dalam wilajah negara buat semua penduduk, Negara tidak mungkin diakui adanja oleh hukum internasional;
tetapi sebaliknja dengan tiada negara sebagai kekuasaan politik tertinggi jang dapat memaksakan berlakunja hukum.
Konstitusi tidak mungkin berlaku dan oleh karenanja maka
Negara dan hukum adalah ibarat pinang dibelah dua, atau
dengan kata-kata lain adalah dua segi daripada kekuasaan
politik dalam masjarakat. Timbullah pertanjaan:
Apakah negara itu dan apakah hukum itu? Pertaniaan
ini akan saja djawab pada waktunja nanti. Masalah kongkrit dewasa ini adalah bahwa masjarakat Indonesia telah
mempunjai bentuk Negara, jang belum mempunjai Undang-undang Dasar jang tidak bersifat sementara.
Selama kita bernegara Repubtik ini telah mempunjai tiga
matjam Undang-undang Dasar jang kesemuanja mempunjai
sifat sementara, ialah Undang-undang Dasar Sementara Re'
publik Indonesia tahun L945, Undang-undang Dasar Semen'
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tara Republik Indonesia Serikat tahun 1949, dan Undangundang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950.
Dari ketiga Undang-undang Dasar Sementara itu manakah
jang sesuai dengan tjita-tjita dan tudjuan perdjuangan
Bangsa Indonesia?
Untuk mendjawab pertanjaan ini disini lebih dulu saja
hendak menindjau ketiga Undang-undang Dasar Sementara
tersebut diatas sebagai bahan perbandingan, guna menetapkan soal-soal prinsip jang akan menentukan bentuk dan isi
Undang-undang Dasar.
Sebelum itu perlu saja tegaskan disini sekali lagi, bahrva
Negara Republik Indonesia adalah Negara jang kedaulatannja ditegaskan oleh Revolusi t7 Agustus tahun L945, dan
bukan Negara jang kedaulatannja didapat sebagai hadiah
dari Dai Nippon atau keradjaan Belanda dalam Konperensi
Medja Bundar-Den Haag.
Saudara Ketua, pertama-tama saja akan memperbandingkan Mukaddimah ketiga Undang-undang Dasar Sementara
itu, dan sebagai Dokumentasi saja pergunakan disini apa
jang tertjahtum dalam,buku ,,Tiga Undang-undang Dasar"
tulisan Mr A.K. Pringgodigdo.

1. Preambule Undang-undang Dasar Sementara tahun
1945 berbunji sebagai berikut:
Pembukaan Undang-undang Dasar Sementara tahun l$45.

Pernbukaan.
(Freambule)

Bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu ialah hak segala
bangsa dan oleh sebab itu, maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikernanusiaan dan perikeadilan.
Dan perdjuangan pergerakan Kemerdekaan trndonesia
telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakjat Indonesia kedepan pintu
gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rachmat Atlah jang Maha Kuasa dan dengan
didorongkan oleh keinginan luhur, supaja'berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka rakjat Indonesia menjatakan
dengan ini kemerdekaannja.
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Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia jang melindungi segena-p Bangsa
Indonesia tan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerd?s_kaq kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiba! du-nia i.lttg
neiO"turkin kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
iosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indoneiia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indone'
iir, ;tttg terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik
itt,iottesiu jang berkedaulatan rakjat dengan berdasar
kepada: Ketuhlnan Jang Maha Esa, Kemanusiaan jang adil
dan beradab, persatuan Indonesia, da-n-kerakjatan jang di'
pimpin oleh'fritmat kebidjaksanaan dalam permusjawarat^anrrputwakilan, serta d9ng1n mewudjudkan suatu keadilan
sosibl bagi seluruh rakjat Indonesia.
Undang-undang Dasar sementara
Republik Indonesia serikat tahun 1949 berbunji
sebagai berikut:
Mukaddimah Undang'undang Dasar Sementara
Republik Indonesia Serikat tahun L949.

2. Mukaddimah

Mukaddikah.
Kami Bangsa Indonesia semendjak berpuluh'puluh tahun
laminja bersatu-padu d.alam perdjuangankemerdekaan, dettg*tt senantiasa ierhati-teguti berhiat menduduki hak-hidup
sebagai bangsa iang merdeka berdaulat.
Kili dengan berkat dan rahmat Tuhan telah, sampai kepada tingkatan sedjarah jang berbahagia dan luhur.
Maka demi ini kami menjusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam Negara jang berbentuk re'publiEfederasi,
berdasarkan fengakuan ke'Tuhanan Jang Maha.-Esa, peri'
kemanusiaan,-ke6angsaan, kerakjatan dan keadilan sosial,
untuk mewudjudkan- kebahagiaan kesedjahteraan, perdamaian dan keinerdekaan dalam masjarakat dan negara-hukum Indonesia Merdeka jang berdaulat sempurna.

3.

Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementata ta'
hun 1950.

Mukaddimah Undang'undang
Dasar Sementara tahun 1-950.
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Bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu ialah hak segala
bangsa dan oleh sebab itu, maka pendjadjahan diatas dunia
harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Dan perdjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat
sentausa mengantarkan rakjat Indonesia'kedepan pintu
gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Dengan berkat dan rahmat Tuhan tertjapailah tingkatan
sedjarah jang berbahagia dan luhur.
Maka demi ini kami menjusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam Negara jang berbentuk republik-kesatudfr, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Jang Maha Esa,
perikemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan dan keadilan sosial, untuk mewudjudkan kebahagiaan, kesedjahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masjarakat dan Negara
hukum Indonesia Merdeka jang berdaulat sempurna."
Mukaddimah ketiga Undang-undang Dasar Sementara itu
mempunjai persamaan dan perbedaan.
Alinea pertama dari Undang-undang Dasar Sementara
tahun L945 berbunji sebagai berikut:
,,Bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu ialah hak
segala bangsa dan oleh sebab itu, maka pendjadjahan
diatas dunia harus dihapuskan, karena sesuai dengan
perikemanusiaan dan perikeadilan".
Alinea pertama Undang-undang Dasar Republik Indonesia
Serikat berbunji sebagai berikut:
,,Kami Bangsa Indonesia semendjak berpuluh-puluh
tahun lamanja bersatu-padu dalam perdjuangan-kemerdekaan, dengan senantiasa berhati-teguh berniat menduduki hak-hidup sebagai bangsa jang merdekaberdaulat".
Aline? pertama Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950, bunjinja sarha dengan alinea
pertama Undang-undang Dasar Sementara tahun L945.
Alinea kedua undang-undang Dasar sementara tahun
Lg45 berbunji sebagai berikut:
,,Dan perdjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia
telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan
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selamat sentausa mengantarkan rakjat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia,
jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur".
Passage sematjam itu tidak terdapat dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat, tetapi terdapat kembali dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950.
Dalam alinea ketiga Undang-unadng Dasar Sementara
tahun L945 terdapat kalimat ,,supaja berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka rakjat Indonesia dengan i4 menjatakan kemerdekaannja". Kalimat sematjam itu tidak terdapat, baik dalam mukaddimah Undang-undang Dasar SernenIara tahun L949, maupun dalam Undang-undang Dasar
Sementara tahun 1950.
Alinea keempat Undang-undang Dasar Sementara tahun
1945 berbunji sebagai berikut:
,,Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia jang melindungi segenap
Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah
kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-undang Dasar Negara Indonesia, jang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik IndoResia
jang berkedaulatan rakjat dengan. berdasar kepada:
Ketuhanan Jang Maha Esa, kemanusiaan jang adil dan
berabad, porsatuan Indonesia, dan kerakjatan iang
dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam' permusjawaratan/perwakilan, serta dengan mewudjudkan
suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia".
Alinea ketiga dari Undang'undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat, berbunji sebagai berikut:
,,Maka demi ini kami menjusun kemerdekaan kami
itu dalam suatu piagam Negara jang berbentuk repu'
blik-kesatuan, berdasarkan pengakuan Ketuhanan Jang
Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan
dan keadilan sosial, untuk mewudjudkan kebahagiaan
kesedjahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam
masjarakat dan negara hukum Indonesia merdeka
jang berdaulat semPurna".
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Alinea keempat Undang-undang Dasar Sementara tahun
1950, berbunji sebagai berikut:
,,Maka demi ini kami menjusun kemerdekaan kami
itu dalam suatu piagam Negara jang berbentuk republik-kesatuan, befdasarkan pengakuan Ketuhanan Jang
Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan
dan keadilan sosial, untuk mewudjudkan kebahagiaan,
kesedjahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam
masjarakat dan Negara hukum Indonesia merdeka
jang berdaulat sempurna".
Demikianlah, perbedaan dan persamaan jang terdapat
dalam mukaddimah ketiga Undang-undang Disai Semeritara itu.
Perbedaan dAn persamaan itu bukannja tidak mempunjai
arti apa-Epa, melainkan mengandung unsur-unsur politik
jang sangat penting.
Alinea pertama mukaddimah undang-undang Dasar sementara tahun 1945 mentjerminkan tudjuan perdjuangan
lakja! Indonesia menghantjurkan imperialisme, jang tidak
diinginka! oleh imperialisme Belanda, dan oleh kar-enanja
tidak terdapat dalam mukaddimah undang-undang Dasar
sementara Republik Indonesia serikat karena bertentangan dengan pendjadjahan atas lrian-Barat oleh Belanda, dai
bertentangan dengan status Quo modal monopoli internasional di Indonesia.
Alinea kedua mukaddimah undang-undang Dasar sementara tahun L945 men_gandung perkataan-perkataan:,,negara
Indonesia jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur", jang tidak terdapat dalam mukaddimah Undang-undang Dasar sementara Republik Indonesia serikat karena
bertentangan dengan politik devide et impera- jang dirumuskan dalam bentuk nergara federal dan bertentangan
dengan politik-drainage kekajaan alam Indonesia. Kata-kata
Itu terdapat kembali dalam mukaddimah undang-undang
Dasar sementara tahun 1950, tetapi jang dilumpuhkan dalam istilah ,,,piagam negara" jang bersumber di Den Haag.
Alinea ketiga undang-undang Dasar sementara tahun
l?45 mentjerminkan kedaulatan Republik Indonesia jang
ditegakan' oleh revolusi jang dirumuskan dalam Konstilusi,
ialah kata-kata: ,,Maka rakjat Indonesia menjatakan dengan
ini kemerdekaannja". Pernjataan sematjam itu tidak terdapat, baik dalam mukaddimah Undang-undang Dasar Semen395

tara tahun 1949, maupun mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950, karena pada dasarnja kedua
Undang-undang Dasar Sementara (1949-1950) mengakui
berlakunja',,Piagam Penjerahan Kedaulatan" menurut perdjandjian Konperensi Medja Bundar Den Haag. Itulah sebabnja maka dalam mukaddimah Undang-undang Dasar
Sementara tahun L949 dan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 terdapat kata-kata: ,,Maka demi ini kami
menjusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara jang berbentuk Republik Indonesia Serikat (Undangundang Dasar Sementara tahun 1949), ,,dan suatu piagam
negara jang berbentuk republik-kesatuan" (Undang-undang
Dasar Sementara tahun 1950), ialah istilah jang berasal
-dari
piagam Penjerahan Kedaulatan, ialah piagam negara
a la imperialis Belanda.
Alinea keempat mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara tahun L945 mentjerminkan Pemerintah jang melindungi kepentingan segenap bangsa dan meletakkan dasardasar sosial ekonomi jang mendjamin keadilan sosial bagi
seluruh rakjat jang tidak terdapat baik dalam mukaddimah
Undang-undang Dasar Sementara tahun L949, maupun dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950, melainkan kata-kata,,untuk mewudjudkan kebahagiaap, kesedjahteraan dan kemerdekaan dalam masjarakat dan negara hukum Indonesia merdeka jang berdaulat sempurna"
iajang
lah istilah-istilah abstract menurut paham liberalisme
melindungi free-entreprise, dimana istilah,,negara hukum"
dipergunakan untuk melindungi modal monopoli internasional chususnja modal Belanda, menindas rakjat Indone:
sia.

Saudara Ketua, mukaddimah Undang-undang Dasar suatu negara, chususnja negara baru jang ditegakkan oleh
revolusi, merupakan bagian jang pentlng, kalau tidak boleh
saja katakan sangat penting.
Mukaddimah Undang-undang Dasar jang ditegakkan oleh
revolusi pada umumnja mengandung pernjataan (declaration) jang mentjerminkan perpindahan kekuasaan negara
dari golongan jang menindas kepada golongan jang tertindas; serta meletakkan dasar-dasar pokok daripada sistim
politik, sosial dan ekonomi serta hubungan internasional
negara itu.
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Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara tahun
L945 sudah memadai tuntutan itu, walaupun tidak sempurna, sedangkan mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara tahun 1949 dan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950, walaupun mengandung beberapa istilah jang terdapat dalam mukaddimah Undang-undang Dasar Sementa'
ra tahun L945, tidak memadai tuntutan negara baru iang
ditegakkan oleh revolusi.
Apakah sebabnja?
Sebabnja ialah:'Pertama, karena Undang-undang Dasar
Sementara tahun t949 adalah hasil daripada politik kompromi antara Indonesia dengan keradjaan Belanda dan kedua karena Undang-undang Dasar Sementara tahun 1-950
hanja merupakan perubahan bentuk daripada Undang-undang Dasar Repubtik Indonesia Serikat tahun L949, alias
berdjiwa politik kompromi. Imperialis Belanda hanja mau
,,menjerahkan" atau,,mengakui" kedaulatan Indonesia atas
wilajahnja, djika Undang-undang Dasar Republik Indonesia
mengandung ketentuan-ketentuan hukum jang mendjamin
perlindungan terhadap orang-orang asing, _chususnja Belanda jang tinggat di-Indonesia, baik terhadap keselamat'
an djiwanja, iumah tangganja, maupun terhadap segala
miliknja.
Djaminan hukum ini telah termaktub dalam bagian V,
baik Undang-undang Dasar Sementara tahun 1949 maupun
Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 tentang
,,Hak-hak dan kebebasan-kebebasan Dasar Manusia" terutama pasal B dan pasal 26 Undang-undang Dasar Republik
Indoneiia Serikat dan Undang-undang Dasar Sementara

tahun

1950.

V Undanglundang

Dasar Sementata tahun 1950
sebagian terbesar diambil oper dari Undang-undang Dasar
Sementara Republik Indonesia Serikat jang bersumber pada ,,Universal Declaration of Human Rights" dan ini se'
suai dengan tuntutan hukum internasional menurut paham
liberalisme, jang menuntut pengakuan atas ,,hak-hak kebebasan manusia" dan ,,standard minimum dari peradab'
an (sivilisasi)",1 dimana ditetapkan bahwa ,,perampasan
(expropriation) hak milik hanja berlaku dengan terlebih dahulu membajar penggantiannja kepada jang berhak".
Hukum internasional menurut paham liberalisme ini sampai sekarang masih dipertahankan oleh ahti-ahli hukum

Bagian
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bordjuis, tetapi mereka lupa, bahwa dewasa ini kita tidak
hidup dalam abad xIX melainkan dalam abad XX, dimana
pensitaan milik-rnilik, imperialis asing tanpa membajar ke.
rugian diaku sah. Pada waktu negara sovjef baru berdiri negara-negara Barat berusaha membentuk suatu consortium
internasional jang akan memaksa sovjet uni mengakui berlakunja hukum internasional menurut paham h6eralisme,
jakni: membajar hutang-hutang czaar kepada Negara-negara Barat, dan melindungi modal asing jang ditanam di
Rusia, tuntutan mana ditolak dengan tegas oleh sovjet uni
berdasarkan hukum internal (dalam negeri) jang 'berlaku
semendjak berdirinja negara sovjet, jang tidak mengakui
hutang-hutang czaar serta perlindungan hukum terfadap
modal asing.
. Dengan demikian, maka istilah pe'rampasan (expropriation) menurut hukum internasional sekarang tidak -lagi
mesti mengandung makna ,,dengan membajar kerugian',]
Golongan jang berkuasa di Indonesia semendjak permu-laan
revolusi sampai sekarang mendjundjung - tinfgi hukum internasional menurut paham liberalisme. Bukan satu
de.krit jang mensahkan 'pensitaan alat-alat produksi vitat
milik musuh oleh rakjat pada permulaan revolusi melainkan satu manifest_ pol_itik L Nopember tahun Lg45 jang
ng_nggkui hutang, Hindia Belanda mendjadi hutang R-epublik Indonesia dan mengakui hak agrbsor Belanta atas
segala miliknja, alias politik jang membatalkan perampasan milik-milik musuh dimasa revolusi.
Politik inilah jang melumpuhkan berlakunja sistim
sosial ekonomi menurut ketentuan-ketentuan uirdang-undang Dasar Sementara tahun L} S pasal BB.
Politik inilah jang menimbulkan Maklumat wakil presi.
den No. x dan Peraturan Presiden No. 6 jang dipaksakan
untuk diterima oleh Komite Nasional Indohesia pusat pleno di Malang, guna menerima Linggardjati.
Politik inilah jang merobah struktur negara dari kesatuan mendjadi federal, menurut asas-asas Renville.
Politik inilah j?ng menimbulkan perdjandjian Konperensi Me{ja Bundar dan jang menfakib;tkah fikwidisi
revolusi dan likwidasi undang-undang Dasar proklamasi.
Politik inilah jqtrg mempertahankan status qou modal
monopoli internasional di Indonesia, menurut 'bagian v
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Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat dan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950.

Politik inilah jang mendjadi sumber sebab kegagalan

revolusi Indonesia.
Dan, last but not least, kegagalan revolusi inilah jang
menimbulkan perpetjahan dan pertikaian serta pertempuran antara kita sama kita, pertentangan antara pusat dan
daerah jang memupuk benih-benih federalisme dan segala matjam peristiwa dan konsepsi jang menimbulkan pertentangan satu sama lain.
Dala,m pidato pembukaan Sidang Pleno ke II Dewan
Konstituante ini Saudara Ketua antara lain mengatakan
bahwa ,,sebagai perseorangan kita berhadapan langsung
dengan berbagai-bagai peristiwa kenegaraan sehari-hari,
banjak diantara kita dalam organisasi masing-masing merupakan pelaku-pelaku jang ikut serta membantu penjelesaian peristiwa-peristiwa jang menimbulkan kesulitan bagi
bangsa dan negara. Oleh karenanja, .maka seringkali dirasakan sangat sukar bagi kita untuk tidak membawa didalam persidangan pendirian masing-masing sebagaimana
terdapat dalam gelanggang praktek politik sehari-hari. Pekerdjaan kita tidak mungkin terpisah dari semua peristiwa
jang kita alami".
Utjapan Saudara Ketua ini mentjerminkan kedjadian-kedjadian objektif diluar dan didalam gedung Konstituante
ini seperti jang terbukti dalam utjapan-utjapan beberapa
Anggota jang terhormat. Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba) tidak mau mentjampuri - pertikaian hukum
jang ditimbulkan oleh konsepsi Presiden Soekarno. Djika
dikatakan melanggar Undang-undang Dasar biarlah melanggar! Bagi Fraksi Murba Pembela Froklamasi (Murba)
lebih besar dosa mereka jang melakukan likwidasi Undangundang Dasar Proklamasi!!! Dan mereka jang dewasa ini
merepotkan tindakan Presiden adalah mereka jang turut
melikwidasi Undang-undang Dasar proklamasi. Mengenai
struktur negara baiklah Konstituante penindjau setjara
teliti dan mendalam. Fraksi Murba Pembela Proklamasi
(Murba) tidak menganut paham bahwa federalisme adalah
tabu bagi negara Indonesia. Soafnja bagi Fraksi Murba
Pembela Proklamasi (Murba) ialah, apakah pada tingkat sekarang sudah tiba waktunja untuk meninggalkan unitarisme beralih pada federalisme? Untuk mendjawab pertanja399

r
an ini Fraksi saja akan mengadakan tindjar"ran jang agak
mendalam pada waktunja nanti. Djika diakui bahwa ,,pe.
kerdjaan kita tidak mungkin terpisah dari semua peristiwa
jang kita alaffii", maka tugas kita dalam memperbintjangkan ,,paham dasar, pokok tjorak dan. dasar tudjuan bangsa
kita", ialah membuat analisa fentang segala peristiwa itu
setjara seksarna, untuk mendapatkan pengertian rational
(konsepsi) tentang peristiwa-peristiwa itu dan kemudian
mengadakan kesimpulan jang tepat guna dirumuskan mendjadi soal jang patut dimasukkan didalam Undang-undang
Dasar (diantaranja mengenai masalah unitarisme atau federalisme). Dengan demikian ,,Konstituante ini tidak akan
mendjadi badan jang begitu sadja mengumandangkan pendirian jang sifatnja sebagai akibat kegiatan politik seharihari", (seperti dikatakan oleh Ketua itu), melainkan mendjadi badan jang merumuskan praktek politik sehari-hari
dalam bentuk konsep hukum jang harus ditjantumkan didalam Undang-undang Dasar.
Saudara Ketua, setelah saja kemukakan perbedaan dan
persamaan mukaddimah ketiga Undang-undang Dasar Sementara seperti tersebut diatas dan setelah saja kemukakan hubungan antara bagian V mengenai ,,Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia" dengan hukum internasional menurut paham liberalisme, maka tidak perlu rasanja saja tindjau segala ketentuan jang tertjantum dalam
ketiga Undang-undang Dasar Sementara itu.
Oleh karena itu maka tindjauan saja terhadap ketiga
Undang-undang Dasar Sementara itu saja pusatkan sekarang pada dua masalah, ialah sistim politik dan sosial jang
terkandurig didalam ketiga Undang-undang Dasar Sementara itu.
B'ab I, pasal I ajat (2) Undang-undang Dasar Sementara
tahun 1945 berbunji sebagai berikut:
,,Kedau1atan adalah ditangan rakjat dan dilaksanakan
sepenuhnja oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat".
Bab II, pasal 2 ajat ( 1) Undang-undang Dasar Sementara
tahun 1945 berbunji sebagai berikut:
,,Madjelis PermuiS"*rratan Rakjat terdiri atas anggotaanggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan-utusan dari Daerah-daerah dan golongan-golongan menurut peraturan jang ditetapkan dengan Undang-undang."
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II,

pasal 3 undang-undang Dasar sementara tahun
1945 berbunji sebagai berikut:
,,rMadjglis Permusjawaratan Rakjat menetapkan Undangundang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara".
Bab XVI tentang Perubahan Undang-undang Dasar Sementara pasal 37 berbunji sebagai berikut:
,,1. Untuk mengubah Undang-undang Dasar sekurangkurangnja 2/3 daripada djumlah Anggota Madjelis permusjawaratan Rakjat harus hadir.

Bab

2. Putusan diambil dengan persetudjuan sekurang-

kurangnja 2/S daripada djumlah Anggota jang hadir".
Ketentuan-ketentuan ini telah dilumpuhkan berlakunja
oleh jang berkuasa dengan Maklumat Wakil Presiden nomor X alias nomor gelap dan merupakan ,,korupsi poli-

tik".

Bab

III Undang-undang Dasar Sementara tahun L945

tentang Kekuasaan Pemerintah Negara pasal 4 ajat ( 1) berbunji sebagai berikut:
,,Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-undang Dasar".
Pasal 5 berbunji:
,,Presiden memegang kekuasaan membentuk Undangundang dengan persetudjuan Dewan Perwakilan

1.

2.

Rakjat"

,,Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk
mendjalankan Undang-undang sebagai mestinja".
Bab V tentang Kementerian Negara pasal 17 berbunji

sebagai berikut:

L.
2.
3.

lPresiden dibantu oleh Menteri-menteri Negara;'.

,,Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden".
,,Menteri-menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan".
Tindakan Presiden Soekarno dalam membentuk Kabinet
Djuanda-Hardi-Idcham-Leimena mirip dengan ketentuanketentuan ini, jang dikatakan oleh sementara orang melanggar Undang-undang Dasar Sementara. ,
Bab XIV tentang Kesedjahteraan sosial (Sosial-Ekonomi)
Pasal 33 berbunji sebagai berikut:
,,Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan."

1.
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2.

,,Tjabang-tjabang produksi jang penting bagi negara
dan jang menguasai hadjat hidup orang banjak dikuasai oleh negara".
,,Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung
didalamnja dikuasai oleh negara dan dipergunakan
sebesar-besar kemakmuran rakjat".
Pasal 34 berbunji sebagai bgrikut:
miskin dan anak-anak jang terlantar dipelihara
- ,,Fakir
oleh negara".
Demikianlah sistim politik, sosial dan ekonomi Republik Indonesia menurut undang-undang Dasar sementara

3.

tahun 1945.

sistim politiknja menundjukkan, bahwa kekuasaan ne_qarl iang tertinggi ada p?da rakjat dengan melalui Madjelis Permusjawaratan Rakjat (MPR) jang terdiri atas dua
per_wakilan, ialah perwakilan Republik dan perwakilan Da-

erah serta golongan dan oleh karenanja mbnganut sistim
jang minp dengan sistim bikameral.
pemerintahannia mirip dengan sistim peme- Sistim
rintahan Amerika; qerpe_daannja terletak dalam tjara memilih Presiden dan hak Veto Presiden jang tidak- dimiliki
oleh Presiden Republik Indonesia.
sistim sosial-Ekonomi adalah sistim kolektip alias go.
tong-rojqng, seperti terbukli dalam,,pendjelasan undangundang Dasar sementara tahun L945" mengenai sistim sosial-Ekonomi jang berbunji sebagai berikut:
,,Kesedjahteraan Sosial.
Dalam pasal 33 tertjantum dasar demokrasi ekonomi.
Produksi dikerdjakan oleh semua untuk semua dibaw?h pimpinan atau penilik anggota-anggota masjarakat.
Kemakmuran masjarakatlah jang diutamakan, bukan
kemakmuran orang seorang. sebab itu perekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
$ekglgqrgaan. Bangun perusahaan jang sesuai dengan
itu ialah koperasi.
Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kerylkquran bagi -sem-ua orang. Sebab itu tjabang pro$uE$ iqrlg penting bagi Negara dan jang, menguasai
hadjat hidup orang banjak harus dikuasai oleh Negara. Kalau tidak, tampuk produksi djatuh ketangan
orang-seorang jang berkuasa dan rakjat jang banjak
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gitila.agqjf. Hanja perusahaan jang tidak menguasai

hadjat hidup orang banjak, boleh ada ditangan Srangseorang.

Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok keinat'muran rakjit."
saudara Ketua, maka djelailah, bahwa paham demokrasi
menurut undang-undang Dasar sementafa tahun Lg45 tidak hanja demokrasi diatas bidang politik menurut ketentqan undang-undang Dasar semenlara tahun Lg4b pasar 1
ajat (2) melainkan djuga demokrasi diatas bidang ekonomi
menurut ketentuan-ketentuan pasal BB.
sistim demokrasi menurut undang-undang Dasar sementara tahun 1945 bukanlah demokrasi liberalisme jang mendjundjung tinggi free-enterprise, melainkan demokrasi menurut paham kolektipisme atau sosialisme, jang tidak me-

mung-kinkan adanja organisasi ekonomi perseorangan jang
bersifat monopoli, karena sumber-sumbei ekonomfjan! vi-tal dikuasai oleh Negara guna diselenggarakan untuk sebesar-besarnja kemakmuran bagi semua orang dengan tiada
penindasan.
sistim sosial-Ekonomi sematjam inilah jang sesuai dengan sifat Bangsa Indonesia, dimana g0 % daiipadanja didjaman_ pendjadlahan dari golongan jang berpunja telah
mendjelma mendjadi golongan jang tak berpunja-dan setengah berpunja, ialah kaum buruh, pegawai negeri dan
tani miskin Indonesia disebabkan karena meradjalelanja
-kemudi-

modal vereenigde oost-Indische compagnie dan
an modal monopoli internasional.
Djika ,,produksi dikerdjakan oleh semua untuk semua"
dan ,,kemakmuran untuk semua orang" dan kesemuanja
itu berlaku dibawah pengawasan dan kekuasaan Negara,
dimana kekuasaan negara ada pada rakjat, maka jang-berkuasa diatas bidang politik dan ekonomi adatah iakjat
atau dengan kata-kata- lain golongan jang berkuasa sebudah revolusi adalah golongan terbesar rakjat Indonesia
iang sebelum itu merupakan golongan jang terperas dan
tertindas oleh kaum kapitalis monopolis internasional
tiga setengah abad lamanja.
Dengln_demikian revolusi Indonesia adalah sebenarnja
revolusi dan bukan revolusi main-main, karena berachir
dengan berkuasanja golongan jang tadinja tertindas di.

atas bidang politik dan ekonomi ialah sebagian terbesar

rakjat Indonesia. '

Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945 iang disusun oleh ,,Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia" dan
disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun L945, djadi satu
hari sesudah kemerdekaan'Indonesia diproklamasikan adalah pada hakekatnja hukum Dasar Negara Republik Indosina-jang bersumber pada Revolusi 17 Agustus tahun L945
jang harus disempurnakan sesuai dengan tudjuan Revolusi
17 Agustus tahun L945; dan tidak ditikwidasi dengan melalui kompromi Den Hltg, karena bagaimanapu_n kurang
sempurnanja Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945
telah mengandung essensalia jang sesuai dengan tudjuan
revolusi, ialah sistim sosial iang mentjerminkan kekuasaan
rakjat diatas bidang politik dan ekonomi.
Sekarang bagaimanakah Undang-undang Dasal Semen'
tara tahun L950 jang oleh beberapa orang dikatakan lebih
baik daripada Undang-undang Dasar Sementara tahun t945
itu?
Untuk memahami makna lJndang-undang Dasar Semen'
tara tahun 1950 terlebih dahulu kita harus menindjau Un"
dang-undang Dasar Sementara tahun L949, karena menurut
Undang-undang tanggal 15 Agustus tahun 1950, Undangundanf Dasar Sementara tahun 1950 adalah perubahan Un'
dang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat.
,,Piagam Penjerahan Kedaulatan" pasal 1 ajat (2) berbunji sebagai'berikut:,,Republik Indonesia Serikat menerima
kbdaulat-an itu alas daslr ketentuan-ketentuan pada Fon:
stitusinja; rantjangan Konstitusi itu telah dipermaklumkan
kepada Keradjaan Nederland".
Djadi, Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat adalah ,,dasar daripada penjerahan"; atau menurut
istilah Presiden Soekarno ,,dasar daripada pengakuan
kedaulatan Republik Indonesia Serikat oleh Keradjaan
Nederland, atau dengan kata-kata lain Undang-undang Dasar Sementara tahun 1949 adalah sendi hukum daripada
hubungan internasional dengan Nederland, ialah hukum
internal (dalam negeri) menurut tuntutan hukum interna'
sional berdasarkan paham liberalisme jang mengandung ketentuan ,,hak kebebasan orang asing untuk mempunjai milik jang tidak boleh dirampas (expropriated) tanpa m€fllbajar kerugian", ialah ketentuan hukum internasional jang
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disebut dalam istilah .,hak-hak dan kebebasan-kebebasan
dasar manusia" seperti jang ditentukan dalam statut uni
pasal 3 ajat (2) jang berbunji sebagai berikut:
_ ,,_Ke{ua peserta (Republik Indonesia dan keradjaan Nederland) akan mengakui hak-hak dan kebebasan-kebebasan
dasar manusia jang termaktub dalam lampiran statut ini,
ialah jang tertjantum dalam Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat tahun 1949 dan Undangundang Dasar Sementara tahun 1950 dalam bagian V, chususnja pasal B dan nasal 26".
Dalam lampiran statut uni itu antara lain disebut bahwa pengakuan hak-hak dan kebebasan manusia itu ,,tidak
pe-1gad?\an perbedaan djuapun karena bangsa, *arna
kulit, la_ki perempuan, bahasa, agama, kebangsaan semula
dan asal usul, kemampuan atau keturunan". Itulah sebabnja maka saja katakan bahwa ,,hak-hak

dan kebebasan-kebebasan dasar manusia" bertudjuin mempertahankan status-quo modal monopoli internasional di
Indonesia. oleh karena itu maka Fraksi saja tidak bisa
setjara a priori menjetudjui dimasukkannia ,,hak-hak dan
kebebasan-kebebasan dasar manusia" dalam Undang-undang Dasar. Terlebih dulu Fraksi Murba Pembela prokla-

masi (Murba) ingin bermusjawarah tentang interpretasi
masalah itu.
Hukum internasional sernatjam itu dewasa ini, sesudah
Perang Dunia ke II, tidak berlaku bagi beberapa Negara,
diantaranja Sovjet Uni, jang dalam hukum internalnja
tidak mengakui hak-milik perseorangan atas alat-alat
produksi.
Undang-undang Dasar Sementara tahun L945, jang tidak
mengandung ketentuan-ketentuan tentang,,Hak-hak dan
I(ebebasan-kebebasan dasar manusia" sematjam itu, karena
sistim sosial jang berlaku di Indonesia menurut ketentuan-

ketentuan pasal 33 menutup kemungkinan timbulnja organisasi monopoli, oleh Keradjaan Belanda tidak cliakui
sah mendjadi sendi kedaulatan Republik Indonesia dalam
hubungan internasional dan oleh karenanja harus dilikwidasi dengan melalui Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat.
Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 mengandung ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar Seinentara tahun 1945 pasal 33, dalam pasal 38, tetapi ketentuan-
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ketentuan ini mendjadi lumpuh karena ketqntuan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun L950 bagian V.
Oleh karena dasar-dasar ekonomi Republik Indonesia
masih tetap seperti didjaman pendjadjahan, maka berlaku pulalah- hukum kolonial dalam Negara Republik Indonesia merdeka.
Hukum kolonial jang berbentuk Staat van Oorlog en
Beleg (S.O.B.), Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan
Iain-lain menentukan tjorak daripada politik Indonesia
(baik dalam maupun luar negeri) sehingga Pemerintah Indonesia tidak bisa berbuat semena-mena terhadap milikmilik asing, chususnja modal monopoli Belanda diluar
ketentuan-ketentuan hukum jang termaktub dalam Undang-undang Dasar Sementara bagian V. Djuga sampai
sekarang setelah Konperensi Medja Bundar kita batalkan,
milik-milik Belanda tidak mendapat gangguan apa-apa

dari Pemerintah.
Adalah suatu undang daripada politik ekonomi,

bah-

wa modal monopoli internasional dengan melalui saluran-saluran dibelakang lajar dapat mempengaruhi politik
di Indonesia, baik setjara langsung ataupun tidak langsung. Djuga Konstituante tidak luput daripada undang jang ditimbulkan oleh kekuasaan modal monopoli
internasional itu, hingga timbul dalam Konstituante ini
aliran jang meindjundjung tinggi ketentuan-ketetuan

hu-

kum jan$ melindungi free-enterprise, karena menguntunghan kapitalis dan tjalon kapitalis nasional, memeras ,,s€dikit-sedikit" kaum buruh bangsa sendiri, mungkin dengan
mengemukakan istilah,,kapitalisme kerakjatan" atau,,k&pitalisme rakjat" menurut model Amerika.
Saudara Ketua, setelah saja mengadakan tindjauan tentang ketentuan-ketentuan pokok dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945, Undang-undang Dasar Sementara tahun 1949 dan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950, seperti tersebut diatas sebagai bahan perbandingan dalam menentukan prinsip-prinsip sistimatik tlndang-undang, Dasar, maka saja bisa mengatakan disini,
bahwa Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945 adalah djauh lebih baik daripada Undang-undang Dasar Sementara tahun 1949 dan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950, terutama ditindjau diatas dasar sistim So406

sial-Ekonomi jang meletakkan dasar-dasar sosialisme dan
sistim potitik jang mendjamin demokrasi, dimana kekuasaan negara tertinggi berada ditangan rakjat dengan melalui
Madjelis Permusjawaratan Rakjat jang merupakan -perwakilan jang mirip dengan sistim bikameral jang,bersifat horizontal dan vertikal, dimana Presiden bisa diminta per'
tanggungan-djawabnja oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat.
Itulah sebabnja maka dalam sidang Batlan Pekerdja Ko'
mite Nasional Pusat, pada waktu membitjarakan Rentjana
Undang-undang Dasar-Sementara tahun 1950, Fraksi Murba
Pembela Proklamas,i (Murba) mempertahankan Undang-undang Dasar Se,mentara tahun 1945 dan menol_qk Rantjang'
an Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950.
Kalau dalam Konstituante ini ada partai atau golongan
jang dalam Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat bersa'
ma-iama dengan Partai Murba Pembela Proklamasi (Murba) mempertahankan Undang-undang Dasar Sementara
tahun 1950, dewasa ini mengatakan bahwa Undang-undang
Dasar tahun 1950 itu lebih baik daripada Undang-undang
Dasar Sementara tahun 1945, maka Fraksi Murba Pembela
Proklamasi (Murba) tidak bisa mengikuti djalan pikiran
sematjam itu.
Setelah politik Konperensi Medja Bundar tidak bisa dipertahankin lagi, kaiena penderitaan-penderitaan rakjat
makin lama makin njata, maka golongan jan_g berkuasa
achirnja insjaf, akan kebangkrutan politiknja- dan mereka
merub-ah tjara berpikir seperti iang terbukti dalam pidato'
pidato mereka sefelah seluruh perdjandjian Konpefensi
Medja Bundar dibatalkan.
Bung
Hatta dalam pidatonja pada _Universitas _Gadia]o
-pada
waktu dia menerima gelar Doctor Honoris
Mada
Causa plAa tanggat 2Z Nopember tahun 195_q_j?lg lalu, djadi seb-elum metetat<kan djabatan sebagai Wakil Presiden,
antara lain berkata sebagai berikut:
,,Dalam mempeladjari revolusi Perantjis. tahun. 1789'
jtng terkenal seliagai iumber demokrasi Barat, ternjata bahwa lrilogi ,,kemeidekaan, persamaan dan persaudaraan"
jang menOiaOi sembojannja tidak terlaksana didalam prak'
iekt. Itu iidat< mengherankan, karena revolusi Perantjis
meletus sebagai revolusi individuil untuk memerdekakan
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orang-seorang dari ikatan feodalisme. Kemerdekaan individu diutamakan. Dalam merealisasinja orang lupa akan
rangkaiannja dengan persamaan dan persaudai"aan.
_ selagi revolusi Perantjis tudjuannja hendak melaksanakan tjita-tjita sama-rata sama-rasa sebab disebelah kemerdekaan individu dikemukakan persamaan dan persaudaraoD, demokrasi jang dipraktekkan hanja membawa persamaan
_ Dalam politik hak seseorang sama dengan jarff'tain; kaja
dan mlskin, l_akilaki-_9rq per_empuan sama-sama mempunjai hak untuk memilih dan dipiiih mendjadi anggota 'de-

politik.

wan perwakilan rakjat. Tetapi lebih dari

itu tidak ada

persamaan. Dalam perekonomian tetap berlaku dasar tidaksama. Malahan dengan berkobarnja semangat individualism9, iang dihidupkan oleh revolusi PerantJis, kapitalisme
subur tumbuh{ja. Pertentangan kelas bertambah hebat, penin-dasan jang lemah ekonominja oleh jang kuat nertanibarr
kedjam. Dimana ada pertentangan jang hebat antara berkepe_nting&tr, dimana ada golongan jang menindas
!"gri
dan tertindas, disitu sukar didapat periaudaraan. stelsel
bertanggung-djawab sendiri didalam ekonomi membawa
akiFat, bahwa hidup seorang buruh hanja terdiamin selama

ia kuat dan dapat bekerdja. Ia terlempar dan terlantar,

aplbl! ia s_udah tua dan sakit-sakit

sudah lemah.

dan tenaganja bekerdja

Njatalah, bahwa demokrasi jang sematjam itu tidak sti$-ai denggn_ tjita-tjita perdjuangar Indonesia jang mentjiptakan terlaksananja dasar-dasar pr,ikemanusiaan dan'kb.
adilan sosial. Demokrasi politik sadja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Disebelah demokrasi
politik_haru! pula berlaku demokrasi ekononri. Kalau tidak,
manusia belum merdeka, persamaan dan persaudaraan tidak ada. sebab itu, tjita-tjita demokrasi -Indonesia ialah
demokrasi sosial,_ meliputi seluruh lingkungan hidup jang
menentukan nasib manusia. Tjita-tjita keadilan sosiil j"ttg
terbajang dimuka, didjadikan program untuk dilaksanitan
didalam praktek hidup nasional dikemudian hari.,n
Dalam halaman lain selandjutnja Bung Hatta berkata:
,,Apakah bagi bangsa kita akan terulang lagi nasib jang meliputi revolusi Perantjis tahun 1789, jang muntjui aeigan

sembojan: kem_erdekaan, persamaan dan-persaudaraan,-te.
tapi melaksanakan didalam praktek hidup sesudah itu ke4108

bebasan menindas, ketidak-samaan dan pertentangan serta
kebebasan untuk hidup miskin dan melarat?
4p" jang kita alami di Indonesia sehari-hari sekitar kita,
seolah-olah merupakan (ini barangkali untuk Saudara Mangunp-arloro) Pantja sila itu diamalkan dibibir sadja, tidak
pqn-djadi pelita didalam hati untuk membangun inasjarakat baru.
_ Tiap-tiap golongan berkedjar-kedjaran mentjari rezehi.
Golongan sendiri dikemukakan, masJarakat dihipakan. Dalam teori kita membela demokrasi solial dalam pi.aktek dan
perbuatan menghidupkan semangat demokrasi liberal. Partai iang padal hakekatnja alat untuk menjusun pendapat
umum setjara teratur, agar supaja rakjat beladjar merasai
tanggung-djawabnja sebagai pemangku negara dan anggo.
ta masjarakat, partai itu didjadikan tudjuan dan negara
mendjadi alatnja. (Barangkali ini mengenai 400 djuta jang

diobral itu). Dengan itu dilupakan, bahwa adalah imoril
dan bertentangan dengan Pantja Sila, istimewa dengan
dasar ke-Tuhanan Jang Maha Esa, apabila rakjat dirugikan
untuk kepentingan partai, jaitu golongan. (Ini ditudjukan

kepada Saudara Adnan).
Djuga dalam hal menempatkan pegawai pada djabatan
umum didalam dan diluar negeri seiingkati keanlgotaan
partai mendjadi ukuran, bukan dasar ,,the right man in
the right place". Pegawai jang tidak berpartai atau partainja duduk dibangku oposisi merasa kehilangan pegangan
dan mendjadi patah hati. Ini merusak ketentraman djiwa
bekerdja, menunda orang kedjalan tjurang dan korupsi
mental. Aturan memperkuat budi pekerti, karakter pegayai, dengan potitik kepartaian itu orang menghidupkan
jang sebaliknja, mengasuh orang luntur karakter. Achirnja, orang masuk partai bukan karena kejakinan, melainkan karena ingin memperoleh djaminan.
Mefihat_ perkembangan keadaan dalam negara dan masjarakat dalam masa jang achir ini, kita memperoreh kelanr bahwa sesudah terlaksana Indonesia Merdeka dengan
k_urbannja jang tidak sedikit, pemimpin dan pedjuang ihealis tertunda kebelaksog, o.w. ers politik danekonomi serta manusia profitir madju kemuka. segala pergerakan dan
9-gpbgjan nasiolal diperalatkan mereka, partai-partai politik ditungganginja, untuk mentjapai kepentingan mereka

.

sendiri. Maka timbullah anarchi dalam politik, dan ekonomi. Kelandjutannja, korupsi dan demoralisasi meradjalela."
Demikianlah djalan pikiran Dr Moh Hatta setelah Kon'
perensi Medja Bundar dibatalkan jqng perlu saja sitir
igak pandjang, untuk membuktikan keketjewaan mer-eka
jattg ielania berkuasa sebelum itu telah me.ngorbankan
i<emenanganrkemenangan revolusi gunq kep_entingan__kompromi. Kalau saja seandainja bertanja keqad?_ Bgtt-S llatta:
l,Bung Hatta, aiakah itu bukan karena Manifest Politik L
Nopemner, tahun L945, dan Maklumat Wakil Presiden no'
mor X alias nomor KoruPsi?"
Bung Hatta tejntu akan mendjawab: ,,Tidok", karena da'
Iam pidatonja setelah mengadakan analisa tentan_g masjarakat Indonesia, Bung Hatta mempunjai kesimpulan seba'
gai berikut:
,,Suatu analisa sosial iang mendalam akan menundiuk'
kan, bahwa segala pemberontakan dan perpetjahan, anar'
chi politik dan avonturisme serta tindakan-tindakan ekonomi jang mengatjaukan, adalah akibat daripada revolusi
nasional jang tidak dibendung pada waktu iang tepat- Salah benaf orang jang mengatakan, bahwa revolusi nasional
kita belum selesai. Revolusi adalah letusan masjarakat sekonjong-konjong, jang melaksanakan ,,IJnwertung aller
Werte'l Revolusi menggontjang lantai dan sendi; pasak dan
tiang mendjadi longgar. Revolusi tidak dapat berlaku ter.
lalu lama, tidak lebih dari _beberapa minggu atau beberapa
bulan. Sesudah itu harus dibendutrg, datang masa konsoli'
dasi untuk merealisasi hasil daripada revolusi itu. Jang
belum selesai bukanlah revolusi itu, melainkan usaha
menjelenggarakan tjita-tjitanja didalam waktu, setelah
fundamen ainentangkan. Revolusi itu sendiri sebentar saat'
nja, masa revolusioner dalam konsolidasi dapat berdjalan
lama, sampai berpuluh tahun. Demikian dengan revolusi Pe'
rantjis, demikian dengan revolusi Rusia, demikian dengan
revolusi Kemalis (Turki) dan lain-lainnja.
Tak mungkin revolusi berdjalan terlalu lama. Sebab,
apabila tidak dibendung pada waktu jang tepat, pasak dan
tiang jang djadi longgar tadi terus berantakan dan achirnja
seluiutr Fangunan kita berantakan. Sementara itu anasiranasir baru memasukinja, mengambil keuntungan dari situ.
Dan antara merdeka dan anarchi tidak terang lagi batasnja."
t_
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Demikianlah kesimpulan Dr Moh Hatta mengeirai revolusi Indonesia jang gagal dengan segala akibatnja seperti
sekarang ini.
Saudara Ketua, saja mempunjai kesimpulan lain. Soalnja
bukan karena ,,revolusi berdjalan terlalu lama", atau bukan karena ,,tidak dibendung pada waktu jang tepat"; soalnja adalah karena revolusi terlalu tjepat dibendung dan
tepat pada waktu ,,lantai dan sendi telah menggontjang,
pasak dan tiang bangunan kolonialisme telah longgar" karena revolusi rakjat.
Djika tidak seluruh bangunan kolonialisme di Indonesia
akan mendjadi berantakan. Republik Indonesia akan me.ndjadi negara merdeka 100 % diatas bidang politik dan ekonomi dan tidak perlu mengemis-ngemis kedaulatan di Den
Haag dengan mengorbankan Irian-Barat dan rakjat banjak
diatas bidang ekonomi.
Sekarang inaritah kita ikuti djalan pikiran Bung Karno.
Dalam pidato pembukaan sidang Konstituante pada hari
Pahlawan L0 Nopember tahun 1956, Presiden Soekarno antara lain berkata sebagai berikut:
,,Djuga revolusi kita ditulis dengan darah, dengan air
mata, dengan pengorbanan, dengan penderitaan, dengan
tewasnja beribu-ribu djiwa. Untuk apa semuanja itu? Untuk satu idee! Idee kemerdekaan dan keselamatan seluruh
bangsa. Idee Negara Nasional Indonesia, Republik Proklamasi L7 Agustus tahun L945, dengan keadilan sosial didalamnja".
Dilain bagian Presiden berkata: ,,Maka barang siapa sekarang ini membangkitkan kembali idee kepulauan atau
idee kesukuan atau idee federalisme, orang itu adalah seperti orang jang menggali kubur dan mentjoba menghiclupkan kembali tulang dari orang jang dikuburkan 28 tahun
jang lampau" ....
,,Persoalan Indonesia hanja dapat
dipetjahkan dengan formule-formule Indonesia sendiri. Ha-

nja djika kita tjukup tjerdik-pandai untuk merumuskan
formule-formule kita sendiri bagi persoalan-persoalan nasional kita sendiri, maka kita akan teguh-hati dan tidak

bimbang-bimbang".
Diatas bidang sosial ekonomi Presiden berkata:
,,Dalam tahun 1933, hampir duapuluh tahun jang lampBU, saja pernah peringatkan kepada rakjat Indonesia jang
berdjuang melawan imperialisme dan kapitalisme, bahwa
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diseberang djembatan emas djalan mungkin bertjabang dua.
Simpang kesatu akan membawa rakjat Indonesia kealam
kemodalan bangsa sendiri, kealam kapitalisme nasional dimana hanja sekelompok manusia jang berkuasa". .,,dalam waktu-waktu jang achir ini saja dengan chawatir

melihat tumbuhnja makin banjak tjalon-tjalon kapitalis kita, jakni orang-orang jang dalam sepak-terdjangnja dilapangan ekonomi terlalu mementingkan diri sendiri, tidak
memelihara harmoni antara kepentingan dirinja dengan kepentingan seluruh bangsa".
Achirnja PreSiden Soekarno mengandjurkan kepada Konstituante sebagai berikut: ,,Sebab itu saja minta kepada Sau-

dara-saudara, susunlah satu Konstitusi jang dapat mentjegah
tumbuhnja sistim kapitalisme di Indonesia. Susunlah satu
Konstitusi jang'menutup djalan kearah kapitalisme nasional, sehingga kereta revolusi kita, nanti kalau sudah sampai
diseberang djembatan emas itu, bisalah dengan tak ragu-

ragu lagi dan tak terhalang-halang lagi menudju kedunia
Res Publica, dimana keselamatan dan kesedjahteraan menunggu seluruh bangsa, seluruh rakjat, seluruh manusia

Indonesia".
Demikianlah utjapan-utjapan Bung Karno jang menundjukkan pengbkuan tdaripada kebangkrutan politik jang
dianut oleh beliau sendiri mulai dari semendjak Linggardjati sampai kepada Konperensi Medja Bundar itu.
Saudara Ketua, setelah saja ikuti utjapan-utjapan Bung
Karno dan Bung Hatta seperti tersebut diatas, maka djelaslah bahwa bekas ,,Dwi Tunggal Soekarno-Hatta" telah
sama-sama menginsjafi keketjewaan jang disebabkan karena kegagalan Revolusi Indonesia.
Bagaimanapun perbedaan kesimpulan bekas ,,Dwi Tunggal Soekarno-Hatta" dalam menganalisa situasi sekarang
namun ada djuga, persamaannja, ialah pengakuan oleh ke.
dua belah pihak bahwa Revolusi Indonesia tidak mempunjai tudjuan,,demokrasi liberalisffi€", melainkan,,demokrasi diatas bidang ekonomi dan politik" ialah demokrasi
berdasar pada kolektipisme ialah sosialisme.
Presiden Soekarno dalam pidato pembukaan sidang Konstituante telah merumuskan prinsip-prinsip Konstitusi Res
Publica, jang menurut pendapat Fraksi saja tidak bisa lain
daripada prinsip-prinsip jang meletakkan dasar-dasar sosialisme.
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Oleh karena itu, maka Fraksi Murba Pembela Proklamasi

(Murba) dapat menjetudjui rumusan prinsip-prinsip itu.
Soalnja bagi Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba)
ialah bagaimana konsepsi Presiden Soekarno mengenai
prinsip-prinsip sistimatik Undang-undang Dasar baru nanti:
adakah persetudjuan paham atau tidak antara Presiden Soekarno dengan Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba)?
Seandainja Presiden Soekarno mengikuti djalan pikiran
jang mengatakan: ,,bahwa Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 adalah lebih baik daripada Undang-undang
Dasar Sementara tahun 1945 untuk didjadikan bahan menjusun Konstitusi Res Publica", maka kami dari Fraksi
Murba Pembela Proklamasi (Murba) akan berkata kepada
Presiden Soekarno sebagai berikut: Djika demikian pendapat Bung Karno, maka jang dikehendaki oleh Presiden
sesungguhnja bukan ,,Res Publica Bhinneka Tunggal Ika",
melainkan ,,Restan Republik Tinggalan Nica".
Saudara Ketua, sekarang sampailah saja pada masalah
kedaulatan, asas-asas dan struktur Negara.
Saudara Ketua, setelah saja mengrkuti pembitjaraan
para Anggota pada Pemandangan Umum babak ke I ini,
maka timbullah kesan pada saja, bahwa ada tiga masalah
pokok jang sangat prinsipiil jang akan merupakan bahan
perdebatan dalam Dewan Konstituante, jang mungkin
it<an memakari waktu jang berlarut-larut, ialah:
1. masalah kedaulatan atau kekuasaan,
2. masalah asas-asas negara (termasuk pandangan hidup atau pandangan dunia) dan
3. masalah struktur negara (unitarisme atau federalisme).
Dalam soal

ini Fraksi saja sependapat dengan pendirian

jang mengatakan, bahwa dalam membitjarakan

,,soal-soal

jttts patuf dimasukkan didalam Undang-undang Dasar" itu
maslng-masing aliran berhak menjatakan pendiriannja
menurlt pandangan hidup masing-masing, antara lain

pandangan hidup menurut- Agama Islam, dimana masalah
kedaulatan pada asasnja (in last instance) adalah kedaulatan Tuhan.
Saudara Ketua, dimuka sudah saja adjukan persoalan:
apakah negara itu dan apakah hukum itu?
Ada matjam-matjam theori mengenai masalah ,,negatra"
dan hukum.
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Ada jang mengatakan ,,negara adalah pendjelmaan daripada kehendak Tuhan".
Hegel, salah seorang ahli filsafat Djerman, mengatakan
bahwa ,,negara adalah pendjelmaan daripada Sang Maha
Pemikir (absolute ldee)".
,,Negara" menurut filsafat atau pandangan dunia iang

dianut oleh Partai Murba Pembela Proklamasi (Murba;

adalah ,,kekuasaan politik" dalam masjarakat pada tingkat
tertentu daripada perkembangan masjarakat. Oleh karena
itu maka negara tidak selamanja ada. Dalam masjarakat
saudara-saudara kita penduduk asli Irian-Barat iang masih
hidup primitif sampai sekarang tidak ada masalah negara.
Oleh karena negara timbul dari dalam masjarakat, djadi
bukan kekuasaan jang didatangkan dari luar atau dari
atas bumi maka masalah negara adalah masalah masjara'
kat.
Dewasa ini sdluruh dunia sudah diliputi oleh masjara'
kat-masjarakat dalam bentuk kesatuan-kesatuan negara,
jang merupakan kesatuan-kesatuan politik iang _beraneka
warna. Dan diatas dasar kesatuan-kesatuan politik atau
sistim negara inilah manusia dewasa ini mengadakan
hubungan satu sama lain, ialah hubungan internasional.
Sudah sering saja katakan bahwa negara tidak bisa ada
dengan tiada hukum; tetapi sebaliknja tidak ada hukum
dengan tiada negara.
Mana jang tebih dulu ada, negara ataukah hukum? Persoalan ini adalah persoalan academisch iang akan saja
tindjau pada kesempatan lain
Hukum adalah sistim peraturan (norm) jang berbentuk
Undang-undang jang mengatur tingkah-laku manusia dalam hubungan masjarakat. Negara menentukan hukum,
tetapi sebaliknja hukum menentukan negara.
Sebelum manusia bisa berpikir, bisa ngalamun, bisa
sembahjrtrg, baft ditjandi, digeredja ataupun di Mesdjid,
dan merumuskan hukum, terlebih dahulu manusia mesti
makan, berpakaian dan berlindung dalam rumah. MakanB[, pakaian, perumahan adalah keperluan djasmani manusia jang tidak bisa diabaikan dan tidak bisa ditinggalkan. S-emua keperluan hidup djasmani ini dewasa ini adaIah hasil pekerdjaan atau hasil keringat manusia, jang
kesemuanja merupakan sendi-sendi ekonomi masjarakat.
4L4

Ada aliran filsafat jang mengatakan ,,Manusia makan untuk hidup" dan bukan ,,Manusia hidup untuk makan".
5aj-a menganut filsafat demikian: ,nManusia hidup untuk
rqakan" dan ,,Manusia makan untuk hidup". Sebab manusia tidak hidup djika tidak makan, tetapi sebaliknja manusia tidak bisa makan kalau tidak hidup.
Itulah sebabnja maka Fraksi saja berkejakinan, bahwa
jang mendjadi sendi negara bukanlah masalah ideologi,
melainkan masalah ekonomi. Bukan masalah bagaimana
manusia bisa mendapatkan visa (paspoort) naik sorga, melainkan bagaimana manusia bisa makan, berpakaian dan bbrumah-tangga. (Istilah ini saja pindjam daii tulisan presiden Gamal Abdul Nasser jang memimpin revolusi di Mesir
dalam tulisannja ,,Philosophy of the Revolutlon").
Oleh karena itu djika dalam gedung Konstituante ini
nanti diperbintjangkan masalah pandangan hidup jang
akan menentukan istilah apakah jang harus dirumuskan
dalam asas-asa,s negara ,,ke-Tuhanan Jang Maha Esa', ataukah ,,Tuhan atau Allah" Fraksi Murba Pembela Proklamasi
(Murba) tidak akan mentjampurinja, karena masalah pokok bagi Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba) ialah
masalah pembagian rezeki, masalah ekonomi. sistim ekonomilah jang akan menentukan tjorak sosial, tjorak politik
dal tjorak ideologi. Sistim ekonomilah jang akan menen.
tukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia,
bentuk Pemerintah, tjorak potitik (dalam dan luar negeri)
struktur negara, agama, hukum dan lain-lain.
Ada jang mengemukakan, bahwa sesudah Perang Dunia
ke-II didunia imbul negara-negara Republik Rakjat dan ne-

gara Republik Islam. Lalu timbul pertanjaan ,,Negara
mltjam manakah jang dikehendaki oleh Konstituante, Re-

publik Rakjat ataukah Republik Islam?
Dalam hubungan ini perlu saja kemukakan disini, bahwa sesudah Perang Dunia ke-II didunia timbul sistim eko.
lgfi
.burq iang meninggalkan sistim kapitalisme, hingga
didunia ada dua sistim ekonomi ialah tapttalisme dan sosialisme.

-.-Untuk_

{upr!

men_djawab persoalan, negara apakah jang
-Repubrit

dikehendaki oleh Konstituante: negara
ataukah negara Republik Islam?

Rikjat

4r.5

Maka terlebih dahulu saja adjukan disini pertanjaan:
sistim ekonomi apakah jang dikehendaki oleh Konstituante: kapitalisme ataukah sosialisme?
Demikian Saudara Ketua, pendirian Fraksi saja menge.
nai masalah pokok jang saja kemukakan tadi.
ry. Soal-soal jang patut dimasukkan didalam Undang-

undang Dasar.
Saudara Ketua, mengenai soal-soal jang patut dimasukkan didalam Undang-undang Dasar sudah saja rumuskan
dalam pidato saja babak II dalam sidang I Panitia Persi'
apan Konstitusi, ialah apa jang saja rumuskan dalam
,,Prinsip-prinsip Pokok Sistimatik Undang-undang Dasar",
jang tidak perlu saja batjakan lagi, tjukup saja lampirkan
dalam pidato saja disini.
Lampiran pidato Soedijono Djojoprajitno tanggal 23 Mei
tahun 1957 siang.
Sistimatik dan Prinsip-prinsip Pokok Undang-un'
dang Dasar Republik Indonesia.
Sistimatik Undang-undang Dasar Republik Indonesia.
Undang-undang Dasar Republik Indonesia dibagi atas
? golongan ketatanegaraan sebagai berikut:
Mukaddimah Undang-undang Dasar.
Dasar dan kedaulatan Republik Indonesia.
C. Isi dan batas-batas kekuasaan Negara, memuat:
Hak-hak kebebasan warga negara.
Dasar-dasar ekonomi.
Keluarga.
IV. Pendidikan dan kebudajaan.
V. Agama.
D. Alat-alat kekuasaan Negara, terdiri atas:
Dewan Musjawarat (buat seluruh Negara

ry.

I.

A.
B.

I.
II.
III.
I.

rr. B#Xftul3$'#ff1?)inu,t masing-masing

Da-

erah.
Perundang-undangan Republik Indonesia.
ry. Pemerintah Republik Indonesia.
V. Presiden Republik Indonesia.
VI. Autonomi Daerah.
VII. Pertahanan Negara.
VIII. Kehakiman Republik Indonesia.
Hubungan Internasional.
Penutup.

III.

E.
F.
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I

II.

G. Peraturan Peralihan.
Prinsip-prinsip pokok Undang-undang Dasar Republik
Indonesia isi dari masing-masing golongan Eetatanegaraan adalah sebagai berikut:
A. Mukaddimah, memuat:
I. Sedjarah singkat timbulnja Negara Repubhk Indonesia.
U. Arti dan isi Proklamasi L7 Agustus tahun
1e45.

III. Dasar dan haluan Negara Republik Indonesia.

B, Dasar-dasar dan kedaulatan Republik Indonesia
memuat:
I. Bentuk dan Dasar Negara.
il, Batas-batas dan pembagian Wilajah Republik
Indonesia.
III. Kedaulatan (dan dasar-dasar dan haluan)
C.

Negara Republik Indonesia.
ry. Warga negara Republik Indonesia.
V. Bahasa, bendera, lagu dan lambang negara.
Isi dan batas-batas kekuasaan Negara Republik
Indonesia, terdiri atas:
Hak-hak kebebasan Warga negara, memuat:
1. hak warga negara terhadap hukum;
2. hak laki-laki dan wanita;
3. kebebasan pribadi warga negara Republik
Indonesia;
4. kebebasan menjatakan pendapat, baik dengan lisan maupun tulisan;
5. kebebasan berkumpul, membentuk serekat-serekat sekerdja dan hak mogok;
6. hak mendapat pekerdjaan dan penghidupan lajak;
7. kebebasan dari penindasan dan pemeras-

I.

II.

an.

Dasar-dasar Ekonomi Negara Republik Indonesia, memuat:
1. l(etentuan bahwa: bumi, air, dan kekajaan
alam jang terkandung didalamnja adalah
milik negara;
2. ketentuan-ketentuan dasar-dasar ekono4L7

tni jang meridjamin

3.

kesedjahteraan darr

keadilan sosial untuk semua warga negara;

perlindungan terhadap hak milik perseorangan serta ketentuan-ketentuan mengenai fungsi sosial daripada hak-milik
perseorangan;

4. ketentuan-ketentuan meniadakan kemungkinan-kem.ungkinan. timbulnja organisasi-organisasi ekonorni partikelir, seperti: Kartel, Syndikat, Concern, Trust,

dan lain-lain organisasi monopoli partike-

5.

6.

III.

IV.

lir;

pembatasan hak-milik perseorangan atas
tanah;
ketentuan-ketentuan hak waris atas mi-

lik

perseorangan.
Keluarga, memuat:

1. ketentuan bahwa

keluarga adalah sendi
masjarakat Indonesia; dan oleh karenanja
wadjib mendapat perlindungan negara;
2. Ketentuan-ketentuan tentang perkawinan
serta perlindungan terhadap kaum lbu;
3. Perlindungan terhadap anak-anak.
Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan,
memuat:

1. Ketentuan, bahwa ilmu dan kebudajaan

2.
3.

adalah bebas;
Ketentuan-ketentuan jang mendjamin ke.
beba'san warga negara m6nuntut"ilmu dan
memelihara serta menjempurnakarf kebudajaan.
Ketentuan-ketentuan jang mendjamin
keleluasaan kesempatan mendapat pengadjaran dan pendidikan bagi tiap warga
negara;

4.

V.
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Ketentuan-ketentuan jang melarang dipergunakannja ilmu dan kebudajaan jang bertentangan dengan maksud Undang-undang

Dasar.
Agama, memuat:

1. Ketentuan-ketentuan tentang kebebasan

2. Ketentuan-ketentuan mentjegah timbul-

D.

.

nja theokrasi dalam Negara Republik In-

donesia;
Alat-alat kekuasaan Negara;

I.

terdiri
Badan Musjawarat (Wakil rakjat seluruh In-

donesia), memuat:
1. Badan Perwakilan Rakjat Tertinggi Republik Indonesia;

2.

.

3.

4.
5.

II.

Susunan Badan Perwakilan Rakjat Tertinggi Republik Indonesia;
Tjara menjusun Badan Perwakilan Rakjat Tertinggi Republik Indonesia;
Batas-batas kekuasaan Badan Perwakilan
Rakjat Tertinggi Republik Ind,onesia;
Djangka waktu berkuasanja Badan Per-

wakilan Rakiat Tertinggi Republik Indonesia.

Badan Musjawarat (Wakil Rakjat Daerah),
memuat:

L.

2.
3.

III.

ry.

Badan Perwakilan Rakjat Tertinggi Daerah;
Susunan Badan Perwakilan Rakjat Daerah;
Tjara menjusun Badan Perwakilan Rak-

jat

Daerah;
4. Batas-batas kekuasaan Badan Perwakilan
Rakjat Daerah;
5. Djangka waktu berkuasanja Badan Perwakilan Rakjat Daerah;
Perundang-undangan Republik Indonesia, memuat:
1. Ketentuan-ketentuan prosedur membuat
Undang-undang;
2. Ketentuan-ketentuan prosedur mengu.
mumkan berlakunja Undang-undang;
3. Perdjandjian-perdjandjian dengan Negaranegara lain, jang berlaku sebagai Undangundang;
Pemerintah Republik Indonesia, memuat:
1. Susunan Pemerintah;
2. Tjara menjusun Pemerintah;
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3.

4.
5.
6"

Ketentuan-ketentuan tentang Program politik Pemerintah;
Ketentuan-ketentuan tentang batas kekuasaan Pemerintah;
Ketentuan-ketentuan tentang pimpinan Pemerintah;
Ketentuan-ketentuan tentang tanggungdjaw_ab PSmerintah; terhadap Badan peiwakilan Rakjat Tertinggi Republik Indonesia;

7.
v.

Ketentuan-ketentuan tentang prosedur

pengangkatan Menteri-menteri;
Presiden Republik Indonesia; memumuat:
1. Ketentuan tjara memilih presiden;
2. Ketentuan - tentang seseorang, warga negara jang berhak dipilih mend3adi presiden;
3. Ketentuan-ketentuan tentang batas-batas'
kekuasaan Presiden;
4, Ketentuan-ketentuan tentang djangka
waktu djabatan Presiden
5. Ketentuan-ketentuan tentang penggantian
Presiden djika berhalangan;
6. Ketentuan-ketentuan tentang pemberhentian Presiden dari djabatannSa, A;ika melakukan pelanggaran Undan{-rinOang nasar;

7. Ketentuan tentang prosedur presiden

u.

mulai memangku djabatannja;

Otonomi Daerah, memuat:
L. Kekuasaan Badan Perwakilan Rakjat Daerah membuat Undang-undang jang tidak
bertentangan dengan Undang-undang Oa-

2.

sar Republik Indonesia;

Ketentuan-ketentuan batas-batas kekuasaan Daerah diatas bidang perundang-undangan;
Susunan dan

3.
tjara menjusun pemerintah
Daerah;
: :
4. Batas-batas kekuasaan perneiintah
Daerah;
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Kebebasan Daerah diatas bidang ekonomi
dengan tiada diskriminasi antara Daerah
jang satu dan jang lain;
6. Kebebasan Daerah-daerah memelihara dan
menjempurnakan bahasa kebudajaan masing-masing;
7. Kebebasan Daerah-daerah mengadakan
5.

perdjandjian-perdjandjian dengan luar
negeri dalam batas-batas jang ditentukan
oleh Undang-undang Dasar Republik In-

VII.

:

VIII.

Pertahanan Negara, memuat:
1. Ketentuan-ketentuan bahwa Angkatan Perang Republik Indonesia jang timbul dalam kantjah revolusi mempunjai arti dan
tugas istimewa terhadap Negara dan Rakjat;
2. Sistimatik Pertahanan jang sesuai dengan
tradisi Angkatan Perang Republik Indo-

3.

nesia;

Ketentuan bahwa mempertahankan dan
membela keutuhan wilajah serta kedaulatan Republik Indonesia adalah kewadjiban
sutji bagi tiap-tiap warga negara Republik
Indonesia.

Kehakiman Republik Indonesia, memuat:
1. Ketentuan-ketentuan tentang fungsi kehakiman dalam Negara Republik Indonesia;
2, Ketentuan-ketentuan tentang susunan kehakiman;
3. Ketentuan-ketentuan tentang batas-batas
kekuasaan Kedjaksaan dan Mahkamah
Agung dalam Negara Republik Indonesia;
4. Ketentuan-ketentuan tentang pengangkatan dan pemberhentian Anggota-anggota
Kedjaksaan dan Mahkamah Agung Repu-

blik Indonesia;

5. Ketentuan-ketentuan

E.

tentang lamania dja.
batan Kedjaksaan dan Mahkamah Agung
Republik Indonesia.
Hubungan Internasional, memuat:

1. Asas-asas politik Internasional;

i
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F.
G.

2. Tudjuan politik Internasional;
3. Kerdja-sama Internasional;

Penutup, memuat:
Ketentuan-ketentuan merubah-Undang-undang
Dasar Republik Indonesia.
Peralihan, memuat:
1. Penetapan Presiden sementara sebelum diada-

kan pilihan presiden menurut ketentuan-ke-

2.

tentuan Undang-undang Dasar.
Penetapan berlakunja segara undang-undang
dan peraturan-peraturan lama jang tidak ber-

tentangan dengan Undang-undang Dasar.
Pendjelasannja akan s_aj-a berikan pada wlt<tu sidang
^,
Pleno membi-tjarakan ,,bahan-bahan sistimatik undangundang Dasar" nanti.
sekianlah sumbangan pikiran Fraksi saja. pada pemandangan Umum Babak I ini.
Terima kasih.
Ketua: saja persilakan saudara Asnawi said jang terhor-

mat.

Asnawi said: saudara Ketua j3_ttg terhormat, para Anggota jang mulia,'masa sidang ke-II ini, akan membawa arTi
jrng p_entin_g bagi sedjarah bangsa dan negara kita dimasa
jang akan datang.
Diantara. atjara pidagg sekarang ini, tertjantumlah atjara
,,soal-soal j.*"g paJut dimasukkan didalam- undang-undang
Disar". .{tjt"-ini merupak_an titik permulaan daii pekerdjaa_n kita. Dalam masa sidang sekirang ini dapaflih digambaran, Konstilusi apa dan -bagaimanl jang akan diha-

silkan oleh Konstituante ini.
saudara Ketua juqg terhormat, Konstitusi jang akan ki!L susun, haruslah Konstitusi jang dapat metitsanakan
tjita-tjit1 nerdjuang.an B.algsa Indonesia. Konstitusi jang
memberikan dinamik untuk mentjapai tjita-tjita rev6lus-i
p\jat, jaitu mentjapai masjarakat Jrog ahit oin makmur.
9qk-ok;p9k_ok_ dasar dari Konstilusi jang akan kita susun,
tidak boleh lepas dari pokok-pokok j-rng tertjantum dalam
undang-undang.Dasar ing teurr_ki[a p'u":ai, j.ifi pototpg.l.oE iqlg tertjagtum dalam undang-rindang basartRepublik Proklamasi 17 Agustus tahun 1g4b. Dan- sampai se^ka422

rang tertjantum pula dalam Undang-unda_ng DTt{ Sementara-, iahh fima prinsip iang merupakan dinamik dan sumber inspirasi dari perdjuangan rakja! {1do_4eqa.- Lima Prin'
sip itui ialah dasar-dasar ,,Pantja !ilu" ,,Ke-Tuhanan J?ttg
tvtatra Esa",,,Prikemanusiaan",,,Kebangsaan",,,Kedaulatan Rakjat"' dan ,,Keadilan Sosial". Kelim-a prinsln ini,haruslah mendjadi pedoman kita bersama dalam gedung Kon'
stituante ini. f*au Konstituante ini sekarang akap menju'
sun Undang-undang Dasar, bukanlah berarti kita akafl IIt€o:
tjari dasar-tasar biru untuk negara _jang akan datang,_ ki'
ti harus tetap berpedoman atas-fundemen
i?ng telah dile'
takkan oleh rinuan pahlawan bangsa jang tela-h g_ugur. Kewadjiban kita dalam gedung Konstituante ini ad-alah. me- '
njempurnakan kekurangan-[ekurangan .. iang didapat_ daIam Undang-undang Dasar iang tetah kita punjai itu. -Kita
dapat merubah sistimatiknja, kita dap_at merubah katakaianja, kita dapat merubah - pasal-pasalnj_a, tetapi dasar'
disar" pokok haiuslah tetap b-erpedoman kepada ,,Pantja
Sila".
Saudara Ketua jang terhormat, para Anggota jang mulia, dalam Pemandangan Umum ini, kami ingin meng-e'mu'
kai<an satu pokok daii ,,Pantja Sila", ialah sila demokrasi
atau kedaulitan Rakjat. Kami jakin bahwa sila demokrasi
ini, fraksi manapun- djuga telah dan .akan menjetudjui,
bahwa sila demokrasi ini harus kita tjantumkan sebagai
satu prinsip pokok didalam Konstitusi jang Skqq.kita su-

sun. Selagiiirana kami njatakan diat_as tadi, kita harus
menjempu"rnakan segala sb_al iatg belum sem_purna dan
meniberikan ketegasan pada soal-soal iang b-elum tega.$r
dalam memberikan penfertian demokrasi, saja-mengangpaqa saat ini
t;t pgtiu Ain.rikan ketdgap4n.
_Oleh karena
iO'r b.tmatjam-matjam tjoiak dan pengertian demokrasi,
ada demokrasi Indonesia asli jaitu demokrasi gotongrojong, ada demokrasi Barat,, ad_a demokrasi Timur, ada
demoliasi rakjat dan ada pula demokrasi terpimpin.
- Saudara Ketua jang terhormat, apakah demokrasi Indonesia asli (jaitri demokrasi gotong-rojo_1g), ilng kita
maksud sebagai prinsip demokrasi dalam Konstituli ialg

akan kita suJun jni? kahu demokrasi ini Jang kita artl
kan, maka kami sangat menjetudjui. Oleh karena demo'
Xraii Indonesia asli adatah demokrasi jang berdasarkan

tislektivisme dalam lapangan ekonomi dan demokrasi

pusiawaryt dan mufakat dalam Iapangan politik demokrasi Indonesia asli, dalam pertumbuhannja, hidup ber-

samaan dengan kedudukan ekonomi, dimana tanah adalah
kepunjaan bersama. Dan talah merupakan faktor produksi
jang utama. Masjarakat tidak meng-enal hak milik perseorangan atas alat produksi ini, tanah adalah kepuhiaan
bersama, dikerdjakan bersama dan hasilnja diperlunakan
untuk- kepentingan be_r-sama. Sistim ekonomi jang demikian ini, memberikan dorongan, timbulnja tjara pergaulan
hidup bermusjawarat, membitjarakdn kepentingan bersama. Hukum pergaulan hidup jang demikian, lebih kong-

krit mendjadi sistim politik jang didasarkan atas dasir

musjaw arat dan mufakat.
Saudara Ketua jang terhorrnat, sebagaimana kami katakan diatas, bahwa demokrasi Indonesia asli
demokrasi
gotong-rojong dalam lapangan ekonomi bersendi atas
prinsip hak bersama atas alat-alat produksi, jaitu tanah
satu-satunja alat produksi jang utama. Dalam lapangan
politik segala persoalan dibitjarakan dan dimufakati bersama-sama. Hak mengemukakan pendapat dimiliki oleh

-

tiap-tiap warga negara, segala persoalan ditjari kebulatan
pendapat hingga mentjapai persesuaian. Tidak ada satu
golongan jang ditekan. Dalam hal ini pepatah Minangkabau menjatakan: ,,Bulek aia dek pembuluah, bulek kato
dek mupakat. Sadantjing bak basi, satjiok bak ajam. Kok
bolek buliah digolongkan, kok pitjak buliah dalajangkan."
Inilah Konstitusi jang tidak tertulis dalam adat Miningkabau, bahwa demokrasi Indonesia asli adalah demokiasi
musjawarat dan mufakat. Bukan demokrasi separo tambah satu
Saudara Ketua jang terhormat, alangkah djajanja Bangsa Indonesia, kalau demokrasi Indonesia asli ini dapat
kita djadikan pengertian demokrasi jang harus kita tjantumkan didalam Undang-undang Dasar jang akan kita susun. Tidak ada satu golongan jang akan menelan golongan
jqng lain. Tidak akan ada satu kelas jang akan mengeksplotir kelas jang lain. Tidak akan ada satu golongan Jang
harus hidup terus dirindung malang, seolah-olah telah ditakdirkan Tuhan harus hidup melarat untuk selama-lamanja. Dan tidak akan ada satu golongan ketjil seperti disurga dunia, oleh karena seluruh alat-alat produksi adalah
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kepunjaan bersama, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kepentingan bersama.
Dalam lapangan politik, tidak akan ada satu golongan
jang tertekan dan tertindas, oleh karena segala persoalan
dibitjarakan bersama, dimusjawaratkan bersama, hingga
mentjapai kata sepakat dan kebulatan.
Tetapi Saudara Ketua, demokrasi Indonesia asli jang kami gambarkan diatas itu, hanja tinggal tjita-tjita belaka.
Keadaan jang njata kita hadapi sekarang ini, bahwa demokrasi Indonesia asli itu, baik dalam lapangan politik, maupun dalam lapangan ekonomi, kesemuanja telah hanjut dan
hanja tinggal bekas-bekasnja. Demokrasi Indonesia asli teIah hanjut dibawa oleh pertumbuhan feodalisme di Indonesia. Kemudian dihantjurkan lagi oleh kaum imperialis
dalam bebbrapa abad lamanja di Indonesia. Sistim feodatisme dan filsafat kehidupan Barat jang dibawa oleh kaum
imperialis ke Indonesia, merubah kehidupan Bangsa Indoneiia dari masjarakat kolektivisme, mendjadi kehidupan
masjarakat jang berdasarkan individualisme. Mengalirnja
filsafat kehidupan Barat dalam tubuh Bangsa Indonesia,
telah merusakkan unsur-unsur pokok iang baik dari masjarakat kita. Pendidikan Barat telah merubah tjara hidup
bangsa kita, telah merubah tjara berpikir bangsa kita. Sam=
pai ke masa kita telah merdeka ini, hampir seluruh sistim
negara kita, diambil oper dari sistim Barat. Dalam hubungan ini, Bung Hatta salah seorang arsitek demokrasi Barat
dalam pidato beliau di Jogjakarta pada waktu menerima
gelaran Doktor Honoris Causa, beliau menjatakan antara
lain sebagai berikut:
,,Analisa jang dikerdjakan kemudian ciengan tenang, bebas dari keinginan meidealisir segala jang asli dari kita,
menundjukan bahwa tidak semuanja, mana jang tampak bagus pada demokrasi desa dapat dipakai begitu sadja pada

tingkat negara. Mufakat jang dipraktekan didesa-desa,
ialah mengambil keputusan dengan kata sepakat, dengan

persetudjuan semuanja, setelah masalahnja diperbintjangkan dengan pandjang lebar. Sebelum terdapat kata sepakat, belum dapat diambil keputusan dan halnja terus
dibitjarakan didalam dan diluar rapat. Keputusan dengan
mufakat tidak mungkin tertjapai didalam Dewan Perwakilan Rakjat, dimana terdapat berbagai partai dan per-

tentangan politik. Dalam hal ini, mau tidak mau orang
harus menerima sistim demokrasi Barat."
Saudara Ketua jang terhormat, para Anggota jang mulia. Kalau demokrasi Indonesia asli tidak- -bisa kitt djalankan dalam tingkat negara, akan selamanjakah kita
akan memakai sistim demokrasi Barat ini? Apakah demokrasi Barat ini djuga, pengertian demokrasi jang akan
kita masukkan didalam Undang-undang jang akah kita
susun?

Demokrasi Barat jang berdasar atas piinsip ,.Kemerdekaan, Persamaan dan Persaudaraan". Sembojan demokrasi
Bant ini memang enak kedengarannja, tetapi pahit daIam pelaksanaannja. Enak bagi golongan ketjii (kaum kapitalis) tefapi pahit bagi golongan besar, jaitu rakjat djelata (buruh dan tani). Demokrasi Barat memang telnh
banjak berdjasa kepada manusia, demokrasi Baral telah
dapat memberikan hak-hak kebebasan kepada maRusia,
demokrasi Bdrat telah memberikan hak-hak jang sama
buat semua orang. Dia telah memberikan kemerdekaan
berpikir, dia telah memberikan hak kemerd-ekaan menganut agama jang dipertjajainja; demokrasi Barat telah
memberikan hak memilih dan dipilih
kepada manusia,
-kesempalan
jang sama
demokrasi Barat telah memberikan
-nasib "hidupnja.
kepada semua orang untuk menentukan
Dan banjak lagi hak-hak jang didapat oleh mantsia dengan sumber demokrasi Barat
Tetapi Saudara Ketua, alangkah kadang-kadang
-alangkah palstrnja
demokrasi itu. Sekali lagi kami katakan
kartangi
kadang palsunja demokrasi itu. Demokrasi jang telah rnemberikan hak memilih kepada tiap orang. Disetiap negeri dcmokrasi disitu ada Parlemen, ada Dewan Perwakilan Rakjat, rakjat djetata boleh ikut memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnja, tetapi Saudara-saudara, golongan jang
mampu, kaum modal, kaum bordjuis, kaum kapitalis, ffiereka mempunjai kelebihan dari rakjat djelata.
Golongan jang mampu, kaum modal, kaum bordjuis, ka.
um kapitalis, dengan segala harta bendanja, dengan segala
kekajaannja, dengan surat-surat kabarnja, dengan sefala
kekuasaan mereka, bisa mempengaruhi pikiran pemilih-pe.
milih itu, mereka bisa memperngaruhi djalannja polifik.
Kemerdekaan berpikir, bisa disunglap oleh mereka irrenr
djadi ikatan pikiran. Kemerdekaan berkumpul bisa disung.
426

lap mendjadi kedjustaan publik. Inilah kadang-kadang palsunja demokrasi itu. Dan kalau diteliti dengan mendalam,
memang betul, bahwa demokrasi Barat itu adalah diktatur
kapitalis dengan kedok demokrasi. Hak kernerdekaan memitih dan dipilih, hak mengeluarkan pendapat dan mengeritik, hanja merupakan lobang pembuang uap untuk me:
nawarkan hati golongan jang mentjari keadilan.
Saudara Ketua jang terhormat, kaum liberal pemudja
demokrasi Barat d-apat bertahan dan memadjukan alasan
keunggulan demokrasi Barat; demokrasi Barat adalah sistim pemerintahan jang kuat, ternjata setel4h mendjalani
waktu jang pandjang, sampai saat ini demokrasi Barat masih dapat diterima oleh manusia dibeberapa negara Eropah
dan di Amerika. Mereka menjatakan pula dengan suara
jang tebih keras, bahwa tingkat hidup rakjat dalam negara-negara demokrasi Barat lebih tinggi daripada tingkat
hidup rakjat dalam negara sosialis. Tetapi orang lupa, pe;
mudja demokrasi Barat lupa bahwa negara-negara sosialis,
baru ada sesudah tahun 1900 ini, sedangkan negara-negara
demokrasi Barat sudah djauh lebih lama berdirinja dari
negara-negara sosialis. Pemudja demokrasi Barat lupa,
bahwa demokrasi Barat bisa bertahan sampai sekarang,
oleh karena negara-negara jang memakai sistim demokrasi
Barat itu masing-masing mempunjai daerah koloni, masing-masing mempunjai daerah exploitasi, masing-masing
mempunjai daerah djadjahan. Sehingga kelemahan-kelemahan sistim demokrasi Barat jang liberalistis itu, dapat
ditutupinja oleh hasil-hasil exploitasi daerah djadjahannja.
Kekajaan dari daerah djadjahannjalah iang dapat rrl€rlu.
tupi kelemahan-kelemahan demokrasi Barat itu. Dengan kebangunan bangsa:bangsa jang terdjadjah di Asia dan Afri-

ini,

negara-negara penganut demokrasi
Barat akan mulai rontok satu persatu. Masjarakatnja akan
kembali kedalam kehidupan kolektif.
Saudara Ketua jang terhormat, dalam beberapa tahun
kita merdeka kita telah mendjalankan sistim demokrasi
Barat, baik sistim ekonominja maupun sistim politik, sistim parlementernja sampai kepada sistim kepartaian. Kenjataan jang kita hadapi hasil beberapa tahun u'-emakai
sistim demokrasi Barat, bahwa perdjalanan masjarakat ki'
ta bukan nenudju kepada tjita-tjita semula, jaitu masjara-

ka dalam abad
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kat jang adil dan makmur, tetapi lebih banjak mendjurus
kearah susunan masjarakat kapitalis dan negara kapitalis.
Dalam teori selalu kita dengar mendengungnja kolekti
visme dan sosialisme, tetapi dalam praktek individualisme
bertambah kuat dalam tubuh masjarakat kita. Dimulut kita pembela demokrasi ekonomi dan sosial, tetapi. dalam

t,

I

rl
i

ii

perbuatan menghidupkan semangat demokrasi liberal.
Pergolakan-pergolakan jang terdjadi dalam negara kita
dimasa jang achir ini, timbulnja rasa tidak puas dalam masjarakat, timbulnja apatis dikalangan rakjat, djanganlah semata-mata kita tjari kesalahan itu dalam usaha subversif
dari kaum imperialis sadja, rakjat tidak akan mempan dihasut oleh golongan saparatisme itu, kalau tidak ada faktorfaktor jang dapat dipergunakan oleh rnereka untuk menghasut itu.
Keadaan rasa tidak puas dikalangan rakjat tidak lepas
dari refleksi pelaksanaan demokrasi dalam negara kita dalam beberapa tahun ini. Pembagian rezeki jang tidak me.
rata kedalam masjarakat, kehidupan rakjat banjak tidak
mbndapat perubahan, kehidupan beberapa orang melam:
pdui batas-batas kemewahan. Inilah faktor pokok jang dipergunakan oleh kaum imperialis untuk mengatjaukan dan
memetjah belah bangsa kita.
Saudara Ketua jang terhormat, saja jakin dan pertjaja,
bahwa kita jang sekarang duduk dalam Konstituante ini,
baik dari Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) maupun dari Fraksi Nahdlatul Ulama N.U.), dari
Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I"), dari Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.), Murba Pembela Proklamasi
(Murba), Partai Buruh dan lain-lain, saja jakin, bahwa kita
akan setia kepada djandji jang diberikan kepada rakiat
djelata pada waktu kampanje pemilihan umum. Marilah
kita susun Konstitusi jang dapat melindungi rakjat dje'
lata itu, marilah kita susun Konstitusi jang dapat merubah
nasib rakjat djelata itu.
Demokrasi Barat jang liberalistis itu, sudah pasti akan
mendjadi negara kapitalis, demokrasi Barat tidak akan merubah nasib rakjat djetata; demokrasi Barat tidak akan melindungi hak-hak rakjat djelata, baik rakjat djelata jang
mendiadi pemilih Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masiumi), baik rakjat Marhaen jang mendjadi pemilih Partai
Nasional Indonesia (P.N.I.), baik rakjat Murba jang men428

djadi pemilih Partai Murba Pembela Proklamasi (Murba),
baik kaum proletar jang mendjadi pemilih Partai Komunis
Indonesia (P.K.I.).
Demokrasi Barat tidak akan merubah nasib seluruh rakjat djelata jang mendjadi pemilih kita jang ada dalam gedung Konstituante ini. Tjukuplah dimasa jang lampau kita
telah beberapa tahun melaksanakan demokrasi Barat, tetapi
selalu kepintjangan dan kepahitan djuga jang dirasakan
oleh rakjat djelata. Marilah dalam menjusun Konstitusi
ini kita pakai prinsip demokrasi jang dhpat melindungi
rakjat djelata, jaitu prinsip demokrasi terpimpin sebagaimana jang telah dikemukakan oleh Bung Karno dalam
pidatonja pada waktu pembukaan Konstituante ini.
Saudara Ketua jang terhormat, prinsip demokrasi terpimpin inilah hendaknja kita masukkan dalam Mukaddimah
Undang-undang Dasar, maupun dalam pasal-pasal jang.
mengatur sistim politik dan ekonomi. Demokrasi terpimpin sebagaimana telah dinjatakan oleh Bung Karno dalam
pidato pembukaannja, adalah demokrasi jang membatasi
golongan jang mampu, agar djangan terdjadi exploitasi
golongan jang kuat terhadap golongan jang lemah. Memang kelihatannja tidak adil, dengan adanja pembatasan-pembatasan terhadap golongan jang kuat dan mampu.
Tetapi akan lebih djauh dari keadilan, kalau Konstitusi
kita memberikan hak jang sama kepada sikuat dan silemah dan kedua golongan ini disuruh bertarung dalam
arena perdjuangdn hidup jang penuh dengan pertentangan
kepentingan. Keadilan jang sedjati akan ada, kalau hakhak jang sama itu disertai pula dengan kemampuan jang
sama. Tetapi hak jang sama, kalau tidak disertai dengan kemampuan jang sama, bukanlah keadilan jang sedjati. Hak
jang sama tidak disertai dengan kemampuan jang sama,
hanja adil bagi sikuat dan simampu, tetapi pemerasan dan
penindasan bagi silemah.
Saudara Ketua jang terhormat, saja tidak ragu-ragu,
fraksi manapun djuga dan golongan manapun djuga, dalam Konstituante ini, kesemuanja ingin mengangkat deradjat rakjat djelata dari kemiskinan dtrn kemelaratan.
Dari itu marilah kita terima prinsip demokrasi terpimpln
ini jang harus kita tjantumkan didalam Undang-undang
Dasar jang akan kita susun. Dengan menerima prinsip
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demokrasi terpirypln sebagai salah satu pokok dasar ne.
gara jats akan kita susun, kita telah belusaha menutup
dengan Konstitusi, djalan_-djalan jang memungkinkan add.
sltu golongan ketjil meng-exploitasi go-longan jang
li.a
lain. . Dengan dapat diterimanja prinsip dlemolirasi -ter-pimpin ini, kita telah _{apat menunaikai kewadjiban dan
memenuhi sebagian djandji kita terhadap raliiat paoa
waktu kampa.nje_pemilihan umum. Dan kaiau dipat^kita
terima prinsip demokrasi terpimpin
ini selangliah .Res
kita
madju,
menudju
jang
Konstitlsi
benar-bdnar
$qq
Publica.
Sekianlah, Saudara Ketua.
_ sekarang saja akan menjimpulkan uraian-uraian kami
diatas:
Konstitusi- jang_ akal kita susun, haruslah tetap berpgdoman f-epada p_linsip pokok konstiiusi j"ng tetatr
kita punjai, j_aitu: Ke-Tuhanan Jang Maha tlsa,-pritcemanusiaan, Kebangsaan, Demokrasi dan Keadilan sosial. Tugas kita adalah menjempurnakan apa jang be,
lg* sempurna, mengisi jang masih kurang. Bulian mentjari dasar-dasar baru.
Konstitusi jang akan kita susun, haruslah Konstitusi
iang ^ hidup dan _ dinamis jang memberikan inspirasi
qerdjuangan rakjat menudju- kearah demokraii In-

1.
.'

2,

donesia asli. Demokrasi Indonesia asli adalah de.
mokrasi sosialisme ja+g berdiri atas dasar ekonomi
kolektif. segala alat-alat produksi harus dikuasai oleh
negara da.n $ip-ergunakan untuk kemakmuran rakjat.
Demokrasi Indonesia asli dalam lapangan potitit<

men_gakui hak-hak kebebasan manusia

3.
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untuk rirenge-

luarkan pendapat. Kata mufakat dan suara bulat adalah djiwa demokrasi Indonesia asri. Tidak ada satu
golongan jang tertekan dan tertindas.
untuk mentjap_ai demokrasi Indonesia asli itu, dat
lam masa peralihan ini dimana emansipasi Bangsi lndonesia dalam ekonomi dan sosial tidali merata,-patutlah dimasukan didalam, undang-undang Dasar^ jang
akan kita susun, baik dalam Mukaddimih maupun da"l?* pasal-pasal j?ng menentukan sistim pohtft dan
ekongmi, bahwa demokrasi kita bukanrah- demokrasi
Barat, t.t"pi adalah demokrasi terpimpin jang ditindungi oleh hikmat ruhan Jang Maha nsi oair didorong

''
4.

oleh keinginan meiaksanakan tjita-ijita revoiusi rakjat untuk mengangkat deradjat rakjat djelata jaitu
buruh dan tani dari miskin dan melarat, mentjapai
masjarakat jang adil dan makmur.
Dengan tidak menghilangkan hak-lfak asasi tiap-tiap
warga negara, demokrasi terpimpin haruslah memba-

tasi golongan jang mampu dalam memakai hak-haknja,
lapangan ekonomi maupun dalam lapangan
baik dalam
'untukpolitik
melindungi golongan Sang lemali.
Sebagai penutup perlu saja terangkan disini tentang keragu-raguan jang dikemukakan Saudara jang terhormat Osman Raliby mengenai dasar Pantja Sila. Saudara tersebut
mengatakan: ,,Apakah Pantja Sila masih tjukup kuat untuk
dipakai sebagai Dasar Negara". Keragu-raguan Saudara
tersebut terhadap Pantja Sila mudah-mudahan pada waktunja kami akan mentjoba menghilangkan keragu-raguan
itu.
Sekianlah, terima kasih.
Ketua: Saja persilakan Saudara Baheramsjah Sutan Indra.

Baheramsjah Sutan Indra: Saudara Ketua jang terhormat, para Anggota Sidang Pleno Konstituante jang mulia,
apabila saja pada saat ini berdiri disini untuk ikut menjumbangkan pikiran-pikiran jang dapat saja kumpulkan
guna persoalan pengisian Konstitusi negara jang sedang
kita hadapi pembuatannja dewasa ini, maka saja akan mentjoba membatasi diri kepada pokok atjara jang berbunji:
,,Soal-soal jang patut dimasukkan kedalam Undang-undang

Dasar".
Djelaslah, bahwa dengan pembitjaraan ini tidak akan di" persoalkan penjusunan pokok-pokok itu, sehingga perihal
sistimatik mendjadi soal jang terpisah sama sekali dari pokok pembitjaraan jang berkepala ,,soal-soal jang patut
dimasukkan kedalam Undang-undang Dasar" itu.
Saudara Ketua jang terhormat, kifa sama-sama mengetahui, bahwa pokok atjara ini telah dibitjarakan djuga didalam sidang-sidang Panitia Persiapan Konstitusi. Pembitjaraan ini berulang kembali dalam Sidang Pleno ini. Jang
berbitjara ternjata Anggota-anggota Panitia Persiapan
Konstitusi ditambah dengan beberapa Anggota Pleno.

'

Mungkin ada isi pembitjaraan jang telah banjak kali didengar dan akibatnja membosankan.' Bahkan ada pidatopidato jang bersamaan benar isinja, sehingga kita dapat
menarik kesimpulan, bahwa mengenai pokok-pokok sbal
jang patut dimasukkan kedalam Undang-undang Dasar itu
sebenarnja tidak ada perbedaan paham.
Bukankah sebagai kesimpulan tetap kita dengar, bahwa
j-ang a_\an
_mengisi Bab-bab- Undang-undang Dasar jang sedang diperbuat ini meliputl:
1. Persoalan Mukaddimah,
2. Persoalan Hak-hak Asasi Manusia,
3. Perihal Negara Republik Indonesia,
4. Perihal hubungan Negara Republik Indonesia de.
ngan negara-negara lain,
5. Perihal dasar-dasar politik negara,
6. Perihal alat-alat perlengkapan negara dengan tu-

7.

-

gas-tugasnja,

Perihal pemerintahan negara didalam segala bentuknja dan daerah kekuasaannja,
B. Perihal penduduk negara didalam segala perhubungannja serta hak dan kewadjibannja,
9. Perihal kemungkinan perubahan-perubahan sesuatu peraturan dasar
10. Perihal ketentuan-kftentuan peralihan dan

1L.

Penutup.

didalam memperbandingkan kesimpulan-kej_ang
telglr disadjikan oleh Panitia p;ersiapan
qlmpufan
Konstitusi kepada Pleno ini semua pokok jang saja sebutkan diatas tadi telah kita djumpai, dengan disana-sini ada
perubahan tjara-tjara menjebutkannja.
_Setetulnja kita boleh gembira, bahwa pokok-pokok itu telah kita temui, baik dengan djalan mempeibandingkan
Undang-glqang Dasar _negara-negara didunia ini maupun
dengan djalan mempeladjari ketiga matjam Undang-undang-Dasar sementara jang telah te,rpakai dalam negara kita ini maupun dengan studi jang'bersifat theoretisch-wetenschappelijk melulu.
Menemui pokok-pokok
sadja tidaklah begitu zulit,
karena belum mempersoalkan soal isi dan soal bagaimana
melaksanakan isi itu.
- Memang

-
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itu

rPokok-pokok itu akan kita temui djuga, djika kita meneliti setiap persoalan daripada manusia pribadi dengan lebensraumnja dari jang seketjil-ketjilnja hingga seluas-luasnja.
Manusia pribadi jang ingin hidup damai dan tenteram
serta berbahagia mempunjai hak-hak dan kewacljiban-kewadjiban jang achirnja dirumuskan kedalam hak-hak asasi
manusia. Hak-hak asasi ini dilihat dari pergaulan hidup
jang seluas-luasnja akan berlainan daripada dilihat dari sudut jang terbatas.
Hak-hak asasi dalam hubungan jang seluas-luasnja terdapat antara manusia dan manusia sedunia, sedangkan hakhak itu didalam lingkungan terbatas akan memperlihatkan
tj orak-tjorak nasionalnj a.
Disamping itu manusia pribadi ada pula mempunjai hubungan bathin, jaitu dengan Pentjiptanja, sehingga berhubungan dengan hal itu ada pula hak-hak dan kewadjiban.
Sungguhpun agak gandjil untuk membitjarakan hak-hak didalam persoalan hubqngan batin ini, dimana persoalannja
mengenai manusia pribadi dengan Tuhan Jang Maha Ku'
asa, tetapi masih dapat ditentukan agama mana iang akan
dianut oleh seseorang.
Seterusnja Saudara Ketua, manusia itu tidaklah hidup
sendiri-sendiri. Ia senantiasa hidup didalam kelompok-

kelompok, dari kelompok keluarga jang seketjil-ketjilnja,
hingga kelompok-kelompok keluarga besar clan, daeratq
negara dan sebagainja.
Didalam hal ini sudah tentu ada hubungan-hubungan
tertentu, misalnja: hubungan manusia dan manusia jang
sederadjat, hubungan manusia dan manusia iang sama
umur atau berbedaan umur, hubungan manusia dan manusia jang mempunjai kewadjiban iang sama atau kewadjiban jang berbeda, hubungan manusia iang terpimpin
atau jang memimpin, baik tanpa daerah tempat kehidupan,
maupun dihubungkan dengan daerah tempat hidup ber'

ttT#Xiun

disini persoalan mengatur daerah tempat hidup dan hubungan hidup itu.
Sudah dengan sendirinja soal negara sebagai lebensraum

daripada mereka jang mempunjai nasionaliteit iang sama
mendjadi pokok perhatian. Negara dan bangsa (natie)
mengehendaki pengakuan-pengakuan tentang benar adanja
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t_udjuan dan kedjiwaan
dang-undang Dasarnja.

jang sama jang diatur dalam Un-

Pernbinaan tudjuan jang sama dan pemeliharaan kedjiwaan ja.ng saqqa in_i mendjadi dasar penjusunan hidup bernegara jang tidak luput daripada penjusunan aturan-aturan
untuk memimpin dan merasakan dipimpin. Akan timbullah soal-soal pemerintahan, pendjagaan ketertiban umum,
pertahanan dan lain-lain soal jang berhubungan dengan
mempertahankan hak hidup dari sesuatu negara dan
bangsa.

Keluar ia akan mengatur hubungan antara negara dan
antara bangsa, kedalam ia akan mengatur pembinaan kehidqpan manusia iang sedjiwa dan setudjuan hidup itu, sehingga tertjapailah ketenteraman hidup jang sesungguhsungguhnja.

Denggn da,sar-daisar ,pemandangan ini Saudara Ketua,
akan kita temui kembaii pokok-pokok jang saja sebutkan
tadi dan segala pokok-pokok jang telah diketemukan oleh
Panitia Persiapan Konstitusi jang diadjukan kepada sidang
Pleno ini, sekalipun setjara registrasi sadja. Sebab itu bagaimqnapun djuga rasanja pokok-pokok jang
diketemukan oleh Panitia Persiapan Kohstitusi itu ikan
dapat kita terima sebagai pegangan pertama.
_ A_pakah salah satu pokok, sesudah pembitjaraan lebih
landjut nanti, jaitu setelah kita memberi perintjian mengenai isinja, akan dihapuskan atau akan tidak dimasukkan kedalam Un{ang-undang Dasar, karena tjukup dimasukkan sadja kedalam perundang-undangan sebagai ,,uitvloeisel" dari undang-undang Dasar, itu adalah soal nanti.
Saudara Ketua jang terhormat, sungguhpun kita
It+jq
kelak akan menemui isi daripada pokok-pokbk jbng kita
setudjui bersama ini nanti, maka itu tidaklah ber-arti, bahrya ipi_iang merupakan k_etentuan-ketentuan pembalasan,
demi kepentingan kemerdekaan hidup untuli merasakan
ketenteraman dan kebahagiaan hidup, tidak akan berubah.
f-a_nta Rqi, _semuanja_ itu akan berdjalan terus. Djuga
-kehidupan
-kebangsaaq berdjalan terus, membawa riwljatnja sepandjang masa dan bersamaan dengan itu akan m6mpengaruhi pula seluruh hubungan perikehidupan ini, baik
hubungan sesama manusia maupun hubungah antai ma.
sjarakat dan antar bangsa-bangsa, ataupun antar negara.
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oleh sebab itu-hukum jang diperbuat berdasarkan hanja
gedjarah sa_dj_a, djadi sebagal kesimpuran daripada pergopkarygelgolakan dan pe-rkembangan masa laripau inung.
kin tidak akan terpakai lama. Ia akan lekas tefsusul ole-h
soal-soal baru dan hukum sedemikian akan tidak lama terpakai. Mungkinkah und,alg-undang Dasar-undang-undang
Dasar sementalg jang telah kita miliki semendjak proklal
masi tahun 1945 bermuat banjak hal-hal jang merupakan
kesimpulan-kesimp{an hukum sebagai penutup sedjarah
djaman jang telah dibelakang kita, sehingga kita merasakan
betul-betul harus mengadakan pegangan-pegangan baru?
Hukum itu tidak akan terpakai lagi, bukan sadja karena
akibat perubahan-perubahan dari sifat kolonialisme mendjadi indepen{e4ce (sifat kemerdekaan), akan tetapi djuga

karena perikehidupan dengan kemadjuannja sbrta-tindjau.
an-tin_djauan hidup baru mengehendaki perubahan-perubahan, oleh sebab itu sesuatu negara dan bangsa jang tidak
pernah didjadjah sekalipun mempunjai masa didalam sedjarahnja jang menundjukkan bahwa ada tindakan-tindakan mengubah peraturan-peraturan dasar hidup jang telah
lalu. Terkadang-kadang dengan evolusi, ada kalanja dengan
revolusi
Berbahagialah sesuatu negara dan bangsa jang memiliki
hukum-hukum dasar jang dapat dipakai sepandjang masa. Apakah negara Inggeris itu termasuk negara jang sedemikian, sehingga hukum-hukum jang tidak tertulis tetapi
diakui sebagai hukum dasar-dasar kehidupan bernegara, tidak perlu lagi dirumuskan kedalam sesuatu undang-undang dasar tertulis, seperti dinegara-negara lain, dimana
telah terdjadi revolusi mengenai hukum-hukum kehidupan?
Djuga kita di Indonesia mengehendaki hukum dasar jang
tertulis itu, karena perombakan-perombakan hukum telalq
terdjadi semendjak 17 Agustus tahun L945, tetapi kestabilan hukum belum kita temui. Dan djika Konstituante: irli,
berhasil menjusun hukum daqar itu dan saja jakin kita
akan berhasil, maka tidaklah ini berarti hukum dasar itu
tidak akan mungkin berubah. Jang terpenting dalam hal
ini, ialah pandangan mata harus djauh kemasa depan. Dan'
untuk sekarang ratusan tahun dimuka kita, terbuatlah hen,
daknja perundang-undangan dasar itu. Kalau tidak, I'IIistoire se rep6te. Sedjarah akan terulang kembali. Dir_nana un'

dang-undang dasar tidak sesuai lagi dengan keadaan, maka
ia akan mengalami perubahan. Djanganlah perubahan ini
terdjadi dengan revolusi dan untuk mentjegah itu harus
ada kemungkinan dan kesempatan merubah setjara pengertian. Oleh sebab itu pulalah kita harus melnbenarkan
adanja pokok-pokok jang merupakan ketentuarfketentuan
peralihan atau perubahan Undang-undang Da,sar. Ketentuan-ketentuan perubahan itu hendaknja dapat mentjegah
gerakan-gerakan revolusioner setempat,'jang kelihatannja
seolah-olah ia adalah gerakan Jang menghantjurkan, p&dahal mungkin ia itu hanja demonstrasi sadja terhadap
tidak atau kurang soepelnja Undang-undang Dasar jang
sedang berlaku.
Sebaliknja untuk mentjegah bertambah meluasnja salah
pengertian didalam gerakan-gerakan merubah Undang-undang Dasar Sementara jang kita pakai sekarang ini, maka
perlulah Konstituante ini, sebagai badan jang kompeten,

karena penundjukan rakjat seluruhnja, menjegerakan selesainja pekerdjaan pembuatan Undang-undang Dasar jang
memenuhi sjarat untuk bangsa dan negara Indonesia pada
masa ini dan masa-masa jang akan datang.
Untuk itu perlulah kita mengolah pengetahuan-pengetahuan kita mengenai sedjarah bangsa dan tanah air, sosiografie dan sosiologie bangsa kita, ethnografie dan ethnologie suku-suku bangsa kita, topografische economische
dan geo-politische geografie tanah air kita, physiologische psychologie maupun psychologische physiologie
daripada manusia-manusia Indonesia jang sedang mentjari
dasar-dasar kesatuan kebangsaan ini, mendjadi peraturanperaturan jang dipakai oleh negara dan Bahgsa Indonesia
sebagai suatu natie dibawah chatulistiwa ini jang akan diikat dengan utjapan August Comt:
,,'n nation cest 'n aim une principe spirituel".
Saudara Ketua, menudju kepada penutupan pembitjaraan saja ini, dimana telah saja akui, bahwa pasal-pasal
pokok jang telah ditemui oleh Panitia Persiapan Konstitusi
itu, telah merupakan didalam keseluruhan djumlah maksimum jang dapat kita terima sebagai pegangan permulaan, masih harus kita selidiki pokok-pokok inti jang dapat
dimasukkan kedalam pokok-pokok dasar itu.
Soal-soal apakah misalnja harus dimasukkan kedalam
Bab jang dinamakan Mukaddimah.
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Apakah didalam Mukaddimah itu akan dimasukkan soalsoal seperti:
a. Sedjarah_ perdjuangan bangsa hingga tertjapainja

kemerdekaan.
b. Alasan-alasan membentuk negara merdeka.
'i
c. Tudjuan kemerdekaan negarf dan
d. Haluan politik dan ideologi negara.
Itu semua akan kita perbintjangkan nanti pada waktunia.
Tetapi pokok-p_okok inti sedemikian telah dapat kita tjafat
sekarang mendjadi isi workingpaper kita.
Demikian djuga halnja dengan Bab jang akan disebut
Bab Hak-hak Asasi:
a. Apakah ia akan dipandang dari sudut prikemanusiaan umumnja.
b. Ataukah ia akan ditindjau dari sudut sekumpulan
manusia jang sedjiwa dan sehaluan serta mbnduduki sebahagian daripada muka bumi'ini.
c. Ataukah ia akan dilihat dari sudut sesuatu pribadi
melulu, didalam hubungan: ,,saja peribadi terhadap
segala soal diluar saja".
sungguhpun telah ada piagam tentang hak-hak manusia
itu jang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, masih
bisa ditanjakan apakah hak-hak jang tersimpul didalam
piagam itu hak-hak asasi manusia jang sebenarnja wadjar?
Kita bisa mengakuinja dan bisa pula setengah mengakui
atau sama sekali mengehendaki lain.
Inipun akan mendjadi pembitjaraan pada waktunja, tedjuga sudah dapat ditjatat sebagai pokok
!"pi selarang
bahan jang akan mengisi atjara pembitjaraan nanti.
_ Bag{mqna dengan bab jang berisikan perihal Negara
Republik Indonesia? Soal-soal dasar, soal bentuk, soaf batas dan wilajah, soal hubungan antar negara, soal kedaulatan, soal lambang, soal bendera, soal bahasa, soal pedoman politik, soal perlengkapan, soal pemerintahan dan lain-lain itu, adalah pokok-pokok inti jang dapat mengisinja.
Aka_n tetapi bagaimana pengertian hukum dasar jang
akan diberikan kepada soal-soa1 itu masing-masing, belumlah dapat sekarang kita djawab, karena ia masih menung-

bangsa.

gu hasil perumusan kita bersama, setelah ia kelak kita

perbintj angkan semasak-masaknj

a.
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Demikian djuga bab jang berisi perihal hubungan Neg?ra Republik Indonesia dan negara-negara lain. Apakatl
kita akan hidup berdampingan setjara damai dengan sifat
bantu-membantu, atau dengan sifat siapa lu siapa gua!
Apakah isolasionistis, ataukah dengan pintu terbuta setuas-luasnja. Apakah dengan sifat siapa ku.at, siapa kuasa,
ataukah dengan sifat hormat menghormati kedaulatln masing-masing. Apakah dengan memilih persahabatan jang
terbatas, jaitu dengan negara-negara jang mempunjai dasar jang sama mendjadi teman dan jang lain tidak diperdulikan. Apakah dengan menganut balance-politik, sehingga mengatur keseimbangan kekuatan diluar negara kifa
dan melepaskan diri serta mengambil keuntungan dari
pertentangan+ertentangan jang ada diluar negara kita antara kekuatan-kekuatan jang sistimatis diadu-dombakan?
Itupun semuanja dapat didjadikan pokok atjara dan
bisa masuk kedalam bab jang bersangkutan setelah nanti
materinja setjara matang dan mendalam kita musjawaratkan dan kita simpulkan.
Seterusnja Saudara Ketua, bagaimana dengan bab pe,
rihal dasar-dasaf politik negara: machtstaat, politie-staat,
recht-staat, sosialistis, komunistis, demokratis, autokratis,
theocratis, plutocratis, bancocratis, oligarchis, dictatoris,
trias politis dan lain-lain. Ini semua bisa mendjadi pokok
atjara, untuk ditindjau sedalam-dalamnja dan aLtrirn;a teputusan dari segala penindjauan itulah nanti jang akan
masuk kedalam bab jang bersangkutan.
Mengenai bab Alat-alat perlengkapan negara dengan tugas-tugasnja sudah dapat pula kita kemukakan inti-inti
pembitjaraan, seperti persoalan kepala negara, radja, pr€siden, presidium, kabinet dengan menteri-menteri, dewandewan seperti senat dan Dewan Perwakilan Rakjat atau
kamar kesatu dan kedua dan perwakilan-perwakilan lainnja, pengadilan dengan mahkamah-mahkamah agung dan
Iain-Iainja, serta kedjaksaan dan kepolisiannja, sampaisampai kepada pedjabat-pedjabat lainnja, nistjaja bisa
sadja ditjatat sebagai pokok-pokok pembitjaraan nanti.
Pengertian jang sewadjarnja untuk mengisi bab didalam
Undang-undang Dasar nanti baru akan kita dapati setelah
hal'hal itu kita rumuskan bersama nanti.
Bab perihal pemerintahan negara didalam segala bentuk dan daerah kekuasaannja, akan memberikan kemung438

kinan membitjarakan soal-soal unitarisme,
eenh_oofdig bestuur, veelhoofdig

federalisme,

bestuur,'pemilihan,

pe-

nundjukan, tpengangkatan pedjabat-pedjabat, tingkatantingkatan daerah, keswapradjaan, kepamongpradjaan atau
ketatapra_djaan matjam lain-lainnja, dasar-dasar pembagian daerah atas kesukuan, kepentingan ethnografis atau
kepentingan ekonomis geografis dan-sebagainja.
seterusnja persoalan penduduk negara didalam segala
perhubungannja serta hak dan kewadjibannja memberikan
aspek-aspek pembitjaraan seperti: ketentuan-ketentuan nasionaliteit, kewarganegaraan, pewarganegaran, minoriteit dan majoriteit, kelahiran dan keturunan, pemilikan,
kesehatan, pendidikan dan pengadjaran, kebudajaan, hak
dan kewadjiban pertahanan, hak dan kewadjiban mengeIuarkan suara dan pikiran dan lain-Iain sebagainja.
Urqih banjak _lrgi aspek-aspek jang harus mendjadi
perhatian kita, disamping mempersoalk-an pula persoaianpersoalan jang mengenai kemungkinan-kemungkinan merubah suatu J<etetapan dan persoalan-persoalan penutupan bab-bab dalam Undang-undang Dasai.
semuanja itu baiklah kita kumpulkan untuk didjadikan
pangkal permulaan. Ia semua mengisi atiara-atjara permusjawaratan. semua patut diperhatikan. Tetapi pasti masuk
kedalam undang-undang Dasar, belum dapat sekarang diaspek- itu_tetapkan. Hasil pembitjaraan daripada tiap-tiap
-

Iah nanti jang didjadikan isi

daripada Undang,undang

P-asq jang disusun ini. Bagaimana menjusunniapun, mungkin kita tangguhkan, atau sampai saat-pembitjaraan sistimatik sementara nanti, atau setelah selesainja semua pembitjaraan nanti.
Djumlah pokok pembitjaraan itu Saudara Ketua, telah
dapat memberi gambaran kepada kita, kira-kira berapa rama waktu jang kita butuhkan dan biaja jang kita perlukan.
Bergantung kepada sistim kerdjanjatah kita akan dapat
menjingkatkan waktu penjelesaian dan menghemat p.rongkosannja.

Hal ini dalam waktu jang Iaiu sudah saja kemukakan,
dan disini setjara terperintji saja 1ampirkan dengan haraptl sgpaj_a diqrasukkan kedalam risalah pidato saja ini, guna

dibatja dqn dipahamkan oleh saudara-saudara Anggoti j"ttg
terhormat semuanja,
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Djuga saja lampirkan disini beberapa andjuran-andjuran
administratip jang tidak perlu dibatjakan didepan sidang
ini, tetapi baiklah dibatja oleh masing-masing, terutama
oleh mereka jang mendjadi pimpinan administrasi, sehingga makbullah hendaknja semua jang diinginkan oleh para
Anggota demi kepentingan dan kelantjaran pekerdjaannja,
ikut menjusun Konstitusi ini. Djadi haraplah kedua soal
itu dimasukkan sebagai lampiran kedalam risalah pidato
saja ini, jaitu mendjadi lampiran A dan lampiran B.
Kedua lampiran itu tidak perlu saja batjakan, karena
persoalannja adalah disamping pokok atjara jang sekarang
ini, akan tetapi tetap ada hubungannja, sebab itu diminta
supaja ia dimasukkan djuga kedalam risalah jang memuat
pidato saja ini.
Sebagai penutup Saudara Ketua, baiklah kita minta supaja komisi perumus menghimpun segala aspek-aspek jang
telah disarankan oleh segala pihak itu ditambah dengan
bahan-bahan jang ada dalam semua Undang-undang Dasar
Sementara jang sudah pernah kita miliki, untuk dibitjarakan lebih landjut setjara teliti dan mendalam oleh segala
pihak menurut pandangan dan ideologi jang ada.
Mudah-mudahan hasil penjaringan dari kesemuanja itu
akan memuat Undang-undang Dasar jang wadjar dan dapat dipakai ratusan tahun, untuk dimasa ini dan dimasamasa jang akan datang, tanpa menimbulkan pergolakanpergolakan revolusioner, baik sedaerah maupun segolongan dan selamatlah negara dan bangsa kita didalam hidup
bernegara merdeka jang bertjorak Bhinneka Tunggal Ika
ini, tetapi tetap merupakan kesatuan jang bulat, seperti
jang terikrarkan didalam sumpah pemuda pada tanggal
28 Oktober 1928 jaitu:
Bernegara satu
Berbangsa satu dan
Berbahasa satu
jaitu Indonesia jang merdeka, kekal dan abadi.
Sekianlah, Saudara Ketua dan sidang jang mulia.
Terima kasih.

Lampiran A pidato Baheramsjah.

A.

Perintjian Keuangan.
Untuk memberi gambaran berapa kira-kira biaja jang
mungkin dikeluarkan dengan memakai peraturan keuang440

an jang terachir dan dalam berapa lama kita bisa selesai
dengan tjara bekerdja seperti sekarang, saja mengemukakan perhitungan-perhitungan sebagai berikut.
Dalam hal ini jang saja inginkan ialah djikalau perlu
kita djangan takut-takut surut kembali selangkah dan misalnja menghapuskan adanja Panitia Persiapan Konstitusi
dan bahagian pleno, jang kedua-duanjd setjara keseluruhan susah sekali disesuaikan dengan peraturan keuangan
sekarang.

Sebaiknja se,luruh Konstituante aktif sepandjang tahun,
dan untuk itu, djumlah jang 500 itu dibagi dalam sebanjak
mungkin komisi-komisi kerdja, sehingga pegawai-pegawai
negeri bisa di-non-aktifkan untuk memegang hanja satu
pekerdjaan.
Dibawah ini saja gambarkan setjara skematis pendapatpendapat jang dihasilkan Panitia Persiapan Konstitusi itu.
Pendapat ke Pokok Besar Pokok ketjil untuk mengisi

untuk didjadikan Bab-bab

Bab-bab

/Bagian

atau Bagian,

I

4 Bab
6
,,

II

4+ 1+7+3+t_+L-L7
1+ e+4+6+1+2-23
buah
3+ 1+1+4+2 +6+1
+1 +5+1+I.- 26 buah
1+6+6 +6+1 -16
+3-23
buah

III

6

,,

IV

L1

,,

VB
C

6)'
6,,

buah

VI
VII

berisi dasar-dasar umum, prrncrpes

VJII

Zhn

IX

7'

l.

x

XI .B
C

,,

0,,
19 ,,
5,,

29+4-33buah

1+7+1+4+7+1*2:
23 buah
-1+11
+5+6+1+1+1
3+6+1+5+ 1+l4 +n+
1+1+1-27 bua.ah
1+4+4+4+ 1'= 14 buah
+ L9 anak pokok
14r

XII
XIII
XIV
XV

2 pokok penambahan

+ + 4+ 6+ 1+ I

1
6 bab
6
pedoman-pe- buah
doman

-

le

Rata-rata 6 e 7 pokok maximum 48 pokok
B.oleh dianggap ada rata-rata 30 buah pokok pembitjaraan jang_maglnglmasing tjukup mengisi waktu satu persidangan Panitia Persiapan Konstitusi.

30 pokok i 1 buran sidang Panitia Persiapan Konstitusi
iang tiap kali disusuli dengan sidang Pleno, akan memakan

tempoh sebanjak:
30/3 X 1 tahun
Panitia Persiapan Konstitusi dan Panitia Rumah-Tangga
glempunjai 191 anggota terdiri dari 170 pegawai negeri dan

71 partikulir.
Anggota Pleno la,innja berdjumlah B2g orang terdiri dari
160 pegawai negeri dan 169 partikulir.
pengeluaran untuk tundjangan tetap dalam 1
-Berapakah

tahun?
2gg p_egawai

260 x L2 x -+ Rp. 400 _ Rp. 1.248.000
7L Partikelir (Panitia Persiapan Konstitusit
: 7I x t2 x :L Rp. 2500 - Rp. 2.130.000

169 Partikelir (pleno sidang penuh)
169

partikelir (pleno dimasa tidak
sidang)

-r

L69

XI X

=t Rp. 1000 _

Rp. L.521000
Rp. 5.816.500

Djumlah tundjangan L tahun
Djadi dalam 10 tahun
: Rp. 58.165.000
Berapakah
pengeluaran
untuk penginapan dalam satu ta_

hun?

a)

b)

Panitia Persiapan Konstitusi
191 X 30 hari X LZ bulan X r- Rp. 6b :
30 X Rp. 90.080
Rp. 2.702.400
pleno 309 X 30 hari X 3 bulan X {Rp. 65 - 30 X Rp. 60.Bbb
Rp. 1.825.650

-

Djumlah untuk 1 tahun
Djumlah untuk 10 tahun
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Rp. 4.528.050
-;. Rp.
45.280.500

t9

Berapakah pengeluaran untuk kendaraan lokal dalam
tahun?
a) Panitia Persiapan Konstitusi 191 X B0 hari

1

X 12 bulan X Rp. 30
Rp. 2.062.800
b) Pleno 309 X 30 hari X B bulan I
Rp. 30
-. Rp. 834.300

'a-

risi

n

t
I

Djumlah untuk 1 tahun
Rp. 2.89?.100
Djadi untuk 10 tahun
_ Rp. 28.971.000
Penginapan dan kendaraan lokal untuk 1 tahun ialah:

: Rp. 7.425.L50
Rp. 4.528.000 + Rp. 2.897.100
Djadi untuk 10 tahun
74.25L.500
- Rp.pulang
Berapa pula pengeluaran untuk perdjalanan
pergi, menghadiri sidang. (Tidak termasuk monCar-mandir dengan kartjis bebas) dalam 1 tahun?
a) Panitia Persiapan Konstitusi 191 X 6 X 2 X
Rp. 2000
Pleno 309 X 3 X 2

Rp. 4.584.000
b)
X =r Rp. 2000 - Rp. 3.708.000
Djumlah ongkos djalan 1 tahun
Rp. 8.292.000
Djadi ongkos djalan dalam 10 tahun -- Rp. S2.920.000
Maka perongkosan seluruhnja untuk bahagian keanggo-+-

i

taan, dihitung ,setjara kasar dan belum lagi termasuk gadji-gadji pegawai dan perongkosan administrasi lainnja,
akan mendjadi sebagai berikut:
Tundjangan tetap
Rp. 58.165.000
Penginapan-penginapan
Rp. 45.280.500
Kendaraan lokal
Rp. 28.971.000
Perdjalanan
Rp. 82.920.000

Djumlah untuk 10 tahun
Ongkos sidang-sidang Panitia Rumah-Tangga dan Panitia Musjawarah Konstituante ditaksir
-

Rp. 215.336.500

-f Rp. 5.760.000
r- Rp. 221.096.500

Djumlah semua
Djika diteruskan memakai methode kerdja seperti sekarang dengan Panitia Persiapan Konstitusi dan Plenonja,
maka kemungkinan lamanja kerdja 10 tahun serta perongkosan ialah -r Rp. 221.096.500,-

$p1r-bila methode kerdja dirobah, dengan misalnja selu-

ruh Pleno dibagi kedalam 30 Komisi jang bekerdja aktip
serta kontinu, sedangkan tiap Komisi akan terdiri atas -+-

16 e 17 orang jang diserahi tugas penjelesaian penjelidikan satu pokok persoalan, maka akan terdapat schema kerdja sebagai berikut:
a) Tahun
: 30 Komisi bekerdja selama L tahun
mungkin selesai 10 Kbmisi
b)
Pleno untuk 6 Komisi
3 bulan
c) Tahun ke-II
24 Komisi bekerdja lagi
selama
1 tahun
mungkin selesai 10 Komisi
d)
Pleno untuk hasil
L0 Komisi ..
4 bulan
e) Tahun ke-III : L4 Komisi bekerdja
lagi selama
1 tahun
Bisa selesai semua.
Pleno untuk hasil
L4 Komisi
5 bulan

ke-I

Djumlah waktu
... 4 tahun
Ternjata Anggota-anggota Komisi jang selesai dapat
memperkuat Komisi-komisi jang belum selesai. Djuga
[ernjata p_okok-pgk9k j?ng mudah memakan waklu pendek,
sedangkan pokok-pokok jang sulit mendapat whktu-kerdja
sampai 3 tahun. Tentu persoalan-persoalan itu dibahas benar dan tjukup mendapat pertimbangan.
Untuk keseluruhan dibutuhkan Rapat Pleno sebanjak Z
bulan lagi, djadi bisa selesai dalam 4 tahun 2 bulan.-Ongko-s pembuatan dalam 4 tahun 2 bulan setjara kasar akan
sebagai berikut:

a.
b.
c.
d.

e.
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Tundjangan-tundjangan tetap

a t/g X Rp.

58.165.000

Penginapan-penginapan

5/Lz X Rp. 45.280.500

:

Kendaraan lokal :
5/12 X Rp. 28.971.000
Perdjalanan-perdjalanan

5/L2

:

X Rp. 82.920.000

)
:

Sidang-sidang Panitia RumahTangga dan Panitia Musjawarat

Konstituante:

5/L2 X

Rp.

5.760.000

- Rp.

2.400.000,-

Djumlah r- Rp. 104.700.027 ,50
_
ongkos akan mendjadi:

Perbedaan
10 tahun de ngan sistim

Panitia Persiapan
4 L/6 tahun dengan sistim Komisi

!{onstitusi

banjak

Rp. 22L 096500._
Rp. 104.700.027,50

lililfiff?ft

pensiun daram
500 r3!;j# :tJf--T3rlf,
pg_ker$a_ f0 bulaq, menurut aturan pensiuh-Dewan?.i*ukilan Rakjat ialah:
_ 509 x 50/? x Rp. r.5,- - Rp. 187.500,_
Pensiun untuk 1 tahun
!2 x Rp. 18z.s00 Rp. z.zs}.
- iadi da009,: uang kelebihan jang dapat dihemat diatas
pat didjadikan pembajaran pensiun selama:
Rp. 116.395.473,50 : Rp.2.2b0.000 ,_ -+ bb tahun.
pgldgknja pgnghgm_atan dapat ditakukan, apabila
sistim
,
kerdja jang efficient dapat dil-akukan.
Lampiran B pidato Baheramsjah.
B. Kelantjaran administratip.
1. semua hal jang 4?,tur diketahui oleh setiap Anggota
hendaknja dapat diketahui.
a. Pembagian bahan-bahan tertulis, ataupun peraturan-p_eraturan maupun putusan-putusan, termasuk
risalah-risalah baik grii sidang panitia persiapan
Konstit-usi maupun Panitia Ruhrah-Tangga apaiagi
Pleno, hendaknja berlaku sedemikian rrif'a, sitting.
gl tiap Anggota menerima bahagiannja masing-masing.

Tjontoh:
Bundel p9m!?tiaan, berisi laporan panitia Rumah-Tangga, j3lg
!e!ah dibatjakan oleh Saudara jang terhormat Sjamsoe^
_Harja--Udaya, tidak diterima oleh semua Anggota.
oleh sebab itu pada waktu pembatjaan tersebuf berlaku,
t_ernj_ata ada hal-hal jang baru pertama kali didengar, sedan_gkan oleh pembitjara dikatakan:,,selandjutnji tioat<
usah saja batjakan, karena sudah ada dalam btindel ini
jang sudah sampai ketangan para Anggota".

hal jang gandjil. persangkaan pimpinan kami su.dahInilah
^sedang["r,
menerima semuanjtr. p?dp

rrat netum,
nuh.a3-bahg jang belum diterinia itupurt diperluki"- untur.
sidang-sidang dan perbandingan per-rukiran'selandjutn;a.
Tjarl iglg selaik-baiknja untuk pembagian, iJtai se.
mua hal tert_ulis, baik berupa pembatjaan-, miupun formulir isian, hendaknja disarurkan kepada'Angglota melalui box masing-masing. Tjontoh:
Formulir isian serta
-pemberitahuan mengenai formulir
t-ersebut, olgh karena ditaruhkan
dibahagiari t<euangin ti
dak serentak s_ampai ]<elaqSan semua Aiggota. o---jung datang kebahagian keuangai-oan kebetulan
-. {anja.
disitu-setjara .desas-desus, _dapat mengetihui adanja foimulir, lalu memintanja untuk diisi.
Ternjata formulir j?qs s_ebenarnja tjukup djumlah
stencilnja, ultuk_ orang jang datang neutangan; sudah habis pula. _ Al?trgkah terganggunja ]ekerdjain 'oagian t<euangan oleh karena itu. sedangkan habisn;a fornirlir bukanlah kesalahan_. bahagian keuan_gan. Ada sadja orang
j"ng !i4* sengadja mengambil djumlah blanco"formutir
jang lebih dari semestinja.
c. selama berdjalan sidalg-sidang- panitia persiapan
Konstiusi dan _A.nssota pleno dalam reces, maka ^bukanlah maksudnjiJupaja Anggota-anggota pleno- dibiarkan buta pgngetahuannja_tentang rrat-trat jang
e dimusjawaratkan dalam gedung Konstituante ini."
oleh sebab itu pegawai administrasi box hendaknja tahu
prg.sig., siapa Anggota-anggota preno jang berada dihaeiah.
_ peliap_-achir qinggy, isi semua boi Anggota pleno, hend_aknja dikosongkan dan seluruh isi box iCri oitirimtdn-tealamat daerah Anggota Pleno tersebut
Dengan demikian tiaptiap Anggota pleno dari minggu
.keminggu.
-segara-galanja
dap_at
dan oleh kire-rye.ngikuti
setjara
berkirim surat dapat menambah bahrn p.*Hlia
bitjaraan jl+s .sep4tlsnja kepada Anggota panitii ptisiapan Konstitusi sefraksinja.
Tjontoh:
sidang Panitia persia_pan Konstitusi jang lalu ter. floa
p"niti,
liata, setelah selesai sama seriali satu masa siaais"tain-lrirr,
Lgr.siap-an Konstitusi, barulah risalah-risalah dan
dikirimkan kepada Anggota pleno didaerah.

b.

,

Ada djuga bahan-bahan jang tidak dikirim, misalnja tjontoh-tjontoh 26 Konstitusi negara, jang menurut keterangan
Ketua telah dibagikan kepada para Anggota.
Ini tidak benar. Anak kandung Panitia Persiapan Konstitusi mungkin sudah dapat semua, tetapi anak angkat/tiri
pleno, mungkin belum semuanja menerimanja.
Dengan derrr-ikian sukarlah memberi nilai sewadjarnja
atas hasil penindjauan Panitia Persiapan Konstitusi. berhubung dengan pembandingan-pembandingan Konstitusi itu.
Djuga pengumuman-pengumuman hasil sidang Panitia
Rumah.Tangga ternjata tidak semua diterima oleh Anggota
Pleno. Ini terbukti dengan tidak berturut-turutnja nomornomor putusan itu, adanja nomor jang tidak sampai dan
tidak mungkin nomor-nomor putusan itu melompat-lompat.
Untunglah desas-desus masih bisa menjampafuan berita
jang dipe-rlukan kepada orang-orang jang igat< mudah men-

tjari hubungan-hubungan.

Ketua: Saja persilakan Saudara jang terhormat Hendrobudi.
Hendrobudi: Saudara Ketua, semula kami merentjanakan
untuk meminta waktu 30 menit, karena didalam rentjana
kami tertjantum sebagai pembitjara jang terachir. Karena
ternjata bahwa setelah kami masih ada pembitjara lagi ma,
ka terpaksa kami membatasi diri dan waktu hanja akan
kami pergunakan B menit.
Saudara Ketua dan Sidang Madjelis Konstituante jang
mulia, dalam Pemandangan Umum Babak Pertama ini, saja
tidak akan menambah soal-soal jang patut dimasukkan didalam Undang-undang Dasar! Saja rasa sudah tjukup banjaknja bahan-bahan atau usul-usul dari Saudara-saudara
Anggota jang terhormat, semendjak Panitia Persiapan
Konstitusi dan dalam Pemandangan Umum Babak Pertama
ini, jang menjinggung dasar, sifat, bentuk, tjorak negara
dan isinja.
Hanja pada waktunja nanti, Konstitusi hendaknja mentjerminkan kebesaran, kekuatan, kedjajaan, kebahagiaan
djiwa, nusa dan Bangsa Indonesia.
Sesuai dengan pesan Presiden kita dalam pidatonja pada
waktu pelantikan tanggal L0 Nopember tahun 1956 jang
lalu, bahwa Konstitusi kita djanganlah tiruan, tetapi harus
sesuai dengan djiwa dan peribadi rakjat Indonesia.
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Pula Saudara Ketua jang terhormat telah menjinggung
dan memperingatkan dalam pidatonja pada waktu pembukaan Sidang Pleno tanggal 14 Mei tahun 1957, jaitu: Untuk
menunaikan tugas sebagai penjusun Undang-undang Dasar;
Menginsjafi dan sadar dalam Konstituante.
Saudara Ketua, dalam Pemandangan Umum Babak Per.
tama ini, mungkin saja adalah pembitSara jang penghabis'
an, kesempatan ini hanja saja gunakan untufr mengadjukan
dua soal dan mengharapkan perhatian Sidang Pleno ini,

ititui.

Tentang Republik Indonesia.
Saja berbitja-ra s6bagai _Anggota Konstituante Eepublik
diantara Saudara'
Indoiresia. Mungkin tak ada seorangpun'atau
jang
merasa bukan
mengaku
saudara -jang terhormaf
Anggota Koistituante Republik Indonesia. De-ngan sendirinji Konstituante akan menjusun {.n membentuk Undang-undang Dasar untuk Republik Indonesia.
Apa sebabnja saja menjinggung nama Republik Indone_

sia?

Madjelis iang mulia, mungkin

Sgu-da1a-saudara Jang

terhormat teiah membatja Lampiran I dari f,apolqn P._anitia Perumus, jang menjarankan lumusan sebagai berikut:

Bahwa soal-soal jang dikemukqk_an oleh _para
pembit5ara dan soal-soal jqttg tq{Jgntgq dalam Undangirndang Dasar Sementara tahun L945, 1949 dan 1950, _serta
ditamfah dengan soal-soal jang dianggap _patut diambil dari
soal,soal janglerdapat dalam undang-upqlg d-aryr negara'
negara lain jang berguna dan dap_at didjadikan bahan untuk
diriasukkandiilalarn Undang-undang Dasar Republik Indo-

Ajat

b.:

nesia.
Saudara Ketua, pada waktu diadjukan oleh Panitia Perum'us kepada Sidang Pleno Panitia Persiapan Konstitusi agar

mendapatkan persetudjuan, ada salah seorang Anggota
jang terhormat jang mengadjukan usul tidak menjetudjui
adanja kalimat Republik, Indonesia.
Atas kebidjaksanaan Pimpinan sidang, maka diadakan
rapat istimewa jang terdiri dari: Pimpinan, Panitia Perumus
dan Pengusul. Rapat sampai djauh malam baru selesai, kemudian pengusul mendapal persetudjuan dari sebagian
Anggota Panitia Perumus jang menghasilkan dengan ,1kurung tutup dan buka" jaitu: (terhadap pemakaian istilah
Undang.undang Dasar Republik Indonesia ada pendapat
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sebaiknja diperSunakan kata-kata,,Unciang-unciang Dasar
jang akan disusun").
ja-ng mulia, untuk siapakah undang-undang Dasar
. sidang
irn_g akan disusun itu? Mungkihkah bukan untuk R"epublik
Il.dgnu:ia? Ap.abila memalg Republikein, apakah se6abnja
tidaE den-g-a,-n leg_as memakai kaia-kata uiroing-undang, D"asar Republik Indonesia?
saudara Ketua, se-sullgguhnja saja masih ada penuh kepertjajaan, bahwa hal tersebut tioat< ada maklud lain.
Hanjq terdorong oleh perasaan jang penasaran, maka
lerpaksa saja -pe.niatak-an dengan tegai didepan' sidang
Pleno ial€ mg_lia_ini, balwa saja hanjf bersedii mengikutl
membentuk undang-undang Dasar - Republik Indoiesia,
Lain tidak.
2.. Dari pengharapan jang besar, berkenahn dengan diri
^saudara Ketua :"1€ saia hormati,'
selama meninlgakan
Indonesia melawat keluar negeri,. untuk menindjiil atau
pgnjaksikan dan membanding Konstitusi negari-negara
lain, maka
pengharapan: Keselamatan dan kebahagiaan
^ a.- Den_gan
saudara
Ketua selama -bepergian. berhasil dan tertjapai
jang dimaksud;
p.- Me-ngh3rapkan
"n-eg-eri - dan me,nunggu ol6h-ol6h (pendapatan)'dari luar
-itu, untuk bili.an-bahan peririndinlan
sebagai penambah tjontoh-tjontoh undang-fndang Da-sar
Negara lain jang telah diberikan oleh saidara pilnpinan
r
kepada pqa Anggota-anggota jang terhormat.
Maka dari itu,_ saja m!!ta dengan hormat dan sangat,
sudilah kiranja saudara Ketua jang terhomat memb"erikan sebagial btorr-oton d"ri luir"r.-fieri ito a.t"m-sioang
j"ng diselipkan atas kebidjaksanaan saudara Ketua jang

terhormat.
Hanja se.l4al dan selandjutnja saja mempersiapkan diri
guna- mengikuti pengolahan dan penggodogan bah-an-bahan
lntgE u_ndang-undang Dasar nepubfik Indonesia dalam
Panitia Perumus dan Panitia persiapan Konstitusi nanti.
Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Ali Manshur.
R.M. Ali Manshur: saudara Ketua dan Madjelis jang

terhormat.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
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Dalam kesempatan dimana sidang Pleno Konstituante seini menghadapi atjara penting, ialah menetapkan soal-soal jang patut dimasukkan didalam Undang-undang Dasar,, kjra4ja tiada aibnja bahkan akan menambah berkatnSa
fpabila dalam kesempatan ini kami melahirkan rasa sjukur
kehadirat Itahi Robbi atas segala nikmatnja serta iaufiq
dan hidajatnja sehingga madjelis jang mulia ini dapat ber.
gidang tepat p?.qa waktunja ialah waktu jrng tehh direnk_arang

tjanakan dan ditetapkan oleh kita bersama.
Saudara Ketua, kalau diukur dan dibanding dengan sidang-s-idang jang lalu, maka tarap dan tingkat perkembangan pelaksanaan tugas dan kewadjiban madjelis Konstituqlte- sekara_ng .lni adalah sampai ketingkatan jang lebih
djauh dan lebih penting, karena persoalan' jang t<ita ha4qpi sekarang ini ialah menetapkan soal-soal jang patut
dimasukkan kedalam Konstitusi, jang berarti ba[wa sidang
daripada madjelis Konstituante sekarang ini mulai memasuki dan membitjarakan pokok-pokok materi Konstitusi.
saudara Ketua, maka patutlah
kiranja kami dari Fraksi
Nahdlatul Ulama (N.U.) - melahirkan pernjataan penghargaan kepada saudara Ketua Fanitia Per$i"apan ronsiitusi
serta semua Anggotanja, karena untuk pembahasan persoal.
an ini Panitia Persiapan Konstitusi telah memberikin sumbangan jang besar berwudjud penghimpunan dan perumus.
qr tentang bqhaq penting mengenai soal-soal jang patut
dimasukkan didalam Undang-undang Dasar itu.Saudara Ketua, kalau kita perhatikan dengan seksama,
hasil usaha Panitia Fersiapan Konstitusi jang kini telah
sampai ditangan semua Anggota Konstituante jang meliputi
16 perumusan atau pendapat sebagaimana tertjantum dalam lampiran ke-I dan ke-trI dari Panitia Persiapan Konstitusi sebagaimana jang diutjapkan oleh jang terh-ormat saudara Mr J.C.T. Simorangkir pada rapat-rapat jang lalu,
maka dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa tidak sedikit adanja titik persamaan pendapat dan pandangan materi Konstitusi jang hendak kita susun itu, sehingga oleh karenanja,
sidang Pleno kita sekarang ini dapat diharapkan dapat menjelesaikan atjaranja dengan tenteram dah Panitia Persiapan Konstitusi nanti tinggal mengerdjakan (berrandelen) dan
pgnj_glesaikan semua bahan atau materi Konstitusi jang te.
lah ditetapkan oleh Sidang Pleno kita sekarang ini.
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_ $audara Ketua, {at_am kesempatan pemandangan umum
Babak Pertama ini, kemarin nialam kawan sefiaksi kami

saudara Abdullah Jazidi telalr mengemukakan peru*orao
tentang soal-soal
dimasu[kan didatam Cnoa"gi?"g .p?qut
gS soal.
undang Dasar meliputf
Maka untuk t.!i4 intensip
persoalan jang telah
-mengenai
dikemukakan oleh kawan Jefraks-i Nahbhtul ulami"(tt.u.)
kami akan menitik beratkan pemandangan umum kami

pag-abeberapasoalpentingse!ertidibaiahini:

Negara Hukum demokratis.
ut-r{rng-undang Dasal jang baru jang sedang kita susun
_hendaknja d.qna!. mendjelmakan suitu"negara"jing sesuai
dengtl kepribadian Bangsa Indonesia itu Jendiri, iirarr Negala Hukum jang berdasar kedaulatan rakjat (demokratis)
-kebidalam
jang

.

arti

dipimpin oleh tritmitr
djaksanaan dalam dewan-dewari perwakilan r"t jat
"dail
bersusun berat kebawah dengan irti desentralisiii Jrng
otonomi luas jang berachir pada kesatuan adat jrng terkemu_sjawa,rah

tjil.

Pembahagian penjelenggaraan kekuasaan hendaklah diatur sedemikian rupa, sehingga kesatuan jang lebih linggi
mengerdjrFry lapang .pekerdjaan jang tidalidapat dikerdjakan olgh kesatuan jbng le6ih renOitr dengan tet.rrto"n
bahwa kekuasaan dan kewadjiban jang chujus dan n"tus
mendjamin kedudukan seluruh Ndgara tidak diserahkan
kepada kesatuan jang lebih rendah.Pembahagial tugas kekuasaan negara hendaklah didasarkan atas trias, politika, ialah perierintah, Dewan Ferwakilan Rakjat dan Mahkamah Agung.
perlengkapan Negara jalari piesiden/wakil presi{.n, _Dewan Perwakitan Rakjat, senat, Mahkam.rt-egung
dan Dewan Pengawas Keuangan.
saudara Ke.tr1a, sis-t!m_ pemeri_ntahan n'egara harus djuga
_dimasukkan dalam undang-undang Dasai. Dan menirut
-ririi*

Alt

hemat kami untuk Indonelia adaiah tjotjok tir*
pe_merintahan itu presidentil kabinet dimana seorans pregi$en sebagai kepala _pemerintahan sesuai aengan t'ufu*
Ferwakilan
Itt?T, -bertanggung-diawab kepada Dewan
Rakjat bersama-sama
pergantian-perg'an.
d_engan Mtnteri.
tian i.rng menggontjangkan haru.| ditjegah deng.tt Ait.?;ikannja suatu ketentuan batas waktu dai-am unding-unai"s
Dasar. Disamping Presiden harus ada wakil pres"iden.-
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Saudara Ketua, 8p& jang kami kerhukakan diatas itu dalam tingkat perkembangan ketatanegaraan kita pada achir.
achir ini sangat terasa pentingnja, sehingga dengan diperhatikan dan dimasukkannja persoalan tersebut dalam Konstitusi kita nanti, dapat ditampung segala persoalan jang
timbul pada achir-achir ini.
Saudara Ketua, sebagai misal dan untuk ketegasannja,
kami kemukakan dua soal politik penting jang minta perhatian Konstituante ialah:
1.. Keengganan Presiden kita Soekarno didjadikan stempel belaka dan ingin aktip melaksanakan politik bahkan sudah bermain politik sehingga menimbulkan pendapat dari beberapa kalangan politisi ada jang mengatakan bahwa tindakan pada achir-achir ini seperti menundjuk Warga Negara Ir Dr H. Achmdd Soekarno
sebagai tindakan melanggar Undang-undang Dasar Sementara dan ada pula jang berpendapat bahwa tindakan Presiden kita itu tidak bertentangan dengan Un'
dang-undang Dasar Sementara.
2. Timbulnja gerakan-gerakan didaerah jang merasa kurang mendapat perhatian mengenai kepentingannja
membangun daerah-daerah masing-maslng, oleh dan
dari Pemerintah Pusat.
Selain daripada itu sebenarnja masih banjak kedjadian
politis jang perlu mendapat perhatian Konstituante seperti
pembentukan Dewan Nasional sebagai kelandjutan daripada sikap Presiden kita Iq Dr H. Achmad Soekarno jang
merasa enggan didjadikan tjap atau stempel menurut terem beliau sendiri.
Saludara Ketua, maka dengan adanja perkeinbangan-perkembangan tersebut diatas, kiranja dengan Indonesia bersistim presidentil kabinet dan berstels eL 2 kamar ialah
Parlemen dan Senat, dapatlah didjamin kestabilan politik

dan pemerintahan dalam negeri karena adanja keseirnbangan hak dan kewadjiban antara pusat dan daerah.
Saudara Ketua, saja kira kalau Undang-undang Dasar negara kita dapat menampung soal pokok tersebut diatas,
timbulnja perasaan dianak tirikan dan sukuisme dan lainperasaan jang tidak baik, akan dapat menipis kalau tidak
hendak dikatakan lenjap sama sekali, karena saluran untuk
memperdjuangkan kepentingannja rnembangun daerahnja
masing-masing lebih terbuka dan didjamin.
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saudara Ketua, berdasarkan uraian kami tersebut diatas
djelaslah bahwa_ j.f"g kami kehendaki iarah Negara jang
berbentuk Republik dengan presiden sebagai kepita w.g"ptiS jrng bertanggung-djawab kepada Dewan perwakilin

Rakjat.
saudara Ketua, d_alam adjaran Isram bentuk keradjaan
atau Republik itu tidak ditentukan. umat Islam boleh niempuni?i negar_a bersusunan dan berbentuk keradjaan mesti
konstitusionil dan boleh berpem€rintahan bersujunan ben,
tuk Republik.
AkaL tetapi ada dua hal jang tidak boreh diabaikan jai.
tu sendi musJawarah dan beilak"unja hukum kebenaran dan
keadilan
_ Tentang keradjap, Republik, adanja senat dan apalagi,
Islam tidak menentukan bahkan Nabi Muhammad tiersin.

.

da:

f W o) )^L: ,Isl rts\

artinja: kamu sekalian lebih mengetahui terhadap kepen-

ligsaq urusan duniamu. Akan tetapi satu hal jang tioat< uoleh diabaikan ialah apabila sesuitu hal j"ng t-elatr mendja$i keputusan umpamanja telah termasut< oitam undangundang Dasar peraturan maka kita tidak boleh main mErubah melanggar dan menentang.
u,JJl

.Jq

$ g-s sgs I;1ts >^jl,-, i

'rrssL$;l

Djelaslah disini bahwa menurut adjaran Islam urusan du.
nia_umpamanja urusan pemerintahan, kita merdeka untuk
berbuat dan bertindak leluasa menentukan tjorak dan me-

milih bentuk pemerintahan mana jang kirinja lebih i*suai d-engal $jaman dan tempatnja. Alan tetipi djangan
dilupakan !ahw3 musjawarah harus merupakin deoipit

ketentuan dan keputusan jang dipilih oan aiamtiit otjr,
badan permusjawaratan itu.
Dalam pada itu menurut Islam suara terbanjak dalam
pg-rqusjawaratan tidak mesli jang dianggap mehang apabila bertentangan dengan ahjan pendalat^ jang teiaiiu,
hak dan kebenaran dengan ahli-ahlinja.
Maka dengan ini djelaslah bahwa - demokrasi menurut
Islam itu bukan separo lebih satu atau suara terbanjak
muilak sebagai jang dianut oleh demokrasi Barat. Demo-

t

krasi menurut Islam ialah demokrasi jang mendjamin berlakunja hak dan kebenaran, karena hak dan kebenaran
adalah dari Tuhan jang tidak disangsikan lagi kebenaran.

nja:

clt ;1L+-J

! c.r^ gr5

2(5 JLi

.:lf-r

c,r-^

g<i.-:sJ

1

Perundang-undangan.
Saudara Ketua, Bangsa Indonesia telah merdeka 12 tahun
berkat perdjuangan djohan pahlawan-pahlawan kemerdekaan ki-ta jang telah mendahului kita dan jang masih hidup

sampai sekarang ini. Selama merdeka LZ fahun itu kita
telah berganti Undang-undang Dasar Sementara tiga kali,
ialah Undangundang Dasar Sementara tahun L945, tahun
1949 dan tahun 1950
Kini badan jang betul-betul berhak dan berkewadjiban
untuk membuat Undang-undang Dasar telah terbentuk,
ialah Madjelis Konstituante. Maka adalah wadjar dan seharusnjalah Konstituante ini bekerdja keras mehlelesaikan
tugasnja membuat Undang-undang Dasar dalam arti kata
sesungguhnja, tidak seperti sementara pendapat jang seakan-akan mengehendaki agar Konstituante kita ini ditempatkan dalam posisi amendemen Konstitusi jang telah
ada dengan menambah disana sini.
Kita mengehendaki Undang-undang Daisar nanti benarbenar bermanfaat kepada terutama warga negaranja sendiri chususnja dan pada setiap bangsa jang berada sebagai
penghuni ditanah air kita.
Maka sudah barang tentu Undang-undang Dasar kita
ini harus benar-benar sesuai dengan apa,apanja Bangsa
Indonesia, seperti mengenai a,gama, filsafat hidupnja, adat-

istiadatnja, tjara hidupnja, ekonominja, politiknja dan

Iain-lain sebagainja.

Kesemuanja itu dalam 3 Undang-undang Dasar Sementara jang.lalu kurang membajang sehingga oleh karenanja sering-sering Undang-undang Dasar Sementara kita itu ditarik kesana kemari dan mendapat tafsiran jang tidak djetas.
Walhasil Undang-undang Dasar Sementaia [ita itu '6oleh
dikatakan masih kabur. Sebagai misal ialah tentang agaffi?, dimana karena ketiadaan ketegasan tentang soal itu
dalam Undang-undang Dasar Sementara, maka achirnja

matjam-matjam aliran atau kejakinan jang minta
-sampai
- s_ebagai a,g4ma, bahkan aliran'aliran itu
ryeqgadakan perkawinan sendiri-sendiri padahal telah ada
Undang-undang perkawinan.

{.qn{
diakui

ilIukaddimah.

saudara Ketua, didalam Mukaddimah ketiga undang:ungtlg Dasar Sementara, kita tjita-tjita perdjulng* gr'ngr"
Indonesia dan sedjarahnja jang penuh dengan pengorbinan belum tjukup digambarkan -didalamnja, padafial l{ukaddimah adalah selagai pendahuluan Konstitusi jang harus
membajangkan dqn _mentjerminkan tjita-tjita jros hidup
dari pada Bangsa Indonesia, sehingga setia! peinnatja uukaddimah itu. ge\allgus mengerti akan keadaan jang sebenarnja daripada hidup dan kehidupan bangsa din Negara
Indonesia. oleh karena itu hendaknja disamping mema.
sukkan tjita-tjita' Bangsa Indonesia jang meliputf agama,
politik, ekonomi, sosial dan kebudajaannja, djuga harus dimasukkan sedjarah perlawanan Bangsa Indonesia terhadtp, pendjadjahan Belanda iang dipel6pori oleh pahlawan-

p_ahlawan tanah

air kita, seperti Pengeran Diponegoro,

tugku Umar, Imam Bondjol dan lain-lain jang diiffiami
oleh semangat dan djiwa a!a*a dan kemudiin fr.tO;urng.

an itu terus mengilhami kepada kaum'patriot-patriof Indonesia jang terdiri dari Alim ulama dan nasionalisten dengan realisasi kebangunan semangat kemerdekaan nasional
sedjak tanggal 20 Mei tahun 1908 dan achirnja dengan per*iuangan bangsa Indonesia jang terus menerus itu sampailah tertjapai kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada

tahun 7945.
saudara Ketua, selain dari itu patutlah dimasukkan didalam Konstitusi jang akan kita susun itu nanti piagam
Djakarta jang terkenal itu. oleh karena kemerdekaan taqa!-{r j.ng kita tjapai dengan perdjuangan jang mahadahsjat itu adalah anugerah dan rahmat dari Ailali subha.
nahu wa ta'Alla. Maka sepatutnjalah didalam Mukaddimah
l:.ng pgr.upakan wadjah Konstitusi kita itu dimulai dengan
Bismilahir-rahmanirrahiem.
Demikian itu adalah agar supaja Konstitusi negara kita

mendapatkanberkatdariAllah-Subhanahuwatiena.
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laudara Ketua, soal-soal jang kiranja patut dimasukkan
didalam Konstitusi jang hendak kita susun ialah tugas serta hak dan kewadjiban daripada alat perlengkapan negara.
Hal ini penting artinja, mengingat pengalaman-pengalaman pelaksanaan tugas, hak dan kewadjiban alai-alat perIengkapan negara kita pada waktu-waktu jang tampau, dimana karena tiadanja ketegasan daripada soal tersebut
seljara konkrit sering menimbulkan tindakan-tindakan jang
_

kabur.

Begitu djuga fungsi serta hak dan kewadjiban daripada
alat-alat negara, seperti tentara dan polisi hendaknja di.
masukkan dan ditegaskan didalam Konstitusi kita. Dalam
hubungan ini untuk kepentingan negara hendaknja alat
negara, tentara dan polisi tidak boleh mengikuti politik
ideologi partai, ,melainkan haruslah alat-alat negara kita
itu berpolitik ideologi negara.
Apa jang kami kemukakan diatas itu adalah mengingat
pengalaman-pengalaman diwaktu-waktu jang lampau dimana karena masuknja politik (infiltrasi) kedalam alat-alat
negara kita, timbullah beberapa peristiwa jang tidak kita
inginkan, seperti peristiwa L7 Oktober dan lain-lain.
Saudara Ketua, selain dari hal-hal jang tersebut diatas
ada soal jang patut diperhatikan oleh Sidang Konstituante
dalam usaha menjusun Konstitusi negara jaitu soal per.
gundikan jang ditindjau dari sudut moral maupun undang-undang sangat memalukan, terutama kalau ditindjau
dari sudut kedudukan bangsa iang telah merdeka ini.
Saudara Ketua, adanja soal ini kami kernukakan karena
dengan pergundikan jang masih berlaku hin$ga sekarang
ini dimana asal mulanja adalah karena kedudukan bangsa
kita didalam pendjadjahan Belanda jang menganggap bangsa kita sebagai bangsa jang bisa diperlakukan menurut
ukurannja serta akibat daripada rasa rendah diri diwaktu
itu, maka timbullah pergundikan jang bertentangan dengan
hukum agama dan susila. Seperti diketahui pergundikan
adalah hubungan laki-laki perempuan antara bangsa asing
(kebanjakan bangsa Tionghoa) dengan perempuan Bangsa
Indonesia dengan tiada menurut Undang-undang perkawinan jang berlaku dalam negara kita ini. Maka demi deradjat wanita Bangsa Indonesia jang mulia, kami mengharapkan dan memperdjuangkan dihapuskannja pergundikan
-
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diatas bumi
lanah air kita.jang merdeka dan berdaulat dengan melalui
Konstituant6 fita
telah bersepakat
mengibarkan bendera hak asasi "ru?rur[-'Oiiuj"tio
persada Konstitusi jang kita susun ini.
Berhubung dengan itu pu_ra rrenoitnja didaram
Konstitusi
kita nanti dimasu-kkan sbaf peitawi?an,/warisan
dan hak
milik,sehingg3. gqrg?tt
Oui,"ilrr, Oit:.g"h
mungkinan raki isteii denga_n pert<awi?-an jang -"tifiafi ke_
menurut l,uTur undan-g-ui.0*r'g n.guii c."-E's;*i; ,an
a"n
terutama perhubung_an titi iileii r.ffi-pergundikan jang
sangat memalukan kepada bangsa t<lta
saudara Ketua, demikian{ah i.umbangan
-iiiunopikiran semen:

j;"4

A.*itilil

iiu.

:

tara dari Frlkgi kami kepadiini oiram pe"
. {ilq
mand-angan umum sekarang ini.
Mufiah-mudahan soal-soal
iang.kami_kemukakan itu
d'e"d;pat p*iliti"" r.6"gii*rn,
mestinja
mudah-mudahan

pirti ilaO:.fir-o"h* Xorrr-titu"nte
-dan
kita ini d.aqat
menunaikan tugisn:a
suasana tasaa-

muh dan toleransi Indonesia. Amien a*ier Amien
Jarabar
Alamien
wassalamu'alaikum warahmatullahi lvabarakatuh.
Terima kasih.
(Beberapa Anggota: Wa'alaikumussalam!)
Ke'tua: Ranat.jang terhormat, saudara Ali Manshur
adaoan
kita sudah bisa
llh ry..*bitiaiipemapd.angan
menjelesaikan
umum Btb;f pertama *.ns.nai soal-soal
iung- patut dimasukkan dalam ronstituri. Jrrrg
qqt--i+ o'"ot
dan memakan
-!e1!ritj3l?
waktu l7vz.seiu';*:q
djam. Djadi tiap-tiap ir*t'i?iara rata-rata berbitjara r/z djam.
saudara-saudara pembi.tjara
_banjak jang mengemukakan
falsafah atau tatar -betakahs oaridada"
b;Ed;i"' p*"oiprt,
ada jang tjuml menjebut ndna-qgil"j3 ildJ4
i;"'pi niil:.r
djuga iaqg pu{ah sampai mgryqltj_rrir.* sbirnJa.-}i"s
,uorang sedikit dan jang tain lebih"baniit, rri"gg"-lrg"-irnr_

iffitgrr.iir

ilk*,;g

dd;ta

nop.un djlg_a. orang
.

-r.iilr,
jang berbitjara s".ite'ngrrf".ljr*
-;;;firF

tgntunja tidak. u5.*d
%bii ir.n_riembitjr"trr.rn
dalam. Dan ini
panitia
berarti
peru_
i.titi,
r."run"
.djugi
tentunja
lnusrysryppung pernbitjaiaan-pembiijrr""n
itu, hingga_bisalisa
mentjatat l- sinisii-ril dja dj;hsl;; _
dimana sudah
3da -pers_amaan dari dimina p"enoipaip.no""pat baru sedjalan
dan dimana sudah teiangaoa p-erb'eiuro.
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Beberapa pembitjara djuga sudah memadjukan pendapat,
pendapat jang perlu mendapat sambutan dari lain-Iain
pihak.
Urutan rapat kita atur demikian.
Kita membuka Pemandangan Umum Babak Kedua ini
baru pada hari Selasa tanggal 28 Mei. Disediakan untuk
itu 2 hari, kalau perlu siang malam. Saudara-saudara jang
ingin mempergunakan kesempatan berbitjara didalam babak kedua ini, diminta mendaftarkan namanja, jang dimulai hari ini dan ditutup hari Saptu djam 12.00. Kemudian
perlu saja beritahukan bahwa Panitia Perumus akan mempergunakan waktu sebelum sampai tanggal 28 itu dan Saudara-saudara jang dalam ikatan fraksi djuga bisa mempergunakan waktu itu seluas-luasnja.
Laporan dari Panitia Perumus akan diberikan baru sesudah Pemandangan Umum Babak ke-2. Saudara-saudara
sekarang mengetahui bagaimana djalannja rapat-rapat jang
kita ,hadapi sekarang ini. Kepada Saudiara-saudara akan

diedarkan suatu atjara sementara jang akan meliputi
atjara-atjara sampai hari Sabtu tanggal B Djuni jang akan

datang.

Atjara tersebut tidak pqrlu saja batjakan disini. Djadi
jang perlu Saudara-saudara ketahui ialah bahwa Pemandangan Umum Babak ke-I ditutup dan Babak ke-II dibuka

kembali pada hari Selasa jang akan datang tanggal 28 Mei,
mulai djam 9:00 pagi.
Saudara-saudara saja mendengar bahwa Panitia Perumus ingin mempergunakan waktu jang masih ada untuk
berapat, maka saja sebagai penjambung lidah, menjampaikan maksud ini kepada Saudara-saudara.
Rapat saja tutup.
(Rapat ditutup djam: L2.32)
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KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA
Sidang ke

II, (Tahun 1957) Rapat ke 42.

Hari Selasa, 28 Mei

1957.

(Djam panggilan: 09.00).
Atjara

: 1. Surat-surat masuk.
2. Femandangan umum babak kedua me-

ngenai laporan Panitia Persiapan Konstitusi tentang soal-soal jang patut dirnasukkan dalam Undang-undang Dasar
dan Sistimatik Undang-undang Dasar.
Ketua
: Prawoto Mangkusasmito.
Sekertaris : Mr Usep Ranawidjaja.
Anggota jang hadir: 358 orang.

R.P. Soewarno Warnodiprodjo, Soemarto, Anwar Sutan
Amiruddin, Kiai Hadji Sapari, Tony Wen, Ir Soeroto Mangoensoemarto, Andi Gappa, Soewarti Bintang Soeradi, Hutomo, Mr J. C. T. Simorangkir, Mr Renda Saroengallo, G.
Winaya, K. H. Moehammad Rodjiun, Kasim, Kijai Hadji
Noer-Alie, Mr Gele Harun, Ischak Surjodiputro, A. Jasin,
K. Mohammad M. Sjukri Ghozali al. Rosjdan, A. Anwar Sanusi, Djamhari, Abadi, Baheramsjah St. Indra, Slamet Jv.,
Prawoto Mangkusasmito, R. Hendrobudi, K. H. Ahmad Az-

hary,Ir Sakirman, Nj. S,iti Sal'mi Sismono, Subandi Martosudirdjo, As'ad bin Moehammad Alkalali, Ketut Suprata,
Soesilo Prawiroatmodjo, R. Soekarno Djojonagoro, M. Sumbarhadi, Achmad Sumadi, Prof S. M. Abidin, Moh. Munir,
K. ff. Taufiqurrahman, Hadji Ab'oebakar, Mohamad Sar-

djan, Prof Mr R. A. Suhardi, Nj. Kamsinah Wirjowratmoko, Ir Setiadi Rekso,prodjo, Tan Ling Djie, Amelz, Asnawi
Said, Raden Hadji Achmad Hasbulah, Mohammad Sjafii
Wirakusumah, Pattisahusiwa Mohamad, Drs A. Raya Rangga Andelo, Hadisoejono, Abdul Radjab Daeng Massikki, Hadji Abdullah Addari bin H. Mansjur, K. H. Muhammad
Isa Anshary, Kijai Hadji Abubakar Bastari, Iskandar Wahono, Emor Djajadinata, Nj. Sulasmi Mudjiati Sudarman,
Hadji Zainal, Mr R. Pratikto Sastro Hadikoesoemo, Mr Wi459

Iopo, R. H. Hadjid,.Ni. Nadimah Tandiung, Soediong, Hadji
U-trhammad Zainuddin, Zainoel lAbidin Sjoe'aib, Nj. Mien
Sutari Abdul Gani Suriokusumo, R. Fernandus Basoeki
Foerwosapoetro, R. Soedijono Djojoprajitno, K.H.M. Bisri
Sjamsjuri, H. M. Salim Fachry, Mick Nirahuw_a, Baraba Abdultah, Umar Satirn Hubeis, Prof. Mr Dr R.M. Soeripto, R.M.
Ali Mansur, Ahmad Nawawi Saleh, Mochamad Tam, Hadji
Ridwan Abdullah, Maschoen Hadji Achma'd Fauzy, Nj. Adiani Kertodiredjo, M. Ng. Gede Sosrosepoetro, Dr Imanudin,
Abdul Choliq Hasjim, Saleh Umar Bajasut, Moenawar Djaelani, Hermanu Adi Kartodihardjo, Kijai Abdulmanab Mur'
tadlo, R. Mochtar Praboe Mangkoenegara, Kasijati, Hadji
Abdoel Channan, Datoe Poetrawofi, K. H. Achmad Zaini,

Hadji Nachrowi Thohir, Sajogia Hardjadinata, S-oekron,
Kijai Hadji Harun, Hadji Achmad Sahal Mansjurr {!jai Hadji Achmad gat<risidiq, Ni. Nihajah Maksum, AH Masjhar,
Hadji Abu Sudja, Alwi Murtadlo, Rd. Dadang Soeparta Partawidjaja, Kijai Hadji Anas Machfudz, Kiiai Zahid, Sri Soetinar Daud Soesanto, H. Moh. Thohir Bakri, Rd. Soenardi
Adiwirjono, Achmaq Anwar, Mr R.M. Abdulmadjid Djojohadiningrat, Muntaha, Rachmat Susanto (S. Rachmat), Ali'
markaban Harsono, Muhamad Hasbi Ash Shiddieqi, Dr

Soembadji, R.S. Hadisoemarto, Dr R. Surjodipuro Parijono,
H. Soetadi, S. Sardjano, M. Pratikto, Sarino Mangunpranoto,
K.H. Muchjiddin al. Churaifisj, Abdul Djarnil Misbach, Achmad Mud.atsir, K. H.R. Abdullah Awandi/Afandi, K. H. R.
Fatchurrachman Kafrawi, R. Sardjono, Oetomo, Nj. S. D.
Susanto Sastroprawiro, Affandi, Suhari Kusumodirdjo,
Soegito alias Danoesoegito, R. Ng. Sumodarmodjo al. Sujamto, Mr Mohamad Jusuf, Soelardi, Saleh Abdullah, Dr
R. Soehardi, Kijai Hadji Mochamad Cholil, Achmad Dasuki
Siradj, Toeraichan Adjhoeri, Roespandji Atmowirogo, Moch'
tar, Sadji Sastrosasmito, Mr K. R. T. S. (Soedarisman) Poerwokoesoemo, V.B. da Costa, Dr R. Valentinus Soedjito
Dwidjoatmodjo, Moh. Doerjat Karim, Abdurrahman Baswe'
dan, Dr Roestamadji, M. Kamawidjaja, Moehamad Soekarna
Soetisna Sendjaja, Madolniharna, Suratno, R. Soegana Ganakusumah, Mas Muhamad Bachar, Muhamad Sjadeli Hasan, Oesmadi, Asmara Hadi, K. Hadji Abdulrachman, K. R.
R. H. Moh. Noh ldris, Boediman Triasmaraboedi, Radja Kaprabonan, Enin Sastraprawira, Dr M. Gunawan Partowidigllo, Hadji Abubakar Jusuf, Hadji Husein, R. Abdu{ro-chman
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Wangsadikarta, Hadji Muhamad Dachlan, R. Hollan sukma$i-ni1s_1at, _Mgfra,mad Ru_s;ad Nurdin, Kij;i naoji saterr so-

lahuddin, R. MghlTTad s:q9i Abi Bakar, sah:iechmad
Dasuki, Raden s.utalaksana, K.H.M. Dimjati,'o. sritaroil Hrdii- Asj?awi, Kiagus Hadji Moehamad"sjddjari, H. ijmail
?.?rtl." D.rytg Alam, H. vtotrammad Toha i,in"uoir,Nur, nrdji umar Bakry,Fr.dil Mansur Dt. Nagari Basa, Hadji 31r*{1.*_tr.lUi._Ratn_a S_qri, Ruslan MutjoharAio, Tengku Biy, Hudji Iljas Jacoub', Mochtar Husin, Binanfa'sirefar gerir sutan Mangaradja,_Hadji Abdul Rahim ASauuanlnoi,arc ooran Damanik, Muhammad Ali Hanafiah Lubii (nnAHAr,sl,
Anwar Nasution, Rumani Bar,us, M. Arsjad rh. Lubis, Zainal Abidin Nurd{,- Hgdji Moeda siregir glr suban'Dali,
H. Adnan Lulis, Mr suhunan Hamzah-, tu] sabri Munierj
$gu:[nus Djelani, Ibrahim Usman, Hadji Ati Usman, H:
Mhd Basiuni bin H. Imran, Abdullah iazidi, H.M. Nur
Marwan, Hadji Abdurachman bin Ismail, Darmawi Munawir, H. M. Hahafi Gobit, H. Husain eadry bin H. ectrmaa
za'ini; Hadji Rulrgiah Abdulhamid, Abd. sani Karim, Mochsen bin sokma IJT" !rid, s_ajid Abubakar bin sajid Achmag {lqVdrus, Jakin Intan pirmata, J.J. Detaq, ti.S. Djarnalluddin Dg Paremma, Abdurrahman sjih;ab, Abtlul
Abdui nanim
l-[u4 Daeng Myala, Ni. siti Ramlah Azies,'siswasudarmo,
Mu_nier, Daeng Maradja Lamakarate, H.
Mohammad Arifin bin Abdulrahman, I. Gusti Ketut Ngurah,
A J. Toelle, Gulam, P.S. da Cunha, Soeratno, Alimii, Nj:
setiati surastor_ -Kijai Hadji Akrom chasany, Mr Achmad
Astrawinata, Kijai Hadji Munief, K. H. Dachlan Abdoelq.o[trar, Mas_ Djajengskarso, Lalu Lukman, Mohamad sanuti, H, Mustadjab, Abdulmadjid Latu Mandja, Mohamid rvatsir, Arnold Mononutu, Abdul Marik ehmid, Abdul Muchid
14* !uln, K. Moch. Machfudz Effendie. Kijai Hadji rjikwan,
H. BrlTug DlaTil, 4, H. Asnawi Hadisiswojo, W. A. RahTtn, Ivi. Vr Tutilarsih Harahap soedjanadiivirja, urbanus
Bombong,. Sarwono S. Soe,tardjo, ergo lsin6lo, Karel
lot{.
supit, Firmansja_lr, Nj. Tresna sungliawali carnidi, Ho.s^{n Poeang Limboro,__4.s. D_!art1, A. gakar st. l,emnang
Soedjono
*Fry, Sjamsoe llarja-Ud_aya, pangkoe bin Oemar,'Moedjoko
Usman
Hamid,
S.-M.
Tarigan,
R.
Tiintonraw_lro,
Koesoemodirdjo, Achmad Bastari bin Achmie Daud Niatagira-dja,_Nj. Maimunafr, R. Soetedjo,- lUuiamaA Amin La
Engke, M. A. chanafiah, Jean Toiey, sunarjo umarsidili,
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Djoko oentoeng, Ahrnad Boeshairi, Muhammad Diazulie
Kartawinala, utalio, Raden umar Anggadiredja, Nur"sutan

Iskandar, sawirudin gelar sutan Malano, sjarirdulhadi Kasta1i,_R. H.djl Doeldjamil Adimihardja, sutan Mohamad Jusuf samah Gelar sutan Maharadjaleio, M. sutimbul Kertowisastro, R. usman Ismail, sapiji nnattrys, Hadi sosrodanukusumo, Usman Mufti Widjaja, Soepardi, Slamet S., Karsono, sumowarsitd, soeparno Notosuwirlo, Hasan Nati per.
mana, Izaak Riwoe l,obo, R.A. Sri Kanah Kumpul, W.A.
lgl1gllo. R. Soelamoelhadi, K. Muhammad Afandi, Oi T. A.
Djali! -sri.Soemantri Martos_oewignjo, Dr Hasnil Basri, Maryig Djamita al. Lalu Abdullah, H. Husein Thaha, Kw6e Ik
$ok, R. Is:kandar, H. Andi K_agim, Rd. Apandi wiradiputra,
Ds J.B. Kawe-t, Mohamad Ahjar, Ir Tjol teng Kie, wit<aila, Achmad Djoedjoe, sahamad sudjono, soilaeman Ef.

!end!, Ds

E. Uktols_ej?,. IVI?q Ngabei

Mohamad Hamzah,
II. Abdulhafidz bin Hadji sulaeman, Dr
Aloei sabu, Mr R. H. Kasman singodimedjo, Abdulwahab
Turcham, O.\, Pakaja, Gulmat Siregar, R. Suxmantojo, R.
soendoro Hadinoto, 8uslama lkrat, -Hadji Masjkoer, "Achijad, Mohd Ma'sum Jusuf, H. Abdullah Afifudin, Bey Ari!in, J_ulia sarumpaet-HuEbarat (Nai portak), Jahja Jicoeb,
Ismail^ Nongko, Dokter Koesnadi, samhudi, Henilra Gunawan, otong Hulaemi, HAMKA (Hadji Abdul Malik Karim
Am_r,ullalq), _Roesqi_Tj-o.etjoen, K. H. Moh. Muchtar Mustofa,
$ad,en Mogljo.no Moelio]la.noto, R. winarno Danuatmodjoj
Kasimun, Muhammad Tahir Abubakar, suparna sastradiredja, rI. {tqlt. sadad siswowidjojo, Amin-uddin Muchlis,
Amir, Basuki Resobowo, Mochamrirad Tauchid, Abdurachman said, Hidajatdjati, Nope Kusa, R. oemarsaid, Mr Diai{in lurba, Rakutta sembiring Berahmana, Mr Djdmaiuahin
Estefanus Kan_dog,

Glr Dt. Singo Mangkuto.

. $gttt": saudara-saudara, Assalamu alaikum warachmatullahi wabarakatuh! Rapat saja buka.
{rls _pelalgatangani daftar hadir ada 842 orang, djadi
sudah djauh diatas quorum jang diperlukan. selantjuinSa
pgrlu- s3ja sampaikan kepada rapat jrng terhormat, ritrwa
djum.lah anggota jang minta berbitjari dalam nibrr. t.dua ini ada 39 orang,_dengan waktu keselurutrannji -25
Didalam rapat Panitia Musjawarat Konstitu;":te
te-dilq..
lah direntjanakan tempo hari, bahwa pemandangan -urnu*
462

babak kedua ini bisa diselesaikan didalam 4 kali rapat, ja'
itu hari ini siang dan malam, dan esok hari siang dan malam djuga. Tetapi dengan adanja kenjataan jang saja kemukakan tadi, maka besar sekali kemungkinannja, bahwa
Djum'at malam ada rapat, begitu djuga pada hari Sabtu
pagi, sebab kalau tidak demikian, pemandangan umum ba'
bak kedua ini tidak bisa diselesaikan.
Maka untuk itu diminta bantuan Saudara-saudara sekali'
ED, agar supaja atjara kita itu dapat kita selesaikan tepat
pada waktu jang seperti saja kemukakan tadi.
Sekarang saja berikan kesempatan berbitjara kepada Saudara jang terhormat, Arnold Mononutu.

Arnold Mononutu: Saudara Ketua jang terhormat, dalam pemandangan umum babak ke II dapat kiranja saja

mengemukakan pendirian Fraksi Partai Nasional Indonesia
(P.N.I.) mengenai dua soal chusus, jang selajaknja dapat
dimasukkan dalam Undang-undang Dasar tetap Republik
Indonesia. Jang saja maksud meminta perhatian Sidang
Konstituante jang mulia ialah, mengenai:
1. Kedaulatan sebagai dasar satu Negara iang merdeka, dan
2. Bentuk Negara dalam arti organisasi Negara,
unitarisme atau federalisme.
Mengenai kedaulatan Negara, Saudara Ketua, Fraksi
Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) berpendirian bahwa kedaulatan Republik Indonesia harus didasarkan atas kedaulatan rakjat. Karena ethnologis, ataupun historis dalam
sedjarah perdjuangan nasional, tjorak kehidupan dan tiita'
tjita bangsa Indonesia bernilai dari rakjat dan untuk rakjat.
Nilai ethnologis. Sedjak dari purbakala, sebelum masuk
di Indonesia faham Hinduisme, Budhisme, Islam dan Nasrani, hukum adat Indonesia pada prinsipnja berdasar atas
kekuasaan rakjat, berdasar atas musjawarah dan achirnja
mufakat bersama seluruh penduduk sesuatu wilajah adat.
Misalnja di Sulawesi Utara, chususnja di Minahasa, segala
putusan mengenai tjorak kehidupan sesuatu adat ge-meen'
ichap atau masjarakat adat diambil oleh seluruh penduduk:
seorang Kepala Desa dipilih oleh seluruh penduduk desa
jang telah dianggap akil balig menurut ketentuan-ketentuan
adaf; djalan-djalan desa iang wadjib dibuka atau diperbaiki, soalnja dibitjarakan dahulu oleh penduduk desa ber-

-
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sama-sarna sebelum pemerintah tiesa mengambil keputusan,

begitu pula bila satu rumah geredja atau masdjid mesti
didirikan disesuatu desa. Soal ini dibitjarakan bersama-sama
oleh penduduk desa, baik mereka jang beragama Keristen

ataupun beragama Islam.
Tjorak demokrasi Indonesia ini, ,tidak sadja terdapat di
Minahasa, akan tetapi saja pertjaja, bahwa kolega-kolega
saja dari lain daerah sependapat dengan saja, bahwa tjorak
demokrasi itu terdapat diseluruh kepulauan Indonesia.
Saudara Ketua, saja mengetahui bahwa ada perbedaan-

perbedaan detail dalam hukum adat Indonesia, dalam
,,Volksrecht" Indonesia, akan tetapi da'lam keseluruhannja
ada satu persamaan jang tidak dapat disangkal lagi, ialah
bahwa faham-faham hukum adat, kesadaran hukum (rechtsbewust-zijn), rakjat, diseluruh Indonesia pada pokoknja
bertudjuan dari rakjat dan untuk rakjat atau berdasar atas
prinsip kedaulatan rakjat, dengan memakai istilah ketatanegaraan modern. Saja mengetahui bahwa Hinduisme, Budhisme, Islam dan Agama Nasrani telah membawa ke Indonesia tjorak .hidupnja masing-masing, akan tetapi saja mengetahui pula, bahwa keempat ,,Welt-anschauunng" ini tidak dapat mengubah pada pokoknja tjorak-tjorak kehidupan bangsa Indonesia sendiri.
Saudara Ketua, dalam hubungan ini ingin saja mengemukakan tentang soal keradjaan-keradjaan di Indonesia.
Keradjaan-keradjaan dibeberapa daerah di Indonesia baru
timbul pada zaman Hinduisme dan Islamisme, seperti kita

sekalian tentu mengetahuinja. Walaupun demikian rakjat
Indonesia memberi tudjuan sendiri kepada bentuk keradjaan-keradjaan itu. Menurut faham saja, constatering
atau pernjataan jang paling penting jang dapat diambil,
ialah bahwa pada dasarnja masjarakat dalam keradjaankeradjaan di Indonesia pada zaman jang lampau, tetap
bertudjuan demokratis seperti dikehendaki oleh adat kebiasaan Indonesia.
Saudara Ketua, dalam hubungan ini dapat saja kemukakan, hahwa misalnja di Sulawesi Selatan, seorang radja
tidak dapat dianggap 'sebagai radja ,,bij de gratie Gods"
akan tetapi sebagai seorang radja ,,bij de gratie hukum adat
Indonesia" dan oleh sebab itu beliau dapat diturunkan dari
tachtanja, bila tindakan-tindakan beliau bertentangan de.
ngan ,hukum adat itu, ialah dengan kesadaran hukum,
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(rechtsbewust-zijn) penduduk. Begitu pula dilain-lain keradja_an dibagian Timur Indonesia. Dan saja pertjaja bahwa
pada perpu]aan keradjaan-keradjaan besar dizaman jang
-dan
lqmpau di, Indonesia seperti Modjopahit, Sriwidjaja
Mataram, djug_a didasarkan atas hukum adat Indonesla jang
berdasar atas kera,<jatan. Bahwa, dikemudian hari terialian-keradjaan tersebut telah bertjorak feodalistis, disebibkan karena perkembangan kekuasaan,,,machtsontwikkeling," dalam keradjaan-keradjaan tersebut, jang memberi
tjolgk kw_asi-lbsoluut kepada Kepata-kepala Negara Modjopahit, Sriwidjaja dan Mataram-. Akan te,tapi kedjadian
terse,but tidak ,mengurangi pendapat saja, bahwa pad-a permulaan djuga keradjaan-keiadjaan jang besar ini ai tndonesia, berdasar atas hukum adat Indonesia atas kesadaran
hukum, (rechtsbewust-zijn) rakjat Indonesia:
Bermusjawarah dan mufakat diantara rakjat atau wakil-wakilnja.
,,Stelling" saja ini, dapat saja ,mem,benarkan dengan nukti
kenja_taan_sedjarah, rbahwa tjorak hidup adat gemeenschappen dan desa-desa diseil.uruh Indonesia, tetap berdasar k-erakjatan. (S1_ougk-Hurgronje
van Vollenhoven
Supomo
Moh Nazif).
Saudara Ketua, dengan uraian saja diatas kiranja dapat
laja ryenginsjafi Sidang Konstituante jang mulia ini dengan
bukti-butcti jang njata, bahwa sifat demokrasi bangsa Indonesia seperti tertjantum dalam undang-undangnja jang tidak
tertuEs, ,hukum adat Indonesia, atau untuk memakai perkataan Prof. Schrieke ,,Het Indonesisch Volksrecht'I, -dapat
mempertahankan dirinja dari abad ke abad, 'malahan dapat
filsafat-filsafat
{nemp e_rtahankan p okok tudjuannj a terhadap
dunia dan Agama-agama dunia jang ,masuk -ditana,h-air kita.
Saudara Ketua, sifat tersebut tadi dizaman jang lampau,
pada saat sekarang dan dikemudian hari merupakan- kekuatan tulang punggung bangsa Indonesia, merupakan pula
menurut faham saja dasar pokok keperibadian bangsa kita,
dan sekali lagi sifat jang utama dari hukum adat Indonesia

-

-

-

-

itu ialah,,kerakjatan."

Oleh sebab itu, Saudara Ketua, karena pusaka djiwa
bangsa kita itu, kepada generasi sekarang dan gendrasi
jrng ak?-n datang, Fraksi Partai Nasional Indonesif 1e.N.t;y
berpendirian, bahwa Republik Indonesia jang merdeka dari
berdaulat harus mendasarkan kedaulatannja atas kedaulatan rakjat.

Perdjuangan historis. Generasi sekarang dan generasi
jang akan datang wadjib dianggap pula waris daripada
tjita-tjita dan hasil perdjuangan bangsa Indonesia dalam
abad ke 20 ini. Djuga tudjuan perdjuangan tersebut, bagaimana alirannja djuga, dari masing-masing Partai jang
turut berdjuang untuk kemerdekaan Nusa dan Bangsa, se,
mua mendasarkan perdjuangannja atas pokok fikiran: dari
rakjat dan untuk rakjat atau kedaulatan rakjat.
Djadi djuga menilik dari sudut sedjarah perdjuangan
kemerdekaa bangsa Indonesia, Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) berpendirian bahwa Republik Indonesia
jang merdeka dan berdaulat, harus didasarkan atas kedaulatan rakjat.
Saudara Ketua, sidang Konstituante ini harus rnemperhatikan benar-benar apa jang kita akan menetapkan dalam Undang-undang Dasar kita nanti. Djanganlah kita muat
dalam Undang-undang Dasar kita apa tidak tjotjok dengan
djiwa bangsa kita, jang telah bertumbuh dan berkembang
berabad-abad lamanja, djanganlah kita menjimpang dari kenjataan-kenjataan, dari realiteiten sedjarah bangsa kita
sendiri!
Saudara Ketua, sebagai realisasi dari idee kedaulatan
rakjat ini dengan sendirinja Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) berpendirian setjara prinsipiil, bahwa keduasaan jang tertinggi, harus diletakkan pada Dewan Perwakilan Rakjat jang Anggota-anggotanja langsung dipilih
oleh rakjat dengan bebas-rahasia.
Saudara Ketua, disamping kedaulatan rakjat ini Fraksi
Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) tidak dkan mengabaikan
bahwa dalam Undang-undang Dasar jang kita sementara
susun untuk rakjat dan bangsa Indonesia dihari kemudian,
harus tertjantum dengan terang bahwa Republik Indonesia
adalah suatu Negara Hukum, suatu rechtsstaat dan oleh sebab itu segala undang-undang jang telah diterima berdasar
atas prinsip kedaulatan rakjat, wadjib didjalankan dengan
Begala kebebasan oleh badan-badan pengadilan Negara. Kedaulatan rakjat dan sebagai komponennja Kedaulatan hu-

kum!
Saudara Ketua, berhubung dengan soal kedaulatan, pada
p.chlrqja_ ingin_ sgia kemukakan pertanjaan jang mungkin
timbul dalam sidang Konstituante jang-mulii inl, bagai"ma466
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nakah pendirian Partai Nasional IndoneSia (P.N.I.) terhadap
Ketuhanan Jang Maha Esa.
Tentang Kedaulatan Tuhan, Saudara Ketua, saja pertjaja bahwa umum telah mengetahui, Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) sebagai refleksi daripada tjorak hidup bangsa
Indonesia, tidak sadja mendasarkan tjita-tjitanja kepada
fikiran djasmaniah, jang telah tumbuh berabad-abad antara

rakjat kita, akan tetapi disamping ,,materialisme"

sebagai

,,geesteshouding" ra'kjat Indonesia, Partai Nasioal Indone.
sia (P.N.I.) dengan sungguh-sungguh insjaf, bahwa rakjat
kita telah memperkembangkan pula dari abad keabad fi-

kiran-fikiran kerochanian, fikiran-fikiran jang bersifat
spirituil, dan oleh sebab itu Partai Nasional Indonesia

(P.N.I.) mendasarkan filsafat hidupnja atas apa Partai kami menjebut,,historis parallelisme."
Djika dalam uraian saja diatas, saja telah kemukakan sifat djasmania dalam perke-mbangannja ditanah-air kita dengan segi jang utama keclaulatan rakjat, izinkanlah saja,
Saudara Ketua, mengemukakan sekarang sifat kerochanian
dalam perkembangan fikiran bangsa Indonesia, dengan segi
jang utama: Ketuhanan Jang lVlaha Esa.
Telah berabad-abad rakjat Indonesia jang berdiam diseluruh kepulauan tanah-air kita menganggap, bahwa segala
perbuatan manusia pada hakekatnja, tidak sadja ditetap'
kan oleh perkembangan-perkembangan faktor produksi

jang materialistis itu, akan tetapi ditetapkan pula oleh
,,verhouding" manusia Indonesia terhadap apa kita tidak

dapat melihat dan meraba, tetapi tetap ada antara kita,
,,het onzienlijke en steeds aanwezige", Tuhan Jang Maha
Esa. Mungkin bahwa sifat kedjiwaan ini disana sini tidak
nampak begitu djelas lagi pada saat sekarang, misalnja di.
kota-kota, akan tetapi penduduk Indonesia didesa-desa
jang merupakan 90 Vo dari rakjat Indonesia, terang sekali
mendasarkan tjorak hidupnja disegala lapangan masjara.
kat, tetap kepada spiritueele geesteshouding tersebut tadi.
Oleh sebab itu Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) tetap
berpegang pada prinsip Ketuhanan Jang Maha Esa, sebagai satu elemen hidup pula bangsa Indonesia; karenanja
wadjib ditjantumkan dalam,,mukadimah" Undang.undang
Dasar jang kita sama-sama merentjanakan sekarang ini,
prinsip Ketuhanan Jang Maha Esa.
.4ff1

saudara Ketua, {jpgqnlah menganggap pendapat ini, seP?SI satu-,.,gebrq'1 belaka, satu,,fropaginAa sttint,', tanpa
isi dan tudjuan. Tidak saudara Ketual Gi oan tudjuan diri
pada _p$sqd kami untuk memasuki prinsip K6tuhanan
_
Maha
Esa
pr6ambule
dalam
Undanglundairg nasii t<ita,
Ilng
agar
prinsip
supaja_atas
tersebut ditetapkan dalam
i?t.!t
undang-undang paqar_ se'tandjutnja, djaminin-djaminan
bahwa. tiap manusia Indonesia jang irertjaja dapat rire*p"rkembangFal $epgrtjajaannnja dengan- iegali kebebasan
trqp?_ diskrimigasi; agar supaja undang-undang Dasar Republik Indonesia tak dapat memungkinlian bent-uk undangundang, pera-fur.an-peratul?! pemerlntah, dan sebagainj a dlseluruh territorium Republik-Indonesia,'jang bert6ntangan
dengan adjaran-adjaran Agama apapun,- jang dianut oleh
bangsa Indonesia.

Pendirian Fraksi Partai Nasional Indonesia (p.N.I.) ini
tidak berarti bahwa kami akan menerima sebigai dasar
kedaulatan Republik Indonesia jang merdeka dai berdaulat, kedaulatan Tuhan.
.kekatnja,
Inqnyrut pend?pat \r,qi, prinsip kedautatan jang pada haabstrak, sejogianja harus dikonkrifisir- otetr kekuasaan sesuatu orang atau badan jang mewakili kedau-

latan tersebut. Kedaulatan Negara atau SIaats-souvereiniteit
biasanja diwakili oleh K_epala Negara jang memegang kekuasaan mutlak dalam bidang pemerihtalan. Ke-dauTatan
rakjat, dikonkritisir dalam kekuasaan Dewan perwak,ilan
Rakjat jrng mewakili rakjat seluruhnja dari sesuatu Negall, sebagai kekuasaan jang tertinggi dalam Negara.
' Menurut interpr_et_asi te_rsebut, apakah manusia jrng ber9gm, i?"9 hidup dalam dunia jang fana ini, bolefi m"engat_akqn,
-bahwa ia dapat mewakifi ttrhan Jang Maha Esa
dunia lni, sepqgai konkritisasi dari prinsip ledaulatan Tuhan dalam bidang pemerintahan duiria, dbngan kekuasaan
jang tertinggi dalam Negara, karena ,,gedele{eerd" padanja
^
oleh Tuhan Jang maha
saudara Ketyg, seb-agai s_eorang jang pertjaja, saja dapat
pgngho_rmati faham kedaulatan Tdhan, lanf ieiah aitemukakan dalam sidang jang mul,ia ini, akah t6tapi saja jatin
sejakin.jakinnja, bqhw_a selama manusia tetap tinggaf manusia, d.gngan_ segall {orq dan kekurangan-teturailinnja,
selama itu pula ia tidak dapat mewakili-Tuhan Jan[ Mahd
Esa didunia ini.

li-

Esa?
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Sedj'arah manusia, telah menundjuk kepada kita, bahwa
tiap-tiap pertjobaan manusia untuk mendbsarkan kekuasaannja atas prinsip kedaulatan Tuhan, djusteru karena ia

manusia jang berdosa, tetap menimbulkan pada achirnja
kedjadian"kedjadian jang kita tidak menging,ini untuk keselamatan umat manusia. Prinsip kedaulatan Tuhan dalam
sedjarah pemerintahan telah menimbulkan an:tara lain kedjadian-kedjad'ian, dalam mana ,,adepten" dari ,bidang keagamaan 'berkuasa penuh, terhadap massa jang hanja dianggap ,,leeken".
$aja pertjaja, Saudara Ketua, bahwa setiap manusia,
setiap manusia Indonesia tidak satu terketjuali, adalah
kreasi Allah. oleh sebab itu terhadap Tuhan Jang Maha
Em, menurut faham saja, setiap manuiia mempunja-i harga

jang

sama.

Manusia inilah, walaupun dengan sbgala kekurangan dan
dosanj,a, wadjib berdjuang untuk mentjiptakan suatu masjarakat jang dapat dipertanggung-djawabkan terhadap
Allah dan sesama manusia.
Menurut el Kitab, tiap orang jang pertjaja, harus Tjinta
Tuhannja dengan segala sanubarinja, dengan segala djiwanja dengan segala imannja, serta tjinta sesama manusia

seperti ia tjinta diri sendiri. Dan bukankah tjinta berarti

tanggung-djawab?
Oleh sebab itu, saja berpendapat bahwa menilik dari,
prinsip penanggungan-djawab terhadap Allah dan sesama manusia, kepada manusialah harus diberi kedaulatan
jang sepenuhnja untuk mengatur perikehidupannja.

Achirnja berpedoman kepada Tuhan Jang Maha

Esa,

Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) berpendirian bahwa undapg-undang Dasar Republik Indonesia jang tetap,
harus didasarkan atas kedaulatan rakjat.
Tentang bentuk negara.
saudara Ketua, izinkanlah saja mengemukakan sekarang
pendirian Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) mengenai bentuk Negara.
Kami berpendapat, bahwa bentuk Negara harus bersifat
unitair. Adapun pendirian kami ini, dapat kami dasarkan
pada alasan-alasan jang berikut:
1) Seperti telah saja terangkan tadi, hukum adat Indonesia dalam tjorak hidupnja mempersatukan seluruh su-

,
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ku-suku bangsa Indonesia. Hukum jang tidak tertulis ini,
menetapkan pandangan hidup seluruh masjarakat IndoneSia dari Sabang sampai ke Merauke, djauh sebelum Hinduisme, Budhisme, Agama Islam dan Nasrani masuk di Indonesia. Pertanjaan ini bukanlah satu wishful-thinking
jang super-nationalistis belaka, akan tetapi didasarkan atas
penjelidikan-penjelidikan keilmuan orang-orang ahli seperti van den Berg, Snouck Hurgronje, van Vollenhoven, van
Ronkei, Schrieke, Supomo, Moh. Nazif dan sebagainja. Djadi, tidak benar faham mereka, seolah-olah bangsa Indonesia terdiri dari bermatjam-matjam suku-suku bangsa jang
tidak punja persamaan tjorak-hidupnja satu dengan jang Iain. Saja mengetahui, bahwa ada perbedaan-perbedaan graduil dalam ,,volksrecht" Indonesia itu, akan tetapi pot<lkpokoknja merupakan satu kesatuan, jang diakui oleh ilmu
pengetahuan:
Bhinneka Tunggal Ika
perbedaan jang
-,
tidak mengganggu persatuan, persatuan jang mendapat isi,
djusteru karena ada perbedaan. Berdasar atas pendapatpendapat jang ,,objectief
wetenschappelijk" mengenai
volksrecht bangsa Indonesia, Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) berpendirian, bahwa generasi bangsa Indonesia sekarang, wadjib memelihara dan memupuk warisan
datuk moiang kita ini, agar supaja bangsa kita, jang ,,van
huis uit 66n", tak dapat dipetjah-belah oleh aliran apapun
djuga dikemudian hari. Organisasi Negara jang sebaiknia
untuk memelihara dan memupuk persatuan rakiat Indonesia, menurut pendirian Fraksi Partai Nasional Indonesia
(P.N.I.), ialah bentuk Negara atas dasar kesatuan.
2) Saudara Ketua, djika historici dan sociologen pada
pertengahan abad ke 19, berpendapat, bahwa kesatuan sesuatu natie, hanja dapat tertjapai, djika rakjatnja terikat satu pada jang lain oleh persamaan pendapat hidup atau
zeden, persamaan adat kebiasaan, persamaan agama, pendek kata oleh persamaan faktor-faktor physik masiarakat
rakjat itu, pada penghabisan abad ke 19 dan dalam abad ke
20, historiei dan sociologen jang modern itu, berpendapat
bahwa faktor kemauan, faktor wil, sebagai manifestasi psychologis sesuatu masjarakat, merupakan satu faktor jang
penting dalam proses pertumbuhan persatuan bangsa. Dalam hubungan ini terkenal utjapan Renan: le desir

-
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d'etre ensemble
; terkenal pula pendapat-pendapat Gustave Lebon dalam bukunja: ,,Le psychoiogy des foules".
Dalam hubungan ini, Saudara Ketua, Ketua Fraksi kami,
Saudara Mangunsarkoro dalam pemandangan umumnja dibabak pertama, telah mengemukakan dengan terang-teliti,
sedjarah perdjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, dalam uraian mana tampak benar faktor kemauan bangsa
Indonesia dari segala aliran untuk bersatu, Le desir d'etre

ensemble.

Oleh sebab itu, Saudara Ketua, selain daripada persamaan-persamaan dalam volksrecht Indonesia, jang mengikat rakjat kita kedjurusan persatuan bangsa, selain daripada faktor-faktor historis-physik itu, djuga perdjuangan
rakjat Indonesia diabad ke 20, jang bertudjuan:
kemauan untuk bersatu
faktor rasionil-psychologis, telah mem-,
beri dasar persatuan kepada pandangan hidup bangsa
Indonesia.
Xita Anggota-anggota Konstituante berkewadjiban untuk
rnemupuk dan memelihara dasar-dasar persatuan bangsa
Indonesia, jang telah diletakkan pada zaman jang lampau,

seperti saja terangkan diatas. Djalan jang sebaiknja menurut faham Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.), ialah
untuk menetapkan bentuk Negara dalam Undang-undang

Dasar kita atas dasar kesatuan atau unitaris.
3) Saudara Ketua, pada saat sekarang dimana-mana kita mendengar pendapat-pendapat, bahwa hanja dengan industrialisasi besar-besaran akan dapat kita membangun Indonesia dalam arti jang sebenar-benarnja.
Mengerdjakan bahan-bahan mentah dan kekajaan tambang dalam negeri sendiri, harus mendjadi tjita-tjita jang
utama untuk perkembangan ekonomis Republik Indonesia.
Dari Negara agraria, kita harus mendjadi Negara industri
dalam zaman jang akan datang.
Bukan satu rahasia lagi bahwa dipulau-pulau Indonesia
diluar pulau Djawa, terdapat bahan-bahan mentah dan kekajaan tambang, jang hingga sekarang belum diexploiteer sebaik-baiknja. Kekajaan bumi Indonesia ini akan
membawa pada seluruh rakjat Indonesia kebahagian bersama dikemudian hari. Akan tetapi kekajaan ini wadjib
dikerdjakan untuk diexpor keluar negeri.
Dalam hubungan ini sering dikemukakan bahwa untuk
industrialisasi Negara, kita masih tergantung dari modal
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luar Negeri dan keperluan ini, malahan mendapat
tian jang sangat istimewa. Kita sering melupakan,

perhabahwa
ihdustrialisasi besar-besaran, selain daripada modal dan
tanah, tergantung djuga pada tenaga manusia.
Saudara Ketua, dj,ika di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi
dan Nusa Tenggara, kekajaan bumi Indones,ia didalam

tanah, diatas tanah dan dilautan mempunjai potensi jang
besar sekali untuk kemakmuran Nusa dan Bangsa kita,
kita harus sadar pula, bahwa dipulau-pulau Indonesia 'itu
tenaga manusia kurang, untuk mendjalankan industrialisasi
setjara besar-besaran. Saja berpendapat, bahwa penduduk
dikepulauan itu tidak mentjukupi untuk dipakai sebagai
tenaga manusia dalam industrialisasi setjara besar"besaran,
djika kita tidak mengehendaki kegontjangan dibidang pertanian , jang pada umumnja memakai tenaga penduduk
asli. Sebaliknja pulau Djawa, jang overbevolkt itu, dapat
memberi tenaga manusianja untuk industrialisasi besarbesaran dirangkaian kepulauan Indonesia diluar pulau Djawa. Hanja atas djalan demikian, kita dapat merealisasi
untuk seluruh Indonesia industrialisasi besar-besaran. Djadi
ada interindependensi perekonomian antara rakjat Indonesia. Interdependensi dilapangan perekonomian ini, memerlukan betul-betul kesatuan bangsa jang kokoh dan kuat,
untuk menhindarkan sukuisme jang agressief dan ,,orvruchtbaa,r", demi kemakmuran seluruh bangsa dalam
djangka jang pandjang. Djalan jang seba,ik-baiknja untuk
memperkokoh pembangunan besar-besaran ditanah air kita
ialah mendidik rakjat ,kita sekarang djuga kedjurusan kesatuan bangsa, karena interindependensi tersebut. Dan
Undang-undang Dasar kita seharusnja membuat fundamen
untuk pendidikan kedjurusan kesatuan itu, jang kami per-

lukan untuk kemakmuran seluruh rakjat Indonesia dari

Sabang sampa,i ke Merauke.
Saudara Ketua, menurut faham Fraksi Partai Nasional
Indonesia (P.N.I.), idee unitarismelah dapat didjadikan alat
jang sebaik-baiknja untuk persatuan bangsa, demi kepentingan Negara dibidang perekonomian.
Saudara Ketua, dar,i dahulu, sebelum perang dunia
ke II, telah timbul tunas-tunas muda di Indonesia, jang
dalam bahasa 'kesatuan kita, bahasa Indonesia, telah menambah kekajaan bangsa dibidang kebudajaan. Akan tetapi
pergerakan ahli fikir dan seniman-seniman kita, Dichter

4)
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Denker, rye-ndap{ dorongan jang kuat setelah proklamasi kemerdekaan Bangsa Iidonbslitanggar 17 eiuitus
tahun L94i. D.-e1san berinipirasi pada sump"ih p.rnufri;
Bangsa,_satu Tanah-Air, satri Bahasa,iemira apa jang
llty
ditjiptakan oleh ,,Dichter und Denker,, kita, ditulis' oitam
bahasa Indonesia. saja berpendapat, saudara Ketui, nit *"
kita harus bersjukur pada Tuhan Jang Maha wruritr, uit *"
Indonesia adalah satu-dari Negara-negara di Asia Tenggara,
ian€ sebagai negara, iang merdeka dan neroautat,-fi.rnp.qnjai bahasa asli sebagai bahasa kesatuan. tviisalnja
tidak demikian dengan India, pakistan dan pilipina. Dan
dengan bahasa ini, sebagai instrumen, makin hiri makin
tumbuh kesatuan kebudajaan diseluruh Indonesia. untuk
terus memelihara kesatuan kebudajaan bangsa kita, dengan
tidak mcngabaikan kebudajaan daerah, lalam undangyn-da!s. Dasar kita, harus drleri kemungrrinan berkembang
kebudajaan nasional kita. Dan djalan-sebaik-baiknja unluk . memungkinkan . itu, ialah diberi kepada Negari kita
bentuk kesatuan. Djadi djuga menilik dari sudut" kebudaja-an, Fraksi kami berpendirian, bahwa bentuk Negara iaIah unitaristis.
saudara Ketua, t?qp?k kiranja dengan alasan-alasan jang

saja kemukakan tadi, bahwa pendirian-partai Nasionat lndo--

nesia (P-N.I.) untuk beri bentuk unitarisme pada Republik
Indonesia jang merdeka dan berdaulat, didasarkan atis pertimbangan-pertimbangan objektif dan positip. sekali-kati ti9t!. tl4ja se[agai satu alat perlawanan kepada pemerintah
kolonial dahulu, sifat jang liakekatnja negatif, fetapi sebagai satu_ keinsjafan jang dalam dan positip, bahwa hanja
dengan bentuk kesatuan, rakjat Indonesia dapat rnendjalankan tugasnja sebagai ,,nation-builders,'. Apr jang saia
kemukakan tadi, saudara Ketua, tidak berarfi
k;mi, mengehendaki sentralisme dalarn pemerintahan.
saudara Ketua, djangan mentjampur-adukkan faham unitarisme dan faham sentralisme.
unitarisme jang kami sadari, malahan mengehendaki desentralisasi p.olitik, (bukan administratif belaka seperti dizaman kolonial) dengan memberi otonomi, kekua-saan regional, jang seluas-luasnja kepada daerah-daerah.
Djika lingg?.-sekarang . berum nampak dalam praktek
tudjuan. .Republik Indonesia atas bentuk kesatuari kekurangan itu, saudara Ketua, tidak terletak pada sistim ben-

rlatii
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tuk Negara atas dasar kesatuan, akan tetapi pada sifat, jang
terlalu statis dari birokrasi kita, pada kurang kemampuan
birokrasi kita, untuk melepaskan diri setjepat-tjepatnja
dan sebenar-benarnja dari tjara bekerdja pemerintah kolonial. Bukan sedikit mereka jang masih djalankan pekerdjaannja di ,,public administration" Indonesia, dengan routine, jang bersifat bureaukratis-centralistis.
Tudjuan Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) dengan faham unitarisme tidak bermaksud untuk meneruskan warisan tjara kerdja dari zaman kolonial itu!
Saudara Ketua, seperti telah saja kemukakan tadi Partai
Nasional Indonesia (P.N.I.) mendasarkan Republik Indonesia jang merdeka dan berdaulat atas dasar kedaulatan

rakjat.

,

,,, I
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Sebagai konsekwensi jang logis dari prinsip ini, seharusnja diber,i kepada Dewan Perwakilan Rakjat sebagai badan
jang mewakili rakjat setjara langsung, kekuasaan jang tertinggi dalam Negara. Dengan mengemukakan pendapat
jang prinsipiil itu, Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I),
sekali-kali tidak menutup mata kepada realitet, bahwa puIau Djawa mempunjai lebih banjak penduduk daripada
pulau-pulau diluar pulau Djawa, dan dengan demikian rakjat dari Djawa diwakili dengan lebih banjak suara dalam

Dewan Perwakilan Rakjat, daripada rakjat diluar pulau
Djawa.

Untuk menghindarkan karenanja, faham-faham, jang istimewa bersifat psychologis, seolah-olah daerah-daerah
diluar Djawa gesubordineerd pada pulau Djawa, Fraksi
Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) mempertimbangkan dengan kesungguhan djiwa Indonesia, bentuk satu badan
tersendiri disamping Dewan Perwakilan Rakjat, jang dapat
mengimbangi suara terbanjak dari pulau Djawa di Dewan
Perwakilan Rakjat, akan tetapi dengan sjarat, bahwa ba-

tidak dapat dalam kekuasaannja, menjalahi
prinsip-prinsip Partai Nasional Indonesia (P.N.I.), bahwa
atas dasar kedaulatan rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat:
lah jang tetap mesti dianggap sebagai badan dengan kekuasaan tertinggi dalam Republik Indonesia. Djadi bukan
senat, jang ditilik dari sudut ilmu ketatanegaraan, ,,ebenburtig" dengan Dewan Perwakilan Rakjat.
o-an tersebut,

Saudara Ketua, mengenai Negara dalam bentuk federasi,
Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) sebentar dalam
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Panitia Persiapan_ Konstitusi atau dalam Komisi-komisi,
jang akan dibentuk oleh panitia persiapan Konstitusi,-at<an
TgngeryuFakan keberatan-keberatannja terhadap fahamfaham federasi. Fraksi kami jakin bahwa dalam- ,,oirtoog
antara kita {e.nsan k_rl?", mengenai soal jang hangat itil
paqa saat sekarang,
akan dapat penjesriaian Jaham
_kita
paga ach_irnja, atas djalan musjawirah.
Persoalan federasi pada zaman jang lampau dilahirkan
oleh pemerintah kolonial untuk mengfiantam Republit tndonesia dan oleh sebab itu,
_merupa[an anti-these politik
telladap. faham unitarisme .dari
Repubilk Indonesia]
Konstituante . Republik indonesi-a, badan petundattgundangan jang_ tertinggi, dari satu negara jang^telah merdeka dan berd-au_lat, h-endaklah memSahas" peisoalan unitarisme atau federasi; sebagai ,,dialoog aritara kita dan
Eita", untuk menjelesaikan- satu soal- ketata negaraan
'dalam
arti organisasi ne_gara Repubrik Indonesia," ;ang
harus tetap utuh dari Sa6ang sanipai Merauke. '. '
saudara Ketua, pada qch_rr pemanoangan umum saja ini,
ingin !.aia \.*t l.qkan, bahwa dalam uraian saja dbngan
sengadja pja tidak menjinggung kedjadian-kedjadian -da.
lam praktische po_lit!! d1 Negari tita, pada sekarang ini,
mirngkin sekali ada hubungannja- dengan soaf-soai
iung
jang saja bahas tadi.
Menutut-pgqd-rpat saja, sesuai dengan pendapat saudara
kita harus berusaha agar supaja-segala persoalan ketatanegaraan untuk undani-unoritg oasir ndpublik Indonesia haruslah dipe,rbintjangkan d-atam satu suasana jagg tenang, satu ,,hartstochteloZe sfeer,,, jang dapat
memungkinkan kita mengambil putusan-putujan - dialas
sentimen-sentimen politik sehari-hari ditanih air kita.
Sekianlah Saudara Ketua, dan terima kasih.
-_
Ketua
sendiri,

Ketua: . saja persilakan sekarang saudara Bastari jang
.terhormat.

Aehmad Bastari: Assalamu alaikum warachmatullahi ta'
ala rvabarakatuh.
saudara Ketua Madjelis jang mulia, kami dari Fraksi
Persatuan _Pegawai polisi neptinnt Indonesia (p.p.p.R.I.),
pe.nsgtjapkan sjukur pada Inthi, bahwa untuk pertama kalinja kami atas nama seluruh pegawai Kepofidian Negara
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dan Bhayangkarinja dapat berhadapan muka dengan hadlirin jang terhormat.
Pertarna sekali kami menjatakan penghargaan setinggitingginja dan terima kasih sebanjak-banjaknja pada Panitia Persiapan Konstitusi kita, jang telah bersusah pajah
mengumpulkan, menjimpulkan bahan-bahan iang diperlukan untuk mendjadi bahan-bahan pokok pembitjaraan bagi sidang pleno jang kedua ini, sehingga banjak waktu iang
tidak djadi terbuang, apabila bahan pokok itu harus ditjari sendiri-sendiri oleh Anggota-anggota jang terhormat.
Semoga Panitia Persiapan Konstitusi pada waktu-waktu
jang akan datang djuga akan menghasilkan pekerdjaan
jang sebanjak-banjaknja dengan pengeluaran biaja seringan-ringannja setimpal akan arti dan isinja.
Kami utjapkan sjukur, karena menurut sebagian orang
adalah kurang pada tempatnja, bahwa anggota-anggota
alat kekuasaan Negara ikut tjampur dalam soal-soal jang
mengenai pekerdjaan jang terletak diluar tugasnja seharihari.
Hal itu memang benar untuk sepintas lalu, akan tetapi
kalau kita perdalam sedikit akan sedjarah setiap golongan
bangsa Indonesia didalam perdjuangan kemerdekaannja
jang berlapis-lapis itu, maka kita akan djadi faham'tentang
sebabnja sesuatu peristiwa terdjadi. Demikianlah kami hadir disini, adalah oleh sebab kenjataan jang telah tertulis
dalam sedjarah perdjuangan Negara kita.
Disini kami tidak akan mengemukakan sesuatu kebanggaan, bahwa hingga sekarang, disamping korban-korban
dari fihak Angkatan Perang, Kepolisian Negara masih harus
mentjatat rata-rata korban djiwa raga sehari seorang. Menurut statistik, maka hingga tahun L951 korban Kepolisian
jang terang ialah lebih dari 3200 orang, sedangkan sedjak
tahun 1952 sampai sekarang korban itu rata-rata 350 orang
setahun sama dengan 2100 orang. Kami sengadja membagi
ini dalam dua babak dari enam tahun, untuk menundjukkan, bahwa pengorbanan dalam tahun-tahun jang sulit sukar, dengan babak jang dikatakan sudah agak ,,aman"
hampir tidak djauh perbedaannja dalam djumlah korban.
Mengenai djumlah korban dari fihak Angkatan Perang
dan Pegawai-pegawai Pamong Pradja dan lain-lain sudah
tentu banjak pula, hanja angka-angkanja kami belum punja.
Kalau kami menjebut-njebut korban ini, bukanlah maksud
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kami untuk meminta-penghafgaan atas kebadjikan jang sudah diperbuat itu, sebab korban rakjat masih ueruiit'srnda. lagi banjaknja,_ melainkan sekedar akan menunhjukian
betapa perlunja alat-alat kekuasaan Negara kita itri oiaudukkan nantinja ditempat jang kira-kira pantas menurut

tugasnja.
Dan kami hadir hari ini adalah usaha pertama untuk me.
minta. perhatian dari chalajak ramai terhldap sesuatu persoalan_.j?ttg sebenar-ben_arnja bukan soal Keilolisian l.iegara
sendiri melainkan pada hakekatnja termasirk dalam ringkaian masalah-masalah pokok jan-g akan menentukan tiribul tdnggelamnja bangsa lnAonesia ini.
Pengorbanan mereka itu sudah diichlaskan oreh bangsa
Indonesia jang ikut membentuk dan melahirkan mereka
itu,.dan oleh seba'b kita sudah mulai mengindjak pada taraf
penjusunan peldjuangan baru jang maha pandjing, maka
kesempatan ini adalah timbul berkat korb-an s-audara-saudara kita jang sudah mendahului kita itu.
saudara Ketua, anggota-anggota persatuan pegawai polisi

Republik Indon_esia (P.P.P.R.I) terdjadi seluruhija dari pegawai-pegawa-r Ke_polisian Negara jang termasuli pada gol_o.rgrtr_ ala_t-alat Kekuasaan Negara jang mempui3ai sendjata. sendjata-sendjata itu adalah kepunjaan Negira, dan
pemakaiannjapun sudah_ djelas dan njata harus diludjukan
pad3 mempertahankan kehormatan dan kedaulatan lv*g.pnia. Dengan ini njat_alah pula, bahwa fungsi Kepolisi-an
l{ggara itu termasuk datam golongan alat pltatsa^na dari
kehendak-kehendak Negara dan bangsanla. Diurrat dari sudut ini maka pantaslah kalau ada jang menganggap gandjil kalau orang-orang dari alat pelaksana itu i[ut-itutan

dalam pembuatan undang-undang dan peraturan-peraturan,
ap,alagi dalam membentuk undang-undang Daslr seperti
sekarang. Pertanjaan itu sudah wadjar akan timbul, apaorang-orang jang bersangkutan tidak mendapat pen-

lt!
djelasan sekedarnja untuk mengetahui

dimana leiak isal.
usul dan sedjarah dan falsafah hidup badan itu sendiri.
Alhamdulillah kita di Indonesia ini mempunjai demokrasi
a la Indonesia jang memberi peluang bagi semua golongan
untuk memberikan apa jang dianggapnji patut untuk me.
njempurnakan segala sesuatu jang dianggap djadi kepentingan bersama. Dan kesempatan jang oineritan oleh de477

mokrasi Indonesia sekarang ini dapatlah kami pakai untuk
menempatkan persoalan itu menurut wadjarnja.
Saudara Ketua, sebelum membahas persoalan-persoalan
selandjutnja, maka baik djuga kami kemukakan terlebih
dahulti iktikad jang mendalam dari warga-wryga Negara Indonesia jang t<6beiutan berada didalam lingkungan organisasi pegawai-pegawai Kepolisian Negara sekarang ini.
Jalini- iang tertjantum dalam Tribratanja, jang.bagi .se'
bagian b-esai orang Indonesia belum mengenalnja, jaitu:
L. Polisi itu adatah Rastra Sewakottama (abdi iang utama
dari Negara dan Bangsa).
untuk oaplt mendjadi abdi iang utama, hend_aklah berbuat dan beilaku sebagai pelajan dalam masjarakat, dalam
arti kata tjepat kaki ringan tangan untuk membantu menjelesaikan tiesulitan-kesulitan orang lain, tanpa mengharapkan sesuatu pemberian dan/atau penghargaqn. 4p" j-ang
sudah dilakukan untuk seseorang tidak perlu digembargemborkan pada orang lain, biarlah _oTang Juit _mengeta'
[uinja dengin tingkungan dari orang lain pula. Masjarakat
akan mentjatat Perbuatan kita.
Bekerdja dengan ichlas dan karena Allah Ta'ala, mudah-mudahan apa iang dikerdjakan hendaknja mendjadi
kebadjikan bagi seluruh masjarakat dan bangsa. Oleh, se-

terlihat terdahulu oleh olllg asing,
bab Polisi itu jang
-pegawai-pegawai
polisi akan lebih keras
maka patutlah
berusaha untuk menundjukkan keluhuran budi pekertinja terhadap segala machluk didunia ini.

2:

Potisi ifu adalah Negara Janottama (warga-negara jang
utama dari Negara).
Hendaklah pegawai-pegawai polisi betul-betul_ patuh pa-

da peraturanaeiaturah dan undangundang Negara ini.

Masjarakat hanja akan patuh Pfda gega_la matjam peraturan, apabila dilihatnja bahwa alat-alat kekuasaan negaranja sendiri mematuhinja dengan benar-benar.
Menghormati adat-istiadat, kebiasaan dan tatatja_ra. dari
sesuatu- golongan sehingga kita mendapat pula pelajanan
jang
mefruaskan diwaktu melakukan tugas utama kita itu.
- Mendjauhi
perbuatan-perbuatan iang kedji, iang m.enusuk hati nurani seseorang; djangan berbitjara seenaknja
sadja terhadap orang-orang jang sedang diu1ug kepentingann3a. Berlaku sopan santun, ramah tamah, kalau meminta
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harus hormat, dan kalau memerintah harus tegas dan tepat
pada tempatnja.
Polisi itu adalah: Jana Anugasanadharma (wadjib
me_ndjaga ketertiban pribadi daripada Rakjat (Bangsa"irl.
M_engusahakan supaja kepentingan manusia situ sama.lainnja diperlindungi timbal balik. Djangan ada sesuatu golo-ngan merasa lebih berhak mendailat perlindungan daripada jang lainnja. Mereka harus itioi,iit hormit
menghormati nilai-nilai utama dalam masjarakat masing-

3.

masing.

orang-or?lg bukan. sa_dil harus adil berbuat akan tetapi
berpikir adil terhadap pribadi seseorang lainnjb.
ITtul.
Mendjauhi perusakan nilai-nilai kerochanian didllam masjarakat. usaha\"_n_ supaja orang-orang jang sedang mengalami krisis achlak memperbaiki diii - at* keinJafannj"a
sendiri, Djangan hanja memperbesar keburukan-keburukan
orang laig, atau gembira melihat orang lain tenggelam daIrT .bgnti.ala kedurdian_aan, melainkan usahakail-memperbaiki keutuhan b_t1di pekertinja sendiri. Hidup bersahidja
menurut pelbandingan lingkungan masing-masing. pert-ebal semangat ksatria dan tjinta bangsa ser:ta tanal air.
Dengan iktikad ini jang dihadapkan pada penjusunan
__
Negara, maka de_ngan kejakinan jang befsunggirh-jungguh
setiap anggota kami berusaha untut< menaSaoi ,,pi6uc
servant"_ (pelajal-mpjar?kat) jang sedjati, jaitg oafit dihargai oleh m.gsjglakat datam-dai luaf n6gbri.-eah^;i tudjuan itu m,asih djauh, kamipun mengerti, dan kita semuapqn_Tnasih berada didalam mengedjai tjiia-tjita kita melalui djembatan gmps kita- jgqg terkerial itir. riiurata itu perlu kami kemukakan disini- qnluk mentjegah sekedainja
matjam-matjam .sangka dan dakwaan, sdoiih-olah orgariisasi j_ang kami pimpin itu hanjalah perobahan pakaiantari
Kepolisian sebelum 1942, Kepbnsiai Djepang s^ampai 194b.
Biarpun kami tidak akan memungkiri, bahwa adi kalanja
disana-sini timbul sifat-sifat jrng iienusuk hati tturani p"nduduk diwaktu ge$1an-g, akan, tetapi kalau akan ditinja
rj.rgq-iqng akan terdahutl untuk meigutuk perbuatan jang
{jahit itu, maka kamilah dari persituan Fegawai p;nsl
dan Djayatan Kepolisian Negara jang pertami-tama akan
mengutuk menljela dan be_rtindak meirghapuskan segala
noda-noda itu dari kening bangsa Indon-esii. Kami tialak
usah mengemukakan usaha-usaha apa jang telah oititcu-

.
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kan kearah itu,_ akln- tetapi djuga dari fihak publik jang
i_ngin melihat alat kekuasaan sipilnja itu berdjalan sesuai
-maka
dengan tjita-tjita dan kebudajaan bangsanja,
kami
ha_uapkaq s.gnaja djuste_ru Konstituante inipun akan' tergerak untuk ikut memperb{ki mutu dan menentukan tempat
Kepolisian Negara itu. Karena bukankah sama-sama deAngkatan Perang kita, alat-alat Kekuasaan Negara
lgan
jang dinamakan Kepolisian Negara itu adalah djuga salah
satu anak kandung dari Revolusi Nasional kita.
Saudara Ketua, kami sudah banjak mendengarkan pembahasan dari segala sudut, mengenai soal-soal jang patut
untuk didjadikan bahan-bahan pokok bagi isi Und-ang-undang Dasar kita nanti.
Kami menghaturkan terima kasih atas pendjelasan dan
pembahasan jang mendalam dari para pembitjara-pembitjara jang terdahulu, sehingga segala sesuatunja jang tadinja tidak dimengerti sekarang mendjadi lebih djelas.
Saudara-saudara itu melihat persoalannja dari sudut politiknja masing-masing, maka organisasi kami jang tidak
mempunjai dasar-dasar politik, hanja akan mengemukakan
soal-soal jang dekat sekali hubungannja dengan organisasi
itu. Oleh sebab itu kami rasa tidak perlu mengemukakan
pembahasan mengenai pokok-pokok persoalan jang sudah
njata banjak disarankan untuk dimasukkan didalam Undang-undang Dasar itu, maka kiranja akan lebih praktis
dan lebih efficidnt dalam pembitjaraan ini, kalau kami
membatasi diri pada pokoF pokok persoalan jang belum
banjak dikemukakan oleh pembitjara-pembitjara jang terdahulu.
Saudara Ketua, kami tidak usah akan beraling-lindung,
karena tidaklah sedjalan dengan dasar Persatuan kami jang
tidak menggolongkan diri dalam sesuatu ideologi politik.
Untuk masuk kepada tudjuan maka kami kemukakan,
bahwa Persatuhn Pegawai Polisi Republik Indonesia (P.P.
P.R.I.) memperdjuangkan adanja dan kokoh berdirinja Negara Republik Indonesia Kesatuan. Untuk ini perlu kami
djelaskan apa jang sudah terdjadi didalam perdjuangan
kearah ini selama -r- 12 tahun.
Kalau kami menjinggung, bahwa sudah beribu-ribu pegawai polisi gugur, maka mereka itu gugur diseluruh daerrah
Indonesia dari sabang sampai sekarang di soasioe, dan
apabila sudah tiba saatnja nanti maka terang dan njata me.
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reka. {upqn _akan berkubur di Irian. Apa perrunja kami
Tenjebut kuburan orang-orang mati jang ferpeni5ar-penitu. Perlur{a saudara Ketua, ialah untuk mendjadiikan
-tiT
bukti jang njata, bahwa anggota'kami bersama-sami bahumembahu dengan Angkatan Perang rela sedia untuk menjerahkan.djiwa ra-ga-nja dimana djuga mereka itu diperintahkan untuk memb_ela Negara ini. Dan Negara j"trg dibela itu ialah Negara Kesatuan jaitu negara jang sdndilsendinja .dis_usun, dalam suasana perdjuanfan 6anfsa Indonesia
masih b91sih,
-belum tergolong didalam partai-partai besar
9q" Iqtiil. Bahwa_susunan, alat-alat perlengkapannja, dan
lain-lain tanda lidup berkenegaraan-belum sempurna itu
sudah _njata! Bahwa didalam Negara Kesatuan itu-ada tjara
menjelesaikan soal-soal daerah, suku, bangsa dan golongan masih ada djalannja, asal sadja kita satu sama lainnja
dengan dada dan perasaan jang lapang mau mempersodtkannjl bqlmuka-_muka setjara warganegara jang pltriotis.
Apakah didalam Negara Kesatuan itu harus aaa senat dan

atau otonomi dan lain-lainnja menurut hemat kami adalah soal-soal jang djusteru timlut untuk merealisir faham{ahqm jang dikandung oleh Bhinneka Tunggal lka, karena
kami semangat dan arti dari Bhinneka Tunggal Ika
lrgi
dapat memberi djawaban jang menggembirakan dalam se-

gala soal dan segi kehidupan bangsa kita.
saudara K9tu4, didalam tingkatan penjusunan kearah
Kesatuan itu baik
-djuga kami kemukakan loal jang dianggap -ketjil didalam ketatanegdraan, akan tetapi aioatam pertumbuhaT negara kearah kesatuan itu, bagi kami menipuarti iang tjukup besar; jakni pernjataan dan usaha dafjai
lam tahun 1950 d?rl Djawatan K-epolisian Negara beserta
Persatuan_ Pegawai Polisi Republili Indonesia-(p.p.p.R.I.)gja j3.ng hanja maq.mengenal dan mengakui satu korps
Sepolisian Negara diseluruh wilajah Indonesia, sekalipun
kita pada _waktu itu harus mengalami Negara serikat (lihat
pasal-pasal) undang-undang Daiar Repunut Inoonesia Serikat, sama sekali tidak menjebut mat-eri ini. usaha kearah
penjatuan kembali seglla alat Kepolisian jang sudah dibagibagi oleh Pemerintah Pre Federal itu didasaikan bukannja
asal mengikuti sadja perkembangan negara ini kearah k-e.
satuan, akan tetapi dilakukan dengan doetbewust (keinsjafan) itr-tg nLa!a ol+_ pemimpin-pemirnpin dan pettigas-pi,tugas Kepolisian dalam rnenglradapi elemen-etemen ]rng
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feaksioner pada waktu itu. Soal penjatuan kembali segala
mqtjam kesatuan-kesatuan bersendjata ini boteh dikatal<an
tidaklah begitu terasa dalam penjusunan-penjusunan Angkatan- Perang, jang memang sudah sedaii mulanja tidak
menghadapi persoalan itu, karena dalam semua tJndangg_n{ang Dasar kita jang terdahulu dan djuga dalam
undang-undang Dasar Republik Indonesia seriliat. undangundang Dasar Republik Indonesia serikat (Pasal L7g da-n
lain-lain sudah tegas adanja Angkatan Perane kita ini, sedangkan dalam pasal. 185 ditegaskan, bahwa daerah-daerah
bagian tidak punja tentara sendiri.
$krl
lqtapi dida'lam sedjarah Kepolisian Negara, maka
kembali kepada Negara Kesatuan itu mendjadi perdjuangan
j?n8 maha- penting. Demikianlah dengan,berangsui-angsur
biarpun tidak setjepat djangka waktu jang kita harap-halapkan. Kepolsian N_e_gara sekarang dan selandjutnja m6ngarah
tudjuan Negara Kesatuan itu.
Saudara Ketua, selandjutnja berkenaan dengan pantja
Sila.

Kami memulai pidato kami tadi dengan Assalamu alaimemulai perhubungin antara manusia
Eu*, suatu tjarajang
dengan manusia,
didasarkan pada agama Islam. Bukanlah disini tempatnja untuk mengagung-agungkan sesuatu tjara memberi penghormatan dari oiang-oiang iang kebetulan beragama Islam, akgn tetapi didalam kami menjatakan itu kami simpu'lkan ikrar, bahwa salah satu sila jang
kita punjai bersama didalarn undang-undang Dasar sementara sekarang ini ialah Ketuhanan Jang Maha Esa; dan
oleh sebab ia ditempatkan pada kedudukan jang pertama
maka sudah sewadjarnja kita ffi€rrrprrktekkannja seharihari. Karena &p3, Saudara Ketua?
Terutama sekali bagi Kepolisian, jang kami katakan diatas tadi mempunjai sendjata-riegara, maka diTanq djugapun dia berada haruslah bathinnja men-

dapat t-untunan _ dari jang Maha Tinggi,
kuasa dari sendjatanja

itu,

jrtig lebih

dibimbing btetr- sifat-sifat

Pe-ngqsjh .dr.q Penjajang sehingga dalam gerak tindaknja
sehari,hari tidak akan menimhulkan ben,tjaia bagi manusia

sekelilingnja.

Apabila tuntunan ini tidak ada pada Kepolisian,
maka kami tidak dapat meramalkan rp" jrng dapat
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1,er{ja{i terhadap bqlgsa Indonesia ini, sekalipun mereka
itu berkata ,,saudara" ierhadap satu sama lainrija.
Demikia{r pulalah keadaannja dengan fihak Angkatan pe-

harus memakaikan sendjatanja dengan"pimpinrn
jang Maha Tinggi serta morar jang-sutji. epanla tiait^, maka.kesempatan untuk diktatur, trtegara Militer, dan Negara
Polisi akan luaslah berkembang. Dengan ini njatalah, 6ahwa salah satu maksud dari kami diatai ialah mempertahankln,-menjuburkan faham demokrasi, jang memp^unjai moral dan berakar dalam faham-faham Leagamaari. oidatam
mengemukakan Pantja sila ini, tidak usahlah kami akan
mem.perbintjangkan sila itu satu persatu sampai kelima-li.
papja, melainkan kami adjak saudara dan Madjetis jang
terhormat sekedar-nja- mengingatkan iktikad anggbta repolisian Negara itu, berkenaan dengan keperibadla; bangsa.
jang saja sebut diitas
.ialah,
-B-unji _pasal_ketiga dari rribrata
bahwa Kepolisian Negara itu harus m6mpertahankan
keperibaiifq bang.sanja sendiri. Bangsa jang b6rsatu hanja
mempunjai keperibadian jang satu, ataupun sebaliknja b-enar djuga, jaitu, untuk mendapatkan iasa kesatuan dan
persatuan hendaklah bangsa itu mempunjai keperibadian
iang satg. Ini adalah kewadjiban sehari-hari dari setiap
?tggola kami iang.toch_sudah tertjantum dalam sila ketigi
jakni
kebangsaan jang bulat.
Achirnja saudara,_mengenai perikemanusiaan. Djuga sebagaimana diatas sudah mendjadi dasar hidup dan iudjuan
Kepolisian Negara untuk mendjadi ,,pelajan masjarakat,'
jang sebenar-benarnja. Bukan untuk mereirdahkan- diri sebag-ai _pelajan-pelajan jang biasa kita kenal disana-sini,
melainkan pelajanan dala,m arti jang sutji murni, dala,m
ketinggig bu-di baik, berbakti dan berbuai kebadjikan dengan ich,las karena Allah terhadap segala manusia dan
machluk didunia ini. Maka dengan -dasai filsafat ini akan
tertjapai Jnsja nllltt tjitaqita kita didatam sila perikemanusiaan dan keadilan sosial.
saudara Ketua, sesungguhnja kami mengemukakan dua
soal jr-ng sangat besar dan penting bagi t<airi diatas, *rt
barulah kami akan menam6ahkan atau dimana jang perlu
memperEult dimana tang belum tjukup tegas, " min[enai
soal-soal lainnja.
Pertahanan clan Keamanan Dalam Negeri.
Tang,_J_a!B

-

,

483

Kami belum patut sekarang ini akan mengemukakarr
soal-soal dan sistim rnengenai pertahanan Negara kita

dimasa depan, akan tetapi sefaha'm dengan Saudara-saudara
kita jang terdahulu bgrbitjara, maka soal-soal jang mengenai pertahanan ini adalah menjangkut benartenar hidup

matinja Negara kita, sekalipun kami harus akui, ,bahwa
soal-soal perekonomian (soal perut seperti Saudara Asma.
ra Hadi mengatakan terdahulu), bukanlah termasuk soalsoal jang patut diabaikan. Akan tetapi disini kami patut
memberi aksen, bahwa soal-soal perekonomian (nasiona,l) kebudajaan (nasional) dan kemerdekaan (nasional)
itulah jang harus kita pertahankan mati-matian. Maka dari
itu segi pertahanan ini kami harap segenap hadlirin dan
masjarakat diluar kita sekarang ini akan memberikan perhatian jang tjukup hanjak ,lahir dan ,batin dalam soal
,,tjara" dan strategi pertahanan kita itu.
Sebagaimana kita ketahui dan insjafi, maka pertahanan
itu harus ampuh tahan udji, keluar dan kedalam. Sifatnja
Beperti pedang bermata dua jang harus sama tadjamnja
bertimbal balik. Keluar menghadapi musuh-musuh jang
langsung akan membahajakan negara dari luar, sedangkan
kedalam harus benar-benar terdjamin bahwa tidak akan

mungkin ada anasir-anasir jang ,r'nenohok kawan seiring dan
menggunting dalam lipatan. Maka kalau kami kemukakan
hal-hal dida,lam negeri, jang memerlukan keamanan jang
absoluut, ketenteraman lahir-bathin menurut undang-undang, maka disini terbawalah kedudukan Kepolisian Negara kedalam masalah Pertahanan Negara Nasional.
Saudara Ketua, apabila kita menje,but-njebut soal pertahanan, maka kerapkali orang-orang hanja terpikir dan
terpesona oleh perlu adanja pertahanan jang memerlukan
alat-alat jang njata, jaitu sendjata berupakan bedil, meriam,
,kapal .perang, kapal udara dan seperti negara-negara besar
di Barat dan Timur memibanggakan bom&om atoom, dan
nuclear .dan lain'',lainnja. Alat-alat ini rkami masukkan da.
lam golongan alat.alat peperangan kasar dalam pertahanan
$egara Nasional masing-masing. Disamping alat-alat kasar
jang mengagumkan itu, sebenarSenarnja ada lagi alat jang
lebih mengagumkan, jaitu jang halus tak dapat.dilihat dan
sukar diketahui. Alat itu ialah jang disebut security Negara,
jang harus rbersifat nasional, total pu,la. Alart-a,lat ini lebih
iber,bahaja daripada alat-alat kasar tadi, karena dia 'masuk
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kedalam tubuh-tubuh dan anggota nasional sesuatu bangsa tidak didahului dengan dentuman mortier dan meriam
akan te'tapi dia menjisip 'dan menjusup dengan. diaur-diam
seperti,serum kedalam tubuh wadak manusia. Apakah jang
harus kita hadapkan terhadap soal itu, tidak- lain i-atati
security jang aktip menolak dan aktip bertahan segala
seratrgon serangan itu. Apa jang akan kita sebutkan namanja, Security Negara, ataukah Intelligence Board, semuanja
harus ,mempunjai tugas untuk menjelamatkan negara
nasional jang sedang kita bentuk.
Aplk3h g_unanja Saudara Ketua kita bers,usah pajah
mendirikan bangunan-bangunan jang nasiona'l, kebudbjaan
nasional, ekonomi nasional, penoioit<an nasional dan iainlainnja_kal-au semua buah rbudaja nasional itu ,tidak dapat
dipertahankan setjara teratur, keluar dan apalagi kedalim.
Keselamatan negara nasional dengan isinja hanja dapat
dilindungi oleh badan-badan petugas Keselamatan Negara
j_ang tegas tempatnja bertanggung-djawab, tegas pimpinan
dan 'susunannja, jang bekerdja bukan sadja untuk -keda.
tangan tamu-tamu agung dari mana djuga mereka itu asalnja, tetapi djuga harus membantu alat-alat politik kita dil_qar neg_eri dengan sadar dan aktip, dengan rentjana pandjang tidak tahunan, melainkan untuk berabad-abad lamanja.
Saudara Ketua, bolehlah kita singkatkan, bahwa segala
matjam missie, kebudajaan, perekonomian, atau jang bernama muhibbah, semuanja sudah tentu membontjengkan
dihelakangnja, tjara,tjara dan rentjana dari security negara
jang diwakilinja.
Oleh sebab itu dari sini, kami memohon perhatian hadlirin jang terhormat terhadap persoalan jang maha berat
dah maha penting ini.
Bagaimana selandjutnja akan kita susun dan rumuskan
serta isi-isi jang sebenar-benarnja sudah tentu disini bukanlah pada tempatnja. Mudah-mudahan kami berserta
Anggota-anggota jang terhormat lainnja akan dapat berbitjara lebih pandjang lagi dalam soal ini.
Diluar negeri soal-soal seperti ini bukan sadja selalu
mendjadi perhatian setiap patriot bangsanja, akan tetapi
dari sudut perundang-undangannja, memang sengadja diatur didalam tempat-tempatnja jang tertentu
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- .sebagaimana kita alami sendiri keamanan dalam negeri
hingga s_ekarang belum mentjapai optimum jang kita rdim,
pi,miqplldn. Angkatan Perang masih tetap -ditugaskan
(atau lebih tegas lagi) masih terpaksa untuk menghadapi
kekatjauan.kekatjauan dalam negeri jang mendjemuiian dan
djuga memalukan. Orang boleh mengatakan, bahwa kita
masih dalam suasana pertumbuhan seperti efls,k ketjil jang
masih muda dan sakit tegak terenjak, akan tetapi bagi liaml
ini semua tidak boleh mendjadi alasan. Kita harus meng.
achiri hal ini selekas-lekasnja. Dan untuk ini kami kira
Konstituante ini adalah salah satu badan untuk ikut menentukan arah, dasar dan tudjuan mana jang harus kita
tempuh untuk memperbaiki keamanan dal-am-negeri selama-lamanja.

D!{aQm pertempuran-pertempuran Kepolisian Negara
-itu-dipakai
dimana djuga dia berada. Untuk djelasnja jang

terbanjak dipakai ialah kesatuan jang kita namakan nntinne
Bqigadg. Djumlahnja jang ingezet hingga sekarang tidak,
lrlr sedikit, hampir 20.000 orang djumlahnja, sedangkan
diluar itu masih ada 90.000 orang Polisi umum jang Citugaskan dalam segala lapangan keamanan dilaut dan ter,
utama didaratan dengan perlengkapan setj,ara Kepolisian
biasa dengan tambahan latihan-latihan tehnis dan brgani-,
sasi militer.
.JTg.p.e1Iu kami kemukakan disini bukantah patut tidaklja Polisi berada disana-sini, akan tetapi jang penting ialah
siasat pemakaiannja, atau tebih tegas siapaliah jang dapat
mempertangg_ung-djawabkan tjara pemakaiannja itu dengan'
seg911 konsekwensinja politik-strategis. Hingga sekarang
praktis mereka itu terserah dalam pimpinan Angkatan pe-r.?ng,_apalagi dalam suasana Staat van Oorlog en Beleg
(s.o.B.) sekarang ini. Padahal pirnpinan dalam iuasana itI
sendiripun masih sangat meragu-ragukan.
itu dalam soal tugas Klpofisian repressifnja,
. .Disamping
jaitu
jng kebanjakan dikerdjakan oteh pegaw-ai-pegariai
lang tidak berpakaian seragaffi, jaitu dari jang disebut Dinas
Pengawasan Keselamatan Negara dan Resers-e Kriminil. Ke-

dua badan ini berada dib'idang security Negara dari luar
dan dari dalam. Djuga pimpinan security s-ebagai bagian
dari Pertahanan diatas hingga sekarang belum bltetr dika.
takan te_gaq, baik__dalam _perundang-unclangan maupun da;
lam prakteknja. Kita ambil sadja sekarang dalarn iuasana
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pemberantasan korupsi, subversif, siapakah sebenar-benar.
nja pendjabat tertinggi jang memimpin, merentjanakan,

dan mengambil tindakan sewaktu-waktu dalam soal-soal
jang timbul? Baik mengenai undang-undang, maupun jang
mengenai pimpinan hingga sekarang belum habis-habis dibitjarakan; pertanggungan djawab jang dimaksudkan disini bukanlah semata-mata jang ,mengenai pimpinan operatief tetapi jang mengenai pertanggung-djawab politik dan
financieel.
Saudara Ketua, kami dalam soal ini seolah-olah hanja
melihat dan menjebut keadaan sekarang, dan seolah-olah
tidak mempunjai pandangan drmasa depan. Bdkan ,itu jang
kami maksud, melainkan sekedar untuk menundj,ukkan bagaimana keadaan alat-alat kekuasaan Negara kini dan bagaimana pada hari kemudian kalau segala sesuatunja masih
djuga tidak mendapat tempat jang sewad,jarnja didalam
perundang-undangan Negara kita, atau jang le,bih penting
lagi tidak ada dasar-dasarnja didalam Konstituante kita.
Didalam soal ini mengenai pertahanan semesta Negara
dan alat pengamankan dalam negeri hanja ditjantumkan
setjara samar-samar didalam beberapa pasal Undang-undang
Dasar Sementara kita; jang ada sekarang ialah pasal 2 daIam Undang-undang Dasar Sementara umpamanja pasal
L24 (Pertahanan) dan selandjutnja pasal 130 (Kepolisian).
Hingga sekarang oleh sebab, tidak ada kesatuan pendapat
mengenai materi dan tudjuannja, belum djuga dapat ditjiptakan sesuatu Undang-undang pokok Pertahanan dan Kepolisian jang sebenarnja.
Sekali lagi Saudara Ketua soal-soal diatas kami anggap

sangat penting, karena apabila pimpinan dan tjara memimpin masih seperti sekarang djuga, maka saja chawatir,
bahwa akan berbukti bidal Malaju, jaitu ,,Arang habis, besi
binasa". Negara kita akan hantjur porak peranda dan kemerdekaan akan lepas kembali dan musnahlah segala apa
jang disebut Ekonomi Nasional, Kebudajaan Nasional dan

hak-hak asasi manusia Indonesia.
Saudara Ketua, soal-soal pokok lainnja sudah banjak dikemukakan oleh pembitjara-pembitjara j,ang terdahulu;
sehingga tidak perlulah lagi kiranja kami mengunjahnja
sekali lagi.
Sebagai kesimpulan pembitjaraan kami ialah:
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Jang kami anggap mendjadi pohok jang maha penting
untuk dimasukkan didalam Konstituante kita jang akan

datang ialah:
Idee Nega'ra Kesatuan dengan dasar-dasar fikiran dan
keinginan rakjat jang njata hidup dalam suasana proklamasi L7 Agustus L945.
Falsafah Pantja S,iIa, se,rta kaidah-kaidah dan idee-idee
jang meliputinja, dengan urutan sebagaimana sudah
terkenal selama ini.
Falsafah dan sistim Pertahanan Negara jang bersifat nasional dan total, dimana termasuk didilamnja
sebagai djaminan dasar, bahwa 'keamanan dalam negeri benar-benar dapat direalisir dengan alat-alat dan
pimpinan jang effektif, bersendikan Undang-undang

1.

2.
3.

Dasar.

Jang termasuk soal'soal pokok lainnja, jang kami anggap
penting untuk ditjantumkan dalam Undang-undang Dasar
kita jang akan datang itu disamping soal-soal jang sudah
kerap kali disebut-sebut ialah:
Kedudukan wanita dalam perundang-undangan serta
ibu dan anak dalam perkawinan jang diatur hersendikan Undang-undang.
SoaI jatim piatu dan pen'derita tjatjad serta veteran.

a.

b.
c.
d.
e.
f.

Kedudukan buruh dan perburuhan serta pegawai

negeri.
Persoalan imigrasi dan kewarganegaraan serta pewarganegaraan.
Transmigrasi penduduk lokal atau antar-pulau.
Peradilan adat dan agama disamping Peradilan Negeri
jang harus diatur dengan Undang-undang jang beisemangat kebangsaan.
Kalau kami hanja baru menjebut 6 soal jang terachir ini,
tidaklah berarti, bahwa kami tidak menganggap penting,
soal-soal seperti: Kedudukan Presiden dan- tjata peinnftranUndang-undang Pemilihan lJmum, Propinii-propinsi
\ia,
Otonom, Swapradja, Ibu Kota, urusan banjak lagi,-melainkan maksud ka'mi diatas ialah sekedar menjebutkan persoaian-persoalan jang agak kurang di'kemukakan selama
ini, dan dengan ini mudah-mudahan akan mendapat tempat
jang sepatutnja. Sedangkan Anggota-anggota Fiaksi kami
jang lainnja masih akan meneruskannja menurut keadaan

tingkat-tingkat pembitjaraan nantinja
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Sekian Saudara Ketua, terima kasih.
Assalamu alaikum warachmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Saja persilakan Saudara Gunawan jang terhormat.

M. Goenawan: Saudara Ketua jang terhormat, dan rapat
jang budiman. Dalam babak I, pembitjaraan dari Fraksi
italan Pendukung Kemerdei.dan Iidonesia (I.P.K.i.)
Saudara Firmansjah, untuk sebagian besar hanja mengemukakan hal-hal iang lazim dimuat dalam Undanguidang Dasar, dan mengemukakan harapan-harafan hati
rakjat kita.
Semoga harapan-harapan ini dapat lekas tertjapai dengan
bantuan Saudara-saudara Anggota Konstituante, iang budiman, dengan mentjiptakan Undang-undang Dasar Baru
dalam waktu jang singkat tebih se,mpurna dari Undang-undang Dasar Sementara, dan berisi pokok-pokok iang tetap
sesu-ai dengan djaman sekarang, djaman-djaman dan abadabad jang akan datang.
Banjak jang sudah dikemukakan oleh berbagai pembitjar.aan-pembitjaraan mengenai konstitusi, dan sebetulnja
untuk saja sudah tidak ada bahan untuk berbitjara.
Akan tetapi sebagian besar membitjarakan apa jang baik
untuk bangsl Indonesia, jang'patut dimasukkan dalam sistimatik konstitusi, baik dari sudut socialisme, komunisme,
agama Katholik, Protestan, Islam, Perdjuangan, Pantja Sila, Kesatuan Hak asasi Manusia sudut-sudut lain. Oleh Pro
fessor Sudiman, dikemukakan bahwa diika ada hak-hak
jang ditetapkan dalam konstitusi dengan sendirinja timbul pertanjaan hak-hak ini harus didampingi oleh kewadjiban-kewadjiban, dan kewadjiban ini harus dipikul oleh siapa ? Teranglah, bahwa manusia jang akan memikul. Dari
semua pembitjara, manusia jang mendjadi sasaran, umat
Manusia Indonesia chususnja dan Pemimpinnja.
Bung Karno, dan chalajak ramai menundjukkan perha'
tiannja kepada pepatah, ,,konstitusi untuk Manusia", atau
,,Manusia untuk konstitusi". Untuk saja jang penting ialah manusia ini, dan bukan konstitusi! Bagaimana sifat dan
bentuk manusia ini dan orang Indonesia chususnja?
Dari sedjarah jang masih berdjalan atau baru selesai,
kita dapat beladjar dengan lebih sempurna, karena masih

belum tertutup_ ol_eh tlbir histo_ri, dan kita sendiri sering
mendjadi hoofdrol, bijrol, speler, dan paring ieoititn:i
mendjadi figurant penonton atau figurant korban oari
drama, atau klucht (lelutjon) Indonesia.
sandiwara oengil' tetrftgn,,rndooeiii" mulai berdjatan
sedjak manusia pertama ada didunia ini, ialah nabi Adam.
Nabi Adam diserahi pemeliharaan dunia, dan dari Nabi
Adam dan dunia inilah mendjelma dengan susah pajah berlagai .ban_gsa _dan negara, diantaranja terdapat Nelara Indonesia, dan bangsa Indonesia.
Evolusi umat manusia ini, _jang diikuti djuga oleh bangsa
-Indoriesia, didampingi oleh evblusi Negararnegara, jang
dalam sedjarahnja, digemuruhkan oleh bentjana alam,"dan
reyoJusi-revolusi jang berapi-api dan berdarah. Dalam pergolakan jang maha hebat dan dahsjat ini dunia dengan
umat manusianja tidak lepas dari pengawasan Tuhan Jang

Maha Esa.
saudara Ketua, di Gedung Konstituante ini saja berdjuni"atau

pa dengan teman-teman jang dulu pernah berseru
turut berseru, sebagai berikut:
,,Inggeris kita linggis, Amerika kita setrika, van Mook

tro, soekarno-Hatta y€s, beter

staandb te sterven dan
knielende te leven, Indonesia adalah kaja raja, sebeium
ailry berkokok Irian-Barat sudah kembali dipangkuan Republik_ Indonesia, Komando'terachir, Kabinet Gotong-rolongr Pantja Sila, Staat van Oorlog en Beleg (S.O.B.),Kota
Bandung kita rebut, Awas subversif, Plan A, plan B. Fe,.
deralisme. Kesukuan, Separatisme, dan lain-lain.
Kata-kata tersebut jang berupa slogan, wishfur thinkiyg, _atau filosofi iang mendapat pengaruh besar sekali,
dikalangan rakjat akan tetapi, hanja merupakan suara Ietusan jang kosong sadja.
Karena dasar kebenaran kata tersebut diatas, tidak ada

kata-kata tersebut djatuh dalam lumpur kebentjian dan
lumpur kebodohan.
Allah-hu-Akbar digunakan, oleh Darul Islam untuk
membunuh dan membakar. Bung Tomo djuga mengguna-.
kan Allah-hu-Akbar, peribadi Bung Tomo sendiri tidak pernah menjerbu.

_ Slogan-slogan lain ialah, Marhaen, Sosial, perdamaian,
Islam, Katholik, Kristen, Kemerdekaan, Kedaulatan Rakjat.
Atas nama Rakjat, Nasional. Bukti ciari slogan tersebut
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sampai sekarang tidak ada, akan tetapi kebalikannja, iang
ada.- Pemimpin-pemimpin sekaralrg di Indonesia sebetulnja membuklikan kebalikan slogan-slogan tersebut.
Djika pemimpin-pemimpin ini (pemimpin besar dan ketjil) dapat bertanja kepada hati ketjilnja sendiri, ,,dapatkah saja berbuat sosial, damai, nasional?" mungkin sekali dunia dan Indonesia chususnja bertumbuh lebih baik
dan sehat dari keadaan sekarang ini.
Saudara Ketua, masih perlu saja pandang, menambah
tjelaan-tjelaan terhadap pemimpin kita, karena tjelaan-tje'
Iban ini bersifat wasplOa, djangan djatuh dalam djurang
kesombongan, dan terdjepit dalam pandangan jang sempit.
Banjak pemimpin dengan pengikutnja berteriak-teriak
waktu pengadilan Jungslaeger, ,,Bunuhlah Jungslaeger'
dan dengan sendiri lenjaplah subversif dan gerombolangerombolan. Akan tetapi Tuhan Jang Maha_ Esa b_erpenda-

Fat lain, Tuhan memanggil Jungslaeger kembali untuk
memberi tanggung-djawab diachirat. Djaksa, Hakim dan

Pemimpin melompbng, dan sampai saat ini melompong, tidak mengerti panggilbn Jungslaeger, seperti Hitler melompong waktu Air Force dengan Spitfire menggemlur- Djg.{man meskipun Hitler berteriak ,,God straffe England".
di Indonesia gerombolan tetap gerombolangerombolan

Kebesaran djiwa pemimpin kita tidak ada atau tipis
sekali, karena udjian pada tahun-tahun iang lampau dalam
lapangan perdjuangan hanja ringan dan ketjil sadja. Kemenangan Indonesia terhadap Belanda dapat saja gambarkan sebagai berikut:
Belanda adalah litjik, penakut, buas, bentji penipu dan
sifat-sifat lain jang tidak baik dan sempurna.
Indonesia adalah kurang litiik, kurang penakut, kurang
buas, dan kurang bentji kurang penipu dan seterusnja selama menghadapi Belanda. Sesudah Belanda tidak ada lagi, Indonesia adalah tetap litiik, penakut, buas, bentji, penipu dengan mengahadapi rakjat sendiri. Ini adalah hasil
analisa saja sebagai dokter, jang mempeladjari keadaan
Pemerintah Belanda dengan rakjatnja dan Pemerintah Indonesia dengan rakjatnja. Kedjadian-kedjadian tersebut
timbul karena Pemimpin Belanda dan Pemimpin Indonesia waktu itu tidak tjakap, dan sebetulnja pertikaian anta491

ra Belanda dan Indonesia adalah Perang Saudara (melihat

kekedjaman dari dua belah fihak) 'karena si Be'landa dan si
Indonesia dalam hubungan 350 tahun ini mempunjai persamaan dalam djirva sebagai Saudara.
Parati-paftai di Nederland jang dulu menjokong Indonesia, sekarang menentang. Kontradiksi ini kami sering djumpai, dalam lahirnja akan tetapi dalam bentuk jang sebetulnja kontradiksi ini bukan kontradiksi (dua-duanja merasa
tertipu, beiden voelen zich bedrogen).
Djika sefamili berbuat salah, ini sukar atau tidak dapat
diterima oleh sefamili (famili Belanda tidak dapat menerima atau tidak mengerti perbuatan sifamili Indonesia).
Djika orang lain berbuat salah, ini tidak mendjadi soal.
Waarom houdt onze broeder Indonesia niet van ons, w€
menen het toch goed! Geloven ze ons niet? Als hij gerneen

is, dan doe ik ook gemeen! Zo denkt de Blanda onbewust, en begaat fouten. Ditzelfde heeft Chiang Kai Sjek

gedaan en gedacht van zijn broeder Mau Tse Tung!
Kembali kepada pemimpin kita ,,Dwi-Tunggal".
Bung Karno pernah berkata ,,saja akan memimpin Ge-

rilja sendiri".

Apa buktinja ?
Bung Hatta mengatakan, waktu menandatangani persetudjuan Ronde Tafel Conferentie alias Konperensi Medja
Bundar, rakjat Indonesia, djangan berketjil hati, atau bertakut-takut, untuk menerima Konperensi Medja Bundar
jang saja parafir, karena Indonesia adalah kaja raja, dan
semua hutang-piutang akan kita bajar dengan mudah, dan
pembangunan dapat tjepat diadakan. Andaikata kita sudah
memiliki satu Undang-undang Dasar jang baru, jang sudah disahkan oleh Pemerintah, dan diundangkan dan sesudahnja itu salah satu dari pemimpin-pemimpin besar dari
Pemerintah kita, mengadakan pidato-pidato jang mengandung ketidak-benaran, siapakah nanti dapat menegor per
mimpin tersebut, dan dapatkah prosedur ini dimuat dalam Undang-undang Dasar?
Negara Republik Djerman, waktu Hitler, adalah republik demokrasi, akan tetapi Fiihrer Flitler membawa Djer.
man ke kehantjuran. Negara Tsaar Rusia adalah negara
Keristen, akan tetapi atas nama Tsaar seluruh rakjat diperas, dan diperkuda. Negara ,,Republik Indonesia" adalah Negara Pantja Sila, jang sangat bertentangan dengan
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perkembangan_ p_ada tahun achir-achir

ini karena timbulnja
kepintjangan dalam Negara (de paarden, die de haver verdienen, krijgen ze niet). Siapaka,tr ;ang salah, si Undangundang atau si orang? Dapatkah undang-undang Dasar sementara mentjegah ini, djika mungkin dengan pasar mana, dan dji:ka tidak mungkin apakah- untuk undang-undang
Dasar jrls akan dibikin kelak, dapat ditjantumkan pasal-pasal pokok, jang m_enghindarkan kebangkrutan Negara otetr
mismanagement dari sipemimpin. Diatas saja kemukakan
hal-hal j?ng m-qnggn_ai s_ifat-sifat warganegara golongan pemimpin jang djauh berbeda dari djiwa pantja sila karena
kesombongan. Berkenaan dengan hak-hak jang tertjantum
sebagai landjutan dari Pantja-Sila, hak-hak ini saja ingin
didampingi dengan kewadjiban bekerdja sungguh-sungguh,
dan tiap-tiap pemimpin bertanggung-djawab sepenuhnja
dan tidak bertanggung-djawab setjara birokratis. seperti
Kapten dari sesuatu kapal, si kapten bertanggung-djawab
dengan penaruhan djiwanja. Hanja setjara ini Negaia dapat dihindarkan dari permainan para pemimpin palsu, atau
pemimpin jang salah. Hitler dapat mendjalankan ,,Machtsergreifung" karena sistim demokrasi pada waktu itu mengidjinkan, dengan akibat buruk untuk seluruh umat manusia dan umat Jahudi chususnja.
Presiden sebagai Presiden Konstitusionil tidak dapat diganggu-gugat. Karena rakjat, dan sebagian besar para
pemimpin masih bersifat kanak-kanak, dan kurang sekali
bertanggung-djawab (karena berasa dirinja dipilih oleh
rakjat, rakjat ce-moi, akan tetapi tidak bertanggung-djayab pada rakjat, dan hanja bertanggung-djawab pada
Partai Madjikan), kabinet perlu dipimpin oleh -satu
orang jang tidak lekas diganti, walaupun kabinet berganti-ganti, dan satu orang ini ialah Presiden jang harus

mendjabat Executif Fresiden, dengan Presidentieel Kabinet.
Dengan djalan ini penjakit kepartaian mendjadi sangat
kurang, pun Presiden tidak mudah berbuat salah karena
bertanggung-djawab seluruhnja. Dengan demikian stabilitet dalam pemerintahan dapat tertjapai. Perlu saja sendiri
(singgung) penghargaan Pemerintah terhadap para pemimpin besar, jang menjedihkan. Seperti Saudara-saudara mengetahui, kita bangsa Indonesia berdjuang dengan modal
kebenaran terhadap si Belanda
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Bangsa asing ditanah-air kita selama djaman kolonial,
djaman Djepang,
-djaman Nica, dapat mengeruk kekajaan
be_rupa kekajaan harta-benda, dan-kekajaan pengetahuan,
sebesar-besarnja. Para pemimpin jang pada rraktu itu ber{juang hanja dapat lajanan tawanan atau pembuangan, atau
dibeli dengan pangkat sebagai ambtenaar, dan Lid volksraad jang djuga dilarang berdagang. Patut sekali bahwa se]<arang (dulu hanja berkata kasihanlah si itu dan si ini) rakjat dengan Pemerintahnja mulai menghargai Pemimpin-pemimpin j?ng pada djaman kolonial berani berdjuang, meskipun sudah terang bahwa hadiahnja hanja pendjaia dan
.

buangan sadja. sekarang pemimpin dapai merebut kursi
dan emolumenten dari kursi tersebut; untuk ini rakjat
ti{a.k perlu memberi keistimewaan, akan tetapi sebagai
rakjat dar! Negara jang besar budinja, jang mempunjai
Lambang Pantja-Sila harus dapat memelihara Pemimpinnja sewaktu hidup, Pemimpin Besarnja.
Een Volk dat zijn helden niet eert (in het leven), is gedoemd ten on_der te gaan, tenggelam seperti BbO tahun jang
laly bangsa _ Indonesia tenggelam karena tidak menghargai radja-radjanja sendiri, dapat dipetjah belahkan. Vgqghurgai dengan apa? Memelihara dengan apa?
Sebidang saqah, gedung jang indah besar, Oengan kebun
-halaman
jang luas dapat menenteramkan dan memberi
djaminan pada bapak kita. Sumbangan ,,terima-kasih" ini
mendjadi milik bapak-bapak kita untuk seumur hidup, dan
uqtg_k anaknja, dan djika sudah tidak ada anak-anafr'lagi,
sebidan_g _qay{ dgn gedung tadi kembali kepada Negara
gntuk {idjadikan Pusaka Negara, Museum dan sebagainla.
Besarnja sawah harus tjukup untuk memberi djaminan
hldup j?og lajak dari seluruh keluarganja. Gedung harus
tr^ukup besar dal indah agar kebesaran hati rakjat dapat
_d_igqmbarkan oleh gedung tersebut.' Kepada siapa- kita tian
Negara harus berbuat budiman?
sekarang masih belum terlambat, karena masih ada bebe-rapa pemimpin- jang hidup ditengah-tengah rakjat, dan
beb-erapa pemimpin _besar ini tidak perlu kita tjari. nimuka bajaqggq sirj,a_ ada 5 pemimpin Jrttg berdjuang mati-matian, ialah R.n[. suwardi, Ki Hadjar Dewantbro, Ir soekarno, Drs Hatta, saudara Alimin dan saudara Semaun.
$qakah saudara-saudara jang budiman setudju? setudju_

kah?
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Memelihara Negara ialah lebih mudah daripada memelihara pemimpin-pemimpin kita. Marilah kita Eersama-sama
menempuh djalan jang tidak mudah, jang sukar dan kemenangan akan acia dipihak kita karena pihak jang benar!
_ Kita mengadakan dengan seluruh kesombongan ,,plan
Lima Tahun" akan tetapi semua mendjadi plan-plan sadja,
mendjadi seret, ruwet.
Baik kita sekarang berbuat budiman, dan Tuhan akan
memberi Pengestu pada negara dan rakjat kita.
Saudara Ketua, mengenai pertanggungan-djawab masih
ada hal jang perlu dikemukakan kepada chalajak ramai.
Djika s?j? sebagai dokter berbuat salah, dan akibat per-buatan
salah ini menjebabkan meninggalnja seorang manusia_,^.!aja dapat dilukum dengan pendjara selama hidup,
dan djika_sengadja dengan hukuman mati. setidak-tidaknja
izin kepada saja sebagai dokter dapat ditarik kembali
Sqtu djenderal, atau satu politikus besar, dapat berbuat
salah dalam siasatnja, dengan akibat ribuan, atau djutaan
uang dan manusia melajang. si djenderal atau politikus
inf dlna_t l,ulus, dan lolos dari semua hukuman. Satu tjontoh di Indonesia. Pemerintah, dengan Kolonel Nasulion
sebagai Kepala Staf Angkatan Darat mengadakan siasat
untuk berdamai dengan Kahar Muzakar, Usaha Kolonel
Nasution ini gagal dengan akibat si Kahar Muzakar lari kegunung dengan uangnja dan sendjatanja jang diterima dari
Tentara. Hal jang tersebut diatas adalah hal jang ketjil
sadja, karena Negara pada saat itu masih tjukup sendjata
dan uang dan djangan diabaikan masih banjak fantasi.
Akan tetapi hal jang ketjil tadi berakibat buruk, karena
ribuan djiwa melajang dan ratusan rumah hantjur, dan
harta-benda jang berdjumlah djutaan lenjap. Keadaan ini
masih berdjalan terus. ..... Tidak seorangpun jang bertanggung-djawab, dituntut, atau setidak-tidaknja diminta
pertanggungan-djawab, agar dapat direkonstrueer apa jang
sebetulnja terdjadi, atau apa jang salah, guna mentjegah
berulangnja kesalahan ini lagi. Panglima Tertinggi tetap

bungkam!

Waktu saja menerima Djawa-Tengah dari fihak Belan-

da (7 tahun jang lalu) sebagai Letnan Kolonel saja katakan,
,,melilat tanda-tanda jang sudah tampak kemungkinan besar ada, bahwa kekalutan (seperti sekarang ini) akan ter495

dj_a{i", dan keadaan akan lebih meruntjing djika obatnja

tidak segera diberikan.

obatnja ialah common sence dan kebenaran. pada saat
itu ada beberapa pemimpin jang tertawa dan tidak
dapat
menerima peringatan ini. Begitu pula banjak orang tidak
pertjaja waktu saja mengatakan bahwa Djepang sudah
menjerah, dan diantaranja ada jang dianggap pemimpin.
Memang sukar untuk manusia, melihat kehari depan.
Akan tetapi sebagai pemimpin orang harus dapat melihat
kedepan dan setidak-tidaknja harus tahu apa jang penting
pada tiap-tiap saat. Dapatkah Undang-undang Dasar mentjegah, orang-orang jang tidak tjakap mendjabat djabatandjabatan jang penting, merusak Negara, dan mendjatuhkan
djutaan manusia dalam keadaan sengsara. Dapatkah demok-

rasi mentjegah keruntuhan djasmani dan rochani Negara.

Dalam Undang-undang Dasar dari beberapa negara bagian Mukaddimah merupakan bagian jang pentingl karena
dalam bagian ini dimasukkan sari dari jang penting bagi
Bangqa Negara tersebut. Bagian jang penting ini merupa.
kan djiwa bangsa, atau filsafat bangsa.
Pokok isi Mukaddimah beberapa negara ialah:
Amerika Serikat
rachmat kemerdekaan untuk
kami dan keturunan kami
Rusia.
dalam art. I : . . .. .. is a socia-

list state of

Workers

and

Peasant.

Pakistan

Mesir

We, the people.
Republik Rakjat Tiongkok... Rakjat Tiongkok sesudah bergulat selama 100 tahun .... ..
Pasal I. Rep. Rakjat Tiongkok adalah Negara demokrasi rakjat jang dipimpin oleh
kelas buruh dan berdasarkan
persekutuan buruh dan tani.
Berdasarkan filsafat inilah negara-negara tersebut dapat
berkembang akan tetapi djuga tenggelam.
Mukaddimah undang-undang Dasar Republik Indonesia
sementara berisi Pantja sila sebagai dasar. Apakah pantja
sila dapat mendjamin bahwa warganegara Indonesia dap"at
hidup dengan berpegangan Pantjb Sih?
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.. I".*r-djib-an sebagai paksaan untuk mentaati pantja sila
tidak ada, dan akibatnja ialah seperti saudara-saudaia sendiri d.apat melihat dan dapat merisakan. Tertjantumnja pan!ja_ sila dalqq undang-undang Dasar sementara Republik
Indonesia tidak ada artinja sama sekali, metihat keadian se$ar_ang, dimana sikuat dapat berbuat sewenang-wenang terhadap sjlemah, sikaja dapat menghisap simisliin.
Siapak?h
salah, si Pantja Sila,-atau orang-orangnja
jrng salah ? Manusia didunia ini sangat dipengaruhi otdtr
keadaan sosial-ekonomi. Ekonomi adalah - djiwa negara

.

jllg

9a1 djlka {jiwa i4 sakit, Negara dengan sehdiri dlitutr
dalam keadaan sakit dan penjakit ini lermasuk periiat<it
{jiwa i?ng berbahaja (bukan sakit gatal, atau sakit 6agatet).
Penjakit djiwa ini dapat menjebabkan si Negara tadi mel_g1mu\, seperti jang sudah dipertundjukkan oleh Djerman
Hitler dengan perang lebensralm dan Inggeris dan-perantjis b_elakangan ini dalam soal Terusan Suez. Apakah
pengeluaran staat van oorlog en beleg (s.o.B.) di Indonesia

ini

termasuk symptoom penjakit djiwa Indonesia, atau
penjakit gatal sadja?. Diatas saja katakan, bahwa banjak
pemimpin Indonesia bersifat sombong. Kesombongan ini
dapat memperketjil apa jang sebetulnja berbahaja dan
memperbesar apa jang sesungguhnja ketjil sadja, (meniupniup balon karet sampai meletus).
Pun Saudara-saudara mengenal dongeng si anak angon
j_qng. sering berteriak-teriak matjan-matjan dan pada tlap
djeritan penduduk desa keluar dengan tombak dan bambu
runtjing untuk kemudian mengetahui bahwa matjan tidak
ada, jang ada hanja si botjah angon jang menipu (atau main-main sadja). sekarang banjak orang berteriak subversif-subversif
Plan A, Plan B, dan djika nanti betul ada
suQversif dengan plan A dan plan B, si penduduk tidak
pertjaja lagi dan si pemimpin melompong
machluk jang namanja manusia ini dapat ber4.*?{g
-bua!
-berbuat
sal_ah, dan minta maaf, machluk chewan jang
salah tidak dapat meminta maaf dan seringkali hu[uman didjatuhkal pada saat itu djuga, dengan iambok atau poto_ngan l_._h.r. Karena dari itu untuk chewan tidak perlu ^diadakan undang-undang Dasar, akan tetapi untuk inachluk
Manusia ini perlu diadakan undang-undang Dasar, agar
manusia ini djangan berbuat salah terhadap ribuan samlai

, djutaan,,se-manusia",,,se-negara".
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Tjara pentjegahan kesalahan

ini dapat ditjantumkan

dalam Undang-undang Dasar, sebagai bagian atau pasal
pokok, atau sebagai tugas dari Dewan Pertimbangan Agung

(Dewan Nasional.).
_ Agama sudah terang tidak dapat mentjegah kesalahan,
karena hal ini termasuk kom_pelensj negara, untuk mentjegah para pemimpin keluar dari rel kebenaran.
Saudara Ketua, dengan mempeladjari berbagai Undangundang Dasar dari beberapa negara, timbullah kesan-kesan,
bahwa dalam seluruh Undang-undang Dasar negara-negara
tidak ada benih-benih untuk meruntuhkan negaranja sendiri atau negara tetangga.
Apa sebabnja didalam beberapa negara masih banjak malapetaka dan dunia dengan Perserikatan Bangsa-bangsa masih djauh dari sempurna. Malapetaka ini disebabkan oleh
pemimpintegara, masing-masing, dan tidak karena bentjana alam. Eropa dalam dua abad mengalami dua kati bentjana jang disebabkan o,leh dua orang ialah, Napoleon Bonaparte, dan Adolf Hitler. Apakah pada waktu itu Undangundang Dasar jang ada atau sedang disusun tidak dapat
mentjegah perbuatan salah ini? Dari kedua pemimpin -besar masing-masing dari Perantjis dan Djerman.
Sesudah kita mempunjai negara sendiri, dan mengalami
bagaimana sukar dan beratnja mempunjai negara sendiri,
barulah dapat saja peladjari penjakit-penjakit negara, dan
penjakit-penjakit pemimpin-pemimpin.
Menguasai negara adalah lebih mudah dari menguasai
latu pemimpin. Dalam undang-undang Dasar Keradjaan
Belanda, Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden,
mukaddimah tidak ada, akan tetapi dengan adanja
radja
-konpensebagai kepal negara, batas kekuasaan dan batas
si jang ada sudah terang.
Republik Indonesia belum mempunjai tradisi dalam pemerintahan seperti negara-negara Eropa dan negara united
States of America. Karena membutuhkan waktu, untuk
kita di Indonesia tradisi ini djangan ditunggu, akan tetapi
aturan tertulis harus dapat mengganti apa jang tidak ada.
Presiden Sukarno adalah Presiden Konstitutionil, tidak
dapat diganggu-gugat; menteri-menteri jang bertanggung
djqwab menuru't pasal 83 Undang-undang Dasar Republk
Indonesia semen'tara. Siapakah jang dapat menegor atau
mengoreksi Presiden djika ada hal-hal jang tidak diingini?
498

rl

Sekarang mulai dibentuk Dewan Nasional, padahal dalam
Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1g4b sudah ada Dewan Pertimbangan Agung. Dapatkah Dewan
Nasional mengganti dan melebihi faedah Dewan Pertimbangan Agung, dimana sudah terbukti tidak dipakainja, ti-

dak perlunja Dewan Pertimbangan Agung? Tidak perlu
atau tidak dipakainja sesuatu alat belum berarti, bahwa
alat itu tidak perlu. Hal perlu tidaknja ialah terletak kepada kepandaiari si pemakai, dan dalam-hal ini tergantung ha-

ri Aanggota-anggota dari Dewan Pertimbangan

Agung sendiri. Dengan dibentuknja Dewan Nasional kita menudju perubahan negara, akan tetapi perubahan ini belum tentu
mendjadi perubahan jang sempurna. Sempurna atau tidaknja Dewan Nasional tergantung dari orang-orang jang akan
duduk dalam Dewan, dan tjara digunakannja Dewan Nasional. Dapatkah Dewan Nasional mengoreksi Presiden dan
Menteri-menteri?
Negara Kesatuan atau Negara Federasi.
Dalam pasal 1 dari undang-undang Dasar Sementara Replllli_k rndonesia ajat (1) tertulis sebagai berikut: Republik Indone,sia jang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara-hukum jang demokratis dan berbentuk ,,kesatuan".
_ Dalam bagian evolusi umat manusia sudah saja terangkan bahwa terbentuknja Republik Indonesia dan timbulnja
bangsa Indonesia, ini semua termasuk dalam evolusi umat
manusia, 4?n evolusi dunia, jang di,mulai dari djaman Nabi
Adam. Sedjarah dunia menundjukkan timbulnja suku-suku
bangsa, tergabungnja suku-suku bangsa, dan petjahnja negara-negara dalam suku-suku bangsa jang bentji-membentji
(bangsa Israel dan bangsa Arab).
Proses timbulnja negara-negara besar dan djatuhnja negara dalam bagian-bagian ketjil sampai saat ini masih berdjalan sebagai satu proses jang tidak mengenal berhenti.
Memang menurut Pudjangga Einstein, jang meramatkan
djatuhnja Hitler, proses petjah dan bersatu lagi ini adalah
satu proses jang didalam dunia alam dapat dilihat.
Menurut Einstein bapak dari Bom Atoom, didunia ini
ada matjam-matjam proses, petjah dan bersatu lagi jang
berdjalan menurut lingkaran besar, dan lingkaran ketjil.
Djika lingkaran ini besar, proses permulaan dan proses
selandjutnja tidak dapat dilihat karena lingkaran ini memakan waktu atau djauhnja sekian biljun tahun sinar.
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Proses manusia dan-proses alam didunia ini termasuk lingkaran besar. Permulaan proses dapat diraba-raba, akan teptgses selandjutnja, hanja dapat dirasakan dengan hallpi
ti ketjil kita.
gambar_ Proses dengan lingkaran jang ketjil dapat saja
kan sebagai berikut. Hudjan turun, dan sitani -mulai mengerdjakan sawah, ladangnja. Hudjan turun dan mengisi
djurang dipegunungan , terus mengalir kekari-kali dan
achirnja sebagai sungai besar menudju laut. Hudjan turun
dan membasahi tanah, dan matahari dengan sin-ar panasnrynghisap air dan membawa kelangit, untuk Oiatutr
fja
lagi. Begitulah proses bersatu dan bertjerai dari air, guna memberi manfaat kepada umat manusia, tanaman-tanaman tumbuh, mesin berputar dan manusia berterima
E"ri!r. Begitq djuga proses manusia, bersatu untuk mengikuti perintah ruhan, dan berpetjah untuk lebih manfaal,
agar p.?da h,ari"hari jang akan datang bersatu lagi, guna
memelihara kekuatan.
saudara Ketua, dalam djaman purbakala hampir semua
negara adalah de jure negara kesatuan, karena negara-negara ini tergabung dalam keradjaan. Keradjaan adalah sa-

tu-satunja bentuk negara djaman dahulu, dan bentuk negara _r_qpu!li\ adalah djarang sekali (repubtik Nederlanden,
republik wolga, repu,blik Danzig). Dalam djaman purbaka1,1. urusal pemerintah 'adalah sederhana sekali, din
dapat
dikerdjakan dengan sistim kesatuan. Lambat-laun sistim mendjadi lebih ingewikkeld, membutuhkan banjak
jang dengan sendirinja ryembutuhkan banjak kon9ra-ng
trole.
Negara feodal mudah sekali berbentuk kesatuan, akan
tetapi kesatuan ;rni menjebabkan banjak ketidak lantjaran
pemerintahan. satu-satunja pekerdja-an pemerintahair didjaman feodal. ialah pem,ungutan padjak, pekerdjaan lain
tidak ada. Rakjat sama sgkali tidak memberi perhatian apakah rakjat ini diperintah dengan baik atau iioat<. Tempotempo ada pemberontakan terhadap kekedjaman pe-erinpusat, misalnja united states of America terhadap
luh
Inggeris, , dan rakjat Rusia terhadap Tsaar (berontak
_

terhadap kepala geredja Junani)

Melihat perkembangan pemerintahan dimana-mana
chususnja dinegara-negaia besar seperti united sta9.n
tes of America
_

dan

uni sosial sovjet Rusia, Republif nrr.-

jat riongkok, saja mendapat kesan, bahwa untuk Indonesia,
jqng besar daerahnja sama dengan si tiga-negara tersebut
diatas, desentralisasi seluas-luasnja adalah ....... .. desentralisasi seluas-luasnja adalah satu-satunja tjara untuk mengatasi kesukaran-kesukaran didaerah-daerah dan di pusat.
Desentralisasi ini dapat diberi nama federasi seperti di
Rusia, Repubtik Rakjat Tiongkok, atau di United States
of America. What is in a name!!
Saja dengar berteriak: Nica! Kolonialisme! Subversif!
Saudara-saudara Ketua, Nica, Kolonialisme dan subversif
adalah sama dengan deleman di Djakarta, jang akan hantjur
oleh truck-truck modern. Djaman kolonialisme dalam bentuk jang kita takuti sudah liwat. Kedjadian sehari,hari adalah begitu tjepat dan 'bersifat revolusioner djika kita ,tidak

sekali-gus mengadakan perubahan, kita akan ketinggalan
djaman, seperti Belanda ketinggalan Spoor di Indonesia.
Djika Konstituante tidak memberi desentralisasi seluasluasnja dengan nama negara bagian (seperti negara California, negara Georgia) unsur jang tidak bertanggung djawab
akan menunggangi kuda federasi jang akan merugikan perdjuangan kita semua.
Pun didjaman modern, djaman atoom, perbedaan negaranegara akan lenjap dengan sendirinja, ketjuali perbedaan
kesenian. Dengan diberikannja kenegara federasi, sifat kemanusiaan akan tumbuh lebih sempurna untuk kebesaran
dunia.
Sebagai sambutan terhadap pidato Saudara Aidit, memang benar bangsa Indonesia jang sekarang ada ditanah
air kita adalah satu bangsa satu suku berasal dari daratan
Tiongkok, bergerak keselatan dan menempati sebagian dari
Burma, Siam, Malaka dan sebagian besar daerah Indonesia.
Akan tetapi sesudah bersarang di Indonesia, bangsa ini terus-menerus menerima semua aliran religi, kebudajaan, darah, ilmu pengetahuan, bukan sadja dari daratan Tiongkok,
akan tetapi dari seluruh Asia, seluruh Eropa, Marco-Polo
dan sebagian besar dari Afrika dan Amerika jang menjebabkan berkembangnja suku bangsa Indonesia sekarang. Bandjir pengaruh ini jang sesudah Perang Dunia II sangat dirasakan memberi potensi jang besar kepada Indonesia.
Potensi ini dengan memakai kata-kata Presiden: ,,Kita
godog" dan ,.,.., achirnja memberi buah: Borobudur, Ga501

melan, Wajang kulit dan golek, pentjak, krontjong, batik,
tenunan-tenunan, tarian-tarian dan bahasa Indoiresia Bangsa Eropl _jans bgrdlary disini tidak luput dari pengaruhnj-a
seperti _ Multatuli,, Fokker, (Multatulf adalah auteur jang
harus dikenal oleh para siswa di Rusia). Bangsa tionlhol
jrng sekarang ada di Republik Rakjat riongkok aoatatr
berasal dari Eropa, dan kita sebetulnja adalah orang Tiohghoa.

What is in a race!"
Melihat pertjampuran dararh jang banjak itu di Indonesia,
dan melihat keadaan geologisch di Indonesia, kemungkinan
berkembangnjq Indonesia mendjadi negara jang besar adalah besar sekali.
Evolusi bangsa Indonesia, jang diolah oleh seluruh dunia, sangat dipengaruhi alam dan iklim Indonesia, membentuk satu bangsa jang pada saat ini mendjadi satu bangsa
jrng terkemuka. Karena terkemuka ini, sifat-sifat bangsa
kita perlu kami analisir. Karena alam dan iklim Indoneiia
baik sekali, (lebih-lebih-dengan kemadjuan tehnik), tidak
t_erlalu panas, tidak terlalu dingin, tanah dan lautan penuh
deqgan bahan-'bahan penting iang menjebabkan fangsa
Indonesia mendjadi bangsa jang bersifat lemah-lemblt,
akan tetapi djuga bersifat seperti anak ketjil, tidak memikirkan hari 'depan, hanja suka main-main dan beramahtamah, lmaniq_ terhadap siapa djuga, djuga manis terhadap
jang sa,lah.
Untuk ,bangsa Indonesia ini dibutuhkan satu
rumah jang sentausa. Djika tidak sentausa dirusak oleh
anak-anak jang rmain-main dengan aturan rumah-tangga,
jang dapat mengatur rumah dan penghuni-penghuninjt ...
Hal ini perlu dipahamkan ,betulsetul agar
undang-undang Dasar baru sesuai dengan pandangan ini.
Resume

:

1. Manusia adalah lebih penting dari Undang-undang

2.
3.

Dasar.
Pemimpi-n _h-arys dapat ditjegah dari penbuatan jang
salah olg'F uqQls-undang Dasar (Dernran Nasional)I

Persona'lia adalah jang terpenting dalam undangundang Dasar.
Federasi adalah lebih sempurna dari Negara Kesa-

4.
5. 'tuan.
Melihat evolusi manusia

bangsa Indonesia akan
mendjadi bangsa besar, dan mulia.
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6. Lantjar
ng_an

sehat.

berdjalannja isi undang-undang Dasar dePantja sila ialah dasar sosial ekonomis jang

7. undang-undang Dasar jang baru, harus mendjadi

undang-undang _Dasar jbng keramat, jang memberi
pajung, _besar dan ketiil -kepada peiop6r perdju_
angan ,,Suwardi, Soekarno, Hatta, Alimin, Semaun.
B. Federasi hanja dapat diwudjudkan ,melalui Negara
Kesatuan jang sentosa dan adil.
Sekian pandangan saja. Terima kasih.

Ketua: saja persilakan saudara Mr Renda saroengallo.

Mr Renda . saroengallo: saudara Ketua,

pertama-tama

izinkanlal saja
fenj?ryp_aikan terima f.rJin^ rrjr--'t.p"O,
saudara Ketua, jang
terah memberikan kesempatan kepa.
da_ saja
_untuk berdiri dimuka sidang Konstituinte ini untuk berbitjara
seb_agai pengganti. Anggota selraksi iaja.
saudara Binanga

siregar. Adapun sija berbitjara disini

paiiai reristen Indonesia (Parkindo), akan [e1api disamping itu sebagai salah seorang Anggota Konstitu^ante jan! dlpiili ?en
dan karena itu bertindak sebagai penjambung nairr sebuah
daerah $lbagian Timur Indonlsia ;aitu Daerah pemilihan
adalah _pertama-tama sebagai an-ggota Fraksi

sulawesi-selatan_dan
.Tenggara, chrisusnja daerah Toradja,
jang termasuk Keresidenan
Sulawesi-Sel"atan.
Menurut _pa.hp
-saja- memang sejoganjalah kita jang
berkumpul disini sebagai
Anggod Kons-titu"ante, disamirin[
membawa suara partai atau organisasi jang tita *"Liti]
djuga membawa suara dhri daerih masing-m-asing clan dengan demikian perwakilan rakjat Indonesit di Konstituante
ini tidak sadja bersifat perwai<ilan horisontal tetapi djuga
bersifat vertikal, agar undang-undang Dasar jang at"" riita susun itu akan mentjerminkan kehendak haritjita-tjita
karena merupakan perpaduan ideologil3ki?t rndonesia
ide_ologi jals terdjalin dalam iegala golongan melintang
Indonesia dan jang hidup ditempat-tempat tertentu clalam
wilajah negara.
Karena Fraksi ialg saja wakili, seperti djuga dengan
fraksi-fraksi lain, telah sering kali saridara retia mentengarnja, maka ada baiknja djikalau jang saja perkenalkan

,
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terlebih dahulu, sebelum meneruskan pembitjaraan saja
mengenai materi jang sedang kita hadapi, bukanlah Fraksi
Partai Kristen Indonesia (Parkindo) melainkan daerah/ba-

gian masjarakat jang saja sebut diatas tadi, jaitu Toradja.
Saja menganggap penting mengutarakan ini oleh karena
harus diakui, bahwa walaupun sebenarnja kita sebagai wakil
rakjat Indonesia dianggap harus mengetahui masjarakat
Indonesia seluruhnja tetapi pada hakekatnja tidak begitu.
Dengan utjapan ini saja tidak bermaksud akan tidak
menghargai atau mengakui ketjakapan Saudara-saudara
lebih-lebih Saudara-saudara Anggota Konstituante jang ahli
dalam soal-soal sedjarah dan masjarakat Indonesia, tetapi
adalah mendjadi kenjataan bahwa kebanjakan dari kita,
termasuk saja sendiri, pada hakekatnja hanja mengenal
betul salah suatu atau beberapa bagian masjarakat bangsa
Indonesia, lalu memprojektir struktur indonesia umumnja dengan mengambil masjarakat jang dikenalnja itu
sebagai titik-bertolak dan model.
Walaupun pandangan itu tentunja mengandung kebenaran dan tidak dapat dipersalahkan sama sekali, akan tetapi memang djuga ada bahajanja, oleh karena dapat
mengakibatkan melupakan perbedaan-perbedaan jang memang ada disamping persamaan.
Ambil umpamanja utjapan-utjapan umum jang mengatakan bahwa bangsa Indonesia sudah 3 abad lamanja 0i0ia$jan oleh bangsa Belanda, iang pada umumnja barangt<ati
benar, tetapi jrng tidak dapat dimengerti oleh bebeiapa
bagian dari Indonesia jang baru mengenal dan mendengar

adanja Belanda pada abad keduapuluh ini, bahkan barangkali ada jang sampai pada saat ini belum merasa pernah
diperintah oleh sesuatu bangsa lain.
- Saudara Ketua, untuk memperkenalkan
daerah dan suku
bangsa Toradja itu, saja mengadjak Saudara-saudara dalam
pikiran beralih kepulau Sulawesi, jang saja kira semua ,kita
dapat mengenalnja dalam peta.
Maka djikalau tangan-tangan atau kaki-kaki pulau itu kita tutupi, maka tinggallah bagian tengahnja jang penuh
dengan gunung-gunung. Disitulah berdiam orang-orang
bangsa Indonesia jang umumnja disebut suku bangsa Toradja.
Istilah Toradja menurut penduduk pantai berarti orang
dari atas, barangkali maksudnja orang dari gunung. Benar
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tidaknja tafsiran nama itu tidak akan saja persoalkan. Djadi suku Toradja itu berdiam dibagian sebelah uatara dari
bekas Keresidenan'sulawesi dan Daerah Takluknja (sekarang keresidenan Sulawesi-selatan) dan dibagian sebelah
selatan dari bekas Keresidenan Menado (sekarang keresidenan Sulawesi-Utara), djadi bagian utara dari SulawesiSelatan dan bagian selatan dari Sulawesi-Utara.
Alangkah biknja djika utara dari selatan dan selatan dari
utara itu didjadikan sadja tengah, Sulawesi-Tengah.
Oleh karena jang saja kenal baik dari daerah dan suku
Toradja itu ialah jang berada dibagian Selatan, maka kalau
selandjutnja saja menjebutkan Toradja maka iang dimaksud
ialah Toradja bagian Selatan, jaitu iang menurut ilmu dalam Volkenkunde Belanda disebut ,,Tae'-Toradja's" iang
berdiam dalam bekas afdeling-afdeling Luwu dan Mandar,
Toradja, Luwu dan Mansekarang kabupaten-kabupaten
-utara terdapat suku
Toradja iang disebut
dar. Dis-ebelah
Bare'e-Toradja's jaitu dibagian Poso.
Jang dapat saja anggap saja wakili dalam Konstituante
ini iatah suku Toradia jang berada dalam kabupaten-kabupaten Luwu dan Toradja (Makale Rantepao) dan djuga
barangkali jang ada di Mamasa.
Adapun suku Toradja ini menurut orang pandai-pandai
rupanja sudah berabad-abad, barangkali berpuluh abad
berada di Sulawesi, bahwan ada jang mengatakan, bahwa
orang Toradjalah jang pertama mendiami pulau itu, setidak-tidaknja salah satu dari suku-suku jang pertama mendarat di Pulau Sulawesi.
OIeh karena suku Toradja tidak mempunjai kepandaian menulis, maka sedjarahnja hanjalah merupakan tjeritera bersambung jang ditinggalkan oleh nenek mojang kepada turunannja dari anak ke anak, diteruskan dengan se-

tjara lisan.
Sastranjapun dengan tidak adanja surat hanjalah berupa
sastra lisan sadja. Konon kabarnja orang Toradja datangnja ketempatnja sekarang dengan mengarungi lautan.
Menurut orang-orang jang menjelidikinja hal itu dapat
dilihat dari bentuk rumahnja, jang menjerupai perahu dan
karena selalu menghadap keutara, maka orang berpendapat, bahwa datangnja orang Toradja itu dari Utara.
Rumah jang selalu menghadap keutara itu menundjukkan penghormatan ketanah leluhur atau kemauan untuk
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7
kembali kesana. Mungkin disebabkan oleh keadaan tempat
kediamannja, jaitu dilembah-lembah gunung-gunung jang
tinggi, maka pergaulan dengan dunia luar lama terputus,
sehingga kepandaian menulis dari suku-suku Bugis Makasar jang hidup berdekatan dengan mereka (disebelah selatan) tidak dari dulu dioper oleh mereka.
"
Barangkali barulah dalam abad kesembilan belas perhubungan dengan suku-suku itu agak lebih ramai dan dari
merekalah orang Toradja banjak djuga mempeladjari hu-

ruf-huruf mereka.
Pengaruh lain daripada hubungan jang lebih teratur itu,
ialah bahwa dibeberapa daerah penduduk telah berpindah
agama, jaitu dari animisme keagama Islam, lebih-lebih di
daerah-daerah jang lebih dekat kedaerah Bugis, jaitu dibagian Selatan. Tetapi pusat dari daerah Toradja, jaitu
Makale, Rantepao dan Mamasa, sampai pada permulaan
abad ini masih hidup terpisah dari suku-suku jang mengelilinginja.
Barulah pada kira-kira tahun 1906 ketika pemerintah
Belanda memutuskan untuk menduduki langsung bagian
Indonesia itu, maka isolasi daerah Toradja boleh dikatakan
didobrak, baik pada lahirnia maupun pada bathinnja. Unsur-unsur kebudajaan dari luar barulah leluasa masuk dan
mempengaruhi kebudajaan asli. Orang Toradja iang sampai pada waktu itu merasa dirinja merdeka, mulailah mengenal apa jang disebutkan pendjadjahan. Dengan masuknja kebudajaan dari luar masuk pulalah agama Kristen,

jang sekarang dianut oleh kebanjakan orang Toradja.
Dalam hubungannja dengan Undang-undang Dasar, dapatlah sediarah daerah Toradja dibagi dalam beberapa
periode, jaitu:
1. Periode merdeka, sampai tahun 1907. Pada waktu
itu kehidupan masjarakat Toradja dikuasai oleh hukumhukum jang tidak tertulis, djadi djuga hidup ketata-negaraan dalam istilah sekarang dapatlah dikatakan merupakan
Constitution Coutumier, Konstitusi adat. Memang tepat
dikatakan konstitusi adat, karena hukum tata masjarakat
tak dapat dibeda-bedakan apalagi ditjeraikan dari normanorma lain, termasuk norma-norma keagamaan. Meskipun
mendjelang achir periode ini sudah kemasukan unsur-unsur feodalisme, namun dapat dikatakan bahwa desa-desa
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atau negeri-negeri di Toradja masih hidup_bebas_.dibawah
pemuka-pemukanja sendiri dgng?q_ tata adat asli disanasini Aitambah dengan unsur feodalisme.
2. Periode 190? L942. Periode ini dapat dikatakan
- mulai waktu itu kekuasaan Belan'
periode kolonial, karena
tlalah jang berlaku sebagai kekuasaan tertinggi._Undangberlaku boteh dikatakan Undang-undang jang
undang j"ng
-dinegeri
Belanda, iang diSebut Regerings'
diperbudt
R6glement kemudian pada tahun L925 diubah namanja
meirOlaOi Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch
Indi6 atau dipendekkan "Indische Staatsreggfin_g". Meskipun pada waltu itupun lembaga-lembaga asli dengan hu'
i<um-?rutcumnja tetap berdjalan, namuL ilu la-njalah {it"babkan oleh adanja lietentu-an dalam Indische Staatsregeling
jang katanja mengarkui berdj,alannja hukum'hukum asli, se'
iied"ar tidak berteitangan dengan apa iang disebut perikemanusian dan prinsip-prinsip hukum (batja prinsip-prinsip hukum Belanda.
Pengaruh langsung darr pendudukan Belanda ini buat
tanatr"toradja iitafr-Oimasu-kkannja daerah itu. mendjadi

bigian dari d"aerah Swapradj a Luwu, _s_e_hifrgga disitu -berlad"puit Zelfbestuutsrefelen tahun LIZT rkemudian diganti
dengan Zetfbestuursregelen tahun 1938. Peraturan ini memberikan banjak sekali kuasa kep-ada Residen untuk meng,at* "p" jtnd dikehendakinja, sefringga banjaklah perubahrn-p.tununin 5ang didjalankan dalam tridup kenegaraan didaerah Toradja

Periode taOi disambung dengan pendudukan Djepang'
berlaku pada waktu pedalam mana hukum-hukum janE
merintahan Belanda boleh dikatakan diteruskan sadja'
(Le42

1e45).
3. 1945 1949. Kembalinja pendudukan Belanda dan
berlaku sepenuhnja kembali Indische
dengan demikian

StaJtsregeling kemudian ditambah dengan Reglemen Indonesia-Timur.
1950. Periode Republik Indonesia serikat.
4.
Dalam waktu ini berlaku Konstitusi Republik Indonesia
Serikat, jang berarti bahwa peraturan tentang Negara Indonesia-Timur tetaP berdjalan.
sekarang. Periode Republik Indonesia de'
5.
ngan Undang-undang Dasar iang sekarang sedang berlaku.

1949

1950

Djadi dari uraian pendek diatas terrrjata bahwa Undangundang Dasar jang pernah dianggap berlaku didaerah
Toradja ialah Indische Staatsregeling, Konstitusi Republik
Indonesia Serikat dan Undang-undang Dasar Sementara.
Tampak bahwa saja menggolongkan Indische Staatsregeling itu sebagai suatu Undang-undang Dasar. Menurut
paham saja biarpun peraturan itu hanja merupakan Undang-undang biasa, tetapi memang untuk Indonesia dalam
djaman Belanda dapat dianggap sebagai Undang-undang
Dasar, karena itulah jang merupakan Undang-undang pokok, jang harus mendjadi induk dari perundang-undangan
selandjutnja. Dan memang tidak dapat disangkal, bahwa
sebagian besar dari perundang-undangan di Indonesia sekarang ini dapat disumberkan pada Indische Staatsregeling, jang disebabkan oleh adanja peraturan-peraturan
peralihan dalam Undang-undang Dasar
Undang-undang
jang
peraturan-peraturan
berbunji bahwa
Dasar Indonesia,
jang lama masih tetap berlaku sekedar dan sebelum diganti oleh peraturan-peraturan baru menurut Undangundang Dasar jang berlaku.
Dengan adanja ketentuan-ketentuan itu dan disebabkan
oleh lambatnja atau tidak adanja perundang-undangan dalam Indonesia merdeka, maka sebagian terbesar dari peraturan-peraturan dalam lapangan manapun djuga masih Undang-undang (ordonansi-ordonansi) jang bersumber pada
Indische Staatsregeling.
Tidak usahlah kiranja saja mengemukakan banjak tjtlntoh. Tjukup kita menundjuk kepada peraturan tentang
Staat van Oerlog en Beleg (S.O.B.), suatu peraturan jang
timbulnja dalam sistim pemerintahan jang lain lalu diperlakukan untuk sistim jang lain sehingga mengakibatkan
banjak salah paham. Apakah kekuasaan Gouverneur-Generaal jang mendjadi kepala pemerintahan atau jang merupakan pemerintah tunggal dapat dioperkan begitu sadja
kepada seorang Presiden jang bersifat konstitusionil.
Soal jang lain jang tentu m.enarik perhatian Ketua ialah
tidak disebutkannja Undang-undang Dasar tahun 1945 rlalam uraian diatas. Apa jang menjebabkannja? Oleh karena
berhubung dengan keadaan pada waktu itu Undang-undang

Dasar

itu tidak pernah berlaku de fakto untuk daerah

Toradja, sehingga susah untuk menilainja apakah Undangundang Dasar itu berpaedah untuk daerah itu atau tidak.
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Saja harap djangan diartikan salah utjapan ini, bukan
idee Undang-undang Dasar L945 itu jang tidak pernah berlaku untuk daerah kami, melainkan peraturan-peraturannja.
Djadi Undang-undang induk jang pernah berlaku de
fakto untuk daerah Indonesia-Timur umumnja dan daerah
Toradja chususnja ialah selain dari Indische Staatsregeling,
djuga Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undangundang Dasar Sementara.
Dalam kedua Undang-undang Dasar itu banjak sekali
pasal-pasal jang enak kedengarannja. Ambillah umpamanja :
pasal B Undang-undang Dasar Sementara/Republik Indonesia Serikat: Sekalian orang jang ada didaerah
Negara sama berhak menuntut perlindungan untuk diri dan harta-bendanja.
pasal 11 Undang-undang Dasar Sementara/Republik Indonesia Serikat: Tiada seorang djuapun akan disiksa ataupun diperlakukan atau dihukum setjara
ganas, tidak mengenal perikemanusiaan atau
menghina.
pasal LZ Undang-undang Dasar Sementara/Republik Indonesia Serikat: Tidak seorang djuapun boleh ditangkap atau ditahan, selain atas perintah untuk
itu oleh kekuasaan jang sah menurut aturanaturan Undang-undang dalam hal-hal dan menurut tjara jang diterangkan didalamnja.
pasal 16 (1) Undang-undang Dasar Sementara/Republik
Indonesia Serikat: Tempat kediaman siapapun
tidak boleh diganggu-gugat.
pasal 18 Undang-undang Dasar Sementara: Setiap orang
berhak atas kebebasan agama, keinsjafan bathin

dan pikiran.
pasal 18 Republik Indonesia Serikat: Setiap orang berhak
atas kebebasan pikiran, keinsjafan bathin dan
agama ; hak ini meliputi pula kebebasan bertukar
agama atau kejakinan, begitu pula kebebasan
menganut agamanja atau kejakinannja, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain,
i
baik dimuka umum maupun dalam lingkungannja
sendiri, dengan djalan mengadjarkan,-menlamitkan, beribadat, mentaati perintah dan aturan509

aturan agama, serta dengan djalan mendidik

anak-anak dalam iman'dan kejakinan orang tua
mereka.
Dan lain-lain sebagainja.
Sedap kedengarannja, bukan? Tetapi apakah djuga dalam prakteknja diketjap oleh penduduk didaerah kami
itu? Barangkali pertanjaan ini akan terdjawab oleh para
Anggota Konstituante jang mulia ini, djikalau kelak mengadakan penindjauan kedaerah itu sesuai dengan Peraturan-peraturan Tata-tertib.
Djikalau diatas saja sitir pasal-pasal mengenai kebebasan-kebebasan, maka ada baiknja saja batjakan lagi suatu
pasal lain mengenai penghidupan materiil. Pasal 37 ajat
(

1) berbunji

:

Penguasa terus-menerus menjelenggarakan usaha untuk meninggikan kemakmuran rakjat dan berkewadjiban senantiasa mendjamin bagi setiap orang deradjat hidup jang sesuai dengan martabat manusia untuk
dirinja serta keluarganja.
Pun pasal ini untuk kebanjakan orang didaerah Sulawesi umumnja dan dipedalaman chususnja, termasuk daerah
Toradja, adalah me,rupakan salah suatu kutipan dari dongengan-dongengan purbakala be,laka.
Djadi Saudara Ketua, rupanja menempatkan ketentuanketentuan sedemikian itu sadja dalam Undang-undang Dasar
tidaklah ada faedahnja djika tidak dilaksanakan.
Maka disamping memuat peraturan jang baik itu harus
pula diadakan djaminan-djaminan bahwa ketentuan-ketentuan itu dilaksanakan merata untuk seluruh penduduk diseluruh peloksok tanah air, baik dikota-kota Besar maupun
didesa-desa jang terpentjil digunung-gunung dan dipulaupulau ketjil jang ada ditanah air kita ini. Haruslah ditjegah
adanja kemewahan jang berlebih-lebihan untuk beberapa
orang sedang kemiskinan dan kesengsaraan untuk orang-

orang jang lain. Apa umpamanja sanksinja terhadap seorang penguasa tinggi jang menggunakan kekuasaannja
semata-mata untuk memperkaja diri atau golongannja?
Apa umpamanja faedahnja ketentun-ketentuan dalam pasal 53 Undang-undang Dasar Sementara atau pasal ?9
Konstitusi Republik Indonesia Serikat, jang melarang Pre
siden, Wakil Presiden, Menteri-menteri untuk turut dalam
sesuatu perusahaan jang mengadakan perdjandjian dengan
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pemerintah, djikalau pasal itu tidak ada sanksinja? Hal-hal
sematjam itulah jang menurut saja perlu djuga dimasukkan
dalam Konstitusi, djadi bukan sadja kaidahnja tetapi harus disertai sanksi-sanksinja, setidak-tidaknja sanksi-sanksi
itu harus selekas mungkin diadakan dalam sesuatu Undang-undang.
Saudara Ketua, dalam membitjarakan selandjutnja soalsoal apakah jang patut dimasukkan didalam Undang'undang
Dasarbaru nanti, maka saja sesuai dengan kehendak dari
Fraksi saja, hanjalah akan menjinggung pokok-pokok persoalan sadja dan dimana mungkin disertai dengan prinsipprinsip pendirian jang menurut Fraksi saja sebaiknja _un'

tuk

mendlaAi dasar tempat bertolak guna mentjiptakan
sebuah Undang-undang Dasar iang memuat tjita-tjita dan
kehendak dari seluruh bangsa Indonesia dalam segala segi
dan lapisannja.

Dalam pada

itu perlu terlebih

dahulu saja tegaskan,
bahwa pem'bitjaraan saja ini adalah termasuk rentetan dari
pembitjaraan-pembitjaraan dari kawan-kawan sefraksi saja
bai,k jang sudah berbitjara dalam sidang Panitia Persiapan Konstitusi dan rapat-rapat pleno iang telah lalu,
maupun jang ,masih akan ,berbitjara sesudah saja.
Kami dapat membenarkan utjapan salah seorang pembitjara dalam sidang pleno ini dalam babak I, bahwa 'tugas
kita disini ialah ,menj'usun sebuah Undang-undang Dasar
dan bukan pertama-tama untuk membentuk negara.
Adapun pembentukan negara itu adalah suatu proses,
rentetan kedjadian-kedjadian dalam sedjarah Indonesia,
jang mntjapai puntjaknja dengan proklamasi 1945.
Untuk kita bangsa Indonesia proklamasi itu adalah merupakan saat pembentukan jang melahirkan negara Indonesia.Perdjuangan-perdjuangan dimukanja dapatlah dianggap persediaan untuk saat jang bersedjarah itu, sedang kedjadian-kedjadian sesudahnja merupakan tindakan-tindakan konsolidasi, umpamanja pengakuan oleh dunia luar seluruhnja pada saat apa jang disebut Penjerahan Kedaulatan oleh bekas pemegang kedaulatan dalam mata dunia jaitu Belanda, pemulihan negara kesatuan dalam tahun L950,
pemilihan umum dalam tahun 1955 dan sekarang dengan
bersidangnja Konstituante ini untuk menjusun Undangundang Dasar tetap, sebagai pengganti dari Undang-undang Dasar Undang-undang Dasar darurat atau sementara
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jang dulu pernah berlaku untuk negara Indonesia kita ini.
Jang saja maksud dengan pembentukan negara Indonesia
ialah didjadikannja kesatuan masjarakat Indonesia mendjadi sebuah Negara, jang mempunjai Dasar-dasarnja dan
dengan Tudjuan-tudjuannja jang tertentu.
Djadi menurut saja bukan tugas Konstituante ini untuk
membentuk sebuah negara jang berdasar dan tudjuan lain
daripada jang telah diproklamasikan pada tanggal L7 Agustus 1945.
Perlu kiranja saja tegaskan, bahwa menurut saja soal
bentuk negara dalam arti kesatuan atau federasi bukanlah
termasuk esensi dari negara iang telah dibentuk itu. Esensinja ialah adanja Negara dengan dasar-dasar dan tudjuannja. Dalam hal inilah Undang-undang Dasar 1945 jang memuat djuga dasar-dasar dan tudjuan hidup negara mempunjai arti jang besar, djuga untuk daerah-daerah dimana
sebenarnja Undang-undang Dasar itu tidak pernah berlaku

de fakto.
Dengan ini beralihlah saja membitjarakan soal-soal iang
menurut Fraksi saja patut dimasukkan dalam Undang-undang Dasar dengan menjebutnja satu demi satu.
Dasar dan ideologi negara.
Seperti telah saja singgung diatas esensi dari negara
jang dibentuk menurut proklamasi 1945 itu ialah pertama'tama ideologi jang diambil sebagai dasar dari negara itu.
Saja sangat menghormati para perantjang proklamasi
dan penjusun dasar-dasar negara itu, karena dengan hanja
beberapa perkataan sadja mereka telah berhasil menampung intisari dari kehendak jang hidup dalam masjarakat
Indonesia dan merumuskannja dengan sederhana dan dapat
dimengerti oleh kebanjakan orang. Dasar ideologi negara
itu ditjantumkan oleh perumus Undang-undang Dasar 1945
dalam bagian pendahuluannja, Preambule, jaitu kata-kata
penghabisan dari preambule itu, jang menegaskan, bahwa
negara Indonesia jang 'benbentuk Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan rakjat itu berdasar kepada:
,,Ketuhanan Jang Maha Esa, Ke'manusiaan jang adil
dan beradab, persatuan Indonesia dan. kerakjatan jang
dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan dalam permusjawaratan,/perwakilan, serta dengan mewudjudkan suatu
keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia".
i
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landjutnja, jaitu undang-undang Dasar tahun 1g4g dan un,
dang'undang Dasar tahun 1gb0 perumusan dasar-dasar itu
lebih dipertegas dengan kata-kata: Ketuhanan Jang Maha
Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan dan-keadil-,
an sosial.
Menurut Fraksi saja, dasar-dasar jang telah diletakkan
itu dapat dan sejogianjalah ,berdjalan ,terus. Mungkin da.
lam perumusannja, djikalau dikehendaki oleh sidang Konstituantg ini, masih dapat diperbintjangkan, akan tetapi ka,
mi sendiri menganggapnja telah tjukup djelas dan menggambarkan apa jang dikehendaki.
Dasar-dasar jang telah ditetapkan itu sebaiknja mendapat pe_negasan lebih landjut dalam pasal-pasal Undang-un4rng Dasar, tetapi kami berpendapat bahwa penempatan
dasar-dasar itu sudah sepatutnjalah dilakukan dimuk-a sekali, jaitu dalam suatu pirrnjatian Konstituante sampai sekarang ini oleh para pembitjara disebutkan Mukaddimah.
Soal-soal lain jang patut dimasukkan dalam Mukaddimah
itu akan dikemukakan oleh Fraksi saja nanti pada waktu
membitjarakan pokok soal Mukaddimah.
Pada dasarnja kami berpendapat, bahwa dalam Mukaddimah itu dimuat dengan penuh chidmat serta disusun dalam kata-kata jang djelas perdjuangan bangsa Indonesia
dari masa kemasa untuk mentjapai kemerdekaannja, perdjuangan mana mentjapai puntjak penjelesaiannja dengan
meletusnja revolusi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus
tahun 1945.
Seperti telah dikatakan diatas Mukaddimah itu memuat
djuga Dasar Negara dan disamping itu pula tudjuan n€-

gara.
Salah sebuah akibat dari prinsip dasar ,tadi itu ialah jang
mengenai keagamaan. Sila jang saja maksudkan ialah- sil6

Ketuhanan Jang Maha Esa. Dengan'sila ini bangsa Indonesia peqgakui bahwa kernerdekaan jang telatr diperolehnja
itu adalah suatu karunia dari Jang Maha Esa, jrng telah
berkenan memberkati perdjuangannja dalam m6tawan kekuasaan asing dinegaranja sendiri. Buat Partai Kristen In.
donesia (Parkindo) sila ini tid{r merupakan soal lagi dan
dapat kami setudjui sepenuhnja.
__ Kami -mengakui dan bersaksikan adanja Tuhan jang Maha
Kuasa, bukan adanja Agama Jang Esa. Kepada sekalian
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ofang, 'bukan sadja warga-negara harus di:berikan kesem'
patan untuk dengan bebas menganut dan mengadjarkan
keper,tjajaannja dalam suasana penuh toleransi'
lgama
-Pemberian
,
kesempatan ini bukan merupakan suatu hadiah, bukan, kesempatan ini adalah hak mutlak dari setiap
manusia dimana dan dinegara manapun mereka berada.
Kebebasan Agama adalah salah satu hak-hak dasar manusia jang harus diakui oleh setiap 'bangsa dan negara.
Oleh kbrena itu kami setudju bahkan menuntut supaja hak
kebebasan ,beragama ini dima'sukkan dalam Undang-undang
Das'ar nanti seperti halnja dengan Undang-undang _ Dasar
Sementara sekaiatrg, umpamanJa pasal-pasal, 16, 41 dan 43.

Tidak adanja kebebasan agama disementara tempat di
Indonesia sekarang ini adalah sua,tu hal jang tidak dapqt
dirbiarkan berdjalan terus. Kebebasan itu tidak boleh hanja
berupakan kata-kata sadja dalam Undang-undang Dasar

melainkan harus mendjadi pengertian dan keinsjapan iang
mendjadi realitet dalam penghidupan sehari-hari.
Dalam hubungan ini kami sangat menjetudjui prinsip
dari pasal 18 Konstitusi Republik Indonesia Serikat iang
mendjamin, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsjapan bathin dan agama, hak mana djuga meliputi kebebasan bertukar agama atau kejakinan, begittt
puta kebebasan menganut agamanja atau kejakinaqnj.?,
baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik
dimuka umum maupun dalam lingkungannja sendiri dengan
djalan mengadjarkan, mengamalkan, beribadat, mentaati
perintah dan aturan-aturan agama, serta dengan djalan
mendidik anak-anak dalam iman dan kejakinan orang tua
mereka.

Dalam sila Keadilan Sosial tersimpul suatu pengertian
jang rupanja tidak asing untuk bangsa Indonesia. Memang
semendjak dahulu kala masjarakat Indonesia tidak kedjam
terhadap anggota-anggotanja jang oleh karena sesuatu hal
tidak mendapat kebagian djaminan penghidupan jang tjukup. Anak-anak piatu, orang-orang tua tidak pernah dibiarkan sadja. Selalu ada keluarga atau kenalan jang memperhatikan keadaannja.
Dengan terbawanja masjarakat kita kedalam arus moder.
nisme didunia ini, rupanja bentuk dari sistim penjelenggaraan peramalan, jang termasuk salah satu aspek dari kesosialan itu, harus pula disesuaikan dengan keadaan.
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Dengan terbukanja, kehidupan masjarakat desa, dimana
sistim gotong-rojong djuga dalam kesosialan mendapat
perhatian sepenuhnja menurut tjara-tjara kekeluargaan sedjati, maka boleh djadi idee gotong-rojong itu harus di,qalurkan dalam bentuk organisasi jang lebih besar dan lebih
teratur.
lfengenai tjara dan bentuknja Fraksi saja akan mendjumbangkan pikirannja pada saat membitjarakan soal ini tersendiri. Dalam hubungan ini setjara prinsip dapat saja katakan, bahwa Fraksi saja mengehendaki adanja djaminan
sosial jang tersimpul dalam suatu utjapan asing iang berbunji: Zekerheid van de wieg tot het graf". Djadi kepada
tiap-tiap warganegara harus diberi kesempatan untuk, sebelum memasuki gelanggang produksi, dapat hidup dan
memperkembangkan bakatnja, djikalau sudah sampai saatnja untuk turut menjumbangkan tenaganja dengan aktip
maka kepadanja harus diberi kesempatan untuk bekerdja
dan sesudah ia tidak dapat lagi bekerdja masjarakat harus
mendjamin tetapnja ia hidup sebagai manusia sampai ia
meninggal dunia
Dalam sila keadilan sosial itu lebih ditegaskan sila perikemanusiaan, jaitu oleh karena negara tidak akan membeda-bedakan warganegaranja berdasarkan kelahiran atau
hal-hal lain. Kepada tiap anggota negara harus diberikan
kesempatan jang sama, baik untuk menduduki pekerdjaan-pekerdjaan dalam bidang pemerintahan maupun dalam
lapangan lain, dengan demikian tiap-tiap orang dapat memperkembangkan bakatnja masing-masing. Bagaimana tjara
meletalckan sendi-sendi prinsip itu terserahlah kepada si'
dang Konstituante ini.
Dasar-dasar jang lain tidak akan saja bitjarakan satu
demi satu, tetapi akan ternjata djuga nanti dari pembitjaraan selandjutnja dibawah ini.
Hak-hak Dasar Manusia dan Hak-hak kebebasan warganegara.

Soal pokok jang lain jang ingin kami masukkan dalam
Undang-undang Dasar baru itu nanti ialah hak-hak dasar
manusia dan hak-hak kebebasan warga negara.
Saja kira hampir semua Anggota Konstituante dapat menjetudjui dimasukkannja soal ini.
Memang ada djuga jang berpendapat lain, jang rupanja
terlalu menitikberatkan kepada hak-hak mengenai kebeba515
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San berus'aha, akan tetapi menurut saja itu tidak usah menjebabkan pemasukkan hak-hak dasar pada umumnja akan
ditiadakan samasekali.
' : pjit<alau ada beberapa hak jang menurut kita nanti tidale
fisah' dimuat didalam Undang-undang Dasar, maka terse-

rahlah nanti hak mana jang dimaksud itu.
Rupanja pada tempatnja djuga membagi hak-hak itu dalam dua bagian, jaitu:
L Hak-hak dasar manusia jang dipunjai oleh setiap
orang, baik warganegara, baik orang asing jang mendjadi
penduduk maupun orang asing jang hanja singgah sadja
cl-inegara kita. 'Hak-hak inilah djuga harus kita perdjuangkan'supaja berlaku diseluruh dunia, didalam nlgara ma;
napun.

Sebenarnja mengenai hak-hak ini kebebasan tiap-tiap
negara untuk membatasinja harus diperketjil atau ditiadakan sarna sekali, tegasnja dengan adanja hak-hak dasar manusia itu negara-negara seakan-akan terbatas dalam keda.
ulatannja membuat peraturan-peraturan menurut suka ha-

tinja

sadja.

Apa jang menjebabkan adanja hak-hak sedemikian itu?
Djawab atas peptanjaan itu boleh djadi akan berbeda.
beda. Barangkali ada orang jang akan berkata, bahwa hakhak itu diakui oleh karena adanja persesuaian paham antara bangsa-bangsa untuk mengakuinja, ada norma internasional jang tidak boleh dilanggar oleh negara-negara
i"og turut mengadakan norma internasional itu.
mungkin djawaban jang lebih mentjari sum., Ada djuga
bernja jang lebih dalam, jaitu bahwa hak-hak itu adalah
hak-hak jang sejogianja dipunjai oleh tiap-tiap manusia,
memang tersimpul dalam arti kemanusiaan, seliingga biar.
pun tidak disepakati oleh bangsa-bangsa, hak-hali-itupun'
akan tetap diakui.
?emandangan jang lebih mendalam tentang hal ini, demikianpun perintjian hak-hak jang kami anggap termasuk
golongan ini, akan kami kemukakan pada wat<tunja nanti.
II. fisamp_i_ng ha\hak dasar manu-sia itu, kami anggap
-n6perlu,. djuga- dimuat dalam Undang-undang Dasar
Sang
nja dipunjai oleh mereka, jang mendjadi-anggota dar-i ne.
gara -trndon-esia, ialah warganegara. Hak untuk mendjalankp perusahaan umpamanja atau untuk diangkat menqjaoi
,

s,tr6

pendjabat pemerintahan, semuanja itu selajak_nja hanja diberikan kepada warganegara. _Disamping _hak-htF warga'
negara tentu ada djuga kewadjiban-kewadjiban_nja.
Dari golongan ini, jaitu kewadjiban-kewadjiban, hanja
beberapa Sang biasa dimuat dalam Undang-und_ang D_asar,
oleh karena salah satu sifat fungsi Undang-undang Dasar
ialah menetapkan hak-hak dari anggota masjarakat iang
tidak boleh diganggU oleh penguasa-penguasa negara, se'
dangkanpun tidak dtrteh diganggu oleh undang-undang.dlikalau Undang-undang Dasar tidak dengan tegas mengizinkannja.
Sebatiknja mengenai kewadjiban-kewadjiban - dapat dikatakan, bahwa undang-undang boleh mengadakan kewa'
djiban-kewadjiban jang dianggap oleh pe_ngupd-ang-undang
pbrlu, asal tiOat< bertentangan dengan- hak-hak ian_€ meirurut Undang-undang dasar tidak boleh diSanggu. Ketentuan umpamanja bahwa tiap-tiap orang diwadjibkan untuk masuk sesuitu agama, tidak mungkin diadakan dengan
undang-undang oleh- karena Undang-undang Dasar men'
kebebasan beragama.
djamin
"
Sebatiknja Undang-undang dapat mewadjibkan tiap-ti
' ap orang untuk sebagai saksi berkata benar, o,le! karena
tindang-undang tidak mernberikan hak untuk berdttsta.
Djadi kewadjiban-kewadjiban tidak perlu diatur didalam
undang-undairg dasar, tetapi ada baiknja djuga kalau ada
jang Oitjantumkan, umpamanja kewadjiban untuk turut
membela negara.

mempunjai hak-hak jang tertentu dan dapat diberi kewadjiban-kewadjiban iang ter'
tentu pula, maka harus diketahui siapa iaqg mendjadi
warga negara itu. Penentuan warga negara bo,leh ,diatur
nanti dalam undang-undang biasa, tetapi pokok-pokoknja
pula tertjantum dalam Undang-undang D_as-ar.
-perlu
Mengenai hal ini, Fraksi kami berpendapat, bahwa 5ebaiknja hanja ada satu matjam warganegata, jqng ryempunlai hak dan kewadjiban jang sama. Kami tidak dapat
menjetudjui adanja perbedaan-perbedaan dalap urlpflIlla-

5i.x'l-'?fff1f i?l;'esara

nja:warganegataketurunanaslidantidaka.sli.
-karena
prinsip itu mengandung persamaan 'be:
Tetapi
tul-betul antara sesama .warganegara, maka harus ditje$ah
supaja djangan ada wargane gara iang mempuniai lebi'h
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banjak hak dari jang lain, umpamanja ,karena disamping
kewarganegaraan"Indonesia mlsi! mendjadi- anggota dari
jan[ tain. Kepada mereka harus didjelaskan, bahwa
"egriu"
Oiiiriir mEreka masih mempunj_ai kewarga! e gar.aan- asin g,
nirt i mereka tid"ak mungkln disamakan haknja.-dengan
*irga"egara biasa. Teg_asnja mereka harus memil'ih' men'
O:ffi an?gota neg_ar? Indonesia atau mendjadi- anggota
waktu
iiiit. Sebiiknja ditentukan sesuatu djangkapemilih"tiila
dai'am mana mereka'itu harus telah mengadakan
annja.

P"eraturan-peraturan tentang- pewarga-negaraan dan
t<etritangan kbwarga negaraan sebaiknja .ditetaphan dengan

Gda;g:undang. balam hal ini rupanjq Unda,ng-undang
Dasar [arus mimbuat ketentuan tegas bahwa dalam waktu

t r6"t"

Undang-undang

itu sudah harus selesai, d-jadi me-

ildffi iuttu [erinta]i dari pembuat-Undang-undang,
.D"sematjam
Ketentuan
Undang-irndang.
pemnuat
Iri f.p.Aa
iit Oapat kiranja dimuat dalam sesuatu ketentuan peralihan.

paeiafr, Bendera, LambarLg, Lagu Kebangsaan dan Bahasa

-

Negara.

S"oat-soat jang perlu pula diatur atau disebutkan didaDaiar ialah Daerah atau Wilajah- Ne'
fam-UnAang"-ut;airg
-iar:^,dan Bahasa
g;nd"."r, Lailrb_a1g_,

tf.gitr.
-b.E

-Wfeng.nai

.Lagu

-Kebangsaan
fial-hai ini-se$laratr telah meringaqFan
Rupanja tidak akan ?da perselis'ihan

iOitttt [ita.
hal-hal tersebqt,_ djadi
i;ii;*'aidatam sidanb ini tenta_ng
dengan' mengambil keten-

iiriiit

merumuskannJa_sadja
iuiff-tetentuan dalarn Undang-undang Dasar-Undang-unA.anA briar lang telah ada atau pernah ada sebagai bahan.
Kedaulatan.
Saudara Ketua, sekarang saia berpindah kepada suatu
rorfpirl-tt iiin, iang menu--rut gaja patut ditjan-tumkan di'
dalarir Undang-unOang Dasar, jaitu soal kedaulatan.
Pembitjara-pembitjara
iang lalu djuga menjinggung ma-sepintas
talu $?Ptt dikatakan, 'bahwa dalam
teri ini, dan
hal ini'pendapai para pembiijara _ada berlain-lainan. Me'
mang fril itu- dafat dimengerti, karena soal kedaulatan
Aip"T ditindjau Sedemikian rupa .sehingga r.apat- sekali
ttunungrnnja dengan pandangan hid-uP ..{tli .stpemlqitjara.
Rupinja"mengenai pengertian dari istilah.ini sadja me'
mang seOiat< dahulu kbla tidak ada persesuaian paham an'
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lara para sardjana kenegar aan, sehingga saja pernah fir€frrbatja dalam buku seorang sardjana negara Belanda (Iftanenburg, Het Nederlandsche Staatsrecht deel I, pag. 84,
zesde druk) : ,,Ove'r geen term der staats- en volkenrechtswetenschap is misschien zooveel misverstand ontstaan (als
over de term ,,souvereiniteit"). Barangkali tidak ada isti.
lah lain dalam ilmu kenegaraan dan ilmu hukum bangsabangsa jang rnenimbulkan begitu ,banla'L perselisihan paham daripada istilah kedaulatan.
Dari utjapan sardjana ini, jaitu Prof. Kranen'burg, dapat
kita lihat bahwa istilah ,,Souvereiniteit" itu dipakai dalam
ilmu kenegaraan dan dalam ilmu hukum 'bangsa-bangsa,
Undang-undang Dasar Sementara-pun menurut saja mempergunakan perkataan ini dalam dua arti itu. Dalam bahagian terachir dari Mukaddimah disebutkan: ,,dalam masjarakat dan Negara Indonesia Merdeka jang berdaulat sempurna". Kata-kata sematjam itupun ada dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat dan dalam Undang.
undang Dasar tahun L945 dalam mana disebutkan: ,,Negara
Indonesia, jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur". Dalam pengertian pertama ini dapat kiranja kedaulatan itu diuraikan setjara negatip dengan mengatakan,
bahwa negara itu berdaulat djika ia tidak dikuasai ol,eh kekuasaan lain dalam pengertian hukum, dan ikut serta
dalam pergaulan b,angsa.bangsa sebagai subjek hukum.
Pengertian diatas ini ialah pengertian dalam hubungan

dengan ilmu bangsa-bangsa.
pitam kenegarlan intdrn pengertian kedaulatan itu akan
lebih menimbulkan ketidak sesuaian paharn antara kita
disini sepe,rti jang saja katakan diatas, tetapi dalam arti
seperti dimaksud dalam Mukaddimah, saja jakin tidak akan
rnendjadi pertengkaran dalam sidang ini.
- ,,Kedaulatan" dalam hubungan ketatanegaraan, ingin
saja artikan: Kekuasaan tertinggi. (pasal 1 ajat (2) dari
ketiga Undang-undang Dasar).
Sipakah jang mempunjai kekuasaan tertinggi dalam negara? Djikalau pertanjaan ini demikian bunjinja, maka

Fraksi saja kiranja akan dapat mengikuti djalan pikiran
jang tersebut dalam ketiga Undang-undang Dasar. Memang
dalam hukum negara positip dalam negara itu sendiri mesti ada badan jang memegang kekuasaan tertinggi. Apakah
itu disebut negara sendiri, ataukah disebut perasaan ke-
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aditan ataukah tjukup dikatakan rakjat? Darimanakah
sumber kekuasaan para penguasa? Negara ,Rakjat atau

Hukum? Ataukah masih ada sumber lain?
Dalam hukum positip kekuasaan tertinggi itu ada dalam tangan sipembuat peraturan. Sipernbuat pg1aluranlah
jang meirentulan apa juttg boleh dan apa iang tidak boleh.
Sipenguasa harus tlt<tut< kepada peraturan-peraturan jang
teiah diperbuat dan melaksanakannja. Sipengxasa_ memetik
perbawainja dari peraturan-peraturan jang diperbuat oleh
peraturan-Peraturan.
sipembuat
'Djadi mdnurut
djal-an pikiran itu siapa jang mempunjai
kekuasaan tertinggi? Dalam pemeliharaan negara sehari'
hari itu ialah pembuat undang-undang dan dalam sqatr
pembuatan peraturan jang lebih tinggi dari undang-undang
j"ttg berkuasa ialah sipemlr1at per-aturan itu.
" nlaAi disalin dalam- istilah peralatan negara Indonesia
menurut Undang-undang Dasar Sementara, maka jang. dimaksud ialah Parlemen-dengan Pemerintah dan Konstitu'
ante. Oleh karena Konstituante dianggap hanja bersidang
sekali sadja maka jang mendjalankan kedaulatan itu ialah
Parlemen dengan Pemerintah.
Menurut Undang-undang Dasar tahun L945 badan itu ialah Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Djikalau kita telah
melihat iiapa jang mendjalankan kedaulatan itu, maEa !i*=
bul pertanj-aan: Apakah kekuasaan itu orisinil ata_u ]{ge_leid'
diambil ataa dipeioleh dari instansi lain? Djawab Undang:
undang Dasar i.ng ada ialah: Kekuasaan ftu hanja didjalankannja sadja, dan sumbernja ialah Rakjat, jaitu semua
wargane gara Indonesia.
Djadi menurut hukum positip kedaulatan adalah ditangan rakiat. Uraian sematjam ini dapat kiranja diterima
oleh Fraksi saja dengan pengertian, bahwa rakjat itu adalah rakjat dari suatu negara jang berdasarkan antara Iain
Ketuhanan Jang Maha Esa dan Perikemanusiaan.
Pertama harus diinsafi ba'hwa negara itu mempunjai
dasar dan dalam lingkungan negara itu rakjat memegang
kekuasaan tertinggi dengan tidak melupakan dasar-dasar
negara. Dan memang oleh karena rakjat itu terdiri dari
manusia-manusia dan manusia-manusia adalah takluk ke'
pada hukum jang lebih tinggi, maEa dqt4m mendjalankan
i<ekuasaannja itu ia pada hakekatnja tidak sebebas seperti

iangsepintaslalu.kelihatandari:istilahkedaulatan.
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Saudara Ketua, dalam pengertian bahrva kedaulatan ada
ditangan rakjat tidak sadja tersimpul pengerlian ,,volkssouvereiniteitr', melainkan djuga,,staatssouvereiniteit" oleh

itu tidak boleh tidak terdiri dari
dan dikendalikan oleh rnanusia-manusia; demikianpun

karena ,,staat", negara,

,,rechtssouvereiniteit", karena iang merasai dan menentuiian keaditan (hukum) ialah manusia-manusia, jalg oleh
karena mempunjai sifat sebagai machluk Tuhan jang. redelijk dapat- menilai adil tidaknja sesuatu; mereka i_aqg
segala sesuatu dalam dunia ini asalnja
merigakuf
-Tuhanbahwa
seru sekalian alam tidak boleh tidak harus
,dari
berpendapat, bahwa kedaulatan- jang _d?lt* se,suatu negara
dikitakan ada dalam'tangan rakjat adalah kedaulatan jang
bersumber kepada dan fakluk kepada Kekuasaan Tuhan.
Oleh sebab itu segala tindakan jang didjalanl,ran atas nama kedaulatan rakjat tidak dapat diakui sebag_ai benar, dji'
perintah Tuha1. Sesuatu kelukalau bertentangan dengan
-memaksakan
untuk menganut setusan umpamanja jang
suatu pan'dangan triOup tertentu oleh karenanll tidak dap;t dibenarkln, diika bertentangan dengan suluh Tuhan
jrng ada dalam tiap-tiaP manusia.
" djadi meskipun luridis formil kedaulatan itu ditangan
rakibt
dan dilaksanikan oleh Pemerintah tetapi kekuasaan
"tidak
melanggar hukum jang lebih tinggi.
dapat
itu
-dan
Kedudukan wanita.
Keluarga
Disamp-ing hal-hal jang telah disebut diatas, Fraksi Partai Krist-en Indonesia- (Parkindo) djuga menganggap perlu
untuk memuat dalam Konstitusi soal Keluarga dan Kedudukan Wanita, jang akan dibentangkan tersendiri oleh
Anggota lain dari Fraksi saja.
Dasar Pedoman Politik Negara.
_

Seperti telah saja uraikan tadi, ketjuali ideologi dan
dasar.dasar negara, pada pembentukan negara Indonesia
pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 memang telah pula ditjantumtran tufljuan bangsa Indonesia dengan memproklamirkan kemerdekaannja
Sudah banjak sekali kita dengar dari pemimpin-pemimpin kita, demikianpun telah sering kali dapat didengar da"
lam sidang Konstituante ini, bahwa pembentukan negara
jang merdeka, Proklamasi Kemerdekaan, bukanlah, merupakan tudjuan melainkan hanja dianggap sebagai suatu

djembatan,

,
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Djembatan itu djangan hendaknja hanja berupa djembatan emas jang bagus kelihatannja melainkan sebaiknja
merupakan djembatan jang kokoh kuat untuk dapat dilalui
menudju tudjuan jang dimaksudkan. Tudjuan itu dapat kiranja disimpulkan seperti jang tertulis dalam Mukaddimah
Undang-undang Dasar Sementara tahun I-950 dalam katakata: untuk mewudjudkan kebahagiaan kesedjahteraan,
perdamaian dan kemerdekaan dalam masjarakat dan Ne'
gara-hukum Indonesia Merdeka iang berdaulat se'mpurna,
djadi tidak sadja untuk mentjapai kehidupan iang makmur
tetapi djuga harus bahagia.
Kesedjahteraan materiil harus dibarengi dengan kese'
djahteraan rohani dalam masjarakat jang hidup damai. Untuk melaksanakan tudjuan-tudjuan jang. luhur itu, sebaiknja dalam Undang-undang Dasar diberikan pedoman pokok kearah mana kita harapkan mentjari djalan kepada
tudjuan itu. Ini adalah sesuai dengan iang telah diutjapkan oleh kawan sefraksi saja, Mr Simorangkir, dalam pida'
tonja dalam rapat Panitia Persiapan Konstitusi iang baru
lalu, bahwa Undang-undang Dasar itu selain merupakan
,,mijlpaal" djuga merupakan,,wegwijzer".
Dalam hubungan ini menurut saja baiklah ditentukan
dalam Undang-undang Dasar, dasar-dasar perkembangan
selandjutnja mengenai antara lain:
1. Pendidikan: Negara haruslah menjediakan fasilitet'
fasilitet jang tjukup, agar kepada tiap orang diberi kesempatan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Tiap-tiap
orang haruslah mendapat bekal guna dipergunakannja dalam penghidupannja guna kepentingan dirinja sendiri, te'
tapi djuga dengan demikian guna 'kepentingan masjarakat.
Pendidikan-pendidikan kedjuruan hendaknja diperhatikan benar'benar. Hak seseorang atau sesuatu badan untuk
mendirikan badan perguruan harus didjamin. Pembatasan-

nja hanjalah dapat disandarkan kepada kepentingan

urnum.

Pendidikan bathin sangat diperlukan, antara lain pendidikan kerohanian. Kepada tiap-tiap orang harus diberi keleluasaan memilih matjam perguruan untuk anak-anaknja
dan lain-lain sebagainja.
2. Kebudajaan: Pemerintah harus mentjurahkan perhatiannja atas kebudajaan dalam arti jang seluas'luasnja.
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Dalam hal ini perkembangan kebudajaan daerah tidak bo'
teh dilupakan.
Kebutiajaan daerah itu harus didjamin perkembangan'
nja, diasuh, dipetihara semoga perpaqyln antara kebudajdair-t<eludijaair itu dapat pula- mendjelmakan kebudajain u*um Indonesia, disamping kebudajaan-kebudajaan da'
erah sendiri-sendiri.
iang
3. Perburuhan: Pengisapan seperti diwaktu-waktu
unsosial
ditiadakan. Djaminan
lampau sudah selajaknja
-diperhatikan
sepenuhnja oleh pelut-p"ta buruh hirus
nguaia. Kesenangan dan kegiatan kerdja harus diusahakan.

4.

Agraria: Oleh karena kira-kira S0% dari rakjat Indonesia lOatatr petani, maka soal agraria harus Pqla rnendjadi perhatian utama dan harus ditjantumkan dalam Un'
dang-undang Dasar.
Oitam hu-bungan ini jang menarik perhatian -saja ialah
adanja berbagai-sistim hukum tanah dalam masjarakat Indonesia.

Mendjadi pertanjaan, apakah keadaan sedemikian itu da'
pat berfangsung terus ataukah harus ditindjau kemb-ali.
' Baik mengenli soal ini, maupun mengenai soql-qgal pendidik;n, kebldajaan dan'perburuhan tersebut tadi hanja
tah saji singgurig sepintas lalu supaja dimasukkan dalam
unaang-unolig basar, sedang mengenal. n-11d?ngal .dan
sumbaigan kailri akan dikemukakan nanti djikalau sidang
Konstitulnte ini sudah tiba pada saat membitjarakan ma'
teri itu tersendiri-sendiri.
kebahagiaan
5. Keamanan: Untuk dapat mentjiptakan
dan kesedjahteraan, soal keamanan perlu sekali, sehingga
soal inipuri tentu patut dimasukkan dalam Konstitusi. Bah'
kan dalam abad-abad iang lampau, tugas pemerintah jang
.terutama ialah mendjamin keamanan. Dalam pandangan
kenegaraan waktu itu, rust en orde-lah jang _!uga-s terpenting lari alat-alat negara. Negara harus mendjamin supaja
warga nagaranja dapat hidup tanpa ketakutan.
Soal-soal lain pada waktu itu dibiarkan kepada orang seorang untuk sendiri'sendiri atau bersama-sama dengan
oran! lain mengaturnja sendiri. Tjampurtangan pemerintahan dalam soal:soal ekonomi umpamanja tidak dianggap
perlu, atau harus dibatasi seketjil-ketjitnja, demikianpun

dalam hal-hal kesosialan. Meskipun. pandangan sematjam
itu sudah boteh dikatakan hilan! dari *;fr'b;t"iTni,""rdjuga sekarang soal keamanan itu tetap salah-satu
Tun
tugas pemerintah jang terpenting.
oleh sebab itu dasar-dasar politik keamanan, baik untuk
urusan intern qlqupun terhadap dunia luar, ,perlu pula m€fl,
dapat tempat dalam Undang-undang Dasar.
salah satu unsur dari keamanan itu ialah soal pertahanan
negara, igg nanti akan kami bentangkan lebih djauh dji:

o"[lu

ili:t#lnffilTf;ngenai

persoaran perekonomianpun Fraksi Partai Kristen Indonesia (Parkindo) akan mese_njumbangkan pikirannja pada waktunja. Hanja saja
butkan disini, bahwa menurut kami perekonomian -harus
diatur dengan mengambil keadilan sbsial sebagai drmr,
da_n. belpedoman kepada peninggian taraf penghidupan

rakjat Indonesia.

sebagai kita ketahui negara kita amat kaja dengan ke.kajaan
alary, sekarang terletak pada kita uirtut

gun_akan kekajaan

m--emper-

itu untuk kemakmuran masjarakat liita.

Kroq dapat menjetudjui pendapat, bahwa perusahaan-

pe_rusahaan jang menguasai kehidupan banjak orang di.
selengg_arakan oleh Negara, demikianpun bahwa padf dasarnja kekajaan alam Indonesia harus dipergunafan diba-

wah pengawasan masjarakat.

7.

Keuangan: Bagaimanapun bentuk negara, peredaran
uang seharusnja dalam satu tangan, demikianpun hubungan pembajaran dengan luar negeri perlu djmuat serta
pembuatan uang dengan peredarannja.
Demikianlah sepintas lalu beberapa pokok pedoman politik negara, jang menurut Fraksi saja patut nanti diafur
prinsip-prinsipnja dalam undang-undang-Dasar, dengan pe:
nggrtian bahwa itu hanjalah beberapa-diantaia po[ok-fo-

kok persoalan.
oiganisasi nrgrru
setelah menindjau_ ideologi,- dasar, dan tudjuan negara
se{1 beberapa pokok persoalan, maka sekaiang tibilah
waktunja
membitjarakan oiganisasi negaraf
-untuk
Dalam hubungan ini menurut saja jang perlu diatur da.
lam p19"ns-undang Dasar ialah, "neirtu[ -negara, bentuk
dan.sistim' pemerintahan , arat-alat dan soal dalrah dan pei

merintahannja.
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Bentuk Negara/soal daerah.
oleh karena soal bentuk negara dan soal daerah erat
hubungaryi?, maka s{a dalam pembitjaraan saja ini hendr\ mentjoba membitjarakannja bersama-sama. soal daer?!r dipengaruhi oleh soal bentuk negara dan sebaliknja.
Menurut pandangan Fraksi saja, kita tidaklah a priori harus berpegang kepada sesuatu bentuk, jaitu kesituankah
atau federasikah_. Jang mendjadi kejakinan kami ialah,
bahwa kesatuan-kesatuan daerah jang merupakan bagian
dari negara, djanganlah merupakah daerah jins ditakjukkan. Daerah-daerah itu harus mempunjai teiitinan, bahwa
meskipun bukan merupakan daerah t-at<tut- tetapi toh delBan suka rela mengakui, bahwa daram beberapi hal ddalah untuk kepentingannja sendiri djikalau hal-hal itu diselenggarakan dalam suatu kesatuan"jrng iebiii bil;.
selaras dengan jang telah saja kemukakan pada awal
pembitjaraan saja ini, bahwa benluk negara bukanlah mendjadi esensi dari pembentukan negara Indonesia pada tanggr] 17 Agustus tahun L9 E, maka saja berpendapat bahwa
tidak p?d,a_tempatnja djikalau kita memilih negara kesatuan,_hanjalah oleh karena bentuk itu telah dipakii pada per-

mulaan proklamasi.
.. P..qit ianp-un sumpah pemuda tahun 1g2g menurut saja
tidak 9up?t.dipakai sebagai argumen jang terpenting unttik
menjetudjui negara kesatuan.
Pikiran jang pokok menurut hemat saja ialah: Bentuk
apakah jals paling sesuai dengan Negara Indonesia untuk
melaksanakan
telah dibentangkan di-tudjuan-tudjuan-jang
"sesuai
atas tadi dan benfuk
apakah jrng
dengan a?sai-oa-

sar negara.
Dasar negara

-mengehendaki antara lain Kebangsaan.
sumpah p_emuda dj_uga
mengehendaki satu bangsa. ilIenu.
rut saja kesatuan-bangsa ltu atau kebangsaan-tidak perJu te.rikat pad? _ Negara kesatuan, kebangsaan Indone.
sia . djuga ada dalam
rasi.

bentuk jang iain, umlamanja fede-

Djldi

kembati saja kepada pertanjaan tadi: Bentuk
.jrls-_ 4lput mendjamin
-negeri teitjapainja tudjuankita?
Melihat keluar
tidak^ akan *enoiong
lqdjuan
kita mendjawab pertanjaan ini, klrena akan kita lihat bahl
wa kedua bentuk itu, kesatuan dan federasi, didjumpai
manakah_
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diberbagai,bagai negara dtl rupanja disana keduanja berbaik, atau tidak baik.
djalan
"
Maka sesuai dengan pandangan diatas tadi, bahwa ba'
gian-bagian iang bersatu qgnqja-dikan negara Indonesia
f,arus merasa s-enang mendjadi bagian negara itu, iqng
berarti bahwa daerah-atau bagian itu harus mempunjai kebebasan dalam menjelenggarakan rumah tanggaljq sendiri didalam lingkungan Indonesia, maka _soal- po_kgk -seka'
rang ialah: Siitim manakah l_qng mendjamin ktlbebasan
itu tan serentak dengan itu djuga mendjamin keutuhan
negara dalam keseluruhannja?
bjawaban jang dapat saja ketemuka.n pada saa.t ini ha'
njalih jang 6ersifat negatip, jaitu: sistim negara kesatuan

jing

m-emdgang semua -kekuasaan, d?l"T man?. se_gala_sepusat, tidak- dapat dipakai. Hal

iuuTu bergintu-ng kepada
ini telah d-ibukti[an otefr tedjadian-kedjadian pada dewasa
ini. Memang sulit untuk negara kita. iang begini luas terlebih dengair alat-alat perhubungal iuls ada sekarang un'
tuk mengaturnja dari satu tempat sadla'
Geogratis negara Indonesia sanga! lu_as dal {juga_dalam
bidang-kebutuliannja masih sangat berbeda-beda, sehingga
oranglatau orang-oiang iang daplt merasa {tn. mengatur
segai-a kepentingan itu, djikalau _keputusa1nja.. harus sen'
tril, rupairla akan harus merupakan ',genieen".
O;aOi negara kesatuan dengan pemusatan segala- keku'
asaa'n tidalimungkin mendjamin perkembangan Indonesia
setjara merata dan sebab itu akan selalu menimbulkan
ket-egangan-ketegangan antara pusat dan bagian-bagt3n.
federasi itng terdiri dari negar-a-negara bagian
Negaia
-pula
jang
bersifat ientralistis? Dalam hal ini legara'nekebari 6agian seakan-akan memberikan dengan sukarelasenfada pusat beberapa soal iang harus dituus setjara
tral, dmpamanja pbtitit< monetair, pertahanstr, hubungan
luar neg-eri,' politit perekonomian, pergur,uan tinggi dan
sebagaiija. Tetapi dalam negara-negara bagian iang di'
urus-pula setjard sentral itu,- akan timbul pula soal-soal
seperti dalam negara kesatuan. -Bagian-plSilnnja akan me'
raia tidak senang lagi. Djadi ini mengakibatkan lanja tim'
-butnja beberapa-pusat sebagai pengganti pulat iang satu.
Ataukah kepaha liap-tiap bagian jqng .ketjil, umpamanja
sebesar kabiipaten sekarang akan diberikan status negara?
Dalam hal ini mungkin terbukti-bahwa negara-negara itu
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tidak mungkin melakukan tugas jang tidak diberikan ke'
pada pusat. Djadi rupanja sistim inipun tidak akan mem-

bawa hasil jang ditjita-tjitakan.
Sekarang marilah kita tindjau negara kesatuan jang terbagi dalam bagian-bagian iang berhak mengurus _rumah
tangganja sendiri, bagian-bagian mana terbagi pula atas
bagian-bagian iang lebih ketjil iang djuga otonom. palam
naf ini teoritiJ dapat kita mengtonstruksikan pembagian
kekuasaan atas dua djalan.
Pertama: Negara jang berdaulat itu dalam pelaksanaan
tugasnja berkenan mendelegasikan kepada daerah-daerah
sistim desentralisasi.
beberapa dari tugasnja,
-otonomi
daerah tidak terdjamin, karena
Dalain hal ini
pusat sewaktu-waktu dapat memperketjit bidang kebebasannja.
Oiit<atau pendelegasian ini dilakukan didalam Undang'

undang Dasar maka lebih terdjamin otonominja oleh ka'
rena pengundang-undang tidak berhak memperketjilnja,
pemerintah sadja.
apalagi
Kedua: Negara jang berdaulat itu mendapat dari da:
erah-daerah kekuasaan-kekuasaannja, dan daerah jang
besar me.ndapat dari daerah jang 'ketjil kekuasaan-kekuasaannja. Djadi dalam pandangan ini pada mulanja kekuasaan-kekuasaan ada pada daerah iang terketjil, lalu menjerahkannja kepada daerah iang diatasnja dan demi'
kian seterusnja sampai kepada Negara. Sistim 'teoritis ini "
dapat kiranja diberi nama ,,vrijwillige gedeeltelijke
pemusatan sebagian dengan sukarela.
centralisatie"
Pada dasarnja tugas iang dengan sukarela diserahkan
kepada kesataun jang lebih besar itu harus sama untuk
tiap-tiap daerah, djadi harus pula dirundingkan setjara
sentral, umpamanja dalam Konstituante.
Sebenarnja ked'ua stelling jang teoritis abstrak ini, pada
hakekatnja nanti sama, tetapi hanja psychologis barangkali
berbeda. Dalam kedua hal itu soal iang penting sebenarnja
ialah djaminan otonomi dan apakah kekuasaan dan tugas
daerah didjamin dengan menjebutkannja satu per satu atau
tidak.
Kalau tugas-tugas jang akan diselenggarakan oleh Pusat
jang dise'butkan satu demi satu, maka sampailah kita ke'
pada perbatasannja dengan negara federal.
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Djadi pada hakekatnja bukan nama kesatuan atau fede'
ral jang menentukan, rnelainkan tjara pembagian ke'
kuasaan.

Tegasnja pemilihannja mendjadi: Atau Kesatuan de'
ngan otonomi jang terdjamin, sebaiknja dalam Undang'
undang Dasar, atau Federasi dalam mana djuga bagian'
bagian dari negara bagian didjamin otono'minja dalam
induk undang-undang pembentukan negara bagian itu.
Tetapi dalam kedua-duanja harus diberikan kesempatan
dari wakil-wakil daerah untuk turut menentukan politik
pusat, umpamanja dalam perwakilan pusat. Dalam perwa'
kilan pusat itu hendaknja selain dari perwakilan umum seperti iekarang djuga diadakan perwakilan daerah-daerah,
tegasnja sistim dua madjelis perwakilan.
balam pemandangan selandjutnja, untuk mempermudah
pembitjar-aan, saja memakai bentuk kesatuan sebagai dasar.
Djadi hanjalah untuk mempermudah sadja.
Oleh karena dalam hubungan bentuk negara ini telah
dimulai dengan memkombinasikannja dengan daerah, maka baik serentak saja sebutkan, bahwa hubungan keim'
bangan keuangan sepatutnja pula ditjantumkan dalam Un'
dang-undang Dasar.
Soal berapa tingkat daerah iang akan diadakan dan bagaimana pembagiannja belurn akan saja singgung disini.
Bentuk dan sistim Pemerintahan.
Tentang bentuk pemerintahan kami tetap berpegang
kepada bentuk Republik dalam mana sebagai kepala
negara bertindak seorang presiden, djika dianggap perlu
dibantu oleh seorang wakil-persiden.
Presiden itu hanjalah merupakan lamb&hg, sedang tanggung-djawab pemgrintahan seluruhnja terletak atas pundak suatu kabinet jang bertanggung'djawab kepada Dewan
Perwakilan Rakjat, tegasnja sistim parlementair.
Alat.alat perlengkapan Negara.
Berdasarkan prinsip pemerintahan diatas, maka kami
sampai kepada susunan alat-atat perlengkapan Negara se.

perti berikut:
1. Pemerintah: terdiri atas presiden, mungkin dibantu oleh wakil-presiden, dan menteri-menteri. Sjarat-sjarat
jang akan dipenuhi oleh mereka itu ditegaskan dalam
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Undang-unciang Dasar tiemikian pangkat-pangkat . jang
tidak 'boleh diiangkapnja dan harus diadakan sanksi atas
kemungkinan dilanggarnja Undang-undang Dasar oLeh me'
reka. Sanksi itu djika mungkin diatur dalam Undang-un'
dang Dasar atau kalau dianggap lebih baik dalam suatu
Undang-undang Dasar iang selekas-lekasnja harus. diperbuat, t<-atau peitu dengan menentukan djangka waktu.
Z. perwikilan. Satu 'perwakilan dipilih langsung oleh
rakjat dan satg lagi merupakan perwakilan daerah. Sjarat
r.rf. tugas Can wewenangnja diatur selengkapnia dalam
Undang-undang Dasar.
3. Mahkamah Tertinggi. Namanja baik tetap sadja

Mahkamah Agung.
Dewan Pengawas Keuangan.
Tugas dan wewenang alat-alat perlengkapan Negara.
Pemerintahan. Dilakukan sebenarnja oleh menterimenteri. Presiden tidak bertanggun$-djawab terhadap
Dewan Perwakilan Rakjat. Semua tindakan presiden -sebagai presiden sesuai d-engan wewenangnja m-enurut UnOtig-,titdang Dasar dipertanggung--djawabkan oleh menteri

4.
1.

sepJrti: fraf-trat grasi, amn-eiti dan abolisi, tindakan se'
bagai panglima tertinggi dan sebagainja'
fuakil presiden mewakili presiden kalau berhalangan
atau diminta oleh Presiden.
Ini tidak mungkln menimbulkan sengketa oleh karena
sebenarnja menteri jang bersangkutan iang bertindak'
oleh Pemerintah
2. Perundang-undangan. Dilakukanperwakilan
rakjat.
bersama-sama ddngan tredua madjelis

Fekerdjaan perunding-undangan harus diperhatikan betul-

peraturan-peraturln-.jang
6eiut,,nernunung pintjangnja
-berasal
dari zaman Indische
ada sekarang. Seniuanla
Siaatsregefin!. Kalau belum 4.tpt!. ditindj-au kembali seharus ditiotjokkan dengan UndaSE'
*urn:" iedik-it-dikitnja
-supaja
djangan timbul banjak salah
unAttig Dasar baru,
tafsir mengenai pedjabal-pedjabat jang berhak dan berkewadjiban melakukan sesuatu.
3. Peradilan. Jang mutlak harus didjamin dalam Undang-undang Dasar ialah kebebasan hakim'
Kebebasan terhadap pemerintah itu antara lain harus
ternjata dari pengangkatbn dan pemberhentian.
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rPeradilarr adalah suatu fun$si jang terpenting dalam
ser,ttt,t negara hukum dan oleh'sebab itu hakim-hakim harus mendapat Perhatian istimewa.
I Dalam nunungan ini, Saudara Ketua, ingin faia menarik
madj6lis Konstituante ini atas sualu. soal itng
p*ittitiarn
-l.trft
Oisinggung ptgl pembitjaf.{-nembitjara .lain,
[:ug"
sesuatu undangi;it; soal dapat tidlt<nia hakirn mengudji
ii"Oing apatih berlaw*anan dengan Undang-undang Dasar
atau tidak.
soal baik buruknja kalau ada ,,toetsingsrecht" .itu atau
t<alau tidak ad?, ak"an saja kemukakan pada waktu me,mbitjarakan hal itu tersendiri.
'tt S.t irng ini hanja ingin saja me_negaskan persoalanli.l.
Sekarang"t ita sedairg membuat Undang-undang Dasar. P-iikatau teiatr selesai dln telah diundangkan, maka ialah Undang-undang iang tertinggi dalam negara.
Menurut pengertian umum sebuah peraturan tidak boleh bertentairgan dengan peraturan jang lebih_tinggi. Djika
'bertentangan, maka perafuran iang lebih rendah itu batal.
Djadi kaliu hakim mendjump_ai sesuatu -peraturan iang
,bdrlawanan dengan peraturan-lain jang lebih tinggi maka
meniatakan peraturan itu batal. Tetapi sistim
hakim dapat
^ditarik
konsekwrensinja sampai kepada Undangini tidak
undang oleh karena adanja ketentuan bahwa Undang-uldang tidak boleh diganggu-gugat.
j Djadi apa jang ditetapkan oleh -pembuat uldang-undang,
djadi penierintah bersama-sama_ dengan p_arlemen, _itu ha'
rus mengikat, kendatipun berlawanan dengan Undangundang Dasar.
Tentu Saudara Ketua, pembuat undang-undang jang telah bersumpah untuk takluk kepada Undang-undang tidak
akan terang-terangan melawan Undang-undang Dasar, melainkan dengan membuat undang-undang maka mereka itu
menginterprlstasikan Undang'undang Dasar.
Menurut interpretasi mereka Undang-undang iang_dibuatnja tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar,
tetapi orang lain dapat berpendirian lain.
Demikianpun hakim, djika seandainja dapat mengudji
Undang-und-ang a,kan menila'inja apakah sesuai dengan
Undang-undang atau tidak. Djadi djikalau menurut Hakim
Undang-undang itu menjimpang, maka dalam hal in'i hakim
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sudah bertentangan pentiirian dengan pembuat Undangundang.

Djadi persoalannja sekarang ialah siapakah jang pada
tingkat terachir berhak menafsirkan Undang-undang Dasar ? Pembuat undang-undangkah ataukah Hakim ?
Disinilah timbul pernilaian nanti oleh Anggota-anggota
Konstituante jang mulia ini. Apakah kepada parlemen dan
pemerintah akan diserahkan tugas dan kuasa tertinggi untuk menilai Undang-undang Dasar? Boleh djadi orang berpendapat, oleh karena mereka itu, setidak-tidaknja Parlemen, adalah wakil rakjat, maka mereka itulah jang lebih
merasa kebutuhan hukum masjarakat, djadi sebaiknja parlemenlah jang melakukannja.
Boleh djadi djuga orang berpendapat, bahwa karena dalam parlemen itu oleh karena dipengaruhi oleh tudjuan politik pikiran tidak objektif lagi, maka tidak sepatutnjalah
ia jang akan memberi tafsiran tertinggi, sedangkan hakim
jang memang pekerdjaannja menilai setjara objektif segala
peraturan itu lebih berkompetensi untuk itu, djadi lebih
baiklah kalau hakim diberikan toetsingsrecht.
Fraksi Partai Kristen Indonesia (Parkindo) lebih dapat
mengikuti djalan pikiran jang kedua ini. Djikalau demikian, akan diadakankah Mahkamah Spesial? Kiranja mengenai ini belum sampai waktunja untuk mengemukakan
pendapat jang difinitif
Pertanjaan lain jang timbul dalam hubungan ini antara
lain:

Akan diadakankah Hakim Administrasi? Akan tetapkah
kita pada sistim pengadilan sekarang ini, ataukah ada baiknja menindjau barangkali ada faedahnja memakai pengadilan orang-orang jang bukan hakim jaitu Djuri?
Dalam hubungan peradilan ini, baik pula saja singgung
disini, bahwa Djaksa Agung tentu akan dimuat djuga dalam
Undang-undang Dasar. Sjarat-sjarat kebebasan untuk hakim setidak-tidaknja harus d,juga berlaku untuk penuntut
umum jang tertinggi.
Saudara Ketua, mengenai soal kepolisian ada baiknja
djuga djikalau Konstituante ini memikirkan, apakah polisi
itu akan dimonopoli oleh pusat ataukah djuga akan diadakan polisi daerah?
Beberapa soal lagi jang belum disebutkan diatas tetapi
jang menurut Fraksi saja patut mendapat bahasan dalam
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Konstitusi ialah soal Hubungan Luar Negeri dan selandjutnja persoalan Swapradja, soal perubahan Undang-undang
Dasar dan ketentuan-ketentuan peralihan.
Mengenai soal ketentuan peralihan ini, dalam uraian
saja diatas telah beberapa kali saja kemukakan, bahwa
mungkin ada baiknja kalau dalam ketentuan-ketentuan 'ini
dimuat peraturan-peraturan iang akan mendjamin sgpaia
Undang-undang pelaksana ketentuan Undang-undang. Dasar
segera dapat dibuat. Ini untuk mendjaga supaja, djangan
nanti hanja Undang.undang Dasar sadja jang berlaku,. _P?dahal pelaksanaan dari tjita-tjita jang ada dalamnja- tidak
didjatankan sebagaimana mestinja. Blgaimana bentuk djaminan itu terserahlah kepada sidang Konstituante.
Demikianlah Saudara Ketua, pokok-pokok jang menurut
Fraksi Parati Kristen Indonesia (Parkindo) patut dimasukkan keclalam Undang-undang Dasar baru nanti. Sekali lagi
ditegaskan bahwa pokok-pokok ini tidak ,,uitputteld" 9"n
usu[usul dari frakii-fraksi lain akan kami pertimbangkan
sebagaimana mestinja.

Kesimpulan pendapat Fraksi kami telah _dimadjutan
oleh Sau-dara Mr Simorangkir dalam sidang Panitia Perlalu.
siapan Konstitusi jang
-seliianlah
usul kami. Terimakasih.
Saudara Ketua,

Ketua: Saja persilakan sekarang Saudara Anwar

St.

Rmiruddin jang terhormat.

Anwar Sutan Amiruddin: Assalamu alaikum warachma'

tullahi wabarakatuh.
Saudara Ketua dan Saudara-saudara jang terhormat'
terlebih dahulu marilah kita sama-sama bersjukur kepada

Tuhan Jang Maha Esa, iang dengan kodrat dan iradatnja
kita telah berkumpul kembali didalam rapat pleno ini, se'
sudah melalui latihan rohani dan djasmani sebulan suntuk,
tentu sadja kita bersama mempunjai semangat baru, kekuatan baru, pikiran baru, untuk menunaikan tugas kita
jang berat ini.
Alhamdulillah sesudah kami menuruti sidang-sidang
selama ini, bahwa kami melihat keadaan dalam gedung ini
tidak ada gelombang dan riak dari keadaan jang berlaku
dibalik dinding gedung jang indah ini, seolah-olah kita bersama berada dalam suasana aman damai, memang sesekali
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ada djuga dirasakan hempasan ornbak itu, tetapi sjukurlah
gelombangnja ada tetapi pasirnja tidak kelihatan, kemud_ian apa-apa jang terdjadi dibalik tembok gedung ini, jang
dewasa ini hampir kepada saat menentukan utuh tidaknja
Republik kita, marilah kita pergunakan sebaik-baiknja untuk bahan penjusun Konstitusi jang akan kita djelmakan,
keadaan-keadaan jang bergedjolak- itu, adalah gambaran
hari depan kita.
Kalau sekiranja suasana jang begini rupa, dapat kita
djelmakan terus'menerus maka kami berkejakinan, bahwa tugas kita jang maha berat ini, akan dapat kita selesaikan pada waktu jang kita harapkan bersama.
, Saudara Ketua dan Saudara-saudara jang terhormat, revolusi kita berlangsung disamping revolusi negara-negara
lain didunia ini, maka oleh karena itu kita dapat mengambil peladjaran dari padanja, begitu djuga Konstitusi
jang akan kita lahirkan disamping beberapa Konstitusi ne;
gara-negara lain, maka dengan itu kita tidak menutup pintu untuk mengambil bahan-bahan daripadanja, jang tjotjok
dan sesuai dengan djiwa bangsa kita, kami mengharapkan
kepada saudara-saudara semua, bahan-bahan iang patut
dimasukkan dalam Konstitusi nanti, diutamakan dari jang
tersirat dan tersuruk, kemudian baru jang tersurat, karena menurut kejakinan kami jang tersurat ditihat dengan
mata, jang tersirat dilihat dengan hati, jang tersuruk dilihat dengan makrifat.
Kami chawatir Saudara-saudara kalau djalan ini tidak
kita latui, sebelum kita selesai membuat Konstitusi dalam
gedung ini, keadaan-keadaan diluar gedung ini telah merobah terlebih dahulu, karena pepatah orang tua-tua kita
mengatakan ,,Gabak dihulu tandakan hudjan, tjewang dilangit tandakan panas, takilek ikan dalam air, lah tentu'
djantan Batinonjo".
Kalau kami tidak salah dengar sebahagian besar dari
Saudara-saudara kami jang berbitjara dalam babak pertama, hendak membawa pikiran kita kepada Undang-undang
Dasar jang ada sebagai bahan utama, maka pikiran jang
begini kami djelaskan sebagai berikut:
a. Undang-undang Dasar tahun L945 dibuat dalam keadaan dan suasana peralihan, jang djiwa dan ,isi daripadanja tidak tjukup dan tegas" hanja bisa sesuai,
dengan masanja pula.
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b. undang-undang basar tahun 1e4e uhT;tfi353lr-*::

tram udara menjatukan orang-orang
garai iang anti merdeka dengan .gr?ng Republiken,

dluga'
I"ng iadinja orang-orang jang tidak sedikit
merdeka,
f<erdauannj-a, pikirannja, tjita-tjitanja i1S_in
sekarang iLan turut bersama, maka isi dari undang-

c.

undangijapun merupakan pertentangan satu- sama
lain, d;n s-emuanja sesuai dengan masanja pula'
Undang-undang Dasar tahun 1950 dilahirkan dibat:ef<it

'Oin hengikaf kita, maka isi daripadanja tebih'

tiOaf tegas dariterang, .semuanja dibahas setjara uharus membaj|f'k1n permum sadia, karena isinja
-Konperensi
setuojuan-persetudjuan

Medja Bundar

itu.
Maka oleh sehab itu ketiga Undang-undang Dasar itu tidak dapat kita djadikan bahan utama dalam menjusun
Konstitirsi baru, kita sek arang berada dalam suasana- iang
dari udara jang mengikat, l.tnj?.'kita dilingkungi
nebas
-t.Ojadian-keO.iaOian
jq"g _ serius, itupun . menamlth
oi.ft
nrfi.o Uili t itt, kaiau kita- letakkan sesuatu ditempatnj-a.
Saudari Ketua dan Saudara-saudara iang-terh.o-rTat, karena kami berbitjara pada babak kedua, rnaka pidato kami
ini bersipat, meniot<ong dan menguatk_an dari saran-saran
Saudara-iaudara iung i'erbitjara pada babak- pertama, kal
Iau sekiranja isi-pokok pidato kami ini sedja-lan dengan
ipi pidato-pidato Saudara pada babak pertama, dan menam'
bah kalau belum dikemukakan oleh Saudara-saudara
itu, maka oleh sebab itu, _kami akan kemukakan jang kami'r"sa penting sadja, kadang-kadang merupakan penggaJan t<emiafi daii pid"ato kami tanggal 27 .Matet tahun L95V
Orfa* Pleno Panitia Persiapan Konstitusi, dalam atjara-ke'
iiga ini diuga, jang kami anggap penting diantaranja ialah.
1. Agraria
Indonesia sebagai satu Negara Agraria, sebahagian _besar penghidupan iakjatnja dari Agraria, soal ini perlu kita
tegaskan dalam Pasal ialg terpisah jals dapat.mendjamin
kei,rakmuran kaum tani bangsa kita, dan dapat menuntun
mereka dari pengolahan tanah setjara primitif ketjara jang
modern (rnekanisasi) agar supaja hasil jang diperdapatnja,
sesuai dengan djerih pajah mereka.
:

sgE

Didatam ketiga Undang-undang Dasar kita iang berlalu,
soal Agraria ini-tidak mendapat perhatian jang wadjar {t{i
kita, hanja dibahas setjara umum, akibat dari itu timbullah spganisasi-organisasi tani iang berbagai tjorak_ ragamnja, nrenjusun diri untuk memperdjuangkan nasib. mereki, melalui kementerian jang bersangkutan, tetapi hasilnja bagi kaum tani kita hanja nol besar, hanja iang ilt€rl.'
dapat keuntungan ialah pafiai/organisasi jang mengorga'

nisirnja sadja"
Kaiena s6al Agraria ini adalah urat nadi i,alg utama
bagi negara kita dan negara-negara lain_pun didunia ini,
mika persoatan ini harus tita nit;arakan dengan_mendalam
dan trita berikan pasal jang tersendiri, iang kita s_usun

sampai kedetail-detaitnja dengan terang dan tegas sehingga tidat memungkinkah interpretasi lain
Saudara Ketua dan Saudara-saudara iang terhormat, kalau kita perhatikan nasib kaum tani kita sekarang di Indonesia, sudatr sepantasnjalah kita Anggota Konstituante pi-.
lihan rakjat inil mengambil perhatian jang sebaik-baiknja,karena kaum tani kita sebahagian besar adalah mendjadi
alat iuan-tuan tanah, dan lintah darat iang menghisap darah
mereka dengan sistim idjonnja jang terkutuk_ltu, ian_g me-'
megang peranan utama dalam sistim ini sebahagian besar,
adalah-.latru0i.lahudi, Tionghoa dan Arab, iang memakai.
bangsa kita sendiri.
tengkulak-tengkulak
--

fiu"if.rh inehnja Saildara-sa.u-day3, Indonesia

sebagai
negara agraria iang subur, tetapi kehidupannja maqil ber-

gantung kepada luar negeri, seperti b_eras harus diimpor
dari Amerika, Burma, India. Tepung dari Australia. AIat'
alat pakaian dari India, Djepang-, Tibngkok, Amerika, ItaIia, Inggeris dan lain-lain.
11 tahun kita merdeka, telah berlusin-Iusin pula apak'.
apak diadi Menteri silih berga4ti memegang t_amp.uk Pemerintahan, belum ada satu Kabinetpun jang dapat membawa perubahan kepada kaum tani kita, sedangkan mereka
tahu makan minum- mereka, adalah tergantung dari usaha
kaum tani, tidak bisa mereka hidup sebagai seorang ma'
nusia kalau tidak ada usaha kaum tani iang menolongnja,
tetapi kalau dia telah mendjadi bapak Menteri sombong dan
takaburnja mendjadidjadi dan kalau pergi ke Daerah jang
katanja menindjau dari dekat, disambut dan dielu-elukan
oleh rakjat, mereka berkata, nasib kaum tani kita akan
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diperhatikan, dan akan_ diusahakan alat-alat jatg modern,
j;ig didatangkan dari luar _ne_ge1i, letapi apa jang. kedja'
hiafi sesudafr mereka kembali ke-Pusat, hanja didengar
Uipat Menteri itu telah memesan beberapa-mobil-mobil untut< Oia dan untuk kementeriannja, iang kaum-tani dida'
.iuft jang dikundjungi tadi telatr' harap-harap-.-dtli seribu
ham'
djt"Oji b"apak Uenter-inja, achirnja dengan.sedih .d"t pepa'
pii bdiputus asa merek-a sama memperhatikan akan
tah orang-orang tuanja:
,,R4mo-ramo si-Kumbaqg - Dj-ati"
,,Ctratin -endah. Pulang takudo"
,,Djatuh baganti aPak !Ian!gi"
Maka oleh sebab itu kami tegaskan kembali kepadq Sau'
dara-saudara iang terhormat, agar s-oal -Agraria ini harus
ki6 p.ifat*in d'engan mendalam, dan berikan satu pasal
dapatlah kita memberikan keterseirdiri, mudah-mudahan
-f.LptO"
dan kepada kaum tani
tringtt
makmurun
chususnja.

"*uinnja,

femuOian jang erat pula hubungannja {gng.l Agr3lia
ini, jang patirt djuga dimasukkan dalam Konstitusi kita

fanah" s-enan masalah tanah ini di-Indonesia tetap
mendjadi soal jang hangat, kadan-gftadang persoalannja
,,Huliunn

si*pii

ketingkal kegontjangan g.e1d1-sendi q_eg?ra, bahkan
iambai meneirtukan Olatuh berdirinja satu Kabinet seperti
j"ng terdjadi di Sumatera Timur_ pada beberapa tahun j-alg
"rituit, kaiena dalam Undang-undang Dasar Sementara kita
Soal huku,m tanah ini tidak mendapat ketegasan' karena
memangnja apa iang kami sebutkan diatas tadi, harus
membai"arigkan trasU perdjandllan K-onperensi M.edja Bundar, se'i<arIng kita mbnjusun Konstitusi baru disaat Konperensi Medii Bundar telah kita sobek-sobek dan batalkan
setjara sepihak, marilah sama'sama kita laksanakan kealam
t<eijataan, supaja djangan pembatalan itu terletak diatas
kertas iang tidak berdjiwa.
Didalam Konstitusi negara Portugal soal hukum Tanah
ini mendapat pasal jang tersendiri, pada Seksi XI dari Undang-undang Dasarnja.
Oitam pasal itu harus kita djelaskan kedudukan tanah
Eigendoml nfpacht, Tanah Wilajat, serta tqah jan_g dikua'
sai oleh tuan-iuan tanah, tetapi saudara Ketua dan sauj
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dara jang berhadir, tidaklah saja maksudkan dalam soal ini,
seperti hukum tanah jang terdjadi di Sovjet Rusia dan

dinegara-negara Totaliter jang lain, melainkan hukum
tanah jang sesuai dengan djiwa Bangsa kita, serta hukum
adat jang berlaku di-Daerah-daerah.

2.

Kewarganegaraan.

Kalau kami tidak salah tangkap dari pembitjara-pembitjaru pada rbabak pertama sebahagian besaq menjarankan
agff Kewarganegaraan harus ditjantumkan dalam Undangundang Dasar kita.
Kamipun sangat menjetudjui pendapat ini, didalam Undang-undang Dasar Sementara kitapun soal Kewarganegaraan ini ditjantumkan djuga, tetapi kalau kita perhatikan
dalam Undang-undang Dasar tahun 1950 tidak tegas dinjatakan, disebutkan akan ditentukan oleh Undang:undang,
kemudian kalau kita perhatikan dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 dalam Bab X pasal 26 aiat (1) disini lebih
tegas lagi jang berbunji diantara lain:
,,Jang mendjadi warganegara ialah orang-orang bangsa
Indonesia asli, dan orang-orang bangsa jang disahkan de'
ngan undang-undang wargane gara" .
Saudara Ketua dan Saudara-saudara jang terhormat, soal
Kewarganegaraan, kami telah kemukakan dengan alasanalasannja dalam Pemandangan Umum babak kedua dalam
pleno Panitia Persiapan Konstitusi tanggal 27 Maret tahun

L957, sekarang kami ulangi kembali, supaja mendapat perhatian dari sidang pleno ini, karena menurut kejakinan kami soal Kewarganegaraan ini adalah soal jang
ama't penting dan berat jang hartts kita bitjarakan dengan
setjara mendalam pula, seibab kalau kita lihat Bangsa-bangsa Asing itu ingin mendjadi warga Indonesia, tidak sepenuh
hati mereka, hanja untuk melindungi kekajaan mereka
semata-mata, dan supaja mereka lebih leluasa untuk menguasai ekonomi ditanah air kita.

Sekarang mari kita lihat agak sebentar sedjarah jang
berlalu dipersada tanah air kita, umpamanja bangsa
Tionghoa pada zaman Kolonial Belanda, dia adalah anak
mas dari Belanda, kemudian kita mendjadi bangsa jang
merdeka, dia telah membontjeng pula merdeka, kemudian
terdjadi clash pertama dan kedua, Belanda menduduki sebahagian besar kota-kota di-Indonesia, maka Bangsa Tionghoa telah mendjadi jang dipertuan besar alamsjah pula,
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dengan mendirikan Poh An Tui dimana'mana,. unlqk rpem''
nuniltr dan menjiksa bangsa Indonesia, kemudian kita in-gat
kemabali tahun L947 terdjadinja sedjarah pernbakqna-n koY^ngkalan Brandan Sumatera__U.tu{3, tentara Belanda'
iiru ruhpai OilSitil;i 5 Km dari Kota Pangkalan Brandan,
Belanda
*rt t barigsa Tionghoa telah rnenjedilktn benderaBrandan,
untuk meianti ke-clatangan Tentara Belanda ke
rpriagi dalam masa i"ttg _ achir-achir ini -kekatiayry baik
tcba*inan dan ekonomi, adalah mendjadi dalangnja Ba-ngsa
tiotittoa, terdjadinja Korupsitesar-besaran semua adalah
*.nfi:"Oi dalangnji Bangsa Tiongho?,. sqlgruh kota-kgta
t.*pdt melantjaik"an perekonomian telah dikuasai mereka'
Siudara Kelua dan Saudara-saudara jqng t-erhormat'
masalah ini harus kita petjahkan sebaik-baiknja, kalau soal
ini tidak *enOtpat perha[ian jang fepelu]-ne1uh-nja dari
ini'
iit^, maka apa jang^akan kita lahirkan dalam Gedung dan
ajat-ajat
i;;#ifi;ni oiugi nlit -4?n tjukupnja susul-an
nalat-pasal Koristitusi kita itu, semuanja tidak ad-a gu.nanja
6;Ai fi;ijirakat Bangsa kita,, karena ekonomi sebagai urat
nufii Nedara dikuasai atau ditangan Bangs,a Asin_S._ Kita hirus akui rbahwa Bangsa Tionghoa it'u adalah l+ih
gungsa kita_
ekonom,i,. sebab
pinlri
{alam melakukan
-*.tet Oaii
a mempuilai modal dan keahlian dalam soal ini, se-'
firfipo" bagaimana djuga,,bantuan Pemerintah untuk mem-,
berikan tisenii-iitlnti Istimewa kepada pengusaha-pengukembali k-etangan
5j,ht Nasional kita, semuanja itu akanjtu.
telah dipasang
karena semua djaring$iaring
meieta. Bapak-bapak pemimpin kita telah didalam kantongtiitr *dtittat t<itau Bangsa kita meminta sesuatu kepada
p"erirerintah, lama sekali akan terkabul, ,tetapi FtLtg T*qg"jr,

ii

**i.tit,

jund memintanja dalam t hari beres, inilah tjela'
kanja-ailak-apak itu, dia jang mewah tetapi i,tng menangj_tng model
eun"gLr" adaiah rakjat djetata djugar.apal1-Pqa}

ki ii:

inifiifr jang harus kit-a namakan algodjo rakjat Indonesia.
Maka oleh sebab itu, kita tidak menutup pintu menerima
mereka mendjadi warga Indonesia, tetapi harus memberikan sarat-sarat bagi mereka, sebahagian qjarat itu mereka
frutui berbahasa 'fndonesia, dan bukan bahasa Indonesia
Aiaj"dikatt ,bahasa pengantar sadja, pefkawinan harus ber''
kita teri:i*p"t aduk, sehingga nantisedSati,
P.ad.a anak_ tjutju.
pendek kata semua
ijipfitu,tr Bangsa . Indonesia
garts pemmah-antara kita dengan mereka harus ditimbun
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selekas-lekasnja, pendek kata kita harus mentjantumkan
dalam Undang-undang Dasar kita sebagai jang berbunji
pada Undang-undang Dasar tahun Lg45 dengan menghilangkan kata-kata ,,dan orang-orang bangsa jang disahkan
dengan Undang-undang wargane gara", sehingga Indonesia
mempunjai satu warganegara sadja, satu bahasa, satu Bendera serta satu lagu kebangsaannja lagu Indonesia Raya.
-saudara
Ketua dan saudara-saudara jang terhormat, kami
ditiap-tiap mengemukakan pemandangan dalam Konstituante in-i, selalu mengemukakan soa'l Bangsa Asing ini, ini

bukanlah kami bentji kepada Bangsa Asing itu, tidak
Saudara-saudara, sebab dalam adjaran Islampun tidak
rnengenal rbentji kepada siapa {iuga, tetapi kami lebih
tjinta dan sajang kepada Bangsa kami, jang hidup melarat
ditanah airnja jang kaja raya, sedang Bangsa Asing hidup
mewah dan kaja raya, sekali lagi kami harapkan masalah

ini harus kita perkatakan dengan mendalam, pendek kata
usul kami ini, jaitu kita harus menghilangkan Minoritet
di-Indonesia jang berasal dari Bangsa Asing, kalau soal
Bangsa Asing ini terutama bangsa Tionghoa masih dalam
keadaan sekarang, ini tetap akan membahajakan, sekarang
dan akan datang, baik terhadap Ekonomi maupun keamanan Umum.
3. Ekonomi.
Saudara Ketua dan Saudara-saudara jang terhormat,

sekarang sampailah kami kepada usul ke 3 jaitu soal
ekonomi, kalau kita balik lembaran Undang-undang Dasar
tahun L945 kita mendapati soal ekonomi ini dimasukkan dalam Bab Kesedjahteraan Sosial pasal 33, kemudian kita
djumpai lagi dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun
1950 dimasukkan dalam bahagian Asas-asas Dasar pasal 38

dan dalam kedua Undang-undang Dasar Sementara ini tidak ada tertjantum satu ajatpun untuk membatasi perkembangan ekonomi Bangsa Asing, akibat tidak lengkap
dan tegasnja Undang-undang Dasar Sementara kita itu,
maka Indonesia dalam masa 11 tahun selaku satu Bangsa
jang Merdeka, hanja memiliki Demokrasi Politik, tetapi
belum memiliki Demokrasi Ekonomi, sedang persoalan
ekonomi ini adalah jang amat penting sesudah soal Agraria, bagi kami tidak guna merdeka, kalau tidak ada kemakmuran, kemakmuran bisa didjelmakan kalau soal ekonomi dapat dikuasai, karena ekonomi ini adalah djemba539
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tan mas, untuk menudju tudjuan kita, jaitu kemakmuran
rakjat terbanjak.
Kita hanja selalu memperhatikan soal kapital-kapital
raksasa sadja, bagi kami jang lebih berbahaja, adalah Jahudi-jahudi ketjil jang tersebar diseluruh Indonesia, ini
Asing jang saja katakan tadi jaitu bangsa Tionghoa menujang mendjadikan anak Indonesia seperti kuda, tjgba Saudara-saudara perhatikan berapa djumlahnja betja-betja diBandung ini, Djakarta, Surabaja, Semarang, Medan dan
lain-lain. Siapa jang mernpunjai itu? Tidak lain dari bangsa
rut taksiran-kasar sadja kurang lebih 1 djuta buah betja,
sewanja satu hari semalam Rp. 12, kemudian kita kalikan
I djuta kali Rp 12 berdjumlah 12 djuta rupiah, kemuclian
opelet seluruh Indonesia lebih kurang 500,000 buah, sqwa'
nJa t hari I malam Rp. ?0, kemudian dikalikan 500,000lcali
Rp. 70 berdjumlah 35 djuta rupiah, djumlah kedua kenderaan ini sidja uang masuk kantong Tionghoa dan sedi'
kit Bangsa Arab dalam t hari semalam lebih kura-ng- 47
Sjuta tupiah, sebab betla das Olrlet kepurqaas Tionghoa
ini telatr- hampir merata diseluruh Indonesia, hanja kita
tidak melihat betja ini didaerah Sumatera Barat sadja, se'
lainnja tetap ada.
Kemudian saudara-saudara jang mendjadi sasaran mere'
ka untuk mengeluarkan keringat sebahagian adalah dari
bekas-bekas pedjuang kita, iang tedepak keluar oleh me'
reka kaum Federal, jang sekarang rnembontjeng merdeka,
dan hendak belagak pula hendak mendjadi jang dipertuan,
maka soal ini harus mendjadi perhatian kita jang sangat
rnendalam, terutama bagi Saudara-saudara iang berdjiwa
'betut-betul hendak merdeka (Republiken).begitulah nasib
peruntungan pahlawan-pahlawan tanah air kita, jang semasa revolusi tenaganja dibutuhkan, mereka berkorban
harta benda dan anak bininia, sekarang mereka meringkuk

dalam nasib mendjadi alat Bangsa asing mengaut kekajaan
di-Indonesia, kita harus berani dan tegas memperbaiki keadaan jang pintjang ini Saudara-saudara, didalam negara'
negara lain bangsa Asing itu diberikan tempat untuk mereka berekonomi, mereka tidak bisa leluasa bertindak semena-mena, untuk melakukan ekonominja, mengapa kita
selaku satu negara jang telah lL tahun merdeka ini tidak
tegas dan berani memperbaiki soal jang telah njata kepintjangan itu.
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Maka oleh sebab itu soal Ekonomi ini, harus mempunjai
pasal tersendiri pula dalam Konsitusi kita, tidak bisa dibontjeng-bontjengkan dalam pasal lain sadja, kalau kita
lihat kepada Konstitusi negara-negara lain, soal ekonomi
ini mempunjai pasal tersendiri djuga seperti:

u'uilu*'uT.1',+-r'ff#Xi,{f

,,
,,

,'fi i3#Ji'J11";*Babrr

Jugoslavia pada Bab IV.
Italia pada Titel III.

',t, '-xiTffilHff:-$J'liter xr
,,
,,

Brazilia pada Titel V.
India pada Bahagian XIII.
Saudara Ketua dan Saudara-saudara jang terhormat,
kalau masalah Ekonomi ini kita tidak perhatikan sungguh'
sungguh, maka kita tidak akan dapat memberikan kemakmuran kepada rakjat terbanjak, kami disini memakai katakata rakjat terbanjak, karena kami lihat sebahagian rakjat
Indonesia ini telah makmur, terutama Bapak-bapak Pemimpin-pemimpin jang telah mempunjai rumah gedung indah, Motor mengkilap, C.V., Firma, N.V. Bank-bank, dan
uang diluar negeri, kalau sehingga ini sadja kemakmuran
itu, kami jakin sebentar lagi kemerdekaan jang kita mi'
tiki sekarang akan berkubur kedasar laut pertentangan'
pertentangan jang hebat, sebab rakjat kita telah bersifaf,
apatis dimasa ini, dengan tindakan Penguasa Militer sekarang memberantas Korupsi iang tidak pilih bulu ini, rakjat tetah merasa lega, hanja menunggu hasilnja jang menguntungkan Negara dan mereka, kemudian izinkan pulalah kami atas nama Fraksi kami, dari atas mimbar ini
mengutjapkan salut dan terima kasih pada tindakan-tindakan Pehguasa Militer itu, dan kami berdoa agar bandit
uang negara itu terbekuk, dan diachiri de_ngan menjita
segala harta iang diperoleh dengan djalan kg*p itg' dit<embatikan kepada Negara, dan jang bersangkutan harus
dihukum dengan seberat-beratnja, kalau iang melakukan
itu Bangsa Asing kekajaan jang diperdapatnja dengan- korup itu disita dikembalikan kepada Negara, dan jang.ber.
sangkutan diusir dari Indonesia, kepada Penguasa Militer
sekali lagi kami aturkan terima kasih, dan inilah jang di541,

tunggu-tunggu oleh rakjat, bertindak terus, dengan- dju'
djui dan tegas mudah-mudahan negara aman dan makmur
Amin.
4. Bentuk dan Kedaulatan.
Dalam soal menentukan Bentuk dan kedaulatan Negara,
maka kami berpendapat dengan menjadari beberapa.tahun
jang akan datang, bahwa Negarl berbentu\.-R-eP-ublik, .se'
itang kedaulatan ditangan Rakjat, iang dilakukan oleh
maOletis Permusjawaratan Rakjat, jang disampingnja satu
Dewan jang mewakili daerah-daerah.
Sebab kami melihat tjontoh pada iang sudah-sudah tuah
kepada jang menang, selama 11 tahun kita mempunjai-De'
wan Perwafiitan RakJat sekalipun bersifat sementara, belum
ada hasil usaha meieka iang dapat diharapkan untuk kemakmuran rakjat, sebab perakteknja mereka tidak memperdjuangkan nasin rakiat, hanja- memperdjuangkan nasib
ttartii m6reka masing-masing, bahkan mereka mendahulukan kepentingan Partai dari- pada k_epentingag rakjat banjak, ifulah senan musabab r?sa tidak.puas dari daerah'
Aierhfr jang menggantungkan harapan_nja Fpptiq anggotainggota UiOsetisFermusjawaratan Rakja-t itq, tetapi hasilnjiliaak add sama sekali, maka melihat keadaan jang terdjadi pada masa iang achir-achir ini dalam negara'-timbul
tiirAatan Korektif dari daerah-daerah, ini menambah -njata
bahwa kita harus mempunjai sistim $ua kamar dalam
negara kita.
Tentang Dasar Negara menurut kejakinan kami, jang sesuai dengln d,jiwa sebahagian besar rakjat Indonesia ada'
lah Islam, karena sebahagian besar dari warga Indonesia
adalah beragama Islam, maka dasar inilah jang sesuai dengan Psychology bangsa kita,_sesuai,dengan amanat Paduka .lang Mulia Presiden diwaktu pelantikan anggota_ Konstituante pada bulan Oktober tahun 1956, bahwa kita-dapatlah kiranja melahirkan Konstitusi baru, jang sesuai dengan

djiwa Bangsa Indonesia.
Maka kami berpendapat demikian Saudara Ketua dan
Saudara-saudara jang terhormat, 11 tahun kita merdeka,
telah tiga buah pula Konstitusi kita djelmaEan, jan_g-_ditiantumkan didalamnja dasar falsafah Negara Pantja Sila, ma'
ka apa iang kita perdapat dengan ber-Pantja Sila ini..
a. bengan ber.Pantja Sila kita belum dapat mengisi tudjuan kemerdekaan kita.
542

b.
c.
d.
e.
f.
g..

Dengan ber-Pantja Sila kita belum dapat melahirkan
keamanan dalam negara kita.
Dengan ber-Pantja Sila kita belum dapat kestabilan po-

litik/ekonomi.
Dengan ber-Pantja Sila daerah-daerah dianak tirikan
dalam segala hal, sehingga lahirlah dewan-dewan didaerah, jang mentjari djalan sendiri.
Arsitek Pantja Sila sendiri (Jang Mulia Bapak Presiden) telah mengakui, bahwa negara berdasarkan Pantja Sila tidak dapat didjadikan Dasar Negara' lagi sehingga beliau berkata, akan mengganti tiang-tiang sampai kepondamen-pondamennja Negara kita ini.
Pantja Sila adalah setetes air djika dibandingkan dengan sila-sila Islam.
Pantja Sila tidak mempan untuk membentengi ketegangan-ketegangan jang terdjadi dimasa jang achirachir ini, sehingga antara Pusat dan daerah makin
lama, makin djauh, inilah jang dikatakan orang tua-

tua kita
,,RUMAH GADANG BASANDI PERAK''
,,PERAK BASANDI ASO.ASO''
,,BARAMO-RAMO DIPUNTJAKNJO"
,,TAGANG INDAK KANDUA PUN INDAK''
,,TALI TARANTANG PUTUII SADJO''
,,APOKOH SABAB KARANONJO"
5. Adat dan bahasa Daerah.
Usul kami jang terachir, adalah merupakan ulangan dari
jang telah kami kemukakan dalam sidang Pleno Panitia
Persiapan Konstitusi tanggal 27 Maret tahun 1957, supaja
didalam Konstitusi nanti, diadakan satu pasal jang berbunji:
,,Didaerah-daerah jang mempunjai hukum adat jang
dipelihara oleh rakjatnja dengan baik-baik (misalnja
' adat
Djawa, Sundh, Batak, Sulawesi, Minangkabau dan
sebagainja) adat itu akan dihormati dan dipelihara
oleh negara, begitu djuga bahasanja Adat-adat dan
bahasa itu merupa'kan sebahagian dari kebudajaan".
Saudara Ketua dan Saudara-saudara jang terhormat, sebagai penutup pembitjaraan kami ini, kalau kami tidak
salah tangkap dalam pembitjaraan saudara Baheramsjah
Sutan Indra pada babak pertama, bahwa saudara itu meramalkan kita baru selesai membuat Undang-undang dasar dalam masa 10 tahun, pendapat ini kita terima, karena
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tidak ada alasan bagi kita menolaknja, karena itu pekerdjaan jang akan datang, karena kita manusia ini, boleh

merantjang dan memutuskan, tetapi dibalik rantjangan dan
putusan kita itu, berdirilah Kodrat dan Iradat Tuhan Jang
Maha Esa.
Kemudian harapan Saudara Ketua dalam masa 2 tahun
ini, insjaalah kita akan selesai dalam melahirkan konstitusi
baru, pendapat ini memang kita harapkan sangat karena
inilah lang kita setudjui bersama.
Kemudian pendapat kami, kita akan gagal melahirkan
Konstitusi baru ini, kalau tjara berpikir Saudara-saudara
anggota Dewan Perwakilan Rakjat di Djakarta, kita pindahkan ke Bandung ini, kalau tidak ada ulur tarik dalam berpikir, kalau tidak ada memberi dan menerima, serta dji.wa
toleransi itu, hanja permainan lidah belaka, kalau kita dapat meutamakan kepentingan rakjat dan Negara dari pada
kepentingan Partai dan golongan kita, sebab tidak satu
Partai dan aliran jang dapat menguasai 2/3 dari suara seluruhnja, mudah-mudahan sadja marilah kita hindarkan
bersama segala sesuatu jang akan membawa kegagalan itu;
Sebagai penutup melihat kepada ramalan-ramalan saudara-saudara tadi, djuga berdasarkan, bahwa kita telah mempunjai Dewan Perwakilan Rakjat jang dipilih rakjat, Konstituante jang dipilih rakjat, kemudian Konstitusi jang dalam pelaksanaan, hanja tinggal lagi kita belum mempunjai
Presiden jang dipilih rakjat, sedang kita telah 11 tahun
Merdeka, maka kalau Saudara-saudara setudju, sesudah
pleno ini berachir, dengan menetapkan Sistimatik dan bahan-bahan jang patut dimasukkan dalam Undang-undang
Dasar sudah pula tersedia, marilah kita dahulukan pasal-

'pasal Pemilihan Presiden, nanti Pleno akan rnemberi-

kan pesanan kepada Panitia Persiapan Konstitusi, akan merentjanakan pasal ini, dalam Pleno dimuka (Agustus) hari
ulang tahun ke-12 negara kita, kita telah dapat mensahkan
pasal Pemilihan Presiden ini, dan sebahagian ketjit dari
usaha kita itu, telah dapat kita hidangkan kepada masjarakat jang memilih kita, kemudian kita telah mempunjai.
Dewan Perwakilan Rakjat jang telah dipilih rakjat.
Konstituante jang telah dipilih rakjat,
Presiden jang telah dipilih rakjat.
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Sekianlah sumbangan kami ini jang pendek dan ringkas
ini mudah-mudahan mendapat perhatian bagi Saudara-saudara anggota Konstituante iang terhormat.
,,Assalamu'alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

:

Rapat jang terhormat, dengan selesainja pem'
bitjaraan Saudara-Anwar St. Amiruddiq, *qka rapat pagi
ini sqia achiri dan saja tunda sampai djam 20.00.
Rapat Saja tunda.
Ketua

(Rapat ditunda pada djam 13.15.)
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(Rapat ke 42 landjutan).

(Djam panggilan 20.00)

Ketua: Saudara-saudara, assalamu alaikum

waraeh'

matullahi wabarakatuh, rapat saja buka kembali.
Saudara-saudara sekalian, tadi pagi telah saja kemukakan
adanja kemungkinan, bahwa pada hari Djum'at malam dan
pada hari Saptu pagi jang akan datang, kita terpaksa mengadakan rapat pleno. Djadi berlainan dengan apa jang sudah

ditjantumkan dalam atjara jang dimusjawarahkan oleh Pimpinan dengan Panitia Musjawarah Konstituante. Untuk me.
njusun perubahan-perubahan atjara dengan tjara jang lebih
teratur, maka saja dengan ini mengundang Anggota-anggota
Panitia Musawarah Konstituante dan djuga Ketua dan Wakil-wakil Panitia Perumus untuk mengadakan rapat besok
pagi djam 8.00, supaja perubahan atjara itu bisa kita perbintjangkan masak-masak.
Selandjutnja sebelum memberikan kesempatan kepada
para Anggota untuk menjampaikan pemandangannja dalam babak kedua ini, saja minta perhatian terhadap beberapa hal. Dari tjatatan waktu jang diminta oleh para
Anggota, maka kesemuanja akan diperlukan kurang lebih
25 djam, sehingga kalau kita satu hari mengadakan rapat
pagi 4 djam, dari djam g sampai djam 1, dan pada malam
hari dari djam 20 sampai 23, 3 djam, djadi satu hari 7
djam, mungkin hari Sabtu siang kita belum selesai. Oleh
karena itu diminta dengan sangat kepada pembitjara supaja sedapat-dapatnja memenuhi apa jang tertjantum dalam waktu jang dimintanja. Karena tadi pagi ternjata,
walaupun tidak banjak, bahwa ada satu dua pembitjara
melebihi waktu jang dimintanja.
Oleh karena itu untuk selandjutnja, djika seorang pembitjara sudah hampir sampai kepada waktu jang dimintanja, nanti akan saja peringatkan, supaja dengan demikian
kita dapat membagi waktu jang sebaik-baiknja.
Sekarang saja berikan kesempatan kepada jang terhormat Saudara Sunarjo Umar Sidik.
_ Sunarjo Umar Sidik: Saudara ketua jang saja hormati
dan sidang jang mulia, terlebih dahulu saja-men;ampaikan
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penghargaan saja kepada Saudara Ketua jang telah memberikan kesan kepada sidang jang mulia ini, agar pembentukan Undang-undang Dasar Republik Indonesia nanti
selesai dalam waktu jang sesingkat-singkatnja, mengingat,
bahwa masjarakat pada waktu ini benar-benar meminta
perhatian kita bersama, dan bahwa masjarakat masih mengehendaki adanja perubahan-perubahan disegala lapangan
dalam batas-batas konstitusionil.
Saudara Ketua, sebelum saja memulai dengan pembitjaraan saja mengenai soal-soal jang patut dimasukkan dalam
Undang-undang Dasar, maka perkenankanlah saja mengulangi usul saja beberapa bulan jang lampau, jang memohon agar Dewan Konstituante ini dapat segera diperlengkapi dengan wakil-wakil dari lrian-Barat.
Bagi saja Saudara Ketua, masih belum sempurnalah
rasanja kalau dalam memperbintjangkan hal-hal jang maha
besar dan maha penting ini, saudara-saudara kita tersebut
masih djuga belum dapat ikut serta menentukannja. Ka-

rena sebab-sebab jang seketjil-ketjilnja dan tidak disengadja atau lupa inilah, maka kadang-kadang kita tidak luput
dari keketjewaan-keketjewaan atau mengakibatkan apa-apa
jang tidak kita inginkan. Kata pepatah Belanda: Kleine
oorzaken hebben grote gevolgen. Terutama dari fihakfihak, antara lain Belanda jang sampai sekarang mengekang Irian-Barat, dapat mempergunakan alasan-alasan ini
untuk menghasut saudara-saudara kita disana agar memi'
sahkan diri dari Republik Indonesia, begitu pula ada alasan jang tepat untuk menghasut negara-negara lain.
Maka itu 'saudara Ketua, saja mohon agar Saudara Ke'
tua mendesak sekali lagi kepada Pemerintah untuk segera
mengisi Dewan Konstituante ini dengan wakil-wakil dari
Irian-Barat.
Saudara Ketua dan sidang jang mulia, sekarang saja memulai dengan pandangan saja mengenai 'soal-soal jang
patut dimasukkan dalam Undang-undang Dasar.
Dalam mukaddimah Undang-undang Dasar iang akan
kita bikin nanti hendaknja dapat didjelaskan, bahwa tertjapainja Kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah
karena perdjuangan jang tidak kenal putus asa dari pemimpin-pemimpin kita melalui bermatjam-matjam djalan/dja'
man, tetapi tetap satu tudjuan, dari semendjak djaman
Patimura, Imam Bondjol, Teuku Umar, Diponegoro, Wahi547

din dan lain-lainnja gerakan perdjuangan dari tahun 1920
tahun 1945. Pengalamal pe.rdju_angan _dasampai dengan
-L945
dan berikutnja, hendaknja dapat diisi
lam-tahun
dengan tinta mas dengan ringkas dan tepat, sebagai peringatan sedjarah perdjuangan bagi keturunan kita, iang

akan tetap mereka pertahankan.
Beratus-ratus tahun rakjat Indonesia hidup hina dalam
kekangan pendjadjahan, dan njatalah kini bahwa feodalisme tak mampu membela negaranja.
Pengalaman perdjuangan rakjat dalam djaman kemerdekaan ini, dengan melalui tiga undang-undang dasar, rakjat
masih sadja belum dapat menikmati arti kemerdekaan

jang sebenarnja.

Bukankah Undang-undang Dasar jang sematjam itu tidak
boleh diartikan kosong untuk rakjat, tapi sedap untuk
golongan pemimpin dan atasan, karena tidak tjotjok dengan kenjataan-kenjataan jang terdapat dalam masjarakat?
Disini saja ingin mengadjukan pertanjaan, undang-un'
dang dasarnjakah jang benar, atau manusianjakah sebagai
pelaksana jang tidak lagi mempunjai pikiran untuk melak'
sanakannja?

Buat saja Saudara Ketua, ketiga-tiga Undang-undang
Dasar itu sudah tjukup memberikan pedoman kepada pelaksana untuk kesedjahteraan dan kebahagiaan bagi rak.
jat dan Negara, walaupun disana-sini masih perlu dirubah,
ditambah dan disempurnakan. Tidakkah Undang-undang
Dasar jang akan kita sadjikan nanti akan mengalami nasib jang sama sebagaimana dengan tiga Undang-undang
Terserah kepada rakjat.
Dasar jang lalu itu?
Saudara Ketua, mengingat pengalaman-pengalaman
jang lampau dan jang masih terdapat sampai sekarang,
maka kewadjiban Dewan Konstituantelah sekarang untuk
menjusun Undang-undang Dasar jang dapat mendjamin
keadilan dan kemakmuran bagi segenap rakjat. Saja tidak
akan atau ingin mengulangi apa-apa jang telah banjak dibe.
rikan kesan oleh saudara-saudara jang terhormat jang men'
dahului saja, jang banjak berharga dan bernilai itu, tetapi
saja ingin mengusulkan agar dalam Undang-undang Dasar
kita nanti dapat ditjantumkan asas-asas-dasar jang selalu
dalam bidang-bidang rasionalisasi. Umpamanja Saudara
Ketua, rasionalisasi wetenschap, ini perlu untuk membimbing pemuda-pemuda kita kearah pengetahuan atau keah-

.
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lian jang rasionil untuk kepentingan Negara dan rakjat.
Rasionalisasi wetenschap sudah pasti spesialisasi, tetapi

spesialisasi belum tentu rasionalisasi atau rasionil bagi
masjarakat.
Rasionalisasi industri, dalam hal ini apakah iang rasionil pada waktu ini. Djanganlah Pemerintah, setelah Undang-undang Dasar selesai disusun nanti merupakan industri jang tidak tepat pada waktunja. Tidak sematjam
sekarang, setiap kali mendirikan industri selalu mislukt.
Disini harus dilihat kepentingan negeri-negeri lain ditanah
air kita, mengingat kemungkinan-kemungkinan adanja sabotage dan lain-lain karena merasa dirugikan.
Letak negara, ketjerdasan, banjaknja penduduk dan sebagainja dalam suatu perdjuangan, keadaan pelindustrianlah jang menentukan kalah atau menang. Tidakkah, karena ierindustriannja jang kuat; imperialisme dan kolonialisme bisa bertahan lama, Saudara Ketua. Pokoknja siapa

jang kuat perindustriannja itulah jang menang.
Dan selandjutnja rasionalisasi mekanisasi rasionalirasionalisasi agraria dan lain-lainnja.
sasi komunikasi
Mengapa saja ingin selalu menekankan rasionalisasi dalam
segala lapangan untuk dirumuskan dalam Undang-undang
Dasar Saudara Ketua? Karena saja melihat, bahwa semua
partai jang terdapat di Indonesia ini misalnja Partai Nasional Indonesia (P.N.I.), Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi), Nahdlatul Ulama (N.U.), Partai Komunis
Indonesia (P.K.I.) dan lain-lainnja, menudju kepada kesedjahteraan dan kebahagiaan rakjat dan Negara atau keadilan dan kemakmuran jang merata. Saja menanjakan,
dasar apakah jang akan kita pakai untuk mentjapai keadilan dan kemakmuran jang merata? Buat saia Saudara
Ketua, tidak ada djalan lain atau dasar lain, ketjuali
kekajaan alam + tenaga manusia + elektripikasi. Itu
adalah keadilan sosial atau masjarakat jang adil dan makmur. Untuk menggerakkan tenaga manusia mengolah ke-

kajaan alam dengan disertai elektripikasi, maka diperlukan
disini rasionalisasi dalam segala lapangan.
Maaf Saudara Ketua, djanganlah rasionalisasi disini diartikan bezuiniging, terbatas mengurangi atau member'
hentikan pegawai, buruh dan tentara sadja, iang sebenarnja mereka tidak tahu, mengapa mereka itu sampai mendjadi korban rasionalisasi sematjam itu.

Saudara Ketua, datanglah saja sekarang p-ada Persoalan
Dewan Nasional. Perlut<ah Dewan Nasional diberikan tempat dalam Undang-undang Dasar kita nanti? -sebagaimana
ielah kita ketahuinersama, maka Dewan Nasional tjiptaan
Presiden Soekarno banjak mendjadi pembitjaraan m-lsi?-

iakat ramai. Lepas daripada pro dan contra Dewan NaSiPiesiden Soekarno, saia {tqtt_menjetudiul
onal tjiptaan
"Pirtai Sjarikat
Islam Indonesia (P.S.I.I.)' agar soal
saran

tersebut mendjadi perhatian Dewan Konstituante.
Buat saja Saudara Ketua, lepas_ daripada siapa jang-akan
melaksanakannja, apa itu Presiden Soekarno atau Presiden penggantinja, mungkin ada benarnja atau manfaatnja,
kalari di66ri tempat dalam Undang-undang Dasar iryg kita
susun nanti. Sudah tentu, bahwa Dewan Nasional itu terdiri dari tokoh-tokoh partai atau organisasi dan ahli-ahli
jang benar-benar hidup dalam masja_ra|tt,_ dengan tugas
it.ia"nulukan kepentingan Nasional daripada kepentingan
dirinja sendiri atau gotongannja sendiri.
Pengalaman jang telah lampau mem-berikan gambaran
kepadi saja, U-afrwa kabinet dan _ parlemen -.sadja tidak
*i*pu uniut membentuk masjarakat jang adlI dan makmur, dan Negara jang kuat.
Para menteri sehari-seharinja sibuk dan sangat repot
dan menerima tamu-tamu'
melajani pegawai-pegawainja
-kadang-kadang
untuk ini sadja -sampai-sampai
nja, lang
tiOdt<" ada tempo. Djangan ditanja akan bikin rentjana
Nasional. Rentjana jang tertihat dan terasa oleh_ masjara'
kat, antara lain memindahkan pegawai-pegawai, {"t mengisinja dari partainja sendiri, memberikan kredit iang g0%
gagat, bikit harum nama diluar negeri, _ tetapi pertentang'
In-OiOalam makin lama makin menghebat dan lain seba'
gainja. Begitu fuh para anggota Parlemen jang terhormat
fertalu sibuk dbngan rentjananja untuk menjerang lawan'
nja dan ada janglerlalu sibuk de4gap Naamloze Vennootschap-Naaml6ze Vennootschapnja, kadang-kad-alg pembitigraanir5a begitu menjenangkan kepada menteri jang_ ditudju
dengan haiapan agai- Naamloze Vennootschap-Naamloze

Vennootschapnja bisa diberi kredit.
Lebih berbalraja lagi Saudara Ketua, kalau anggotaangggota jang terhormat itu mau didjadikan aandeelhouder,
commissaris atau direktur perusahaan-perusahaan asing,
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jang automatis dan onbewust mendjadi trompet perusahaan-perusahaan asing.
Saudara Ketua, keadaan jang sematjam

ini tidak bisa

diterus-teruskan. Maka perlulah kedudukan dan tugas
anggota-anggota Parlemen jang terhormat itu diatur oleh
undang-undang dasar sedemikian rupa, sampai beliaubeliau itu benar-benar mendjalankan funksinja sesuai dengan kehendak rakjat banjak. Dalam hal ini saja dapat
menjetudjui untuk memberikan hak kepada rakjat, dalam
Undang-undang Dasar nanti, ialah hak mentjabut beliaubeliau jang terhormat itu jang dirasa merugikan.
Dengan alasan-alasan tersebut diatas, saja ingin mena,
njakan, perlukah Dewan Nasional ditjantumkan atau dirumuskan didalam Undang-undang Dasar? Dewan Nasional
jang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli jang djudjur
dan sungguh-sungguh untuk memikirkan dan merentjanakan apa jang rasionil pada waktu ini dan berikutnja. Untuk
mendjaga kepintjangan-kepintjangan atau terulangnja kembali hal-hal jang tidak kita inginkan, maka disamping Dewan Nasional (kalau diperlukan), saja menginginkan agar
IJndang-undang Dasar liita nanti seharusnja dapat memberikan kepada rakjat hak pilih dan dipilih, hak initiatief,
hak referendum, dan hak recall atau hak mentjabut. Tentu
sadja disamping hak-hak jang sudah diberikan itu, kewadjiban rakjat harus diatur seimbang, dengan hak jang di.berikan.

Dengan demikian Saudara Ketua, sempurnalah atau
lengkaplah demokrasi Republik Indonesia.
Saudara Ketua, tibalah saja sekarang pada persoalan
pemindahan penduduk atau transmigrasi. Pemindahan
penduduk adalah djuga factor terpenting bagi kesed-jahteraan rakjat dan Negara. Apakah jang harus kita perbuat
untuk itu, Saudara Ketua. Djanganlah pemindahan penduduk nanti dikatakan, seperti dikatakan oleh sementara
tokoh, hanja merupakan p^emind.ahan penjakit saclja ddri
pulau kepulau.
Haruslah diingat, bahwa tanah dan manusia itu adalah
seperti suami-isferi. Satu sama lain tidak bisa dipisahpisahkan. Bagaimanakah kita bisa mengolah kekajaan alam,
kalau tidak ada pengertian dalam soal tanah dan manusia?
Kekaiaan alam seperti minjak di Sumatera, Kalimantan
dan Irian sudah tersohor didunia. Bauxite dan aluminium
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untuk melebur badja terdapat di Riau dan Asahan. Timah,
getah, kopra iang bertebih-lebihan selalu _Terldj?di intjer'
6n drinia, Oari la-in-lain iang tidak usah disebutkan disini
satu-satu.

Pernah seorang pengarang btrku di Amerika menulis,
bahwa apabila Ameiika ingin menguasai samudera dan du'
nia, harus merebut Indonesia untuk sendi kekuasaannja.
Disamping kekajaan pun letak negara kita lebih berbahagia dai'ipaAa negara-negara lain jang terdapat didunia ini,
ferutama untuk menentukan siasat perang.
Maka perlulah Saudara Ketua, bab pemindahan p_endu'
duk ini inendjadi perhatian istimewa dari Dewan Konstituante jang mulia, untuk dirumuskan dalam Undang-undang Disai. Sekali lagi bab pemindalttt- penduduk adalah
fakt-or terpenting disamping rasionalis,asi dalam segala lapangan." Srj" mengharap dan minta denga1 hormat .aga.r
tJndlang-undang Dalar Republik Indonesia- dapat diselesai'
kan te[at pada waktunja, agar tidak ketinggalan djaman
dan mendjadi lapuk.
Saudara Ketua, sekarang babak penghabisan, mengenai
soal batas kekuasaan wilajah Republik Indonesia. Sebagai'
mana kita ketahui bersama, bahwa Inggeris, Belanda, Australia, Portugal dengan Amerika dibelakangnjl mempunjai
djadjihan dlsekitar wilajah kekuasaan Republik Indonesia.
Rakj"at dj adj ahan mereka masih sadj a ingin__menggabun gkan

diri kedalam wilajah Repubhk Indonesia. Walaupun mereka

tahu, bahwa Republik Indonesia masih dalam keadaan melarat. Kesadaran/keinsjafan mereka tidak bisa dibendung
atau ditekan.
Saudara Ketua, dapatkah kita mengharapkan kepada
pendjadjah untuk memberikan kebebasll kep-a{a rlkjqt
teraS-aO;-atr untuk mengatur dirinja sendiri? Kalau tidak
mungkin, bagaimanakah kita (Republik Indonesia) dapa!
menfhindarkan pengatjauan-pengatjauan ian-g dip_erbuat
oleh-pendjadjah,- untuk melemahkan Republik .Indonesia
dari dalamf Karena, kalau melihat gerakan rakjat terdjadjah jang gagah berani itu, pendjadjah chawatir kalatt
nepunUt- lndonesia mendjadi kuat, rakjat djadjaha4nia

akan lebih keras lagi berdjuang untuk menggabungkan
diri kepada Republik Indonesia.
Saudara Ketua, saja sendiri belum mempunjai pikiran
untuk merubah batas wilajah kekuasaan Republik Indone552

sia sebagaimana tertjantum dalam Undang-undang Dasar
Sementara, tetapi saja mohon agar faktor antara lain
,,perasaan chawatir pendjadjah akan kehilangan djadjahannja kalau Indonesia mendjadi kuat" seharusnja mendjadi perhatian dan pembahasan dalam Dewan Konstituante ini. Dengan tegas disini saja katakan Saudara Ketua,
bahwa pendjadjah chawatir, kalau Republik Indonesia
mendjadi kuat, akan kehilangan djadjahannja. Saja ingin
menanjakan, tidakkah pendjadjah untuk dapat bertahan
mentjengkeram djadjahannja, mempergunakan kesempatan besar atau ketjit sebaik-baiknja untuk mengatjaukan
dan melemahkan Republik Indonesia dari dalam? Makin
luas atau makin sempitnja batas kekuasaan wilajah Republik Indonesia tergantung dari persatu_an, kesadaran
bernegara dan berbangsa satu daripada rakjat Indonesia,
terutama golongan pemimpin, sesuai dengan apa jang di'
katakan oleh Saudara jang terhormat Mr Lukman Hakim,
.bahwa batas kekuasaan Republik Indonesia bisa meluas
atau bisa makin lebih sempit.
Sekianlah Saudara Ketua, semoga Dewan Konstituante
dengan pimpinan Saudara dapat mentjipta\an Urtdangundang Dasar Republik Indonesia tepat pada waktunja,
dan dapat dipakai dalam djaman apapun djuga.
Begitu pula semoga utjapan-utjapan para wakil rakjat
dalam Dewan Konstituante ini jang pada pokoknja berkisar pada ,,dari rakjat-oleh rakjat-untuk _takja!" dapat direalisir dalam masjarakat, dan djanganlah Undang-undang
Dasar kita nanti mengalami nasib iang sama seperti ketiga-tiga Undang'undang Dasar iang lalu.
Sekian dan terimakasih.

Ketua: Saja persilakan sekarang Saudara Adnan Lubis.

K.H. Adnan Lubis: Assalamu alaikum rvarachmatullahi
wabarakatuh.
Saudara Ketua dan Sidang Konstituante jang mulia, hari
ini tibalah giliran saja untuk turut menjumbangkan pikiran
ketengah-tengah sidang jang terhormat ini tentang soal-soal
jang akan dimasukkan dalam Undang-undang Dasar ian€

telah diserahkan dan dipertjajakan kepada kita untuk
menjusunnja. Saja merasa sangat berbesar hati mendapat
kesempatan

ini, karena besar harapan, sedikit banjaknja
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nanti sumbangan saia ini akan mendjadi bahan pertim'
bangan kepada kita bersama. Dalam babak pertama, sebelum saja, sudah berbitjara beberapa kawan sefraksi dan
dari fraksi-fraksi lainnja.
Memperhatikan pembitjaraan-pembitjaraan Saudara-sau'
dara itu saja dapat mengambil kesimpulan, bahwa mereka
bukan sadja membitjarakan soal-soal iang patut dimasuk'
kan kepada Undang-undang Dasar itu nanti, akan tetapi
djuga telah membitjarakan materinja sekaligus.
Tjara jang seperti ini dapat saja fahami, saja mengerti
apa sebabnja. Tidak lain untuk memperdjelas dan m_embbrikan bukti-bukti pentingnja soal-soal itu dibitjarakan
clalam Undang-undang Dasai. Dalam pada itu tidak kurang
penghargaan iaja melihat tjara halus, tjara saling mende'
kati pikiran lainnja dan hendak merasakan dengan sung'
guh-sungguh apa jang terkandung dalam perasaannja, walaupun sedikit banjaknja sudah tahu atau kira-kira sudah

dapat mengalami pendirian jang tidak sefraksi de_ngan
dia. Dapat pula saja tangkap, dari pembitjaraan-pembitja'
raan itu bahwa diantaranja dari sekarang telah bertegastegas menjatakan pendiriannja, bukan sadja mengen?i soal-soal jang akan dibitjarakan itu, akan tetapi djuga

langsung mengenai materinja.
Umpamanja kita dengar ada jang menjatakan, ,,kita akan
tetap mempertahankan Pantja Sila". Ad? jqlg menjatakan
pendiriannJa, ,,Agama tidak dapat didjadikan mendjadi
Penegasan-penegasan ini qlmpai-sampai
basar Negara".
-bbntuk
negara, dikatakannja: ,,Kita- akan temengenai
tap mempertahankan Negara Kesatuan . jtttg berbentuk
Rrlpublik-dengan mati-matian, jang menjimpang dari itu
mengchianati djandji" dan beberap_a,penegasan-penegasan
sepeiti Kedaulatan Rakjat jang sudah menentukan _pendiriin. Sikap bertegas-tegas ini, djuga dapat kita, hargai,
bukan tentang jang ditegaskannja tetapi memandang ke'
pada ketegasannla itu. Oleh karena dengaq tjara jang de'
inii<ian, kita akan dapat mernpermudah djalan musjawarat,
disebabkan sudah melihat sampai kemana djauh pemandangannja dan dimana tempat dia berklsar.-M9ng\in saja
nanti akan terpaksa menuruti djalan-djalan jang tedjuga
-aitempuh
saudara itu, sambil memasuki materinja,
tan
djuga menlatakan dengan tegas apa jang hendaknja dipertimbangkan dengan sebaik-baiknja.
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Disamping itu, walaupun saja berdiri disini atas nama
Fraksi saja Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi),
akan tetapi dalam membitjarakan soal-soal agama, saja
merasa bahwa saja dilapan$an jang lebih luas bukan
hanja menggambarkan keinginan Madjelis Sjuro Muslimin
Indonesia (Masjumi), tetapi adalah sebagai petugas dari
tiap-tiap djiwa jang mengandung Ketuhanan dan Agama
terutama dalam agama Islam, karena hubungan Ketuhanan
dan keagamaan itu tak dapat dibatasi dengan fraksi atau
lainnja.
Saudara Ketua, diantara beberapa soal jang patut dima'
sukkan dalam Undang-undang Dasar dan djuga telah dibitjarakan oleh pembitjara-pembitjara lebih dahulu dari
saja, ialah soal Ketuhanan, soal Agama, soal hak-hak manusia dan beberapa jang lain lagi. Mengenai soal Ketuhanan dan agama ini, saja meminta supaja dibitjarakan
lebih luas dan persoalannja diutamakan dari lainnja. Saudara-saudara sekalian barangkali djuga akan sesuai dengan
pendapat saja ini oleh karena erat hubungannja dengan
seluruh soal-soal jang akan dibitjarakan nanti. Saja merasa
bahwa kita masing-masing, sudah memikirkan dimana
diletakkan soal ini dalam sistimatiknja, dipangkal sekalikah, atau sekurang-kurangnja mendapat kedudukan jang
sama dengan soal-soal pokok
Bagaimana pentingnja soal Keti.rhanan dan agama ini, dalam babak pertama telah didjelaskan oleh beberapa orang
dari kawan sefraksi saja dan kawan sefraksi lainnja. Ringkasnja bahwa soal Ketuhanan tidak dapat dipisahkan dari
soal manusia, terutama soal agama Islam tak dapat dipisahkan dengan seorang Muslim jang dalam segala tingkah
laku dan tindakannja tidak dibenarkan menjimpang dari
ketentuan'ketentuan jang sudah ditetapkan Tuhan, sedang
objek Undang-undang Dasar ini, adalah manusia jang beragama dan jang lebih banjak dari ummat Islam sendiri.
Manakala dalam soal perundangan-perundangan dasar soal
Ketuhanan dan agama dipisahkan dan tidak termasuk
dalam persoalan Undang-undang Dasar, berarti kita telah
memisahkan manusia dari Tuhan-nja dan dari agamanja.
Kepada siapakah nanti Undang-undang Dasar itu akan kita
pertanggungkan dan jang akan mendukungnja. Kita sudah
sama mengetahui, bahwa boleh dikatakan seluruh manusia Indonesia ini, adalah bangsa jang beragama. Bapak
555

Kijai senama saja, dalam babak pertama telah menerangkan dengan djelas bagaimana eratnja hubungan seseorang
dengan agamanja, jang bukan hanja tertentu pada satusatu lapisan masjarakat tetapi merata kepada seluruhnja
dan njata dalam kehidupannja sehari-hari, dalam peribadatannja, dalam pergaulannja, dalam gerak-geriknja semuanja. Beliau telah mendjelaskan dengan bukti-bukti
jang njata, bukti-bukti didjaman dahulu dan kenjataan-kenjataan dimasa sekarang ini. Kalau boleh saja tambahkan
Saudara Ketua, bahwa menjelidiki pertumbuhan dan perkembangan agama, apakah kepertjajaan Ketuhanan dan
beragama itu tumbuhnja menurut evolusi manusia ataukah
tumbuhnja disebabkan oleh karena kebutuhan masjarakat,
atau tumbuhnja disebabkan mulanja karena takut, hingga
mereka menganggap adanja iang berkuasa jang menda'
tangkan malapetaka, adalah suatu kpgemaran ilmiah dima.
sa sekarang ini bagi ahli-ahli pengetahuan.
Disini tidak usah saja membentangkan pendapat masingmasing, akan tetapi tjukuplah disini saja njatakan bah-

wa menurut penjelidikan terachii, sedjak adanja

ma'
nusia telah mengandung kepertjajaan adanja Tuhan Jang

Maha Kuasa. Bukti jang njata sekali ialah penjelidikan
terhadap suku-suku bangsa iang tinggal disudut'sudut bu'
mi ini jang tidak pernah bergaul dengan orang luar, jang
merupakan manusia pertama dan manusia didjaman dahulu
kala. Hasil penjelidikan, mereka adalah suku-suku jang
menganut kepertjajaan kepada Tuhan. Apa lagi kita Bangsa Indonesia jang sudah terkenal ber-Tuhan dan beragama,
baik jang tinggal dimasjarakat ramai ataupun jang belum
pernah mengenal kemadjuan. Oleh sebab itulah Saudara
Ketua, kalau sekirania nanti akan tersusun Undang-undang
Dasar jang tidak ada ketegasan teittang Ketuhanan dan
Agama, saja tidak dapat mengatakan untuk siapa nanti
sebenarnja Undang-undang Dasar itu ditjiptakan.
Disamping itu Saudara Ketua, keinginan kita hendak
melihat Ketuhanan dalam Undang-undang Dasar itu nanti,
tidaklah sesingkat dan sesamar pengertian seperti jang
tertjantum dalam Undang-undang Dasar Sementara itu.
Kitt tidak akan merasa puas kalau Ketuhanan itu ditjantumkan hanja sebagai lambang, jang ,,lambang" kata
orang kami, artinja tidak berisi. Kita hendaknja mentjantumkan Ketuhanan itu djangan hanja sebagai simbol atau
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hanja sebagai perhiasan Undang.undang Dasar, tidak njata
kekuasaan Tuhan itu pada machluknja. Seolah-olah Tuhan
itu buat manusia, hanja sebagai mentjiptakan, habis. Selainnja itu terserahlah kepada machluknja itu, apa jang
hendak dilakukannja. Artinja Tuhan jang tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian pemandangan saja kalau sekiranja
soal Ketuhanan itu hanja ditjantumkan sebagai lambang
atau simbol.
Seperti jang sudah saja katakan, hendaknja pengertian
Ketuhanan itu terbajang dalam segala soal jang lain,
atau lebih djelas, maksudnja seluruh Undang-undang itu
berdjiwa Ketuhanan. Umpamanja saja katakan seperti Ketuhanan jang tersebut asas Dasar Negara kita, Negara
berdasarkan Ketuhanan Jang Maha Esa". Sila ini bagaimanapun muluk bunjinja, tetapi kita tidak dapat menangkap tudjuannja dan tidak dapat menjelami dan mengeluarkan isinja, ataupun kalau kita hendak mengambilnja
sebagai salah satu dasar hukum dari padanja.
Oleh karena itu hati kita akan tetap bertanja, ,,Mestinja-

kah menurut itu, tiap-tiap warga negara bertuhan kepada Tuhan Jang Maha Esa? Pemerinfah, ataukah Pemerintahnja djuga mesti ber-Tuhan-kan Jang Maha Esa?
Atau Undang-undangnjakah mesti sesuai menurut kehendak Tuhan Jang Maha Esa? Dapatkah dituntut seseorang
jang tidak ber-Tuhan atau tidak ber-Tuhan kepada Jang
Maha Esa?
Dengan keinginan hendak diperdjelas itu, belumlah berarti bahwa saja sudah menegaskan dan menuntut supaja
bunji sila itu nanti seperti berikut: ,,Negara berdasarkan
Ketuhanan Jang Maha Esa." Soal ini nanti lebih landjut
kita perbintjangkan dalam membitjarakan materinja, hanja Saudara Ketua, saja mengandjurkan disini supaja pe.

ngertian Ketuhanan jang akan kita masukkan dalam
Undang-undang Dasar itu nanti tegas, dapat mendjadi

pegangan dan pedoman.
Saudara Ketua, dalam hubungan ini, dengan sendirinja kita akan memasukkan soal agama, kalau kita sudah
menerima dan tentu akan pasti menerima soal Ketuhanan
itu dimasukkan didalam Undang-undang Dasar, karena
pengertian ber-Tuhan itu adalah salah satu unsur pengertian beragama. Dapat hendaknja golongan masing-masing
jang beragama itu memenuhi adjaran dan melaksanakan
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adjaran agamanja. Sebagaimqna kita sama-sama ketahui
bahwa diantara satu agama dengan agama lainnja, mem'
punjai pengertian jang berlainan pul?. Supaja tertjapai
iceaOitan, hendaknja, masing-masing dapat dipenuhi ke'
inginannja. Dan kita ketahui bahwa diantara agapa itu
pengertiannja tidak ltulj" _hubungan
aO-atafr islam, jang
-dengan
Tuhannja, individual relation
diantara manuiia
between man and God, tetapi meliputi seluruh pengertian
hidup, seperti soal-soal jang alqq dim_asukkan dalam Un'
dang-unding Dasar ini djuga tidak terlepas dari pandang'
an l"slam. Dari itu Saudara Ketua, kita djangan melupakan
soal agama dalam Undang-undang Daqal itu nanti, karena
inilah keinginan rakjat, terutama, -rakjat jang beragama,
rakjat jang-hampir seratus persen beragama.
fiatjit fiOat< hanja menantikan kelengkapan -soal-soal
kehidripan djasmaninja, makap, minum _ da1 sebagainja,
akan tatapi iama pentingnja dengan s-o{ ryfa$1j-a," soal
agamanla. fita hendaknja djangan seolah-olah tidak men'
dEngartian tuntutan-tuntutan diluar gedung kita ini j_qttg
hendak mempraktekkan agamanja itu seluruhnia. Kita
djangan lupa mengingat bahwa denga-n-djiy? ?g?m?.itulah
t<ita dapat mentjapai negara 1tlg_ merdeka ini. -Kita djangan
lupa mbmperhaiikan jalg telah beristirahat ditaman-taman
paftlawan itu, jang telah-memberika-n djiwanj? dengan do'
iongan agamairSa, sampai merek_a dapat menjerahkan ke'
pacla kitt satu negara iang merdeka.
Kita djangan lupa bahwa revolusi tahun 1945 bukanlah
revolusi b.angs_a,- aEr-I tetapi sebelum
itu pertaha-kalinia
-jang
dipimpin oleh Diponegoro, Imam
itu ida revolusi
Teuku Umar, Hasanuddin, Tjik di Tiro dan lainBondjol,
"revolusi
jang menginginkan supaja fgaha- Tuhan
lain,
jrnd
sebenarnia itu dapat berlaku diatas tanah air kita ini.
- Katau
kita hendak djuga mengambil bahan Undang-undang Dasar dari Undang-qn{a1g D"tq{ Sementara kita,
kita-djangan lupa mengambil_ jang _tertjantum dalam. piagam bia[arta jlng tertjetjer dan tidak dimasukkan dalam
Unctang-undang Dasar seterusnja, jang benar-benar meru'
djiwa revolusi ketika itu.
-pakan
Saudara Ketua, seperti jang telah saja terangkan -me_

ngenai soal Ketuhanan, mengenai soal agama ini djuga-hen'
Altnia mendapat kedudukan iang sewadjarnja, mendapat
pengbrtian jang tengkap. Kalau nanti mengenai agama
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sama sadja dengan apa jang tertjantum dalam Undangundang Dasar Sementara, jaitu ,,Setiap orang berhak atas
kebebasan agama, keinsafan batin dan pikiran" maka pe'

ini

ngertian ini sangat sempit sekali, tidak memberikan pengertian sepersepuluhnjapun dari pengertian agama jang
dikehendaki, terutama menurut pengertian agama dalam
Islam. Sebagaimana jang telah saja djelaskan pengertian
agama dalam Islam itu sangat djauh lebih luas dari penger.
tian agama jang menurut pengertian biasa, hanja sembahjang, puasa, hadji, dan memudji-mudji Tuhan. Kalau akan
begini kedjadiannja, kita akan balik-balik kepangkal tidak

ada satu kemadjuan dalam kita menjusun Undang-undang
Dasar ini jang sering didengungkan untuk memenuhi keinginan segenap lapisan dan golongan.
Satu lagi dalam soal ini hendaknja dapat perhatian dari
kita, jaitu dalam mendudukkan soal agama ini, djangan
terdjadi susunan perkataan jang ulur tarik, maksud saja
kalau ditjantumkan ,,tiap-tiap warga negara bebas menganut agamanja masing-masing," hendaknja djanganlah terdapat perkataan seumpama, ,,tiap-tiap orang dibebaskan
berpropaganda anti agama". Tjontoh jang lain umpamanja
kalau ditjantumkan," tiap-tiap orang bebas beragama" dapat
hendaknja diperdjelas sehingga djangan dapat dipahamkan, bahwa orang bebas dari agama seperti pengertian
atau jang disengadja disalah-artikan dalam kebebasan beragama, karena nanti orang bisa memahamkan, kalau bebas
beragama, bebas tak beragama. Sebab itu hendaknja nanti
untuk mengisi materi soal agama kita tjari perkataan jang
lebih baik sehingga orang tidak mempermudah soal agama.
Sekali lagi Saudara Ketua, dalam mementingkan soal
agama ini, kita tidak salahnja menindjau ke Barat, negaranegara jang lebih dahulu mengetjap kemadjuan duniawi,
dan djauh lebih tinggi pengetahuannja dari kita. Dalam
hal itu kita melihat bahwa beberapa negara tidak merasa
malu dan bahkan merasa penting untuk mentjantumkan
soal agamanja mendjadi dasarnja. Apa salahnja kalau soal
ini kita meniru mereka.
Kita tahu bahwa selamanja ini mereka sudah lebih banjak melepaskan diri dari ikatan kerohanian, mereka telah
mentjoba untuk mentjari kebahagian itu tanpa agama, t€tapi menurut jang kita dengar dari keluhan mereka sen559
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diri, keruntuhan peradaban Barat itu akan tiba

masanjan

kalau masa sekarang mereka tidak mulai kembali menjuburkan djiwa keagamaan itu untuk mendjaga peradaban
mereka seterusnja.
Tidak usah kita memandang lebih djauh, untuk mgm'
buktikan apa jang kita maksud, barangkali keadaan dine:
tjukup untuk mendjadi tjontoh'
gara kita inipun-sudah
dimana-mana kita melihat sekarang bermatjam-matjam
krisis jang terdjadi iang tidak kita ingini itu, tidak .lain
Aisenaitai oleh kar-enf tidak mengindahkan dan tidak
mementingkan tuntunan-tuntunan agama.
Kalau kita tidak meletakkan dasar agama itu dinegara
kita ini, maka kita akan bertanja pada diri sendiri ,,kemanakah rakjat ini akan kita bawa?" Apakah akibatnja n-anti
kalau rakj-at ini dilepaskan dari ikatan agarygnja jang berarti lepai dari aturan-aturan kerohanian? Untuk mendjawab ini baik kita perhatikan teori iang disebut teori
kekosongan (riadzriatul farogh). !,uang iq"g diisi oleh se'
suatu bJnda,'akan diisi oleh benda iang larln, \tltg benda
jang mula-mula dikeluarkan _d_a1i padanj.a. Teori ini, sesuai
let<iti dengan soal agama. Maksud saja kalau sekiranja
orang itu frelepaskan dirinja dari sesuatu _agam.a, dia.akan
dimaiuki oleh agama atau suatu aliran lail iang diluar
keagamaan. Kala-u dia kebetulan lepas d?tl agary.? akan
timfiullah dalam hatinja pudjaannja jang lain, lqetjintaanlain, pengabdiannja ialg lain. Kalau dahulu dattji jrng
"agima
puitjaannja Tuhan iang mentj.iptakan dirinja
dm
dan sefurutr inaitrluk ini, sekarang berganti dengan manuriJ iJ"g ditakutinja, jang sama ditjiptakan seperti dia
,

djuga.
-Kalau

pengabdiannja dahulu dalam agamanja -untuk
mentjapai- keiedaan Tuhannja, bergantilah pengabdiannja
sematalmata kepada air dan tanah atau benda, ganti Tuhannja jang beit<uasa dan Maha segala-galanja itu.
dihaKaiau Oifrutu ketjintaannja dan pengorbanannja
-keindahan
alam ini
dapkannja kepada jang mentjiptakan
dan pengorbanan_nja itu kepada
beipindatrtatr icetjintaannja
-itu
jan} ditjiptakan
sadja, t-erbatas pemandangannja, ter'
batislah- ftidupnja dan segala pikirannja, dji_wa raganja
untuk menikmlati jang ditjintainja itu. Dan untuk mentjapai
itu, dia tidak akah memandang lagi norma-norma kesusi'
laan, dia tidak akan mengindahkan satu-satu teguran
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batin karena batinnja telah diserahkannja kepada jang
ditjintainja. Dia tidak melihat bahwa kelakuannja itu ada
jang gaib, jang memperhatikannja.
Dengan sebab itu, dengan segala matjam djalan dia tidak
akan segan-segan menempuhnja. Inilah sebagian ketjil dari

pemandangan saja tentang baiknja beragama, dan soal
agama itu dimasukkan didalam Undang-undang Dasar.
Kebaikannja sudah saja terangkan. Bertalian dengan
Islam sudah saja djelaskan dengan satu kesimpulan, jaitu
tjara hidup sebagai manusia dalam segala lapangan hidup
mengandung aturan-aturan dalam berbagai hukum jang
dari Tuhan jang sudah dipraktekkan lebih 1000 tahun, dan
sebagiannja masih berlaku dan masih njata keindahannja. Dan untuk diketahui serba sedikit, baik djuga didjelaskan untuk menghilangkan keraguan-keraguan, bahwa
Undang-undang Barat terutama Perantjis jang sekarang dipandang oleh ahli-ahli hukum sebagai himpunan undangundang jang modern, adalah banjak bersumberkan kepada
hukum-hukum Islam jang dipetik mereka dan dari hukumhukum Islam jang 700 tahun berlakunja di Eropah itu.
Untuk mengetahuinja dan membuktikannja lebih landjut,
baiklah diperbandingkan sendiri hukum-trukum jang sekarang ini dengan hukum-hukum Islam jang telah begitu
lama berkembang di Spanjol dan berlaku untuk seluruhnja.
Djadi tidaklah dapat dibenarkan bagi orang iang mengetahui hukum, bahwa agama itu hanja sebagai satu pasport
atau visa untuk naik ke Sjurga seperti jang dibuktikan
oleh seorang pembitjara dari perkataan seorang pengarang.
Betul tiap-tiap orang Islam atau beragama lainnja mempertjajai adanja Sjurga tetapi dengan kata-kata iang begitu ternamanja, adalah menundjukkan kepada sifat seorang jang sedikit sekali mempeladjari hukum Islam.
Ada satu lagi jang hendak saja: kemukakan disini ialah soal Hak-hak asasi manusia. Dalam Undang-undang
Dasar Sementara' kita, saja lihat telah tertjantum dan dapat didjadikan sebagai bahan bagi kita nanti. seterusnja
untuk menjempurnakannja. Dalam universal declaration
of human rights jang disusun oleh Perserikatan Bangsabangsa, kita lihat lebih banjak jang bisa untuk mendjadi
bahan dalam pekerdjaan kita ini seterusnja. Tetapi disamping itu, Saudara Ketua, walaupun human rights itu telah
diakui oleh seluruh negara-negarya jang. turut dan tergo561

long dalam Perserikatan Bangsa-bangsa itu, tetapi buat
kita Bangsa Indonesia jang akan menentukan hak'hak ma-

nusia dalam Undang-undang Dasarnja haruslah hendaknja
menjaring dan memperhatikan baik-baik mana iang sesuai
dan mana jang kiranja bertentangan dengan kepertjajaan,
dengan Undang-undang Tuhan jang telah berurat berakar
didjiwa sebagian umat Indonesia ini, terutama umat Islam
sendiri. Sebagai tjontoh saja sebutkan disini soal kebebasan atau kemerdekaan manusia. Disini kita lihat bahwa
human rights telah memberikan kemerdekaan dan kebebasan jattE sangat luas untuk setiap warga negaranja, sehingga seAiHt sekali pembatasan jang diberikan kepada
kemerdekaan itu. Umpamanja, kebebasan berpikir, kebebasan beragama dan sebagainja.
Satu tjontoh saja sebutkan disini ialah mengenai perka'
winan. Menurut human rights itu tiap orang merdeka untuk kawin satu dengan lainnja, dengan tidak memandang
bangsa dan agama. Ajat jang mengandung \gbebasan _atau
kemerdekaan ini sebenarnja hanja dapat dilakukan dine'
gara-negara jan gtidak ada mempunjai Undang-undang i,tng
bertentangan dengan itu. Akan tetapi seperti dinegara kita
ini dimana Undang-undang umat Islam sudah teratur dari
Tuhan dan telah ditentukan mana iang dibenarkan dan mana jang tak dibenarkan tentu dengan sendirinja kemerdekaan jang tertjantum dalam human rights itu bertentangan
sekali dengan kehendak Tuhan, menurut pandangan dan
pendirian umat Islam, dan undang;undang ne.gara-.$ita ka'
iau akan begitu djuga ditjantumkan berarti melikwidasi
undang-undang Tuhan menurut pandangan Islam.
Demikian djuga menjatakan pikiran, mesti mgmpuniai
tjara dan aturan sehingga dengan kebebasan-kebebasan itu
keadaan masjarakat ini lebih teratur perdjalanannja, karena jang dimaksud dengan mengadakan Undang-undang itu
ialah untuk mengatur masjarakat. Djangan disebabkan kebebasan itu masjarakat lebih tidak teratur. Kesimpulannja
Saudara Ketua, dalam menetapkan hak-hak manusia ini
hendaklah dengan lebih berhati-hati, lebih bersabar, lebih
mementingkan kemaslahatan iang lebih besar dari sematamata memenuhi keinginan jang lebih ketjil, atau takut
dipandang kurang madju. Kesimpulan iang kedua, henOat<tatr dalam menetapkan Undang-undang itu, kita seba562
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gai' penuntun sambil memenuhi keingi-nan masj'arakat tidak

iemita-mata menjalurkan keinginan, karena keinginan ini
kalau dituruti tidak ada batasnja. Seperti anak jang menjusu kalau dituruti keinginannja, sampjli besar masih
h"endak menjusu, tetapi tidak ada seorang Ihu ia1rg sebagai
penuntun din pemelihara anak itg iang membiarkannja
iampai besar terus menjusu. Tetapi malakala telah 4iqttuskinnja menjusu itu sendiri terhenti deng_an sendirinja.
Ini sebenarnja, Saudara Ketua, saja ambil dari seorang
ahli penjair tasauf jang mengatakan:
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Artinja: Nafsu (keinginan) seperti anak ketjil sampai besar senintiasa ingin menjusu, dtn kalau engkau hentikan,
dia terhenti.
bemit ian djuga seterusnja anak itu sampai besar mulai
dari ketjilnja- dltentukannja maql ialg baik ryan_a iang
tidak nait tintuk anaknja, lidaf diturutinja segal_a. \eryaurnn;r. Demikianlah kita hendaknja terhadap rakjat iang
Gtaii menjerahkan penjusunan Undang'undang Dasar ini
supaja djadi Penuntun bukan hanj.a pen$ikut'
bauOaia Ketua, idjinkanlah saja sebentar taSi untuk
*e*b"tikan pemandahgan dalam soal kedaulatan jang suOrft nt"jat< O:nitjarakai oleh saudara-saudara iqng berbiij** t*lielum saja dan djuga $tq soal ja-ng banjak sekali

d"itjantumkan daiam bebeiapa Undang'undang Dasar negara-negara lainnja.
Sei'erti djugir dalam Undang-und-ang Dasar Sementara
telah ditjanlumkan dengan bunji sebagai berikut ,.Kedaulatan Reilublik Indonesia adalah ditangan rakjat dan -dilakukan ofeh Pemerintah bersama-sama dengan Perwakilan
Rakjatr'. (Bab I, pasal 1 ajat 2).
SiSa turut men;okong usul saudara-iuadara . jaqs telah
menfemukakan so-al ini-oleh karena pentingnja- d_qn erat
penglrtiannja dengan Ketuhanan dan banjak sekalj s-angpautnji dengan soal-soal agama, dan hukum-hukum
kut* -akan
jang
disusun nanti seterusnja.
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Saudara Usman Raliby telah men$upasnja dengan pandjang dan menjatakan pandang_annja Pen_urllt pandangan
Iilam dimana sebenarnja jang berdaulat, bukanlah rakjat
akan tetapi Tuhan. Pribadi-pribadi manusia, masjarakat,
ne.gara dah sebagainja, alam ini seluruhnja adalah tunduk
didawah kekuasaan Tuhan. Kelemahan-kelemahan manusia, bentjana-bentjana iang menimpa masjarakat dan negara membuktikan kelemahan manusian dan kekuasaan itu
sebenarnja bukan ditangan manusia tetapi ditangan Tuhan
jang mentjiptakan. Disini saja tidak hendak membentangi<an lebih iuas isi daripada pemandangan jang telah diberikan oleh saudara itu.
Hanja disini saja hendak menindjau dan membental_gkannja dari segi hukum dah Unda,ng-un-dalg. Saudara Ketua,

menurut kepertjajaan Islam selain dari Hukum djadinja
manusia hidup dan matinja, kekuatan dan tenagl jang ada
pada dirinja itu dikuasai Tuhan, ditangan-Allah, diygl tjara
hidupnla itu mestinja menurut Hukum-hukum Allah. Tttfian,-m*enurut pandangan Islam, bukan hanja sebagai i-uttg
mentjiptakan dan kemudian melepaskan manusia itu berbuat dan berlaku rnenurut kemauannja, akan tetapi Tuhan
rnenuntun manusia itu dengan peraturan-peraturan jang
telah diberikannja kepada manusia dengan perantaraan

Rasulnja. Islam mempunjai undang-undang, undang-undang
pengabdian antara machluk dengan TuhannJa, hu]<gq $eiuarga, hukum-hukum perdata dan pidananja dan lain-lainnja, makan dan minumnja bergaul dan sebagainja.
Djadi beragama menurut Islam adalah trrnduk kepada
hukum-hukum itu, jang berdaulat sebenarnja dengan arti
mempunjai kekuasaan penuh dan mutlak adalah jang me:
nentukan hukum itu. Dengan sendirinja kalau kita mengatakan kedaulatan itu ditangan rakjat dengan arti kekuasa.
an mutlak itu ditangan rakjat, bertentangan sama sekalilah
dengan kepertjajaan kedaulatan itu ditangan Tuhan, F.tarti, sekati kita mengatakan kedaulatan itu ditangan rakjat
dan sekali mengatakan ditangan Tuhan. Jang mesti ditentukan nanti, tentu salah satunja. Masing-masing penentuan
akan memberikan akibat pengertian kepada menetapkan
dan menjusun Undang-undang.
Kalau kita mengatakan kedaulatan itu ditangan Tuhan
tidak ada jang berhak untuk mengadjukan sesuatu un'dang-undang, apalagi untuk menetapkannja kalau sudah
)

564f

njata bertentangan clengan hukum atair Undang-undang
Tuhan.

Kalau kita mengatakan kedaulatan itu ditangan rakjat,
berhaklah nanti Parlemen atau Pemerintah untuk menentukan Undang-undang dan peraturan-peraturan meskipun

bertentangan dengan Undang-undang Tu{ran. Aklbatnja- se'
orang tt{uilim akan bertanja, Tuhannjakah i"ng l-ebi{t dipatuhinja, atau machluk Tuhannja, sedang kepada. dia sudah Oineri patokan ,,Tidak boleh patuh kepada siapapun,
kalau berarti menduihaka kepada Tuhan"
Djadi kalau memilih kedaulatan ditangan Tuhan, tidak

berarti kita atau rakjat tidak sedikit pun mempunjai kekuasaan; kita boleh b6rleluasa rnelaksanakan sesuatu untuk
kepentingan kita selama tidak menentang iang.sudah ditentut<an-N;ia dalam kedaulatan-Nja itu. Dan sebagai kita
ber-Tuhan dengan mudah dapat menerimanja'
"jang
Dan itu, bukan berarti kita hendak menudjukkan negara
kita ini kepada negara Theokrasi, menurut pengertian_Barat, iaitu pemerintahan jang dilaksanakan paderi-paderi.
Tidak sekali-kali. Maksud saja ini tidak bertentangan de-

ngan demokrasi, tetapi demokiasi jang terpimpin oleh TuhIn atau terbatas dalam lingkungan jang dibenarkan Tuhan, bukan berarti bawa dengan perkataan Kedaulatan Tuhan itu kita mengambil kekuasaan Tuhan. Nama jang sesuai untuk ini menurut istilah Al maududy, seorang ahli
masjhur itu ialah Theodemokrasi. Berketatanegaraan jang-saudara
Ketua, dengan__pemandangan
talian dengan tiu
jang saja b"erikan itu hendaklah ada dalam Undang-undang
baslr [ita, dalam perundang-undangankah tempatnja atau
ditempat lain, supaia ditjantumkan djuga sifat atau sumber
undang-undang jh"-g akan berlaku nanti di Negara kita ini,
untuk"mendjaAi-pegangan dan pedoman kepada perun9.ttgundangan. tiemi-t<iantah saudar-a Ketua, mengenai soal ini.
Saudara Ketua, sebagai penutup dari pembitjaraan saja
ini, saja akan mempertimbangkan satu 99al i"-tg lain jang
kiranji dapat diberi perhatian kepada sidllg- 4t" ini jaitu
tentang perkataan Undang-undang Dasar. Oleh karena meskipun ltiara kita sekarang ini m_engenai soal-soal jan_g.-akan
diinasukitan kepada Undang-undang Dasar, tetapi lgbih dahulu saja meminta dibitjarakan tentang perkataan Undangundang- Dasar itu sendiri, jang mendjadi wadah atau apakah namanja, untuk soal-soal iang akan dimasukkan itu,
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hingga nanti sesuai bentuk dengan isinja, dan kata dengan
artinja.
Sairdara Ketua, kalau saja tidak salah kata Undang'undang Dasar itu adalah terdjemahan_ dari_Constitution dan
penlertiannja ialah pokok dari- s_egala undang-undang, atau
fengertiannia iang lebih luas r,alah, segala uqdln_g-undang
akan berlaku nanti haruslah berdasar'
?tan-peraturanltts
-kepada
itu. K-alau inilah arti jang seb_enarnja, tn€rlU'
kan
rut paliam saja bukanlah Undalg-undang Dasar namanja.

Jang lebih tepat sebaliknja, jaltg p.asg .-Undang-undang.
Sebib itu saja bertanja, tidakkah lebih baik nama itu diru'
bah,' dengan ,,Dasar Undang-undang"?- Sebabnja: pertama
settiti saja mengemukakan ini, karena kita mempuniai- un'
dang-unciang bahasa. Segala sesuatu iang mengenai bahasa
kita-usahakln supaja menurut undang-undangnja sendiri.
Disamping itu tagi datam soal-soal jang ketjil _djqga, _mengenai soit bahaJa ini kita nampaknja sangat berhati-hati
siperti menenfukan kata-kata dan susunan perkataan da'
lam Peraturan memilih Ketua, Peraturan Tata'tertib de'
masih saja ingat menggnai ,,mengundangkan'
mikian djuga
-,,mengundang'undangkal".
kah" atau
Menurut pandangan saja membitjarakan Undang-undang
Dasar atau Dasar Undang-undang tebih penting dari memi'
lih kata mengundang-undangkan atau mengundangkan sa'
dja, Menurut paham saja, walaupun- saja bukan seorang
anU bahasa alian tetapi memperhatikan kata'kata madie'
muk, diantara perkataan pertama dan kedua ada lcata peng'
hubung iang tersirat.
Um'i'amaiia ,,rumah batu", penghuJoungnja ada arti kata
,,dari"-maksudnja, rumah dari batu. Kalau disebutkan ,,rumah saja" penghubungnja ,,kepunjaan", artinja rumah kepunjaan saia. Kalau disebut ,r!tl?h la_pang"^ PQn$h-ubgttgitjr,- mengandung arti sifat, djadi maksudnja- tanah iang
laping". Begitu diuga kalau kita katakan -,-,gedung-Konsti'
tuinte" penghubungnja kata ,,untuk" djadi maksudnjl Sedung untuk Konstituante. Berdasarkan kepada ini p_erkataan ,lundang-undang Dasar" itu semestinja Dasar Undangundang jang berarti dasar bagi Undang'undang
Saji sendiri sebenarnja sudah mentjari"tjari alasan_ un'
tuk tiisesuaikan kepada djalan bahasa kita, supaja 'perkhta-

an Undang-undangDasar itu djangan diru_bah, karena sudah
lazim kita- pakai, letapi saja belum mendapat, pendielasan,
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Kalau

ini tidak kita bitjarakan kita akan diketjam oleh

ah-

li-ahli bahasa nanti terus-terusan dan akan djadi-penjesalan
jang tidak putus-putusnja bagi kita sampai dikemudian
hari.
Walaupun perkataan seperti Undang-undang_. Dasar ini,
susunannja iang sungsang ini ada djuga terdamaksudnja,'batrasa
kit-a satu-satu umpqq?-nia ,,bumiput:^",
pat dalarir
i"ng maksudnja ,,putrabumi" tetapi,t"i {jltln-g se.klli,- jang

irm[mnja susunan sungsang ini terlihat lebih bplitk.dalam
bahasa ising, seperti Urdu atau Inggeris. Rumah Putih djadi White House, Orang Bandung terdjemahannja dalam
bahasa Urdu ,,Bandung le 1og" terbalik menurut lidah kita.

ini seberiarnja bukantah sebagai satu pendirian,.tetapi
pembahasan kita mengenai ini djangan
saja ingin supaja
Oiiinggalkan. Kalau kita sudah bisa men_erima Perkataan
Undirig-undang Dasar itu dengan arti undang-uo{?tg iang
Soal

dasai kepada undang-undang, saja-s.etudju untuk
mendjidi
"dirubah.
Tefapi kalau pengertiannja kita menjusun
tidak
Undang-undang Dasar ini dengan arti mgniq-un dasar Undang sISa rasa-baik kita pertimbangkan. Piadi seb-agai.saja
katikan tadi, soal ini adalah sebetulnja bukan seb-agai suatu pendirian, tetapi supaja ada kiranja keput9.t"l.Fta, karena- perkataan Undang-undang pas-ar bisa diartikan Undang-undang Dasar iattg mendjadi d_apr bagi-Undang-undan[. Bisa -begitu diariikan kalau ..kit"_ p*q perkataan

UnJang-undanf Dasar, di adi pengerlitl"i" Und-a1g--u.nda1g
sudah bisa diDasar iepada LJndang-uirdang.
- Diadi lalau

terima begitu, begitu iang kita maksud-, .- itu- -terserah.
Maka sebelulnja btikhh kita pikirkan lebih dahulu aPa
iang kita pakai, Undang-undang DTaT atau dasar kepada

t-lnfr"trg-utidang. Sekianlah Saudara Ketu", aP3 iang hendak
karena saia rala- sudah
Jaja bi"tjarakai
'ianjak pada malam ini,.jang
berbitjara lebih daSaudara-saudara
ijut"p

hulu dari saja.
Sekian.

Ketua: Saja persilakan Saudara jang terhormat Wikana.
M. Wikana: Saudara Ketua dan sidang jang terhormat, sidang pleno Konstituante iang lalg, diantaranja telah menugastiair kepada Panitia Peisiapan Kolstitusi untuk men_gum'
Fukan ddn merumuskan bahan-bahan tentang soal-soal
jrttg patut: dimasukkan dalam Undang-undang Dasar.
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Lepas dari ,,oordeel" tentang hasil pekerdjaan Panitia
Persiapan Konstitusi itu, menurut tugasnja jang telah dipeitegasnja sendiri, lajak dihargai, bahwa bahan-bahan itu
sekarang telah lama sampai pada kita. Dan kini, atjaranja
ialah: Menetapkan soal jang patut dimaSukkan dalarn Undang-undang Dasar.
Saudara Ketua dan sidang jang terhormat, pengalaman
dalam sidang-sidang lengkap Panitia Persiapan Konstitusi
jang baru lalu telah membuktikan betapa sulitnja bagi kebanjakan dari kita, untuk menetapkan batas antara ,,soalsoal jang patut dimasukkan dalam Unddng-undang Dasar"
dan ,,soal-soal jang patut dimasukkan dalam Undang-undang Dasar jang kita hendak buail'. Banjak waktu digunakan untuk menetapkan batas itu. Waktu, jang menurut

hemat kami akan lebih berfaedah djika digunakan untuk
membitjarakan materi konstitusi itu sendiri.
Saudara Ketua dan sidang jang terhormat, bertjermin
kepada pengalaman dalam sidang-sidang Panitia Persiapan
Konstitusi jang lalu, Fraksi kami, Fraksi Partai Komunis
Indonesia' (P.K.I.) hendak mentjoba memberikan bantttan
kepada penjelesaian atjara kita sekarang ini: Menetapkan

soal-soal jang patut dimasukkan dalam Undang-undang
Dasar.
Saudara Ketua dan sidang jang terhormat, beberapa dan
berbagai soal jang dimaksudkan dalam atjara sekarang,
telah dikemukakan oleh Fraksi Partai Komunis Indonesia
(P.K.I.); beberapa dan berbagai soal lagi akan disumbangkan oleh kawan-kawan sefraksi kami lainnja nanti.
Kami hanja akan' menjoroti setjara garis besar satu bagian dari kompleks soal itu, jakni pokok-pokok tentang
dasar-dasar negara. Kupasan dan sadjian setjara lebih gedetaileerd akan disampaikan pada waktunia kemudian.
Sebab, sekarang ini kita hanja akan menetapkan soal-soalnja.
Saudara Ketua jang terhormat, djika kita perhatikan
risalah-risalah dan laporan-laporan dari sidang-sidang Panitia Persiapan Konstitusi jang baru lalu, ada satu hal jang.
mendjadi pendapat semua pembitjara dalam sidang-sidang
itu, jang setjara umum dapat saja simpulkan, sebagai ber-

ikut:

,,Dalam Undang-undang Dasar itu patut dimasukkan soalsoal jang pokok dan jang njata, hasil perdjuangan rakjat
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dan bangsa kita dan jang membuka kemungkinan pe{qntbuhan masjarakat dan bangsa kita ketingkat- jang. lebih
madju, serti sesuai dengan kehendak rakjat Indonesia".
Kami tak akan menjatakan bahwa kesimpulan itu lengkup, tetapi kami jakin tidak bertentang?n, rne$in{n- dengan
se6agian djuga dari pendapat-pendapat jang te-lah {l$eryqtakan lalam sldang-sidang fanitia Persiapan Konstitusi itu.
Dan dalam ke-tidak-tengkapan itu sudahlah memadai bagi
soal jang kami hendak sumbangkan.
Ujika kesimpulan kami itu benar, Saudara- Ketua,- pokokpokot< tentang clasar-dasar negara itu tera[S ha-rus dimasuk'
tian dalam Undang-undang Dasar kita. Dan karena pada
umumnja sistimatik Undang-undang Dasar jang hendak
kita buat itu mentjakup Mukaddimah, tubuh Konstitusi dan
chatimah, kesirirpulan bahwa pokok-pokok tehtang dasar'
clasar negara itu harus dimasukkan dalam Undang-undang
Dasar, tidak salah, akan tetapi tepat.
Ada pendapat, bahwa dasar-dasar itu, ditambah lain-lainnja jang terpbkok lagi, harus dimasukkan dalam mukaddiniah, din tidak dalam tubuh Konstitusi. Fraksi kami berpendapat, bahwa Dasar-dasar negara kita_itu harus mefupat<an hutum jang lebih positif dalam Undang-undang Dasar
kita. Dalam Mukaddimah dapat ditjantumkan falsafah
sumber kedaulatan, sedjarah perdjuangan rakjat dan sedjarah pertumbuhan Undang-undang Dasar kita sedjak
proklamasi dan tudjuan pokok dari bangsa kita d:ngan
inembentuk negara dan Undang-undang Dasarnja. Tetapi
Dasar Negara, jtng selain mendjadi ,,uitganspunt", tempat
mulai melangkitr, t;uga memberi haluan kepada lang\"hlangkah selandjutnja, haruslah tertjantum dalam tubuh
Konstitusi, Tentu sadja dasar-dasar jang kami maksudkan
itu berdasarkan lagi dan berpedoman kepada apa jang
tertjantum dalam mukaddimah.
Djadi, menurut Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.)
harus djadi pangkal mulai melangDasar-dasar Negara jang
kah dan memberi haluan kepada tangkah negara 'dan
masjarakat kita itu; harus masuk dalam Udang-undang
Dasar, dan tempatnja dalam tubuh konstitusi; entah merupakan apa jang disebut bab, ataupun _baha_gian,-jang
teisendiri; Fraksi-kami sendiri tebih tjondong kepada pikiran jang hendak menempatkan dasar-dasar itu sebagai
Bab II.
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Saudara l(etua dan sidang jang terhormat, djika negara

dan bangsa, kita hendak mengajunkan langkahnja lebih
landjut kearah jang ditjita-tjitakan oleh pergerakan bangsa

kita,- sedjak adanja pergerakan itu sampai sekarang, dalam
segala matjam dan ragamnja, dengan belaneka nama tlan
lagak, djika negara dan bangsa kita hendak melandjutkan
perdSuangan bangsa kita sedjak dulu itu, djika negara dan
bangsa kita hendak melangkah madju lagi, mak,a ,,uitg_angspunt" dan dasar haluan langkah itu_ tentu sadja meliputi
ieluruh lapangan jang digalang oleh pergerak_a1 bangsa
kita keseluruhannja, digalang oleh pergerakan dalam kese'
luruhannja dari bangsa kita. Oleh karena itu, Dasa_r-dasar
Negara j-tng menurut Fraksi Partai Komunis Indonesia

P.K.l.l hanis dimasukkan dalam tubuh Konstitusi meliputi
dasar-dasar dalam laPangan:
a.

politik

b. ekonomi

pertahanan
d. sosial
e. kebudajaan, pendidikan dan pengadjaran.
Saudara Ketua dan sidang iang terhormat, dasar dalam
lapangan politik jang dimakzud oteh Fraksi Partai Komunis
Indonlsia-(P.K.I) ialatr dasar politik dalam negeri dan da'
sar politik' luar negeri. Dalam dasar politik dalam negeri
termasuk djuga soal perbandingan perhubulgry --:- verhoudingen antara pusat dan daerah, soal-soal dasar pembentukan Dewan-dewan tempat wakil-wakil rakjat bermu'
sjawarat dan berunding, soal-soal dasar politik'terhad_ap
Swapradja iang dua matjam tjoraknja, jak-ni Swapradja
,,lan-g c6ntiactt dan Swapradja ,,korte -verklaritg"r soal
dasai pekerdjaan dan pembagian pqkerdjaan alat'alat per'
lengka-pan negara dan- sebagainja. Disini kami hanja_ mengemukakan beberapa tjontoh jan€ __menurut Ppndapat
Fiaksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) harus disoroti,
djustru karena kehebohan jang_ terdjadi sekitar waktu siding-sidang Panitia Persiapan Konstitusi sering didjadikan
alasan untuk menindjau soal-soal itu.
Dan, Saudara Ketua, dasar politik jang kami maksudkan
ialah OSuga dasar politik luar negeri. Apakah dasar politik
luar ndgeri itu tetap ,,aktip bebas menudjq perdamaian
diduniat, menentang politik tjampurtangan dalam urusan
dalam negeri lain, afaukatr berdasar politik luar negpri ,,lec.
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bih tolerant" terhadap jang satu daripada jang lain, meskipun tetap berbadju aktip dan bebas? Mungkinkah ada dasar
jang berlainan dengan badjunja, Saudara Ketua? Sebagai
ilustrasi kami sebut satu tjontoh sadja. Seluruh Bangsa In'
donesia sekarang menjatakan setudju dengan potitik luar
negeri jang aktip dan bebas. Tapi, djika ada tamu luar
negeri jang satu, merasa keberatan. Jang keberatan ini,
Saudara Ketua, tidak menjatakan protes djika negeri asing
lainnja, djadi bukan negeri asing iang satu tadi, aktip ber'
buat propaganda tanpa idjin Kementerian Luar Negeri kita,
tanpa idjin- bahkan ianpa membertahu kepada pemerintah
daerah setempat. Saudara jang terhormat Mr. Sudarisman
Poerwokoesoemo, jang saja kenal sebagai Walikota/Keqa'
la Daerah, Kota Jogjakarta djuga, mungkin pernah dengar djuga tentang tjontoh iang saja sebut.
Dalam lapangan ekonomi, Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) berpendapat bahwa memang harus ditegaskan
dasar-dasar usaha-usaha jang dimiliki negara, jang dimiliki
partikelir perseorangan, iang dimiliki partikelir gotong-rojong dan jang dimiliki bersama oleh negara dan partikelir.
Harus ada ketegasan dasar pengertian dan dasar sikap negara tentang usaha nasional, dan usaha bukan-nasional termasuk apa jang ladjim disebut usaha AIi-Baba, Suto-Caltex
ataupun Achmad-Stanvac. Saja sebut tjontoh nama-nama itu
Saudara Ketua, bukan berdasar keturunan, tetapi berdasar
keuntungan. Mengalir keluar negeri keuntungan-keuntungan itu, atau tetap -dalam negeri. Kita memang sering
sekali bitjara tentang pembangunan ekonomi nasional.
Tapi sebenarnja kita tidak dapat bitjara tentang ekonomi nasional djika kita tidak membitjarakan soal tanah.
Oleh karena itu, dalam Dasar-dasar Negara dilapangan
ekonomi haruslah diletakkan dasar-dasar tentang pemetjahan soal agraria. Kita tahu, bahwa ada tuan ,,tani", atau
lebih terkenal sebagai tuan tanah jang memiliki kebun

teh, kebun karet, kebun tjengkeh beratus bahkan beribu
hektar. Tani ini tidak pernah mengerdjakan pertanian,
bahkan kenal seluruh tanahnja itu hanja dari gambar peta. ,,Tani" dernikian biasanja hidup tenang, dan terdjamin
beberapa turunan. Disamping ia, disamping tuan ,,tani" ini
ada pak tani, atau massa kaum tani jang djumlahnja lebih
besar dari tuan ;,tani". Ia terus-terusan bertjotjok tanam,
mengerdjakan tanah. Tapi ia sedikitpun tak punja sawah,
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apalagi kebun-kebun teh, karet atau tjengkeh. Pak tani demikian hidupnja seakan-akan tenang, dan setelah beberapa tahun hidup demikian, kaki dan perutnja mendjadi
gemuk, karena hongeroedeem.
Apakah perbandingan, verhouding, jang demikian tidak
hards dirubah sedjak dasarnja? Kami dari Fraksi Partai
Komunis Indonesia (P.K.I.) dalam mengemukakan kehendak
adanja ketentuan dasar tentang soal-soal tersebut, djauh pikiran dari hendak mendorongkan adanja ketentuan sistim

ekonomi sosialis atau sistim ekonomi demokrasi rakjat.
Bukan karena tak setudju, tapi karena setjara objektif
tak mungkin ekonomi demikian dilaksanakan disini dengan
faktor-faktor objektif seperti sekarang. Tapi, Saudara Ke'
tua, karena keadaan-keadaan faktor-faktor objektif iang
sekarang ada pula, maka Fraksi Partai Komunis Indonesia
(P.K.I.) berpendapat, bahwa dasar ekonomi liberalisme tak
dapat dipaliai lagi di Indonesia sekarang ili. Ekon_omi Iibeialisme telah terang membawa masiarakat kedjurang
kesengsaraan dan kepahitan hidup. Lebih tidak tepat lagi
dasar ekonomi liberalisme ini djika kita hendak memerdekakan negara dan rakjat dalam lapangan ekonomi, dan
membangun ekonomi nasional, jang anti-imperialisme dan
anti-feodalisme.
Saudara Ketua dan sidang iang terhormat, kehebohan'
kehebohan jang menondjol pada saat-saat hendak djatuhnja kabinet Ali ke-I, berulang-ulang dikemukakan orang,
bahwa kehebohan itu akan dapat dihindarkan, djika ada
undang-undang pertahanan jang tegas. Kami dapat memahami kesulitan jang hendak membuat undang'undang per'
tahanan. Karena memang tak ada dasar jang tegas dalam
lapangan pertahanan. Karena itulah, maka Fraksi Partai

Komunis Indonesia (P.K.I.) mengehendaki tertjantumnja

Dasar Negara dalam lapangan pertahanan. Sesuaikah dasar
ini dengan dasar politik pada umumnja, ataukah dasar
politik dan dasar pertahanan boleh berdjalan sendiri-sendiri? Bagi Fraksi kami, Saudara Ketua, pertahananpun adalah salah satu usaha dari negara dan bangsa kita jang

hendak melangkah menudju tudjuan pembentukan negaranja. Oleh karena itu, dasar negara dalam lapangan pertahananpun tak boleh lain daripada dasar dilapangan
politik negara. Kami jakin, dengan Dasar-dasar Negara
dalam lapangan politik, ekonomi dan pertahanan jang te'
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gas'dapatlah pula dilaksanakan politik pembanglnan algkatan bersendjata setjara gecoordineerd dan dalam im'
bangan bagian-bagian iang tepat, singkatnja setjara plan-

matig dan sistimatis. Planmatig dan sistimatis sesuai
dengan politik negara dan dengan mengingat bentuk ge'
ografis negara kita jang terdiri dari berbagai dan beribu
pulau.
- Dalam lapangan sosial, Saudara Ketua, karni dapat lebih
singkat lagi menjebutkan dasarnja. Bukan karena soal ini
tetapi karena hal ini akan lebih djelas, djika
tidtk penting,
-kita
bitjarakan tebih gedetailleerd, lebih diperintji.
ketak
Jang karni sekarang hendak kemukakan, jala! hanja l_aqg
terpokok. Menurut Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.
I.), dasar dalam lapangan sosial ini djanganlah philantropie
karena belaskasihan terhadap jang ekonomis lebih lemah.
Dasar dalam lapang sosial haruslah pengakuan hak-hak
asasi manusia, diantaranja freedom from'want, kebebasan
dari kemiskinan, dan pengakuan bahwa setiap warga-negara
jang bukan pengchianat negara dan bangs4_ adalah- angi;ota pemilik dari mitik mulia kita bersama: Kemerdekaan,
[edautatan dan kekajaan negara dan Bangsa Indonesia.
Saudara Ketua dan sidang iang terhormat, bagian saja
sekarang hanja tinggal menjampaikan sumbangan pikiran

Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) dalam atjara sekarang, tentang satu soal lagi sadja, ialah: ap?_ i-u"g patut

mendjadi pokok Dasar Negara dalam lapangan Kebudajaan,
Pendidikan dan Pengadjaran.
Sesuai dengan apa jang disadjikan oleh sedjarah perdjuangan bangsa kita sedjak mulanja sampai pada pembentukan Undang-unclang Dasar ini, kehendak daripada seluruh bangsa kita, ialah agar putera-puteri Indonesia mendjadi putera-puteri Indonesia sedjati. Dan djika kita teliti
inti maksud putera-puteri Indonesia sedjati, maksudnja
tak lain daripada putera-puteri iang tjinta pada bangsanja,
pada bahasanja, pada tanah airnja, pada sesamanja manusia. Karena itu, dasar pendidikan dan pengadjaran, pen'
didikan pengadjaran djasmaniah dan rochaniah, pendidikan physical, intellectual dan moral, pendidikan djasmani,
ketjerdasan dan achlak, pendidikan dan pengadjaran semua
itu haruslah berdasarkan patriotisme dan demokrasi. Pun
kebudajaan dan usaha-usaha perkembangannja, haruslah
berdasar patriotisme dan demokrasi. Karyi ingin menekan573

kan istilah patriotisme

ini agar djangan ditafsirkan sama

O*og"tt charivinipme atau djlwa kebangsaan jang berlebih'
lebi[an, jang berarti djuga diiwa kebaggsaan-jang sempit.
Saudiia Ketua dan sidang iang terhormat, pikiran-pikiran
Fraksi kami, jang kami kemukakan tadi, mungkin-ada i.ang
menjebut hanja cfralat bellk_a, dan ada iang menjebut njata.
Jang menjebfit njdta itulah iang _b-enar. Undang-undang
fl.rit jrnti hendak kita buat liaruslah pernjataan dari
3p-a
sedjak
bangsa_
p.ergerakan
oleh
tertjapai
IiB, bahkan
.
t.ng tdhti
1.945,
tahun
ievolusi
mentjetusnla
leniuta sampai
rampai sekarang. Poi<ok tudjuan- pertama dari pergerakan
t ita^itu adalah fienghapusan pendjadjahan dalam segala la'
prnein PenghipuJan^pendjadiatr$ s.eb.aSai segi negatif'
i:r.-S.gi posltitila iatalt bangsa .kjtt' bukan selagaian .keKe'
liif *irti-nlnja salu golong_?n dari bangsa kita, Saudara
tiii, trarus menguasii seniiri berbagaf lapangan jang kami
maksudkan diatas,
Ini adalah njata dan bukan chajal.
Dibuktikan i<ebenarannja pula oleh pokok'pokok esensi
jang terkandung dalam Undang-undang Dasar tahun 1945'
hrtt" sikap banfsa kita terhadap mjlik'milik pendjadjah.
Dan kenjataan-keniataan ini terus berlangs.ung -meskipun
ada manifesto politik pemerintah pada achir tahun 1945.
Satu manifesto-politik- jang berte_ntang4 intinja, bahkan
menghantjurkan- inti Undang-undang Dasar tahun 1945.
Kenj"ataan-t<eniataan ini berangfur-angqul hendak dihapus"otuttg dehgan Undang-undang t{-un 1949, Undangkan
onO*ng dasar Sementara seEarang ini dan lain-lain tinOifanitgi jang bertentangaq dengan esensi Undang-undang

Dasar tltrun 1g+S dan tudjuan pergerakq

_kebangsaan

kita. Hapuskan Undang-uldang_Dasar tahun 19_19r dan peng'
akuan dahwa Undang-undang Dasar tahun 1950 hanja buat
sementara, adalah kenjataan, bukan chajal'
Kedj adian-kedj adian j ang- bebgrap.a w-aktq j ang $l-u qqlg'
isi haiaman surbt-surat kabar hanja dapat terdjadi, djika
rnenjebutkan, bahwa tudjuannja adalah: melaksanakan pemnundunun daerah agar mengachiri penderitaa! rakjat. Inipu"l menjebut atau menutupi tudjuan iang sebenarnja deirgan sembojan melaksanak_an Peplrygunan untuk mengacfriri pendeiitaan rakjat, adalah bukti tentang ajatanja kehendak bangsa kita untuk mengachiri penderitaannja itu.
Kedjadian-kedjadian itu bukan chajal, tetapi njata.
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Saudara Ketua dan sidang jang terhormat, demikian beberapa pikiran dan pendapat dari Fraksi kami Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I) jang hendak disumbangkan
dalam atjara sekarang ini. Semoga sumbangan ini, jang di-

sampaikan dengan djiwa mengulurkan tangal kepada semua golongan dan pihak, untuk mentjari titik iryS {lp"t
dipersatukan, dan meninggalkan jang tak mungk{ dipersatukan, semoga sumbangan ini membantu kehendak kita
semua: Menjel-esaikan tugas kita dalam waktu jang sesuai
dengan gelombang dan arus iang ada dalam masjarakat

Ind6nesia pada chusunja, dalam dunia sekarang pada
umumnja.
Terimakasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Abdullah Jazidi.

Abdullah Jazidi: Assalamu alaikum warachmatullahi wa'
barakatuh.
(Beberapa anggota: Alaikum Salam).
Saudara Ketua jang terhormat, dalam pemandangan umum babak kedua ini, sebelum saja mengemukakan soalsoal jang patut dimasukkan dalam Undang-uldaxg Dasar,
baik .rneiufakan tambahan, atau pendjelasan dari_apa_jang
telah dikemukakan oleh Saudara-saudara anggota dari Frak'
si kami, maka saja merasa perlu lebih dahulu,- r{aian s?il
ini didahului dengan suatu-pendahuluan. Pendahuluan ini

berpangkal dari keterangan Saudara Ketua, Mr Wilop-ojang teihormat dalam rapat pemlu-kaan sidang pleno ke II
tahun L957 , tanggal 13 Mei iang lalu.
Dalam pidato pembukaan itu, antara lain Saudara Ketua
itu menjatakan sebagai berikut:
,,Kita masing-masing menginsafi bahwa Konstituante, tidati Oimaksudkan sebagai suatu saluran, untuk menjelesai'
kan persoalan politik sehari-hari, melaink-an merup_akan
suatd bangunan-kenegaraan, untuk menentukan dasar-dasar
kehidupan bangsa, untuk menentukan tjorak kehid-upa.n ke'
negaraln dihari-hari jang akan datang, unt.rk memberi dju'
ruJan kearah mana bangsa kita harus dikemudikan. Dan
kita sadar pula, bahwa oleh karena Konstituante ini meru'
pakan himpunan dari wakil-wakil berbagai golongan didadzs

Iam masjarakat, maka dengan tidak dapat disangkal lagi
segala hasil pekerdjaannja, mau tidak mau, akan merupa.
kan suatu perpaduan pikiran iang hidup diberbagai,golong'
an dan maslaiakat. Sadar akan kenjataan dan keharu$an
sedjarah ini, kita terpaksa akan harus membatasi diri da'
lam segala sepak teidjang kita masing-masing didalam
Konstituante. Dan kesadaran mengenai kenjataan inilah,
jang dalam taraf terachir akan menentukan apakah Konstiiuante itu berhasil atau tidak".
Demikian antara lain isi dari pidato Saudara Ketua Mr
Wilopo pada rapat sidang pleno tanggal 13 Mei iang !alu.
Saudara Ketua jang terhormat, dalam uraian Saudara

Ketua ini, Saudara-Ketua sudah dapat inembajangkan, bahkan sampai mejakinkan, bahwa hasil P-ekgrdjaan Konstituante ini,-dengan tidak dapat disan$kal lagi, mau tidak mau
akan merupakan suatu perpaduan pikiran jang hidup diberbagai golongan dalam masjarakat.
Saudata ketua, saja dapat menginsafi akan kejakinan
Saudara Ketua ini, iaiah berdasar perhitungan lahir; sebab
Undang-undang Dasar sebagai hasil pekerdjaan Konstituante itu nanti, adalah hasil pekerdjaan dari berbagai golongan jang hidup dalam masjarakat kita ini.
Tetali, waliupun saja menjadari akan kenjataan_inir. saja
masih merasa sangsi apakah benar nanti akan terdjadi, se'
bagaimana jang dijakinkan oleh- Saudara Ketua itu.
nagi sajf belum dapat mejakinkan bagaimana n_anti- hasilnja, kaiena, ini adalah suatu hal jang akan- terdjadi. dimasa jang akan datang, sedang apa iang akan terdjadi
besok hari dan jang akan datang, seorangpun tidak ada iang
dapat mengetahui, ketjuali Allah semata-mata.
Manusia hanja dapat membikin rentjana, tetapi jang menentukan Allah djua. Seperti pepatah: Disangka panas sam'
pai petang, kiranja hudjan ditengah hari.
Saudara Ketua iang terhormat, meskipun demikian pada
hakekatnja, meramalkan sesuai iang akan terdjadi dimasa jang akan datang, berdasar perhitunga_n'qerhitungan
lahir, ini soal biasa. Ramalan-ramalan itu ada kalanja benar, ada pula sebaliknja. Dalam hubungan ini sajapun berharap mudah-mudahan sekurang-kurangnja, hasilnja sebagai jing diramalkan oleh Saudara Ketua. Malah kami berusaha supaja hasilnja tebih baik daripacla itu.
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Saudara Ketua, maksud saja mengemukakan soal ini,
karena saja ingin bersama-sama saudara-saudara Anggota
Konstituante seluruhnja, dalam tjara kita berpikir, hendaknja djanganlah kita mempertimbangkan sesuatu, menetapkan sesuatu berdasar perhitungan lahir atau benda sematamata. Sebab sebagian besar bangsa kita, tjara berpikirnja
jang asli dibalik melihat dan memperhatikan hukum akibat
jang berlaku atas benda-benda itu, pada lahirnja, tetapi
djuga mengakui dengan jakin bahwa ada lagi jang menetapkan sesuatu diluar perhitungan manusia, atau benda itu.
Saudara Ketua, saja kira mengapa timbul bermatjam-matjam ekses dalam negara jang mengatjaukan kehidupan
bangsa kita, baik dilapangan ekonomi, keuangan, dan keruntuhan achlak bangsa kita, tidak lain karena orang su-

dah banjak terlalu mementingkan urusan lahir

dengan

tidak mengindahkan kehidupan moral jang tinggi.
Saudara Ketua, jang lebih menarik perhatian saja tagi
dalam uraian Saudara Ketua itu, ialah andjuran supaja kita
membatasi diri dalam segala sepak terdjang kita masingmasing dalam Konstituante ini. Karena tjara kita bermusjawarat inilah nanti jang menentukan pada achirnja,
apakah Konstituante ini berhasil atau tidak.
Bertalian dengan andjuran ini, saja ingin menjarankan
tjara bagaimana kita- harus bermusjawarat, disamping
memperhatikan ketentuan-ketentuan jang termaktub dalam
Tata-tertib Konstituante.
Saudara Ketua jang terhormat, kita masing-masing tentu
ingin supaja Konstituante ini dapat menghasilkan suatu
Undang-undang Dasar jang kita harap-harapkan, jang.dapat diterima puas oleh seluruh rakjat, dari bermatjam-matjam golongan dan aliran. Djika tidak mungkin diterima
oleh seluruh rakjat kita dengan tidak ada ketjualinja, ja,
sekurang-kurangnja dapat diterima oleh sebagian besar
rakjat kita.
Untuk ini, kita masing-masing sebagai Anggota Konstituante jang diberi tugas untuk menjusun Undang-undang
Dasar ini, lebih dahulu harus menanam dalam hati kita,
bahwa tugas kita adalah bermusjawarat, bukan beradu hudjdjah, bukan bertarung alasan untuk mentjari kemenangan,
tetapi kita bermusjawarat untuk mentjari kebenaran; mentjari perumusan hukum untuk didjadikan dasar kehidupan
bangsa dan Negara kita.
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Sekali lagi saja tekankan, kita berrnusjawarat untuk mentjari kebenaran, bukan mentjari kemenangan.
Kalau mau mentjari kemenangan sadja, saja chawatir kalau pembitjaraan kita disini merupakan pokrol-pokrolan
sadja, dimana kita membela pendirian kita masing-masing
walaupun kita sendiri telah mengakui bahwa pendirian kita itu tidak benar.
Saudara Ketua jang terhormat, kita berinusjawarat untuk
mentjari kebenaran; kebenaran perumusan hukum iang
mendjadi dasar kehidupan bangsa dan Negara kita.
Sekarang timbul pertanjaan Saudara Ketua, kalau kebenaran telah tiba, kalau kebenaran sudah bertemu, apakah
kita mau menerimanja atau tidak?
Djawaban pertanjaan inilah nanti jang akan menentukan

pada achirnja, apakah Konstituante dalam menuaikan tu'
gasnja berhasil atau tidak.
Djika kita tidak mau menerima kebenaran, saja kira siasia kita bermusjawarat, karena hasilnja toch tidak akan
diterima djuga. Arang habis, besi binasa, tukang bekerdja
penat
sadja.
- Saudara
Ketua, dalam hati kita akan bertanja, mana perumusan hukum iang benar itu.
Apakah karena sudah disetudjui oleh anggota iang ter'
banjak mutlak; atau sudah diterima oleh 2/3 baniak anggol
ta, dengan tidak ada sjarat lainnja? Ataukah ia harus diudji
lagi, dengan hukum tertinggi, hukum Ilahi, sesuai dengan
kepertjajaan dan kejakinan sebagian besar bangsa kita?
Saudara Ketua, baiklah pertanjaan ini, didjadikan bahan
untuk berpikir, dalam menentukan sikap menerima atau
menolak al<an segala persoalan jang dikemtrkakan dalam
Konstituante ini.
sidang
"
Saudara Ketua jang terhormat, kita sebagai manusia,
sedang memeras otak, memusatkan pikiran untuk menjusun
Undang-undang Dasar jang mengatur hidup manusia, diberbagai lapa,ngan keperluan hidupnja.
Manusia adatatr machluk Allah jang mempunjai akal-pikiran jang berbeda-beda, mempunjai pendapat iang berlain-lain terhadap sesuatu.
Kalau kita memperhatikan sedjarah suatu Undang'undang atau suatu peiaturan jang dibuat olgh manusia, untuk
mengatur manusia, sering ditentang oleh -manusia iang
akan diatur, karena menurut akal pikirannja, Undang-un578
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dang itu tidak tjotjok, harus dibantah, bahkan perlu diganti

atau ditjabut.
Oleh karena itulah, maka undang-undang atau peraturan
jang dibuat oleh manusia, selalu silih berganti antara baik
disatu pihak dan tidak baik dipihak lain; antara tjotjok disuatu masa, dan tidak tjotjok dimasa jang lain. Sebabnja
tidak lain, karena manusia itu, disamping mempunjai akal
pikiran jang berbeda-beda, djuga pada hakekatnja samasama mempunjai kelemahan, baik jang mengatur ataupun
jang diatur.
Saudara Ketua, kalau peraturan jang dibuat oleh manusia, sering ditjabut, tidak diakui sah lagi oleh manusia, ffiaka teranglah hukum manusia itu, tidak sentpurna untuk
mengatur manusia.
Saudara Ketua, sekarang kita tentu berpikir akan mentjari hukum, mentjari peraturan jang lebih sempurna jang
tidak sebanding dengan hukum jang dibuat oleh manusia.
Siapa pembuat hukum ini? Tentulah ia bukan manusia.
Apakah radja? Ia djuga manusia. Apakah parlemen? Itu
djuga manusia. Apakah Djaksa Agung? Itu djuga manusia.
Siapa Dia?

Jang mendjawab pertanjaan ini, sebenalnja adalah kita
sendiri, misalnja dikala kita ditengah laut bebas-luas tidak
bertepi, diserang topan ombak menggunung, lajar patah
kemudi hanjut, perahu m6r6ng hampir tenggelam, dikala
itulah kita berkata: ,,Oh Tuhanku, tolonglah hamba dari
bahaja maut ini, kepada Engkaulah hamba berserah, hamba lemah tidak berdaja, hanja Engkaulah jang dapat me'
lepaskannja".
Oh my God, help me from this danger, only You can
help me.

. ISJ\$ltJ \

L:X \

X-l J j'* X
(Tidak ada daja, tidak ada kekuatan melainkan pada
Allah Jang Maha Besar).
Djadi Saudara Ketua, jang mengakui adanja Tuhan itu,
adalah kita sendiri. Tuhan jang mana, ialah Tuhan Allah
Jang Maha Esa jang mendjadikan manusia, jang mengatur
manusia, dengan peraturan jang tak dapat disalahkan oleh
otak manusia, jang telah hidup berbilang abad, tiotiok buat
segala bangsa, tahan udji sepandjang djaman, berubah
tidak sekata djua.
d,IJ

o
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Oleh karena itu, menurut pendapat kami, Undang-un'
dang Dasar jang akan kita susun ini, haruslah sesuai dengan peratufan tridup manusia iang telah ditetapkan oleh
Pentjipta manusia itu, baik dilapangan politik, ekonomi,
sosial dan sebagainja.
Saudara Ketua jang terhormat, mengenai soal-soal iang
patut dimasukkan dalam Undang-undang Dasar, oleh Frlksi kami dalam pemandangan umum babak pertama, telah
kami kemukakan beberapa soal-soal, iang menurut pendapat kami, harus dimasukkan dalam Undang-undang Dasar,
Dan menurut pendapat kami, dalam taraf pertama sekarang ini, kita baru dalam tingkat mengemukakan soalsoalnja, betumlah saatnja kita mengupas soal-soal itu,
setjara mendalam. Uraian dan pendjelasan satu-pe_rsatu,
tentulah akan diberikan oleh kita masing-masing, djika saatnja telah tiba untuk membitjarakan soal demi soal.
Dalam pada itu, sebagai perintis djalan, akan kami kemukakan dengan tjara selajang pandang, rnengenai soal
ekonomi, jang dianggap sebagai salah satu pokok utama,
oleh kita bersama.
Saudara Ketua, kita bersama-sama, tidak ingin perekonomian kita disusun berdasar liberalisme, dan djuga kita
mengutuk perekonornian iang berdasar kolonialisme. Keburukan kedua dasar ini, tidak usah kita rentang pandjang lagi,
Sekarang kita akan meletakkan dasar baru, iang bukan
liberalisme-, dan bukan kolonialisme, tetapi suatu dasar eko'
nomi jang sesuai dengan keinginan rakjat, dan mendjamin

kebahagiaan rakjat lahir hatin.
Soal ekonomi, memang soal jang dalam banjak hal mempengaruhi kehidupan suatu negara.
Tidak dapat dimungkiri, bahwa soal ekonomi Negara,
adalah salah satu fakta, dari fakta-fakta lainnja, jang menjebabkan kemakmuran rakjat karena haiknja, dan kemelaratan rakjat karena buruknja. Hingga timbul falsafah
jang pernah diketengahkan oleh sementara pembitjara dalam pemandangan umum babak pertama jang lalu; jaitu,
sebagai mendjawab pertanjaan: Makan untuk apa?
I. Ada jang berpendapat, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan.
il. Ada lagi jang berpendapat, bukan makan untuk hidup, tetapi hidup untuk makan, karena tidak bisa hidup
kalau tidak makan.'
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Saudara Ketua jang terhormat, menurut adat, kami berpendapat makan untuk hidup.
Sekarang sampailah kepada pertanjaan; hidup jang bagaimana jang kita kehendaki, jang dikehendaki oleh seluruh rakjat? Inilah jang harus kita pikirkan bersama-sama
dan dasar inilah ekonomi kita akan kita atur. Jaitu ekonomi
jang mendjamin kebahagiaan seluruh rakjat lahir dan batin; ialah bukan dasar liberalisme dan bukan pula kapitalisme, tetapi ekonomi jang akan diatur, disesuaikan dengan
kehidupan bangsa kita, dan kekajaan tanah-air kita.
Saudara Ketua, ekonomi jang mendjamin kebahagiaan

rakjat kita lahir batin, menuruf pendapat kami garii
sarnja antara lain adalah sebagai berikut:

be-

1. Ekonomi hendaklah diatur dengan sistim ,,Tataun"

dan ,,Sjirkah" (collektief dan eooperatief), sehingga
didalam pembagian kehidupan dan redjeki, dapat
ditjegah timbulnja rasa ingin hidup sendiri bagi
sikaja (individualistis) dan rasa putus-asa bagi simiskin. Oleh sebab itu, perdjalanan ekonomi harus
dipimpin, diawasi dan direntjanakan oleh Negara.
2. Negara bertindak mendorong dan membimbing kegiatan masjarakat (autoactiviteit) untuk memper.
kuat dasar perekonomian rakjat, sehingga menimbulkan sifat suka berkorban dan berbuat baik, sesuai dengan dasar-dasar kemaslahatan umat.
3. Ta'aun dan Siirkah (collektief dan cooperatief) harus mendjadi dasar penghidupan rakjat, dengan
diatur oleh organisasi dari kekuatan rakjat sendiri.
4. Mengadakan perbaikan dan pengluasan produksi
terutama jang mendjadi kebutuhan rakjat seharihari (makanan dan pakaian). Demikian pula kebutuhan rakjat jang ditindjau dari segi nasional ter-

5.

6.

masuk,,fardhu kifajah".
Guna mentjapai struktur ekonomi ta'aun dan sjirkah (collektief dan cooperatief) diadakan usaha-usaha jang seimbang dengan usaha-usaha meningkatkan produksi, jaitu dengan memperluas kesempatan bekerdia bagi daerahdaerah jang berkelebihan penduduk dengan memadjukan industrialisasi, jang sesuai dengan keadaan masjarakat dan
alam setempat.
Mengembangkan ketjakapan terlaga

rakjat,

dan
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mempertinggi ketjerdasan rakjat dilapangtT..gkonomil denEan djilan memperbanjak pendidikan
keaehlian (kediuruan).

7. Alat pertui<aran ekonomi-iqg resmi

dan utama,

ialah hang jang diatur oleh Negara, dan-men_gadakan susuian moneter (uang, krediet dan bank)
jang dikemudikan, sehln,gga-dapat mendjamin serta
inefrnantu setjara aktif kegiatan-kegiatan _ekonomi,
menudju kepada dasar-dasar jang disebutkan tadi,
sehingia satu dan lain, dapat pula mendjadi tenaga
pemteti pada rakja!-banjak, yntgF m.eryperoleh baiang potok penglriduP3n sehari'hari, i?ng- sangat

'

dibiltdhkan oleh keperluan hidup iang lajak.
B. Pemindahan penduduk dari daeratr jang gang-a! pa'
dat, kedaerah jang kosong (transmigrasi) hendaklah
ditridjukan pula kepada kegiatan-kegiatan ekonomi; dan diadakan dalam hubungan jang langsung
dair sempurna (integraal) dengan membuka dae;!
rah-daerih baru, jang memberikan kemuhgkinan
industri, pertanian, perikqnal dan kehutanan, ataupun kegiatan-kegiatan lainnja.
Saudaia Ketua iang terhormat, demikianlah diantara po'
kok-pokok dasar dilapangan ekonomi, itng me_nurut pen'

dapat kami harus dimasukkan dalam Undang-undang Dasar,
untuk mendjamin kebahagiaan rakjat batin.
Saudara Ketuh, sekianlah uraian saja sebagai sumbang-

sih Fraksi kami, Fraksi Nahdlatul ulama (N.u.) d{am pemandangan umum babak kedua ini, dengan diiringi doa
mudah-riudahan berhasillah usaha kita bersama' sebagaimana jang kita haraP-haraPkan.
Terimakasih.
Assalamu alaikum warachmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Saja persilakan Saudara Soebagio Reksodipoero.

Mr. Soebagio Reksodipoero: Saudara Ketua, dilapangan
ekonomi dan keuangan ada beberapa hal j1ng_ aka-n saja

kemukakan dimuka-sidang Konstituante ini sebagai sumbangan Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) bagi _usaha untuk membuat Undang-undang Dasar jang hendaknja
sesuai dengan tjita-tjita nasional kita sehingga Undang'
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undang Dasar itu sungguh-sungguh merupakan hasil kerdja
jang sesuai dengan kebudajaan nasional Indonesia.

Lebih dahulu akan saja kupas faktor produksi tenaga
kerdja. Adapun soal-soal pokok daripada faktor produksi
ini jang hendaknja ditjantumkan dalam Undang-undang
Dasar adalah:

1. Hak bekerdja dan wadjib kerdja untuk hidup.
2. Hak memilih matjam pekerdjaan dan memilih tem-

pat bekerdja dengan bebas, ketjuali dalam keadaan
darurat.
3. Hak mendapat manfaat dari kemadjuan perusahaan dan hak mendirikan dan memasuki serikat-sekerdja.
Pendjelasannja adalah sebagai berikut:
Untuk kepentingan masjarakat dan sesuai ketjakapannja,
maka setiap warganegara mempunjai hak untuk dan wadjib bekerdja untuk mentjapai hidup bahagia lahir batin
sebagai manusia budaja. Ini berarti bahwa tiap-tiap warganegara berhak mendapat djaminan supaja dapat hidup.
Karena itu ia berhak mendapat pekerdjaan.
Sebaliknja ia wadjib bekerdja hal mana berarti bahwa
sebagai warganegara ia harus ikut serta melaksanakan produksi jang berarti bahwa ia harus produktip dalam arti
ikut serta memperbesar produksi nasional, Warganegara
jang ikut melaksanakan produksi tidak hanja bekerdja untuk masjarakat. lapun ikut serta bertanggung djawab tentang naik-tidaknja produksi nasional.
Dalam alam pikiran ini tidak ada tempat bagi seseorang
jang masih mampu bekerdja tetapi tidak bekerdja melainkan hanja gojang kaki sambil memungut bunga atau riba
setjara terang atau tidak terang dari modalnja jang ia pin'
djamkan kepada orang lain atau lain sebagainja. Setiap
orang seharusnja memperkembangkan ketjakapan beker'
dja demikian rupa sehingga makin lama makin banjak iang
diproduksikan. Dalam hal ini Pemerintah harus memberi
bimbingan supaja tiap orang berusaha mempertinggi kesanggupan dan mutu kerdja, sehingga produksi nasional
dapat dinaikkan.
Dalam pada itu setiap warganegara pada asasnja bebas
memilih matjarn dan tempat bekerdja dengan ketetapan
bahwa keadaan dardrat dapat merobah asas ini.
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Selandjutnja masjarakat Marhaenis jdng ditudju oleh
Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) itu tidak berkembang
berdasarkan pertentangan kelas, Partai Nasional Indonesia
(P.N.I.) berpendapat bahwa hampir seluruh rakjat Indonesia termasuk rakjat tani adalah rakjat marhaen jang pada
umumnja tidak mengenal pertentangan kelas. Akan tetapi
Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) berpendapat bahwa dimana ada bertentangan antara buruh dan madjikan, Partai Nasional Indonesla (P.N.I.) berada pada fihak buruh.
Dan setiap buruh berhak mendirikan serikat-serikat buruh
atau serikat-serikat sekerdja jang bertugas melindungi dan
memperdjuangkan kepentingan buruh. Disamping itu pekerdja mempunjai hak pula untuk mendapat manfaat dari
kemadjuan perusahaan, oleh karena produksi hanja dapat
berdjalan kalau ada tenaga kerdja. Hal-hal tersebut diatas
hendaknja diatur dalam Undang-undang Dasar.
Dalam pada itu soal-soal lain seperti djaminan sosial
untuk buruh, soal kaum buruh dibawah umur dan kaum
buruh wanita dapat diatur dengan undang-undang.
Mengenai faktor produksi: bumi (tanah), air dan kekajaan
alam didalamnja dapat saja kemukakan sebagai berikut:
Pada asasnja tiap warganegara berhak ikut serta dalam
memperkembangkan kekajaan alam. Hasil sebesar-besarnja
dapat ditjapai kalau tiap tenaga mendapat lapang pekerdjaan jang memberi kesempatan tjukup untuk menggali
segbla kemungkinan jang ada. Tidak hanja untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarganja, tapi
djuga untuk madju mengikuti tingkat kemadjuan umum.
Kalau'seorang warganegara jang tidak berkesanggupan
untuk hidup dan kerdja sebagai tani diberi sebidang tanah,
akibatnja ialah, bahwa produksi tidak akan sebanjak jang
dapat diharapkan setjara rasionil mengingat kemungkinan-kemungkinan jang ada. Hal ini djuga tidak akan berubah
kalau kepada seorang warganegara jang sungguh-sungguh
sanggup hidup dan kerdja sebagai petani diberi sebidang
tanah jang tidak tjukup memberi kesempatan untuk madju.
Tanah jang diberikan petani harus tjukup luas, hingga
hasil jang setjara rasionil dapat diperoleh ketjuali tjukup
untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari, djuga memberi kelonggaran berangsur-angsur memperlengkapi alatalat untuk memadjukan produksi dan mendapat kelonggaran untuk menabung setjara ekonomis. Kemungkinan
584

memperbesar kekuatan menabung itu di Indonesia ada pada sektor tani. Oleh karena itu, tiap-tiap tani harus mempunjai tanah jang tjukup lebar sehingga ia bisa hidup jang
lajak dan mempunjai daja menabung. Djika kita mengehen-

daki tiap-tiap orang tani mempunjai tanah jang tjukup
Iebar sehingga ia mempunjai daja menabung, maka itu
berarti, bahwa kita mengehendaki adanja batas minimum
atas luasnja tbnah jang dipunjai oleh seorang tani. Hal ini
mempunjai akibat d4lam soal warisan. Misalnja ada seorang
tani jang luas tanahnja sudah pada batas minimum, dan ia
mempunjai anak lima, bagaimanakah akibat pembagian
warisan? Kalau tanah itu dibagi lima sesudah orang tani
tersebut meninggal, maka terang kelima anak itu tidak akan
mempunjai kekuatan menabung. Bila kedjadian sematjam
itu sering terdjadi, maka kita akan mempunjai petani
jang tidak mempunjai kekuatan menabung
tani ketjil
jang merupakan
tani melarat. Dan memang demikianlah sebagian besar gambaran dari sektor tani kita. Gambar
itu sebagai berikut:
Djumlah petani kita ditaksir ada kurang lebih B0%
dari djumlah peduduk di Indonesia. Dari djumlah petani itu ditaksir ada 70 % jang tidak mempunjai tanah
sendiri. Masjarakat desa bias-anja terdiri dari: orangorang anggota tetap dari desa jang mempunjai sawah
atau hak atas sawah; orang-orang jang tidak mempunjai sawah tetapi mempunjai rumah dan pekarangan;
orang jang hanja mempunjai rumah diatas pekarangan orang lain; penumpang-penumpang, ialah orangorang jang tidak mempunjai apa-apa dan biasanja mengerdjakan setjara maro
Bila kita menginginkan adanja kekuatan menabung pada
tiap-tiap tani sehingga ada kekuatan menabung pada sektor
tani. jang merupakan pokok pangkal penjusunan modal untuk membiajai sebagian besar pembangunan, maka kita harus mentjegah timbulnja tani-tani ketjil iang tidak mempunjai kekuatan menabung. Itu berarti, bahwa harus ada
uqdang-undang tertentu mengenai warisan tanah sehingga
tidak dapat terdjadi timbulnja tani-tani ketjil jang tidtk
rnempunjai lqekuatan menabung. Dalam Undang-undang
Dasar harus ditjantumkan bahwa milik atas tanah itu mempunjai batas minimum. Sebaliknja kita tidak mengehendaki adanja atau timbulnja tuan-tuan tanah, oleh karena
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kita mengehendaki adanja pembqgial pendapatan nasional
Undang-undang
ffig-r.rdit-"dilnja. Oleh-karena itu dalam
atas tanah itu mem-

harus ditjintumkan bahwa milik
punjai batas maksimum.
Datam'pada itu, Saudara Ketua, keadaan kaum tani tidak
dengan- p.en-gntgan'batas minimum
hania
terOjamin fOO /o
-atas
'milik
tanah tadi. Masih ada djglanga"tibiAa hak
_
Oj"img dimukanja kedalam mana merek_a_ dtP?l djatuh
dilA;"" mudah. Jhng saja maksudkan adalah sistim-idjon
sudah. berpud;;gil *o.f..rnja s6rta kekedjamannja ianggenerasi
meruIuh-luluh tahunl bahkan - sudah beberapar"['t.ftidupan rit5at tani, ja]g- mendjatuhkan rakjat tani
dan djuga rakjat irelajan kedalam djurang lgsenggaraan.
Sistim iO5on seperti j"ttg telah lama berdjang$it .pada,rakOan jang aitatlsanakan oleh kaum lintah darat
bumi Indonesia'
b.ttgttittp ttt itt"ftarus_ dilenjapkan - dalipihak
Pemerintah
bisimping tinlakan-tindakan tegas dari
p6tnitt saja sarankan dimuka Dewan Perwakilan
rup.iti 'maka
sehirusnja didirikan Bank Tani & Nelajan
nitjri,
Cud annexis untuk keierluan pemberian kredit.
Soal lain jang berhubungan- dengqn- faktor produksi tanah ialatr soit sTapakah j"tt? diperbolehkan mempunjai ta'
;;h ditanian? nitam trdt ini kita berpendapat, bahwa jang
notetr mempunjai tanah pertanian itu hanja. warganegara
jiilu mereka iittg mgngejdjakan tanah itu, kedal'am hal-hal jang tertentu dan bersifat temporair.
Ketentuan mengenai iiapa-siapa, j?ng b_o_leh mempY.njai hak
itu harus
6"th pertinian pe?1u diadakan. Ketentuan
diadakan urituk mentjbgah pembelian tanah pertanian oleh
orang-orang bukan tanf jang banjak mempunjai 1?ng' sehingla pefrnigiin pend"apalan nasional seadil-adllnja tidak terdjamin.
Adanja peraturan dalam Undang-undang D-asa1, bahwa
jrtrg ndtefr mempunjai - tanah pertanian itu hanja orang
iatg tadinja
hrf sadja, tidak ber-arti bahwa warganegara
6uf"" tini dilarang mendjadi tani kalau sungguh-su-ngguh
berkesanggupan. Warganegara_ i?ttg_ bukan tltt-i?ng kemu'
ingiil"m^endjadi tani diperbolehkan membeli tanah perirniitt,ianja saala dengan batas minimum dan maksimumr"p.iti ters"ebut diatas. lang_ tidak kita kehendaki ialah pemik"ian tanah pertanian sebagai objek penanaman modal'

b"itt

'

j;tt6;i

i;t-tfii,
lj"ifi
;til

ail
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Bukan warganegam Indonesia tidak diperbolehkan mempunjai hak pakai tanah /tanah pertanian ketjuali dalam halhal jang tertentu dan bersifat temporair.
Hal lain jang harus kita perbintjangkan ialah hubungan negara dengan hak pakai/hak milik atas bg*i (tanah),
air dan kekajaan alam didalamnja.
Dalam hal ini tanah pertanian bagi negara tidak banjak
bedanja, apakah negara hanja mempunjai kekuasaan atau
memiliki tanah pertanian. Jang penting bagi negara ialah
kekuasaan untuk mengontrol dan mengatur. Kekuasaan mengontrol dan mengatur ini diperlukan untuk dapat mendjaga supaja pendapatan nasional itu dibagi seadil-adilnja dan
mendjaga supaja pemupukan kekuatan memadjukan produksi. Untuk mendjaga kedua hal itu ialah pembagian pen'
dapatan nasional seadil-adilnja dan pemupukan kekuatan
produksi nasional, negara tidak membutuhkan ialah kekuasaan mengontrol dan mengatur.
Dalam hal hutan-hutan dan tanah tandus, negaralah jang
memiliki. Tidak semua orang boleh mengakui tanah hutanhutan dan tandus. Dalam arti jang negatif itu kita pakai
istilah ,,dimiliki negara". Begitu djuga dengan hal ,,air dan
kekajaan alam jang didalamnja".
Djadi dalam hal produksi faktor: Bumi (tanah), air dan
kekajaan alam jang didalamnja kita berpendapat, bahwa
dalam Undang-undang Dasar perlu ditjantumkan hal-hal
sebagai berikut:
1. Hanja warganegara tanilah jang berhak mempu'
njai hak milik atas tanah untuk pertanian2. Bukan wargane gara Indonesia tidak diperbolehkan
mempunjai hak pakai tanah ketjuali dalam hal-hal
jang tertentu dan bersifat temporair.
3. Hak milik tanah tidak boleh dipakai sebagai ob-

jek untuk menanam modal.

4. Harus ada pembatasan minimum dan maksimum
atas hak milik tanah.
5. Hatan-hutan dan tanah tandus, air dan kekajaan

alam iang didalam tanah dan air dimiliki negara.
Perlu ditjatat disini, bahwa pokok nomor 4 itu memang
tidak dapat didjalankan sekali gus.
Di Djawa misalnja, hal itu boleh dikatakan tidak dapat
didjalankan. Oleh karena itu pokok nomor 4 itu harus di'
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anggap sebagai pedoman dan tudjuan. Keadaan jang tidak sesuai dengan pokok 4 itu lambat laun harus diubah,
dan dimana pokok 4 itu sudah bisa didjalankan supaja
hal itu didjalankan. Tentu sadja tenaga4enaga jang oleh
karena didjalankan pokok 4 itu mendjadi tenaga penganggur atau berlebih harus ditampung dan misalnja disalurkan kesektor lain-lainnja. Mengenai faktor produksi: alatalat produksi, distribusi dan pengangkutan, p'endjelasannja
adalah sebagai berikut:
Masalah faktor produksi ini merupakan pertanjaan-per.

tanjaan:

i

1, Apakah alat-alat produksi, distribusi dan pengangkutan boleh dikuasai dan dimiliki oleh orang partikelir?
2. Bentuk perusahaan apakah jang diperbolehkan?
Djuga daiam menghadapi masalah ini, ukuran jang kita pakai ialah: pembagian pendapatan nasional jang seadiladilnja dan pemupukan kekuatan menabung untuk meninggikan produksi nasional.
Soal pembagian pendapatan nasional dan sistim ekonomi
itu adalah simultan, artinja: satu sama lain tidak bisa dipisahkan.

Sistim ekonomi liberal, dalam garis besar untuk senalian besar dapat digambarkan sebagai berikut:
Sektor partikelir mempuniai perusahaan-perusahaan besar jang kadang-kadang vital. Biasanja tudjuan dari perusahaan-perusahaan itu ialah: mentjapai keuntungan sebesar-besarnja. Perusahaan-perusahaan tersebut satu sama Iain bersaingan. Dalam konjungtur rendah, biasanja banjak
perusahaan jang harus ditutup dan pengangguran besar terdjadi. Dalam pada itu banjak terdjadi pertentangan-pertentangan kelas. Disatu pihak, pimpinan perusahaan ingin dapat menekan ongkos serendah-rendahnja sedangkan dilain
pihak kaum buruh menuntut kenaikan upah untuk dapat
hidup lajak. Kalau sedikit gambaran tentang sistim liberal
itu kita gabungkan dengan soal pembagian pendapatan nasional, maka gambaran tersebut mempunjai arti, bahwa daIam sistim liberal orang berlomba-lomba dengan memakai
akal dan alat jang ada padanja untuk mbndapat sebanjak
mungkin bagian dari pendapatan nasional.
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Hasil perl_ombaan itu ialah: ada orang-orang jang sangat
Faia dan ada orang-orang jang sangat miskin. t<lta-t<ota
besar di Indonesia merupakan gambaran sematjam itu.
Djelas, bahwa ,,Marhaenisme" Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) tidak mengehendaki garnbaran itu. Marhaenisme tidak mengehendaki pembagian pendapatan nasional
jang kurang adil.
oleh karena itu alat-alat produksi, distiibusi dan pengangkutan jang penting dan besar harus ada ditangair negara. Motif negara bukan mentjari laba sebesar-besarnja,
akan tetapi setjara efisien menutup kebutuhan umum masjarakat. Perusahaan-perusahaan jang vital dilapangan produksi, distribusi dan pengangkutan hendaknja oipegang negara dalam arti pemerintah pusat dan/atau daerah btonom.
Da_lam pada itu koperasi-koperasi rakjat diberi kesempatan
pula dilapangan perusahaan-perusahaan, disamping adanja
perusahaan tjampuran antara negara dan kopeiasi-koperasi rakjat. Bagi perseorangan masih ada kesempatan untuk
mempunjai perusahaan-perusahaan jang ketjil.
Antara apa jang hendak kita tjantumkan dalam Undangundang Dasar dan keadaan waktu sekarang terletak masa
peralihan. Dalam masa peralihan itu dapat diichtiarkan
untuk mengganti perusahaan-perusahaan jang tidak mempunjai bentuk koperasi mendjadi koperasi. (Pokoknja ialah supaja ada pembagian pendapatan nasional seadil-adilnj.? da1 tidak ada pertentangan kelas). Dalam masa peralihan itu ada dua kemungkinan. Kita mengganti tapitalis-kapitalis asing dengan kapitalis-kapitalis Indonesia lebih dahulu, atau langsung menudju ke perusahaan-perusanegara dan koper.aqi. Djalan melalui kapitalis-kapitalr.l
lis Indonesia adalah djalan jang lama dan tidak efiiien.
Dalam praktek njatanja djalan itu tidak dapat kita katakan telah memberikan hasil jang memuaskan. Ketjuali itu
{enga.n sengadja menimbulkan dan memupuk kapitaris Indonesia adalah tidak sesuai dengan faham marhaenisme.
Apa jang tersebut dimuka itu tidak berarti, bahwa kita
harus menasionalisasikan semua perusahaan-perusahaan
besar sekali gus. Hal itu harus dilihat dari sudut kekuatan kita, apakah menasionalisasikan suatu perusahaan itu
menguntungkan, ataukah lebih baik, bila memang ada uangnja mendirikan perusahaan-perusahaan Negara J"ng baru.

.
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Soal modal dalam masa peralihan Kongres Partai Na'
sional Indonesia (P.N.I.) iang ke VII di Bandung membikin
keputusan jang djelas antara lain sebagai berikut:
1. Perputaran modal harus dikuasai oleh Pemerintah.
Oleh karena itu segala bank harus didjadikan bank
Negara, atau sedikitnja bank tjampuran (negara
dan rakjat).
2. Berdasarkan kepentingan jang tertentu, rakjat da'
pat mengusahakan.bank-bank dengan_bantuan dan
pengawaian Pemerintah, pisalnja. bank pasar' bank
i<operasi dan bank-bank ketjil lainnja
3. Mengusahakan terpentjarnja pembagian modal diseluruh negeri.
4. Mengadakan peraturan-peraturan iang membikin
tidali bisa tumbuhnja kapitalisme.

5.

6.

Modal negara dimobilisasikan oleh Pemerintah dan
rakjat dalam usaha-usaha tjampuran Negara dan
koperasi.
Pembinaan dari suatu negara baru dalam tempo
jang sesingkat'singkatnja h4ja dapat dilaksanai<an-dengan memakai modal dan tenaga achli asing.
Modal aiing dapat diterima sebagai pindjaman Pemerintah afau s-ebagai investasi asing dalam lapangan jang ditentukan oleh Pemerintah dengan dia'
minan bahwa lambat laun sebagian besar tenaga
pimpinan harus Bangsa Indoaesia dan pula bersifat
menambah kemakmuran rakjat.

setelah apa jang dikemukakan dimuka, mal_€- dengan
singkat penOiriin kita tentang soal faktor produksi: alatahf produksi, distribusi dan pengangkutan dapat dirumus

kan demikian:

Alat-alat produksi, distribusi dan pengangkutan j1ng pen'
ting dan vital dan strategis {rq _iang menguasai hadjat
hidup orang banjak dimitiki oleh Negara. Penguasa selangkah demi selangkah mengubah perusahaan-pelusahaan jang
mendjadi koperatif. Hanja peru'
tidak berbentuk koperasi
-dan
tidak penting diperbolehkan bersahaan jang ketjil
bentuk petieotangan. Penguasa mentjegah- adanja or$ani'sasi-organisasi jang bersifat monopoli partikelir jang akan
merugikan ekonomi nasional menurut_ peraturan-peratur'
an jang ditetapkan dengan undang-undang.
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Selandjutnja inginlah saja mengemukakan Dewan Perantjang Negara (D.P.N.) sebagai alat perekonomian.
Salah satu masalah jang penting bagi negara-negara jang
muda adalah pembangunan. Oleh karena itu, biasanja negara-negara muda itu mempunjai rentjana pembangunan.
Dalam masjarakat marhaenis, planning adalah sendiri dari kehidupan masjarakat. Oleh karena itu perlu sekali diadakan suatu Dewan Perantjang Negara jang terdiri dari
beberapa menteri, dan jang mempunjai tugas membikin

rentjana pembangunan.
Salah satu inti tugas negara ialah menaikkan nilai hidup rakjat. Oleh karena alat-alat untuk pembangunan
sangat terbatas, maka perlu diadakan suatu preferensi tentang objek-objek baru pembangunan perekonomian. Pendek kata negara memimpin pembangunan setjara teratur.
Untuk keperluan itu, Dewan Perantjang Negara harus me'
ngetahui kekuatan nasional iang ada dan iang dapat dipakai untuk pembangunan. Oleh karena itu perlu sekali di'
adakan suatu budget nasional, dalam mana terdapat soalsoal anggaran belandja, padjak, pirrdjaman oleh Pemerintah, anggaran betandja devisen dan lain-lain. Hal itu sangat
sulit dikerdjakan. Pengalaman-pengalaman iang sudah menundjukkan, betapa sulitnja untuk mengadakan suatu anggaran belandja Pemerintah, jang hanja mengenai pgmasuk'
an dan pengetuaran Pemerintah. Walaupun begitu, kita ha'
rus mulai membikin suatu budget nasional, oleh karena hanja dengan budget nasionallah pembangunan dapat dikerdjakan sesempurna-sempurnanja.

Dalam budget nasional selainnja ditjantumkan soal-soal jang mengenai anggaran belandja Pemerinta!, soal pa'
djak, pind3aman o'leh Pemerintah, anggaran belandja devisen dan lain-lain, jang semuanja harus diatur dengan
undang-undang, ditjantumkan pula segala faktor-faktor ekonomis dan keuangan dalam masjarakat, jang mempengaruhi
pembangunan nasional. Teranglah bahwa Dewan Peranllang Negara itu merupakan pusat inti dari segala activiteit pembangunan perekonomian. Oleh karena itu, Dewan
Perantjang Negara perlu dibantu oleh sesuatu badan dimana duduk para achli dalam segala lapangan. Badan ini
adalah penasehat bagi Dewan Perantjang Negara. Ketjuali
badan Penasehat, maka badan itu bertugas:
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A). Memberikan bahan-bahan

iang dibutuhkan oleh

Du*"r1 Perantjang Negara guna membikin suatu
rentjana Pembangunan.
B). nnenSiapkin rentj-ana iang telah ditetapkan oleh
Dewin- Perantjahg Negara, hingga kedetailnja,
misalnja tjara pembiajaan objek-objek, tjara mengeratrt<an Oan menghirnpun tenaga dan lain-la-

in.
Dengan sendirinja, oleh karena rentjana pembangunan
rcn"rapi tahun, maka .penjelelggaraannja itu
iid"t bo^leh diganggu oleh pergantian kabinet. Oleh -karebersama-anggaran belandjanja harus
ir" ilu, rentjan"a
merupakan suatu undang-undang.
Adipun soal-soal keuangan sep_erti tertjantum dalam Undang-undang Dasar sementara, d,apat diterima.
Pada achirnja saja tambahkan bahwa negara mendjamin
deiaOjat hiduf waiga negaranja iang sesuai.dengan Tatmanusia^ supajl warga nlgry1 itu dapat Jnenurlaikan
haius dididik s-upal1 dapat bekeri"e;i"i". J"ttg tfatil$"
dj;. Jing *efitattg tidak mungkin bekerdja harus ditolong.
T"itik berat harus diletakkan kepada,hak dan kewadjib'
an-dan tidak pada pertolongal- atas, belas kasihan.
Setiap warga negara Jang diluar kesalahannja tidak da'
pul n.turOja,"Oidiimin negara dan sedapat mungkin didittit< untuk dapat bekerdja.

if*.iiputi

iIi

i;dt
-

Sekian.

Ketua: saja persilakan saudara K.H.A.S. Mansjur.
K.H.A.S.Mansjur:Besoksadja,saudaraKetua'
Ketua: saja persilakan saudara Moh" Tauchid.
Moch Tauehid: Saudara Ketua, Penetapan soal'soal Jang
p"lot untuk dimasukkan sebagai pagaJ-pasal dalam Undangjing akan disusun oleh-Konstituante ini, ti'
il"Or"g Oasai-tdrutima
untuk mendapatkan dasar dan ke'
ta usalakan
tentuan-ketentuan jang bisa mendjadi {1t-pendjamin terffidtrd Or" terlaksanihla tjita-tjita rakjat Indonesia meng'
atur kehiduPan dalam negaranja.
Dari Fraksi kami Fraksi Partai Sosialis Indonesia (P.S'I')
Saudara Soediman telah berbitjara dalam pemandangan u592

mum babak pertama jang diantaranja telah mengemukakan
tentang arti han kedudukan sesuatu Undang-undang Dasar,
jang nierupakan alat pengatur kehidupan manusia bersama.
i,erlama. Dengan uraiannja itu djelas sudah b*g. kita da'
lam menilai dan mendudukkan Undang-undang Dasar menurut fungsi dan gunanja bagi rakjat, dan dengan dasar
serta penilaian itu pula klta mengisi Undang-undang Dasar
jang
itran kita susun. Pidato kawan sefraksi saja Saudara
-SoeOlattnoko,
dalam rapat Panitia Persiapan Konstitusi, jang
naskihnja dapat kita batja dalam risalahnja, telah menge'
mukakan antaranja, bahwa tidak mungkin kita akan dap_at
menetapkan soal-ioal jang patut dan lazim dimasukkan dalam Undang-undang Dasar itu, sebelum kita menetapkan lebih dulu apa tudjuan kita dengan penjusunan Undang-undang Dasai jang baru nanti. Djuga d_alam.laporan.Panitia
PerJiapan f6ns[itusi kepada sidang pleno ini, -ktTi dapati
rumusan pendapat jang-menjebutkan:,,Ada Plla- ialg berpendapat liAat mungkin dikumpulkan bahan sistimatik dan
Oitentut<an apa itttg lazim dimasukkan dalam Undang-undang Dasar s-etiara bfisien, sebelum ditentukan lebih dahu'
tu tidjuan poliok Konstitusi iang akan dibuat"'
Memang, saudara Ketua, bagaimana kita akan dapat
menjediat<in bahan-bahan untuk membangun sebuah. ru'
mah, sebelum kita menetapkan lebih dulu, rumah apa jaqg
akan kita banguo, dan untuk keperluan apa rumah itu kita dirikan.
Karena itu, dalam kesempatan ini kami ichtiarkan un'
tuk mengemukakan pandangan lebih dulu dasar'dasar dan
tudjuan 1p* jang akan kita garis dalam kita menjusun
Undang-undang Dasar ini.
Saudara Ketua, kiranja semufakat kita, bahwa Ne_gara
jang kita dirikan dengan nama Negara Republik Indone-itti akan kita djadikan perumahan tempat rakjat hiiia
dup selamat dan bahagia, jaitu satu ngg?ra. kemakmuran
ratilat. Negara Kemakmuran Rakjat lnilaf jtttg -kita diri'
kan untulimemberi manpaat dan nikmat kepada rakjat.
Dan negara inilah iang selandjutnja akan kita bela dan
kita pertahankan.
Saudara Ketud, kemerdekaan nasional bagi rakjat_ tidak
lain sebagai pengantarnja untuk datang kepada Negara
Kemakmuran itu. Kemerdekaan nasional bukan titik peng593

tudjuan perdjuangan rakjat. Ia baru tingkat
untuk: dilandjutkano hingga datang pada alamat iang ditu"
djunja. Kemerdekaan nasional harus berarti ltgi rakjat:
nenai dari penindasan, bebas dari kemiskinan dan kelapar'
an,, bebas dari ketakutan. Kalau untuk datang kepada kemerdekaan nasional kita harus herperang melawan impe'
raiis 'bangsa asing, dengan kurban darah dan_djiwa k!!a,
rnaka untuk mewudjudkan dan melaksanakan Negara I(e'
makmuran Rakjat itu, kita harus berdjuang lebih lama lagi,
Kita harus memerangi djahilijah Indonesia, melawan ke1
djahatan dan angkara murka. Imperalisme asilg jang t.Itt
trita tcatahkan, d-ari kuburnja masih akan selalu muqtjul
hantu-hantu djahat dari arwah imperialis jang .sesat, i.tttg
mendjelma roihnja dalam tubuh Bangsa Indonesia dan akan
terus ielalu menfganggu hidup kita.
, Saudara Ketua, bahwa suatu negara nasional dari bangsa jang merdeka, iang tidak tagi didjadja,h pa_ngsa asi-ng,
rakjatnja tertindas dan sengsara s"equ.g-ai budak, mungkin
terdiadi. Dan sepandjang qedjryah kehidupan m.anqsia, .m-qmang selalu terdjadi. eahkan hingga sekarang terdapat diseluiuh dunia, bahwa rakjat banjak, rakjat djelata, mering'
habiisdn, bagi

kuk sengsara dibawah penindasan segolongan ketjit

bangsanja sendiri. Tidak kurang bahwa dalam ne_geri_jang merdek-a, sebagian besar rakjatnja hidup tertindas dalam Per:
builakan. Kemerdekaan nasional dalam alam peodalisme,

rakjatnja adalah budak dalam negaranja.

Peodalisme adalah sistim perbudakan, baik politik, ekonomi maupun sosial oleh radja atas rakjat banjak. _Peodalisme memahamkan, bahwa radja adalah pemilik bumi
dengan seisinja. Segala iang ada diatas bumi dan dibawah
langit adalah miliknja
Dalam politik, peodalisme menempatkan rakjat tidak
lebih daripada alat kekuasaan radja semata-mata. Sabda
radja mendjadi hukum. Firman radja itulah undang-un'
dang. ,,Segala titah patik djundjung diatas batu kepala
patik", demikian rakjat harus menjambut titah radjanja.
Orang harus ichlas mati untuk radjanja, sebagai kebaktian
sutji jang harus ditunaikan.
Dalim peodalisme kedaulatan hanja ada pada ,,Tuanku'r.
Tidak ada ,,daulat rakjat".
Dalam eiionomi, peodalisme mendjadikan rakjat sema'
ta-mata, sebagai alat penghasil, dengan tiada hak menen594

tt'kan pembagian hasilnja itu. Ia harus menjerahkan bulu bekti, dengan antaran hasil buminja habis-habisan, sebagai tanda Uittin;a. Tanah sebagai sumber dan tiang penghidupan manusia dikuasai oleh radja dan kaum bangsawan
lainnja, sedang rakjat tani hanja berhak memindjamnja.
Pemusatan pemilihan atas tanah sebagai tiang hidup manusia satu-satuhja oleh radja disamping pengemus feodal iang
subjek hanjalah Gusti, sedang kaula hanjalah objek dan
alat penghasil.
Dalam lapang sosial, rakjat adalah budak. Ia ada dibawah
telapak kaki radja. Rakjat hanja berkedudukan sehandap
sampejan dalem, dibawah duli jang dipertuan. Dalam kamus peodal jang subjek hanjalah Gusti, sedang kaula hanjalah objek dan alat penghasil.
Demikianlah kedudukan rakjat dalam kekuasaan peodalis'
me. Nasib rakjat biasa dikatakan: ,.Jdn awan kagunganing
Nata, jdn bengi darbdking dursila" (Kalau siang milik radia, diwaktu malam milik durdjana). Diwaktu siang nasibnja
ditangan radja. Diwaktu malam diteroi durdjana pendjahat.
Demikian rakjat dalam negara nasional peodalisme.
Saudara Ketua, pendjadjahan di Indonesia telah meruntuhkan kekuasaan peodal. Diatas mahkota peodalisme jang
kakinja mengindjak rakjat, dan jang masih dianggap keramat dan sakti, kaki imperialis Belanda mengindjaknja. Perbudakan berdjalan landjut dalam bentuk dan tjara iang
lebih sempurna, dengan dasar-dasar jang tetap seperti semula. Kaum peodal jang dipandangnja keramat dan sakti
oleh rakjat, tidak lain kemudian didjadikan pembantu im:
perialis belaka. Berlipat gandalah tindihan jang menimpa
rakjat.
Djadi, Saudara Ketua, sepandjang sedjarah kehidupan
manusia, sedjak dulu sampai sekarang, Rakjat banjak, Rakjat djelata, Rakjat Murba, Rakjat marhaen, belum pernah
merdeka, haik didalam kekuasaan radja-radja dalam negara
nasionalnja, maupun dan lebih-lebih la$ dibawah kekuasaan pendjadjahan bangsa asing.
' Dibawah lambaian pandji-pandji kebesaran bangsa dan
kemegahan tanah air, rakjat djelata meringkuk dalam kesengsaraan dan kemiskinan. Rakjat rneringkuk dalam belenggu perbudakan dalam keagungan negaranja.
Djadi, bahwa sesuatu negara nasional dari satu bangsa
merdeka, tetapi rakjatnja meringkuk sebagai budak, me595

mang selalu terdjadi, apabila negara itu memang tidak
dibangun untuk rakjat.
Sauhara Ketua, bahwa sesuatu negara itu kaja b-umi dan
alamnja, dengan'hasil bumi jang me|rynqah'|tmpah, tetapi
rakjatirja mistin dan lapar, itu mungkin terdjadi' {aq me*ar,g s-elatu terus terdjadi, sebagai dialami rakjat. Indonesia s6ndiri berabad-abad lamanja sampai dewasa ini. Begitu
ieit<enatnja kekajaan Indonesia diseluruh dunia, begitu djuga terkenalnja kemiskinan rakjatnj3.. Terkenal kajanja, terJa*t-t"*a dengan terkenal kemiskinan rakjatnja, .bu-liannja dianggap keadjaiban dunia sampai sekarang ini. AIam
jdng kaji"riSa, dengan rakjat jtng semiskin-miskinnja, diing?tp iebalai pasingan jang harmonis djuga'

Oirnata dan dihati imperialis, Indonebia jang kaja ini,
tidak lain:
a. sebagai sumber bahan mentah untuk pasar dunia;
b. sebagai daerah sasaran penanaman modal raksasa
asing;

c. sebagai pasaran hasil

barang-barang industri ne-

geri-negeri Barat;
Disamping tanah subur seluas-luasnja serta tersedianja
tenaga muratr sebanjak'banjat<nja, dari rakjat tani jang te'
lah dirampas tanahnja dan diperbudaknja.
Sebagai sumber bahan mentah-, Indonesia membandjiri
dunia d'engan barang-barang hasilnja jang sangat_berguna
bagi dunia jang bermiljar-miljar nilainja. Kemadjuan inOuitri dinegbri-negeri imperialis dunia sebagian karena dihidupi dengan bahan mentah Indonesia, dengan beberapa
matj-am djenis jang tak bisa dihasilkan dibenua lainnja.
Untuk inilah maka politik agraria kolonial Belanda di'
dasarkan dan ditudjukan, dengan agraris wet dan agraris
besluitnja, dengan domeinverklaringnia jals _ te_rkgnal sebagai sumber dari segala perattlran agraris kolonial. Domeiruetklaring adalalrpernjataan resmi perampalal tanah
dengan pembudakan manusia taninja. Deng_an _politik agra'
rianJa itir eelanda menjatakan dirinja mendjadi m_lh.aradja
atas bumi dengan seisinja, menguasai segala jang diatas_bumi dan dibawah langit Indonesia ini. Dengan m€ne_ruskan
prinsip-prinsip peodatisme, dimana tanah itq di_njatakan sebagai mitit riAja, Belanda sebagai maharadja diatas s.egala
rad'ja-radja, memaklumkan politiknja, bahwa ,,Bumi dan
_
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air, dan segala kekajaan alam jang dikandung didalamnja,
dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesaq-besarnja
keuntungan imperialis".
Sebagai daerah sasaran modal raksasa asing, Indonesia
adalah daerah jang paling subur. Sebelum perang dunia
kedua, modal asing jang tertanam disini tertjatat kirakira f 5.500.000.000, diantaranja 75/o modal Belanda. Seluruhnja itu terutama memusatkan sasarannja disektor agraria, dan atau disektor lainnja jang terutama langsung hubungnnja untuk melajani kemadjuan eksploitasi disektor
agraria itu. Dibanding dengan negeri djadjahan lainnja dalam soal penanaman modal asing, kita dapat melihat bandingan, bahwa di Vietnam (dulu djadjahan Perantjis), hanja tertanam 2.500.000.000 franc, di Pilipina (diadjahan Amerika) 475. 000.000 dolar.
Dengan penanaman modalnja itu kaum imperialis teIah mengeruk kekajaan jang sebesar-besarnja dari Indonesia ini. Belanda hidup dan mendjadi kaja berkah keka-

jaan Indonesia. Politik pengerukan bahan-bahan mentah
rtu sekaligus mendjadikan rakjat tani jang dirampas tanahnja itu mendjadi kuli murah jang dikerahkan untuk
menggali kekajaan Indonesia, dengan upah jang sekedar
untulr tidak lekas mati. Kalau kekajaan bumi dan alam
Indonesia telah mendjadikan kaum imperialis kaja raja,
sebaliknja rakjat Indonesia djatuh mendjadi rakjat jang
semiskin-miskinnja, jang tidak ada bandingannja diseluruh dunia. Kalau seluruh dunia bisa merasakan nikmat kekajaan bumi Indonesia, sebaliknja rakjat Indonesia hanja
mendjadi penghasil dengan tiada menikmati apa jang di.
hasilkan itu. Statistik Perserikatan Bangsa-bangsa mentjatat angka-angka penghasilan rakjat tiap-tiap negeri sebelum peratrg, jang menundjukkan, bahwa penghasilan ratarata rakjat Indonesia dinilai dengan dolar Amerika iatah

22 dolar satu tahun,
satu angka jang terendah diseluruh
dunia, dengan bandingan: Tiongkok 29 dalar, Pilipina 32
dolar, India 34 dolar, Brasilia 46 dolar,.Maxico 61 dolar, Sailan 63 dolar, Mesir 65 dolar, Djepang 93 dolar, Polandia
95 dolar, dan demikian seterusnja. Tak ada bangsa jang serendah'Indonesia rata-rata penghasilan rakjatnja.
,,Welvaartsrapport" Meyer Ranneft pada tahun 1924 dan
hasil ,,Budget Onderzoek" pada tahun-tahun krisis, menun59?

cljukkan rakjat Indonesia jang hiduP sebengggl gqhgi. Se'
O"rnS pada waktu ja4S beisamaqq, Peme_rintah Hindia Belandla inemperhitungkan, bahwa biaja makan orang pendjara itu sehari Zt sen, dan serendah-rendahnja pada waktu
tciisis ekonomi memuntjak pada tahun 1933 toch tidak bisa
[ortttg dari ].4 sen. Bandingkan Saudall Ketua, dua seteJen sehari buat hidupnja rakjat diluar pendjarl, de'
"grtt 2L sen sehari untuh oralg 9.ltp p.endj.al?- 1-919t"
"Ei"
.t[ur"n hidup minimum. Dan lebih landjut dapat dibandlngf.a" pufa deirgan biaia makannja andjingnja Felanda itttg
**tr"ii b0 sen."Satu rekor jang mengagumkan dunia tentang
kesaktian rakjat Indonesia.
Orang Indonesia jang berpenghasilan terendah didunia,
oinarir<"itu ia d.iuga seSagai-pemnalar padjak i3$ paling
ii"ggi diselurufr"Olnia. Se[agai_dikemukakan oleh Pardoux,
rata-rata
p*fi*tttt Pemerintah Tiongkok, sebelum P.e{alg,
ii*p f.pala, rakjat Tiongkok membajar.pagJ3E 1,2 dolar setaliun. b*ang Piiipina (diadjahan Amerika) 7,5 dolar, orang
lnOo China (Oia6iafrran Perantjiq)_ 9,5_ dolar, ofang. Thailan
dolar. Rekor jang me'
iij Oofri, drn"oting' Indonesia 15,5orang
Indonesia memba'
;grgfi6n oiug., ilit-u.-rata-rata orans
rh{L?n' 2 kali
j;? ?;dl;k Lt/z Lud lebih_ berat dari
hurfoiJ"g Indl China, 2 kali lebih dari orang Pilipina dan
te6ifr berat dari orang Tionghoa'
t
iS
--SruOtra
"ti
Ketua, kisah pendjadjahan ini menggambarkan
jang tqj1 raja ini,
O.ng;" dielas, nrn*. deirgan"Indonesia
-b,agi
orang all.ng, sebaliknja men'
irnf l.fuh mendjadi _sorga
neraka duhia bagi r,at<!1!!ja sendiri'
tij.fi
"
Saudara Ketua, kita berkadji kepada sedjarah, untuk men.gttt *n, bahwa kemerdekaan nasional ala peodalrsme
dan bahwa kekajaan Indoffiilh perbudaian uagi rakjaf
"adalah
neraka kelaparan rak'
nesia d.engan p.tO:tOiahan
Jat.

Keduanja

itu disebabkan, karena. kemerdekaan

nasional

d-an kekajaan itu bu'
id tid;k untuf< temerdekain rakjat,.
kan untuk kemakmuran rakjat, melainkan untuk segolong
an ketjil manusia jang kuasa.
,

Oengan kadji seOjiratr ini, .dan terutama oleh karena
r.irii"fieOpOii" itng mengeiikan dan dahsjat itu masih
kita sekarang ini,
r*iiat dekat dengan- m?s? kehidupanmaka
semuanja ini
dan sisa-sisanj; niasih tjukup teraia'
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akan lebih mene-rangr_ dan menuntun kita dalam menetapkan trdjuan
g-.-og*
usaha
memnentu[
unarnsFeyldalg - Dasar ini.
Lebih-Iebih akan *Ln.grrtrn iua:urn
Fi_tr, bahwa Negara jlng_ akan kita UndinglunOing Disari
ialah tidak tain. o-aiipioa Nggara x*ma[rrru**"natiat.
-me"oiril.."
kita uiar amn
P* tegas pula bahwa
G*Madj_apahft jans
mashur. iid;k pura
trgdat kembalinja -negarlpeodal
boleh memimpikan
sriwidjaja
dj$a
serta
jqg
Mataram
l*s
" Kita oiiitrn'*.drr"
baru. Negara Kemakmurai R-akj;t.
"g*?.
Saudara K.l,ll}ita
legaskan t-udjgan ini lebih dutu, agar
kita tidak terutang terdjerumus
te kenega* IG;;#;;""
Rakjat. sebab sesudah kita merdeka tz Tit u;-ili, ;ailpar.
gedjala maki1. dj:un{r keadaan dari tudjuan jrng --i.it,

llliJ$Tl

maksud dan kla.tlitatjitakan. Nampak geajfua, ua"trwi *rr_
jrylErt ,,K.M.B-" Koaperensi Medji euioar kemudian-*"-

lahirkan golongan,,K.M.B." jaitu"golongd
;Jdir--frenaL
B_aru''_.j*_g berhasrat menopoli- kekiasain oisamping

,-,K_.M.B" ,,Kaum Modal Baru"

lang berhasrat memoni'poti
kelajaan, dengan akibatnja sekiraig, bahwa rakjat banjak
tidak atau belum dapat turut mera#kan hasil r.uoruriri:r.
T.erdjadinja sekara-ng, bahwa- s_ebagian ketjil dari urngr*
kita telah menggatikan kedudukan-Belanda, disampine'r.bagaian besar masih djauh tertjitjir nasibnja. ii*biri i.t rjang saagat peliolok mati dalam tingkat
lTg perbedaan
li.dup diantara sesama kita. perb-edaan jang ajiuri m;;j;
lok mata, antara sama-sama ,,bekas Inlind-er't jrng ,.[urang sama-sama warganegara Republik Indonesia merdeka.
Bahwa negara kita masih muda, bahwa repolusi kita
.belum
selesai, selalu didjadikan dalih untuk *.ngui.t<t<an
tanggung djawab
usaha perbaikai hidup
ltal kegagalan
rakjat seluruhnja. Gedjala
ini sebenarnja bukan timbul karena kemudaan negara kita, bukan kaiena belum selesainja revolusi, tetapi t9b_ih prinsipil lagi nampak sebagii penjimpangap _d_an penjelewengan dari tudjuan rakjat"dalam
membentuk Negara kemakmurannja. Getijala tim6umji-golongan_,,Kaun Menak Baru'l jang akan memonopoli keku.
asaan dan ,,Kaum Modal Balul' jang akan memoiopoli kekajaan, harus dikikis selagi dalam p-ertumbuhannj i,- sripal a
djangan terulang kembali kesengiaraan dan pei.luoiian
rakjat dalam negara kita jang merdeka ini.
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Saudara Ketua, inilah perlunja kita tegaskan dan kita
peringatkan kembali akan tudjuan rakSat menjusun nega=
ranja, selagi kita memulai menjusun Undang-undang Dasar jang baru ini, agar dapat kita tegakkan kembali tjitatjita rakjat dengan ketentuan jang tergambar dalam Un'
dang-undang Dasar ini nanti. Sebab, walaupun peodalis'
me dalam bentuk kekuasaan sudah lama runtuh, dan. pen'
djadjahan resminja sudah terhenti di Indonesia, tetapi sebagai sistim dan semangat masih tertanam dalam tubuh
bangsa dan masjarakat Indonesia.
Saudara Ketua, Negara Kemakmuran Rakjat iang dipa'
hamkan oleh Partai Sosialis Indonesia (P.S.I.), iang akan
dibina dan dipertahankannja, ialah satu perumahan rakjat
jang dapat mendjadi tempat rakjat hidup selamat, aman dan
damai. Dan untuk ini maka Undang-undang Dasar iang
akan disusun supaja mengandung pokok-pokok dan ketentu'
an sebagai berikut:

I. DALAM POLITIK:
1. Negara mendjamin kebebasan rakjat banjak dalam

kehidupannja dari kekuasaan golongan jang terketjil,
jang menguasai alat-alat penghasilan. Kekuasaan atas
alat-alat penghasilan harus ada didalam tangan rak'
jat umumnja dan tiap-tiap manusia bekerdja bersama
sebagai srang sederadiat, dengan tiada tindasan dan

2.

3.
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paksaan.

Mendjundjung tinggi deradjat kemanusiaan, dengan
mengakui dan mendjundjung persamaan deradjat ti-

ap-tiap manusia orang seorang. Penghargaan pada peribadi orang seorang dinjatakan pada penghargaan serta perlakukan peribadi orang dalam pikiran serta da'
lam pelaksanaan tjita-tjita hidupnja.
Tiap-tiap manusia seharusnja benar-benar merdeka untuk mengembangkan kehidupannja serta segala kesanggupan jang ada pada dirinja masing-masing. Dia
mesti berhasil mentjiptakan keadaan pada mana halhal djasmani tiada lagi mendjadi penghalang untuk
kemadjuan serta perkembangan segala kesanggupan
tiap-tiap manusia kepada kebadjikan dan keindahan.
Inilah arti kerakjatan jang sebenarnja jang dipahamkan oleh Partai Sosialis Indonesia (P.S,I.). Paham ini

4.

D.

berbeda dan menentang pikiran-pikiran jang meman.
dang bahwa orang seorang hanja suatu bagian abstrak
dari paham golongan, kelas atau kolektipitet, dan ber.
beda pula dengan paham jang memandang orang seorang hanja sebagai tenaga kerdja dan sebagai paktor penghasilan semata-mata.
Segala usaha didjalankan dengan perhitungan dan rantjangan atau planning, tetapi disamping itu kita djundjung paham kemerdekaan peribadi, berbeda dengan
sistim totaliter jang hanja mengehendaki rakjat jang
menurut perintah semata-mata. Kita jakin bahwa tudiuan itu hanja bisa tertiapai dan dapat dilaksanakan
diikalau rakjat seluruhnja sungguh-sungguh serta setjara aktip turut mengusahakannja.
Dalam pemerintahan harus terwudjud pemerintahan
oleh rakiat sendiri untuk rakjat, jang harus mengandung hak-hak kemanusiaan jang berikut:
a. hak tiap-tiap orang untuk mempunjai kehidupan
peribadi sendiri dengan tiada diganggu oleh Ne-

b.

gara.
persamaan tiap-tiap orang warganegara untuk hukum, apa djuga turunannja, sukunja, laki-laki atau
perempuan, apa djuga agamanja atau warna kulitnJa.

e. perwakilan rakjat

d.

dengan djalan pemilihan merjang
deka
sama dan rahasia.
pemerintahan jang dilalrukan oleh majoritet, te-

tapi dengan mendjundjung hak-hak minoritet.

e. pembuatan undang-undang

f.

jang dikuasai oleh per-

wakilan rakjat.
nengadilan jang tidak dipengaruhi oleh Pemerin-

tah.
6.

7.

Kerakjatan harus dipertahankan terhadap serangan
diktatur serta totaliterisme. Dalam hal ini kaum kapitalis dengan politiknja jang konserpatip dan reaksioner tidak akan sanggup mempertahankan demokrasi

terhadap reaksi dan totaliterisme. Sebab hanja dengan
bantuan aktip dari kaum kerdja dan rakjat djelatf umumnja demokrasi bisa dipertahankan.
Kerakjatan memberikan hak untuk berdirinja lebih
dari satu pprtai politik dalam negeri. Begitu- pula ia
mendjamin hak-hak oposisi. Akan tetapi kerakjatan se601
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baliknja berhak pula bahwan berkeWadjiban untuk
membela diri terhadap mereka jang menggunakan hakhak kerakjatan untuk menghantjurkan kerakjatan itu
sendiri, untuk mendirikan diktatur.
Dasar kerakjatan karena itu menolak penindasan dan
penghisapan, peodalisme, pendjadjahan atau diktatur dan
totaliter dalam segala bentuk dan matjamnja.

II.

DALAM LAPANGAN EKONOMI:

Saudara Ketua,
Negara Kemakmuran Rakjat, jang dikehendaki oleh Partai Sosialis Indonesia (P.S.I.), harus mengandung ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
1. Tudjuan ekonomi dalam negara kemakmuran rakjat
adalah djaminan bagi tiap penduduk. Mengusahakan
supaja tiada pengagguran, bertambahnja produksi serta supaja pembagian pendapatan serta harta lebih me-

2.

3.

4.

rata.

Untuk mentjapai tudjuan itu produksi harus direntjanakan sesuai dengan kepentingan rakjat seluruhnja. Sistim ini berbeda dan malah bertentangan dengan berpusatnja kekuasaan ekonomi didalam tangan
satu dua orang. Rentjana ini harus dilakukan dengan
pengawasan setlara kerakjatan Dasar ini bertentangan dengan sistim kapitalisme jang bersipat monopoli serta bertentangan dengan tiap planning totaliter,
sebab dengan planning totaliter itu, tiada djaminan
pengawasan rakjat atas produksi dan tiada pula diaminan bahwa hasilnja dibagi 'setjara patut dan adil.
Planning ekonomi berarti menjusun seluruh pengha'
silan untuk mentjapai tudjuan diatas. Maka dari itu
ada alat penghasilan iang bersifat milik umuq jaitu
milik negara atau badan umum lainnja: ada milik koperatip; dan ada milik orang seorang atau privaat.
Ketiga matjam penghasilan itu disusun menurut ren'
tjana atau planning.
Bagi kita di Indonesia, tugas jang terutama dari plan'
ning itu adalah meninggikan tingkat produksi, menghasilkan tjara-tjara produksi iang tiada pada tempat'
nja tagi sebab kuno serta tidak rasionil dan efisien.
Memadjukan teknik produksi dalam segala lapangan
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penghasilan diberbagai sumber kekajaan alam.jang maiin 6etu* dikerdjakan di Indonesia dengan tjara-tjara

. jang
rasionil.
tidak resmi tidak
5. badan-badan susunan rakjat jang
perklkas Pemerintah.
6.
7.
B.

boteh didjadikan semata-mata
Mereka mesti'diberikan hak untuk .turut memikirkan
dan bermusjawarat tentang siasat ekonomi umumnja.
Perantjangan ekonomi ini tidak berarti bahwa s.egala
keputusariekonomi berada dalam tangan Pemerinfah'
Kdl<uasaan ekonomi sedapat mungkin sepandjalg tid.k bertentangan dengan tudjuan planning, didesentralisir.
Kapitalisme jang liberal memberikan kemerdekaan unkemerde'
tuli mengekiploltasi,
-banjak akan tetapi membatasi dan pe'
oleh karena kemiskinan
ka.tt ratiSat
ngangguran.

Kemakmuran Rakjat mendjamin kemerdeka'
Negari
"peribadi

atas kesenangan sendiri memilih kerdja,
latihan dan Pendidikannja.
Rentjana ek6nomi menghendaki yp{a selurutr Rak'
jat turut bergiat dilapan_gan pe1g.rysilan atas kesanggupannJu sen?iri serfa dgtg* inisiatip ggnd.yi' .hitgresEr^A"pit menghindarkan beikembangnja birokrasi
mi atau tidak resmi.
Turut r.il."j"-taum kerdja, bu{gq dan konsumen di'
dalam *uttg"ndalikan produksi tidak berarti boleh mengurangi efisiensi Produksi.
10. fuA;uan kapitalisme jang ter_utama_ adalah keuntungan diti sendiri, sedangkan tu6juan kita adalah meme'
nuhi keperluan kemanusiaan jang terutama'
Djadi, Saudara Ketua, Negar-a Kemakmrran j31S -dipahamkan oleh Partai Sosialis Indonesia (P.S.I.), tidak hanja
mendjamin hak-hak politik kepada rakjat akan tetapi djuga
hak-hik dasar ekonomi dan sosial, diantaranja:
an

g.

_

hak untuk memperoleh perawatan kesehatan djika sakit, hamil.

dak mampu bekerdja karena tua, karena sakit
atau karena Pengangguran;

:

hak keluarga untuk memperoleh bantuan supaja
tidak merosot kehidupannja djika mendapat anak;

-

hak anak-anak dan pemuda untuk memporoleh penjelenggaraan serta latihan dan pendidikan menurut ketjakapannja;

Iil.

-

dan hak-hak sosial lainnja.

DALAITI LAPANGAN KEBUDAJAAN:
Saudara Ketua, masjarakat baru iang akan kita dirikan
itu tidak berarti hanja masjarakat dengan dasar ekonomi
jang baru, tetapi djuga merupakan sua_tu kebudajaan serta
i<ehidupan baru. Kemadjuan ekonomi dan sosial ha-nja.ber'
harga dSit<a itu akan menambah kebahagiaan kemanusiaan.
Djali masjarakat baru dalam n_egara baru kita ini, harus
memenuhi keperluan kedjiwaan.
djuga
Masjarakat jang baru itu menentang kapitalisme _liberal
dan dinegeri tita- ini peodalisme, oleh karena ia bertentangan dengan kesusilaan kemanusiaan. Kita menentang
totaliterisme oleh karena totaliterisme merendahkan dera"

djat
kemanusiaan.
Masjarakat kita jang baru akan membebaskan kemanusiaan dari segala t<etat<utannja serta ketidak pastiannja,

jang disebabkan oleh sistim ekonomi j?ng berdasarkan ek'
iploitasi. Kita hendak mendjamin bagian bagi titP orang
didatam dan pada pusaka kebudajaan serta kemadjuan ro-

hani kemanusiaan.

IV.

KERDJA SAMA INTERNASIONAL DAN PERDAMAIAN DUNIA:
Saudara Ketua, keselamatan negara dan rakjat kita dalam djaman sekarang ini ada sangkut pautnja dengan dunia seluruhnja. Kita harus mengakui bahwa tiada satu bangsapun didunia pada dewasa ini jang dapat menjelesaikan
soal ekonomi dan sosialnja sepenuhnja sendiri-sendiri dan
terlepas dari dunia lainnja. Penjelesaian itu pada djaman
sekarang erat bersangkutan dengan penjelesaian dalam
lingkungan dunia internasional.
Maka dari itu kita mengehendaki kerdja sama serta persatuan dunia, pada mana bangsa-bangsa masing-masing de'
ngan sifat dan peribadinja sendiri-sendiri merupakan tiorak-tjorak hidup kemanusiaan. Dalam hal ini Perserikat'
6A4
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an Bangsa-bangsa.bisa kita pandang sebagai langkah kedjurusan penjusunan kehidupan bersama serta persatu-

an dunia.

Dunia baru hanja dapat berkembang djikalau didasarkan atas kerdja sama dengan dasar kesenangan sendiri

antara bangsa-bangsa jang diakui hak kemer{ekaannja. Kita mengehendaki susunan internasional jang berdasarkan
hukum dan mendjamin dengan sungguh dari pada dasar-dasar piagam Perserikatan Bangsa-bangsa serta piagam hakhak asasi manusia.
Sebab itu, menurut hemat Partai Sosialis Indonesai (P.S.I.),
sebagai salah satu tugas penting bagi kita ialah mendjamin
perdamaian dunia.
Saudara Ketua, perdamaian dunia hanja dapat didjamin
dengan lenjapnja imperialisme dan dengan sistim keamanan bersama serta kekuasaan hukum internasional.
Jang menghantjurkan perdamaian, bukan sadja imperialisme, akan tetapi djuga segala matjam aliran totaliterisme jang tiada menghargakan hak-hak kemerdekaan bangsa
atau peribadi orang seorang. Sebagai tudjuan landjut dari
kita ialah dunia jang aman, makmur merdeka dan damai.
Saudara Ketua, semua itulah dasar-dasar pikiran Par-tai
Sosialis Indonesia (P.S.I.) jang dapat kami sumbangkan
dalam kita akan menjusun Undang-undang Dasar kita jang
baru, jang sebagai kami kemukakan pada permulaan pidato saja, untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan jang
bisa mendjamin terwudjud dan tertjapainja tjita-tjita Negara Kemakmuran Rakjat jang telah kami gariskan pokoknja tadi.
Dalam wudjud dan realisasinja sebagai pasal-pasal dalam Undang-unclang Dasar nanti, bisa kita susun bersama
nanti dengan ketentuan-ketentuan bahwa hal-h'al dibawah

ini

dapat didjaminnja, jaitu:

I. POLITIK:
1. Terdjaminnja hak-hak asasi manusia;
2. Kerakjatan jang berat kebawah, artinja desentralisa-

si dan otonomi berachir drkesatuan hidup jang pa-

-

ling ketjil, jaitu desa atau kesatuan hidup lainnja jang
setingkat dengan itu. Kekuasaan diselenggarakan sehingga kesatuan jang lebih tinggi mengerdjakan lap?ngan-lapangan jang tidak dapat dikerdjakan oleh
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kesatuan-kesatuan jang lebih rendah, dengan pengerti'
an bahwa kekuasaan-kekuasaan dan kewadjiban'kewa'

,, djiban jang tertentu, iang mendjamin kedudukan negara tidak boleh diserihkan kepada kesatuan-kesatuan
jang lebih rendah.
3. Dewan Perwakilan harus terdiri dari dua dewan, jaitu
Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Perwakilan Go'
longan/Daerah, jang merupakan penjempurnaan paham kerakjatan jang kurang tertjapai dalam bentuk
Dewan Perwakilan Rakjat.
4. Alat-alat kelengkapan Negara terdiri dari:

5.
6,
7.

1. Presiden ;
2. Dewan Menteri;
3. a. Dewan Perwakilan Rakjat;
b. Dewan Perwakilan Golongan/Daerah;
4. Mahkamah Agung;
5. Dewan Pengawas Keuangan;
6. Dewan Perantjang Negara.

:

Presiden tidak dapat diganggu-gugat dan merupakan
lambang bangsa.
Anggota Mahkamah Agung dan anggota Dewan Pengawasan Keuangan harus bebas dari segala pengaruh eksekutip dan legislatip dan diangkat setjara jang ditentukan oleh Undang-undang
Harus diadakan Dewan Perantjang Negara, jang terutama mengadakan perentjanaan siasat ekonomi negara
untuk menjelenggarakan kemakmuran, jang ditjapai
dengan:

a.

b.
c.

usaha negara;
usaha perseorangan;
usaha bersama rakjat (koperatip).

II. EKONOMI:
1. Proses ekonomi diatur oleh negara menurut rentjana.
2. Proses ekonomi dipimpin dan diawasi oleh negara.
3. Negara mendorong dan membimbing inisiatip masjarakat untuk memperkuat dasar perekonomian rakjat.
4. Keuangan Negara dan susunan moneter (uang, kredit

dan bank) diatur dan dikemudikan hingga mendjamin
serta ikut membantu setjara aktip kegiataan-kegiatan
ekonomi kearah tingkat keseimbangan ekonomi jang
memuaskan, agar mendjamin tenaga pembeli pada rak-
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jat banjak untuk memperoleh barang-barang
5.

6.

7.

B.

pokok

keperluan hidup.
Kekuatan rakjat diatur dan diorganisir, Koperasi atau
dasar gotong-rojong didjadikan dasar kehidupan rakjat.
Mengusahakan perbaikan dan pengluasan produksi,
sehingga negeri dan rakjat kita dapat menjelenggara-

kan keperluan hidupnja sendiri, sedikit-dikitnja mengenai kebutuhannja sehari-hari jang terpenting.
Memadjukgn industrialisasi untuk mentjapai keseimbangan struktur ekonomi, mempertinggi tingkat produksi serta memperluas kesempatan bekerdja untuk
daerah-daerah jang berkelebihan penduduknja.
Pendidikan keahlian untuk mempertinggi nilai ketjakapan tenaga Indonesia, serta memperbesar ketjerdasan rakjat dilapangan ekonomi.

Selandjutnja harus ada ketentuan akan djaminan keselamatan dan kehidupan:

I.
1.
2.

3.
4.

BAGI TANI:
Tani jang merdeka diatas tanahnja sendiri.

Hapuskan diskriminasi, perbedaan perlakuan dan pe'
lajanan antara tani dengan golongan lainnja d3lam masjarakat.
Lepasnja tani dari tjengkeraman sistim idjon dan lintah darat.
Dapatnja tani menguasai hasil usahanja.

II. BAGI BURUH/PEGAWAI:
1.

Dapatnja upah/gadji jang tjukup untuk hidup sekelu'
arga.

Hilangnja pengangguran.
Bajaran-iang sama untuk pekerdjaan j-ang -saloa:
Djiminan hukum dalam pekerdjaal . da-n kedudukan.
Bintuan dan perawatan diwaktu sakit, hamil.
Djaminan hari tua.
Dipat liburan dengan tiada potongan upah atau gadji.
III. UNTUK PELADJAR DAN TJERDIK PANDAI:
Kesempatgn untuk, menuntut ilmu, mengembangkan
1.
kesanggupan, pengetahuan dan kebudajaan

2.
3.
4.
5.
o.
7.

q

4.

Lapangan untuk bekerdja.

w. BAGI WANITA:
1.
2.

Penghargaan jang sama disegala lapangan.
Kesempatan jang sama disegala lapangan.

V.

BAGI PEDAGANG DAN PBNGUSAHA:
Ketentuan dan ketentraman hidup, kar'ena dalam mentjukupkan keperluan hidup rakjat, sedjalan dengan
pembangunan dan kernadjuan masjarakat, kaum pedagang dan pengusaha mempunjai tugas jang penting.

VI. TENTANG DJAMINAN KEBEBASAN BERIBADAH:
ngan tiada kekangan dan rintangan.

VN.

1.
2.
3.

KERDJASAMA INTERNASIONAL DAN PERDA.
MAIAN DUNIA:
Memadjukan kerdjasama internasional menudju perdamaian dunia.
Mempererat kedudukan dan kuasa organisasi-organisasi Internasional dalam usaha jang disebut diatas, seperti United Nations Orgaqization dengan tjabang-tjabangnja dan organisasi-organisasi Internasional lainnja.
Mengusahakan kerdja sarna jang rapat antara negaranegara jang baru memperoleh kemerdekaannja di Asia
atas dasar:
a. mentjegah terganggunja perdamaian didunia de'
ngan menghebatnja pertentangan antara dua goIongan kekuasaan Sovjet Uni dan Amerika.
b. untuk kepentingan-kepentingan jang sama dan atau
bersama dilapangan ekonomi, sosial dan kebudajaan.

Demikian sebagian soal-soal jang kami rasa patut dimasukkan dalam Undang-undang Dasar disamping soal-soal
jang telah banjak dikemukakan oleh para pembitjara lainlainnja. Dengan bahasa dan kata-kata apa nanti akan disusun pikiran.pikiran itu, dan dengan bentuk mana pokok pikiran saja itu akan dirumuskan bukan soal jang pertama.
Pokoknja dapatnja soal-soal itu dlkandung dalamnja.

\
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Saudara Ketua, sebagai achir uraian saja, perlu masih sedikit saja mengemukakan bahwa dalam kita memilih dan

:{

h=

menentukan soal-soal jang patut dimasukkan dalam undang-undang Dasar jang kita susun itu, harus didasarkan
pada kepentingannja soal itu bagi tudjuan terwudjud dan
terlaksananja Negara Kemakmuran Rakjat.
Perlu tidaknja sesuatu soal dimasukkan sebagai pasarpasal dalam undang-undang Dasar nanti, harus ditentukan dan diukur dengan guna dan faedahnja soal itu bagi
djaminan terlaksananja tjita itu dalam wudjud undang-undang Dasar. Bukan sekedar untuk memenuhi kepatutan
dan bukan karena sjarat-sjarat kelaziman sadja.
Tudjuan Negara Kemakmuran inilah jang harus selalu
kita djadikan pokok pikiran dan mendjadi pangkal segala
usaha dalam kita menjelesaikan tugas kita ini.
Saudara Ketua, atas tudjuan jang telah kami tetapkan
itu pula, maka dalam kita memilih bahan-bahan harus berdasarkan pertimbangan keperluan dan gunanja bagi hidup
dan perkembangan pribadi kita sendiri.
Dari mana asalnja bahan itu, apabila ternjata memang
berguna bagi perkembangan kemadjuan kita, kita pakai.
Apa jang berguna bagi kita itulah kepunjaan kita, apa ia
berasal dari Barat ataupun dari Timur.
Kita tidak boleh membudakkan diri terhadap segala jang
Barat, sebagai djuga halnja kita tidak boleh membuta dan
membekukan diri dengan segala jang Timur. Sebab: Isolasi dan purisme mengantar kita ke-kematian.
Dengan wadjah dan pribadi Indonesia kita sendiri, dengan rasa bebas sebagai bangsa jang merdeka, kita lepaskan.segala prasangka djelek dan a priorisme terhadap segala jang datang dari luar, dan dengan kesailggupan dan
ketjakapan kita menimbang dan melnbanding, kita terima
jang dari luar untuk menambah kekajaan perbendaharaan kebudajaan kita, hingga pantas kita sebagai bangsa dan
rakjat keluar dipadang kemadjuan, bersama-sama dan sederadjat dengan bangsa-bangsa diseluruh dunia.
Dengan sadar, dibumi m'ana kita berpidjak dan sadar pula didjaman apa kita hidup, kita menjusun negara kita untuk kemadjuan dan kebahagiaan hidup rakjat.
Saudara Ketua, sekian sumbangan pikiran kami.
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Dengaq:. berachirnia , pembiti #a^n Saudara, , . au'
chid i1ti, ,,maha beraehirlah .rap4t . rnalam,.ini, makar :dengan

Kofir*,

ini rapat saja tutup.
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RISALAH PERUNDINGAN KONSTITUANTE
REPUBLIK INDONESIA.
lfslaman:

Isi

ke.II (Tahun 195?) Rapat ke-86.
Hari Selasa, L4 Mei 1gb?.

Sidang

(Djam panggilan: 10.00).

3-6
6-

16

Atjara, daftar Anggota jang had.ir dan wakil pemorintah
jang ha'dir.
Pidato pembukaan Sidang ike-Il oleh Ketua dan penu.tup.

Sidang ke-II (Tahun 19f?) Rapat ke-B?.

Hari Rabu, 15 Mei

195?.

(Djam panggilan: 9.00).

17-

2A-

20
22

31f-

33

3435is

44-

Pembukaan oleh Ketua da,r: pernbatjaan surat-surat jang nra-

$!k oleh Sekertaris.

22- 23
23- 26
26-

Atjara dan daftar Anggota jang hadir.
Pendjelasan oleh Ketua.
S. Notosuwirjo merdbatjakan Laporan panitia persiapan Kon-

stitusi tentanq Peratu,ran Pernbentukan dan Tjara Kerdja
Komisi-komisi.
3L Keputusan Pani,tia Perciapan Konstitusi no 4 /K/PIK/ lgST
tentang penaturan Pembentulran da'n Tjara Kerdja Komis'ikomisi Konstitusi, jang dibatjakan oleh S. Notosuwicjo.
32 Pendjelasan Peraturan Pembe,ntukan dan Tjara Kordja Ko'misi-korni'si Konstitursi jang djuga d,ibatjakan oleh S. Notoauwirjo.
Pidato Ketua, mengenai Peraturan Pembentukan dan Tjara
Kerdja Komisi-Xromisi Konstitusi.
35 Pidato S. Notosuwirjo dan Ketu,a.
44 Mr J.C.T. Sirnorangkir merrlbatjakan laporan Keputusan knitia Fersiapan Konstitusi no 6/K/PK/L957. Laporan Pdti.
Persiapan Konstitusi tentang Soal-soal jsng pdut dirn .d{m
d,alarn Undang-undang Dasar dan batran-bahm l@,
Sd,matik Undang-undang- Dasar.
45 Pendjelasan dan penutupan repet ofch Et,
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Halamart:
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Sidang

ke.II (Tahun 1957) Rapat ke'38.
Hari Senin, 20 Mei L957.
(Djam panggilan: 20.00).

4750--

50
51

51-

53

53-

72

72--

1s

73-

92

9z-LO7
107-115
115

Atjara rapat dan daftar Anggota jang hadir.
Pengurnu,man Ketua mengenai djrlrrilah Anggota Sidang dan
penabatjaan zurat-surat jang rnarsulk oleh Sekertaris.
Fengumurnan Ketua tentang bertambahnja Anggota dan pid,ato penrnga.tan,mengenai'I{ari Kebangsaan Nasional".
Pidato Mohamad Sardjan rnengenai soal',soal i'a1rg patut dirnasukkan darlam Llndang-undang Dasar.
Ketua rninta per'settldjuan rapat u,ntuk menrundj'rdr Anggotaanggota Panitia Peru'm,us jang terdtiri dari 31 orang.

I.

I

Pidato D$I. Aidit.
Pidato Firmansjah
Pidato A'bdullah Jazidi.
Ketua menanjakan apakah Anggota Radja Kaprabonan bersedia pidatonja ditangguhkan sampai besctk d'a,n rnernrpeningatrkan agan Anggota-anggota Panitia Perumus segera mengadakan rapat untuk menetapkan pirnpinan dan tjara, kerd,janja.
Achirnja rapat ditutup oleh Ketua.

Sidang ke-II (Tahun 195?) Rapat ke-39.
Hari Selasa, 21 Mei 1957.
(Djam panggilan: 09.00).
dan dafta'r Anggota jang had,ir.
Pidato pernrbukaan oleh Ketua.
Pidato Radja Kaprabonan.

LL7-120 Atjara

lzt
LZI-125

125-131 Pidato Prof. Mr Soehardi.
131-149 Pidato Prof. Mr Soediman
149-169 Pidato, M. Tahir Atbubakar.
169-172 Pi'dato trdo Garnida.
172-180 Pidato Mr A. Astrawinafta.

f81-189

Kantohadiprodjo.

Pidato Binanga Siregar Gelar Sutan Mangaradja.

189-195 Pidato Asmara Hadi.
195-196 Peng-mu.man Ketua tentang penggantian Anggota Panitia
Rumah Tangga dan Panitia Persiapan Konstitusi dan penundaan rapat.

6t2

ii

I s i:

Halaman:

Landjutan Rapat ke-S9.

197
L97-216

2l*232
y

Pembukaan oleh Ketua.
Pidato Mr Soedarisman Foerwokoesoe.mo.
Pidato Osman Raliby.

233-247 Pidato K.H. Sapari.
247-253 Pidato M. Sapija.
253-262 Pidato A. Sjafiuddin.
262-263 Pemberitahuan dari Ketua mengenai seorang Anggota jang
tak dapat melandjutkan pid'atonja karena keseha'tannja ter-

ganggu, peringatan kepada Panitia Perrlrnnrs supaja esok
harinja mengadatan rapat dan achirnja ra'pat ditutup oleh
Ketua.

Sidang ke-II (Tahun 195?) Rapat ke-40.
Hari Rabu, 22 Mei 1957.
(Djam panggilan: 9.00).
265-268 Atjara dan

269
269-271
27t-'274

cl'aftar Arrggota j,ang hadir.
Pidato pemrbukaan dan pengumuman Ketua mer:genai djumlah Anggota jarrg haclir.
Pembatjaan surat-surat jang masuk oleh Sekertaris.
Pendjelasar. Ketua mengenai Panitia Perun'.us dan tugas

4-280 ;il:." ,lil:T'il,1:"'o'""'
28L-285 Pidato Nj. Setiati Surasto.
286-292 Pidato Prof. S.M. Abidin.

27

:

2g2-3OO Pidato K.H. Asjmawi.
301-308 Pidato Oetomo Ramelan.

,ii

308-309

Pidato ,penundaan ra,pat dan pengurm'umarl Ketua kepada Pa,berapat.

Landjutan Rapat ke.40.
310
Pidato pembukaan oleh Ketua.
3 tO-322 Pidato Mr Loekman Hakim.
S

322:-330 Pidato Drs B. Mang Reng Sey.
330-341 Pidato K.H. Adnan.
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Goenawan.
Renda Saroe4gallo.

In{hD Anwar St. Amiruddin.

hrmdran rapat oleh Ketua.
Landjutain' Rapat ke-42.

srfi
5S:r-557
567-575
$75-582
582-592
502-€09
6ro

Pfulato pernbukaan oleh Ketua.
Pidato Swrarjo tfmar Sidik.
Pirlato K.H. .ddnan Lr.tbis.

Pidato M. Wi&ana.
Pidato llbdullah lazidi.

.
Soebagio ReMipoero.
.
Pemandangan fl'mum rnengenai soal€oal jang patut dimesukkan dalam lfndang=unadang Dasar oleh Moch Tauchid.
Rapat ditutup oleh Ketua.
Mr

,615

w3@E

N,ANA,T
Halaman 334

S":;'$ p;f$ di^)

.+i+,iJ ,_Jl+s d\, Fi>is c)li1
Halaman 335

\

-,'hi; oilJ
.

{rf

. SJ\;^t\:

,--J\"

$J\ {S; .;;Qr'"sJ-\

.

,::

, .) / 9,t . ,-,

dl!

g t dit

/

a,

u.JJ\

fr;f, -J\,

f$L,o.s'\J

Halaman 343
.., .....r.,-' r,.

ib^ti

.:. ,..ilurl., $t" c-f,.lu" ; u.* ..f
//

Halaman 345

.

g/

/-

f w

rrrJ I I

) u//

dIJt .*" ,-f *tt L;/\
/17/

:.rU

I

llu

t

. ;LJ\
"f

e d

a)

gr^s9
ai

/ et

/

/

Halaman 349
)e\t'/)9/

t-t-$
1l

/ //

) sll/

.G;t ;t$

-l'.

.-t*+S hi'.J\ o$s g'\ LJ

-r/-ut

s2s

Gt )

<t

!rJ^^ f*.^

o I

Ft

,s\;
sl

cN^

)

s I

/

e/

.>^l e^btr. c-:'5;*' )t
$"*;
,1ltl

Halaman 453.

. u.U\ .,Is
616

;{t*

c;.r42.s

\i"1,

-}^"$1

Lt'

fb;slw":

t

