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KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA

I

Sidang ke (tahun 1957) RaPat ke
Hari Senin, L4 Djanuari 1957.
(Djam
10.00).

Atjara
Ketua

: Pembukaan Sidang ke I

:MrWiloPo.

1.

tahun 1957.
',

Sekertaris : R. Akoep Goelanggd.
Anggota jang hadir: 338 orang.
Soemarto, A. Sjafiuddin, Siauw Giok Tjhan, Tony Wen,
H. Zainul Arifin, I.J. Kaismo, Ir Soeroto Mangoensoemarto,
Andi Gappa, Sudiro, M. Bannon HardjoamidSojo, Soewarti,
Mr J.C.T. Simorangkir, G. Winaya, Rd. Hamara Effendy,

Kasim,

Mr Gele Harun, Sutan Soripada Mulia, Is'

chak Surjodiputro, A. Yasin, K.H.M. Sjukri, A. Anwar
Sanusi, K. Hadji M. Ramli, Djamhari, Abadi, Baheramsjah
St. Indra, Slamet Jv., Prawoto Mangkusasmito, Hendrobudi, K.H. Achmad Azhary,Ir Sakirman, Nj. Hadji Ibrahim
Siti Ebong, Susilo Prawiroatmodjo, M. Sumbarhadi, Mr
Wongsonegoro, Ni. H. Ratu Aminah Hidajat,_ K.lI. Taufiqurrachman, Sukarni Kartodiwirio, Prijong, Nj._ fGmslnah
Wirjowratmoko, Setiadi Reksoprodjo, Tal Ling Djig,

Sarmiai Mangunsarkoro, Asnawi Said, R.H. Hasbullah,

Sjafei Wirakusumah, Prof. H. Abdul Kahar Muzakkir, Moha-

mad Pattisahusiwa, Drs A.R.R. Andelo, Hadji Abdullah
Addari, K.H. Muhamad Isa Anshary, Emor Djajadinata'
Atmodarminto, Nj. Sulasmi Mudjiati Sudarman, Hadji
Zainal, Dr A.K. Gani, Nj. L. Soetrasno, Mr Wilopo, Osman
Raliby, Nadimah Tandjung, Soediono, H.M. Zainuddin,
Zunul Abidin Sju'aib, Mr Iskaq Tjokrohadisurjo, Ni. Mien
Sutari Abdul Gani Suriokusumo, Soedijono Djojoprajitno,
Bisri Kiaji Hadji Mustadjab, H.M. Salim Fachry, K.H.
Masjkur, Miek Nirahuwa, Baraba Abdullah, IJmar Salim
Hubeis, R.M. Ali Mansur, Mochamad Tam, H. Ridwan,
Maschoen Hadji Achmad Fauzv, Nj. Adiani Kertodiredjo,
M. Ng. Gede Sosrosepoetro, R. Imanudin, Abdul Choliq

r
Hasjim, S.U. Bajasut, Moenawar Djaelani, K.H. Sauki
Ma'sum Chalid, R.H. Aliurida, K. Hadji Moh. Toha, Ki.

Abdulmanab Murtadlo, R. Mochtar Praboe ,Mangku Negara, Kasijati, K.H. Abdoel Qfuannan, Datoe Poetrawati,
K.H. Achmad Zaini, H. Nachrowi Thohir, Sajogia Hardjadinata, H. Soekron, Kijai Hadji Harun, K.H.A.S. Mansjur,
K.H.A. Bakrisidiq, Nihajah, Ali Masjhar, Hadji Abu Sudja,
Alwi Murtadlo, K.H. Anas Maehfudz, Sastrodikoro, Kjai
Zalid, H. Moh. Thohir Bakri, Rd. Soenardi Adiwirjono,
Achmad Anwar, Mr R.M. 4Sfltrlmadjid Djojohadiningrat,
Muntaha, Sarikoen Adisoepadmo, Ali Markaban Harsono,
R. Sudjarwo Harjowisastro, Muhamad Hasbi Ash Shiddieqy,
Dr Soembadji, R.S. Hadisoenarto, H. Soetadi, Tedjo, S.
Sardjono, Dr Sahir Nitihardjo, M. Pratikto, Suputro Brotodihardjo, H. Muchidin al. Churaifis, Abdul Djamil Misbach, Mr Soejoedi, Achmad Mudatsir, K.R.H. Abdullah
Awandi, K.H. Ali Maksurn, H. lVIr Kasmat, K.H3. Iat'
churrachman Kafrawi, R. Sardjono, Oetomo, Ni. S.D.
Susanto, Affandi, Soehari al. Kusumodirdjo, S. Danoesoegito, Mr Mohamad Jusuf, ,soelardi, Saleh (Saleh Abdullah),
Dr Soehardi, Kijai Hadji Moehamad Cholil, Achmad Dasuki
Siradj, Muchamad Adnan, Toeraichan Adjhoeri, Roespan,dji Atmowirogo, Mochtar, Sadji Sashosasmito, Mr K.RT.
S. (Soedarisman) Poerwokoesoemo, V.B. da Costa, Moh.
Doerjat Karim, Baswedan Abdtrlrahman, Zainal Arifin,
R.M. Hadisoebeno Sosrowerdojo, Kiiai H. Maksum, Raden
Ido Garnida, M. Kamawidjaja Suiu4 Moehamad Soekarna
Soetisna Sendjaja, Madomiharna, Suratno, R. Soegana
Ganakoesoemah, Mas Muhamad Baehar, 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, H. Jusuf Abubakar, Hadji Husein, R. Abdulrochman Wangsadikarta, Hadji Muhamad Dachlan, Rd.
Hollan Soekmadiningrat, Muhammad Rusjad Nurdin, Rd.
Suparno, R. Muhammad Sjafe'i, Abu Bakar, Rd. Moch.
,sanusi Hardjadinata, H. Achmad Dasuki, Raden H. Sutalaksana, K.H.A: Dimjati, D. Sukardi, Hadji Asmawi, K. Moehamad Sjadjari Kiagus Hadji b. K. Zainoeri, H. Ismail-Dahlan Djuru Alam, Nj. Sjarkowi Mustafa binti Sajid M. Tolib,
H. Mohamad Toha, Hadji Umar Bakry, Hadji Mansur Dt.
Nagari Basa, Hadji Sjarkawi Abdul Wahid, Tengku Bay
4

bin Tengku Mahmud, Mochtar Husin, Sjech Ibrahim Musa,
Dr Abdul Manap, H. Abdurrahhim Abdullah, Mochamad
Ali Hanafiah Lubis, Rumani Barus, M. Arsjad Th. Lubis,
Zatnal Abidin Nurdin, H. Adnan Lubis, M. Sabri Munier,
Ibrahim Usman, Hadji Ali Usman, Muzani A. Rani, H.
Mhd Basiuni bin H. Imran, Abdullah Jazidi, H.M. Marwan
Nur, Hadji Abdurachman bin Ismail, Darmawi Munawir,
H.M. Hanafi, Gobit, H. Husain Qadry, Hadji Ruhajah Abdulhamid, Sajid Abubakar Alayderus, Ds Wilhelm Johannis Rumambi, Drs La Ode Manarfa, Jakin Intan Parmata,
H.S. Djamalluddin Dg. Paremma, Abdurahman Sjihaab, Andi Pallawarukka, Abdul Muin Daeng Myala, Abdul Rahim
Munier, Siswosudarmo, Mhd Arifin bin Abdulrahman, I Gusti Ketut Ngurah, A.J. Toelle, Gulam, Nj. Soemari (Nj. Witono), Alimin, Setiadi Surasto, Kijai Hadji Akrom Chasani, Mr
Achmad Astrawinata, Kijai Hadji Munif, K.H. Dahlan Abdoelqohhar, Mas Djapengskarso, Mr Subagio Reksodipuro,
Prof. Mr H. Muhamad Yamin, K. Moch. Machfudz Effendie,

Kijai Hadji Tjikwan, Ds T. Sihombing,

Urbanus Poly
Bombong, Sarwono S. Soetardjo, Argo Ismojo, Firmansjah,
Nj. Tresna Sungkawati Garnida, Hoesain Poeang Limboro,
Abubakar St. Lembang Alam, R. Achmad Soekarmadidjaja, Pangkoe bin Umar, Soedjono Tjiptoprawiro, Usman
Hamid, R. Moedjoko Koesoemodirdjo, Marinus Johannes
Kappers, Maimunah, R. Soetedjo, M.A. Chanafiah, Jean
Torey, Oemarsidik Soenarjo, Djoko Oentoeng, Achmad
Bushairi, Mh. Djazulie Kartawinata, Utarjo, Raden Umar
Anggadiredja, Nur Sutan Iskandar, Sawirudin gelar Sutan
Malano, Sjamsulhadi Kastari, R. Doeldjamil Adimihardja,
Sutan Mohamad Jusuf Samah, Sutimbul Kertowisastro,
Sapija Mathys, Ismail Kartasasmita, Usman Mufti Widjaja,
Supardi, Slamet S., Karsono, Sumowarsito, Rt. Dzukhry
Mohamad, S. Notosuwirjo, R. Hasan Nata Permana, Izaak
Riwoe Lobo, R.A. Sri Kanah Kumpul, W.A. Lokollo, R.
Soelamoelhadi, K. Muhammad Afandi, Dr T.A. Djalil, Sri
Soemantri Martosoewignjo, .Dr Hasnil Basri, H. Husein
Thaha, Kwee Ik Hok, R. Iskandar, Andi Kasim, Rd,
Apandi Wiradiputra, Ds J.B. Kawet, Mohamad Ahjar,
Wikana, Achmad Djoedjoe, Sahamad Sudjono, Soelaeman
Effendi, Ds E. Uktolseja, Estefanus Kandou, Hadji Abdulhafidz bin Hadji Soelaeman, Mr R.H. Kasman Singodime-

r

I,

djo, Abdulwahab Turcham, o.N._.Pakaja, Rd. Male Wiranatikirsumah, Gulmat Siregar, Suxmantojo, -R. Soendoro
Hadinoto, Rustama Ikrat,-Moh. Fatchan, AskAndar Ha{ji
Masjkoer, gaoii Abdulkabir, Mgh. e_cfijld chalimi, D3..hlan Loekman, Atang Moch. Muehtar bin Tohit, P_.{ _Arifin,
Abdul Moe'in Usm-an bin Abdul Moe'in, Ismail Nongko,
Samhudi Kartibudisuparto, Hendra Gunawal' ptoqg- Hulaemi, Roesni Tjoetjoen, Moechtar Moestopa, Radeq Moeljono
Moeljopranotb, Iiasimun, M. Tahir Abubakal Radgp We'
Aono" Sbeparrnan Prodjoprakosa, Sup-a-rna Sastradiredja,
H. Moh. 'Sadad Siswowidjojo, Aminuddin Muchlis, Amir,
Basuki Resobowo, Raden Achmad ,Padmakoesoema' Muhamad Tauchid, Abdurachman said, Hidajatdjati, oemar
Said, Soedjatmoko, Mr Kosasih Poerwanegara.

Wakil Pemerintah:

1. Perdana Menteri, Mr Ali Sastroamidjojo. chalid.
2,. Wakil Perdana Menteri II, Hadji Idham
3. Menteri Penerangan, Soedibjo
4. Menteri Agama, Ifiiai Hadji Mohamad Iljas5. Menteri Vluda Pertanian, Sjech Marchaban.
Ketua: Rapat saja buka.
Sidang jatig terhormat, keadaa! bangsa dan Ne_gara. sedari kita
p.iti sit i.ailg ini banjak meminta
-perhatian
jang,
h_arus mendapat peiemua, kareni adanja sbal-soal
njelesiian dengan segera. oleh sebab itq, kami daplt
merasakan bagiimana beratnja bagi para Apgsota untuk
membagi per[atian antara persoalan-perso_alan jang meminta leriietesaian dengan- segera ilt 4q persoalan'
persoala-n pokok tentang dasar-dasar dan haluap Neg-ara
i"og bersifat djangka pandjang sepglti _ jang ditugaskan
LepiOa Dewan ['ita ini-untuk memetjahkannja.
Namun flsmikian, kami pertjaja bahwa kita sekalian
tjukup mempunjai kesanggUpan dan_F.4"tlp_uAn untuk

iang {n"4lpi bangsa .dan
Negira. Karena itu kirania tidak mendjadi halangan bagi
kid semua unhrk melangsungkan persidangan pleno da'
lam waktu seperti sekarang ini.
Terlebih dihulu, kami mengutjapkan selamat datang

iirenS6tesaikah *egala perso-alan

kepada sekalian Anggota iang telah dapat berkumpul kem6

-?rFcF

t
I

bali sekarang ini untuk melangsungkan persidang.?n plenoDan berhublng dengan pergantian tahun, masih belum
terlambat kiranJa ba$i kami untuk menjampaikan_gljapan

,,selamat tahun- bani". Mudah-mirdahan tahun L957 ini
memberi kemungkinan kepada kita semua untuk mendjalankan tugas kewadjiban sebaik-baiknja.
Sidang i"ttg terhoimat, waktu sedjak hari terachir dari
persidari'gin fteno jang ,1?lg, iqilo taggsal 26 Nopember
igSO saripai sekarang adatatr 48 hari lamanja,. dj_a{i hampir dua birlan. Kare-na itu ada faedahni? kTttlja bilamana
icami kemukakan satu ichtisar kedjadian-kedjadian iang
dianggap penting disampingnla pekerdjaqn dqt ke.giatan
diberi tugas membahas Rantjangan
PaniTi-a Cliusus
Peraturan Tata-tertib Konstituante.
Baiklah kita mulai dengan kedjadian-kddjadian disekitar
keanggotaan Konstituante.
fe-ti-t<a kita melangsungkan rapat pleno pada tanggal
26 Nopember 1956, iaitu har! _terachir_ persidangan pleno
jang lilu, tertjatat Anggota-sidang sedjumlah 475 orang.
bii"i mutii sadt itu sampai sekarang telah berhenti sebag"i A"ggota
sebanjak 6- orang dengan perintjian seperti
-

i*g

berikut.
Jang berhenti atas permintaannja sendiri adalah:
f . .{nggota nomor Lf Saudara S. Hadikusumo dari Partai
Itasionaiindonesia (P.N.I.) jang terpilih didaerah pemilih* bjawa-Tengah, mulai berhenti langgal J+_-Oj*uari
a"
J957.
2."A"ggota"nomor 5, Sgudqra PT Si.-.!ltf{ii Djalaluddin dari"Fartai Politik Tharikat Islam (P.P.T.I.) j-ang terpifift Oidaerah pemilihan Sumatra'Tengah, mulai berhenti
20 Desember _19_56.
tanggal
--g]"Anggota nomor b3, Saudara Ida Bagus P.utrq.f$anuaba
dari Parlii Nasional Indonesia (P.N.f.) jang terpilih didae'
iatr pe*ilihan Nusa Tenggara-Barat, mulai berhenti tanggal tO OSanuari 1957.
' 4. Anglota nomor 55, Saudara R. Mohammad Basah dari
Persatuii Pegawai poiisi (P.P.P.R.I.) jang terpilih didae
iatr pemilihai Djawa-B arat, mulai berhenti tanggal 29
Nopember 1956.
s. anggota nomor 208, Saudara Roeslani wiri_qgep-oetro
dari par-tii Nasional Indonesia (P.N.I) jang terpilih didaerah pemilihan Djawa-Tengah mulai berhenti tanggal 1 Desember 1956.

$*lqfdjutnja kabar jang menjedihkan adalah wafatnja
Kijai Hadji Moechsin, Anggota nomor BG2 dari Nahdratirt
Ulama (N.U.), jang terpilih didaerah pemitihan Djawa-Ti__

mur, hal mana menurut Undang-undang Pemilihan Umum
(Undang-undang nomor 7 tahun 1953) mengakibatkan
pula keberhentiannja sebagai Anggota Konstituante. Mudah-mudahan arwahnja dialam Baka mendapat tempat
jang baik.
(Rapat: Amien!).
Sidang jang terhormat, disamping pengurangan djumtah
Anggota-sidang dengan 6 orang seperti terperintji diatas,
djuga terdapat penambahan djumlah itu, karena adanja
beberapa orang Anggota jang mengutjapkan sumpah atau

menjatakan djandjinja berturut-turut pada tanggal 27
Nopember 1956, tanggal L2 Desember 1956 dan tanggal

19 Desember 1956.
Jang mengutjapkan sumpah atau menjatakan djandjinja
pada tanggal 27 Nopember 1956 ada 5 orang, jaitu Saudara Mr Wongsonegoro dari Persafuan Indonesia Raya,
(P.I.R.), Anggota nomor 59 jang terpilih didaerah pemilihan Djawa.Tengah,' Saudara Prof. Mr Dr Hazairin dari
Persatuan Indonesia Raya (P.I.R.) (Persatuan Indonesia
Rayanja (P.I.R.), (P.I.R.-nja sendiii-sendiri), Anggota nornor 75 jang terpilih didaerah pemilihan Nusa Tenggarafimur, Saudara Kijai Hadji Achmad Zabidi dari Nahdlatul
ulama (N,U.), Anggota nomor 194 jang terpilih didaerah
pemilihan Djawa-Tengah, Saudara Kijai Hadji Akrom Chasani dari Nahdlatul Ulama (N.U.), Anggota nomor 341 jang
terpilih didaerah pemilihan Djawa-Tengah, dan Saudara
kof. trfir Soediman Kartohadiprodjo dari Partai Sosialis Ih:
donesia (P.SJ.), Anggota nombr M4 lang terpilih didaerah
prgmilihan Djawa-Tengah.
Kemudian pada tanggal L2 Desember 1956 telah mengutjapkan sumpah atau menjatakan djandjinja sedjumlah
7 orang Anggota, jaitu Saudara Soediro dari Partai Nasional Indonesia (P.N.I.), Anggota nomor 13 jang terpilih didaerah pemilihan Djakarta Raya, Saudara H. Nachrowi
Thahir dari Nahdlaful Ularna (N.U.), Anggota nomor 151
jang terpilih didaerah pemilihan Djawa-Timur, Nj. Soenarjo Mangoenpoespito dari Madjelis Sjuro Muslimin Indone.

I
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.,.!_

sia (Masjumi), Anggota nomor l8b jang terpilih didaerah
pemilihxn Djawa-Timur, Saudara Arsjad Lubis dari Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi), Anggota nomor
294 jang terpilih didaerah pemilihan Sumatera-Utara, Saudari H.M. Hanafi Gobit dari Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi), Anggota nomor 311 jang terpilih didaerah pemilihan Kalimantan-Selatan, Saudara Prof. Dr
Soemitro Djojohadikoesoemo dari Partai Sosialis Indonesia (P.S.I.), Anggota nomor 504 jang terpilih didaerah pemilihan Nusa Tenggara-Barat dan Saudara Oemar Said dari Partai Nasional-Indonesia, (P.N.I.), Anggota nomor 505
jang terpilih didaerah pemilihan Djawa-Tengah.
Achirnja telah mengutjapkan sumpah atau djandji pula
2 orang Anggota pada tanggal 1-9 Desember 1956, jaitu
Saudara Soedjatmoko dari Partai Sosialis Indonesia (P.S.I.),
Anggota nomor 506 jang terpilih didaerah pemilihan Djawa-Timur dan Saudara Mr Kosasih Poerwanegara dari Partai Sosialis Indonesia (P.S.I.) djuga, Anggota nomor 507
jang terpilih didaerah pemilihan Djawa-Barat.
Dengan perintjian seperti diatas itu, maka Anggota si.
dang jang tertjatat pada tanggal 26 Nopember L956
sebanjak 476 orang harus dikurangi dengan 6 orang dan
ditambah dengan t4 orang, sehingga pada waktu ini
djumlah Anggota-sidang mendjadi 484 orang. Dan kwo'
rum rapat-rapat untuk dapat bermupakat atau mengambil
keputusan tentang Rantjangan Undang-undang Dasar seperti dimaksud oleh pasal 137 ajat (L) dari Undang-undang
323 orang.
Dasar Sementara adalah 2/3 X 484 orang
jang
hadir 327 orang.
Sekarang ini
Demikian ichtisar kedjadian rnengenai perubahan djumlah Anggota-sidang Konstituante. Perlu djuga mendapat
perhatian, bahwa keterangan diatas mengenai keberhentian Anggota, hanja perihal Anggota iang turut menentukan djumlah Anggota-sidang, jaitu para Anggota iang
telah mengutjapkan sumpah atau djandjinja dan tidak
bersifat non-aktip. Adapun mengenai keberhentian Anggota jang belum mengangkat sumpah atau menjatakan
djandjinja dapat dikemukakan keberhentiannja mulai
tanggal B Desember 1956 dari Saudara Mr Soejono Hadinofo, Anggota nomor 115 iang terpilih didaerah pemi'
lihan Djawa-Timur. Disamping itu terlebih dahulu sudah
dikabarkan oleh Panitia Pemeriksaan dalam suratnja ter-

tanggal 31 Oktober 1956 tentang pernjataan pengunduran
diri dari 3 orang Anggota. Oleh karena pengunduran diri
dari 3 orang Anggota ini terdjadi sebelum pelantikan
Konstifirante dan telah ada penggantinja, sudah' berada
ditengah-tengah kita, maka kami rasa tidak perlu lagi
diberikan pertelaan.
Sesuai dengan pasal LLz Undang-undang Pemilihan
Umum tentang Anggota jang berhenti antara waktu seperti termaksud diatas, telah diberitahukan kepada Panitia Pemilihan Indonesia untuk mendapatkan penggantinja
dengan segera. Mendjadi harapan kita semua tentunja,
bahwa para penggantinja itu dalam waktu tidak lama lagr
sudah berada dalam lingkungan kita.
Kemudian untuk sedikit melandjutkan pembitjaraan
mengenai susunan keanggotaan Konstituilb, perlu dikemukakan, bahwa sesuai dengan keinginan para Anggota
untuk melengkapi keluarga Konstituante dengan Wakil
dari daerah pemilihan' Irian-Barat dan Wakil golongangolongan ketjil seperti dimaksud oleh Undrng-undang
Dasar SemenJara pasal 135 ajat (3) berhubungan dengan
pasal 58, kepada Pemerintah telah dimrnta unhrk menjegerakan pengangkatan Wakil-wakil tersebut. Kita semua
akan merasa lega bilamana mereka itu sudah berada ditengah-tengah kita dan dapat mengikuti permusjawaratan
tentang Undang-undang Dasar dari awal mulanja.
Selandjutnja dalam rangka uSAha melantjarkan persidangan-persidangan Konstituante, maka kepada Pemerintah
telah dimintakan djuga agar supaja dibuatkan Peraturan
Atjara Pidana Chusus bagi para Anggota Konstituante
seperti jang telah berlaku bagi Anggota Dewan Perwakilan
Rakjat.
Dengan djalan ini hendak ditjegah atau setidak-tidaknja
diperketjil kemungkinan-kemungkinan jang tidak diinginkan terhadap diri para Anggota. Kiranja dapat kita mengharapkan, bahwa peraturan demikian itu sudah bisa diFerlakukan bagi Anggota Konstituante daiam waktu jang
singkat.
Disamping kedjadian-kedjadian tersebut diatas, ada
baiknja pula kiranja bifamana kami kemukakan satu per-

istiwa diluar Konstitmnte, akarr tetapi jang erat hu-

bungannja dengan tugas kewadjiban Konstituante. Peristiwa ini perlu dikemukakan untuk sekedar mendapat
IO

gambaran iang nlqta teltang besarnj3 perhatian Tasia'

i;df

tertraOap" Sidang Pembuat Undang-u.nda.ng, Dasar

diluar
ini,-i."h"g iliut sertinja setjara aktip. masjartSSt
KonstituanTe memikirkan maialah penjusunan Konstitusi
setiap
f*tu. fitanja tidak dapat disanglial lagi, bahwa
;ilk Aiti Konstituante- diikuti dengan seksama oleh ma'

;j"*l"t

kita. Perhatian j?ng-besar.ielhadap Konstituante
tetapi
iio-nut"" sadja datangnja-dari pihak Pe{s, aEan
diuga setjara fangsung dah berbagai organisasi dan persesurat-surat, baik
;i-;;g*.-'H"i ini fernjita dari mengalit"ni3jag.g
berasal dari
j;g'difii dali oiganisasi mauptln
perseorangan. Diantarl surat-suraf iang diterima itu ada
teihadap hasil pemii*e beriii peinjataan penghargaan
-Ketua,
iedangkan sebagian terbeiii:"} f.to"-Oan" Wakil
;;t il"g"ttdotrg pernjataag keinginan $n pen$apatakan
1.tpn@g-uldang fa-sa1 i*g.
ffig ili-rcit" iiorat- demikian_
iqlg syda_h tgrtjala! samO"li"S. Djumlah surat
Surat ini seori ri"t ini aO"tah kurang lebitr ?00 buah. bergiliran
diil;;F-r.*rtio-waktq {a[at dilihat setjara

Urusan Dokumentasi Sekertariat'
HaI lain jang erat hubungapnj? _dengan bahan pembitjaraan dalain fienjusun Konititusi baru da1i Negara. kita
sod pefpuslakaan, Direntjanakan sekarang ini -un'
;Ei;h
tut *"*bini s^ebuatr perpustakaan iang sederhana akan
sebagai sumber bahan
6i;pi tjump untuk dipergunaFaq
-Setjara
i;i{i*di"g;h tentang masatah ketatanegaraan.
berangsur-angsur, {9ngan-menginga-t kemampuan. keuangan kita dan periediaair dipasaian Indonesia sendiri, diuisahakan untuk mendapatkan bu.ku-buku jang alqan banjak
itu selama
ffi;f;;ari; bagi para Angg-ota.aL1u
Ftq.ntara
belum dapat dtl.ng'
plrpuitif."an ki"ta belum leng-kap
t;pi n.inofung dengan _kgadaan diluar kemampuan
.kita,
(biblio'
bltj-ap
buku
bahan
daftar
situ
oii"iun
ffi;t b-"r"
didalam- menitrptt*l untut< memudahkan
-para. {ngspta
t'jrfi-ilnan-natran. Dalam waktu tidali-lama- lagi kiranja
itu sudah dapat disampaikan oleh Sekertariat.
cfaftar-daftar
-SiOtttg jang terhormat, seperti telah kita maklum semua'
p"Or taig"gal-Z6 Nop.em!-er 1gS0 sidang pleno sudah membentuk t65u"tt Panitia Chusus jang Aideii tugas mgnglrim'
p"" i.g"li pendapat m_eqgenai- Peiaturan Tata-tertib Kon'
'rtito."[" uritut< riemudahkan pembahasannja didalam ra'

pat pleno.
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walaupun waktunja_ tidak banjak, namun berkat kegiatan para Anggota, maka didalam-waktu -+ 20 hari panitfa
sudah dapat
bgrisikan
-me_nghqsilkan suatu naskah jang
perumusan berbagai
pendapat mengenai - bagian-bagian
dari Peraturan Tata-tertib. Meskipun naskah itu belum
{ap-at dinamakan suatu rantjangan Sang bulat, akan ietapi
djika ditindjau dari sudut sempitnja
perumusan^dinamakan
pe_rumusan jang terdapat didttamnja-:aktu,'
boleh
seba_gai hasil- optimum didaram uslha memperpadukan
pendapat-pendapat jang ada. se-suai dengan tugaj panitia
itu, -pendapat-p_endapat jang dipertahanfan sampai achir
pembitjaraan. oleh masing-masing pihak, seluruhnja ditjantumkan didalam naskah .jq"g zudah disampaikan tep-aoa
qara Anggota semua. Ini beiarti, bahwa disamping berdapat-pendapat jang sudah dirumuskan didalam nasfan itu
g_asih banjak pendapat lainnja jang didetnm rapat panitia
chusus sendiri d-engan sukarela ditarik kembali oleh jang
bersangkutan, bgk setjara terang-terangan maupun setjari
-dengan
dengan-tidak
Berhubung
itu, dipat
-dinjqekan_.
diharapkan bahwa
kita dalam pembitjaraai dalam raiat
pleno qalti hanja tinggal memilih silah-satu pendaiat
jang telah dimmuskan.Dengan demikixl maka kita tidak akan kembali lagi kepad?.-persoalan-persoalan iang srrdah dipetjahkan didalam
.

Panl_tia chusus, sehingga pemuitiaraan ineirgenai peratur-

an Tata-tertib ini tidak akan mCmakan waktu terlalu banjak. Dalam hubungan ini perlu kami minta maaf berhuPoqS dgq8*- F"ll"taa_tr, bahwa didalam naskah pertama
te-rdapgt banjak kesalahan tik. Hal itu disebabkan-sempit-

nja waktu, sehingga sekertariat harus bekerdja dengan ttrgesa-gesa untuk dapat mengirimkan naskah kepada para
Anggota jang berada diluar Djawa-Madura.
Demikian ketglangan sepintas lalu tentang hasil pekerdjaan Panitia chusus Pembahas peraturair Tahltertib

Konstituante.

Keterangal_lengkap mengenai djalannja permusjawaratan dan isi Rantjangan Pefaturan tata-tertiS akan oinerikan oleh Panitia_ Pelapor dari panitia Chuzus itu, seperti
telah kami beritahukan dahulu didalam surat pengantar
!eti!1 menjampaikan naskah jang pertama. setelah-nanti
Panitia Pelapor memberikan iaporannla dan dibuka ke-

t2

--!i

untuk didjawab oleh
Pelapor, maka akan segera kita mulai membahas Rantjangan Peraturan Tata-tertib. Dan sesudah itu maka sejogianja kita membentuk Panitia-panitia jang diperlukan

sempatan memadjukan pertanjaan

dengan segera.
Untuk kepentingan kelantjaran permusjawaratan, maka
alangkah baiknja djika wakil-wakil Fraksi terlebih dahulu
mengadakan pertemuan satu sama lain, guna membitjara-

kan atjara rapat-rapat jang akan datang, sebelum kita
melandjutkan persidangan. Kiranja kalau kita memulai
lagi rapat pleno ini besok hari Selasa tanggal 15 Djanuari
L957 djam 09.00 pagr, maka dapat diharapkan adanja ke'
satuan pendapat diantara kita semua mengenai atjara persidangan.

!'.

Sidang jang terhormat, sebelum rapat pleno ini ditu'
tup, kami merasa perlu djuga memberitahukan, bahwa
kami telah mengadakan sedikit perubahan dalam pembagian ruangan gedung ini. Ini dimaksudkan sebagai salah
satu usaha persiapan kearah kelantjaran persidangan persidangan kita, baik persidangan pleno maupun persidang'
an Panitia-panitia atau Komisi-komisi seperti dimaksud
didalam Rantjangan Peraturan Tata-tertib. Bilamana perlu
mungkin masih akan diadakan lagi perubahan-perubahan
lainnja.
Sidang jang terhormat, sebagai pembukaan, kami rasa
sudah tjukup dikemukakan hal-hal penting untuk diketahui
oleh kita bersama.
Sebagai penutup kami andjurkan kepada Fraksi-fraksi
untuk mempergunakan waktu jang terfuang dari mulai
saat penutupan rapat sekarang rni sampai besok pagi guna
menindjau tjara pembahasan masalah iang kita hadapi.
Dan dengan ini kami buka rapat pleno sekarang ini.
Sekarang saja persilakan Saudara Sekertaris memba'
tjakan surat-surat jang masuk.

Sekertaris: Surat-surat jang masuk sedjak tanggal 26
Nopember tatrun jang lalu hingga kini tanggal 12 Djanuari
L957, semua ada 791, diantaranja iang terpenting ialah:
1. Surat dari Saudara Mohamad Basah kepada Ketua
Konstituante jang bunjinja demikian:
,,18

,,Djakarta, 29 Nopember 1956.
Jang terhormat
Saudara Ketua Konstituante
di
Bandung.
Merdeka,

Berhubung dengan satu dan lain hal, bersama ini saja,
Rd. Mohamad Basah, anggauta Dewan Konstituante
untuk ,,Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia",
no. 55, menjatakan mengundurkan diri sebagai anggauta Dewan tersebut mulai dari tanggal surat ini.
Demikian untuk mendjadi maklum dan diberitahukan
selandjutnja kepada Panitia Pemilihan Indonesia.
Wasalam,

(tt) Mohamad Basah."
Surat dari Saudara Roeslani Wirjosepoetro,
Anggota
-

no. 208, jang bunjinja demikian:
,,Dj akarta,

26 Nopember

1956.

Kepada Jth.
Sdr. Ketua Dewan Konstituante

di
Bandung.

Perihat: Pengunduran diri

dari Keanggautaan
Konstifirante.

Merdeka,

Bersama

ini

saja maklumkan, berhubung saja telah
duduk sebagai Anggauta D.P.R.-R.I., maEa b-erdasar\an disiplin partai dengan ini saja mengundurkan diri
keanggautaan Konstituante denganljatatan dalam
4*i
daftar pentjalonan Djawa-Tengah (B 1)
daftar pNI
- 1gb6.
No. 23 terhitung mulai tanggal 1 Desember

t4

Dengan demikian agar tempat itu segera dapat diisi
oleh kawan sePartai.
sekian harap mendjadi maklum dan atas penjelesaian persoalan tsb. terima kasih saja sampaikan.
Hormat saja,
(tt) Roeslani Wirjosepoetro."

3.

Surat dari Anggota Dr Sjech Hadji Djalaluddin, jang

bunjinja demikian:

Djakarta 7 /L2'L956
Kepada Jth.:
Saudara Ketua Konstituante
di Bandung.

,,No. 206/DRSH/56
Hal: Pengunduran diri

Dengan segala hormat dan chidmat dari !?ia- itttg

bertlnda tangan dibawah ini Dr Sjech _Hadji Djalaluddin anggola DPR no. 163, merangkap ?.lggota
Konstituante no. 5, menerangkan seBerti jts. dibawah
ini.

saja sebagai ang-gota
Dari mulai tanggat
-5, 20/L2-t956

Konstituante no.

ti).

Dangan

'

telah mengundurkan

diri (berhen-

ini saja berharap denga4 belibu+ibu pengla-

rapai, disebabkan Partai-Politik Tharikat Islam (PPTI)
hanja mendapat satu kurqi, _sgpaja _pengganti saja
sedipat mungkin frpat diadakan. Seterusnja lqja
haralkan semoga saud-ara akan sudi setjep_at mungkin,
untuk memintf pengganti saja dalam sidang Konstituante kepada PPI di Djakarta. Terlma kasih.
Jang berPengharaPan

(tt) Dr Sjech Hadji Djalaluddin Ketua Fraksi
PPTI dalam parlemen R.I. Djakarta".

4.

Surat dari Saudara Ida Bagus Putra Manuaba, jang
bunjinja demikian:
15

I

,,DJAKARTA, g Djanuari Lgb?,
Kepada Jth.
Sdr. Ketua Konstituante

Djalan Asia Afrika

di - Bandung.

Merdeka.
Dengan ini diperm_aklumkan bahwa saja:

IDA BAGUS PUTRA MANUABA

Anggota Konstituante

Sedj$

tanggal:

Nomor:

bg

10 Djanuari
19S?
-dari
qgnjatakan mengundurkan diri
keanggotaan Konstituante tersebut.
HT"p_ bantuan saudara agar dapat d.iusahakan supaja Panitia Pemilihan Indonesia dapat menentukan
pengganti saja dalam wahtu sesingkat-singkatnja.

Hormat saja
(tt) I.B.P. Manuaba."

5.

surat dari saudara s. Hadikusumo, jang berbunji se-

bagai berikut:

,,Djakarta 9 Djanuari L957.
Kepada jang terhormat
Saudara Ketua Konstituante
Djalan Asia Afrika
di
Bandung.
Merdeka.

Dengan

igi

-{ipermaklumkan bahwa saja:
S. Hadikusumo,
Konstituante Nomor 1, sedjak tanggal L4
4lggot"
Djanuari 1952, menjatakan mengundurkan oiii dari

keanggotaan Konstituante tersebut.
Halap_ bantuan saudara agar dapat diusahakan supaja Panitia Pemilihan Indonesia-dapat menentukan
pengganti saja dalam waktu sesingkat-singkatnja.

Hormat saja,
(tt) S. Hadikusumo
16

6.

7.

Surat kawat dari Sjech Srrleman Arrasuly, jang diterima disini tanggal L2 Djanuari 1957 dan berbunji
sebagai berikut:
,,bukittinggi 20 10 11 1105 ketua konstituante bandung
saja tak hadir kesehatan kurang sjechsuleman arrasuli + +"
Surat kawat jang dikirimkan dari Padang, jang diterima tanggal LZ Djanuari 1957 hampir tutup kantor
jang berbunji:
,,442 PADANG 5 26/25 11 0904
KETUA KONSTITUANTE BANDUNG
KAMI ANGGOTA DIBAWAH INI DUSKISAMAD

ILJAS JACOUB MALIIA\HMAD IROSLANMULJO.

HARDJO RATNASARI ZA\ITZA\III KIMIN BERHU.
BUNG KEADAAN DIDAERAH KAMI TIDAK BISA
HADIR DIUSULKAN SUPAJA SIDANG DIUNDUR.
KAN
RATNASARI''

Ketua: Saudara-saudara, sekian surat-surat jang perlu
dibatjakan dimuka sidang pleno sekarang ini.
Sebagaimana telah saja kemukakan dalam kata-kata
pembukaan tadi, maksud rapat ini ialalr sebentar lagi untuk ditutup, tetapi kegiatan Saudara-saudara saja minta
terus berlangsung diluar rapat seperti sekarang ini.
Kegiatan Saudara-saudara itu tidak boleh diukur dengan adanja rapat-rapat, bahkan diluar rapat ini Saudara-

saudara lekas berhubungan satu sama lain.
Terutarna kepada Saudara-saudara jang baru sadja datang dari matjam-matjarn pelosok dan matjam-matjam
djurusan, saja kira perlu diberi kesempatan ,untuk berhubungan satu sama lain. Tidak hanja ,,berhubungan untuk
berhubungan", tapi untuk memikirkan bersama-sama, bagaimana kita merintis djalan guna membahas Rantjangan
Peraturan Tata-tertib itu sebaik-baiknja.
Pimpinan berpikir, dua hari ini marilah kita pakai untuk
mentjahari._djalan, untuk menemukan djalan jang terbaik,
jang dapat mendjamin efisiensi sidang sekarang ini.
Djadi kita harus mentjahari d;alan supaja dengan djumlah sidang jang sedikit-dikitnja, tapi dengan hasil pekerL7

djaan iang sebanjak-banjaknja. Itulah m-aksud Pja d1s1mping rapal-rapat pagi (sebab hari ini ada rapa-t Pagi .$tn
bes6t d]uga ld" rapat pagi) ada kegiatan untuk berpikir.
Maka dari itu, sekarang saja ingin menjampaikan p_engumuman, bahwa sesudan rapat ini, saja men$un9*g
Saudara-saudara Anggota Panitia Pelapor untuk berkumpul, bertemu dengan Pimpinan. Se-danglan nlnti- {jam
2O.OO kami mengundang Saudara-saudara Ketua Fraksi untuk bertemu dengan Pimpinan dan barangkali dengan-hasil hubungan hari ini sedikit-banjak sudah bisa nanti kita
rundingka-n bersama-sama dengan Pimpiqa!, walau_pun kita
perhitu"ngkan, bahwa rapat Fiaksi-fraksi i?"-S sebertarnja
bisa diadlakan besok, tentu sadja bisa diadakan sekarang
djuga.
Maksud kami ialah besok hanja diadakan rapat pagi samemberikan kesempatan kepada Panitia_Pelapor
dj;; Fitu
"Panitia
Chusus untuk memberikan laporan dan- qenAiti
diefasan tentang peruryusan j?ttg dikemukakan dalam
n!"li""gatt petituian Tata-tertib Jang telah disampaikan
Saudara-saudara.
kepada
- -b.ttg"n
ialah s-up?i.q disamping
demikian, maksud. s-ai?
-dan
besok, kiJa memakai
hari ini
rafat-r"apat pada pigi
- untuk berhubungg satu sama lain
sletairinSa itu
atiu untuk m6ngadakan rapat-rapat, sefringg3 dapat dihaiapkan pada hari Rabu kita dap?t Tgmulai dengan mengiiOang terus-menerus, jalitu sidang pagi dan malam,
"Oit""
serta membeii kesempatan p-ada Saudara-saudara untuk
mengaOjukan pertanjain pad-a Panitia Pelapor. dan kesem'
p"t"i p"O" pianitia" Pelairor untuk memberiEan pendje'
i"ra"; it"u kita dapat membuka sama sekali PemandangUho- babak p^ertama. Ini semua bergantung kepada

*i[tu

"o
Saudara-saudara.
pembitjaraan
^ Kalair hal ini
diterima dan disetudjui oleh rapat, maka
sebetulnja rap,at sekarang {apat saja tytup'
Dapatftah ihi eisetudiui Saudara-saudara?
(RaPat: Setudju!)Maka dengan ini raPat saia tutuP(Rapat ditutuP Pada djam 10'41)

1B

KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA
Sidang ke I, (tahun 1957) Rapat ke
Hari Seiasa, 15 Djanuari lgb7.

Z.

(Djam panggilan: 09.00).

Atjara

: Laporan Panitia Felapor Panitia Chusus.

Pembahasan Peraturan Tata-tertib Konstituante.
Mr Wilopo.

Ketua
:
Sekertaris : R. Akoep

Goelangg6.
Anggota jang hadir: 368 orang.

Soemarto, A.. ,SEfiuddin, S_iauw Giok Tjhan, Tony Wen,
Zainul Arifin, I.J. Kasimo, Ir Soeroto Mangoensoemaito, An4i Gappa, Sudiro, M. Bannon Hardjoamidjojo, Nj. Soewarti
Bintang soeradi, Hutomo, Raden Hubertus soetarto Hadi
s_o_edibjo,_UIr_ l'.C.T. Simorangkir, Mr Renda Saroengallo, G.
Wihaya, K.H.M. Rodjiun, Rd. Hamara Effendy, Kasim, Mr
Lukman Hakim, Mr Gele Harun, Sutan Soripada Mulia, Ischak Surjodiputro, K.H.M. Sjukri, A. Anwar Sanusi, K. Hadji M. Ramli, Djamhari, Abadi, Baheramsjah St. Indra, Slamet Jv., Prawoto Mangkusasmfto, Hendrobudi, K.H. AchT?d_4zh_a1y, Ir Sakirman, Ni. Hadji Ibrahim Siti Ebong,
Nj. Siti Salmi Sismono, Saifudin Zuchri, Susilo Prawiroalmodjo, R. Sudibjo Widjojokoesoemo, M. Sumbarhadi, Mr
Wongsonegoro, Nj. Amir Sjarifudin Djaenah, Nj. H. Ratu
Aminah Hidajat, K.H. Taufiqurrachman, Sukarni Kartodiwirjo, Prof. Dr Prijono, Mohamad Sardjan, Nj. Kamsinah
Wirjowratmoko, Setiadi Reksoprodjo, Tan Ling Djie, Sarmimidi Mangunsarkoro, Asnawi Said, R:H. Hasbullah, Moh.
Sjafei Wirakusumah, Prof. H. Abdul Kahar Muzakkir, Mohamad Pattisahusiwa, Dr J. Leimena, Drs A.R.R. Andelo,
Abdul Radjab Daeng Massikki, Hadji Abdutlah Ad-ctari, K.H.
Muhammad Isa Anshary, Emor Djajadinata, Atmodarmintc, Nj. Sulasmi Mudjiati Sudarman, Hadji Zainal, Dr A.K.
Gani, Nj. L. Soetrasno, Mr Wilopo, Osman Raliby, Nadimah
Tandjung, Soediono, H.M. Zainuddin, Zainul Abidin Sju'

aib, Mr Iskaq Tjokrohadisurjo, Nj. Mien Sutari Abdul

Gar.9

F

ni Suriokusumo, K.H.M.

Dachlan, Soedijono Djojoprajitno,
Bisri Kiai Hadji Mustadjab, H.M. ,Salim Fachry, K.H. Masjkur, Miek Nirahuwa, Baraba Abdullah, Umar Salim Hubeis,
R.M. Ali Mansut', Mochamad Tam, Achmad Zakatia. H.
Ridwan, Maschoen Hadji Achmad Fauzy, Nj. Adiani, Kartodiredjo, M. Ng. Gede Sosrosepoetro, R. Imanudin, Abdul
Choliq Hasjim, S.U. Bajasut, Moenawar Djaelani, Hermanu
Adi Kartodihardjo, Rd. Soenardi Adiwirjonc, Achmad Anwar, Mr R.M. Abdulmadjid Djojohadiningrat, Muntaha, Sarikoen Adisoepadmc, Ali Markaban Harsonc, R. Sudjarwo
Harjowisastrc, Muhamad Hasbi Ash Shiddieqy, Dr Soembadji, H. Soetadi, Tedjo, Ni. Soenarjo, Mangunpuspito, S.
Sardjono, Dr Sahir Nitihardjo, M. Pratikto, Suputro Brotodihaidjo, H. Muchidin al. Churaifis, Abdul Djamil Misbach,
Mr Soejoedi, Achmad Mudatsir,'K.R.H. Abdullah Awan4y,K.
H. Ali Maksum, Mr Hadji Kasmat, K.H.R. Fatchurrachman
Kafrawi, R. Sardjono, Oetomo, Ni. S.D. Susanto, Prof. Ir
Purbodiningrat, Affandi, Soehari al. Kusumodirdjo, Nj. Solichah Saifoeditr, S. .Danoesoegito, Mr Mohamad Jusuf, Mochamad Salim, Soelardi, Saleh (Saleh Abdullah), Dr Soehardi, Kiai Hadji Moehamad Cholil, Achmad Dasuki Siradj,
Muchamad Adnan, Toeraichan, Adjhoeri, Soepardan Martosoewito, Roespandji Atmowirogo, Mochtar, Sadji Sastrosasmito, Karkono, Mr K.R.T.S. (Soedarisman) Poerwokoesoemo, V.B. da Costa, Moh. Doerjat Karim, Baswedan Abdulrahman, Zainal Arifin, R.M. Hadisoebeno Sosrowerdojo, Dr Roestamadji, Kiai H. Maksum, Raden Ido Garnida,
M. Kamawidjaja'Sujud, Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja, Madomiharna, Suratno, R. Soegana Ganakoesoemah,
Mas Muhamad Bachar, Sjadeli Hasan, 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, H. Jusuf Abubakar, -H. Husein, R. Abdulrachman
Wangsadikarta, Hadji Muhamad Dachlan, Rd. Hollan Soekmadiningrat, Muhamad Rusjad Nurdin, Rd. Suparno, R. Muh.
Sjafe'i, Abu Bakar, H. Achmad Dasuki, Raden Sutalaksana,
K.H.A. Dimjati, D. Sukardi, Hadji Asmawi, K. Moehamad
Sjadjari, H. Ismail Dahlan Djuru Alam, Sjarkowi Mustafa
binti Sajid M. Tolib, H. Mohamacl Toha bin Moh. Nur, Hadji Umar Bakry, Hadji Mansur Dt. Nagari Basa, FI. Sjamsiah Abbas, Hadji Sjarkawi Abdul Wahid, Tengku Bay bin
20

Mahmud, Mochtar _Husi1, - Sjech- Ibrahim Musa,
Tengku
"Abdul
Manap, H. Abdurrahhim Abdullah, Edward
Dr
Doran Damanik,- Mochamad Ali Hanafiah, Lubas (Mahats), Rumani Barus, M. Arsjad Th. Lubis Zaina| Abidin

Nurdin, H. Muda Siregar, H. Adnan Lubis, M. Sabri Munier,
Ibrahim Usman, Hadji Ali Usman, Muzani A. Rani, H. I\'Ihd
Basiuni bin H. Imran, Abdullah Jazidi, H.M. Marwan Nur,
Hadji Abdurachman bin Ismail, Dar_rnawi Munawir,,H.M.
ttanhJi Gobit, H. Husain Qadry, Hadji Ruhajah AbdulhaJohannis Ru'
mid, Sajid
-DrsAbubakar Alaydertls, Ds Wilhelm
La Ode Manarfa, Jakin Intan Parmata, H. S.
mambi"
Djamalluddin Dg. Paremma, Abdu-rrahm?! Siilryqb, AtAi
pillawarukka, ebdut Muin Daeng Myala, Abdul Rahim Munier, Siswasudarmo, Mhd Arifin bin Abdulrahmatr, .I -Gusti Ketut Ngurah, A.J. Toelle, Gulam, B.J. Mangk, Alimin,
Setiadi Surlsto, Kiai Hadji Akrom Chasaeni, Mr Achmad
Astrawinata, Kiai Hadji Munif, K.H. Dahlan Abdoelqohhar,

Mas Djapengskarso. Mr Subagio !,e5'-sogiquro, Prgf. M-r H.
Muhamad Y6min, K. Moch. Machfudz Effendie, Kiai Hadji
Tjikwan, Ni. Mr Tutilarsih Harahap^, It T, Sihombilg, Urbinus PoIy- Bombong, Sarwono S. Soetardjo, Argg I-smgio'
Firmans;ah, N5. Tresna Sungkawati Garnida, Abubakar_St.
Lemban! etani, R. Achmad Soekarmadidig.t, Sjamsoe Harja-Udaya Pangkoe bin Umar, Soedjono Tjiptoprawiro, - R'
lloeOjtito Koesoemodirdjo, Marinus Johanqgs _Kappe1s, Maimunah, R. Soetedjo, Jean Torey, Oemarsidik Soenarjo, Dioko Oentoeng, Achmad Bushairi, Muhd Djazulie Kartawinata,
Utarjo, Raden Umar Anggadiredja, Nur Sgtan Iskandar,
Sawii"udin gelar Sutan Malano, Sjamsulhadi Kastari, R, Duldjamil edimifrardja, Sutan Mohamad Jusuf Samah, Sutimnirt Kertowisastro, R. Usman Ismail, Sapija Mathys, Usman
Mufti Widjaja, Supardi, Slamet S., Karsono, Sumowarsito,
Rt Dzukhry Mohamad, S. Notosuwirjo, R. Hasan Nata Permana, lzaik Riwoe Lobo, R.A. Srikanah Kumpul, W.A.-|,okollo, R. Soelamoelhadi, K. Muhammad Afandi, Dr T.A.
Djatil T.M. Junus, Sri Soemantri Martosoeyigqlo, Dr Hasnii Basri, H. Husein Thaha, Kwee Ik Hok, R. Iskandar, Andi Kasim, Rd. Apandi Wiradipura, Ds J.B. Kawet, -Mohamad Ahjar, Mr Soemarno, Wikana, A. Djoe4ioe, _Sahamad
Sudjono, Soelaeman Effendi, K.G.P.A.A. P1\u Alam VIII,
Ds h. Uktolseja, Estefanus Kandou, H. Abdulhafidz b.H.
Soelaeman, Andi H. Dg. Radja Sultan, Mr R.H. Kasman
2L

li"go{!ryedjo, Abdulwahab Turcham, O.N. pakaja,

Raden

Male wiranatakusumah, Gulmat siregar, suxmantojo, R.
soendoro Hadinoto, Rustama Ikrat, Mbh. Fatchan, AskanflaAj! Masjkoer, Hadji Abdulkabir, Achijad Chalimi,
{"t
Dachlan Loekman, Atang Moch. Muchtar bin Tohir, Bey
Arifin, Abdut Moe'in Usman bin Abdul Moe,in, Jahja Jdcoeb, Ismail Nongko, Dr Koesnadi, Hendra Gunawan, O.
_

Hulaimi, Roesni Tjoetjoen, Moechtar Moestopa, Raden Moelignq Moeljopranoto, Kasimutr, M. Tahir Abubakar, Raden
[e{gn_o Sgepalman Prodjoprakosa, Suparna Sastradiredja,
H. Moh. Sadad Siswowidjojo, Aminuddin Muchlis, Amir,
'Basuki Resobowo, Dr J.F. Mohede, Raden Achmad padma!o-e99erya, Muhamad Tauchid, Abdurachman Said, Hidajat
Diatrr oemar said, soedjatrnoko, Mr Kosasih poerwanegatd, Hermanu Adi Kartodihardjo, K.H. sauki Ma'sum c[alid, R.H. Aliurida, K. Hadji Moh. Toha, Kj. Abdutmanab
Murtadlo, M. Mochtar Praboe Mangku Negara, Kasijati,
K.H. Abdoel Channan, Datoe Poetrawati, K.H. Achma d, Zab
tr, Il._Nachrowi Thohir, Sajogia Hardjadinata, H. Soekron,
K.H.A.S. Mansjur, K.H.A. Bakrisidiq,
5$ .H_"diiAli-tlarun,
Mashjar, Hadji Abu Sudja, Alwi Murtadlo,
N4"iqtr,
ry-D- soeparta Partawidjaja, K.H. Anas- Machfudz, sastro$Eo{o, Kiai Zahid, Moeljadi Notowardojo, H. Motr. Thohir
Bakri.

Wakil Pemerintah:
1. Menteri Agama K.H. Moh. Iljas.
Ketua: Rapat saja buka.
Saudara-saudara, kemarin sudah saja permaklumkan,
!?hry" djumlah Anggota sidang sudah 484 oiang dan djumlah itu rnasih ditambah lagi, karena kemarin a3uga t-etarr
mengutj?pkan sumpah atau djandji 2 orang 1agi. Jang seorang jakni jang terhormat saudara Atmodarminto sebetulnja sudah lebih dahulu diangkat, sudah disumpah, karena persiapan administratief sudah didjatankan. Akan tetapi, oleh karena saudara tersebut djatuh sakit ia belum
daqat melakukan tugasnja. oleh karena sudah disumpah,
maka saudara tersebut sudah ditambahkan pada djumlah
$nggotl-sidang kemarin. Jang seorang lagi ialah saudara

Haoji Dg. Radja Sultan Anggota nbmor 45L dari Ma-

djelis sjura Muslimin Indonesia (Masjumi). Djadi tambah22
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nja djumlah Anggota-sidang sebetulnja hanja seorang dan
djumlah Anggota-sidang mendjadi 485 orang.
Quorum adalah 2/3 nja, jaitu 324. Sekarang jang hadir
ada 354 orang Anggota
Saudara-saudara jang terhormat, kemarin sudah saja
permaklumkan, bahwa pada pagi hari sekarang ini, kita
mulai sidang dengan mempersilakan Panitia Pelapor mem-

beri laoorannja.

Dalam kata-kata pembukaan sidang pertama kemarin saja dengan sengadja tidak banjak mempertelakan tentang
kegiatan bekerdja Panitia Chusus itu, karena sudah dibentuk satu Panitia Pelapor, untuk memberikan laporan kepada rapat pleno sekarang ini.
Maka sebaiknja saja sekarang mempersilakan Panitia
Pelapor untuk memberi laporan.
Apa sudah siap sekarang? Djuru-bitjara Panitia Pelapor,
saja persilakan.

Panitia Pelapor (S. Danoesoegito): Saudara Ketua, dan
Anggota-anggota Konstituante iang terhormat, Panitia Pelapor jang dibentuk oleh Panitia Chusus Rantjangan Peraturan Tata-tertib Konstituante pada pagi ini akan rnenjampaikan laporannja dan isinja adalah sebagai berikut:
I. Sidang Pleno Konstituante ke I, dalam rapatnja jang
ke 19 tanggal 26 Nopember 1956, telah membentuk suatu

Panitia Chusus Rantjangan Peraturan Tata-tertib Konstituante (jang selandjutnja akan disebut fanitia Chusus) dengan tugas:
1. membahas Rantjangan Peraturan Tata-tertib Konstituante dari Panitia Negara;
2. rneregistrasi pendapat-pendapat jang berbeda;
3. menjusun Rantjangan Peraturan Tata-tertib, demikian- rupa sehingga mewudjudkan suatu Raqtjangan Peraturan Tata-tertib jang baru untuk didjadikan bahan permusjawaratan dan kemudian ditetapkan oleh Rapat Pleno Konstituante.
Adapun susunan Panitia Chusus itu adalah sebagai beri
kut:
1. semua aliran diberi hak untuk mengirimkan wakilnja dalam Panitia Chusus itu;
fr?
11.)

2. jtlg

mempgnjai Anggota L sampai L0 orang berhak mengirimkan 1 orang wakil, jang mempunjai
11 sampai 20 orang 2 orang wakil, demikian selandjutnja;
3. fraksi-fraksi jang mempunjai tebih dari 100 anggota ditetapkan mengirimkan sebanjak-banja[nja
10 orang wakil.
_ Dengan 4emikian apabila setiap fraksi menggunakan
haknja, maka Panitia chusus tersebut akan terdiii-dari ?8
grang term,asuk Ketua dan wakil-wakil Ketua, akan tetapi
ternjata _hak tersebut tidak semua dipergunakan sehingga
formasi Panitia chusus hanja terdiri dari 6g orang termasuk Ketua dan Wakil-wakil Ketua.
Anggota-anggota Panitia chusus terdiri dari saudarasaudara:

1. Mr Wilopo
2. Prawoto Mangkusasmito
3. K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi

4. Dr J. Leimena
5. Ir Sakirman
6. Nj. H. Ratu Aminah Hidajat
7. Gulmat Siregar
8. Ismail Nongko
9. Nur Sutan Iskandar

10. Mr Subagio Reksodipuro
11. Rd. Moch. Sanusi Hardjadinata
12. Abadi
13. Rd. Suparno
L4. S. Danoesoegito
15. Mochamad Salim
16. Emor Djajadinata
L7. Rd. Moch. Sjafe'i
I.8. Abdul Hakim
19. Sjadeli Hasan
20. Sadad Siswowidjojo
21. Abdulmadjid L. Mandja
22. Mohamad Pattisahusiwa
23. Rd. Moehamad Hidajat
24. S. Notosuwirjo
25. Drs La Ode Manarfa
26. K.H. Maskur
27. Maschoen
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28. R.M. Ali Mansur
29. Hadji Abdulkadir
30. K.H.M. Rodjiun
31. Achmad Anwar
32. Darmawi Munawir
33. K. Hulaimi Otong Adjengan Emi
34. H. Jusuf Abubakar
35. Tan Ling Djie
36. S. Sardjono
37. Suparna Sastradiredja
38. Amir Anwar Sanusi
39. Mr J.C.T. Simorangkir
40. Soemarto
4L. M. Tahir Abubakar
42. Sutan Muchamad Jusuf Samah
43. Mr Oei Tjoe Tat
44. Mochamad Soekarna Soetisna Sendjaja
45. Madomiharna
46. Firmansjah
47. Hadji Umar Bakry
48. Asmara Hadi
49. Prof. S.M. Abidin
50. Oemar Sidik Soenarjo
51. Sahamad Surjono
52. Mr Achmad Astrawinata
53. Soeratno
54. I.J. Kasimo
55. Rustama Ikrat
56. R. Soedijono Djojoprajitno
57. Hoesain Poeang Limboro
58. Dr R. Sudibjo Widjojokoesoemo
59. Datoe Poetrawati
60. Radja Kaprabonan
61. R. Moedjoko Koesoemodirdjo
62. R. Moeljono MoeljoPranoto
63. Mr Hamid Algadrie
64. A. Sjafiuddin
65. Hendrobudi
66. Agustinus Djaelani
67. Rd. Abdurachman Wangsadikarta
68. Nj. Tresna Sungkawati Garnida
69. Rd. Male Wiranatakusumah.

I
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Panitia chusus dalam rapatnja jang pertama pada
tanggal 27 Nopemb-er 1gb6 men-etapkari se"ueigai
tjar penjetresaian pekerdjaaFjl
""q"'r,-"n- tanlgal 22 Delember igso,
maksud
a_gar supaja Rantffigatr n"raturan Tata9uqg"q
tertib jang tetah disusun itu d-apaf oiHrim-tcJn t"p"a, p"ra_A4ggota pada achir Desemb6r 1956.
Didalam membahas Rantjangan tersebut, panitia chusus
bersepakal {a1 menjetudjui
an' Rantjang"n- t"ta-tertib dari_Panitia Negara-}nsgonit
itu-Jebagai pegangan untuk
penjusunan Rantjangan Peraturan Tat"a+eiti6
:firi n"ru.
Dapat
kiranja
diterangkan
disini,
bahwa
untuk
*.*brlas dan menjusun Ranljangan peraturan Tata-tertib ini
Panitia chusus telah mgnsioatan r"pif etenoni;- t:i ka_
li, _disamping. rapat-rapat p-anitia-panidJ retlii idin"j;
untuk melantjalkan,. pembitjaiaan-pembitjaraan
djytnjq mengenal Rantja-ngan i'eratuiln Tata-tertibr.t"rrKonstituante, maka oleh pahitil chusus dalam rapat plenonja
ialg tp-_s dibentuk sebuah panitia eerapor aengan ilA;;
sebagai berikut:
1. membu-at laporan-mengelqi djalannja permusjawaratan. dengan tiada menjebut- nama din golongan

2.

pembitjara;
(a). merumuskan pas_al-pas3rl jang sudah mendapat
_persetudjuan dalam panitia chusus seba-gai
bahan utama pembitjaraan dalam rapat pleno;
(b). merumuskan-pendapat-pendapat j"ng dt'"uli
berbedaan;

(c). mgnghimpu! perbedaan,perbedaan jang ketjil,

3-

baik dalam formulering maupun seriran"gat, dalam suatu catagorie;
mendjawab pertanjaan-pertanjaan
jang bersifat
tehnis-informatoris. -

_ Adapun 4oggot"-anggota panitia pelapor terdiri dari

Saudara-saudara:
1. S. Danoesoegito

2. S. Notosuwirjo
3. K. Hulaimi Otong Adjengan Emi
Suparna Sastradiiedja
+
5. Mr J.C.T. Simorangkir
6. Sutan Muchamad Jusuf Samah
7. Soeratno
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Untuk melaksanakan tugas tersebut Panitia Pelapor telah bekerdja dengan tjara:

1. mengikuti
2.

semua rapat Panitia Chusus dan mentjatat segala pokok pendapat;
menjusun laporan mengenai segala pokok pendapat, setiap kali Panitia Chusus selesai berapat,

dengan djalan:
a). menghimpun pendapat-pendapat jang sama;
b). meregistrasi pendapat-pendapat jang berbeda,

3.

jaitu:
( 1). Perbedaan-perbedaan iang ketjil;
(2). Perbedaan-perbedaan iang besar;
melaporkan itu semua kepada rapat Pleno Panitia
Chusus.

IV. Panitia Chusus dalam rapat-rapatnja, sesudah diben'
tuk Panitia Pelapor, telah mengadakan pemandangan

umum babak pertama dan babak kedua, mengenai R_antjangan Peratuian Tata-tertib iang dibuat oleh Panitia Ne'
gara.

Dari pemandangan umum kedua babak itu dapat diambil kesimpulan, 6ahwa seluruh pembitjarl menjetudjui

Rantjangair Peraturan Tata-tertib Panitia Nug?{3 didjadikan iegangan pembahasal dengan Pgnggltjan djika $i""Sgap peilu daplt ditambuh dikurangi, -diubah dan disemdisimpulkan,. bahwa semua _pemfurnlt<an. Djuga dapat
-adanja
dan. pentingnja Panitia Persibit;ara menj6tudjui
apin Konstilusi dan Panitia-panitia lain.
Sesudah diadakan pemandangan umum babak ke I dan
babak ke II, kemudian diadakan pembitjaraan-pembitjaraan chusus mengenai tugas dan susunan Panitia Persiapan
Konstitusi.
Adapun tugas dan susunan Panitia Persiapan Konstitusi
sebagaimana disimpukan dalam pembitjaraan-pembitjaraan itu, telah dirumuskan dalam Rantjangan Peraturan Tata-tertib Bab III, Bagian II, pasal 42 sampai 46.
Didalam pembahasan Panitia Persiapan Konstitusi tersebut diatas d-ibahas pula mengenai Komisi-komisi Konstitusi
jang kesimpulannja dirumuskan sebagaimana termaktub
dalam Bab III, Bagian III, pasal 47 sampai pasal 49.
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V. Didalam rapat Panitia Chusus ke XV pada tanggal 13
Desember 1956 Pimpinan Konstituante mengadjukan dua
saran jang dapat diterima oleh rapat Panitia Chusus, jaitu:
A. Sistimatik Rantjangan Peraturan Tata-tertib Konstituante sebagai berikut:

I.

Konsiderans.

U. Kedudukan Hukum Konstituante

m.

(Pasal-pasal

pendahuluan).
Sidang dan rapat-rapat pleno:
1. penetapan masa-sidang.
2. Rapat-rapat:
a. sahnja rapat;

b. pemungutan suara.

ry. Panitia Persiapan Konstitusi:
1. Tugas

2. Susunan
3. Komisi-komisi
4. Rapat-rapat.

V. Panitia Musjawarat Konstituante.
VI. Panitia Rumah Tangga Konstituante.
VIL Hak dan kewadjiban Ketua, Wakil-wakil Ketua
dan Anggota.

Vm.
IX.

X.

Sekertariat.
Penetapan Undang-undang Dasar:
1. Penjelesaian terachir oleh Konstituante
2. Pengumuman dengan keluhuran oleh Pemerintah.
Perubahan-perubahan.

XI.Penutup.
B. Kelompok-kelompok:

Panitia Chusus membagi dirinja dalam lima Kelompok

j?tg

masing-masing mendapat tugas membahas bagian-bagian dari Rantjangan Peraturan Tata-tertib sebagai 6erikut:
a. Kelompok Satu membahas:
Konsiderans.
Kedudukan Hukum Konstituante (pasal-pasal pendahuluan).
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Penetapan Undang-undang Dasar iang berisi:
1). Penjelesaian terachir ole\ Konstituante'
2i. Penlumuman dengan keluhuran oleh Pemerintah.
Susunan Kelompok Satu terdiri dari Saudara'saudara:
1. Drs Mang Reng SaY
2. Mr Achmad Astrawinata
3. Tan Ling Djie
4. Mr J.C.T. Simorangkir
5. S. Notosuwirjo
6. Mr Soebagio Reksodipuro

7. R. SoeParno
8. Radja kaPrabonan
9. Mr Hamid Algadrie
10. Asmara Hadi
r1. R. Soedijono DjojoPrajitno
L2. Mr OeY Tjoe Tat

13. Sadeli Hasan

L4. R. Muh. Sjafei
15. H. Zainul Arifin
16. R.M. Ali Mansur
b. KelomPok dua membahas:
Sidang dan raPat-raPat Pleno:
1) PenetaPan masa sidang-

2\

RaPat-raPat:

(a) sahnja raPat;
(b) Pemungutan suara.

Susunan Kelompok dua
1. S. Sardjono
2. Soeratno

terdiri dari

Saudara-saudara:

3. R. Abdurachman Wangsadikarta
4. Nur Sutan Iskandar
5. Mochamad Salim
6. Hoesein Poeang Limboro
7. Hendrobudi
B. R. Moeljono

MoeljoPranoto
9. Abdul Hakim
10. Abdul Madjid L. Mandja
11. K.H.M. Rodjiun
L2. H. Jusuf Abubakar
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C. Kelompok tiga membahas:
Panitia Persiapan Konstitusi:

1.

Tugas.

2. Susunan.
3. Komisi-komisi.
4. Rapat-rapat.
susunan Kelompok tiga terdiri dari saudara-saudara:

1. Amir Anwar Sanusi
2. K. Hulaimi Otong Adjengan Emi

3. Gulmat Siregar
4. Firmansjah
5. Madomiharna
6. Mochamad S. Sutisna Sendjaja
7. R. Moedjoko KoesoemodirdjoB. R. Moh. Hidajat
9. Drs La Ode Manarfa

10. Darmawi Munawir

Kelompok empat membahas:
Panitia Musjawarat Konstituante.
Panitia Rumah Tangga Konstituante.
Perubahan-perubahan.
Penutup.

susunan Kelompok empat terdiri dari saudara-saudara:
1. Suparna Sastradiredja

2. Abadi
3. Ismail Nongko
4. Soemarto
5. Prof. S.M. Abidin
6. R. Male Wiranatakusumah
7. Oemarsidik Soenario
8. A. Sjafiuddin
9. M. Rusjad Nurdin

10. Achmad Anwar
11. Hadji Abdulkabir
12. H. Tohir Abubakar
Kelompok lima membahas:

Hak dan Kewadjiban Ketua, wakil-wakil Ketua dan
Anggota.
Sekertariat.
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Susunan Kelompok lima

terdiri dari

1. Amir
2. Sutan Muchamad Jusuf Samah
3. Emor Djajadinata

Saudara-saudara:

4. S. Danoesoegito
5. Rustama Ikrat
6. Datu Putrawati
7. Nj. Tresna Sungkawati Garnida
8. Dr R. Soedibjo Widjojokoesoemo
9. Sadad Siswowidjojo

10. Pattisahusiwa
11. Maschoen
L2. Hadji Umar Bakri

VI. Kemudian dalam rapatnja ke XV tanggal 13 Desember 1956, Panitia Chusus membentuk sebuah Panitia Redaksi, jang bertugas:

1.

2.

3.

menjempurnakan redaksi daripada hasil-hasil pembahasan Kelompok-kelompok;
merumuskan pasal-pasal jang merupakan satu pendapat dan jang berbeda pendapat;
menjusun pasal-pasal tersebut dalam susunan Rantjangan Peraturan Tata-tertib dengan sistimatik
jang diadjukan oleh Pimpinan tersebut diatas, p€njusunan mana kemudian diadjukan kepada Panitia Chusus untuk dibahas sepasal demi sepasal.

Adapun susunannja terdiri dari Saudara-saudara:

1. Mr A. Astrawinata
2. Mr J.C.T. Simorangkir
3. Tan Ling Djie
4. Firmansjah
5. Maschoen
6. R. Moh. Hidajat
7. Nur Sutan Iskandar
8. Prof. S.M. Abidin
9. Mr Oey Tjoe Tat
VII. Rantjangan jang dibuat oleh Panitia Redaksi terse-

but dibahas sepasal demi sepasal oleh Panitia Chusus. Dengan demikian maka kita memperoleh Rantjangan Peraturan Tata-tertib jang sekarang ini disadjikan kepada
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Saudara-saudara. Rantjangan tersebut telah disahkan oleh
Rapat Panitia Chusus pada tanggal 22 pgsember 1956.
i(eseluruhan daripada rantjangan itu kini telah ditangan
Saudara-saudara untuk dibahas lebih djauh.
Mudah-mudahan apa jang tersusun itu dapat melantjar'
kan pembitjaraan sidang pleno sekarang ini, sehTgga f"t,aturdn Tati-tertib Konstiluante iang kita harap-harapkan
itu segera dapat kita selesaikan.
Dengan tekas dapat diselesaikannja Peraturan Tata-tertib ini, maka kita telah selangkah lebih madju, da1 kita
akan mengindjak kepekerdjaan kita jang utama ialah menjusun Unaan-g-undang Daiar jang baru untuk pengganti
Undang-undang Dasar Sementara.

VIII. Sekarang tibalah saatnja, untuk meneruskan lapor-

ini mengenal materi Rantjangan

Peraturan Tata-tertib
itu, jang telah disahkan oleh Panitia Chusus dalam rapat
plenirnjf terachir tanggal 22 Desember 1956 iang berisi:

"an

KONSIDERANS
BAB I
TENTANG PASAL.PASAL PENDAHULUAN
BAB II
TEI\ruANG SIDANG DAN RAPAT PLENO

Bagian I.

Bagian II.

Bagian III.
Bagian IV.

KONSTITUANTE
Ketentuan Umum.,
Rapat Pleno Konstituante.
Atjara dan prosedur perubahan atjara.
Permusjawaratan.

Bagian V. Usul-Perubahan.

Bagian VI. Pemungutan Suara.
Bagian VII. Risalah Konstituante.

BAB III
TENTANG PANITIA.PANITIA KONSTITUANTE
DAN
KOMISI-KOMISI KONSTITUANTE
Sagian I. Ketentuan Umum.
Bagian II. Panitia Persiapan Konstitusi.
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ilI.

Komisi-komisi Konstitusi.
ry. Sidang Panitia Persiapan Konstitusi dan rapat-

Bagtan
Bagian

rapat..

Panitia Persiapan
tusi.

dan Komisikomisi Konsti-

BAB IV
TENTANG PANITIA MUSJAWARAT KONSTITUANTE

BAB V
TENTANG PANITIA RUMAH TANGGA
BAB VI
TENTANG KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
KONSTITUANTE

Bagian I. Mengisi lowongan Ketua dan Wakil-wakil
Bagian II.
Bagian

III.

Ke-

tua Konstituante.
Kedudukan dan kewadjiban Ketua dan Wakilwakil Ketua Konstituante.
Hak dan kewadjiban Anggota Konstituante.
BAB VII

TENTANG SEKERTARIS DJENDERAL DAN
SEKERTARIS

BAB VIII
TENTANG PENINDJAU
BAB IX
TENTANG PENETAPAN RANTJANGAN UNDANGUNDANG DASAR

BAB X
TENTANG PERUBAHAN
BAB XI

PENUTUP
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Keseluruhannja ada 11 bab dan 9i pasal, disertai tjorttoh formulir untuk mengadjukan tjalon-tjalon $'nggota Pa'
nitia Persiapan Konstitusi dan penggantinja.
IX. Selandjutnja perlu kami kemukakan, 'bahwa dalam
Rantjangan Peraturan Tata-tertib ini, terdapat:
1. pasal-pasal jang mendapat persetudjuan bulat;
2. pasal-pasal jang terdapat dua pendapat;
3. pasal-pasal jang terdapat tiga pendapat atau lebih.
Untuk- memudahkan pembitjaraan mengenai Rantjangan Peraturan Tata-tertib ini, telah dibuat satu iehtisar pasal-pasal jang mendapat persehrdjuan bulat dan pasal-pasal jang tidak rnendapat persetudjuan bulat seperti terlampir.
Bandung, 29 Desember 1956.
Panitia Pelapor,

1. S. Danoesoegito.
2. S. Notosuwirjo.

4. Suparna Sastradiredja.
5. Mr J.C.T. Simorangkir,
6. St. Jusuf Samah.
7. Soeratno.

ICHTISAR
Pasal-pasal jang rnendapat persetudjuan bulat dan Pa'
sal-pasal jang tidak qendapat persetudjuan bulat.
I. Jang terdapat Persetudjuan bulat.

1. Konsiderans (hal 1)
2. Pasal 3 dari BAB I (hal 3)
3. Pasal 4,5 dan 6 dari Bagian I, BAB II (hal 3)

4. Pasal 7,8,9, dan 10 dari Bagian II, BAB II (hal 4)
5. Pasal 11 dan LZ dari Bagian III, BAB II (hal 5)
6. Pasal 13,14,15,16,1?,18,19, 2L,22,23,24,25,27, dan
28 dari Bagian IV, BAB II (hal 5,6,7,8, dan 9)
7. Pasal 29,30,31,32, dan 33 dari Bagian V, BAB II
(hal I dan 10)
8. Pasal 38,39 dan 40 dari Bagian VII, BAB II (hal
13,14)
9. Pasal 41 dari Bagian I BAB III (hal 14)
10. Pasal 42,43, dan 44 dari Bagian II BAB III (hal
t4 dan 15)
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11. Pasal 4? dan 48 dari Baginn
dan 19)

iII BAB III

(hal

18

Pasal 50,51, 54, 55,56 dan 58 Bagian IV BAB III
(hal 20,21,22 dan 23)
13. Pasal 60 dan 6L dari BAB IV (hd 2a)
L4. Pasal 65,66, 68,69, 71 dan 72 BAB V dan VI (hal
26,27 dan 29)
15. Pasal 75 dan 76 Bagian III BAB VI (hal 30)
16. Pasal 77,78 dan B0 BAB VII (hal 30 dan 31)
L7. Pasal 88 BAB X (hal 34 dan 35)
18. Pasal 89,90 dan 91 BAB XI (hat 35) ,
-r
L2.

II. Jang terdapat dua pendapat.
1. Pasal 1 dari BAB I (hal 1 dan 2)
2. Pasal 34 dari Bagian VI BAB II (hal 10 dan 11)
3. Ajat (4) dari Pasal 35, Bagian VI BAB II (hat 12)
4. Ajat (6) dari Pasal 35, Bagian VI BAB II (hal 12)
5. Pasal 36 dari Bagian VI BAB II (hal 13)
6. Pasal 37 dari Bagian VI BAB II (hal 13)
7. Ajat (2) dari Pasal 46 Bagian VI BAB II (hat 18)
B. Ajat (2) dari Pasal 49 Bagian III BAB III (hal 19)
9. Ajat (3) dari Pasal 49 Bagian III BAB III (hal 19)
10. Pasal 52 dari Bagian IV BAB IV (hal 20 dan 21)

11. Pasal 53 dari Bagian IV BAB III (hal 21)
L2. Ajat (L) dari Pasal 57 Bagian IV BAB III (hal 22)
13. Sub b Pasal 64 dari BAB V (hal 25 dan 26)
L4. Pasal 66a dari BAB V (hal 26)
15. Pasal 66b dari BAB V (hal 26)
16. Pasal 67 dari Bagian I BAB VI (hal 27)
17. Ajat (2) sub b dari Pasal 70 Bagian II BAB VI
(hal 28)

18. Ajat (2) sub g dari Pasal 70 Bagian
(hal 28)

II

BAB VI

19. Pasal 72a dari Bagian II BAB VI (hal 29)
20. Pasal 73 dari Bagian III BAB VI (hal 29)
2L. Pasal 74 dari Bagian III BAB VI (hal 29 dan
22. Ajat (2) dari Paial 77 BAB VII (hat 30)
23. Ajat (1) dari Pasal 79 BAB VII (hal 30)
24. BAB IX (hal 31,32,33 dan 34)

30)

ru. Jang terdapat tiga perbedaan pendapat atau lebih.
1. Pasal 2 dari BAB I (hal 2 dan 3)
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2,. Pasal 20 dari Bagian IV BAB II (hal 7)
3. Pasal 45 dari Bagian II BAB III (hal 15,16,17 dan
1B)

4. Ajat (1) dari Pasal 46, Bagian II BAB III (hal 18)
5. Ajat (1) dari Pasal 59, BAB IV (hat 23 dan 24)
6. Pasal 62 dari BAB IV (hal 24 dan 25)
7. Pasal 63 dari BAB V (hal 25)
B. Ajat (1) dari Pasal 70, Bagian II, BAB VI (hal 27
28)
9. Ajat (2) sub a dari Pasal 70, Bagian II BAB VI
(hal 28)

10. Ajat (1) dari Pasal 81, BAB VIII (hal

31)

Ichtisar ini ki-ta harapkan akan memberi bantuan kepada Saudara-saudara untuk mempeladjarr sepasal demi sepasal.

Saudara Ketua dan Saudara-saudara sekalian, perlu sajh
tambahkan disini sedikit, bahwa didalam Rantjangan Peraturan Tata-tertib itu, disana-sini ada kekurangan-kekurangan, karena kesalahan tik. Ada jang kurang ,,3", ada
jang kurang ,,b", ada jang mestinja ,,p" mendjadi ,,1" dan
ada djuga jang mestinja koma mendjadi titik.
Saja minta maaf atas kekurangan-kekurangan itu.
Dan selandjutnja Saudara Ketua, oleh karena tugas Panitia Pelapor itu telah dikemukakan, maka laporan dari Pa-

nitia Pelapor ini kami tutup.
Sekian.

Ketua: Sidang jang terhormat, demikianlah laporan jang
disadjikan oleh Panitia Pelapor dari Panitia Chusus pembahas Rantjangan Peraturan Tata-tertib Konstituante.
Sebagaimana saja maklumkan kemarin pada Saudarasaudara, maka kita hanja mengadakan rapat pada pagi hari
dengan maksud disamping itu memperlengkapi bahan-bahan jang dibutuhkan oleh Saudara-saudara.
Dengan diadakannja dua rapat jang singkat itu tidak berarti bahwa hanja disitu sadja kita mengadakan pembitjaraan-pembitjaraan. Tetapi jang dimaksudkan ialah djustru
diluar rapat-rapat itu, Saudara-saudara berhubungan satu
sama lain dan saja dengar bahwa telah banjak diadakan

rapat-rapat setjara informeel antara golongan-golongan
dan fraksi-fraksi.
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Maka dengan demikian pada hari ini masih banjak kesempatan untuk rapat Fraksi jang lebih lengkap lagi bahannja, sebab semalampun Pimpinan sudah mengadakan
kontak dengan beberapa pihak.
Semua ichtisar itu dimaksudkan untuk menemukan tjara mengatur rapat-rapat dari 350 anggota ini tanpa Tatatertib, serta bagaimana kita bisa mendjamin bahwa semua
rapat-rapat itu bisa berdjalan ,teratur dan efficient.
Sebagaimana kemarin telah saja umumkan, maka sebentar lagi rapat ini akan ditutup dan besok kita mulai terus
dengan mengadakan Pemandangan Umum babak pertama,
disusul dengan Pemandangan Umum babak kedua dan selandjutnja membitjarakan Peraturan Tata-tertib sepasal demi sepasal. Ini suatu prosedur jang biasa didjalankan dalam menjelesaikan suatu Rantjangan Peraturan Tata-tertib
dan saja kira tidak usah lagi minta persetudjuan tentang
akan dibitjarakannja sepasal demi sepasal itu. Ini merupakan pedoman elementair tjara bermusjawarat.
Kalau besok dapat dimulai dengan Pemandangan Umum
babak pertama, maka saja kira-kirakan besok hari Rabu
kita mengadakan rapat pagi dan malam, hari Kamis pagi
dan malam dan hari Djum'at pagi sadja. Dengan demikian kita sudah dapat menjediakan kira-kira L6yz djam. Demikianlah untuk sementara kita sediakan, kalau perlu boleh ditambah dan kalau tidak perlu ditambah sjukurlah.
Marilah kita sekarang bersetudju tentang hal ini sadja
dahulu dan kita mulai besok dengan Pemandangan Umum
babak pertama
' Saudara-saudara jang ingin mengambil giliran berbitjara
saja persilakan mendaftarkan diri kepada Sekertariat mulai nanti sesudah selesainja rapat ini sampai besok djam
9.00 pagi. Djadi Kesempatan tjukup luas.
Saja mendengar dari sana-sini bahwa Saudara-saudara
memandang waktu untuk menjiapkan pidato-pidato terlalu singkat jaitu sehabis mendengarkan laporan dari Panitia
Pelapor sekarang ini sampai besok pagi. Tetapi saja kira ini
tidak perlu menghalang.halangi maksud kita untuk mulai
besok pagi mengadakan Pemandangan Umum babak pertama. Saja minta agar supaja Saudara-saudara jang sudah
termasuk golongan pembitjara jang terlatih, seperti Saudara Mr Muhamad Yamin misalnja, menjediakan diri untuk mengambil giliran jang pertama dan beberapa orang
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saja minta berlomba-lomba untuk minta giliran permulaan
itu, sehingga mereka jang merasa waktunja tidak tjukup
masih mempunjai banjak waktu untuk bersedia;sedia mengadakan pemandangan umum jang rapi.
Kami recommendeer meminta supaja para pembitjara
mempersiapkan pidatonja dengan setjara tertulis. Inilah
untuk sementara jang perlu saja permaklumkan dan saja
kira Saudara-saudira se-tatian dapat menjetudjuinja.
@apah Setudju!).
Ketua: Kalau Saudara-saudara sudah setudju, maka saja
sudah siap untuk menutup rapat ini. Djadi besok kita mulai dengan pemandangan umum berturut-turut siang dan
malam. Sebelam saja tutup rapat ini, Saudara Soegito hendak mengadakan rectificatie mengenai rantjangan Peraturan Tata-tertib. Saja persilakan.
Danoesoegito S.i Saudara Ketua, saja minta kepada Saudara jang rf,embawa Rantjangan Peraturan Tata-tertib su-

paja membuka halaman 9, dimana terdapat satu kalimat
jang ketinggalan, tidak dironeo. Kita buka halaman 9 ba-

gian 5, pasal 29 (86). Sesudah perkataan ,,Sekertaris Djenderal titik" harus ditambah dengan satu kalimat. Saja akan
membatjakan dahulu apa jang ada dalam Rantjangan ini.
,,(1) Sebelum diadakan permusjawaratan dalam Rapat
Pleno tentang pasal-pasal atau bagian-bagian lain dari
pada Rantjangan Undang-undang Dasar atau pokok
lain, maka mengenai rantjangan itu oleh sekurang-kurangnja sepuluh orang Anggota dapat diadjukan usulperubahan dengan tertulis dan ditanda-tangani kepada Sekertaris Djenderal".
Kalimat jang ketinggalan sesudah perkataan ,,Sekertaris
Djenderal titik", berbunji:,,Selama permusjawaratan itu
dapat djuga diadjukan usul-perubahan atas usul-perubahan itu (anak usul-perubahan), dengan sjarat seperti tersebut diatas".
Demikianlah Saudara Ketua, bunji kalimat jang perlu
ditambah itu.

Ketua: Saudara-saudara, dengan selesainja pendjelasan
dari Saudara Danoesoegito tadi, maka rapat saja tutup.
(Rapat ditutup pada djam 10.09)
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KONSTITUANTE RNPUBLIK INDONESIA
Sidang ke I, (tahun 1957) RaPat ke 3.
Hari Rabu, 16 Djanuari i957.

(Djam panggilan: 09.00).
Umum babak ke I tentang
Peraturan Tata-tertib Konstituante.

Atjara

: Pemandangan

Ketua

: Mr Wilopo.
: R. Akoep Goelangge.

Sekertaiis
Anggota jang hadir: 3?3 orang.

Soemarto, Siauw Giok Tjhan, Tony Wen, Zainul Arifin,
I.J. Kasimo, Ir Soeroto Mangoensoemarto, Andi Gappa,
M. Bannon Hardjoamidjojo, soewarti. Hutomo, soetarto
Hadisoedibjo, Mr J.C.T. Simorangkir, Nlr Renda Saroeng'
allo, G. Winaya, K.H.M. Rodjiun, Rd. Hamara Effendy,
Hadji Intje Achmad Saleh Daeng ToJnPo,- Kgsip'-.Mr
Gele Harun, Sutan Soripada Mulia, Ischak Surjodiputro, A. Yasin, K.H.VI. Sjukri, A. Anwar Sanusi, K. Ha-dji
M. Ramli, Djamhari, Abadi, Baheramsjah St. Indra, Slamet Jv., Prawoto Mangkusasmito, Hendrobudi, 4.H. AchSakirman, Ni. Hadji Ibrahim Siti Ebong, Nj.
mad Azhary,Ir
-Sismono,
Saifudin Zuchri, Susilo PrawiroatmoSiti Salmi
Ajo, R. Sudibjo WiO3o;okoesoemo, M. !y*F-"Tladi,- Mr
Wongsonegorof Achmad Sumadi, Proj. S-M. Abidin, Moh.
Muni*r, Nj. H. Ratu Aminah Hidajat, Taufiqurrachman,.sukarni Xaitodiwirjo, Prof. Dr Frijono, Mohamad Sardjan,

Njoio, Mohamad Lukmanul Hekiry,

Kamsinah WirJ,ilg- Dl-igt- Sarmidi

Nr
tan

jowralmoko, Setiadi Reksoprodio,
il{"ngunsarkoro, Asnawi Said, R.H. Hasbulla!,. MgLt.- Sjafei
Wirikusumah, Prof. H. Abdul Kahar Muzakkir, Mohamad
Pattisahusiwa, Dr J. Leimena, Drs A.R.R. Andelo, Abdul Radjab Daeng Massikki, Hadji Abdullah Addari? K.H. Muhaniad Isa Anshary, Emor Djajadinata, Atmodarminto, Nj.
Sulasmi Mudjiati Sudarman, Hadii Zainal, Nj. L. Soetras'
oo, Mr Wilopo, Nadimah Tandjung, Soediono, H.M.
Zainuddin, Zainul Abidin Sju'aib, Mr Iskaq Tjokrohadisurjo, Nj. Mien sutari Abdul Gani suriokusumo, K.H.

4bdulwahab, K.H.M. Dachlan, Soedijono Djojoprajitno,
Bisri Kiai Hadji Mustadjab, H.M. Satim Fachry, -K.H.
Masjkur, Miek Nirahuwa, Baraba Abdullah, Umai Salim
Hubeis, R.M. Ali Mansur Aehmad Nawawi saleh, Mocharya_d T?*, Achmad Zakafia, H. Ridwan, Maschoen Hadji
Achmad Fauzy, Nj. Adiani Kertodiredjo, M.Ng. Ged"e
Sosrosepggtro, R. Imanudin, Abdul Choliq Hasjim, S.U.
Bajasut, Moenawar Djaelani, Hermanu Adi-Kartooitrirdjo,
K.H. Sauki, Ma'sum ChoIiI, R.H. Aliurida, K. Hadji Moh.
Toha, Kj. Abdutmanab Murtadlo, R. Mochtar praboe
Mangku Negara, Kasijati, K.H. Abdoel Channan, Datoe
Poetrawati, K.H. Achmad Zuni, H. Nachrowi ,Thohir,
lgj.ogia Hardjadinata, H. Soekron, Kiai Hadji Harun, K.
II 4..q Mansjur, K.H.A. Bakrisidiq, Nihajah, Ati Masjhar,
R.D. Soeparta Parlawi4g4ji Abu Sudja, Alwi Murtadlo,
djaja, K.H. Anas Machfudz, , Sastrodikorol Kiai Zahid,,
Moeljadi Notowardojo, H. Moh. Thohir Bakri, Rd. soenardi
Adiw_irjono, Achmad Anwar, Mr R.M Abdulmadjid Djojohadiningrat, Muntaha, Sarikoen Adisoepadmo, Tjoey
H"y Dj99n, Ali Markaban Harsono, R. Sudjbrwo Harjbwi
sastro, Muhamad Hasbi Ash Shiddieqy, Dr-soembadji, H.
Soetadi, Tedjo, Nj. Soenarjo ,Mangoenpoespito, S. S#05o!o, Dr sahir Nitihardjo, M. Pratikto, Supulro Brotodihar4jo, H._lVluchidin al. Churaifis, Abdul Djamil Misbach, Mr
!_oejogdi, Achmad Mudatsir, K.R.H. Abdullah Awandi, K.
H. Ali Maksum, H. Mr Kasmat, K.H.R. Fatchurrachman
Kafrawi, R. Sardjono, Oetomo, Nj. S.D. Susanto, prof. Ir
Nj.
lu_1b-odjningrat, _ Affandi, Soehari al. Kusumodirdjo,
soliehah saifoedin, s. Danoesoegito, Mr Mohamad - Jusui,
Mochamad Salim, Soelardi, Saleh (Saleh Abdullah), Dr
soehardi, Kiai Hadji Mochamad cholil, Acnmad Dasuki
liradj, _Kiai_ _Hadji Raden Adnan, Toeraichan Adjhoeri,
poepg{?l Martosoewito, Roespandji Atmowirogo, -Mochtar, Sadji sastrosasmito, Karkono, Mr K.R.T.S. (soedarisman) Poerwokoesoemo, _ V.B. da Costa, Moh. Doerjat
Baswedan Abdulrahman, Zatnul Arifin, R.M. fia4*iT,
disoebeno sosrowerdoio, Dr Roestamadjr, Kiai H. Maksum,
Raden Ido Garnida, M. Kamawidjaja- Sujud, Moehamad
soekarna soetisna sendjaja, Madomiharn-a, suratno, R.
s_oegana_ Gana_k-oesoemah, Mas Muhamad Bachar, sliaeu
I_IT4, Oesmadi, Asmara Hadi, K. Hadji Abdulracliman,
K.R.R.H- Moh. Noh lfuis, Boediman Triasmaraboedi, Ra40

Kaprabonan, Enin Sastraprawira, Dr M. Gunawan
Partowidigdo, Raden Basara Adiwinata, Hadji Husein, R.
Abdulrachman Wangsadikarta, Hadji Muhamad Dach1an,
Rd. Hollan Soekmadiningrat, Muhamad Rusjad Nurdin,
Rd. Suparno, R. Moh. Sjafei, Abu Bakar, H. Aqhmad Dasuki, Raden Hadji Sutalaksana, K.H.A. Dirnjati, D. Su'
kardi, Hadji Asmawi, K. Moehamad Sjadjari, H. Ismail
Dahlan Djuru Alam, Sjarkowi Mustafa binti Sajid M.
Tolib, H. Mohamad Toha, Hadji Umar Bakry, Hadji Mansur
Dt. Nagari Basa, H. Sjamsiah Abbas, Hadji Sjarkawi Ab=
dul Wahid, Tengfru Bay bin Sen'gku $ahmud, Mochtar
Husin, Sjech Ibrahim Musa, Dr Abdul Manap, H. Abdurrahhim Abdullah, Edward Doran Damanik, Mochamad
Ali Hanafiah Lubis (Mahals), Rumani Barus, M. Arsjad Th.
Lubis, Zainal Abidin Nurdin, H. Muda Siregqr,_ H. {dnan
Lubis, M. Sabri Munier, Ibrahim Usnian, Hadji' Ali Usman, Muzani A. Rani, H. Mhd. Basiuni bin H. Imran,
Abdullah Jazidi, H"M. Marwan Nur, Hadji Abdurachman
bin Ismail, Darmawi Munawir, H.M. Hanafi Gobit, H. Husain Qadry, Hadji Ruhajah Abdulhamid, Sajid Abubakar
Alayderus, Ds Wilhelm Johannis Rumambi, DrS La Ode

dja

Manarfa, Jakin Intan Parmata, H.S. Djamalludin Dg.
Paremma, Abdurrahman Sjihaab, Andi Pallawarukka, Abdul Muin Daeng Myala, Siti Ramlah Azies, Ab{ul Rahim

Munier, Siswasudarmo, Mhd Arifin

bin

Abdulrahman,
I Gusti Ketut Ngurah, A.J. Toelle, Gulam, Alimin, Setiadi
Surasto, Kiai Hadji Akrom Chasaeni, Mr Achmad Astrawinata, Kiai Hadji Munif, K.H. Dahlan Abdoelqohhar,
.Mas Djapengskarso, Prof. Mr H. Muhamad Yamin, Arnold
Mononutu, K. Moch. Machfudz Effendie, Kiai Hadji Tiikwan, Nj. Mr Tutilarsih Harahap, Ds T. Sihombing, Urbanus Poly Bombong, Sarwono S. Soetardjo, Argo Ismojo,

Nj. Tresna Sungkawati

Garnida, Firmansjah, Hoesain
Poeang Limboro, A.S. Dharta, Abubakar St. Lembang

Alam, R. Achmad Soekarmadidjaja, Sjamsoe Harja-Udaya,
Pangkoe bin flmar, Soedj'ono Tjiptoprawiro, Usman IIamid, R. Moedjoko Koesoemodirdjo, ,IViarinus Johannes
Kappers, Maimunah, R. Soetedjo, M.A. ChanafiElh,:'Jsxtt
Torey, Oemarsidik Soenarjo, Djoko Oentoeng, Achmad
Bushairi, Mh. Djazulie Kartawinata, Utarjo; Raden Umar
Anggadiredja, Nur Sutan Iskandar,' Sawirudin gelar.Sutan
Malano, Sjarnsulhadi Kastari, R.H. Do,eldjamil :Adimihar4L

dja, Sutan Muehamad Jusuf Samah, Sutimbul Kertowisastro, R. Usman Ismail, Sapija Mathys, Ismail Kartasasmita,
Usman Mufti Widjaja, Supardi, Slamet S., Karsono, Sumawarsito, Rt. Fatmah Chatib Dzukhri Mohammad (Ratu

Ifat), S. Ngtosuwirjo, R. Hasan Nata Permana, I.R. Lobo, R.
A. Sri Kanah Kumpul, W.A. Lokollo, R. Soelamoelhadi, K.
Muhammad Afandi, Dr T.A. Djalil, Sri Soemantri Martosoewignjo, Dr Hasnil Basri, H. I{usein Thaha, Kwee Ik
Hok, R. Iskandar, Andi Kasim, Rd. Apandi Wiradipoetra,
Ds J.B. Kawet, Mohamad Ahjar, Mr Soemarno, Wikana,
Achmad Djoedjoe, Sahamad Soedjono, Soelaeman Effendi,
K.G.P.A.A. Paku Alam VIII, Ds E. Uktolseja, Estefanus
Kandou, Hadji Abdrdhafidz bin Hadji Soelaemen, Andi H.
Dg. Radja Sultan, Dr Aloei Sabu, Mr R.H. Kasman Singodimedjo, Abdulwahab Turcham, O.N. Pakaja, Raden Male
Wiranatakusumah, Gulmat Siregar, Suxmantojo, R. Soendoro Hadinoto, Rustama lkrat, Moh. Fatchan, Askandar
Hadji Masjkoer, Hadji Abdulkabir, Achijad Chalimi,
Dachlan Loekman, Atang Moch. Muchtar bin Tohir, Bey
Arifin, Abdul Moe'in Usman bin Abdul Moe'in, Jahja Jacoeb, Ismail Nongko, Dr Koesnadi, Samhudi Kartibudisuparto, Moechtar Moestopa, Raden Moeljono Moeljopranoto,
Kasimun, M. Tahir Abubakar, Raden Wedono Soeparman
Prodjoprakoso, H. Moh. Sadad Siswowidjojo, Aminuddin
Muchlis, Amir, Basuki Resobowo, Dr J.F. Mohede, Raden
Achmad Padmakoesoema, Muhamad Tauchid, Abdurachman Said, Hidajat Djati, Umar Said, Sudjatmoko, .Mr
Kosasih Poerwanegara, Hendra Gunawan, K. Hulaimi
Otong Adjengan Emi, Roesni Tjoetjoen.

Wakil Pemerintah:
Ketua: Rapat saja buka. Sidang jang terhormat, saja
permaklumkan tebih dahulu tambahnja Anggota-sidang.
Dengan datangnja Saudara Ahmad Nawawi S-aleh, AnSgota nomor L28 dari Partai Nasional Indonesia (P.N.I. )
dari daerah pemilihan Sumatera-Selatan, jang tadi sudah
mengutjapkan sumpah, maka djumlah Anggola-sidang sekarang mendjadi 486 orang. Dengan demikian quorum
masih seperti kemarin 324. Bertambahnja seorang itu tidak
mempeng_aruhi djumlah quorum. Djumlah Anggota jang
hadir pada rapat sekarang ini ada 359 orang.
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Sidang jang terhormat, saja i-ngin. menambah keterangan tentaird m6ndaftarkan dlri _sebagai pembitjara. Kemarin
iaja tidak"mengumumkannja, karena saja berpendapat bah'
wi sudatr mendjadi aturan-elementer dalaq.Pergaulan pgr'

musiiwaratan ietjara -demokratig, Pendaftaran diri itu
u"ttit babak pefta-rna, dengan maksuil bahwa mereka iang
tidak mendaftart<an diri untuk babak pertama tidak mendapat giliran berbitjara pada babak kedua.
Barangkali ada diantara Saudara:saudara ials lupa atau
tidak in[at aturan ini. Kepada mereka mqsih saig. beri
tesempaTan untuk mendaftarkan diri uqtuk mendjamin
pada babak kedua, s-ebab mendaftarkan
liatr bbrbitjara -pertama
itu tidak meletakkan kewadjiban
Aiii paAa babak
untuk harus berbitjara. Kalau ada alasan untuk menarik
Oiri,- saja harap dj-angan ragu-ragu menarik diri itu dan
tid;k ulah meirgerirukakan alasan-alasan- Barangkali kare'
sudah banjak dikemukakan 9l9h- pembi'
p.naapatnja"
-jrnd

"*
liitu

terdahulu, mu-ngk$.keadaannj.a sud-ah- berubah
tiittggi iiOat perlu buah- fikirannja dikemukakan atau
*"fiEf.i" sudah bosan men$eqgarkan suaranja sendiri.
AlaSin itu tidak usah disebutkan untuk mempermudah
menarik diri itu.
tjaranja
"
Adipun penutupan waktu untuk mendaftarkan saja
undurkan ri*pii O;a* Ll hari ini. Djadi sekarang m1'
sih bisa menOdttarkin diri untuk berbitjara pada babak

p.itr*r

dan mendjamin hak berbitjara - pad-a. babak
[uAor. Saja anggap perlu mendjetaskan demikian, ka'
ada jqttg kurang- fa\ap tentang
t.nu njatinja
"ini.rnaiitr

Misalnja Sau6aia Atmodarminto mendaf'
blnO"ttitutr
i"rt*" diri untuk berbitjara sekali hari ini dan besok kedua
Tentu sadja tid;k bisa. Saia minta supaja.berdamai
Au"gitr Sekertariit untuk menentukan liapa - igtg akan

f.ifi":r.

.

but6'it1*t" pada babak pertama. Kemudian belum ada
overzittrt ja?rg finaal, i"ng tera_chir, teltang djumlah seluiuft":r irirg Yngin neinitjala, lsgturut tjatatan kemarin
tira-t<iri Zd oring jang hendak bitjara, sedang-pagi ini sudah ada 42 orang. DJadi dinamiknja nampaknja sangat
tjepat. Karena sutit m-emilih _siapa. iats_ su.$ah silP untuk
nettrit5ata hari ini, maka sebaiknja diberika| .giliran se'
tjara berturut-turut kepada mereka iang- sudah siap ylg s].dah
ftk berbitjara dan kepada Saudara-saudara iqtberbftjara
masuk perirbit5ara,,teilatih", dirninta supaja
43

ini. Sementara itu saja akan mementjar
saudara'saudara jang masih membutuhkan waktu unfuk
mengarnbil _ giliran berbitjara kemudian. sekarang saja
persilakan saudara sekertaris untuk m,embatjakan suratsurat jang masuk.
pad? pagi hari

jang perlu

Sekertaris: Diantara surat-surat
perhatian, ialah:

1.

mendapat

Surat dari Saudara Atmodarminto, jang berbunji de-

mikian:

:

,,Jang terhormat Saudara Ketua Konstituante.
Dengan hormat diberitahukan bahwa Fraksi Grinda
terdiri dari 2 orang ialah:
1. Saudara Atmodarminto sebagai Ketua, dan

2.

2.

Saudara M. Djapengskarso.
Mengetahui

Bandung tanggal 15-1-1957

(ttd) Djapengskarso.

(ttd) Atmodarminto".

Surat dari Fraksi Gerakan Pembela Pantjasila jang
ditudjukan kepada Saudara Ketua djuga dan berbunji:
,,Bandung 15 Djanuari 1957.
Kepada jang terhormat Saudara Ketua
Dewan Konstituante

di

No.
Lampiran
Hal

BANDUNG.
:

vL/F /57

.

:
:

Anggota dan Pengurus

Fraksi G.P.P.S. dalam
Konstituante.

Dengan hormat.

_$enghgbungi surat Pusat pimpinan G.p.p.S. No.
253/G.P.P.S. tanggal L2 Nopembei 1956 tenfang Anggota dan Pengurus Fraksi G.p.p.S. dalam Dewan
Konstituante, maka dengan ini kami maklumkan
_
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bahwa anggota dan Pengurus Fraksi Ggrakan Pembela

Pantja-Sila dalam Konstituante adalah sbb:,
Ketua Fraksi
1. Asmapa Hadi
Sekretaris Fraksi
2. Asnawi Said
3. Prof. Mr H. Mhd Yamin Anggota
Anggota
4. Nj. S. Koempoel
Alamat Sekertariat Fraksi Gerakan Pembela Pantja-Sila dalam Konstituante ialah: Djalan Embong No.
17 Bandung.
Pengurus Fraksi
GERAKAN PEMBELA PANTJA.SILA
Sekertaris
(ttdl Asnawi Said."

Ketua
(ttd) Asmara Hadi.

3.

Surat dari Pirnpinan Partai Nasional Indonelia (P.N.I.)
jang ditudjukan kepada Sekertariat Konstitfante jang
berbunji:
,,Nota.

Kepada ith.
Sekertariat Konstituante

di
Bandung.

Dengan hormat.
Bersama ini diberi-tahukan bahwa:
Sdr. ANWAR NASUTION,
Anggota Konstituante dari Daerah Pemilihan Sumatra-Utara sedjak sidang pleno ke II ini sudah bukan
mendjadi Anggota Fraksi p.N.l. lagi.
Harap mendjadikan maklum dan perhatian adanja.
Band"ung, L4 Djanuari 1957.
Pimpinan Fraksi P.N.I. dalam

'Ketua,

(ttd) S. Mangunsarkoro

Konstituante;
Sekertaris,
(ttd) Abadi."
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Ketua: bengan ini saja kira sudah bisa dimulai dengarl
mempersilakan pembitjara pertama, Saudara Mangunsarkoro.

S. Mangunsarkoro: Saudara Ketua, setelah Panitia Chuqus menjediakan hasil pekerdjaannja berupa ,,Rantjangan
Peraturan Tata-tertib Konstituante" maka sampailah pada
waktunja Konstituante menetapkan apakah pendapat-pendapat jang termaktub dalam rantjangan itu dapat disahkan
ataukah tidak dan apakah itu sudah tjukup atau belum.
Rantjangan Peraturan Tata-tertib itu adalah hasil pekerdjaan satu panitia jang ditetapkan oleh rapat Pleno Konstituante sendiri dan oleh karena itu sedikit banjak mesti
sudah mgmbawa keinginan-keinginan da3i seluruh Anggota
Konstituante djuga, lebih-lebih karena' dalam panitia itu
duduk wakil dari tiap-tiap aliran jang ada, sampai pada
aliran jang seketjil-ketSilnja. Djumlah Wakil-wakil dari
tiap-tiap aliran itu meskipun dalam perimbangannja tidak
sesuai dengan proporsi jang sebenarnja, disebabkan karena partaipartai besar menuiut djumlah Anggota-anggotanja tidak diwakili seimbang dengan djumlah Anggota
golongan-golongan jang beranggota sedikit, tetapi hal itu
tidak bisa menjebabkan orang boleh menjangkal bahwa
rantjangan itu sudah membawa pokok-pokok keinginan
seluruh Anggota Konstituante. Kalau diingati pula bahwa
didalam panitia itu tidak diadakan pemungutan suara,
melainkan diusahakan dapatnja kesimpulan-kesimpulan
dari pendapat-pendapat seluruh anggotanja, maka teranglah bahwa jang saja uraikan diatas itu tidak berlebih-le.

'

bihan.
Saudara Ketua, mengingat bagaimana tersusunnja rantjangan itu, saja kira dapatlah diramalkan disini, bahwa
pembitjaraan tentang rantjangan itu didalam sidang pleno
Konstituante bisa berdjalan lantjar. Dan karena para Wa- ,
golongan-golongan dan aliran jang duduk didalam

kit

panitia pembikin rantjangan itu mestinja djuga

sudah

memberi laporan kepada golongan-golongan jang diwa-

kilinja, maka dapatlah diharap, bahwa pembitjaraan jang
akan berlaku didalam rapat pleno ini terutama hanja
mengenai hal-hal jang tidak bisa mendapat persesuaian

faham, ditambah dengan hal-hal jang perlu masuk, tetapi
tegnjata belum nampak pada rantjangan itu.
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Dengan demikian rnaka djalan pgm]oitjarahfl dalam re'
pat pleno ini akan bersipat rationeel dan efficient,li{tggq
tiAat< memerlukan waktu lebih daripada mestinja. Hal ini
amat perlu kita usahakan, setelah dalam Sidpg Konsti'
jang telah lampau kita mendapat kritikan umum,
tuante -terlampau
banjak memakan waktu untuk berbikarena
tjara, sedangkan hasilnja amat sedikit.
Saudara Ketua, setelah menjatakan harapan saja menge'
nai djalan pembitjaraan jang kita hadqpi,_ maka baiklah
saja minta perhatian rapat pleno_ ini te-rhadaP |{ania dua
jang
disimpulkan- oleh Panitia Chusus
atlu tiga pendapat
-seb-agai
-satu
hal,
mengenai
iang seringkali qampa{ pada
RantJangan Peraturan Tata-tertib itg. _Adanja beberapa
pend"apa-t itu kita bisa mengerti, te_Qpj disamping itg tentu
icita Ojuga mengerti, bahwa pembitjaralq --dirapat. P-l.eno
Konstiluante ini akan lebih lantjar dan lebih tjepat djika
kita hanja menghadapi satu kesimpulan sadja untuk tiap-

tiap

soal.

Kemungkinan jang kita hadapi sekarang ialah- b-ahwa
perdebatai luas masifr akan didjalankan atas hal-hal itu,
iehingga mau tidak mau rnesti makan banjak waktu. Di'
tambafi hgi dengan waktu iang diperlukan untuk pemungutan suara.
Maka berhubung dengan itu semua, pada tempatnjllah
djika kita pikirkan, apakah dalam membikin_Rantjllgan
Konstitusi nanti tidak lebih baik djika pada Rapat Pleno
Konstituante hanja disediakan satu kesimpulan pendapat
tiap-tiap hal, sebagai jang termaktub dalam
sadja tentang
-Panitia
Negara. Untuk mentjapai itu farus
Rantjangan
diadikan pemungutan suara. Dapatkatr l.itt nqengqdakan
pemungutan suara itu? Kalau kita peladjari. Raltjangan
i'eratuian Tata-tertib itu, maka untuk selan{jgtnjatadan
jang menjiapkan Rantjangan Konstitusi adalah Panitia
Periiapan-Konstitusi. Menurut Rantjangan Panitia Chusus
datam-panitia itu tiap-tiap tiga Anggota akan diwakili oleh
satu orang dan tiap-tiap lebihannja dapat salu orang djuga.
Dengan blgitu dapatlah kita garnbarkan, bahwa pe_rbandingln djumlah Anggota-anggota dari golo_ngan _dalam
panitia P-ersiapan Konstitusi lebih seimbang daripada perbandingan djumlah-djrimlah Anggota-anggota wakil gotongan-golongan dalam Panitia Chusus.

{I

Berhubung dengan itu maka tjukupiah dasar akan da.
patnja Panitia _Persiapal ltu nanti menjediakan rantjangsil pasal-pasal Konstitusi dengan hanja mengadjukan-satu
p.endapat sadja dal_am tiap-tiap hal. Karau itu -dapat tertppri, _mak? . pembitjaraan-pembitjaraan didalani rapat
pleno akan bisa mendjadi kurang,- karena daram banjak
hal rapat pleno itu lranja tinggal mensahkan. Rafatrapa.t plelo- larrg kita adakan nanti akan minta tempo jbng
amat-banjak pula, karena perdebatan jang telah diaiiunr
kan dalam rapat Panitia Persiapan sekali lagi didjalinkan
dan mungkin dengan lebih meluas dan lebi[ menghebat.
saudara Ketua, keharusan jang saja adjukan mengenai
tempo itu disini saja adjukan iet<iti ligi, katena djiia" kita
waktu selesainja pemilihan umum jang akari datang
_pa-da
b.elgq dapat qgnjelesaikan Konstitusi kita, pasti akan
timbul soal-soah !*o, jang_ menurut dasar demokrasi jang
Fit? pegang teguh, mau tidak mau, mesti kita perhatikan.
Malrsud saja, bagaimanakah nanti djika perim-bangan kekuatan partai-partai berobah, djauh berb-eda dengan perimbangan kekuatgnnja dalam Konstituante ini, padahal
menurut dasar
demokrasi haruslah putusan penetapan
Konstitusi itu berdasarkan kehendak rakjat, djtdi keliend$ rqkjat pada waktu Konstitusi itu diputuskan. Akibatnja ialah Pemerintah tentu tidak akan berani mensahkan
Rantjangan Undang-undang Dasar itu.
Berhu,loung dengan itu timbullah pula pertanjaan, bagairnanakah nanti djika ternjata, bahwa menurut keadaan
Konstituante ini harus dibubarkan, supaja bisa diadakan
Konstituante pilihan baru sesuai dengan permintaan demokrasi atau karena hal-hal lainnja. Mengingat pengalaman dinegeri-negeri lain, saja kira baiklah katau rr* itu
kita pikirkan sekarang djuga.
itu semuanja, maka sudah sewadjar. E.ttrq!.gng_ {engan
njala! diiEa kita sekarang memrkirkan dengan betul-betul
Konsti?p+?h ti$qk lebih baik kalau Panitia Persiapan
-mengambil
tusi itu dalam pembitjaraan-pembitjaraannja
keputusaq diqga, hingg,4 dapat menjadjikan rant3angan
kgpaSa pleno jang sudah selesai, artinja tidak lagi -mengadjukan beberapa pendapat tentang s-esuatu hai- sebagli
sekarang ini.
Tgtapi lepas_ dari itu, saudara Ketua, hendaklah kiranja
rapat pleno Konstituante ini menetapkan lebih dahutir,
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apa:kah lita dqnat menjimpang dari pasal r3g undangundang _Dasar sementara ataukah tidak. Ini saja adjukan
karena Panitia P_ersiapan Konstitusi itu djuga mempunjai
sifat sebagai Badan Pekerdja. Kemudian baik djuga tita
ingali, bahwa Badan Pekerdja dilapangan tugasnja- dalam
pembitjaraannja mesti mengambil kepuiusan djuga.
Demikianlah hal-hal jang saja anggap perlu untuk di-

mintakan perhatian rapat pleno Konstituante ini lebih
dahulu.
Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: sekarang saja persilakan saudara Ido Garnida.

Ido Garnida: Saudara Ketua jang terhormat, pada waktu
Dewan Konstituante kita ini sedang menempuh atjara
pemandangan umum babak f, tentang Rantjangan Peraturan Tata-tertibnja, Negara dan Bangsa sedang mengalami kesulitan-kesulitan jang bukan lumajan, jang
dalam hal ini saja sependapat dengan Saudara Ketua
hendaknja mendapatkan penjelesaian jang selekas-lekasnja. Sungguh benar pendapat Saudara Ketua, jang mengatakan, bahwa kita ini harus membagi-bagi perhatian
kita. Dan kita lebih menjadari lagr perlunja setjepat
mungkin kita menjelesaikan Tata-tertib Dewan kita ini
untuk segera memasuki materi tugas kita jang sesungguhnja jaitu: membentuk Konst]tusi-nja sendiri, j?ng akan
menggantikan Undang-undang Dasar Sementara liita jang
sekarang.

Dalam hal ini, Panitia Chusus
sebagaimana telah kita
mengetahuinja telah menjampaikan
laporannja kemarin hari. Saja tidak lupa mengutjapkan penghargaan kepada segenap Anggota Panitia Chusus ini beserta bagianbagiannja jang telah berhasil menelurkan Rantjangan
Peraturan Tata-tertib baru, jang telah sampai ditangan
kita. Tidak lupa djuga saja menjampaikan utjapan penghargaan jang opre.cht kepada Panitia Negara, jang dibentuk dengan keputusan Presiden nomor gb A tanggal Z0
April 1956, jang sebenarnja sudah meletakkan dasar{asar bagi Tata-tertib Konstituante itu. Sudah mendjadi
kenjataan, bahwa Rantjangan Peraturan Tata-tertib jang
baru, bersumber kepada Rantjangan Peraturan Tata-tertib
dari Panitia Negara tersebut.
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Ichtisar jrng diiampirkarr patia Laporan Panitia ChuSus
pada
halaman-l0, sangat memudahkan orientasi kita. Ru'
-brikasi
dari pasal-pasal jang suaah mendapat persetudjuan
suara bulat dan jang belum mendapat persetudjuan suara
bulat, sangat simpatik dan patut pula saja sambut dengan
utjapan terima kasih.
Saudara Ketua jang terhormat, didalam Panitia Chusus
duduk pula wakil-frarsi kami iang pada pokoknja sudah
dapat menjetudjui sebagian besar dari ketentuan-ketentuan
daiam Rantjangan Peraturan Tata-tertib itu. Misalnja pa'
sal-pasal jahg sudah diterima dengan suara bulat oleh
panitia Chus[s, dimana duduk semua aliran (wakit) dari
kita ini, tidak usah mendjadi bahan pembitjaraan_ lagi kiranja, karena fraksi-fraksipun telah mendapat pendjelasanpendjelasan kiranja dari wakiLwakilnia ja19 ?9? dalam
i'aniiia Chusus tadi, seperti djuga tadi telah disinggung
oleh Saudara Mangunsarkoro. HaI ini djangan kiranja_ si''
dang tafsirkan sebagai pengurangan hak bgr!i!j-ar1 dari
pari Anggota jang teihormat. Hal-hal jang sudah 4isetudjui
itidalam-iapat-rapat Panitia Chusus saja harapkan tidak
akan menimbulkan kesulitan-kesulitan. Tentang hal-hal
ini, kami, fraksi kami, sudah dapat menentukan sikap
jang positif dan tegas, ja'ni tidak akan menarik persetuitu.
djuan
Saudara Ketua jang terhormat, sikap fraksi kami tentang hal-hal atau pasal-pasal jang belum mendapat perse'
tudjuan suara bulat masih kami tangguhkan pada hari-hari
jang akan datang, karena menunggu dulu pendjelasanpend;etasan dari para pendapat lain jang berkepentingan.
Pend-apat kami tentang Rantjangan Peraturan Tata-tertib

ini

1.

2.
rl
J.

4.
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ialah:

Rantjangan Peraturan Tata"tertib itu penting, tetapi
bagi kita tidak merupakan iang terpokok
Pokok-pokok fikiran kami banjak sudah terdjalin didalam pasal-pasal jang telah diksmulakan Saudara'
saudara Anggota jang terhormat iang lain.
Hanja masih banjak hal-hal jang membutuhkan pen'
djelasan-pendjelasan dari Saudara-saudara jang berkepentingan. Dari seorang Anggota sudah saja dengar
sebagian.

Rantjangan Peraturan Tata-tertib ini bagi kami adalah ibarat rel untuk kereta api, untuk mengambil

5.

6.

7.

Suatu tjontoh jrng ntungxin tidai< iepat, jrng i<ami
kutip dari suatu Kongres di Djakarta. Rel itu hendaknja mendjamin keamanan, keselamatan kereta
apinja, djangan sampai terdjadi deraillement atau
ontsporing. Dalam pada ini saja tidak melihat adanja
bahaja deraillement itu. Rel sedang dipaso.ng, sedang
diatur, sebagian sudah harnpir dibenarkan, sebagian
lagi belum, Escapeclausule ada, jaitu pasal 89 bab XI.
Rantjangan Peraturan Tata-tertib ini memenuhi sja-

rat-sjarat jang kita harapkan dan telah menggambarkan djiwa toleransi jang besar dari segala pihak,
baik dari pihak jang ketjil (sedilrit) perwakilannja,
maupun dari golongan jang banjak perwakilannja.
Ini tampak dari pasal 45 jang memberi kesempatan
jang longgar bagi golongan ,,ketjil" untuk mempunjai
wakilnja didalam Panitia Persiapan Konstitusi. Golongan jang banjak perwakilannja dengan pasal ini
mendapat lebih banjak wakilnja daripada kalau
dipergunakan ketentuan jang tertjantum dalam Ran-

tjangan Peraturan Tata-tertib jang dibuat oleh Panitia
Negara. Suara-suara pada pokoknja dapat tertampung
didalam Panitia Persiapan Konstitusi.
Sistimatik Rantjangan Peraturan Tata-tertib jaitu pemtidak
bagian dalam 11 bab dengan bagian-bagiannja
sampai pasal-pasal dapat kami setudjui.
Hanja belum dapat dikatakan, bahwa segala aliran
dapat ikut didalam tiap-tiap proses tingkatan perundingan mengenai Konstitusi, djika seorang Anggota
Panitia Persiapan Konstitusi jang hanja mempunjai
satu orang perwakilan dalam Konstituante, tidak diberi kebebasan untuk memperdengarkan pendapatnja
didatram komisi-komisi Konstitusi dirnana dia tidak
duduk. Saja berpendapat, bahwa kemungkinan ini
hendaknja dibuka. HaI ini memang ada pula tertjantum dalam suatu pasal mengenai sesuatu jang belum
ada suara bulatnja. Djangan hanja dalam rapat pleno
sadja ada. Achirnja kami berpendapat, bahwa Ran-

tjangan Peraturan Tata-tertib ini sudah setengah
masak. Tinggal memilih antara pendapat-pendapat

jang sudah diregistreer, sesudah mendengar argumentargumentnja. Dua kali pemandangan umum, satu kali
pembahasan sepasal demi sepasal iang sudah Konsti51

tusionil kami setudjui dan mudah-mudahan tidak akan
makan banjak waktu.
Dengan ini kami tutup pemandangan umum singkat ini,
sesuai dengan harapan Saudara Ketua iang terhormat agar
kita tidak mempergunakan banjak waktu dan kata-kata.
Sekian dan terima kasih.

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Saifuddin
Zuchri.

Saifuddin Zuiehriz Saudara Ketua jang terhormat, Saudara-saudara sekalian, Assalamu alaikum warachmatullahi
wabarakatuh.
Dalam pidato pemandangan umum mengenai Rantjangan
Peraturan Tata-tertib, inginlah terlebih dahulu dari mimbar
ini Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.) menjampaikan penghargaan dan utjapan terima kasih kepada Panitia Chusus,
jang bagairnanapun djuga ia telah dapat menjelesaikan
tugasnja menjusun sebuah Rantjangan Peraturan Tata-tertib bagi Konstituante kita, jang pada hakekatnja adalah
merupakan penjusunan sebuah rangkaian peraturan iang
dirumuskan dari pelbagai matjam buah pikiran iang disa'
dur-padukan, sebuah peraturan jang dibuat oleh kita sendiri dan dimaksud untuk mengatur kita sendiri pula,

bagaimana tjara dan kapan Undang-undang Dasar kita
itu dapat tersusun. Tentu sadja Panitia Chusus telah berusaha untuk meletakkan dasardasar iang menurut anggapan dan pendapatnja adalah sebaik-baiknia.
Dalam hubungan ini Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.) berpendirian, bdhwa usaha menjusun sebuah Peraturan Tatatertib ini, jang baik langsung maupun tidak langsung merupakan usaha pembuka djalan kearah bagairnana nanti
Undang-undang Dasar Negara itu kita susun. Oleh sebab
itu, maka penjusunan Peraturan Tata-tertib ini termasuk
tangkah permulaan menudju usaha-usaha bersama dalam
mengatur urusan-urusan kemasjarakatan kita, jang oleh
Djundjungan kita Nabi Besar Muhamad Sallalahu Alaihi
Wasalam pernah disabdakan:
,,Antum a'lamu bi-umuri dun-jakum", jang artinja:
,.,Kamu sendirilah lebih mengetahui tentang seluk-beluk
urusan peri ke-hidupan duniamu".
52

Saudara Ketua jang terhormat, djikalau nanti dalam

memasuki pembitjaraan mengenai matg1i rantjangan
Peraturan tata-tertib sepasal demi sepasal, disana-sini Frak-

si Nahdlatul Ulama (N.U.) dapat memberikan persetudjuanketjuati hal-hal tersebut tqt"lt pada
nja, maka soalnja
diuga Fraksi kami ingil mengqdjak kepada
tdmpatnja
fralisi-fr-aksi lain dan para Anggota j+ng terhormat pada
umumnja, untuk bersama-sama berniat dan berusaha agar
djangan bersidahg terlalu lama,
Konstituante kita
apalagi. sampai mengulur-ulur waktu, sehingga -rakjat kita
menunggu-nunggu dengan hati iang harnpir-hampir tak
sabar taEi. Aktn tetapi, gelagat dan_ Pa4$$il_at! zaman dewasa ini mendatangkan harapan pada fraksi kami bahwa
kita sekalian hendak berusaha sekuat tenaga untuk mem'
pertjepat tugas Konstituante kita dengan. antjer-antjer
waklu- jang s-esingkat mungkin. Insja Allah!

-

-

ini

Saudara Ketua iang terhormat, menurut hemat saja,
rantjangan Peraturan Tata-tertib jang hari ini tengah-kita
j9_ng erat sekali demusjawiratkan mempunjai
-udjud hubungan
Undan_g-undirn_g Dasar Negara
ngan gambaran dan
t<Ita 5ing akan datang. Suatu Undang-ln-dqng pasar- iryg
disamping harus memenuhi harapan_ Paduka - Jang Mulia
Presicien-agar Undang-undang Dasar kita nanti merupakan
Konstitusi perdjuangtn, Konstitusi jang memberi arah dan
dinamik kepada perdjuangan, djuga menurut hemat fraksi
saja harus pula merupaka_n satu manifestasi daripada ke"
jal<inan dan kepertjajaan batin sebagian _besar rakjat kita
jrttg masing-masing djiwanja bergelora $an meltjali dilian"untuk rierealisasikan suatu konstituSi jang didalamnja
djelas tertjerminkan kemampualnja dasar-dasar dan pokbk-pokok kejakinan dan kepertjajaaq bq!i"_ jang_mereka
pelui<, bahwa dia mempuniai tempat. didalam UndangirnAarig Dasar kita nanli. Selain daripada - itu, Saudara
Ketual djikalau Paduka Jang Mulia Presiden didalam
amanatnjd tetita membuka Konstituante dua bulaq jang
lalu tehh berpesan, agff Konstitusi dibuat untu_k k9p_.1luan manusia lndonesia jang sedang berdjuang, dan tidak
manusia Indonesia dibuat untuk keperluan Konstitusi,
maka fraksi saja Fraksi Nahdlatul Lllama (N.u.)
{e_ng3n
- oleh
Pa'
tidak hendak mengurangi maksud jang dikandung
duka Jang Mulia Presiden dalam amanatnja_tersebut-diatas
iriginlah memberikan tambahan pendielasan, bahwa
tadi

-
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kalimat ,,keperluan manusia Indonesia" ltu hendahhh diartikan setjara luas, jaitu tersimpul didalamnja keperluan
jang bersifat wadaq dan daja halus, jang bersifat lahir dan
batin, jang bersifat kedjasmanian dan kerohanian, atau
kalau hendak diformulir menurut istilah Fraksi Nahdla-

tul Ulama

(N.U.) bersifat:

,,Keperluan atau hadjat akan kebahagiaan dunia dan

achirat!".
Oleh karena itu, ja'ni oleh karena Peraturan Tata-tertib
dalam functienja mempunjai hubungan jang erat sekali
dengan gambaran dari udjud Undang-undang Dasar kita
jang akan datang, maka sudah selajakn3alah djikalau Per'
aturan Tata-tertib kita ini memberikan djaminan tentang
terbukanja pintu bermusjawarah dalam arti kata jang sebenar-benarnja, bagi kita sekalian daiam mentjarikan
sepandjang
djalan menemukan perumusan-perulnusan
'bukanlah
jang dapat diadakan; djadi
suatu Peraturan
jang didalamnja menjelinap unsur-unsur dan tata'tjara
untuk misalnja mentjari kelengahan-kelengahan fihak iang
dipandang sebagai lawan.
Hal ini perlu saja kemukakan disini, karena Fraksi
Nahdlatul Ulama (N.U.) memand&ng, bahwa keadaan sekarang ini perlu sekali dapat mendatangkan keinsafan bagi
kita bersama, bahwa konstitusi kita nanti adalah konstitusi
buat kita semua, seluruh bangsa Indonesia, bukan hanja
untuk satu individu atau suku-suku bangsa, bukan pula
untuk hanja satu-satu klas dan golongan, dan djuga bu'
kan untrik hanja satu-satu daerah dari kepulauan Nusan'
tara kita Indonesia. Sekali lagi bukan!
Tetapi untuk seluruh bangsa dan negara Indonesia iang
tjuma satu dan tidak terpetjah-petjah!
Saudara Ketua jang terhormat, untuk menjudahi pidato ini, rasanja baik dikemukakan disini, bahwa disamping banjak pasal jang dapat disetudjui oleh fraksi saja,
djuga kemungkinannja fraksi saja nanti hendak mengemukakan sebuah fikiran, jang barangkali tidak terdapat
didalam naskah Rantjangan Peraturan Tata-tertib. Buah
fikiran jang saja maksud itu, ialah misalnja mengenai
tjara memberikan suara (stem) didalam saat ketika harus
diambil keputusan-keputusan mengenai hal-hal jang bertalian dengan pasal-pasal atau ajat-ajat didalam Undangundang Dasar nanti, umpamanja: hendaklah dilakukan
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dengan bebas dan rahasia. Dengan $emikian, maka -pada
membitjarakan pasal-pasat Undang-undang Dasar
n.nii :.ng
-OErisifainja meniinta segenap _lasa pertanggungan
*"iing-*asing Anggota Konstituqnte, dapatAiil;6
ilh filrnla paia-Ariggola iTu beidasarkan hak kemerdekadengan
rii' pt-inr'tiitiii meliliukan tugas -kervadjibannja
kete'nteraman nalin karena bedas dari rasa tertekan, sekaiekanan itu bersifat moreel dan .psychologisch.
iidn
-'S;kir"
ruOj" Saudara Ketua, dan terima kasih.

il;li6

Ketua: Saja persilakan sekarang Saudara K.H' Tjikwan'

K.H. Tjikwan: saudara Ketua, mengenai dua hal, i.tng
kata sambutan dan tindjauan dalam
puti"-i"ji---f.iit
"tr
umum ini:
fut.*p"tan pemandangan
dari panitia Pelap_or_ Panitia Chusus Ran'
1. Liporanpeiaturan
Tata-tertib Konstituantg, jang- ketj;irg*"
marin telah Oir"*puikan. dalam ruangan sidang pleno
ini.
sudah berben2. Hasil pekerdjaan Panitia Chusus jang
tuk suatu Rantjangan Peraturan Tata-tertib Konsti'
tuante.

Lebih dahulu perlu rasanja saja Tenjatakan peng.harn""r iang senesai-nesarnja Lepada Panitia Chusus -jang

A;i:;;"';jilgk" *rttu jtttg.telih

ditetapkan sudah dapat

meirleleJaikan Pekerdjaannja.
'diberitan

oieh si{ang -pleno ke I dalam
jang
ranatnia iang f.e-ig, tanggal 26 Novem6er 1956 lang IaIu'
iid.ri'1il-"iu-n*nmri mengandung arti d?n manfaat i?ttg
ini'
iid;k iedikit niiri":r bagi kepeitiqgry Konstituante
Ini adalah *Liop"k"r $6rmuiaan baik b.aSi kelantjaran
lnl'
bekerdjanja Badan Pembuat Undang-undang - Dasar
usaha'
memberkati
akanEsa
Maha
S"irogi iutran iing
kita seterusnja.
usaha
=-t<"t"o
ditihat dari susunan Panitia chusus i_ni_ jang-sudah
dalam Konsti'
*unij.t*inkan segenap aliral. iang. aqa
lur"tt, dan dari fiasil^ pekerdjaannja. jan$ -telah .dtqu!

t.iiui

merumuskan

n.iri*"

tirt-tt"t iurg pada dasarnja sudah disetudjui
perldapat'

Oan trit-hal

jan! inasih ada p-erbeda.an

rnenimbulkan suatu tratalan, bahwa disamping P-anitia ini
oleh rqPat
ild;h dapat *"rnunuhi tugas j?ttg dirumuskan
tanggal 26 Noverirnei 1956 itu, pengolahan

;Iffi- t;i;
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hasil pekerdjaannja jang merupakan Rantjangan Peraturan
Tata-tertib Konstituante jang kita hadapi sekarang tidak
akan banjak menemui kesulitan-kesulitan.
Tjara bekerdja jang praktis dan sistimatis dengan membagi-bagi para Anggotanja dalam beberapa kelompok jang
diberi tugas selaras dengan kebutuhan menurut bahagian,
bahagian dari isi Rantjangan Peraturan Tata-tertib jang
dimaksud, demikian djuga adanja pengertian jang baik
dari masing-masing Anggota jang dapat diartikan sendi
pokok bagi segera tertjiptanja hasil pekerdjaan Panitia
Chusus ini, sungguh-sungguh menarik perhatian saja.
Dalam pada itu tak dapat dilupakan, bahwa Panitia Pe.
Iapor adalah merupakan alat pengumpul dan penjusun
berbagai buah pikiran jang tumbuh dengan dibantu oleh
Panitia Redaksi jang bekerdja dilapangan perumusan dan
penjempurnaan formulasi.
Bagi saja dalam memberikan kata sambutan terhadap
keseluruhan tjara bekerdja Panitia Chusus ini, saja sudah
merasa puas dan sungguh-sungguh dapat memberikan
penghargaan jang sepenuhnja. Akan tetapi dibalik itu masih terdapat sesuatu hal jang mendjadi pertanjaan, dimanakah pimpinan Konstituante menempatkan dirinja dalarn
rangka kegiatan dan kesungguhan bekerdja para Anggota
Panitia Chusus itu, karena tidak terlihat oleh saja mereka
mengambil bahagian ataupun aktif dilapangan pimpinan
baik dalam kelompok-kelompok, maupun dalam Panitia Pelapor dan dalam Panitia Redaksi.
Saudara Ketua, apabila saja mulai masuk kepada persoalan kedua, jaitu hasil pekerdjaan Panitia Chusus jang
sudah berbentuk Rantjangan Peraturan Tata-tertib Konstituante, sudah tentu dalam hal ini Saudara Ketua, saja
tidak akan melakukan suatu gugatan atau bertindak kedjurusan membongkar suatu persetudjuan bersama pada
waktu kita melakukan pembentukan Panitia Chusus ini,
karena hasil pekerdjaan Panitia Chusus adalah mempakan
tjiptaan buah pikiran dari perutusan-perutusan fraksifraksi ataupun aliran-aliran jang berada clalam lingkungan
l

Konstituante ini.
Tindjauan mengenai hasil pekerdjaan Panitia Chusus
jang merupakan Rantjangan Peraturan Tata-tertib Konstituante jang agak meluas dan langsung mengenai soal-soal
pokok akan dikemukakan nanti oleh kawan sefraksi saja.
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Bagi saja hanja ingin mengemukakan,_ bahwa tiap-tiap
peratirran dalam- bentuk apapun djuga tidak mungkin daperaturan
ilat dilihat djaminan kesempurnaannja sebelum
itu berlaku atau didjalankan, dan tiap-tiap peraturan itu
tidak akan kosong daripada kelemahan atau leemtenj_a,

demikian djuga fram;a dengan suatu peraturan tata-tertib.
Dan pada Latilnia sesuatu peraturan itu tidak bersifat
statis-bahkin sebaliknja jaitu dinamis, sesuai dengan per'
kembangan pikiran dan ketjerdasan suatu masjarakat dimana peraturan itu berlaku.
;:
TataPeraturan
Sebagai tjontoh dapat saja kemukakan
tertib Dewan Perwakilan Rakjat jang sudah mengalami
banjak perubahan dari asalnja sesudah peraturan itu didjalankan.
Jang terpenting adalah adanja suatu peraturan, bukan
kesem-purnian p6raturan. Penjempurn_alnnja _ akan d."Ptt
AiterAjatan sesidah peraturan itu- berlaku dalam praktek
dan pengalaman.
tvttimaig tidak dapat dipungkiri ol.tt - siapapun,-.bahwa
Peraturaritata-tertid Xonstituante adalah mendjadi sendi
dasar bagi pekerdjaan Konstittlante menudju k-earah memn"ntut tnitattg-undang Dasar iang tetap sebagai. pen-ggrnti Undang-rindang Dasar Sementara iang sampai pada
iaat ini masih berlaktt'
Dalam garis besarnja saia telah dapat menerima baik
jang menfenai sistimatik dan soal-soal po]nk i"t]g Tenhj"Ei isi dan djlwa Rantjangan Peraturan Tata-tertib jang
s6dang kita hadaPi sekarang.
Terhadap berbagai persoalan i?ng ryaslh ad_a _Perbedaan
pada
dif,en't:ukan nanti oleh fraksi kami
waktr membitjarakan sepasal demi sepasal.
Sekian dan terima kasih.

p*ndrp"t atan

Ketua: Saudara jang terhormat A. Sjafiuddin

a. sjafiuddin: saudara

Ketua, saja inenarik

diri dan

akan berbitjara Pada babak kedua.

Ketua: Saudara jang terhormat Soedijono Djojopraiitno.

R. Soedijono Dioiopraiitno; Nanti malam.
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Ketua: Saudara Mr Wongsonegoro.

Mr Wongsonegoro: Belum.
Ketua: Saudara Atmodarminto.
Atmodarminto: Saudara Ketua jang terhormat, pertama
kali saja mengutjapkan banjak terima kasih dan menjampaikan penghargaan kepada Panitia. Chusus Rantjangan
Peraturan Tata-tertib Konstitrrante jang dibentuk oleh
rapat pleno ke-19 dari masa-sidang Konstituante jang pertama dan jang telah dapat mentjiptakan Rantjangan Peraturan Tata-tertib baru sebagai telah dihagi-bagikan kepada para Anggota. Meskipun Rantjangan Peraturan Tata'
tertib jang baru itu belum merupakan pendapat jang bulat
dari Panitia Chusus, akan tetapi ternjata dalam beberapa
hal lebih madju daripada Rantjangan Peraturan Tata-tertertib dari Panitia Negara. Didalam pemandangan umum
babak pertama ini saja hanja akan mengutarakan pendapat saja mengenai soal-soal jang saja anggap sangat penting
jaitu:
L. Kedudukan Konstituante.
2. Ketetapan Undang-undang Dasar baru jang diputuskan atau sebagai hasil pekerdjaan Konstituante.
3. Hak Anggota Konstituante dan
4. Keanggotaan Panitia Persiapan Konstitusi.
L. Kedudukan Konstituante.
Konstituante meskipun .sifatnja hanja merupakan badan
perwakilan rakjat sementara dan kewadjibannja telah dirumuskan hanja sebagai ,,Badan Pembuat Undang-undang
Dasar", akan tetapi sudah terang merupakan salah satu
orgaan kenegaraan jang tertinggi. Dan karena itu kekuasaan didalam membuat Undang-undang Dasar seharusnja
tidak boleh diganggu-gugat lagi oleh orgaan-orgaan kenegaraan lainnja. Dan karena itu didalam pasal 2 Rantjangan
Peraturan Tata-tertib jang disusun oleh Panitia Chusus,
saja dapat menjetudjui pendapat ketiga jang menerangkan
fungsi, wewenang dan kedaulatan Konstituante.
2. Ketetapan Undang,undang Dasar Baru.
Sudah terang, meskipun Konstituante adalah merupakan
Badan Perwakilan Rakjat jang tertinggi, kewadjibannja
telah ditetapkan mulai sebelum Konstituante lahir. Dan

karena

itu Konstituante tidak berhak mengubatr Undang-

Darurat nomor 3 tahun 1956 -iang memuat, keteuang-kendaraan
"nOing
;;;il "rang-sidang, uang-penginapan _dan
.bi
nrgi prii enggotiaqja. S9-at ini ;ang kua;a mengubtq'ialah
darurat,
bersifat
maJifr
itu
lamana Undan!-und"ang
Femerintah da"n nantl bila didjadikan
-oleh lUndang-undang,

dilb"han itu harus

dilakukan

Dewan Perwakilan

Rakjat.

Djadi para Anggota jang_ menggerutu tentang uangpunii"upi" aifuar"dan u"ang-l.ttdaiaan iqng kurang, atau
IiOril ru*r dengan iang diberikaq kgra$1 para {.1Sqotu
ditertma
Dewan Perwakilan
-Anggott Rakjat, dan t.!{t baljak ian-g
Dewan Perwakilan Rakjat, boleh berof.ft-ptt"
lain.
ichtiai melalui djalan iang
"me-netaPk?n_
Dasar

Undang-undang
Akan tetapi teirtang
naru, frendaknja djanfan diatasi oleh orgaan itng manapun
dengan ?1?nju
aj"t;. Dan or.tt kardna itu,- laia setudi,u
pffii timnanan, ialah pasal 3 iang berbunji seperti berikut;
perubahan'
.
,,Pemerintah harus mengesahkan 91Pu
tambahan dan penolakan denlan seg_era,. jaitu dalam waktu
jriig Ail.ttpt ttt oleh rapat Pleno Konstituante, Ra-nt11ngln i.lnAang-uf6rt* Dasar jang telah diterima oleh Kon'

riiturttt., du11-*un"gabarkan' peigesahan itu

kepada Konsti-

tuante".
Dengan adanja pasal ini, kekuatiran dari Saudara Ma,rgun.u",.koro iu""g' terhormat, bila Pemerintah menolak
ninti, tidak usah ada. lagi.
3. Tentang hak Anggota Konstituante'
Jang saja maksudkan disini ialah penindjauan kedaerahpenting, . untuk_ mengetahui
aaliifi,' jrng iu:" anggap
- pendudut didaerah-daerah,-guna
trasrat ddn i<einginan
*-;&t"puff.t" fiatran'nifran guna pembentukan'Konsti'
tusi."pu.t penindjauan keluar-gegeri, digga- saja angg.ap
uirtut mentjari-bahan-bahan pertimbangan.
p."ting,
-Dari"'sebab

'

itu,

saSa

dapat menjetudjui tertjantumnja

pasal 75 jang berbunji seperti berikut:
'- ,Attggota-anggota Konsfituante berhak unlqF mengada'
t<aii-p3fii"A:auli kedaerah-daerah dan -apabila. dianggap

purf"'k.l";r negel, qluk

.mengumpulkan bahan-bahan
guna penjusunan Konstitusi."
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4. Keanggotaan Panitia Persiapan Konstitusi.
Saja sekali lagi mengutjapkan terima kasih kepada Panitia Chusus, karena didalam soal ini, meskipun terdapat

3 matjam pendapat, akan tetapi pada prinsipnja telah ada
kebulatan paham jang memberi djaminan kepada semua
aliran dan golongan didalam Konstituante ini untuk mendjadi Anggota Panitia Persiapan Konstituante. Tentang
jang dikuatirkan oleh Saudara Mangunsarkoro jang terhormat, bilamana nanti pembuatan Konqtitusi mendjadi
berlarut-larut, itu sesungguhnja tergantung kepada partaipartai besar itu. Bilamam partai-partai besar itu dapat
menemukan persesuaian pendapat atau persesuaian paham maka Konstitusi itu akan lekas tertjipta. Akan tetapi,
djika partai-partai besar itu selalu bertentangan, dan tidak
ada persesuaian paham atau pertemuan pendapat, maka
tentu sadja Konstituante sekarang ini tidak bisa diharapkan akan dapat mentjiptakan Konstitusi jang baru.
Saudara Ketua jang terhormat, tjukup sekian pemandangan saja. Tentang pasal-pasal lainnja, akan kami kemukakan pada waktu Konstituante nanti membitjarakan
pasal-pasal mengenai Rantjangan Peraturan Tata-tertib
ini.
Sekianlah dan terima kasih.
(Ketua menanjakan kepada beberapa tjalon pembitjara,
apakah sudah bersedia atau tidak untuk berbitjara. Dan
djawabnja ialah ada jang belum bersedia dan ada jang
minta berbitjara besok dan ada pula jang minta berbitjara
dalam babak kedua).

Ketua: Saja persilakan Saudara Madomiharna.
Madomiharna: Saudara Ketua dan Saudara-saudara jang
terhormat, didalam pemandangan umum sekitar pembahasan Peraturan Tata-tertib Konstituante ini, ingin saja
mengemukakan beberapa persoalan jang saja akan tarik
garis umumnja, karena saja anggap bahwa mengenai pembahasan jang mendalam, kami masih mempunjai kesem-

patan nanti, bila waktunja sampai kepada

pembahasan

sepasal demi sepasal.

Saudara Ketua dan Saudara-saudara sekalian, pada pokoknja hasil pekerdjaan Panitia Chusus Penjusun Peratur60

t,

an Tata-tertib Konstituante, jang mengambil bahan-bahan
dari hasil Panitia Neglralang telah disodorkan kedari
"of.of.
il"|i"*f.it", aiik" dilihat daii nentuk maupun sistim .kami
Peraturan Tata-tertib tersebut,
]ffitt*gin
"Orp"t *.n:",*tu"Ojuinja,- walaupun .nlat+ banjak kekurangkatau kita metitrat isi Rantjangan Peratur"rrlkumtatrgan,
a" tJi-tetTiu i"i.

iil;

Saudara Ketua dan Saudara-saudara sekalian, iang- masih
ru:" iiuatirkan ialah soal-soal lalg.. tertjantum pada per'
iahh pasal L, 2 dan 5, iaitu terutama mengenai

ilh";";

kedudukan
---saudara hukum Konstituante.
Ketua d"an Saudara-saudara sekalian,- organisasi
pada pokoknj?: seka*i, Fersatuan Rakjat Desa (P.R.D.), permulaan
tadi te'
Saudara.siudara j-"ttg P.ada
tali mengemukakan, merasa itrawatir andaik-ata peker$j.aan
Konstitulnte ini akan memakan tempo bertahun-tahun
berbulan-b'ulan didalam menjusun materi jang |-ebaik'
anggapan Konsti"t"u
n"ifi"ji OiOutr* Konstitusi, mehuryt
tuante. Akan tetapi hal ini nanti dapat 91unggup. hanja
ru"t" t.ntjana bela-ka dari kita, jang-d-aPat ditolak ataupun
aii"nun oieh Pemerintah maupun oleh Presiden.
Saudara Ketua dan Sauddra-saudara sekalian, maka
menolak pasal
n.i[un""i oengin itu,, kami tidak mutlakSementala
jang
ig+ Oatt p'asaf ieZ Undang-undang. ??t?t
kepada
lini masiir berlaku itu, nafrun kami lebih tjondong
termuit-dalam Rantjangan Peraturan Taiffid;dt ini, -iang
mendjamin, bahwa pensahan Pemerinl"-tuifin
i"fi-ji"g Oiiti;ut<-an oleh Prediden zonder ada perubahan
djuga.
apapun
--^
iil"Oi feisafran didalam arti kata formalitet belaka'
nirOait<ata- tiaat demikian, maka saja sebagai Angggtl
Konstituante, disirii sangat merasa chawatir, terutama hal

til;i*"*

jilg

i"i indaikati dalam p6njusunan Undang-u-ndang
-Dasar
rtt peruiahin-perub?h?tt .Fokgll perubahanthj"k dird*t
mengenal dasar
principieel,
jang

slngat
petun"nan
-baik
bentuk Negara'
mengenai
i.[egara madpun
Andaikat*'t itu nanii sudah sampai 4isitu dan kemudian
didapat ro*lo.hasil iang seolah-o1ah merombak UndangO"r*-Semenlarl dan kemudian disodorkan kepaila;"g
p.asal L34, terutama
O" p.ilrerintah, maka menurut bunji
-untuk
mensahkannja,
oasal 137, Femerintah kompetent
^maka disihi saja merasa sangat chawatir'
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Berhubung dengan itu, saja mengharapkan hepada Sarrdara-saudara sekalian, terutama para Anggota Konstituante
jang terhormat supaja kita sekalian hendaknja berhatihati, sehingga pekerdjaan kita ini jang lamanja bertahuntahun atau berbulan-bulan itu tidak sia-sia belaka.
Saudara Ketua, berhubung dengan itu, maka organisasi
kami, Persatuan Rakjat Desa (P.R.D.), nanti hanja dapat
menjetudjui, walaupun disini ada 2 atau 3 bentuk daripada
pasal-pasal dalam Rantjangan Peraturan Tata-tertib ini, dan
nanja dapat menjokong pasal-pasal, dimana dimuat suatu
ketentuan, bahwa Pemerintah maupun Presiden tidak akan
merombak Rantjangan Peraturan Tata-tertib jang dibuat
oleh kita.
Saudara Ketua, adapun kekurangan atau jang kami anggap masih kekurangan mengenai pasal-pasal jang tertjantum didalam Rantjangan Peraturan Tata-tertib ini, ialah:
Disini belum ditjantumkan satu pasal jang kami anggap
penting sekali, mengenai: Sampai kapan usianja Konstitnante.

Kalau kami disini melihat Rantjangan Peraturan Tatatertib jang disodorkan kepada kita iekalian, seolah-olah
usia Konstituante kita ini akan abadi.
Oleh karena itu, hendaknja ditjantumkan suatu pasal:
Sampai kapan berlakunja atau usianja Konstituante kita
ini.
Apakah setelah selesainja membuat Konstitusi ini terus
bubar, ataukah kita memakai hmit wakfu, sampai berapa
lamanja usia Konstituante ini.
Pokoknja kita mesti mempunjai ketentuan.
Saudara Ketua, selain itu kami sangat tertarik oleh
beberapa Saudara jang sependapat dengan kami, ialah
jang mengehendaki agar supaja susunan Peraturan Tatatertib Konstituante ini atau pembahasan Rantjangan Peraturan Tata-tertib Konstituante ini dapat dilakukan oleh
persrdangan kita sekarang ini dengan selantjar-lantjarnja,
berhubung masjarakat kita dewasa ini sangat menantikan
hasil perdjoangan Konstituante kita.
Saudara Ketua, saja sependapat dengan beberapa Anggota jang lainnja, agar penjusunan Konstitusi kita ini
tidak akan memakan tempo jang berlarut-larut, sehingga
bertahun-tahun lamanja dan tidak menghasilkan atau be62

lum fnenghasiikan soal-soal jarrd diharapkart oleh masja'

rakat kita.
mengadjak Saudara-saudara -Anggota Konstituante
Saja
jung " lernorilat agar - supaja kita bersama-sama- bergiat

ttrrr"berusaha sekeias-kerasnja agar penjusunan Konstitusi
Xuitiu t it* ini dapat kita tlksanakan dalam batas waktu
dalam tempo iang sesingkat-singkatnia, da.lam arti

"tuu tidak mengitangi T<esempurnaan konstitusi jang kita
kata
haraPkan.
sekalian
--

Saudara Ketua dan Saudara-saudara sekalian, dalam
nanti kita harus mengambil dasar dan
-.njuiun konstitusi
hahan-bahan dari masjarakat sendiri jang pa-da de.was.a ini
sangat menanti-nantikan hasil pe-njusunan konstitusi ini.
mernbahas konstitusi, maka
fatiu kita berlarut-larut
mungf<in konstitusi jang kita hasilkan itu sudah basi di'
terirfra oleh rakjat setringga tidak akan memuaskan.
Saudara Ketu"a, Saudaii-saudara sekalian, lain daripada
itu ;t; harapkan kepada Saudara-sauda_ra Anggota Jang
terhorimat agir dalam tjara membahas Rantjangan f9t"turan Tata-fertib ini t<ita memberikan kupasa.q setjara
soal-so,al ia.Tg lebih menda'
ffifi sadJa lebih dahulu dan
iu* s.naimia kita utarakan nanti sadja bila sudah sampai
pembahasan sepasal demi sepasal'
kepada
^saudara
Ketua dan Saudara-saudara sekalian djadi mak'
ruO t*jt ialah lebih dahulu kita mengemuka\an garis--garis
dari Rantjang_an Peraturan 'Iata-tertib dan
ffiu*hja sadja
"
pe*nit:iraan setjara mendalam kita kemukakan nanti
iadja dalam pemiahasan sepasal demi sepasal'
s"ekian sadja saudara Ketua dan saja mengutjapkan
terima kasih.

Ketua: Saja persilakan sekarang Saudara

Ir Sakirman.

menja'
Ir Sakirman: Saudara Ketua, pertama-tama saja tadi
te'

takan persetudjuan saja atas,piliiran-piki{?n J3ng
fan di^tcemukulian oleh Saudara Saifuddin Zuchti jang
mengharap agar Konstituante ini hendaknjq bisa menje'
Iesailan 'tugainja dalam tempo jang sependek .mungkin,
jang djuga"dipbrkuat oleh Saudara Atmodarminto iqog
inefrgefieilAam agar untuk me4tjgpai.apa jang dikemukakan bleh Saudar:a Saifuddin Zuctiti itu, terutama partaipirtai besar harus dapat mentjapai kata sepakat mengenai
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ketentuan prinsip-prinsip Undang-undang Dasar jang akan
kita susun sesuai dengan apa jang kita proklamasikan
pada tahun 1945.
Dan untuk mentjapai maksud ini Saudara Ketua, saja
pikir apa jang sudah dikemukakan oleh Saudara Manguniarkoro sangat simpatik dan bisa saja sokong, jaitu agirr
untuk mempertjepat djalannja rapat-rapat pleno Konstituante ini hendaknja Panitia Persiapan Konstitusi nanti
bisa mengemukakan satu pendapat sadja kepada sidang
,

-pleno.
Dan ini, Saudara Ketua, hanja bisa mungkin apabila Pa-

nitia Persiapan itu diberi hak kekuasaan untuk mengambil keputusan, dengan tidak sama-sekali mengurangi hak

rapat pleno untuk merobah dimana apa-apa jang diadjukan
oleh Panitia Persiapan itu.
Saudara Ketua, dalam kesempatan ini saja hendak mengadjukan satu soal sadja jang bersifat technis tetapi jang.
saja kira tjukup sulit untuk kita pertimbangan bersamasama, jaitu soal pemungutan suara sebagaimana jang dirumuskan dalam pasal 34 Rantjangan Peraturan Tata-tertib.
Adapun soal-soal lain, nanti akan dikemukakan oleh
kawan-ka\ryan saja sefraksi lainnia.
Saudara Ketua, ketentuan tentang sahnja putusan mengenai diterimanja suahr rantjangan Undang-undang Dasar
telah diatur dengan djelas dan tegas dalam ajat (2) pasal
137 Undang-undang Dasar Sementara jang berbunji: ,,fJndang-undang Dasar baru berlaku, djika rantjangannja
telah diterima dengan sekurang-kurangnja duapertiga dari
djumlah suara Anggota jang hadir dan kemudian disahkan oleh Pemerintah".
Menurut logika jang sederhana, maka ketentuan ini sudah tentu bisa berlaku sebagai pedoman untuk diterimanja
sebagian daripada rantjangan Undang-undang Dasar, malahan djuga untuk semua soal jang dibitjarakan dalam
Konstituante, ketjuali soal-soal rumahtangga Konstituante.
Djika m-emang begitu, timbul pertanjaan: apabila dalam
pemungutan suara mengenai sesuatu bagian Rantjangan
Undang-undang Dasar, ternjata, bahwa suara ,,setudju"
kurang dari 2/3 djumlah Anggota jang hadir, bagaimanakah nasib bagian Rantjangan Undang-undang Dasar itu?
Apakah dengan tidak diterimanja bagian rantjangan Undang-undang Dasar itu, berarti sudah ditolak, hal ini tidak
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didjelaskan dalam Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Undang-undang Dasar Sementara tidak menetapkan
berapa djumlah suara jang dibutuhkan untuk menolak sesuatu bagian Rantjangan Undarrg-undang Dasar, atau se,suatu soal mengenai materi Undang-undang Dasar.
Rantjangan Peraturan Tata-tertib jang disusun oleh
Panitia Chusus Konstituante telah mentjoba untuk mengatasi kekurangan-kekurangan itu dengan menetapkan sjarat
j.ing sama bagi putusan jang diambil dengan suara ,,setudju" dan suara ,,tidak setudju".
Hanja ajat (2) pasal 34 Rantjangan Peraturan Tatatertib itu masih mempunjai kelemahan, karena ajat itu
menetapkan, bahwa ,,apabila dalam pemungutan suara
ternjata djumlah suara ,,setudju" atau ,,tidak setudju" kurang dari duapertiga dari duapertiga djumlah Anggotasidang, maka putusan tidak sah dan pemurigutan suara
diulangi pada rapat jang berikutnja".
Dengan ketentuan ini bisa timbul pertanjaan: apabila
suara ,,setudju" atau ,,tidak setudju" tidak kurang dari

duapertiga dari duapertiga djumlah Anggota.sidang apakah
putusan itu sah?
Untuk menghindarkan tafsiran-tafsiran jang salah atau
kurang tepat mengenai ajat (2) pasal 34 Rantjangan Tatatertib Panitia Chusus itu, maka kata-kata ,,duapertiga dari
duapertiga djumlah Anggota-sidang", seharusnja diganti
dengan ,,duapertiga dari djumlah suara Anggota jang hadir'1, sehingga ajat (2) pasal, 34 itu berbunji: ,,Apabila
dalam pemungutan suara ternjata djumlah suara ,,setudju" atau ,,tidak setudju" kurang dari duapertiga djumlah suara Anggota jang hadir, ,maka putusan tidak sah
dan pemungutian suara diulangi pada rapat jang beri-

kutnja".
Sekarang saja akan menjatakan pendapat saja tentang
kelemahan-kelemahan dalam Rantjangan Peraturan Tata-

tertib Panitia Negara, jang dirumuskan dalam pasal
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ajat (2) Rantjangan Peraturan Tata-tertib Panitia Negara
dan jang djuga disokong oleh beberapa .Anggota Konstituante jang ternjata. dalam pasal 34 ajat (2) pendapat
kedua daripada Rantj angan Peraturan Tata-tertib 'ini,
jang pada umumnja tidak sesuai dengan djiwa dan isi
,

pasal 1S7 ajat (2) Undang-undang Dasar .Sementara Re'

publik Indonesia.
Dalam ajat (2) pasal 76 Rantjangan Peratulan Tatatertib Panifia Negara itu ditetapkan, bahwa ',,tipabila dalarn pemungutan su:ra ternjata djumlah suara jang- dike:
luarkan kuiang dari du4pertiga djumlah Anggota'sidang;
maka pemungutan suara diulangi pada hari lain jang di-

putuskan oleh Ketua Konstituante".
Ketentuan ini Saudara Ketua, tidak bertentangan de'
ngan . djiwa pasal 13? ajat (2) Undang-undang Dasar Se'
mlntira neptltn Indonesia dalam satu hal jang chqsu-s,
atau iang k-ebetutan jaitu apabrla d3umlah Anggota. jang
hadii- saita banjakni-a dengln djumlah Anggota-gid4ng,
dan djumlah suara iang dikeluarkan kurang dari duaper'
tiga djumlah iang hadir.
Djika djumtah Anggota Konstituante misalnja 540 dan
djuririah Anggota jang hadir diug? 540, _maka putusan'
biru sah apabila diambit dengan sekurang-kurangnja 2/3
suara
X 540 - 360 suara. Dan sudah tentu .pemungutankurang
tidak sah, apabita djumlah suara iang dikeluarkan
dari duapeitiga djumlah Anggota-sidang, jaitq kurang

dari

360.

Tetapi dalant hal lain j"ttg sipatnja kebetulan atau
ehusus^djuga jaitu dimana- djumlah. Anggota jang hadir
ialah pri,sG ciuapertiga djumlah Anggota-sida_ng,-_mal4?
pasal fG ajat (2) itu blrtentangan dengan pasal 137 ?jat

(Z) UnAang-ut6ang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Apabila :djumlah, anggota jang hadir 360, maka menu-

rut djiwa pasal 13? ajat (2) Undanglldaqg p.$ar

-Semen-

tara neputitit< Indonesia, putusan adalah s9h, djik-a djumlah
suara,,ietudju" atau,,tidak setudju" sekuran$-kurangnja
berapa
2,A0, lepaq dari
duaperiiga dari 360
-persoalan
j?ttg
dikedjumtatr-suara iang dikeluarkan. Djumtlh sqlla

=

hiarkan ini bisl bergerak antara 240 dan 360, dan tidak
perlu diharuskan sebanjak 360 seperti-jang dlpt{tudkan
-clatam
Rantjangan Peraturan Tata-tertib F4iti1, Negara,
dan jang dirumuskan djuga dalam pendapat kedua.,.-pasal
34 ajat (Z) dalam Rantjangan Peraturan Tata'tertib ini'
dan bagaimanakah soahja apabila djumlah iang_ hadir kurang dari 540 dan lebih-dari 360, sebagaimana jang nanti
akan terdjadi dalam Prdktek?
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Menurut Fantjangan ,Peraturan Tata-tertib Panitia Negara putusan adalatr- sah apabila diambil dengan sekurangkurangnja duapertiga djumlah suara jang dikeluarkan
jang tidak boleh kurang dari 2/3 djumlah anggota-sidang
(pasal 76 ajat (1) dan (2). Djadi berapa sadja djumlah
anggota j,ang hadir, dalam rapat jang sah, rnaka.putusan
adalah sah apabila diambil dengan sekurang-kurangnja

duapertiga dari duapertiga jaitu empatpersembilan dari
djumlah anggota-sidang.
Kalau misalnja janghadir 480, maka menurut Rantjangan Peraturan Tata-tertib Panitia Negara itu, putusan adalah sah, apabila suara ,,setudju" atau ,,tidak setudju" 4/g
X 540 - 240 dan ini sjarat jang kedua jang burit suara
jang drkeluarkan 2/3 X 540
360.
Padahal menurut djiwa pasal 137 ajat (2) Undang-undang
Dasar Sementara jang didjelaskan lebih landjut dalam
pasal 34 ajat (1) Rantjangan Peraturan Tata-tertib Panitia
Chusus, m-aka putusan baru sah apabila suara ,,setudju"
atau ,,tidak setudju" berdjumlah sekurang-kurangnja 2/3
X 480 --- 320, dengan tidak usah dipenuhi sjdrat bahwa
djumlah suara jang dikeluarkan sekurang-kurangnja 2'/3

X 540

Djadi kesimpulan kita ialah bahwa pokok pikiran jang
dirumuskan dalam pasal 76 ajat (1) dan (2) Rantjangan
Peraturan Tata-tertib Panitia Negara, dan jang djuga dirumuskan dalam pasal 34 ajat (2) pendapat kedua Ran'
tjangan Peraturan Tata-tertib Panitia Chusus jang mungkin djuga disokong oleh beberapa Anggota Konstituante,
tidak tepat, karena bertentangan dengan djiwa dan isi
pasal 137 ajat (2) Undang-undang Dasar Sementara Repu-

blik Indonesia.

Oleh karena apa Saudara Ketua? Saja ulangi lagi, oleh
karena untuk memperoleh djumlah suara jang diperlukan
mengenai suatu keputusan, jaitu 2/3 dari djumlah suara
jang hadir tidak mesti itu harus dipenuhi bahwa djumlah
suara jang dikeluarkan harus 2/3 daripada djumlah anggota-sidang.

Sekian sadja, Saudara Ketua.

(Ketua membatjakan nama Anggota-anggota jang akan
berbitjara pada babak pertama selandjutnja, akan tetapi
ternjata, bahwa mereka belum siap).

Ketua: Dengan demikian sidang jang terhormat, tidak
tersedia lagi pembitjara-pembitjara untuk menggunakan
waktu jang masih ada. Tetapi saja kira masih bisa djuga
untuk menjelesaikan giliran pembitjara jang 44 djumlahnja itu. Hari ini bisa kita selesaikan B pembitjara ditambah
dengan 3 orang jang menarik diri atau ingin berbitjara
pada babak kedua.

Dimuka saja ini terkumpul banjak sekali permintaanpermintaan untuk menetapkan urut-urutan pembitjara ini.
Semua permintaan itu sedapat-dapatnja ingin saja penuhi,
tjuma sadja tidak mungkin semua permintaan dapat dipenuhi. Misalnja banjak jang meminta untuk berbitjara
,terachir.
Sidang jang terhormat, saja masih mengharapkan bisa
menjelesaikan semua giliran berbitjara ini sampai hari
Djum'at rapat pagi; djadi masih bisa diharapkan.
Tjuma saja ada permintaan kepada beberap.a Saudara

jang sudah menjatakan bersedia berbitjara baru

hari

pada
Kemis, sedapat mungkin nanti malam sudah bersedia-

sedia djuga untuk berbitjara, guna memudahkan pimpin. or untuk menggunakan semua waktu jang disediakan
nanti malam. Dengan demikian saja kira sudah bisa kita
geser dengan sebaik-baiknja, hingga harapan tetap ada,
.bisa selesai pada waktu jang sudah kita sekalian setudjui.
Dengan ini Saudara-saudara, karena tidak ada giliran
jang akan berbitjara lagi, maka rapat untuk pagi ini saja
tutup.

Rapat ditutup pada djam 10.50.
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I

Sidang ke (tahun 1957) RaPat ke 4.
Hari Rabu, 16 Djanuari 1957.
(Djam panggilan: 20.00).

Atjara

: Pemandangan Umum babak ke I Peraturan
Tata-tertib Konstituante.

: Mr Wilopo.
Ketua
Sekertaris : R. Akoep Goelangg6.
Anggota jang hadir: 365 orang.

A. Sjafiuddin, Siauw Giok Tjhan, Tony Wen,
Zainul Arifin, I.J. Kasimo, Ir Soeroto Mangoensoemarto,
Soemarto,

Andi Gappa, M. Bannon Hardjoamidjojo, Hutomo, Soetarto
HadisoeOibio, Mr J.C.T. Simorangkir, Mr Renda Saroengal'
lo, G. Winaya, K.H.M. Rodjiun, Hadji Intje Achmad Saleh
Daeng Tompo, Kasim, Mr Gele Harun, Sutan Soripada
Mulia-, Ischak Surjodiputro, A. Yasin, K.H.M. Sjukri,
A. Anwar Sanusi, K. Hadji M. Ramli, Djamhari, Abadi, Baheramsjah St. Indra, Slamet Jv., Prawoto Mangkusasmito, Hendrobudi, K.H. Achmad AzharY, Ir Sakirman, Ni.
Hadji Ibrahim Siti Ebong, Ni. Siti Salmi Sismono, Saifudin
Zuchri, Susilo Prawiroatmodjo, R. Sudibjo Widjojokoesoemo, M Sumbarhadi, Mr Wongsonegoro, Achmad Sumadi,
Prof. S.M. Abidin, Moh. Munir, Ni. H.Ratu Aminah Hidajat,
Taufiqurrachman, Sukarni Kartodiwirjo, Prgf. Dr _Prij_ono,
Mohamad Sardjan, Mohamad Lukmanul Hakim,_Nj. 5u*sinah Wirjowratmoko, Setiadi Reksoprodjo, Tan Ling
Djie, Sarmidi Mangunsarkoro, Asnawi Said,- ry.f" ,Hasbullah, Moh. Sjafei Wirakusumah, Prof. H. Abdul Kahar Muzakkir, Mohamad Pattisahusiwa, Dr J. Leimena, Drs A.R.
R. Andelo, Abdul Radjab Daeng Massikki, Hadji Abdullah
Addari, K.H. Muhamad Isa Anshary, Emor Djajadinata,
Atmodarminto, Nj. Sulasmi Mudjiati Sudarman, Hadii Zainal, Nj, L. Soetrasno, Mr Wilopo, Os,man Raliby, Nadimah
Tandjung, Soediono, H.M. Zainuddin, Sju'aib, Mr Iskaci'Tjokrohadisurjo, Nj. Mien Sutari Abdut Gani Suriokusumo, K:
H. Abdutwahab, K.H.M. Dachlan, Mr Hamid' ^{lgddrie,

Soedijono Djojoprajitno,

Bisri Kijai Hadji 'Mustadjab,

H.
M. Salim Fachry, K.H. Masjkur, Nirahuwa Melkiamus,
Baraba Abdullah, Umar Salim Hubeis, R.M. AIi Mansur,
Ahmad Nawawi Saleh, Mochamad Tam, Achmad Zakatia,

H. Ridwan, Maschoen Hadji Achmad Fauzy, Nj. Adiani
Kertodiredjo, M. Ng. Gede Sosrosepoetro, R. Imanudin,
Abdul Choliq Hasjim, S.U. Bajasut, Moenawar Djaelani,

Hermanu Adi Kartodihardjo, K.H. Sauki Ma'sum Cholil, R.
H. Aliurida, K. Hadji Moh. Toha, Kj. Abdulmanab Murtadlo,
R. Mochtar Praboe Mangku Negara, Kasijati, K.H. Abdoel
Channan, Datoe Poetrawati, K.H. Achmad Zaini, H. Nachrowi Thohir, Sajogia Hardjadinata, H. Soekron, Kijai Hadji Harun, K.H.A.S. Mansjur, K.H.A. Bakrisidiq, Nihajah,
Ali Masjhar, Hadji Abu Sudja, Alwi Murtadlo, R.D. Soeparta Partawidjaja, K.H. Anas Machfudz, Sastrodikoro,
Kijai Zahid, Moeljadi Notowardo;o, H. Moh. Thohir Bakri,
Rd. Soenardi Adiwirjono, Achmad Anwar, Mr R.M. Abdulmadjid Djojohadiningrat, Muntaha, Sarikoen Adisoepadmo,
Ali 'Markaban Harsono, R. Sudja.rwo Hdrjowisastro, Muhamad Hasbi Ash Shiddieqy, Dr Soembadji, R.S. Hadisoenarto,
H. Soetadi, Tedjo, Nj. Soenarjo Mangunpuspito, S. Sardjono, Dr Sahir Nitihardjo, M. Pratikto, Suputro Brotodihardjq H. Muchidin al. Churaifis, Abdul Djamil Misbach,
Mr Soejoedi, Achmad Mudatsir, K.R.H. Abdutrlah Awandi,
K.H. Ali Maksum, H. Mr Kasmat, K.H.R. Fatchurrachman
Kafrawi; R. Sardjono, Oetomo, Nj. S.D. Susanto, Prof. Ir

Purbodiningrat, Affandi, Soehari al. Kusumodirdjo, Nj.
Solichah Saifoedin, S. Danoesoegito, Mr Mohamad Jusuf,
Mochamad Salim, Soelardi, Saleh (Saleh Abdullah), Dr
Soehardi, Kijai Hadji Mochamad Cholil, Achmad Dasuki
Siradj, Toeraichan Adjhoeri, Soepardan Martosoewito,
Roespandji Atmowirogo, Mochtar, Sadji Sastrosasmito,
Karkono, Mr K.R.T.S. (Soedarisman) Poerwokoesoemo, V.
B. da Costa, Moh. Doerjat Karim, Baswedan Abdulrahman,
Zainul Arifin, Dr Roestamadji, Kijai H. Maksum, Raden
Ido Garnida, M. Kamawidjaja Sujud;' Moehamad Soekarna
Soetisna Sendjaja, Madomiharna, Suratno, R. Soeganh
Gana'koesoemah, Mas Muhamad Bachar, Sjadeli Hasan, Oes-

madi, Asmara Fladi, K. Hadji Abdulrachman, Boediman
Triasmaifboedi, Radja Kaprabonan; Enin Sastraprawira,
II. Husein, R. Abtlulrochman Wangsadikarta, Hadji Muha-

mad Dachlan, Rd. Hollan Sukmadiningrat, M. Rusjad Nur70

din, Rd. Suparno, R. Moh. Sjafe i, Abu Bakar, Achma9 Dasuki, Raden Sutalaksana, K.H.A, Dimjati, D. Sukardi,,4"dji Asmawi, M:H. Moehamad Sjadjari, _H. Ismail Dahlan
Mustafa binti Sajid lVI. Tolih, HDjuru-Alam, Sjarkowi
-bin
Moh. Nur, Hadji Umar Bakry, Hadji
Mbhamad Toha
Mansur, Dt. Nagari Basa, H. Sjdmsiah Abbas, Hadji Sjarkawi, Tengku B"y bin Tengku Mahmud, Mochtar Husin,
sjech Ibrahim Musa, Dr Abdul Manap, H. Abdurrahhim
Abilullah, Edward Doran Damanik, Mochamad Ali Hanafiah Lubis, Anwar Nasution, Rumani Barus, M. Arsjad Th.
Lubis, Zainal Abidin, H. Muda Siregar, H. Adnan Lqbis,
M. Sabri Munier, Ibrahim Usman, Hadji Ali bin Hadji
Usman, Muzani A. Rani, H. Mhd Basiuni bin H. Imran,
Abdullah Jazidi, H.M. Marwan Nur Hadji Abdurachman,
bin Ismail, Darmawi Munawir, H.M. Hanafi Gobit, H.
Husain Qadry, Hadji Ruhajah Abduthamid, Said Abubakar
hin Said Achmad, Ds Wilhelm Johannis Rumambi, Drs
La Ode Manarfa, Jakin Intan Parmata, H.S. Djamalluddin
Dg. Paremma, Abdurrahman Sjihaab, Andi Pallawarukka,
abOut Muin Daeng Myala, Siti Ramlah Azis, Abdut Rahim
Munier, Siswasudarmo, Mhd Arifin bin Abdurahman, I
Gusti Ketut Ngurah, A.J. Toelle, Gulam, Alimin, Setiati
Surasto, Kijai Hadji Akrom Chasaeni, Mr Achmad Astrawinata, Kijti Hadji Munif, K.H. Dahlan Abdulqohhar, Mas
Djapengskarso, Arnold Mononutu, K. Uo.! n{9c!{udz-Ef-fehdie,-Kijai Hadji Tjikwan, Ni. Mr Tutilarsih Harahap,
Ds T. Siliombing; Uibanus Poly Bombong, Sarwono S.
Soetardjo, Argo Ismojo, Firmansjah, Ni: Trqsla Sungkawati Garnida, Hoesain Poeang Limboro, A.S. Dharta, Abubakar St. Lembang Alam, R. Achmad Soekarmadidjaja,
Sjamsoe Harja-Udaya, Pangkoe bin Umar, Soedjono. TjiPt-opi'awiro Usman Hamid, R. Moed.loko Koeso_emodirdjo, Achinah'Bastari bin Achmad Daud, .tllarinus Johannes Kappers,
Djafri, Maimunah, R. Soetedio, Muhd $min La {ngL", M
Torey, Oemarsidik Soenarjo, 'Djoko
A: Chanafiah; Jean'Bushairi,
Muhd Djazulie Kartawinata,
Oentoeng, Achmad
Utarjo, Raden Umar Anggadiredja, Nur Sutan Iskandar,
Sutan Malano, Sjamsulhadi Kastari, ,R.
Sawiiudin gelar
'AAimitrardja,
Sutan Mohamad Jusuf Samah,
Duldjamit
Sutir,irbul Ker'towisastro, R; Usman Ismail, Sapija ;Mathys,
Ismail Kartasasmita, Usman Mufti Widiaia, Suparfli, Sla'
met $., Karsono, Sumawarsito, Rt. Dzukhri Mohamad, S.
Y"L

Notosuwirjo, R. Hasan Nata Permana, Izaak Riwoe Lobo,
R.A. Sri Kanah Kumpul, W.A. Lokollo, R. Soelamoelhadi,
K. Muhammad Afandi, Dr T.A. Djalil T.M. Junus, Dr
Hasnil Basri, H. Husein Thaha, Kwee Ik Hok, R. Iskandar,
Andi Kasim, Rd. Apandi Wiradiputra, Ds J.B. Kawet, Mohamad Ahjar, Wikana, A. Djoedjoe, Sahamad Sudjono,
Soelaeman Effendi, Ds E. Uktolseja, Estefanus Kandou,
H. Abdulhafidz b. H. Soelaeman, Mr R.II. Kasman Singodimedio, Abdulwahab Turcham, O.N. Pakaja, Rd Male Wiranatakusumah, Gulmat Siregar, Suxmantojo, R. Soendoro Hadinoto, Rustama Ikrat, Moh. Fatchan, Askandar
Hadji Masjkoer, Hadji Abdulkabir, Achiiad, Dachlan Loekman, Atang Moch. Muchtar bin Tohir, Bey Arifin, Abdul
Moe'in Usman bin Abdul Moe'in, Jahja Jacoeb, Ismail
Nongko, Dr Koesnadi, Samhudi, Hendra Gunawan, O. Hulaimi, Roesni Tjoetjoen, Moechtar Moestop&, Raden Moeljono Moeljopranoto, Kasimun, M. Tahir Abubakar, K.R.T.
Prakosodiningrat, Sadad Siswowidjojo, Aminuddin MuchIis, Amir, Basuki Resobowo, Dr J.F. Mohede, Raden Achmad Padmakoesoema, Muhamad Tauchid, ,Abdurachman
Said, R. Hidajat Djati, Oemar Said, Soedjatmoko, Mr
Kosasih Poerwanegara.

Wakil Pemerintah:
Ketua: Rapat saja buka.
Diumlah Anggota jang hadir pada malam ini 351 orang.
Saudara-saudara, sidang ini saja mulai dengan mempersilakan Saudara I.J. Kasimo.

I.J. Kasimo: Saudara Ketua, hasil usaha giat dari Pa-

nitia Chusus untuk peraturan Tata-tertib Konstituante selama 3 Minggu, dalam suasana kerdja-sama jang baik,
ialah terwudjudnja suatu Rantjangan Tata-tertib jang sekarang kita hadapi, Untuk pekerdjaan ini saja kira pantas

diutjankan terima kasih kepada alamatnja Panitia Chusus
itu dibawah pimpinan bidiaksana dari Ketua dan para
Wakil Ketua, hingga achirnja Rantiangan Peraturan Tata-tertib pada waktunja dapat diselesaikan.
Saudara Ketua, banjak dari ana jang tertjantum dalam
rantjangan itu dapat saja setudiui. Maka' dari itu dalam
pemandangan umum babak ke-I ini saja sementara hanja
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hendak menjinggung 2 soal sadja. Soal-soal jang hendak
saja singgung itu ialah:
Pertama: Mengenai pasal-pasal pendahuluan, didalam
rantjangan diwudjudkan dalam pasal 1 dan pasal 2.
Kedua: Soal Komisi-komisi Konstitusi.
Mengenai dua soal itu didalam Panitia Chusus njata belum tertjapai persesuaian faham, hingga dalam rantjangan
diadjukan beberapa atau lebih dari satu pendapat.
Tentang pasal-pasal pendahuluan atau chususnja mengenai funksi dan wewenang Konstituante, ada jan$_ b_erpendapat, bahwa Konstituante adalah Madielis Perwakilan
Rakjat tertinggi dalam Negara Republik Indonesia.
Saudara Ketua, dalam pandangan saja, jang tertinggi
Pemerintahan setjara demokratisdalam Negara dengan
-kedaulatan
rakjat. Dan _dinegara kita
parlementair ialah
ini sekarang kedaulatan rakjat itu diwudjudkan oleh dua
madjelis, ia'ni Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat, masing-masing dengan tugasnja sendiri, ialah: Konstiluante untuk merantjangkan dan bersama-sama dengan
Pemerintah menetapkan Undang-undang Dasar, sedang
Dewan Perwakilan Rakjat untuk bersama-sama dengan
Pemerintah menetapkan segala undang-undang lainnja,

mengontrole Pemerintah dengan konsekwensi dimana
perlu mendjatuhkan Pemerintah.
Mana jang lebih tingei antara dua madjelis itu bukan
soal, kar-ena tidak ada hierarehie atau subordinasi antara
jang satu sama lainnja. Dan dalam Undang-undang Dasar
Sementara jang sampai kini masih mendiadi pegangan
kita tidak terdapat satu pernjataanpun, iang menjebut
Konstituante itu-lebih tinggi dari pada Dewan Perwakilan
Rakjat atau sebaliknja. Maka dari itu Saudara Ketua, menurut pandangan saja tidaktah pada tempatnla s_qm1 se_ka1i
didalam Peraturan Tata-tertib Konstituante disebutkan,
bahwa Konstituante itu adalah madjelis jang tertinggi.
Or:ang boleh sadia berpendapat begitu dalam sanubarinja,
tetapi djanganlah hendaknja pendapat itu dinjatakan dalam Peraturan Tata-tertib.
Apakah pada temnatnia diniatakan' dalam' Tata-tertib,
bahwa Konstituante itu dalam funksinja menentukan Undang-undang Dasar me,mpunjai wewenang diatas Presiden
dan-Pemerintah, itulah soalnja saja serahkan kepada ka?8

wan-kawan anggota jang lebih ahli pada lapang jang berkenaan dari pada saja.
Saqdara Ketua, sekarang rnengenai soal kedua jang
hendak saja singgung, ialah soal Komisi-komisi Konstilusi-,
jang akan dibentuk nanti sebagaimana diatur dalam pasal

46 dan selandjutnja dalam Rantjangan Peraturan

Tata-

tertib.

Mengenai komisi-komisi itu sebenarnja sampai kini' belum terdapat gambaran jang djelas, misalnja mengenai
sifatnja dan tugasnja. Jang terang hanjalah, bahwa komisikomisi dapat dibenhrk oleh Panitia Persiapan Konstitusi
untuk mengadakan persiapan tentang bagian-bagian chusus
dari tugas Panitia Persiapan itu.
Ada jang berpendapat, Saudara Ketua, bahwa Komisi-

komisi

itu harus bersifat permanent seperti

seksi-seksi
dalarn Dewan Perwakilan Rakjat. Tbtapi menurut penda-

pat saja mengambil tjontoh dari Dewan Perwakilan
Rakjat dalam hal ini tidak atau kurang pada tempatnja.

Dewan Pdrwakilan Rakjat adalah. badan jang terus-menerus berdiri, hanja sadja susunannja tiap sekian tahun sekali diubah, sedang tugasnja berdjalan djuga terus menerus
dalam arti tiap tahun kembali lagi, misalnja membitjarakan
anggdran belandja, sedang pekerdjaan Pemerintah berdjalan terus djuga tidak ada hentinja, hingga tugas mengontrole pekerdjaan itu oleh Dewan Perwakilan Rakjat djuga
harus berlaku terus. Begitulah untuk memudahkan atau
melantjarkan pekerdjaan Dewan Perwakilan Rakjat, lalu
dibentuk seksi-seksi, masing-masing dengan tugas tersendiri mengenai sesuatu lapang Pemerintahan, misalnja
seksi A mengenai lapangan jang diliputi oleh Kementerian
Perekonomian, seksi C mengenai lapangan jang dilingkungi oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Agra-

ria. Seksi-seksi, itu bersifat permanent, karena

memang

terus ada persoalan pada lapangan masing-masing jang
minta perhatian Dewan Perwakilan Rakjat.
Tetapi menurut pendapat saja, tidaklah begitu sifat tugas komisi-komisi jang akan dibentuk nanti dalam Konstituante. Komisi ini pada saat dibentuknja mendapat tugas
terte4tu, misalnja dibentuk suatu komisi dengan tugas
mernpersiapkan bagian Undang-undang Dasar mengenai
Bendera Negara. Saja kira, dalam beberapa rapat dalam
waktg jang singkat tugas ini dapat diselesaikan, hingga
T4

rnemberi sifat permanent kepada komisi
tidak ada gunanja
-arti
bahwa komisi ini akan tetap berdiri sampai
ini, dalam
achir hidupnja Konstituante. Mungkin ada jang ta_lu !9*'
dak mengatakan, bahwa Kornisi Bendera ini terus berdiri,
tetapi sesudah tugasnja tentang persoalan bendgra_selesai,
talu-diberi tugas lain, misalnja menjiapkaq bagian Undang-

undang Dasar mengenai soal pengawasan keuangan negara.
Dalarn-hubungan ini saja hendak bertanja, S3u{ara Ketua,
apakah ada djaminan bahwa susunan komisi iang semula
dibentuk mengenai persoalan bendera, djuga akan :tepat
untuk mempersiapkan rantjangan pasal-pasal te4tang pengawasan Keuangan Negara?
Dengan tjontoh dimuka ini, saja hanja hendak mendjelaskanl Sauhara Ketua, bahwa saja tidak dbpat menjetudjui pendapat jang mengehendaki, supaja se,gera sesudah
t6rbentuknja Panilia Persiapan Konstitusi, lalu dibentuk
sebanjak mungkin komisi, jang masing-masrrl$ bersifat
permanent dan dengan tugas tersendili, lang dju_mlahnja
itu metiputi seluruh bagian-bagian Undang'
lugas-tugas
-Dasar. Jangdemikian ini akan merupakal tjara
undang
bekerdJa jang tidak atau kurang efficient. Sifatnj_a atau
isinja bagian-bagian dalam Undang-undang Dasar itu begitu tali-temali,- hingga iang satu tergantung dari pada
ir"g lain. Dengan sekatigus membentuk sebanjak pupEfin
i<omisi sepertilermaksud dimuka, hanja _akan timbul situ'
asi, bahwa ada beberapa komisi iang tidak terus {tp*t
mulai bekerdja, karena harus menunggu dulu pekerdjaan
komisi lain.
Ambil sadja misalnja dibentuk komisi mengenai soal
otonomi daer-ah dan djuga suatu komisi tentang' perimbangan keluangan antara daerah dan- pusat. Peraturan
otcinlmi dan peraturan perimbangarr keuangan itu tentu
akan berbeda iitatn3a dalam negara jang berbentuk kesatuan dari pada dalam rogsra iang berbentuk federasi.

itu kedua komisi mengenai otonor4i dan ten'
tang perimbangan keuangan itu lalu akqn leryaks1.-meMaka dari

nunggl seleEainJa pekerdjban komisi lain lagi jang dibentuk untuk memetjahkan soal bentuk negara; kesatuan
ataukah federasi. Baru djika mengenai bentuk ini sudah

ada ketentuan, maka kedua kornisi tersebut dapat mulai
bekerdja. Suatu djalan lain bagi kedua komisi ini ialah
rnashg-masing menjiapkan dua rnatjarn' rantiangao, jang

.Y5

satu untuk negara kesatuan dan jang lain untuk negara
federasi. Tetapi djuga dalam hal ini akan terbuang dengan
sia-sia banjak waktu serta tenaga, djadi tidak ,ertcient.
Maka kesimpulan saja mengenai persoalan komisi-komisi itu ialah, bah-wa pembentukan komisi itu hendaknja
dilakukan menumt kebutuhan tiap-tiap waktu sadja r.iu"ri
dengan djalannja perkembangan pekerdjaan mengenai
pembuatan rantjangan undang-undang Dasar. Komisi-komisi itu tidak diberi sifat permanent.- Dan untuk mendapatkan djaminan lebih besar mengenai tepat atau baiknja
susunan komisi-komisi berhubung dengan tugasnja masing-masing, hingga komisi-komisi itu iebanjak mungkin
terdiri dari anggota-anggota jang mempunjai minat besar
serta keachlian pada lapang tugasnja, maka hendaknja
djang,an a priori dibatasi, bahwa jang dapat mendjadi anggota komisi itu melulu anggota"anggota Panitia-Persiapan,
dengan tidak ada kemungkinan bagi anggota Konstituante
lainnja jang bukan anggota Panitia Persiapan untuk diangkat mendjadi anggota dalam komisi itu.
_ Pendapat saja, djanganlah mengenai kesempatan untuk
duduk dalam komisi-komisi itu diadakan perb-edaan besar
antara Anggota Konstituante tevens Anggota panitia dan
Anggota Konstituante biasa bukan Anggota panitia persiapan.

Maka dari itu Saudara Ketua, saja tidak dapat menjetudjui pegdapa! kedua dan pendapat ketiga m-engenai -ajat
(1) pasal 49 d.alam Rantjangan Peraturan Tata-tertib, jang
mengehendaki supaja melulu Anggota-anggota Panitia persiapan sq$jalah iang dapat diangkat m-endjadi Anggotaanggota Komisi. Tetapi saja dapat setudju sepenuhnja dengan pendapat pertama mengenai ajat (1) pasal 46 tersebut.
Saudara Ketua, dalam hubungan persoalan komisi ini,
saia hendak sedikit membentangkan gambaran saja mengenai djumlah sidang dan pembagian waktu satu tahun
berkenaan dengan tjara bekerdjania Konstituante.
_ Saja bermufakat dengan ajai (Z) pasal 4 Rantjangan

Peraturan Tata-tertib, jang menjatakan, bahwa sidang
plen-o Konstituante diadakan sekurang-kurangnja 2 kali
setahun

P"l"p
dahului
_

tiap sidang pleno itu biasanja dioleh sidang Panitia Peisi-apan jang memberi
b_alangan saja,

bahanftahan jang telah disiapkannja untuk sidang pleno
76

'

dan padq achirnja sidang pleno segera diikuti oleh sidang
Panitia Persiapan jang amat pendek sadja untuk menerima instruksi-instruksi atau keputusan-keputusan dari
sidang pleno itu dan mengambil tindakan, seperti misalnja
membentuk komisi-komisi jang diperlukan berhubung dengan- keputusan-keputusan serta instruksi-instruksi dari
sidang pleno tersebut. Sesudah itu diadakan reces pandjang, dalam waktu mana komisi-komisi bekerdja menjeIengfarakan tugasnja. Djadi kongkritnja gambaran saia
adalah sebagai berikut:
Tiap djangka wit<tu setengah tahun atau 26 Minggu
dimulai dengan sidang pleno jang lamanja,,ambil misalnja,

7 Minggu; sidang pleno ini segera diikuti oleh

sidang
Panitia-Persiapan pendek, lamanja lebih kurang 1 iVlinggu
sadja untuk menerima keputusan-keputusan dan/atau

,

insfruksi-instruksi asal dari sidang pleno. Dalam waktu
pendek tersebut Panitia PersiaPan mengambil tindakan^tindakan,
misalnja membentuk komisi-komisi iang diperlukan berhubung dengan keputusan-keputusan dan instruksi-instruksi berasal dari sidang pleno. Sesudah itu diadakan reces pandjang lamanja lebih kurang 9 minggu atau
dua bulan dan tialam tempo ini komisi-komisi jang dibentuk
itu mengerdjakan tugasnja. Habis reces pandjang Panitia
Persiapan Konstitusi mengadakan sidang l_agi. sel_ama lebih
kuran! 5 minggu, misalnja untuk membitjaraEan hasil
komisi-komisi dan melakukan persiapa1:Perpekerdjaan
-untuk
sidang plenq berikutnja. Sesudah sidang
3iapan
paiitia Persiapan ini, diadakan reces pendek selama lebih
kurang 4 minggu, waktu mana antara lain diperlukan untuk minjampalkan bahan-bahan jang disiapka_n o19h Panitia Persiapan itu kepada para anggota Konstituante
semuanja, hingga mereka ini nanti siap menghadapi sidang p[eno. Sekianlah dengan singkat _gamb?{an saja mengeiai pembagian waktu setengah tahun, hingga dalam
masa 1 tahun ada:
2 kali sidang pleno, lamanja totaal' L4 minggu;
4 kali sidang Panitia Persiapan, lamanja totaal L2 minggu;
2 kali reces pandjang, Iamanja totaal 18 minggu;
2 kali reces pendek, lamanja totaal B minggu;
Djadi totaal djendral 52 minggu atau penuh 1 tahun.
Sekian Saudara Ketua, terima kasih.
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Ketua: Dipersilakan Saudara Siauw Giok Tjhan.

'Iebih dafrutu te-

sempatan berbitjara dalam babak pertama ini hendak saja
gunakan untuk menjamFaikan penghargaan saja pada Panilia Chusus, jang telah berhasil membantu sidang pleno
ini dengan sebuah usul Rantjangan Tata-tertib, sehingga
dapat melantjarkan djalan permusjawaratan kita ini, sekalipun disana-sini dalam rantjangan Tata-tertib itu masih
didapat pendapat-pendapat jang belum dapat diketemukan satu sama lain.
Pun patut disampaikan djuga pernjataan penghargaan
pada'Panitia Pelapor Panitia Chusus, jang telah menjampaikan laporan tentang tjara bekerdja Panitia Chusus- itu.
' Dalam menjampaikan penghargaan saja setinggi:tingginja'padd Panitia Chusus dan Panitia Pehpornfi saja
ternjata tdrpaksa menjampaikan djuga rasa menjesal saja,
bahwa dalam memperhatikan tugas Panitia' Pelapor itu
sgperti iang ditentukan 'oleh Panrtia chusus, jahg djuga
diketahui oleh Saudara Ketua, didapat kenjataan,- bahwa
togas Panitia Pelapor belum dilaksanakan seturutrnja atau
Panifia Pelapor tidak memperoleh kesempatan untuk melaksanakaR seluruh tugasnja.
Supqja djelas, fainlfr saja kutip tugas Panitia Pelapor
seperti jang dilaporkan sendiri, jaitu seperti berikut:
Membuat laporan mengenai djalannja perrnusjawaratan, dengan tiada rnenjebut nama- dan golongan
pembitjara;
a. Merurnuskan pendapat-pendapat jang sudah mendapat persetudjuan dalam Panitia Chusus sebagai
- bahan utama dalam rapat pleno;
b. Merumuskan pendapat-pendapat jang djauh berbe-

L.

2.

e

3.

.

daan;

Menghimpun perbedaan-perbedaan jang ketjil,
baik dalarn forrnulering maupun semangat dalarn

suatu categorie;
Mendjawab. pertanjaan-pertanjaan jang bersifat teh-

nis-informatoris.

'*

Saudara Kgtg?, bahan-bahan jang disampaikan -pada
Konstituahte ialah Rantjangan Peraturan Taia-tertib dan
78

laporan Panitia Chusus, iang praktis merupakan pelaksa'
naan tugas 2, sub a, b dan c.
Tugas- periama, jaitu membuat laporan ten'tang djalannja p"ermirsjawaratan .dengan tiada_menjebut. nama dan
gfiloigan, jing dapat memberi gambaran te-ntang alasan'
itasai j"tg mlnjebabkan dipertahank_an berb_agai matjam
pendapit,
Iernj ata belum disarnplikan lepada KonstitUante.
- Saji kemukakan
hal ini, Saudara. Ketua, tidak dpngan
makiud untuk menegor siapapun djuga, tetapi lelQorong
oleh keinginan untu[ dapal melqntjarF.an p.eqbitiara.an;
karena naiiat< matiam pendapat, jang -disertai alasah-alasan Oararnjd akan tLnin dimengerti daripada- apabila hanil
pendapat-iendapatnja sadja jang dikemukakan seperti
halnja sekarang ini.
fugas Panitia Pelapor jaqg ketiga, . jaitu - mend;jawab
p*itrijran-pertanja_an j1ng bersifat . tehnis-informhtoris,
iein5ttt beium diiaksanat<an. Apakah tlgas itu dihapuskan
Aif"ii pengetahuan. Panitia Pelapor? Pertanjaaq ini 1i*kita
nui, rc1ika" Saudara Ketua _ mengumumkan, - bahwa
.
dengan pemandangan umum- babak pertama
sadja
muiai
-t"npa
""Aa
k6serniratan untut ryelgadjltkqn pertaniSini
n^ersitat tehnis-informatoris, i"ftg di'
;n-peititt;""tt
"pada iang
panitia Pelapor untuk mendjawab.ni..:
luglstan
-,
"Ual
ini iaja kemukakan djuga, terdorong olqh keinginan
untuk membantu dilaksanakannja keinginan Saudafa $e'
ffi; supaja djalan permusjawaratan dapat lantjar dan
:

.

uttt"Til?lt'.ru",

karena sekarang kita menghaoapl adanja
neinagai matjam pendapat didatam Rantjangan Tata-ter'
tib, jittg ,tidak diketahui alasan-alasan iang -menctorong
berlainan. satu
;tir;.i6ftnkannja perqdapat:pendap.at
irin. lain menlenii nerbagli maiSam ketentuan Tata'ter'
tin, *rna terpaftsa orang libba meraba-raba sendiri alasan'
Jiib." untut<^-menge*utiat an berbagai penda-pa! itu, djadi
sgtj3ia. Sesingk-at - thungkiT'I'
*"*p.it*tit usahi berbitjara
l;il6*"'n"Si*;ief.i j""g tidak"ikut serta- duduk rdalain
Panitia Chusus dan kelompok-kelompoknja'
Santjangan. TataSaudara Ketua, dalam niempeladjari
-Panitia Clqusus,
perhatian
tertib jang disampaikan oleh
r."git teriarit pada perso_alan _{edyd3kp Hukum
Konstituante seperti ierteri dalam Bab tentang pasal'
pasal pendahqluan.

ipg

;

r.j.

I
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Persoalan

itu rupanja berkisar pada persoalan hubungan

Pemerintah dan Konstituante, jang mesti mengatur djuga
batas-batas wewenang Pemerintah dan Konstituante.
Dalam mempeladjari persoalan tersebut, orang memang
tidak boleh tidak berdasarkan ketentuan Undang-undang
Dasar Sementara pasal 134 dan 137 ajat (2) dan ajat (3).
Perumusan dalam dua pasal itu ternjata tidak:tiukup tegES, hingga rnenimbulkan persoalan: Apakah arti Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah selekas-Iekasnja
menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia?
Apakah betul Rantjangan Undang-undang Dasar iang te'
tah diterima oleh Konstituante dengan sekurang-kurangnja
dua pertiga djumlatr suara anggota jang hadir, harus segara
disahkan oleh Pemerintah, karena ajat (3) alinea 2 pasal
L37 menentukan: Pemerintah harus mengesahkan rantjangan itu dengan segera?
Saudara Ketua, sebagai seorang iang tidak mengikuti
djalan permusjawaratan dalam Panitia Chusus, saja memperoteh kesan, bahwa persoalan itu timbul karena ada
kechawatiran, bahwa Rantjangan Undang-undang Dasar
iang telah diterima oleh Konstituante nanti dengan_sefulang-turangnja 2/3 djumlah suara anggota iang hadi_r,
tidak akan-disahkan oleh Pemerintah. Oleh karenanja ada
beberapa orang anggota iang hendak mengusahakan adaketentuan iang tidak memungkinkannja.
nja
Apabila kesan itu benar, Saudara Ketua, maka baiklah
kita-tjoba menindjau, dalam keadaan bagaimana mungkin

timbul peristiwa itu, jaitu Pemerintah tidak

bersedia

iang telah
diterima oleh Konstituante menurut sjarat iang ditentukan oleh Undang-undang Dasar Sementara.

mensahk-an Rantjangan Undang-undang Dasar

Dalam keadaan perimbangan kekuatan didalam Parle.
men, jang mendjadi hasil Pemilihan Umum, dengan Per'
imbangan kekuafan dalam Konstituante, ada kurang, lebih
bersamaan seperti halnja sekarang ini, tentu sadja pr_aktis
tidak mungkin dapat terdjadi, bahwa Rantjangan Und31-9,=
telah diterima oleh Konstituante,'tidak
undang Daiar jang
-Pemerintah

jang bertanggung-djawab pada
disahkan oleh
Parlemen. Dikatakan, praktis tidak rnun$kin twdjadi,, ka=
rena suatu Rantjangan Undang-undang Dasl1 iang men"rperoleh dukungan sekurang-kurangnia 2/3 djumlah suara
anggota jang liadir, dan djumiah anggota iang hadif itu
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djuga harus sedikit-dikitnja 2/3 djumlah anggota sidang,
tentu sadja memperoleh dukungan dari partai-partai jang
djuga menguasai suara terban'jak didaiam Parlemen, sehingga Kabinet dapat dipaksa untuk mensahkan hasil
Konstituante itu.
Keadaan jang baik itu akan berubah, apabila Konstituante tidak berhasil untuk menjelesaikan tugasnja dalam
satu masa, satu periode tertentu, dimana per:imbangan
kekuatan dalam Parlemen praktis hampir bersamaan dengan perimbangan kekuatan dalam Konstituante, jaitu
seperti halnja sekarang ini. Apabila Konstituante sekarang
ini tersusul oleh adanja pemilihan umum baru jang menghasilkan perbedaan besar antara perimbangan kekuatan
dalam Parlemen baru dengan perimbangan kekuatan dalam Konstituante, maka akan timbullah kesulitan untuk
dapat memaksa Pemerintah, jang bekerdja berdasarkan
perimbangan kekuatan jang baru didalam Parlemen, untuk mensahkan hasil pekerdjaan Konstituante. Hal ini
tadi pagi telah disinjalir oleh Saudara Mangunsarkoro.
Untuk mentjegah djangan sampai Konstituante sekarang ini menghadapi kesulitan itu, maka perlu sekali
Konstituante itu mengatur Tata-tertib jang memungkinkan
Konstituante menjelesaikan pekerdjaannja dalam satu
masa, dimana perimbangan kekuatan didalam Konstituante
praktis hampir bersamaan dengan perimbangan kekuatan
didalam Parlemen.
Saudara Ketua, karena ada djuga pendapat, jang menghendaki supaja Konstituante mendjadi pelaksana kedaulatan Rakjat jang tertinggi, maka baik sekali kita perhatikan bersama ketentuan pasal 1 ajat (2) Undang-undang
Dasar Sementara, jang menentukan seperti berikut:
,,Kedaulatan Republik Indonesia adalah ditangan Rakjat dan dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan
Dewan Perwakilan Rakjatn'.
Djadi dengan adanja ketentuan ini, kita tidak mungkin
menentukan didalam Peraturan Tata-tertib Konstituante,
bahwa Konstituantelah mendjadi pelaksana tertinggi dari
kedaulatan Rakjat.

Patut djuga kita perhatikan bersama, bahwa sekarang

kita sedang menjusun Peraturan Tata-tertib Konstituante

dan oleh karenanja tidak memungkinkan kita untuk mentjoba Tnengusahakan adanja ketentuan-ketentuan jang ber81

sifat mengubah ketentuan Undang-ugdpg Dasar Semen'
tara. Lagipula menurut ketentuan Undang'und|{g Dasar
Sementaia,- hak untuk mengubah ketentuan didalam Un'
dang-uodang Dasar Sementara tidaklah diberikan pada

Kon-stituant6, melainkan pada satu badan lain, i11ng menurut p.asal 14d Undang-una"ttg Das_ar Sementara dinamakan
Madjefis Perubahan- Undaqg-und4-S Dasg, . jalg terdiri
dari"para Anggota Dewan Perwalntan Rakjat Sementara
dan Anggota-anggota Komite Nasional Pusat.
Saudara Ketua, kita Inau setudju atau tidak setudju
terhadap ketentuan-ketentuan jang drtj.antumkan dalam
Undang--undang Dasar Sementara itu, tetapi sebagai Tggota K"onstitua"nte kita tidak {"p".t melupakan, b,ahlv-a kita
fiarus menghadapi kenjataan-kenjataan seperti berikut:
Konstituante, kita telah bersumpah
Sebagai Anggota
-bahwa
kita masing-masing senantiasa
fterdJandji),
ifan-merirbantu memelihara Undang-undang Dasar.'
Pasal 140 Undang-undang Dasar Sementara menentukan, bahwa usul perubahan undang-undang Dasar

1.

2.

3.
4.

Sementara harus dipermusjawaratkan oleh satu badan, jang dinamakan Madjelis Eg*b?han Undangundang Dasar, djadi bukan oleh Konstituante.
Pasal 1g+ Undang-undang Dasar Sementara menen'
tukan: Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah
selekas-lekasnja menetapkan Undang-undang Dasar
Republik Indbnesia. Beisama-sama men_etapkan Undang-undang Dasar perlu diatur sebaiknja supaja
tidak menimbulkan sengketa.
Pasal 13? Undang-undang Dasar Sementara menentukan dua matjam sjarat untuk sahnja undang-undang
Dasar, jaitu:
a. Telah diterima dengan sekurang-kurangnja 2/3
djumlah suara anggota iang hadit, iaqg- diwadjib'
kln tidak boleh kurang dari 2/3 djumlah anggota
sidang.

Kemudian disahkan oleh Pemerintah.
" 5. b.
Pasal 13? Undang-undang Dasar ajat (3) alinea 2 me-

nentukan: Pemerintah harus mengesahkan Rantjangan Undang-undang Dasar itu dengan segera.
Saudara Ketua, djadi, berdasarkan kenjataan-kenjataan
jang diperintji diatas itu tadi, kita tidak dapat mengelakkan
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ikut-tjampurnja Pemerintah untuk dapat membikin Rantjangan Undang-undang Dasar jang kita telah terima nanti
mendjadi Undang-undang Dasar jang berlaku sah.
T_entang _ Pem_erintah harus mensahkan Rantjangan
__
Undang-undang Dasar dengan segera, perlu sekali diperhatikan, apa jang telah dikemukakan tadi, jaitu Konstituante melalui partai-partai jang diwakili didalamnja praktis
dapat memaksakan Pemerintah untuk mensahkan hasil
pekerdjaan Konstituante, terutama apabila perimbangan
kekuatan partai-partai, organisasi-organisasi didalam Konstituante praktis adalah bersamaan dengan perimbang;In
kekuatan partai-partai organisasi-organisasi didalam Pi'ilemen jang mendjadi sumber kekuatan bekerdja Pemerintah.

Tetapi seperti sudah dinjatakan djuga, Konstituante

pasti akan menghadapi kesulitan untuk memaksa Pemerintah untuk mensahkan Rantjangan Undang-Undang Dasar
dengan segera tanpa Pemerintah itu rnengehendaki pero,
bahan-perobahan mutlak, apabila perimbangan kekuatan
didalam Konstifuante berbeda djauh satu sama lain dengan
perimbangan kekuatan didalam Parlemen sebagai akibat
lambatnja Konstituante bekerdja, sehingga tersusul oleh
pemilihan umum lain untuk Dewan Perwakilan Rakjat,
jang ternjata menggambarkan perobahan keinginan Rakjat
setjara besar, seperti ditegaskan oleh adanja pergeseran
kekuatan setjara besar.
Kenjataan ini perlu diperhatikan oleh Konstituante, karena kenjataan itu memaksa Konstituante untuk menentukan Tata-tertib jang mendjamin mungkinnja Konstituante
bekerdja dengan gerak-tjepat.
Saudara Ketua, mungkin anggapan sementara orang,
bahwa Konstituante dapat menentukan sendiri tempo, jaitu
lambat-tjepatnja bekerdja, menurut kehendaknja sendiri,
dari uraian diatas itu terasa adalah kurang tepat. Hukum
demokrasi menentukan, bahwa kita harus berusaha djangan sampai Konstituante sekarang ini disusul oleh adanja
pemilihan umum jang dapat mengubah perimbangan kekuatan setjara besar-besaran.
Ini berarti, bahwa Konstituante ini harus berlomba dengan waktu dan akan menghadapi kesulitan, apabila kalah
dalam perlombaan itu. Oleh karenan3a didalam Tata-tertib
Konstituante itu harus ditjerminkan adanja kesungguhan
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Konstituante untuk memenangkan perlombaan dengan
waktu itu.
Dalam memikirkan tata-tertib jang mendjamin Konstituante dapat gerak-tjepat, tentu perlu dipikirkan prosedurpersiapan pembahasan (voor behandeling) dari sesuatu ketentuan dalam Rantjangan Undang-undang Dasar dan

prosedur penjelesaiannja.
Prosedur pemeriksailn persiapan dalam komisi dan panitia harus ditjegah main mengulangi peperiksaan, dan
perlu ada pembatasan waktu tertentu. Dalam hubungan
i$, Saudara Kefua, patut sekali diperhatikan, bahwa Panitia Persiapan Konstitusi tidak mungkln bekerdja seperti
Badan Pekerdja Konstituante didalam hal tidak ada Dewan
Perwakilan Rakjat, seperti ditentukan dalam pasal 139
Undang-undang Dasar Sementara. Keberatan terutama
terhadap tjara bekerdja Panitia Persiapan Konstitusi jang
dapat melakukan pemungutan suara adalah, bahwa pembitjaraan dalam Panitia Persiapan itu praktis sudah menentukan, sehingga harus terdjadi dengan mendalam. Pembitjaraan dalam pleno bersifat ulangan, jang tidak ada
perlunja, karena hanja diadakan untuk aksentueren perimbangan suara untuk keuntungan jang besar-besar sadja.
Disamping ini akan timbul adanja dua matjam klas anggota, jaitu ada anggota klas satu dan aoa anggota klas dua
untuk ,,stemvee" buat memperban;ak kelebihan ker4enangan atau mengurangi kekalahan suara partai besar
dalam perimbangan suara.
Adalah lebih sympathiek, apabila sistim Panitia Persiapan dihapuskan sama sekali, karena perneriksaan pendahuluan sesuatu ketentuan itu dilakukan dalam satu tingkat
dalam komisi, jang dibentuk menurut kebutuhan, japg
mendjamin partai dan organisasi jang mempunjai'seorang
wakil mengikuti perkembangan pembentukan Undangundang Dasar setjara seksama dari permulaannja.
Saudara Ketua, setandjutnja mengenai soal pemungutan
suara, baik sekali diperhatikan usul jang sympathiek dari
Nahdlatul Ulama (N.U.), jaitu mendjamin pemungutan suara setjara rahasia, jang mendjamin kebebasan memberi
suara bagi tiap orang anggota. Tetapi didalam pelaksanaannja perlu sekali dipikirkan tjara jang praktis untuk mentjegah terbuangnja banjak waktu beiharga.
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Soal lain jang penting dalam hal pemungutan suara,
ternjata dari ketentuan didalam pasal 137 ajat (2) Undangundang Dasar Sementara, jang tidak boleh ditawar-tawar.
Adanja ketentuan itu memang menimbulkan kemungkinan terdjadinja ,,dead-lock" atau djalan buntu iang sulit
diatasi.

Dalam hubungan menghadapi kemungkinan dialaminja
dead-lock jang tidak dapat diatasi, Saudara Ketua, kita
djuga -perlu berani menentukan, bahwa adania dead-lock
dalam prosedur menerima Rantjangan Undang-unda1g
Dasar, tiAat boleh menjebabkan Konstituante bekerdja
setjara berlarut-larut. Konstituante, selekasnja mendapat
kenjataan menghadapi dead-lock dalam menerima Ran'
tjangan Undang-undang Dasar, harus berani pula menja6kan dirinja gagal dalam mendjalankan tugasnja dan
dengan menjatakan telah gagal itu, harus pula disertai
pernlataan membubarkan diri, supaja _ Konstituante ini
sifatnja tidak abadi, disertai dengan andjuran, supaj_a Pemerinlah membentuk Konstituante lain dengan djalan
pemilihan umum lagi.
Sjukur sekali, apabila Konstituante iang sekarang ini
tidak akan mengalami kegagalan sematjam itu. Kita sernua boleh bersama-sama mendoa agar Tuhan memberi
kurnia pada Konstituante ini, supaja tidak mengalami kegagalan.
Saudara Ketua, berdasarkan uraian diatas itu tadi, ffi&ka saja memperkuat usul beberapa orang saudara anggota
jang mendahului saja, supaja didalam Peraturan Tatatertib ditentukan setjara tegas saat-saat Konstituante menjatakan dirinja telah bubar dan tjara Konstituante me-

-

njatakan dirinja dibubarkan itu.
Saja hendak mempertimbangkan pada sidang Konstituante jang terhormat usul tentang saat'saat Konstituante
harus membubarkan diri, jaitu seperti beriku.t:
1. Apabila Rantjangan Undang-undang Dasar jang diterima oleh Konstituante telah disahkan oleh Pemerintah
dan Undang-undang Dasar itu dinjatakan berlaku
sah dalam satu rapat istimewa Konstituante untuk
keperluan tersebut.
Apabila
Konstituante menghadapi kenjataan sudah
2.
tersusul oleh adanja pemilihan umum untttk Dewan
Perwakilan Rakjat, jang menghasilkan perubahan

#
perimbangan suara didalam Parlemen, jang tidak memungkinkan suatu Pemerintah iang bertanggung djawab pada Parlemen, untuk mensahkan hasil pekerrapat
djaannja Konstifuante lagi. Dalam hal
jang
menjatakan diri bubar harus mengKonstituante
usulkan pada Pemerintah untuk segera mengadakan
pemilihan umum unfuk membentuk Konstituante baru sesuai dengan perobahan kehendak Rakjat.

ini

3.

Apabila Konstihrante ternjata menghadapi ,,deadloek" uifuk mererima zuafir Rantjangan Undangundang Dasar sehingga Konstihrante menjatakan diri

gagal dalam melaksanakan fugasnja dan mengusulkan
Pemerintah unftrk mengadakan pemilihan umum untuk membentuk Konstifuante baru.
Saudara Ketua, tentang tjaranja Konstifuante menjatakan dirinja bubar, saja ustlkan diatur dalam Peraturan
Tata-tertib akan adanja rapat-rapat ehusus untuk rl€r€s;
mikan pembubaran itu, setelah rapat jang sah mengambil
keputusan setjara sah pula.
Rapat untuk meresmikan pembubaran Konstituante itu
dihadiri serta oleh Kepala Negara dan Pemerintah dengan
Kepala Negara memberikan amanat pembubaran seperti
halnja ' dengan pelantikan Konstituante setelah mendengar laporan Ketua Konstituante tentang putusan Konstituante, jang menjebabkan Konstituante merasa perlu untuk membubarkan diri.
Selandjutnja, Saudara Ketua, perlu djuga diperhatikan
kemungkinan rapat-rapat Konstituante tidak . mentjapai
quorum lagi, jaitu dalam hal-hal seperti berikut:
Konstituante telah tersusul oleh adanja pemilihan
umum untuk Dewan Perwakilan Rakjat, jang ternjata
menimbulkan pergeseran perimbangan kekuatan jang
sangat besar, sehingga timbul perbedaan perimbangan
kekuatan, jang tidak memungkinkan suatu Pemerin'
tah jang bertanggung-djawab pada Parlemen untuk
mensahkan hasil pekerdjaan Konstituante lagi. Keadaan demikian ini mungkin menjebabkan partaipartai jang menang dalam pemilihan umum baru itu
tidak merasa perlu untuk menghadiri sidang-sida$g
Konstifuante lagr.
Konstituante telah menghadapi dead-lock untuk menerima Rantjangan Undang-undang Dasar, sehingga

1.

2.
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menimbulkan kelesuan antara para anggota untuk
menghadiri lagi sidang-sidang Konstituante.
Dalam hal demikian ini, saja pertimbangkan, supaja didalam Tata-tertib diadakan ketentuan, bahwa apabila tiga
kali sidang Konstituante iang diundang berkumpul tidak
mentjapai quorum, maka Ketua mengadakan rapat chusus

dimana Ketua memberi laporan pada Kepala Negara untuk
kemudian mendengarkan amanat Kepala Negara, bahwa
Konstituante, jang dalam waktu tiga sid4ng tidak dapat
diundang berkumpul untuk bersidang, dinjatakan telah
membub-arkan diri. Pemerintah lalu mengumumkan adanja pemilihan umum untuk membentuk Konstituante baru.
Saudara Ketua, saja pribadi mengharap sangat, supaja Konstituante sekarang ini tidak akan mengalami nasib jang digambarkan diatas itu tadi. Tetapi walaupun demikian, ada
6aik sekali, apabila Peraturan Tata-tertib Konstituante
sudah mengaturnja terlebih dahulu dalam menghadapi
keadaan-keadaan iang tidak menjenangkan itu.
Kemudian saja hendak minta perhatian sidang Konstituante jang terhormat ini, bahwa didalam _usul Rantjangan
Peratuian Tata-tertib iang kita hadapi sekarang ini tidak
diatur prosedur penerimaan anggota baru, baik jang sedang menjusul, riaupun sebagaf penggantian.
Didalam beberapa hari berapat ini, kita telah mengalami, Ketua memberi tahukan, bahwa djumlah anggota
sidang Konstituante telah bertambah dengan seoralg atau
dua,,drang, karena Saudara Ketua telah mengambil sumpah anggota baru iang beium pernah disumpah, ltau
inenlumpah anggota iang mengganti anggota lain iang
mengundurkan diri.
Konstituante menghadapi kenjataan, bahwa djumlah
anggotanja sudah beitambah, taqp? mengetahuinja terlebili-dahuiu. Apabila ada anggota keluar, iqltu mengundurkan diri, maka oleh Sekertaris selalu dibatjakan surat
permintaan berhenti sebagai anggota.
Didalam meneliti sebabnja apabila anggota hendak disumpah tidak terlebih dahulu diberitahukal plga - si-d_ang
Konitituante, didapat kenjataan, bahwa hal ini disebabkan
oteh karena sesudah kita membentuk Konstituante ini ternjata masih dianut tjara bekerdja seperti sebelum ada pelantikan Konstituante.
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Menurut ketentuan Undang-undang Pemilihan Umum
nomor 7 tahun 1953, maka,kita mengenal disamping pa-

nitia Pemilihan Indonesia adanja Panitia

Pem-eriksaan

Surat-surat Kepertjajaan para Anggota sebagai 'alat pembantu Pemerintah. sebelum Konstituante ini dilantik,
maka Panitia Pemeriksaan setelah memeriksa surat-surat
para anggota jang terpilih, lalu memberitahukannja pada
Pemerintah. Seperti diketahui, berdasarkan Undang-undang
darurat nomor 1 tahun 1956, jang memungkinkan diun-dang bersidangnja Konstituante selekasnja 400 orang
anggota terpilih dinjatakan sah surat-suratnja, maka Konstituante ini telah dilantik. Sementara itu menjusul disahkannja surat-surat anggota jang masih kurang itu. Mereka
ini disumpah tanpa disahkan terlebih dahulu oleh Konstituante.
HaI demikian ini dapat menimbulkan kegandjilan, apabila sahnja seorang anggota disangsikan oleh sebagian
dari Konstituante atau karena ada beberapa orang anggota
mengetahui, bahwa anggota itu selama pemilihan umum
telah dihinggapi penjakit pikiran, umpamanja, sehingga
menunrt pasal 2 Undang-undang Pemilihan Umum tidak
mungkin disahkan sebagai anggota. Panitia Pemeriksaan
tidak memeriksa hal demikian itu, karena tidak termasuk
kompetensinja, apalagi mungkin tidak mengetahuinja, karena d,apat dirahasiaktrr, tetapi kebetulan diketahui oleh
sesama Anggota Konstituante.
Mengingat semua ini, Saudara Ketua, maka saja hendak
mengusulkan, supaja didalam Peraturan Tata-tertib diatur
dan diadakan ketentuan untuk membatjakan terlebih dahulu pada sidang Konstituante surat laporan Panitia Pemeriksaan tentang hasil pemgriksaan surat,surat anggota
baru, sebelum anggota itu diambil sumpahnja (djandjinja).
Anggota-baru baru diambil sumpahnja oleh Ketua, setelah
rapat Konstituante mensahkan diterimanja anggota baru
itu sebagai anggota, setelah rapat Konstituante mendengarkan laporan Panitia Pemeriksaan jang dibatjakan oleh
sekertaris.
Saudara Ketua, dalam pidato pembukaan Saudara Ketua
antara lain dikemukakan keterangan seperti berikut:
,,Kemudian untuk sedikit melandjutkan pembitjaraan
mengenai susunan Anggota Konstituante, perlu dikemukakan bahwa sesuai dengan keinginan para anggota
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untuk melengkapi keluarga Konstituante dengan wakil-wakil dari daerah Irian-Barat dan wakil-wakil

golongan ketjil seperti dimaksud oleh Undang-undang
Dasar Sementara pasal L35 ajat (3) berhubungan dengan pasal 58, kepada Pemerintah telah diminta untuk menjegerakan pengangkatan wakil-wakil tersebut.
Kita semua akan merasa lega, bilamana rnereka ,itu
sudah berada ditengah-tengah kita dan dapat mengikuti permusjawaratan tentang Undang-undang Dasar
dari awal mulanja".
Saja telah mengikuti keterangan Saudara Ketua itu dengan penuh perhatian dan saja mengutjapkan terima kasih
pada Saudara Ketua, jang telah mengambil initiatief untuk minta Pemerintah menjegerakan pengangkatan wakil-

wakil dari Irian-Barat dan wakil-wakil golongan ketjil
untuk memenuhi sjarat-sjarat Undang-undang Dasar Se-

mentara bagi Konstituante.
Mengingat, bahwa hingga sekarang usaha Saudara Ketua untuh minta Pemerintah menjegerakan pengangkatan
itu belum terlihat hasilnja, sedang dalam sidang ini Konstituante nanti akan sudah mulai menibentuk berbagai
matjam panitia sebagai pelaksanaan Tata-tertib iang akan
ditentukan, maka saja hendak memadjukan permohonan
pada Saudara Ketua unluk mengulangi sekali lagi desakan
itu pada Pemerintah, dengan permohonan sangat .supaja
sjarat-sj arat Konstitusi bagi Konstituante ini dapat dipenuhi dalam sidang Konstituante ini djuga.
Dalam hubungan ini hendak saja sampaikan djuga ha'
rapan, supaja Pemerintah dalam melakukan pengqn-gkatan
itu dapat- mendjauhkan diri dari sistim ,,koehandel" dan
lebih mengutamakan pengangkatan dengan memeRuhi diiwa dari ketentuan pasal 136 Undang-undang Pemilihan
Umurn, jang menentukan sjarat, bahwa pengangkatan ter-

djadi dengan mernenuhi keinginan golongan masingmasing.
Kesempatan

ini

hendak saja gunakan djuga untuk, melalui Saudara Ketua, mengharap bantuan partai-partai
jang diwakili dalam sidang Konstituante ini, supaja rneng-

adakan djuga desakan seperlunja, agar pengangkatan
wakil-wakil Irian-Barat dan wakil-wakil golongan ketjil

dapat terdjadi selama sidang Konstituante iqog sedang berlangsung sekarang ini djuga. Dengan adanja bantuan partai'
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partai Pemerintah, jang diwakili dalam Konstituante, da.
pat dipertjaja, bahwa pelaksanaan pengangkatan-pengangkatan itu untuk memenuhi sjarat-sjarat konstitusionil bagi Konstituante kita ini, tidak akan tertunda setjara berlarut-larut.
Sekian dulu Saudara Ketua, pemandangan umum saja
dalam babak pertama ini. Terima kasih.

Ketua: Sidang jang terhormat, berhubung dengan

apa

jang dikemukakan Saudara Siauw Giok Tjhan mengenai

pekerdjaan Panitia Pelapor jang dianggapnja belum lengk"p, sedangkan babak pertama pemandangan umum telah
dimulai, bolehlah saja terangkan, bahwa Panitia Pelapor
maksudnja masih bersedia untuk memberi pendjelasanpendjelasan sepandjang babak pertama dan babak kedua,
tentu sadja mengenai segala sesuatu iang terletak dalam
rangka tugasnja, sebagaimana dikatakan tadi mengenai.
perumusan pendapat-pendapat jang berbeda-beda jang bersifat tehnis informatoris dan lain sebagainja.
Djadi Saudara-saudara jang mendapat giliran berbitjara,
kalau memerlukdn sesuatu pendjelasan, bisa mengemukakannja sesudah babak pertama ini berachir, dan dimana
perlu Panitia Pelapor akatr memberikan pendjelasan. Lebih dari pendjelasan, itu tidak mungkin, 89tr djangan sampai Panitia Pelapor itu terlibat didalam perdebatan. Mereka
tidak membela sesuatu pendapat, melainkan mereka menerangkan perumusan jang disadjikan kepada Saudarasaudara. Ini untuk pendjelasan lebih landjut.
Saja persilakan sekarang Saudara jang terhormat Wongsonegoro.

Mr

Tfongsonegoro: Saudara Ketua, saja mulai dengan
mengutjapkan penghargaan kepada Panitia Chusus jang
telah berhasil dalam djangka waktu jang tidak lama menjelesaikan tugasnja rnenjusun Rantjangan Peraturan Tata-tertib bagi Konstituante. Bagi kami dapat menghargai
kedua tjara: baik semua pendapat disadjikan kepada sidang
Pleno seperti sekarang, atau sebagai usul Saudara Mangun.
sarkoro dan kawan-kawan anggota lain, ialah dimadjukan
dalam satu perumusan sadja. Jang pokok ialah agar suasana musjawarat tetap terpelihara.
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Dalam hubungan ini Saudara Ketua, ada segi jang meminta chusus perhatian kita. Termasuk sendi demokrasi
djuga, penghargaan majoriteit terhadap minoriteit. Ketju'
ali Kedaulatan Rakjat, kebebasan berfikir dan beragama
serta sendi lain-lain, pula hukum Negara iang berdasarkan
Trias Politica (atau model sekarang tjatur pradja), maka
penghargaan kepada minoriteit itu pun merupakan sendi
demokrasi.

Selain itu, pun menundjukkan djiwa besar serta keluhuran budi. Penghargaan tidak berarti memberikan titik
berat atau penilaian tebih dari semestinja. Penghargaan
adalah hanja kesebalikan dari memandang sepi, ole! kare'
na toch kalah suara. Dalam hal inilah rupa-rupanja Panitia
Chusus mengambil sebagai pokok dasar musjawarat. Oleh
karena itu, iemua pendapat dengan tidak amat menghiraukan besar-ketjilnja pendukung, dimasukkan semua didalam perumusan.
Inilah sesuai dengan suasana gotong-rojong dan sifat kekeluargaan jang Aimnim oleh bangsa kit?, Apabila kita
mengehendaki persesuaian, hendaknjalah,k!ta mentjari titik-titik persam-aan. Sebaliknja dengan selalu memandang
kepada titit<-titik pertentangan, tentulah persesuaian sukar
dapat kita tjapai, bahwa ,selalu menemui clash, sekali
tafi chlash dan kehebohan ilng s,el_aIu meradjalela. ,,To
taEe and to give" kata orang Barat dan dasar musjawarat
adalah pusaka bangsa kita.
Rantj-angan Peraturan Tata-tertib ini dapat kita kembalikan kbpada Panitia Chusus untuk mentjari- satu pgrumusan sadji. Tetapi prosedur ini akan memakan waktu ba'
njak, sedang keputusan terachir toch masih_ditangan sidang
Pien'o Konstituante. Oleh karena sudah terlandjur, marilah
kita tjoba mentjari djalan mengatasi kesukaran-kesukaran
ini dehgan lang-sung mentjari djalan Plgsedur jang tepat,
jang saja pertjaja penuh, dengan kebidjaksanaan Saudara
ketira tbntu aapat diketemukan, dan selandjutnja didukung
kita bersama.
oleh sifat kekeluargaan
Saudara Ketua, saja mempunjai pengalaman didalam
Parlemen Sementara sebagai Menteri dan dalam Parlemen
Pilihan Rakjat sebagai Anggota. Dapat kami katakan kesan
kami sebagii orang jang baru menghadiri sidang Konstituante janE kedua ini, kesan kami selama itu, bahwa_-rupa'
rupanja sifat-sifat baik itu digedung ini tetap terpelihara.
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Baik

disidang-sidang Panitia Chusus (sepandjang pendengaran saja) maupun baru-baru ini disidang musjawarat
diantara Saudara Ketua dengan para Ketua fraksi jang saja saksikan sendiri, maka selalu diambil djalan musjawarat itu. Pada rapat itu, Saudara Ketua tidak sekalipun
mengadakan pemungutan suara, dan semua keputusan dapat diambilnja dengan aklamasi, baik sesuatu hal diterima
atau bersama-sama ditolak.
Saudara Ketua, kalau saja berbitjara pada waktu ini, hanjalah bermaksud sebagai permohonan kepada sidang
Konstituante jang terhormat, agar suasana musjawarat itu

seterusnja selalu terpelihara baik-baik. Dan saja pertjaja,
bahwa dengan demikian pekerdjaan tidak akan berlarutlarut terlalu lama. Saja mufakat dengan andjuran beberapa orang Saudara Anggota, antara lain Saudara Mangunsarkoro, Saudara Saifudin Zuchri, Saudara Atmodarminto
dan Saudara Ir Sakirman, bahwa Konstituante tidak boleh
mengambil waktu terlalu pandjang guna menjelesaikan'
pekerdjaan membuat Konstitusi baru itu. Kalau ditaksir
dua sampai tiga tahun, saja kira sudah sama tengah. Diluar
sudah diramalkan, terutama sesudah melihat prosedur pemilihan Ketua-ketua, bahwa Konstituante ini baru dalam
waktu kira-kira lima tahun dap.at membuat Konstitusi baru.
Ditambah dalam suasana edjekan bahwa Pakistan toch barq
setelah bekerdja sepuluh tahun dapat membuat Undangundang Dasarnja. Tetapi harapan kami, semoga pekerdjaan
kita ini tidak memakan waktu lebih dari dua sampai tiga
tahun.

Dan apabila betul-betul si Besar mengenpng, artinja tidak mempergunakan, apalagi menjalah-gunakan kebesarannja, sebaliknja si Ketjil tidak mengengkel, artinja mendjalankan bermatjam-matjam boikot dan obstruksi, sebaliknja sedar akan keketjilannja, saja kira harapan dan permohonan kami dan beberapa orang Saudara anggota lain
itu pasti dapat terpenuhi.
Jang agak prinsipil dalam Rantjangan Peraturan Tatatertib ini hanjalah kedudukan Konstituante, hubungannja
dengan pemerintah dan Parlemen. Saja kira tidak dapat dipungkiri bahwa Konstituante adalah Badan jang tertinggi,
oleh sebab Konstitusi adalah sumber jang pertama dan
utama dari segala perundang-undangan. Tetapi Undang-un.
dang Dasar Sementara kita tidak terang dan tegas diper92

lengkapi dengan alat serta tl_"rq pengelaks4aalnja. 9l"tt
kirEn" itu, sloAan terang kedauhtannja ti$a!- dtgll dita-

war-tawar mengenai tugis dan wewenan-gnja Konstituante,
nr*"" penjalrrian forriilnja harus disalurkan
.pada salura":riiut^"n biasa. Mengenai ini saja kira Rantjangan . PerTata-tertib iatr-g dibuat oleh Panitia Chusus telah
"tui"tr
peganlan-iang lajak. Bafrwa sesudah Konsti'
*"*n"tikan
tusi baru itu &ir"esm"it<an fonstituante ini akan bubhr,_sebeiuf"i" tuO"tt dengan sendirinja,-terketju.ali apabila ada ketentiran-ketentuai tain dalani Konstitusi sendiri nanti.
Saudara Ketua, ada satu hal dalam Rantjangan Peraturan
Tata-tertih jang iedikit meragu-raguk-aq lra-rapaq kami ten'
t-"t penghirgian kepada minoriteit, t4"! ketentuan-ketentuail bahiva rintuk sesuatu tindakan diminta pendukulgan
piiing sedikit duapulu!_ anggota (Pasal L2 aiat (2) usul pei"n"frn atjara, paial 23 ajat (2) usgl penuturan permusjaitu semua hanjalah bTg tingkatan usul,
*"riti") seAang-keputusan
jang menentukan. Masih dibu'
belum sesuatu
tuhkan votum dari sidang Pleno.

Keduanja mengenai pembentukan Panitia PersiaPan
Konstitusil Aiambil dari perlipatan angJca liqa u.1luk-letiap
orang perwakilan (pasaf 45),- !-edqng bagi Panitia Chusus
sepglqh bagi masingiangiaiu hanja ditdhtukan perlipatanperobahan
angka. ini
in"s-ittg oran! perwakil"q.- Dengan
iuAan"tentu fiaius kita akui penghargaal te-rlqa$1p minolebih kasar.
iit"it adalah berkurang. Sifat-sifit demokrasi
Dalam hubungan ini, teringat oleh kami peraturan.suara
bagi para pemegang saham dalam N.V. Mg-ttfgt peraturan'
ba[aimana besar djumlah sah-am iang dimiliki seseorang
_

iJfiOeefnouder, hanialah diberikan suara enam Paling baIni semui perituran_-peraturan jang merupakan suatu
"j"[.
dari demokiasi, Saudara Ketua.
s6gi
"S.*oga
kechawatiran kami bahwa sedang !.t0j.tllnlah
nanti achirnja terbukti dan
suatu tindenz ,,verseherping"
'

Dan- semoga. demokrasi -tetap terdjamin dengan penghargaan sevvadia{nja terhad-ap. minoriteit. Saja Jtttg- peitama-tama kali akan mengakui kesa-

ternjata tidak benar.

lah-dugaan dan rabaan kami.
Dariseterusnja kita mendjalankan pglitik tidak setjara
ial"atr Nabi d"ari sistim politik dql.-t qpartaiMachiavelli,
'Barat
setjara
iang hanja mendasark_an politik kepada
-adti
kekuatan, menghimpun kekuatan.
,,machtsvorming",

t"
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Dikatakan ,,macht is recht, recirt is macht", ialah kekua.
saan itu hak dan hak adalah kekuatan. Bukan mengadu
kebenaran, melainkan mengadu kekuatan. Lihat saoia
bagaimana_ mengototnja Belanda memegang dan mempertahankan Irian-Barat dan serangan Inggris-prantjis teihadap l{esir, suatu demonstrasi jang terbesar pada- abad ini
terhadap filsafat Machiavelli.
Oleh karena itu Saudara Ketua, sebagai penutup saja
bermohon kepada Tuhan, agar bangsa kita, dimulai d-engan
kawan-kawan Anggota Konstituante, dikurniai dengan pusaka kita: eling (ingat, sedar) dan waspada. Ialah ingat
kepada tjita-tjita sutji jang didukung oleh budi luhur, sepi
ing pamrih, rame ing gawe. Tidak berbuat sesuatu hanja
untuk kepentingan diri sendiri, melainkan bekerdja giat
guna kepentingan umum dan Negara. Dengan sendjata
pusaka kita sendiri ini perundingan-perundingan tentu
berdjalan lantjar.
Kita mendjalankan politik tidak setjara Barat, tetapi
memakai tjara ke-Timuran, bahkan tjara Indonesia jang
berdasarkan moraal dan kebathinan.
Sekian, terima kasih.
Ketua: Saja persilakan Saudara Andi Gappa.

Andi Gappa: Assalamu alaikum warachamatullahi

wa-

barakatuh, Saudara Ketua jang terhorm.at, Saudara-saudara

sekalian, setelah mengikuti djalannja sidang tadi pagi,
maka ada alasan untuk menarik kesan, bahwa waktu atau
kesempatan jang telah diberikan kepada para Anggota
guna mempeladjari naskah Rant;angan Peraturan Tatatertib dan laporan Panitia chusus itu dan guna menjiapkan
pidatonja, terlalu singkat. setelah pada hari selasa Panitia Chusus memberikan laporannja, maka hari ini, Rabu,
terus djuga dimulai pembitjaraan-pembitjaraan dalam rapat pleno.
Melihat hasil pekerdjaan Panitia Chusus, sepandjang
tudjuannja guna merigistreer dan merumuskan pendapatpendapat dari pelbagai partai dan aliran itu, maka relatief
{apat dikatakan, bahwa Panitia Chusus sampai disitu sudah berhasil. Tetapi Saudara Ketua, dari titik itu masih
djauh sekali untuk nengatakan pekerdjaan Konstituante
ini mengindjak djalan jang lapang. Bilamana Konstituante
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I
tetah dapat menjelesaikan peraturan pemilihan Ketua dan
pemitihah Ketua sendiri pada sidangnj" j?tg pertama, 4""
l<emudian akan dapat mengatasi perdebatan-perdebatan
sekarang ini dan menghasilkan peraturan tata-tertib, _ maka udjiin dalam babak-babak pertama ini akan mendjadi
ukuran-ukuran minimum buat mengira-ngirakan, bagai'
mana kemudian Konstituante akan menempuh djalannja
dalam melaksanakan tugas selandjutnja. Moga-moga de'
ngan taufik dan hidajat Tuhan _J.ttg Maha Murah, kami
sekalian disini akan dapat menjelesaikan tugas iang berat
tetapi mulia ini.
Siudara Ketua, izinkanlah saja mengatakan disini, bahwa menurut pendapat kami, Rantjangan Peraturan Tatatertib ini nanjak perbedaannja dengan naskah Panitia
Negara. Djuga djika kita mengingat lqembqli, maka rantjaigan sainpai pada naskahnja jan_g_ telah ditetapkan.dari
pemififran Ketua-ketua Konstituante demikian
peraluran
-banjak
perbedaannja dengan naskah Panitia Negara. Berdasirkair kedua facta itu, bolehlah kita bertanja, bagai-

manakah nanti Rantjangan Konstituante sendiri akan
diteropong dalam madjelis ini? Baiklah kita menunggu
sadja.

kita mensinjaleer beberapa soal
pokok jang timbul dari mater! Rantjang?n Peraturan
Tata-terlib ini, maka nampaklah dihadapan kita antara lain
soal-soal sebagai berikut:
L. Sjarat 2/3 X 2/3 dari djumlah suara An_ggota Jang
trbOir dan hubungannja dengan pasal 137 Undangundang Dasar Sementara, jang diharuskan untuk menetapkan Rantjangan Undang-undang.
2. Pensahan Rantjangan Undang-undang Dasar dan hu'
bungannja dengan pasal L34 Unda4g-un{ang Dasar
Semintara, dengan adanja fikiran lain jang mengehendaki Konstitusi sudah disahkan oleh Konstituante
dan Pemerintah hanja tinggal mengumumkan.
3. Diadakannja pemungutan suara di Panitia Persiapan
Konstitusi atau tidak.
4. Imbangan djumlah Anggota Panitia Persiapan Konstituante dari banjaknja Anggota-sidang dan terbuka
atau tertutupnja rapat-rapat panitia tersebut.
Saudara Ketua, sekarang tentang sjarat 2/3 X 2/3 djum'
lah suara Anggota jang hadir.
S"audara Ketua, bilamana

I

Pasal 137 Undang-undang Dasar Sementara, jang nrengatur hal itu, sungguh unik saudara Ketua.
.telah
_B_arangkatr, 6 tahun jang lewat itu, orang-orang jang
mentjiptakan undang-undang Dasar sementara-itu,
memang lelah ada jang menjedari, peranan jang penting
dari pasal 137 tersebut dalam Konstelasi potititi Indon'e-sia, seperti kita hadapi sekarang ini. saja djuga turut hadir.
pad_a waEtu itu, Saudara Kefua, dalam menjusun Undangundang Dasar kita sekarang ini.

Pasal L37 undang-undang Dasar sementara

dengan

sjarlt kelebihan zuaranja 2/3 itu, disamping.mempui;ai
sumbernja_ d"ti pertinrbangan-pertimbangan feitentu-, dj,t-

ga bersumber lnda kelaziman, kalau tidak rlikatakan iua"an
satu konvensi. Mensahkan keputusan-keputusan dalam
pernbentukan Undang-undang Dasar, dianggap
dan mepentihg,
begrlg
sehingga ditetap-kan sjarat keten?ng
bihan ^su_?ra, ,diatas separuh tamban satu sadjai jaitu z/g
X 2/3 djamlah suara anggota jang hadir.
djika ditindjau dalam hubungan konstelasi po-...Y"n?ng
litik kita sekara,ng, tidak begitu gampang untuk ditjairai

-

-

fjga_t 2/-3-i!u-oleh_satu apa jang dinamakan orang-blok
ini dan blok itu, gjqttgr! dikata oleh suatu partai jang
b_esarpun. sualu djalan keluar dari rintangah, dimana
Konstituante dilgmpatkan, karena pasal teisebut dapat
diatasi dengan tidak mendongkrak salu ketentuan hukum,
tet-api dengan menjesuaikan

diri

dengan pasal 18?

itu

als

zodanig. sementara Konstituante sekarang sudah mulai
berdjalan, maka tak ada dasar reedl-nja- lagi untuk seEarang ini djuga merubah pasal 132 undang-undang Dasar
sementara itu. Dan kalau Konstituante ini membentuk

hukum melalui tjara-tjara mendongkrak hukum, maka
kita menodai diri sendiri, jang tak akan dapat dibersihkan
dengan seluruh air sungai Tjiliwung. Maaf saudara Ketua,
karena air sungai Tjiliwung sendiri tak bisa dipakai men-

tjutji.

saudara Kefua, baiklah kita mulai menindjau beberapa
probleemstelling lainnja tadi itu. Dalam usaha memetjahl."t_ persoalan-persoalan itu, rnau atau tidak, kita harus
b_erdjalan dalam batas-batas, sesuai dengan pasal-pasal
uldaqg-undang lasar sementara iang chlsus - menlatur
pqlet$iaan Konstituante, antara lain pasal-pasal 184 dan
137 undang-undang Dasar sementara.- Kita- harus selalu
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ter"pimpin oleh pedornan,-bahwa kita -membentuk undangyldang Dp.ar. mewudjudkan hukum dalam Negara jang
kita tjintai ini, dengan memperhatikan norm-norm hulum

pula.

Fraksi Madjelis_sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) menggquFaka! pendapat ini, karena adanja pendapat-pendap?t dalam Raltjangan Tata-tertib ini jang menundjuktan
adanj_a pula kehendak-kehendak jang prosedureei mau
memforsir berlakunja Rantjangan unaahg-undang Dasar
baru itu nanti.
_ Tegas, dalam pasal 2 pendapat ke-2 jang mengehendaki
Rantjangan undang-undang Dasar teius- disahkan oleh
Konstituante sendiri dan Pemerintah tinggal mengumumkan sadja. Djuga dalam Bab IX pendapaf ke-2 dari rantjangal_ ini, djelas sekali kehendak terseout tentang penelqp-ul_U_ndang-u_ndang Dasar jang tidak sesuai dengan pasal
134_undang-ugdqng Dasar sementara. Fraksi Madjefis sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) mempertahank-an pasal
1 pendapat pertama dan pasal 2 pendapat pertama ierta
penetapan
Prb IX pe-ndapat pertama, selaku tjara-tjara
pendapaf
ini kami
IJl4urrg-undang Dasar baru itu nanti.
jakin
tidak diragukan, karena kuatnja dari segi hukum
maupun dari segi kelaziman.
saudara Ketua, sebelum kami melandjutkan pembitjaraan _mengenai pasal-pasal selandjutnja, kami ingin mengemukakan satu pertanjdan pada Panitia chusus, tentang
motif_ dari penjusunan atau penempatan pendapat-pendapat
iang berb_eda dari satu pasal. Kenapa satu pendapat ditempatkan sebagai pendapat pertama, dan lainn;a sebagai pend.a_p1t t g-? atau ke-3? Saja kira itu ada motifnja. Kalau saja
tidak selah sangka, maka boleh djadi pendapat jang ditempatkan,lebih dulu oleh Panitia chusus dianggap lebih kuat
daripada jang disebut kemudian. D jika benar demikian,
maka dapatlah kita djadikan itu pedoman dalam menilai
pendapat-pendapat jang berbeda itu, dari segi besar penjo$gngnja_ s_ebelum mendengarkan pendapat-pendapat- pembitjara dalam rapat Pleno.
Saudara Ketua, membitjarakan hal Panitia persiapan
Konstitusi, dalam pasal 45, perlu kami kemukakan, baliwa
djalan fikiran Panitia chusus tentang imbangan djumlah
Anggota-anggota Panitia Persiapan dan Anggota-anggota
Pleno, djatuh kepada bandingan 1 : 3 dan karena itu dalam

hal itu lebih madju dari pada bandingan 1 : B dari Panitia
katikan lebih madju kaiena berdasarkan ban'
lGg"ti.
Oiiie;n r-: itu Panitia Persiapan grytt ]ebih Pe.gtiq*ittf."ti"fitin dari Pleno Konstituairte. Lain daripada itg.Frakst
ntaa5.nr sjuro Musllmi! In{onesia (Masiulni) m-emi}!! qen
A*#t-l O*ii p"sil telsebut, kqrena perbbdap aia-t (]),d,ari
k;A;; p."Ori"t itu, dimani ajat dalam q-endagat_ke-1 lebih
pentjermi"-ft jang lebih baik dengan. keilil *;ndjainin
ialg-.diwa;ilid""ja; bahw; seinua aliran atau golongan
pada
daftar sit<iii Oatam'Konstituante seperti tertjanlum
Or"g pf.no Konstituante- iing pertama, dan seterusnil ...
dalam Panitia Per. ..:.:.:. berhak tne*puojai perwakilan
itu, maka_ fraksi;i;pil fonrUt"J. 'ionder pembatasan.
traicsi selalu sadja dapat memetjah. dirinja untuk memperoleh kursi nuat satu golongan lagi'
Saudara Ketua, lebih djauh mengenai Panitia Persi?Pan
ini dala* p"rai S3, ka*i"ingin ryenlgrbah bahwa dari semula kami *.*niiingt<an iltu Panitia Persiapal-KonstiluJi j""g r.p"t*"prt"i" tidak bersifat terbuka. Tidak bisa
Peisiapan kita ini dengqn padan Pekerdisarirakin panitid
-Nisional
lndonesia Pusat. Badan Pekerdja
Oi"r" fo*ite
raiio*it" Nasional Indonesia Pusat adalah menga.dakan
pat-iapat dengan pintu. terbuka dalam funksinia sebagai
sedangkan Panitia Persiapan
F;d;f Legislaiii sdmentara,
-banjak
merupakin Bahagiaq gttJ 5ot'
[iii "a.ra[ reUitr
itituante, jang lebih banjak mempunjai funksi techrus'
Saudara Ketua, sesuai dengan tugas Panitia Konstitusi
Aafam paial 43, jtttg bulat disokong oleh seluruh Panitia
Chususl bahwa'trigas Panitia tersebut, antara lain menga'
Ojuirn'regala pendapat mengenai Konstitusi, i"]1ri meregistieer, mafa Panitia iersebut seharqsnj_a djuga ttd.a[ Tengadakin pemungutan suara, dus tidak meng_ambil keputusan; m6nurut-pasal 52, pendapat- pertama. Kami semua
sependapat bahria Konstituante-ini djangan terlalu. lama
6ii.Ltaii. Tetapi tidak dapat, menurut pendapat g?ia, dalam P-eraturari Tata-tertib dimuat djangka waktu itu.
J""g dapat kita kerdjakan, ialah menjusun Peraturan Ta-

fi*i
i

ta-t8ttn-jittg

setjara" systematis memungkinkan. Konstitu-

ante bekerd-ja t6titr ijepat. KiranJa p_en$apqt-pendapat
iang tadinja" telah mendapat sokongan fraksi kami, satu
han"Uinnjd Ojuga diikuti pertimbangan-pertimbangan, bah'

yl.$etiara dernil(iaii itu dapatlah Konstituante mendajung
lebih tJ.gpat. Ideaal sekali djika Konstituante ini dapaf me,
njeles_aikan pekerdjaannja sebelum berachir masa djabatan
dari Dervan Perwakilan Rakjat jang ada sekarang, jang su-

sunannja banjak persamaannja dengan Konstellasi'di Konstituante sekarang, karena kedua badan ini telah dilakukan pemilihannja dalam waktu jang berdekatan.
Karni sekarang bekerdja disini dibawah sorotan kontrole
dari pad,a rakjat. Tiap hari kami terima andjuran-andjuran
dan buah-buah fikiran dari pelbagai instansi dalarn masjarakat jang deggan tjaranja dan gajanja masing-masing
ingln suqaja keinginannja dipenuhi dan diperhatikan. Dju-g-a fag11-fact_a i_ang timbul kiri dan kanan dalam masjarakat
dan didaerah-daerah, ada jang demikian terangnja, bagai.
kan tulisan atas papan-papan besar dihadapan kita, Konstituante, dan menjuruh kepada kita ,,Hai Konstituante, li.
hatlah, dengarlah dan perhatikan kami". Sekurang-kurang.
nja itu semua mendjadi bahan bekerdja dan peringatan
bagi Konstituante dalam merumuskan Undang-undang Dasar dan dalam mengatur langkahnja.
Sekian dahulu Saudara Ketua, pemandangan kami dalam
pemandangan umuln babak pertama ini dan didalam babak
kedua dan dalam pembitjaraan mengenai sepasal demi sepasal, Insjaallah kami akan teruskan usaha kami untuk
turut menjelesaikan pembitjaraan Rantja,ngan Peraturan

Tata-tertib ini.
Terima kasih.

Ketua: Sekarang kita persilakan Saudara R" Soedijono

Djojoprajitno.

_ R. Soedijono Djojoprajitno: Saudara Ketua, dalam pidato pembukaan sidang Konstituante kemarin, Saudara Ketua mengatakan bahwa keadaan bangsa dan negara seperti

sekarang ini banjak meminta perhatian dari kita semuan
karena adanja soal-soal jang harus mendapat penjelesaian
dengan segera; dan oleh karenanja dapat merasakan, ba.
gaimana beratnja bagi para anggota untuk membagi perhatian antara persoalan-persoalan jang meminta penjelesaian
dengan segera itu, dan persoalan-persoalan pokok, tentang
dasar-dasar dan haluan negara jang bersifaf djangka"pan.
djang.
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Kata-kata Saudara Ketua, iang mentjerrninkan situasi
politik jang genting seperti sekarang iqi, saja sambut deirgan pengfiafgaan dan saja djadikan pedoman 4eqbitjarakan frasaUfr Rantja4gan Peraturan Tata-tertib Konstituante jang kita hadapi sekarang ini. Pada pemandlngan
umum ninat ke-I ini saja tidak nerbitjara atas nama fraksi
saja (Murba Pembela Proklamasi;, melainkan atas nama
saja sendiri, sebagai Anggota Panii,ia Chusus Tata-tertib
Konstituante.
Djadi apa jang akan saja kemukakan dalam pidato saja,
masih belum mendjadi pendapat fraksi saja, melainkan
pendapat saja sendiri, dan seluruhnja mendjadi tanggungdjawab saja sendiri.
Pada pe*arrOangan umum babak ke-II nanti, barulah saja akan berbitjara atas nama fraksi saja, dan apa jang akan
saja kemukakan dalam pemandangan umum babak ke-II
nanti, seluruhnja mendjadi tanggung-djawab fraksi saja.
Apakah pembitjaraan saja pada pemandangan umum babak ke-II nanti, akan bersifat manis atau pedas, tergantung
dari pada perkembangan suasana dalam sidang pleno Konstituante ini.
Saudara Ketua; pada pemandangan 'umum babak ke-I
ini, saja belum mau membantah pendapat-pendapat lainlain anggota, jang bertentangan dengan pendapat saja, karena saja berpegang pada prinsip, bahwa pada kesempatan
ini, tiap-tiap anggota dari masing-masing aliran berhak seluas-luasnja mempertahankan pendapatnja masing-masing.
Pada pemandangan umum babak ke-II nanti, saja baru
mau melakukan debat dengan iain'lain anggota iang bertentangan pendapatnja dengan saja.
Saudara Ketua, dalam pemandangan umum babak ke-I
ini saja akan memusatkan pembitjaraan saja tentang kedudukan Konstituante jang ditentukan datam pasal pendahuluan Rantjangan Peraturan Tata-tertib Konstituante ini,
dan akan berbitjara mengenai 5 masalah pokok sebagai

berikut

,

1. . Tentang ketentuan-ketentuan Undang-undang Da-

2.
1,00

:

Kontradiksi antara Konstituante an sich dan funksi
Konstituante menjusun Konstitusi;

3.

Tentang-Jltik transisi dari terikat pada, mendjelma
mendjadi bebas dari undang-undang Dasar semen-

tara;
4. Tent-ang sebab-musabab timbulnja usul perobahan
pasa! Pendahuluan Rantjangan perattiran Tatatertib Konstituante;
5. Tentang perubahan usul saja dari antithese men-mendjadi
djelma
synthese.

I.

KETENTUAN-KETENTUAN UNDANG.UNDANG
DASAR SEMENTARA JANG BERLAKU BUAT
KONSTITUANTE.

saudara Ketua, dalam rapat-rapat panitia chusus Tatatertib KonstituSlte, pala anggota jang mempertahankan
konsep P_anitia Negara, jang mentjantuirkan k-etentuan-ketentuan undang-undang Dasar sementara pasal 184-18?
felgiSgi pasal pendahuluan Rantjangan Feraturan Tatatertib Konstituanlg, dalam perdebatan tentang terikat atau
tidak terikatnja Konstituante pada undang-rlnoang Dasar
Sementara dalam menjusun Konstitusi, nertati taii ffierrr:
peringatkaq kepada saja, bahwa kita anggota-ang gota Konstituante telah menganglf"t sumpah atau menjatilan djanqii setia dan mendjun{juns tinggi undang-undang Disar
sementala J?ng masih berlaku sampai sekirang, dln oteh
karena itu kita tidak dapat meninggalkan keten"tuan-ketenlu"q l]ndang-undang Dasar sementara jang masih berlaku
buat Konstituante.
saudara Ketua, oleh karena dalam sidang Konstituante
ini -soal sumpah_ (djandji) setia dan mendjundjung tinggi
undang-undang Dasar sementara diulangi" lagil mika irn,
tuk menghindarkan kes_an, seolah-olah iaja tioat< berpegang -t..s,lrr padl sumpah_(djandji) jang suoah saja njaiaErn 4ittadapan Presiden, bahwa saja a[an setia dan mendjundjung_ tinggi undang-undang Dasar sementara jang
"p"tmasih berlaku sqmpqi
- sekarang, maka terlebih dahulu
kenankanlah saja g"lqot hulungan dengan naniSin'gan
Peraturan Tata-tertib Konstituante ini, men3atakan"peidiTi?" !{a sebagai - Anggota Konstituante teirtang sdmpah
(djandji) setia pada undang-undang Dasar sem6ntara sebasai berikut:
Pada waktu Badan Pekerdja Komite Nasional pusat
membitjarakan Rantjangan undang-undang Dasar semen.
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tara jang mendjadi Undang-undang Dasai Sementaia ja.ng
berlaku -sampai sekarang ini, saja jang pad_a waktu itu
membela dan mempertahankan Undang-undang Dasar
Proklamasi 1945, dan menentang politik likwidasi Undang'
undang Dasar Proklamasi dengan melalui Undang-undang
Dasar Sementara jang berlaku sampai sekarang, saja_pada
waktu itu memdjundjung tinggi Undang-undang ,Dasar
Proklamasi 1945 j-attg masitr berlaku buat Badan Pekerdja
Komite Nasional Pusat pada waktu itu.
Berkatalah salah seorang lawan politik saja, bahwa ,,be'
nar dia telah bersumpah setia dan mendjundjung tinggi
Undang-undang Dasar-Republik Proklamasi 1945 jpg masih berlaku buat Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat,
tetapi-katanp-disamping dia belsumpah setia dan men'
djuridjung tirygi Undang-undang Dasar iang tidak tertu'
Iis'1.

Apa jang dimaksud dengan Un{ang-unilang Dasar jang
tidak tdrtulis itu, dia tidak menjebut namanja.
Oleh karena itu saja pun tidak menjebut nama lawan
saja itu.
-politik
Saudara Ketua, sumpah ,,bilateral" lawan politik _lia
jang diutjapkan dihadapan Ketua Badan feker{la. Ko;ni6 Nasi6nil Pusat sebagai sendjata politik likwidasi Un'
dang-undang Dasar Proklamasi 1945 dengan melalui Un'
dan[-undang Dasar Sementara jang berlaku glmpal sekaranf ini, defoasa ini saja ambil oper (seperti {jgga P-anitia
Ne.g-ara ambil oper Tala-tertib Dewan Perwakilan Rakjat
unluk Konstituairte atas dasar sumpah setia dan mendjundjung tinggi Undang-undang Dasar Sementara jang masih
berlaku buat Konstituante).
Dalam melakukan Politik likwidasi Undang-undang Da'
sar Sementara dengan melalui Undang-undang Dasar
Proklamasi' dewasa ini, saja menjatakan disini dihadapan
Saddara Ketua Konstituante, dengan disaksikan segenap
Anggota Konstituante iang hadir, serta Rakjat jang melgikuti sidang Konstituante ini, bahwa ,,benar saja telah
menjatakan djandji setia dan mendjundjung tinggi Undang-undang Dasar Sementara jang masih berlaku sampai
sekarang, tetapi disamping djandji setia dan mendjundjung tinggi Undang-undang Dasar iang tertuls,- saja _pun
berdjandji setia dan mendjundjung tinggi Undafig'undang
Dasar jang tidak tertulis, ialah: ,,Proklamasi L7 Agustus
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1945", jang dewasa ini bergelora kembali diluar gedung
Konstituante ini, dalam situasi Revolusioner iang setiap
waktu bisa meledak dalam bentuk Revolusi Rakjat.
sglia-dan mendjundjung tinggi Un ang'
Diatas djandji
undang Dasar ja€ tidak tertulis inilah saja me_nindjau
Rantjangan Peraturan Tata-tertib Konsfituante, dan, menentang- ditjantumkannja ketentuan-ketentuan Un{a4g'
undang Dasar Sementara Pasal L34 dan 1.37 mendjadi Pasal Pendahuluan Peraturan Tata-tertib Konstituante, iang
mempersempit Tjakrawala (horizon) Revolusi, d_an merintangi Politik likwidasi Undang-undang Dasar Sementara
denlan melalui Undang'undanf Dasar- Proklamasi, sesuai
dengan permintaan Presiden Soekarno kepada Konstituan'
te, setelah beliau mengamhil sumpah Anggota-anggota
Kostituante itu.
Djadi seandainja saja dalam gedung Konstituante ini
digugat akan sumpah (djandii) iang telah saja njatakan didepan Kepala Negara: ,,Setia dan mendjun4iulg tinggi
Undang-undang Dasar Sementara jang masih berlaku sampai sekarang", karena saja dalam gedung Konstituante ini
inelakukan PoHtik likwidasi Undang-undang Dasar Sementara dengan melalui Undang-undang Dasar Proklamasi,
maka saja pun sebaliknja akan menggugat Presiden Soe-

karno, jang-sesudah mengambil sumpah para Anggota: ,,Setia dan mendjundjung tinggi Undang-undang Dasar Sementara jang masih berlaku sampai sekarang", dalam pidato
pembukaan sidang Konstituante minta kepada {ngggta-

anggota Konstituante menjusun Konstitusi Res

P.ublica;

dan-menentang Demokrasi Liberalisme; menentang pofitik

free-enterprise; menentang timbulnja Kapitalisme Nasional; hal mana bertentangan diametraal dengan djiwa Undang-undang Dasar Sementara, jang masih berlaku sampai
sekarang, jang mendjundjung tinggi politik free'enterprise;
melindungi kepentingan-kepentingan modal monopoli Internasional, bahkan sekarang kepada Dewan Perwakilan
Rakjat sudah disampaikan Rantjangan Undang:undang
Penanaman Modal Asing, untuk memperkokoh politik
free-enterprise; memperkembang Liberalisme; memupuk
Kapitalisme Nasional!
Konstitusi Res Publica jang diidam-idamkan oleh Presiden Soekarno tidak mungkin disusuno djika tidak melalui
likwidasi Undang-undang Dasar Sementara jang berlaku
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sary,$ai sekarang,

jang menurut sedjarah timbulnja

punjai djiwa Konperensi Medja Bundar.

mem-

Dengan demikian Preside,n Soekarno dalam pidato pembukaan sidang Konstituante pada hakekatnja melakukan
politik likwidasi, djadi sebaliknja dari setia dan mendjundjung tinggi Undang-undang Dasar Sementara jang masih
bersama-sama dengan
berlaku sampai

sekarang,

saJa.

Demikianlah pendirian saja mengenai sumpah setia kepada Undang-undang Dasar Sementara, chususnja Pasal
134
137 jang didjadikan Pasal Pendahuluan Peraturan
Tata-tertib Konstituante jang, kalau diterima oleh Konstituante, akan mengikat terus-menerus dan mempersempit
pandangan hukum Konstituante. karena tidak dapat melampaui batas Tjakrawala jang sudah ditentukan di Den
Haag pada achir tahun 1949.
Dewan Konstituante ini telah terbentuk menurut ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar Sementara, dari pasal 60 s/d pasal 139, diantaranja jang terpenting dalam
hubungannja dengan Rantjangan Perdturan Tata-tertib
Konstituante adalah Pasal L36 dalam hubungannja dengan
Pasal ?6 dan Pasal 134-137 jang oleh Panitia Negara di.
djadikan Pasl Pendahuluan Peraturan Tata-tertib Konstituante, jang (djika diterima) akan mempunjai kekuatan
Undang.undang jang sangat berat, karena harus diputus
dengan suara minirnum 2/3 X 2/3 Anggota-sidang.
Dengan demikian rnaka Konstituante dari mulai menetapkan Tata-tertibnja sendiri sampai d-engan selesainja
Rantjangan Konstitusi, tetap terikat pada ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar pasal L34-137, alias Konstituante jang ditentukan oleh Konstitusi (Constituted Constituent Assambly), dan bukan Konstituante jang menentukan Konstitusi!
Tetapi sebaliknja Konstituante jang mulai bersidang dalam situasi politik seperti sekarang, baik internasional maupun dalam Negara, tidak mungkin terus-menerus terikat
pada ketentuan-ketentuan Undang.undang Dasar jang masih berlaku, walaupun ditakut-takuti ,,melanggar slmpah
setia" Undang-undang Dasar Sementara karena.-setelah
Konperensi Medja Bundar dinjatakan batal-djiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 bergelora kembali diluar gedung
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Konstituante, dan jang dewasa ini telah mulai bertjermin
setjara tertulis dalam gedung Konstituante ini!
Funksi Konstituante menjusun Konstitusi harus mentjerminkan djiwa jang hidup bergelora kembali diluar gedung Konstituante ini, ialah djiwa Proklamasi 17 Agustus
L945, jang pada asasnja bertentangan diametral dengan djiwa Undang-undang Dasar Sementara, ' jang-walaupun
masih berlaku-tidak mempunjai djiwa jang hidup dalam
masjarakat Indonesia, melainkan mempunjai djiwa jang
hidup di Den Haag?'

II.

*

qF
KONTRADIKSI ANTARA KONSTITUANTE AN
SICH DAN FUNKSI KONSTITUANTA MEMBUAT
:

UNDANG-UNDANG DASAR PROKLAMASI;
Saudara Ketua, dengan ditjantumkannja Undang-undang
Dasar Sementara Pasal 134-137 mendjadi Pasal Pendahuluan Rantjangan Peraturan Tata-tertib Konstituante, jang
diterima oleh Konstituante-akan mempunjai ke-djika
kuatan Undang-undang jang mengikat Konstituante dalam
prosedur membuat Undang-undang Dasar, dan tidak memungkinkan tersusunnja Konstitusi jang mempunjai djiwa
jang bertentangan dengan djiwa Undang-undang Dasar Se'
mentara, jang masih berlaku, maka timbullah kontradiksi
antara Konstituante an sich dan funksi Konstituante menju'
sun Konstitusi ja.ng harus mentjerminkan djiwa Proklama'
si jang hidup bergelora kembali; timbullah kontrakdiksi
antara Konstituante sebagai alat dan funksi Konstituante
sebagai tudjuan; timbullah kontradiksi antara terikat pada
dan bebas dari ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar
Sementara jang berlaku buat Konstituante.
Kontradiksi antara terikat pada dan bebas dari ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar Sementara jang benlaku buat Konstituante ini, menimbulkan masalah problematik, jang sangat sulit-kalau tidak boleh saja katakan

tidak mungkin-dipetjahkan, djika

ketentuan-ketentuan
Undang-undang Dasar Sementara pasal 134-L37 tetap
mendjadi pasal pendahuluan-atau i Pasal Pendahuluan
satu-satunja-sebagai bagian integry{ dari Peraturan Tata:

tertib

Konstituante.

lii,t

Masalah problematik itu adalah Eebagai berikut:
1. Ada ataukah tidak batas KonStituante tetap terikat
pada ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar Sementara
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jang berlaku buat Konstituante, dalam prosedur membuat
Undang-undang Dasar?
2. Djika dikatakan ada batasnja, dimanakah titik permulaan terbebasnja Konstituante dari ketentuan-ketentuan
Undang-undang Dasar Sementara jang berlaku dan tetap
berlaku buat Konstituante-dari mulai menjusun tata-tertibnja sendiri sampai dengan ielesainja rant;angan Konstitusi-sebelum Undang-undang Dasar baru (jang dibuat
oleh Sidang Pembuat Undang-undang Dasar diumumkan
berlakunja oleh Pemerintah) menghentikan berlakunja ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar Sementara buat
Konstituante?
3. Djika dikatakan: tidak ada batasnja, mungkinkah Konstituante-jang terikat pada ketentuan-ketentuan Undangundang Dasar Sementara, jang berlaku dan tetap berlaku
buat Konstituante dari mulai menjusun tata-tertibnja sendiri sampai dengan selesainja Rantjangan Konstitusi-sebelum Undang-undang Dasar baru diumumkan berlakunja,
(mungkinkah Konstituante) menjusun Konstitusi jang bertentangan dengan djiwa Undang.undang Dasar Sementara

jang masih berlaku, jang akan membatalkan berlakunja

segala ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar Sementara jang masih berlaku, apabila Undang-undang Dasar baru jang belum berlaku disahkan dan diumumkan berlaku.
nja oleh Pemerintah jang masih terikat pada ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar Sementara jang rnasih berlaku buat Pernerintah?
4. Seandainja Konstituante jang terikat pada ketentuanketentuan Undang-undang Dasar Sementara dengan tiada
batasnja dapat menjusun Konstitusi Republik Proklamasi
jang djiwanja bertentangan dengan Undang-undang Dasar
Sementara, begitu rupa, hingga apabila Undang-undang baru disahkan dan diumumkan bertakunja oleh-Pemerlntah
jang terikat sumpah setia dan mendjundjung tinggi Undang-undang Dasar Sementara (jang berlaku sampai pada
saat diumumkan berlakunja Undang-undang Dasar 6aru)
berarti membatalkan segala ketentuan-ketentuan Undangundang Dasar Sementara.
Apakah perbuatan pensahan dan mengumumkan berlaku-

nja Undang.undang Dasar baru jang mengakibatkan li-

kwidasi, djadi sebaliknja dari setia dan mendjundjung ting106

'

gl Undang-undang Dasar

Sementaran

itu tidak berarti

me-

langgar sumpah setia dan mendjundjung tinggi Undangundang Dasar Sementara jang masih berlaku, djuga buat
Konstituante, djuga buat Presiden, djuga buat Dewan Perwakilan Rakjat, djuga buat Penierintah Republik Indonesia
sampai pada saat diumumkan berlakunja Undang-undang
Dasar itu?

5. Djika dikatakan: tidak melanggar sumpah,

apakah
likwidasi Undang-undang Dasar Sementara melalui pensahan dan pengumuman, berlakunja Undang-undang Dasar baru itu berarti setjara automatis sumpah setia dan
mendjundjung tinggi Undang-undang Dasar Sementara itu
beralih pada sumpah setia dan mendjundjung tinggi Undang-undang Dasar baru; dan dengan demikian segala alatalat perlengkapan Negara: Konstituante; Dewan Perwakilan

Rakjat; Presiden; Pemerintah Republik Indonesia dan lainlain, jang dibentuk menurut ketentuan-ketentuan Undangundang Dasar Sementara, jang mendjadi tidak berlaku,
karena berlakunja Undang-undang Dasar jang mempunjai
djiwa jang bertentangan dengan djiwa Undang-undang Dasar Sementara, dengan tiada lagi melakukan sumpah (djandji) setia dan mendjundjung tinggi Undang-undang Dasar
baru, setjara automatis tetap sah berkuasa dan mendjalankan funksi terus?
6. Djika dikatakan sah, apakah ini tidak bertentangan
dengan konvensi jang berlaku di Negara kita selama ini,
jakni: bahwa tiap-tiap Konstitusi baru mengharuskan berlakunja penjumpahan baru terhadap alat-alat perlengkapan Negara (sekalipun orang-orangnja itu-itu djuga), karena
trrenjumpahan jang lama tidak berlaku lagi buat Undangundang Dasar baru?
?. Diika tidak demikian, artinja: djika setelah Undangundang i)asar baru disahkan dan diumumkan berlakunja
segala alat-alat perlengkapan Negara: Konstituante; Presiden; Dewan Perwakilan Rakjat; Pemerintah jang dibentuk menuiut ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar
Sementara, automatis mendjadi demisioner, siapakah jang
bertanggung-djawab akan tetap terpeliharanja Undang-dndan Dasar baru jang telah sah dan berlaku dalam Negara
Republik Indonesia sebelum ada Konstituante; Presiden;
Dewan Perwakilan Rakjat; dan Pemerintah baru jang dibentuk menurut ketentuan-ketentuan Undang-undang Dar07

sar baru, karena Konstituante; Dewan Perwakilan Rakjat;
Presiden; dan :Pemerintah jang dibentuk menurut keten.
tuan-ketentuan Undang-undang Dasar lama mendjadi demisioner?
Saudara Ketua, demikianlah masalah problematik jang
mengandung banjak kontradiksi jang ditimbulkan oleh kontradiksi antara Konstituante an sich jang terikat pada sumpah setia dan mendjundjung tinggi Undang-undang Dasar
Sementara; dan funksi Konstituante menjusun Konstitusi
Republik Proklamasi jang mengehendaki likwidasi Undangundang Dasar Sementara,. fiontradiksi pntara terikat pada
dan bebas dari ketentuan-ketentrlan Uridang-undang Dasar
Sernentara jang berlaku buat Konstituante mengakibatkan
djalan pikiran bebefapa Anggota Panitia Chusus bergerak
dalam lingkaran tak berudjung pangkal (vicieuse cirkel).
Anggota-anggota Panitia Chusus jeng mempertahankan ditjanturnkannja ketentuan-ketentuan Undang-undang
Dasar Sementarp mendjadi Pasal Pendahuluan Peraturan

Tata-tertib Kondtituante, mentjoba mentjari djalan keluar
dari vicieuse cirkel dengan memberi interpretasi Undangundang Dasar Sementara pasal 134-137, seolah-olah berdasar pada interpretasi itu Konstituante berhak memerintahkan: disahkan dan diumumkan berlakunja Undang-undang
Dasar baru oleh Pemerintah-notabene-Pemerintah dalam arti abstrak, karena tiap-tiap Kabinet bisa djatirh sewaktu-waktu sebelum dan sesudah Konstituante selesai meniusun Konstitusi.
Interpretasi mereka tidak mempunjai dhsar hukum, atau
djika dikatdkan mempunjai ,,dasar hu,kum", dasar hukumnja ditentukan oleh ketentuan.ketentuan hukum jang diberi interpretasi itu sendiri, hingga akibatnja mereka ber.
gerak lagi dalam vicieuse cirkel dan tidak berani'mempergunakan istilah: menetapkan ,,Undang-undang Dasar",

melainkan menetapkan ,,Rantjangan Undang-undang
Dasar" dan ,,Rantjangan" tetap ,,Rantjangan", sebelum
mendapat pensahan Pemerintah, dan serta berlakunja

sebagai Undang-undang Dasar digantungkan pada Pemerintah jang bersumpah setia dan mendjundjung tinggi Undang-undang Dasar Sementara, jang berlaku sampai pada

saat diumumkan berlakunja Undang-undang Dasar baru
oleh Pemerintah dalam arti abstrak, karena tiap-tiap Kabinet sewaktu-waktu bisa djatuh!
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Saudara Ketua, oleh' karena saja, tidak mau mengikuti
djalan pikiran jang bergerak dalam lingka_ran tak berudjung pangkal iang berputar antara 3 masalah pokok:
1. Terikat pada ketentuan'ketentuan Undang-undang
Dasar Sementara jang berlaku buat Konstituante;
2. Konstituante berdaulat penuh untuk menetapkan Undang-undang Dasar;
3. Anggota-anggota Konstituante terikat sumpah setia
dan mendjundjung tinggi Undang-undang Dasar Semen'
tara, maka saja m-entjari titik transisi: dari terikat Plda,
mendjelma mendjadi bebas dari ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar Sementara iang terdaplt dalam Undan[-undang Dasar Sementara sendiri, untuk membebas'
saja dari lingkaran tak beru_djulg _ p_angkal,
kan pikiran
-ketentuan-Undang-undang
Dasar pasal 136 dalam huja'ni
bungannja dengan pasal 76 jang saja setudjui dimasukkan dalain konsiderans Peraturan Tata-tertib Konstituante.
III. TITIK TRANSISI DARI TERIKAT PADA, MEN.
DJELMA MENDJADI BEBAS DARI KETENTUAN.
KETENTUAN UNDANG.UNDANG DASAR SEMEN.
TARA.
Saudara Ketua, Undang-undang Dasar Sementara pasal
76 jang berlaku buat Konstituante berbunji sebagai ber-

ikut:
,,Konstituante selekas mungkin menetapkan peraturan
ketertibannja".
sederhana ini bagi saja merupakan titik
Kalimat jung
-mentjari
djalan keluar dari lingkaran tak
transisi untuk
berudjung pangkal,, ialah lingkaran jang b_e{gerak disekitar
3 titili: titili ,,terikat", titik ,,berdaulat", titik ,,sumpah".
Menetapkan sendiri tata-tertibnja, adalah hak_iang tidak
dibatasi oleh Undang-undang Dasar Sementara dengan sjarat apapun. Menetapkan sendiri Peraturan Tata-tertib Konstituinfe sebagai alat penggerak Konstituante menj_usun
Konstitusi, adatah gerak Konstituante itu sendiri melakukan funksi menjusun Konstitusi.
Funksi Konstituante menjusun Konstitusi mendjelma
dalam ,,Sidang Pembuat Undang-undang Dasar". (Perlu saja tegaskan disini Saudara Ketua, ,rSldang_Pembttat_UnOang-undang Dasar" djadi bukan ,,Sidang Pembuat Ran'
tjangan Undang-undang Dasar").
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Undartg-uhdang Dasar adalah ,,hukum dasar jang fii€.
ngandung ketentuan-ketentuan hukum tertinggi" dalam
Negara Republik Indonesia, jang berlaku buat seluruh
warga-negara, dengan tiada ketjualinja, baik dia Presiden,
baik dia Perdana Menteri maupun Rakjat biasa.
Konstituante dalam funksinja sebagai ,,Sidang Pembuat
Undang-undang Dasar" mentSerminkan kedaulatan rakjat
tertinggi dalam Negara Republik Indonesia, karena Undang-undang Dasar adalah hukum tertinggi jang dibuat
oleh Konstituante jang tirnbul atas pilihan rakjat, ialah
Konstituante; dari rakjat, oleh rakjat, untuk rakjat, sesuai
dengan Revolusi 17 Agustus 1945 jang timbul dari rakjat,
oleh rakjat, :untuk rakjat, tetapi jang oleh Pemimpin-pemimpin rakjat achirnJa dibelokkan mendjadi: dari rakjat,
oleh rakjat, untuk pemimpin-pemimpin rakjat.
Diatas prinsip demokrasi jang ditegakkan oleh Revolusi
Rakjat, Konstituante mempunjai wewenang menetapkan
Undang-undang Dasar mengandung unsur kedaulatan Konstituante bertindak atas nama rakjat; mendjamin akan sah
dan berlakunja Undang-undang Dasar jang dibuat oleh
Konstituante dalam Negara Republik Indonesia.
Kedaulatan Konstituante mendjamin sah dan berlaf,unja Undang+rndang Dasar menentukan hak-hak Konstituante sebagai berikut:
1. Hak Konstituante menetapkan sah dan berlakunja Undang-undang Dasar jang telah dibuatnja;
2. Hak untuk mendjamin terpeliharanja berlakunja Undang-undang Dasar jang sudah sah;
3. Hak Konstituante fnenetapkan Kepala Negara dalam
masa peralihan, sebagai pengganti Konstituante melakukan
funksi sekundair memelihara berlakunja Undang-undang

,

Dasar;

4. Presiden sebagai pengganti Konstituante berhak membentuk alat-alat perlengkapan Negara (Dewan Perwakilan
Rakjat-Kabinet) jang sesuai dengan ketentuan-ketentuan
Undang-undang Dasar baru,
Demikianlah prinsip-prinsip jang saja rumuskan dalam
konsep saja jang pertama sebagai pengganti Pasal Pendahuluan menurut konsep Panitia Negara, jang terdiri atas
L2 ajat jang mernpunjai hubungan integral satu sama lain,
jang bunji lengkapnja sebagai berikut:
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t. Konstituante (Sidand Pembuat Undan$+hdang Dasar)

dalam funksinia menjusun Konstitusi mentjerminkan ke'
O*ut"trn rakjal tertiirggi dalam Negara Republik Indonesia.

2. Konstituante adalah Madjelis Perwakilan Rakjat Tertinggi dalam Negara Republik Indonesia, -i3ttg Se-Tp.uqjai
dan
*.ii.tt.ng diatas] Presid-en, Dewan Perwakilan Rakjatdasar
pemerintifr Republik Indonesia dalam menentukan
dan haluan Negara;
3. Dasar-dasal dan haluan Negara ditetapkan dalam Un'
dang-undang Republik Indonesia, j?ng men_tjerminkan tii'
ta-t;Tta (ide6) ba-ngsa Indonesia: hidup p.e1-Negaf&: rr€rdCIdan ke'
t" ltttg' sedjahtera dan makmur; kesedjahteraan
*uti*ritan jing -menimbulkan keadilan sosial, jalg. dinik'

mati manfiatriil oleh seluruh

warganegar-a Indonesia
d.ttgttt tidak ketjualinja; menudju perdamaian dunia;
4] Rantjangan Undang-undang Dasar j?ttg . disetudjui
oleh sekur"anglkurangn1a2/3 X 2/3 Anggota sidang, ada'
lah sah sebagai Undang-undang Dasar;
5. Presidei bersama-sama Pemerintah F,epubtik Indonesia harus dengan segera mengumumkan Undang-undang
Dasar jang disahkan oleh Konstituante;
6. UnOing-undang Dasar iang sudah diumumkan diun'
dangkan beilakunja oleh Presiden;
dibentuk menurut keten7: Pemerintah indonesia jang
-Dasar
Sementara,- -mendja'
tuan-ketentuan Undang-undang
di demisioner, sesudaTr Undang-undang Dasar- diundang'
kan berlakunja oleh Presiden;
B. Sebelum" diadakan pilihan Presiden menurut ketentu'
an-ketentuan Undang-uridang Dasar, Presiden ialg sekar"ng aitetapt<an oleh- Konstiluante mendjadi Presiden Sementara RePublik Indonesia;
9. Presiddn jang ditetapkan oleh Konstituante mendjadi
Presiden Semehtara Republik Indonesia sebelum memangku djabatan, harus mengangkat sumpah atau menjatakan
djantlji dihadapan Ketua Konstituante dalam rapat pleno
terbuka;
10. Piesiden menundjuk seorang fomateur untuk mem'
bentuk Kabinet baru dengan politiklprogram iang sesuai
dengan djiwa Undang-undang D,asar baru;
f I. preiiden membubarkar Sidang Pembuat Undang-undang Dasar dengan keluhuran;

-
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12. Presiden s_ebagai Kepala Negara harus mendjadi larnbang synthese dari segala aliran ideologi, golongan serta
suku-suku bangsa dan mendjundjung tinggi ,,Bhinneka

Tunggal Ik?" seba_gai lambang demokrasi Indonesia, jang
mentjerminkan hidup kekeluargaan seruruh bangsa Indo.
nesia.

Saudara Ketua, maksud dari pada konsep itu ialah:
1. Menetapkan dasar hukum Konstituante;
2. Mendjamin sah dan berlakunja Undang-undang Dasar jang sudah disahkan oleh Konstituante;
3. lVtenusamin terpelihai'anja Undang-undangn Dasar;
4. Mentjegah timbulnja vacuum Pemerintah.
Dengan demikian Konstituante an sich sudah mulai dari
menjusun tata-tertib sampai dengan diumumkan berlakunja
undang-undang Dasar baru bebas dari ketentuan-ketentuan
Undang-undang Dasar Sementara pasal 184
1B?, jang
mempersempit pandangan hukum Anggota-anggota Kon'stituante.
Dengan demikian sifat Konstituante berubah: dari Konstituante jang ditentukan oleh Konstitusi (undang-undang
Dasar sementa_ra), mendjelma mendjadi Konstituante jang
menentukan Koqstitusi (undang-undang Dasar Republik
Proklamasi melalui likwidasi undang-undang Dasar sementara).
Demikianlah arti transisi ketentuan undang-undang Dasar sementara pasal 136 dalam hubungannja dengan pasal
76, ialah titik transisi jang merubah Konstituante an -sich:
dari terikat pada, mendjelma mendjadi bebas dari ketentuan-ketentuan undang-undang Dasar sementara jang berlaku buat Konstituante.
Dengan demikian lenjaplah kontradiksi antara Konstituante an sich dan funksi Konstituante; tenjaplah kontra-

-

diksi antara alat dan tudjuan.
ry. SEBAB.MUSABAB TIMBULNJA

USUL

PERU.

BAHAN.
saudara Ketua, konsep Panitia Negara tidak mentjerminkan prinsip-prinsip seperti jang telah saja bentangican diqtas, melainkan mengambil oper bagian- sadja ketentuanketentuan undang-undang Dasar sementara pasal 134 :
137,_tidak sebagai sitasi (citatie) dengan menlebut nama
sumberli a, sekedar formalitas belaka, melainkan aitetapkan
setjara katagoris mendjadi bagian integral dari peraturan

ttz

Tata-tertib Konstituante jang harus ditaati terus-menerus
olehltnggota-anggota Konstituante dari permulaan menjusun Tata-tertibnja sendiri sampai dengah selesainja Rantjangan undang-undang Dasar jang disusun oleh -Konstl
tuante, dibawah antjaman pedang Dernocles: ,,rnelanggar
gmpa! setia dan mendjundjung tinggi Undang-undang
Dasar, Sementara jang berlaku buat Konstituante,r.
Konsep Panitia Negara dengan menetapkan ketentuan-ketentuan
Undang-undang Dasar Sementara pasal 184
L37 mendjadi bagian integral Tata-tertib Konstituante dengan sengadja atau tidak nr€mpersernpit pandangan hukum Anggota-anggota Konstituante seolah-olah Konstituante. ini masih rtiliputi oleh suasana Konperensi Medja
Bundar.
Konsep Panitia Negara tidak mentjerminkan djiwa pro__
klamasi 17 Agustus 1945, jang hidup bergelora kernbali diluar gedung Konstituante, melainkan mentjerrninkan djiwa
jang bangkainja telah lama dikubur oleh Rakjat Indonesia,

i
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ialah Negara Republik Indonesia serikat jang melindungi
kepentingan-kepentingan modal monopoli internasional;
Negara Republik Indonesia Serikat jang djiwanja tidak hi4up dan tidak bisa hidup di Indonesia, melainkan hanja hidup dan bisa hidup di Den Haag.
Konsep jang saja ketengahkan sebagai usul perubahan
Pasal Pendahuluan Peraturan Tata-tertib Konstituante
mentjerminlan situasi potitik dewasa ini, dimana djiwa
Proklamasi bergelora kembali diluar gedung Konstituante
ini, jang sewaktu-waktu bisa meledak dalam bentuk Revolusi Rakjat, seperti jang gedjala-gedjalanja mulai nampak
sekarang ini.
Konsep saja mentjerminkan djiwa jang hidup, terus hidup dan harus hidup dalam masjarakat Indonesia, ialah
Proklamasi L7 Agustus L945, jang tidak hidup, tidak pernah hidup, dan tidak bisa hidup di Den Haag.
_ Dengan drletapkannja ketentuan-ketentuan Undang-unbagian
9.og D_asar Sementara pasal L34 - lBZ mendjadi
peraturan
integral
atau satu-satunja bagian integral
- Konstituante itu, saja tidak melihat
- adanja keTata-tertib
mungkinan Konstituante membentuk Undang-undang Dasar Republik Proklamasi jang djiwanja bertintangai dengan djiwa undang-undang Dasar sementara. oleh-karena
itu, maka saja adjukan Konsep saja jang pertama jang ter113

diri atas L2 ajat, sebagai pengganti Pasal Pendahuluan me-

nurut konsep Panitia Negara.
Adapun maksud dari pada konsep saja iang pertama itu

ialah, agar Peraturan Tata-tertib Konstituante dapat mentjerminkan kehendak dan tjita-tjita Rakjat Indonesia jang
berevolusi, dan membajangkan djiwa revolusioner iang
akan mendjelma dalam Undang-undang Dasar baru, serta
sanggup memberi djawaban atas pertanjaan-pertanjan Rakjat sebagai berikut.:
1. Benarkah Konstituante ini mendjalankan tugas
jang diperintahkan oleh Rakjat membuat Undangundang Dasar Proklamasi?
2. Benarkah Konstituante ini akan menetapkan dasardasar dan haluan Negara Republik Indonesia jang
mendjamin berlakunja keadilan sosial, jang tertjermin dalam kesedjahteraan dan kegembiraan hidup Rakjat?
3. Benarkah Undang-undang Dasar jang dibuat oleh

Sidang Pembuat Undang-undang Dasar itu mengandung ketentuan-ketentuan hukum jang membasmi birokrasi, dan korupsi jang meradja-lela dise-

gala lapisan dan lapangan (birokrasi dan korupsi
vertikaal dan horizontaal) sebagai akibat berkuasanja kembali modal monopoli internasional, jang
dapat ,,membeli" kewibawaan dan moraal pemimpin-pemimpin kita dengan poundsterling dan dollar?

V.

KONSEP KETUA SEBAGAI RUMUSAN SYNTHESE.
Saudara Ketua, setelah saja perhatikan keberatan-keberatan beberapa Anggota Panitia Chusus Tata-tertib Konstituante, untuk menghapuskan ketentuan:ketentuan Un137 dari Pasal
dan-undang Dasar Sementara pasal 134
Pendahuluan Rantjangan Peraturan Tata-tertib Konstituante dan setelah mereka memberi kepastian bahwa pada
hakekatnja tidak ada perbedaan pendapat mengenai Kedaulatan Konstituante menetapkan Undang-undang Dasar baru, maka saja bersedia menarik kembali konsep saja jang
pertama jang terdiri atas L2 ajat itu dan sebagai gantinja
saja adjukan konsep kedua, jang terdiri atas 5 ajat sebagai
pasal dua Pendahuluan Rantjangan Peraturan Tata-tertib
Konstituante jang harus ditjantumkan bbrsama-sama kon-

-
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sep Fanitia Negarei nteritijatii bagiaii integral Peraturan fata-tertib Konstituante jang bunjinja sebagai berikut:
Funksi, Wewenang, Kedaulatan.
1. Konstituante (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar)
dalam funksinja menjusun Konstitusi mentjerminkan kedaulatan rakjat tertinggi dalam Negara Republik Indonesia.

2. Konstituante adalah Madjelis Perwakilan Rakjat tertinggi dalam Negara Republik Indonesia, jang dalam funksinja menentukan dasar-dasar dan haluan Negara mempunjai wewenang diatas: Presiden, Dewan Perwakilan Rakjat,
dan Pemerintah Republik Indonesia.
3. Dasardasar dan haluan Negara ditetapkan dalam
Undang-undang Dasar Republik Indonesia.
4. Undang-undang Dasar, dasar Republik Indonesia adalah Rantjangan Undang-undang Dasar jang sudah disahkan
oleh Konstituante dengan persetudjuan sekurang-kurangnja 2/3 x 2/3 Anggota Sidang.
5. Undang-undang Dasar jang sudah disahkan oleh Konstituante berlaku, sesudah diumumkan berlakunja oleh Peinerintah Republik Indonesia melalui procedure iang terrnaksud dalam pasal 1 ajat (2) sub d dan c (ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar Sementara, pasal 137 ajat (2)
dan (3).
VI. PENDJELASAN PASAL PENDAHULUAN DAN
BAB IX.
Saudara Ketua, sebagai konsekwensi dari pada usul Perubahan Pasal Pendahuluan Rantjangan Peraturan Tatatertib Konstituante menurut konsep sap, maka istilah-istilah:
,,Rantjangan Undang-undang Dasar''
,,diterima", dan
,,disaksikan":
Pertama: jang tertjantum dalam Pasal 1 ajat (2) sub b
dan c Undang-undang Dasar Sementara pasal 137 ajat (2)
dan (3) harus dibatja dalam arti sebagai berikut:
,,Rantjangan Undang-undang Dasar" dalam arti ,,Undangundang Dasar"; ,,diterima" dalam arti ,,disahkan";
,,disahkan" dalam arti ,,diumumkan", hingga pasal 1 ajat
(2) sub b. Undang-undang Dasar Sementara pasal 137 ajat
(2) lengkapnja harus dibatja dalam arti sebagai berikut:
115

Undang-undang Dasar baru berlaku djika telah disahkan
2/3 dari djumlah suara ang'
dengan sekurang-kurangnja
-dan
gota jang hadir
kemudian diumumkan oleh Pemerin-

tah";
dan pasal 1 ajat (2) sub c Undang-undang Dasar Sementara pasal 137 ajat (3) tengkapnja harus dibatja dalam arti
sebagai berikut:
,,Apabila Konstituante telah mensahkan _Undang-undang Dasar, maka Undang-undang Dasar itu disampaikan
kepada Presiden untuk diumumkan oleh Pemerintah".
,,Pemerintah harus mengumumkan Undang-undang Dasar itu dengan segera" (dan seterusnja sama).
Kedua: Jang tertjantum dalam Bab IX, hingga Bab IX
berubah seperti jang tertjantum dalam Bab IX pendapat
kedua, dengan sedikit perubahan, 'jfl'd perkataan ,,Rantjangan" jang tertjantum dalarn Pasal M (82); dan pasal
85 (83) hapus!
Demikianlah interpretasi ketentuan-ketentuan Undang'
137 jang ditjantumundang Dasar Sementara pasal 134
kan dalam Pasal Pendahuluan Rantjangan Peraturan Tatatertib Konstihranfe sebagai konsekwensi dari pada logika
hukum Jang ditimbulkan oleh: Funksi, Wewenang, dan
Kedaulatan Konstituante, saja rumuskan dalam 5 ajat
dari pasal 2 daripada Pasal Pendahuluan Rantjangan Peraturan Tata-tertib Konstituante.
Dengan demikian maka disatu fihak inaksud beberapa
Anggota memberi interpretasi ketentuan-ketentuan Un137 tertjapai;
dang-undang Dasar Sementara pasal t34
dengan tertjantumnja konsep saja,
tetapi dilain pihak
jang terdiri atas 5-ajat, jang meletakkan dasar hukum
Konstituante melakukan wewenang menetapkan Undangtertjapai djuga.
undang Dasar baru
- ini merupakan rumusan synthese
Konsep saja jang kedua
jang saja tawarkan kepada Anggota-anggota Panitia Chusus, terutama Anggota-anggota Panitia Negara jang mengetahui sedjarah ditetapkannja ketentuan-ketentuan Undang13? itu. Tetapi deundang Dasar Semenlara pasal L34
- itu ditolak oleh mengan menjesal rumusan synthese saja
reka dengan alasan bahwa segala maksud saja telah tjukup
dipenuhi 'dengan memberi interpretasi Undang-undang
137.
Dasar Sementara pasal 134

-
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Saudara Ketua, saja tetap mempertahankan konsep saja
jang terdiri atas 5 ajat itu untuk ditjantumkan bersama-sama dengan konsep Panitia Negara dalam pasal pendahuluan
mendjadi bagian integral daripada Peraturan Tata-tertib
Konstituante.
Sekarang terserah kepada sidang pleno Konstituante:
menolak atau menerima usul perubahan pasal pendahuluan sebagai tawaran saja untuk bersynthese, baik vertikaal
maupun horizontaal.
Djika Sidang Pieno Konstituante menolak tawaran saja
..... apa boleh buat! Menolak beruntuk bersynthese, .
synthese berarti mengehendaki antithese. Djika memang
itu jang dikehendaki, maka dalam gedung Konstituante ini
saja akan terpaksa menarik garis demarkasi Politik antara
kawan dan lawan, dan saja akan mengusulkan kepada fraksi saja mengambil oper konsep saja jang pertama, jang terdiri atas 12 ajat, sebagai antithese menghadapi these lawanlawan politik fraksi saja dalam membitjarakan Rantjang-

an Peraturan Tata-tertib Konstituante ini.
Sekian, terima kasih.
Ketua: Saja persilakan Saudara jang terhormat I.R.
Lobo.

Izaak Riwoe Lobo: Saudara Ketua jang terhormat, sidang jang mulia. Dalam babak pertama ini saja tak akan
membahas Rantjangan Peraturan Tata-tertib ini sepasal
demi sepasal. Hal itu akan dibahas oleh lain kawan jang
sependapat dengan saja. Dalam pada itu, maka saja sekarang akan membahas hal-hal umum jang bertalian dengan

rantjangan ini.
Dalam pidato Kepala Negara kita, pada waktu membuka
Konstituante pada tanggal L0 Nopember 1956, Presiden
memberi peringatan kepada kita Anggota-anggota Konstituante ini antara lain seperti berikut:
,,Bekerdjalah dengan tjepat, dan bekerdjalah dengan
tepat. Tjepat, sebab didjaman bom atom ini perdjalanan
segala sesuatu adalah tjepat, deras, dan tangkas. Tjepat,
sebab sebagai kukatakan tadi, perdioangan Rakjat akan
berdjalan terus, djuga diluar tembok Konstituante ini, sedapat mungkin dengan Saudara-saudara, bila tidak mungkin, diatas kepala Saudara-saudara, over uw geeerde hoofden heen!"
LL7

Djika Presiden dalam sidang pertama dari Dewan Kon-

stituante ini memberi peringatan atau nasihat kepada kita
sebagai jang saja sitir diatas, maka dalam sidang'kedua dari Dewan ini, Saudara Ketua dalam pidato pembukaannja
memberi pula suatu peringatan kepada kita seperti berikut:
,,Keadaan bangsa dan Negara seperti sekarang ini banjak meminta perhatian dari kita semua, karena adanja
soal-soal jang harus mendapat penjelesaian dengan segera
itu dan persoalan-persoalan pokok tentang dasar-dasar dan
haluan Negara jang bersifat djangka pandjang seperti jang
ditugaskan kepada Dewan kita rni untuk memetjahkannja".
Peringatan Saudara Ketua itu saja anggap sebagai tegoran bagi Dewan ini untuk bekerdja lebih efficient,
b€lerdj1 lelih $epat dan tepat, deras dan tangkas, - kata
Presiden kita.
Ketua telah memberi tegoran pada kita, kata saja, walaupun tegoran itu diutjapkannja dengan sangat bidjaksana, dituturkannja dalam susunan kata-kata jang lemah-lembut, irama jang halus, lemas, hingga tid5k langsung dirasakan sebagai ,,djiwiran kuping" oleh barang siapa mendengarnja atau membatjanja sambil lalu.
Tegoran supaja kita anggota Dewan Konstituante ini
mentjurahkan perhatian kita sepenuhnja, memberi tenaga
kita lOAVo, untuk menjelesaikan persoalan-persoalan pokok, tugas pokok kita sebagai Anggota Konstituante, ialah
membuat Undang-undang Dasar.
Baik peringatan Presiden, jang diberikan sebelum Dewan ini mulai bekerdja, maupun peringatan Saudara Ketua,
jang diberikan setelah Dewan ini bekerdja, rasanja sungguh pada tempatnja, terutama djika kita melihat kembali,
menindjau kembali, akan tjara-tjara kita bekerdja dalam
sidang jang lalu.
Baru sadja kira-kira 10 hari di Kota Bandung berapat,
bekerdja, dalam sidang jang lalu, sudah banjak diantara
kita hendak pulang, karena katanja didaerah ada pekerdjaan penting, karena katanja ada hal-hal jang harus diurus,
sebab katanja Hari Natal dan Tahun Baru sudah diambang

* ls-{Fml
Rupanja, Saudara Ketua, kita lupa bahwa tugas kita sebagai anggota Konstituante itu adalah satu tugas pokok, satu tugas utama, bukan satu tugas sampingan, ,,bijbaantje",
bukan pekerdjaan sambil lalu atau ,,samben". Bandingkan

pintu.
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dalam hal ini pasal 61 juncto pasal 136 Undang-undang Dasar. Pasal 61 hendak memperlihatkan bahwa keanggotaan
adalah penting pekerdjaannja berat,
Konstituante
hingga anggota itu tidak boleh merangkap pekerdjaan
lain.
Saudara Ketud, kalau tidak salah, diantara Anggota-anggota Konstituante ini terdapat banjak sekali jang merangkap lain-lain djabatan. Ada jang merangkap sebagai Menteri, Anggota Parlemen, Pegawai tinggi, Direktur-direktur
Bank. Walaupun belum ada Undang-undang incompatibiliteit seperti jang dimaksud dalam pasal 61 Undang-undang
itu, tetapi saja pertjaja bahwa anggota itu tjukup bidjaksana, tjukup mempunjai kesadaran akan tugas jang maha
penting itu sebagai Anggota Konstituante untuk meletakkan djabatannja sebagai Menteri, sebagai Anggota Parlemen, Direktur Bank atau Pegawai tinggr.
Kalau tidak ada kesadaran dalam hal ini, maka disini saja bermohon dengan perantaraan Ketua, supaja mengusulkan kepada Pemerintah dan Parlemen untuk membuat Undang-undang incompatibiliteit iang dimaksud dalam pasal
61 Undang-undang Dasar itu.
Dengan demikian maka konstelasi dari pada Konstituante ini akan lebih sempurna, dan tebih sempurna pulalah

itu

pekerdjaan jang dapat dihasilkan oleh Dewdn ini, sebab
tidak ada anggota jang bekerdja ,,samben", iang bekerdja
tjara sambil lalu.
Tetapi walaupun demikian, setelah berapat, setelah bekerdja 16 hari dalam sidang jang lalu, kita 454 Anggota
Konstituante telah menjerahkan kepada ?B orang anggota
untuk melandjutkan satu pekerdjaan jang sebenarnja semua kita harus kerdjakan bersama-sama. Dan menurut apa
jang telah dilaporkan kepada kita hanja 69 orang sadjaiah
jang sanggup dan telah bekerdja.
Tjara bekerdja serupa ini adalah pendapat dari majoriteit dalam Dewan ini, dan minoriteit tentu harus tunduk
dalam hal ini.
Alasan-alasan bagi majoriteit untuk membenarkan pendapat mereka ialah:

1.

Djumlah Anggota Konstituante ini terlalu besar, oleh
karena itu terlalu log untuk diserahi membuat rantjangan itu.
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2.

Dengan membentuk Panitia Chusus maka:
a. perongkosan akan lebih ketjil;
b. pekerdjaan akan dapat diselesaikan dhlam waktu

jang singkat.

l

Saudara Ketua, alasan-alasan jang diketengahkan diatas
belum dibuktikan kebenarannja.
Berhasil atau tidaknja safu badan dalam pekerdjaannja
tidak tergantung pada ketjif atau besar atau log-nja badan
itu. Banjaknja hasil jang ditjapai, bergantung pada tjaratiara badan itu dipimpin, pada tjara-tjara mengatur pekerdjaan dalam badan itu sendiri.
Satu sidang jang besar 0og?), dapat menghasilkan keputusan-keputusan jang tinggi nilainja dalam waktu iang singkat. Ini tergantung pada pimpinan sidang jang bidjaksana.
Sebaliknja satu rapat jang ketjil (diadi tidak log), tak dapat menghasilkan putusan-puhrsan iang baik, apabila pimpinan _1ap_at itu t_ida,F .tja!ap.
Djadi alasan ,,log" itu hanja ditjari-tjari.
Pendapat-pendapat jang menjatakan bahwa dengan djalan ,,Panitia Chusus" ifu perongkosan akan lebih ketjil, rasanja harus dibuktikan dengan angka-angKa, zonder angkaangka, hal ini tidak dapat dibuktikan.
Pendapat selandjutnja bahwa dengan djalan ,,Panitia
Chuzus" kita akan menghemat waktu, pun harus dibuktikan
datrulu.
Saudara Ketua, systeem Panitia Chusus ini kita hendak
landjutkan dalam tjara kita bekerdja dalam Konstituante
ini. HaI ini tertjantum dalam BAB III dari rantjangan itu.
Saudara Mangunsarkoro tadi dalam pidatonja telah mentjoba untuk membuktikan, bahwa tjara kita bekerdja sekarang (ialah dengan membentuk Panitia Chusus) adalah satu-satunja djalan jang baik dan benar.
Benar katanja, karena dalam pasal 139 Undang-undang
Dasar ditetapkan pembentukan suatu Badan Pekerdja.
Berhubung dengan ini Saudara Ketua, saja hendak mengandjurkan disini: hendaknja kita membatja dengan teliti
pasal 139 Undang-undang Dasar itu, supaja kita dapat menangkap benar-benar apa jang dimaksud dalam pasal 139

itu.

Kita dapat membatja pasal ini dan membuat interpretasi

dari padanja terlepas dari pasal 138 Undang-undang Dasar.
Pasal 139 adalah ondergeschikt dari pada pasal 138. Silakan
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membatja kedua pasal tersebut dan dari susunan kalimatkalimat ternjata, bahwa kedua pasal itu mempunjai maksud dan tudjuan jang bergandengan.
Badan Pekerdja jang dimaksud dalam pasal 139 itu, ialah tak lain dan tak bukan hanjalah Badan Pekerdja jang
"dimaksud dalam pasal L3B.
Dan Badan Pekerdja jang dimaksud dalam pasal 13B
itu dapat dan boleh dibentuk, apabila Dewan Perwakilan
Rakjat belum dipilih pada waktu Konstituante terbentuk,
dan Badan Pekerdja itu diperuntukkan, hanjalah untuk
memegang functie Dewan Perwakilan'Rakjat jang belum
terbentuk itu, dan sekali-kali bukan untuk diserahi membuat Rantjangan Undang-undang Dasar. Malahan, apabila
Konstituante ini lebih dahulu dibentuk dan kemudian,'Dewan Perwakilan Rakjat, maka sepandjang hemat saja, menurut redaksi Pasal 139, jang bertugas untuk membuat
Undang-undang Dasar itu bukan L/tO dari djumlah Anggota Konstituante, akan tetapi 9/10.
Tetapi Saudara Ketua, keadaan jang kita hadapi sekarang adalah lain dari keadaan jang digambarkan dalam Pasal 138 dan 139 Undang-undang Dasar itu.
Kini kita menghadapi satu keadaan, dimana Dewan Perwakilan Rakjat terbentuk lebih dahulu daripada Konstituante.,

Djadi hal-hal jang tertjantum dalam kedua pasal itu adalah voorzieningeh jang tidak dapat dan tidak boleh digunakan dalam keadaan jang sekarang kita hadapi itu.
Saudara Ketua, selandjutnja tentang Pasal 138 dan 139
ini dapat saja ketengahkan disini bahwa ada pendapat,
bahwa kedua pasal ini misplaatst (tidak pada tempatnja)
ditjantumkan dalam Undang-undang Dasar kita ini, karena
sifatnja tidak demokratis. Tidak demokratis karena t/L0
dari djumlah Anggota Konstituante diberi tugas memegang
functie dari Dewan Perwakilan Rakjat, ialah untuk membuat peraturan jang mempunjai tingkat Undang-undang.
Ini bukan pendapat satu-dua orang sadja.
Pendapat ini pun dikurung oleh beberapa Kabinet-kabinet dulu. Diantaranja Kabinet Natzir dan Kabinet Wilopo.
Djadi kita menindjau program Kabinet Natzir dulu, maka
Kabinet itu tidak mengehendaki Konstituante terbentuk lebih dahulu daripada Dewan Perwakilan Rakjat. Kabinet
itu mengehendaki supaja pemilihan Anggota Konstituante

tzl

dan Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat itu ditakukan bersama-sama pada satu hari dan membentuk kedua
'
Dewan itu pada satu hari djuga.
Kalau tidak salah, maka Kabinet Wilopolah jang membuat Rantjangan Undang-undang Pemilihan Umum, dimana ditetapkan bahwa Dewan Perwakilan Rakjatlah jang
harus terbentuk terlebih datrulu daripada Konstituante.
Kedua Kabinet itu beserta rakjat Indonesia pada umumnja segan menghadapi keadaan atau demokrasi jang tertjantum dalam Pasal 138 dan 139 Undang-undang Dasar

itu.

Saudara Ketua, marilah dikupas tebih dalam, bagaimanakah hingga mungkin kedua pasal jang tidak demokratis
itu, Pasal-pasal 138 dan 139 dapat tertjantum dalam Undang-undang Dasar kita sekarang itu.
Saudara Ketua, ha1 ini terdjadi seperti berikut: Parlemen Republik Indonesia Serikat, Senait beserta Badan Pekerdja Komite Nasional Indonesia Pusat dengan Kabinet
Hatta dulu, untuk membuat Undang-undang Dasar (1950)
membentuk satu panitia jang terdiri dari beberapa kelompok orang, pada umumnja Anggota-anggota Parlemen Republik Indonesia Serikat, Anggota-anggota Senaat dan Anganggota-anggota Badan Pekerdja jang diserahi membuat
Rantjangan Undang-undang Dasar itu.
Djadi tindakannja itu sama dengan tindakan kita sekarang ini. Dibentuk satu panitia jang katanja tidak log dan
untuk menghetrnat, ongkos dan waktu. Dan hasil daripada
tiara bekerdja itu ialah kekeliruan jang terdapat dalam
Undang-undang Dasar Sementara itu.
Selain Pasal-pasal 138 dan 139, putr Pasal-pasal 140 dan
l4L, kemudian ternjata tidak dapat digunakan, dus djuga
misplaatst, atau tidak pada tempatnja ditjantumkan dalam
Undang-undang Dasar itu.
Selandjutnja Pasal 134 jang diambil over sebagai Pasal
1 dalam Rantjangan Peraturan Tata-tertib ini redaksinja
telah disusun iedemikian rupa, hingga interpretasinja beraneka-warna dan akibat daripada itu, kita dalam sidang
Konstituante ini akan menghadapi perdebatan jang sengit.
HaI ini sudah disinj.alir oleh Saudara Siauw Giotl Tjhan
dan Saudara Soedijono Djojoprajitno.
Seterusnja Pasal 131 ajat (2) jang berbunji:
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,,Kepada daerah-daerah diberi autonomie seluas-lu-

asnjb".
Redatisi ini bunlinla amat menarikr interpretasinla luas
pula, begitu luas hingga mungkin tidak dapat ditemui
batasnja dan kata ,,luas" jang tertjantum dalam ajat itu
dapat pula diartikan ,,kosong".
Rentetan kekatjauan-t<et<itlauan dan gangguan keamanan jang kita alami didaerah-daerah, di Maluku dengan Republik Maluku Selatannja dulu, di Mtnahasa dengan
penjelundupan kopranja, di Sumatera dan sebagainja, dapat berlangsung, oleh karena orang te pas dan te onpas
mengambil ajat (2) dari pasal 131 ini, untuk menuduh
Pemerintah Pusat tidak bidjaksana.
Saudara Ketua, tjontoh-tjontoh jang saja sebut diatas
adalah kesalahan-kesalahan jang mempunjai akibat jang
luas, jang verstrekkend. Kesalahan-kesalahan itu telah
dibuat oleh Parlemen Republik Indonesia Serikat, senaat,
Badan Pekerdja dan Kabinet Hatta dulu, oleh karena dasar bekerdjanja, tjara bekerdjanja, sama dengan dasar
dan tjara kita di-Konstituante ini sekarang bekerdja dan
hendak bekerdja. Alangkah baiknja Saudara Ketua, apabila kita dapat bertjermin pada kesalahan-kesalahan jang

dulu telah kita buat.
Pada tjara bekerdja seperti ini, pada systeem bekerdja
jang kini kita hendak pakai, terlekat satu faktor psychologis, faktor itu adalah faktor gemakzucht.
Gampang bukan untuk menjerahkan segala hal jang
sukar kepada orang lain? Sifat gemakzucht itu lama-lama
berganti mendjadi luiheid, malas dan masa bodoh.
Akibat dari sifat-sifat itu tak dapat nanti kita pertang-

gung-djawabkan.
Saudara Ketua, dalam pada itu, saja mempertimbangkan, supaja tjara bekerdja jang kini kita gunakan itu, diganti dengan syteem lain.
Apa dan bagaimana systeem itu, saja harapkan, kalau
perlu akan dapat membentangkannja nanti dalam babak
ke-2.

Sekian, terima-kasih.
Ketua: Saja persilakan Saudara
S.M. Abidin.

jang terhormat

prof

.

(tidak ada)
:
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Saudara jang terhormat; Asmarahadi.

Asmarahadi:

Besok.

,

Ketua: Sidang jang terhormat, sekianlah djumlah anggot_a jrttg berbitjara untuk malam ini. Maka sidang ini kita
sudahi, dan besok dimulai lagr djam 9.00, untuk melandjutkan pembitjaraan pemandangan uglum babak pertama
ini.
Sekarang Rapat saja tutup.
1

Rapat ditutup djam 23.55.

.-{'
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KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA

I,

(Tahun 1957) Rapat ke
Hari Kamis, 17 Djanuari L957.
(Djam panggilan: 09.00).

Sidang ke

Atjara

5.

Umum babak ke I tentang
Peraturan Tata-tertib Konstituante, (lan-

: Pemandangan

djutan).
Prawoto Mangkusasmito.

Ketua
:
Sekertaris : R. Akoep Goelangg6.
Anggota jang hadir: 373 orang.

Soemarto, A. Sjafiuddin, Siauw Giok Tjhan, Tony Wen,
Zainul Arifin, I.J. Kasimo, Ir Soeroto Mangoensoemarto,
Andi Gappa, M. Bannon Hardjoamidjojo, Hutomo, Soetarto Hadisoedibjo, Mr J.C.T. Simorangkir, Mr Renda Saroengallo, G. Winaya, K.H.M. Rodjiun, Kasim, Mr Gele
Harun, Sutan Soripada Mulia, Ischak Surjodiputro, A.
Yasin, K.H.M. Sjukri, A. Anwar Sanusi, K. Hadji M.
Ramli, Djamhari, Abadi, Baheramsjah St. Indra, Slamet
Jv., Prawoto Mangkusasmito, Hendrobudi, K.H. Achmad
Azhary, Zainal, Abidin Achmad, Ir Sakirman, Nj. Hadji lbrahim Siti Ebong, Nj. Siti Salmi Sismono, Saifudin Zuchri,
Soesilo Prawiroatmodjo, R. Sudibjo Widjojokoesoemo, M.
' Sumbarhadi, Mr Wongsonegoro, Achmad Sumadi, Prof. S.
M. Abidin, Moh. Munir, Nj. Hadji Ratu Aminah Hidajat, K.
H. Taufiqurrachman, Sukarni Kartodiwirjo, Prof. Dr Prijono, Mohamad Sardjan, Mohamad Lukmanul Hakim, Nj. Kamsinah Wirjowratmoko, Setiadi Reksoprodjo, Tan Ling Djie,
Sarmidi Mangunsarkoro, Asnawi Said, R.H. Achmad Hasbullah, Moh. Sjafei Wirakusumah, Prof. H. Abdul Kahar,
Mohamad Pattisahusiwa, Dr J. Leimena, Drs A. Raya Rangga Andelo, Abdul Radjab Daeng Massikki, Hadji Abdullah
Addari, K.H. Muhamad Isa Anshary, Emor Djajadinata, Atmodarminto, Nj. Sulasmi Mudjiati Sudarman, Hadji Zainal,
Nj. L. Soetrasno, Mr Wilopo, Osman Raliby, Nadimah Tandjung, Soediono, H.M. Zainuddin, Zainul Abidin Sjoe'aib,
Mr Iskaq Tjokrohadisurjo, Nj. Mien Sutari Abdul Gani SuL25

riokusumo, K:H. Abdulwahab, K.H.M. Dachlan, Mr Hamid
Alg-adrie, soedijono Djojoprajitno, Bisri Kijai Hadji Mustadjab, H.M. Salim Fachry, K.H. Masjkur, Miek Nirahuwa,
Baraba Abdullah, Ilmar Salim Hubeis, R.M. AU Mansur,
Ahmad Nawawi Saleh, Mochamad Tam, Achmad Zakaria,
_q. Ri{wan, Maschoen Hadji Achmad Fauzy, Nj. Adiani,
Kertodiredjo, M.Ng. Gede Sosrosepoetro, Dr Imanudin, Abdul Choliq Hasjim, S.U. Bajasut, Moenawar Djaelani, Hermanu Adi Kartodihardjo, K.H. Sauki, Ma'sum Cholid, R.H.
Aliurida, K. Ifadji: Moh. Toha, Kj. Abdulmanab Murtadlo,
R. Mochtar Fraboe Mangkunegara, Kasijati, K.H. Abdoel
Channan, Datoe Poetrawati, K.H. Achmad Zain| N. Nachrowi Thohir, Sajogia Hardjadinata, H. Soekron, K.R.H.
As'ad, Kijai Hadji Harun, K.H.A.S. Mansjur, K:H.A. Bakritidiq, Nihajah, Ali Masjhar, Hadji Abu Sudja, Alwi Murtadlo, Soeparta Partawidjaja, K.H. Anas Machfudz, Sastrodikoro, Kijai Zahid, Moeljadi Notowardojo, H. Moh. Thohir
Bakri, Rd. Soenardi Adiwirjono, Achmad Anwar, Mr R.M.
Abdulmadiid Dioiohadiningrat, Muntaha, Sarikoen Adisoe_padmo, Alimarkaban Harsono, R. Sudjarwo Harjowisastro,
Muhamad Hasbi Ash Shiddieqy, Dr Soembadji, R-. Soenarto
Hadisoenarto, H. Soetadi, Tedjo, Nj. Soenarjo Mangunpuspito, S. Sardjono, Dr Sahir Nitihardjo, M. Pratikto, Suputro Brotdihardl), H. Muchidin at. Churaifis, Abdul Dja.
mil Misb&d, Mr Soej@fi, Achmad Mudatsir, K.R.H. Abdltlah Awandi, K.H. Ali Maksum, H. Mr Kasmat, K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi, R. Sardjono, Oetorno, Nj. S.D. Susanto, Prof. Ir Purbodiningrat, Affandi, Soehari al. Kusumodirdjo, Nj. Solichah Saifoedin, Soegito Danoesoegito, Mr
Mohamad Jusuf, Mochamad Salim, Soelardi, Saletr (Saleh
Abdullah), Dr Soehardi, Kijai Hadji Mochamad Cholil, Achmad Dasuki Siradj, Muchamad Adnan, Toeraichan Adjhoeri,'soepardan Martosoewitq Roespandji'Atmowirogo, "Mochtflr, Sadji Sastrosasmito, Karkono Partokoesoemo al. Kamadjaja, Mr K.R.T.S. (Soedarisman) Poerwokoesoemo, V.
B..da Costa, Moh. Doerjat Karim, Baswedan Abdulrahman,
7,aiwil Arifin, Dr Roestamadji, Ifijai H. Maksum, Raden
Ido Garnida, M. Kamawidjaja Sujud, Moehamad Soekarna
Soetisna Sendjaja, Madomiharna, Suratno, R. Soegana Ganakusumah, Mas Muhamad Bachar, Sjadeli Hasan, Oesmadi, Asmara Hadi, K. Hadji Abdulrachman, Budiman Triasmaraboedi, Radja Kaprabonan, Enin Sastraprawira, RaL26
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den Basara Adiwinata, H. Abubakar Jusuf; Hadji Husein,
R. Abdurochman Wapgsadikarta, Hadji Muhamad Dachlan,
Rd. Hollan Soekmadiiringrat, Mohamaii Rusjad Nurdin, Rd.
Suparno, R. Mochamad Sjafe'i, Abu Bakar, H. Achmad Dasuki, Raden Sutalaksana, K.H.A. Dimjati, D. Sukardi, Hadji
Asjmawi, K. Moehamad Sjadjari, H. Ismail Dahlan Djuru
Alam, Sjarkowi Mustafa binti Sajid M. Tolib, H. Mohamad
Toha, Hadji Umar Bakry, Hadji Mansur Dt. Nagari Basa, H.
Sjamsiah Abbas, Hadji Sjarkawi Abdul Wahid, Tengku Bay
bin Tengku Mahmud, Mochtar Husin, Sjech Ibrahim Musa,
Dr Abdul Manap, H. Abdurrahhim Abdullah, Edward Doran Damanik, Mochamad Ali Hanafiah Lubis, Anwar Nasution, Rumani Barus, M. Arsjad Th. Lubis, ZainaL Abidin,
Hadji Muda Siregar, H. Adnan Lubis, M. Sabri Munier,
Ibrahim Usman, Hadji Ali Usman, Muzani A. Rani H. Mhd
Basiuni bin H. Imran, Abdullah Jazidi, H.M. Marwan Nur,
Hadji Abdurachman bin Ismail, Darmawi Munawir, H.M.
Hanafi Gobit, H. Husain Qadry, Hadji Ruhajah AMulhadd,
Sajid Abubakar Alyderus, Ds Wtlhelm Johannis Rumambi,
Drs La.Ode Manarfa, Jakin Intan Parmata, H.S. Djamalluddin Dg. Paremma, Abdurrahman Sjihaah, Pallawarukka,
Abdul Muin Daeng Myala, Siti Ramlah Anz, Abdul Rahim
Munier, Siswasudarmo, Mhd Arifin bin Abdurahman, I
Gusti Ketut Ngurah, Gulam, Alimin, Setiadi Surasto, Kijai
Hadji Akrom Chasaeni, Mr Achmad Astrawinata, Kijai Hadji Munif, K.H. Dahlan Abdulqohar, K.H. Gozali Asj'arr,
Mas Djapengskarso, Prof. Mr H. Muhamad Yamin, Arnold
Mononutu, K. Moch Machfudz Effendie, Kijai Hadji Tjikwan, Nj. Mr Tutilarsih Harahap, Ds T. Sihomling, Urbanus Poly Bombotrg, Argo Ismojo, Karel Supit, Firmansjah,
Nj. Tresna Sungkawati Garnida, Hoesain Poeang Limboro,
A.S. Dharta, A. Bakar St. Lembang Alam, R. Achmad Soekarmadidjaja, Sjamsoe Harja-Udaya, Pangkoe bin Umar,
Soedjono Tjiptoprawiro, Usman Hamid, R. Moedjoko Koesoemodirdjo, Marinus Johannes Kappers, Maimunah, R. Soetedjo, M.A. Chanafiah, Jean Torey, Umarsidik Soenarjo,
Djoko Oentoeng, Achmad Bashairi, Muhd Djazulie Kartawinata, Utarjo, Raden Umar Anggadiredja, Nur Sutan
Iskandar, Sawirudin gelar Sutan Malano, Sjamsulhadi Kastari, R. Doeldjamil Adimihardja, Sutan Muchamad Jusuf
Samah, Sutimbul Kertowisastro, R. Usman Ismail, Sapija
hlathys, Ismail Kartasasmita, Usman Mqfti Widjaja, SuparL27

di,

Slamet S., Karsono, Sumowarsito, Rt. Fatmah Chatib
Dzukhri Mohamad (Ratu Ifat), S. Notosuwirjo, R. Hasan
Nata Permana, Izaak Riwoe. Lobo, R.A. Sri Kanah Kurnpul, W.A. Lokollo, R. Soelamoelhadi, K. Muhamrhad Afandi, Dr T.A. Djalil, Dr Hasnil Basri, H. Husein Thaha, Kwee
Ik Hok, R. Iskandar, Andi Kasim, Rd. Apandi Wiradiputra, Ds J.B. Kawet, Mohamad Ahjar, Wikana, Achmad
Djoedjoe, Sahamad Strdjono, Soelaeman Effendi, K.G.P.
A.A. Paku Alam VIII, Ds E. tlktolseja, Estefanus Kandou,
Iladji Abdulhafidz bin lladji Soelaeman, Andi H. Dg. Radja Sultan, I[r R.H. IGsman Singodimedjo, Abdulwahab
Turcham, O:N. Pakai4 Raden lflale Wiranatakusumah,
Guhnat Siregar, Surmantojo, R. Soendoro Hadinoto, Ruslaqa Ikrat, Askandar Hadji Masjkoer, Hadji Abdulkabir,
Mohd Achijad Chalimi, Dachlan Loekman,-Atang Moch.
Muchtar bin Tohir, Bey Arifin, Abdul Moe'in Usman bin
Abdul Moe'in, Jahja Jacoeb, Ismail Nongko, Dokter Koesnadi, Samhudi, Hendra Gunawan, O. Hulaimi, Roesni Tjutju, H.K._lVIoh. Vluchtar Mustofa, Raden Moeljono Moejopranoto, Kasimrln, M. Tahir Abubakar, K.R.f. prodjoiliningrat, Suparna Sastradiredja, H. Moh. Sadad Siswowidjojo, Aminuddin Muchlis, Amir, Basuki Resbbowo, Dr J.F.
Mohede, Raden Achmad Padmakoesoema, Muhamad'Tauchid, Abdurachman Said, Hidajat Djati, Oemar Said, Soedjatmokb, Mr Kosasih Purwanegara.

Wakil Pemerintah:
Ketua: Bismilahirrachmanirrachiem. Rapat akan saja buka. saudara-saudara, Assalamu alaikum - warachmatullahi
wabarakatuh.

. Te{otata
_pada waktu jang sudah ditetapkan, anggota
hadir baru 213 orang. Otetr karena itu maka pe-rmul*g
laan rapat saja tunda.
Rapat ditunda djam 09.02.
@apat dibuka djam 09.25).

I(etua: Satrdara-saudara, quomm sudah tertjapai dan
dengan kelarnbatan setengah-djam rapat saja tritl. Terle128

bih dahulu saja minta Saudara Sekertaris untuk
tjakan surat-surat jang'masuk.

memba-

Sekertaris: Surat-surat jang masuk sedjak tanggal 14
Djanuari 1957 semua ada 74 putjuk, diantaranja jang terpenting ialah surat dari pihak Panitia Pemeriksa jang
bunjinja demikian:
BANDUNG, 16 Djanuari 195?

Kepada
Ketua Konstituante
di,

BANDUNG.

No.

Lampiran

29/P.P./ 1957.
:

Perihal : Penerimaan

Anggota Konstituante.

Dengan hormat dipermaklumkan bahwa Panitia Pemeriksaan dalam rapatnja ke-61 pada tanggal 16 Djanuari
t957 di Bandung telah memeriksa surat-surat kepertjajaan terpilih Saudara R. SADONO DIBYOWIROJO (P. N. I.
Djawa Tengah) dan pengganti terpilih Saudara ANSumatra Tengah)
WAR SUTAN AMIRUDDIN (P.P.T.I.
sebagai pengganti Anggota Saudara Dr SJECH HADJI
DJALALUDDIN.
Selandjutnja Panitia Pemeriksa memutuskan untuk menentukan bahwa Saudara R. SADONO DIBYOWIROJO
(Keputusan Panitia Pemeriksaan No. 510 /K/L957) dan Saudara ANWAR SUTAN AMIRUDDIN (Keputusan Panitia
Pemeriksaan No. 5II/K/L957 tersebut diterima sebagai
Anggota Konstituante.
Berhubung dengan itu dapatlah kiranja dilakukan penjumpahan Saudara-saudara tersebut, sebelum mereka itu
memangku djabatan Anggota Konstituante.

KETUA
PANITIA PEMERIKSAAN
(Prawoto Mangkusasmitq).
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Ketu* Sesudahnja 2 Anggota itu diambil sutnpahnja,
maka djumlah anggota sidang Konstituante ini 486 ditam-

bah 2 mendjadi 488. Mudah-mudahan dalam waktu singkat
2 orang anggota itu bisa diambil sumpahnja.
Sekarang kita akan meneruskan atjara kita, ialah pemandangan umum babak pertama mengenai Rantjangan
Peraturan Tata-tertib. Pembitjara-pembitjara jang akan
mempergunakan kesempatan ini ada 25 orang dan waktu
jang telah kita sediakan iafah rapat pagi ini, nanti malam
dan besok pagi. Saja minta bantuan Saudara-saudara para
Anggota supaja atjara kita dapat diselesaikan pada waktunja. Menurut tjatatan, waktu jang diminta ada 600 menit
djadi 10 djam, dengan harapan akan bisa selesai. Sebagai
pembitjara pertama pada pagr hari
saja persilakan
Saudara S.M. Abidin.

ini

(Seorang Anggota: Belum ada)

Saja persilakan Saudara jang terhormat Zannul Arifin.

H. Zainul Arifin: Saudara Ketua jang terhormat, Assalamu alaikum warachmatullahi wabarakatuh.
Fraksi Nahdlatut Ulama (N.U.) didalam menindjau Rantjangan Peraturan Tata-tertib jang sedang kita permusjawaratha! sekarapg, adalah bersumber dari pangkal kejakinan Nahdlatul Ulama (N.U.), jang berpokok dari Agama
Islam, jang ditumbuhkan dari fakta-fakta jang njata dan

sesaui pula dengan penjetidikan ptlngetahuan jang sehat dan
mendalamn serta tidak keluar dari bidang tempat dan waktu.
'Ulama
Saudara

Ketua, menurut hemat Fraksi Nahdlatul
(N.U.), bahwa hidupnja sesuatu apa sadja didunia ini tentu ada jang menghidupkannja dengan diiringi pula dengan
tata-tjara kehidupan atau peri-kemanusiaan.
Hidup dan tata-tjara peri kehidupan kedua-duanja tak
dapat aipisahkan. Djika orang dapat memisahkan mana
garam mana asinnja, rnaka barangkali barulah dapat orang
rnemisahkan mana hidup clan mana tata-tjara peri kehidupan itu. Selama ini tidak mungkin, maka itupun tidak
mungkin.
Sebagaimana hidup itu turnbuh dan berkembang, maka
dengan sendirinja tata-tjara peri kehidupan itupun harus
tumbuh dan berkembang jang sesuai dengan bidang tempat dan waktunja.
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Saudara Ketua, demikianlah l'raksi Nahdiatul Uiama
(N.U.) memulai pandangannja didalam menilai segala sesuatu termasuk djuga Rantjangan Peraturan Tafa-tertib

ini.
Rantjangan Peraturan Tata-tertib ini bukanlah suatu
peraturan jang dibuat oleh jang lain untuk jang lain, tetapi
ia adalah sebagai suatu bahan jang harus dipergunakan
oleh jang hidup guna mengatur tata-tjara peri kehidupan
untuk jang hidup itu sendiri. Oleh karena itu Saudara Ketua, alangkah besarnja rasa terima kasih jang harus disampaikan kepada Panitia Perantjang Peraturan Tata-tertib
ini jang telah menjudahi pekerdjaannja dengan berhasil
sebagai jang kita hadapi sekarang ini. Apabila- kita mengingat, bahwa hasil pekerdjaan ini tetap berada dalam bidang
tempat dan waktu, maka, bidang tempat jang dikatakan
disini Saudara Ketua, ialah bumi Indonesia didalam segala
keadaan baik dan buruknja sebagai waktu jang kita hadapi
sekarang pula.
Tjara kita mempersiapkan Rantjangan ?eraturan ini, djika ditindjau dengan tjara demokrasi jang menurut istilah
Nahdlatul Ulama (N.U) demokrasi jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan permusjawaratan, bukanlah demokrasi
jang dipimpin oleh orang seorang atau golongan orang, ffi&ka hasil ini tentu akan diterima dengan sebaik-baiknja dengan rasa jang ichlas. Tegaslah kiranja bahwa hasil jang ditjapai ini bukanlah hasil pikiran dan pendapat orang seorang
atau segolongan orang, tetapi njata hasil dari sebuah Panitia jang didalamnja diwakili oleh semua aliran dan golongan dengan tidak dititik-beratkan kepada besar dan ketjilnja
aliran dan golongan itu. Maka hasilnjapun adalah bersumber dari hikmah jang bidjaksana dari musjawarat jang
dilakukan oleh Panitia Perantjang Peraturan Tata-tertib itu.
Sekarang sampailah pula kita pada penilaian hasil-ha-

sil itu dalam bentuk

permusjawaratan jang lebih besar.
Hasil pekerdjaan kita nanti akan dinilai pula oleh jang
lebih besar lagi jaitu masjarakat diluar gedung ini jang
bernama rakjat dan hangsa Indonesia, jang dengan pemilihan umum jang aktif, bebas dan rahasia telah memilih
dan membentuk kita sebagai Madjelis Konstituantb pembuat Undang-undang Dasar Negara.
Saudara Ketua, dengan pokok pendirian sebagai diatas
tadi, maka sukar sekali bagi kita akan melepaskan dan me131

lupakan kedudukan hukum dan pertanggungan djawab sebagai telah didjelaskan dalam Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia pasal 134 jang berhubungan
dengan pasal 76 dan pasal 137 jang ditjantumkan didalam
rantjangan ini sebagai Bab I.
Bab II, Saudara Ketua, sepandjang pasal-pasal iang sesuai dengan tata-tjara kehidupan IVIact3elis Konstituante ini,
maka sebagian besar telah dimufakati oleh wakil-wakil kita
bersama didalam Panitia itu, maka kesemuanja itu akan
dapat pula diterima oleh Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.):
Bab III. Tentang Panitia-panitia Konstituante dan Komisi-komisi ini, sebenarnja telah mendjadi suatu kebiasaan
jang baik diantara kita.
Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.) ingin memperingatkan
bahwa diadakannja Panitra Chusus Perantjang Peraturan
Tata-tertib jang baru sadja menjelesaikan pekerdjaannja
dihadapan kita ini adalah suatu permulaan iang baik sekali.
Ini adalah bukti jang njata bahwa adanja Panitia Persiapan Perantjang yerartu'an Tata-tertib itu sama sekali
tidak menghilangkan hak iang ada pada sidang pleno
Konstituante untuk membitjarakan materi iang telah disediakan oleh Panitia tersebut. Malah memudahkan dan
melantjarkan- djalannja permusjawaratan. Menurut hemat
Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.) maka adanja Panitia Persiapan Konstitusi nanti akan sama sadja keadaannja dengan Panitia Chusus Persiapan Perantjang Peraturan TatatertiU jang sekarang ini. Begitu djuga pemandangan Fraksi
Nahdlatul Ulama (N.U.) mengenai Panitia Permusjawaratan
Konstituante dan Panitia Rumah Tangga. Asal sadja Saudara Ketua, dalam melakukan pekerdjaan Panitia-panitia
ini tjukup didasarkan atas kedjudjuran dan keichlasan
tidaklah hendaknja dipergunakan tjara mengintai dimana
kawan terlalai.
Apalagi didalam Panitia Rumah Tangga djanganlah di'
pergunakan mentjari kesempatan dalam kesempitan. Sebagai kata orang ,,telundjuk lurus kelingking berkait, menuhuk kawan seiring, menggunting dalam lipatan". Djika
tJara-tjara bermusjawarat d-an bekerdja Panitia-panitia itu
diatur sesuai dengan jang didjelaskan tadi sebagai telah
'dimasukkan sebagian besar dalam pasal-pasa1 Bab IV dan
V, maka Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.) akan dapat meL32

njetudjuinja. Bab-bab jang lainnja tidak banjak lagi jang
akan dipersoalkan setjara umum karena bab-bab itu, adalah mengenai soal-soa1 jang sangat technis dalam melantjarkan pekerdjaan Madjelis Konstituante ini.
Saudara Ketua, setelah setjara umum Fraksi Nahdlatul

Ulama (N.U.) menindjau Rantjangan Peraturan Tata-tertib
ini, maka didalam merembuk sepasal demi sepasal akan
dikemukakan pula oleh Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.)
pendapat-pendapat jang konstruktif agar pembitjaraan kita ini dapat diselesaikan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.
Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.) pertjaja dengan djalan
musjawarah sebagai jang dikemukakan tadi, sidang pleno
Konstituante ini akan dapat menjelesaikan tugasnja iang
pertama, menjusun suatu tata-tertib sebagai suatu alat
dan tjara bekerdja guna menjelesaikan tugas jang sutji
dalam menjusun Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia.

Marilah Saudara Ketua, kita memandjatkan doa dan harapan kepada Tuhan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar dengan taufiq dan hidajatNja kita dapat bermusjawarah denqan bimbinganNia serta tulus ichlas dapat menielesaikan
Dasar Republik Indonesia jang dapat diseUndang-undang
-dan
ditaati oleh umat Indonesia seluruhnja.
tudjui
Amin. Sekianlah.
Ketua: Dipersilakan Saudara S.M. Abidin.

Prof. S.M. Abidin: Saudara Ketua, terlebih dahulu saja
mengutjapkan terima kasih kepada Panitia _Chusus, i.ng
dalam wat<tu singkat, kira-kira tiga minggu sadja, telah ber-

hasil menjusun Rantjangan Peraturan Tata-tertib tlti, jang
djiwanja lebih djauh berbeda dengan Rantjangan Peraturan Tata-tertib jang dibuat oleh Panitia Negara.
Rantjangan Peraturan Tata-tertib jang dibuat oleh Panitia Chusus ini lebih memperlihatkan djiwa musjawarah
dan djiwa kerdjasama daripada golongan-golongan iang
ada dalam Konstituante ini.
Djika oleh Panitia Negara diambil perbandingan 1 : 5
untuk pembentukan Panitia Persiapan Konstitusi, jang menjebabkan banjaknja tersingkir aliran-aliran, sehingga tidak dapat ikut serta membitjarakan persiapan Konstitusi,
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maka dalam rantjangan jang dibuat oleh panitia chusus
tidak lagi disebut-sebut perbedaan perbandingan, dan se.
rnua aliran mendapat kesempatan jans luas dalam membitjaralan unsur-unsur konstitusi, mulai dari l persiapan
sampai kepada penetapan jang terachir.
Saudara Ketua, saja sebagai seorang Anggota panitia
chusus dan disampirig itu oluga masik seligai panitia
Redaksi dari Rantjangan Peraturan Tata-tertib Konstituante ini, dapat mentjatat adanja dua golongan dalam panitia
Chusus itu, jaitu:
pertama: golongan jang dapat disebut juridis formeel

kedua:

dan
golongan jang dapat disebut

juridis politis.

_AgFgqn iang disebut juridis-formeel bersikap formeer
sekali'terhadap undang-undang Dasar sementaia, dalam
hal menjusun Rantjangan Peraturan Tata-tertib.
_Djik? mereka mau _meng3mbil satu pokok pikiran jang

ada dalam undang-undang Dasar Sementara, maka meiekl
m-engambil pikiran itu dengan kalimat lengkap seruruhnia-, gatu perkataanpun tidak mau mereka mengubahnja.
Golongan jqrg disebut juridis-politis menganggap Undang-undang Dasar sementara itu hanja sebagai pedoman
dlpp -menjusun Rantiangan Peraturan Tata-tertili pembuat undang-undang Dasar; sebagai pedoman dan kita tidak
dapat melepaskan diri daripad-anja, karena telah bersumpah setia kepadanja.
.. Af,ran t_gt-api dalam mengambil pokok pikiran jang tertjantum didalamnja, golongan jang juridis-politis itu"tiOat
gglalu mengambil kalimat seperti- jbng teitjantum dalam
IJrldtns-'undang Dgsar sementara ifu, aaa tlrtanja mengubah beberapa _perkataan dengan tidak menguba"h isi, alti

dan maksud daripada kalimat undang-undlng Dasar

se-

mentara itu.
termasuk orang jang juridis-politis itu. pendirian
. .s"iq
ini saja
?ryb_rl, saudara Kefua, berdlsarkan pengetahuan
iang pSsti bahya_ banjak orang-orang ahli bahaia jiirg tidak
pupspberapl katimat dan kata-kata jdng"terda{urgtl
pat dalam
und?tg-yndllg Dasar sementara itul Ligi puta
mglgetahui
bahwa bahasa Indonesia sampai padi achir
|i!a
tahun 1949, jaitu tahun ketika ditjiptakan undahg-undang
Dasar sementara itu, bahasa rndonesia belum sesimpurna
sekarang. Pada waktu itu bahasa Indonesia masih: sidatrg
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memperkaja diri dengan kata-kata dan pengertian-pengertian baru, sedang sekarang bahasa Indonesia sudah men-

tjapai tingkat jang rada stabiel.
Dengan pengetahuan inilah, maka golongan jang juridispolitis itu memberanikan diri mengambil over isi Undangundang Dasar Sementara dengan menjempurnakan kali
mat dan kata-katanja.
Saudara Ketua, baik dalam Undang-undang Dasar Se'
mentara maupun dalam Rantjangan Peraturan Tata-tertib

jang dibuat oleh Panitia Chusus, dan djuga dalam Ran'

tjangan Peraturan Tata-tertib jang dibuat oleh Panitia Negara, terdapat tiga buah perkataan jaitu: ,,diterima" ,,dise'
tudjui" dan ,,disahkan", jang sering dipakai untuk pengertian jang sama jaitu pengertian ,,disetudjui".
Misalnja:
a) lihatlah Rantjangan Peraturan Tata-tertib jang di
susun oleh Panitia Chusus halaman 1 ajat (2) b
jang berbunii:
,,Undang-undang Dasar baru berlaku, djika ran'
telah diterima dengan sekurang'kurangtjangannja
-Auapertiga dari djumlah suara
nia
4nggoJa ja18
tradir dan kemudian disahkan oleh Pemerintah".

Disini,,diterima" artinja,,disetudjui".

b) Halaman 5 Rantjangan Peraturan Tata-tertib
12 ajat (6) berbunji:
,,Usul-perubahan atjara

pasal

itu dibitjarakan dalam ra-

pat pteno berikutnja setelah usul'perubahan itu

diterima oleh Ketua Konstituante".
Disini jang diartikan dengan ,,diterima" ialah betul-betut,diterima" menurut istilah'sehari-hari
jaitu dari tangan kesatu ketangan kedua, djadi
disini tidak berarti,,disetudjui".
c) Halaman 10 Rantjangan Peraturan Tata-tertib Pasal 33 ajat (2) berbunji:
,,sementara itu oleh anggota-anggota, demikian pu'
la oleh Panitia Pelapor, dapat diadjukan usul-peru'
bahan dengan tertulis. Hanja usul-usul'perubahan
baru jang diperlukan sebagai akibat perubahan
jang telah diterima atau karena penolakan suatu
pasal, dapat diadjukan".
Perkataan,,diterima" disini berarti,,disetudiui".
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'd)

,Untuk melengkapkan Saudara Ketua, marilah ki.
ta lihat sekarang halaman 34'Rantjangan Peraturan Tata-tertib Pasal 86 ajat (1) jang berbunji:

,,Ketua menjediakan tiga buah Undang-undang Dasar jang tdlah disahkan oleh Konstituante ini".
Kata ,,disahkan" dalam hal ini jang dimaksud para Pe-

rantjang disini, mempunjai arti ,,telah disetudjui". Tetapi kalau diartikan oleh Saudara Soedijono, ,,disahkan", maka'I{onstituante ini 'jang mensahkan. Djadi disini dipakai
perkataan,,disahkan",,,diterima" dan,,disetudjui" dalam
arti kata jang sama.
Saja mengusulkan supaja semua kata ,,diterirna" itu di-

ganti dengan keta ,,disetudjui". Lain daripada jang terdapat
pada halaman 5 phsal L2 ajat (6), 'djadi betul dari tangan
kesatu ketangan
Lain daripada itu kata ,,disahkan" pada pasal 86 dan 87
harus diganti dengan kata ,,disetudjui".
Bila hal ini diberatkan pada waktu membitjarakan pasal-pasal, maka dalam pekerdjaan menjusun Rantjangan
Peraturan Tata-tertib itu, kita sering terbentur kepada arti
atau interpretasi jang harus diberikan kepada beberapa
kalimat atau kata-kata tertentu dalam Undang-undang Dasar Sementara. Kita sekarang terpaksa memberikan arti
jang pasti kepada kalimat-kalimat dan kata-kata tertentu
itu, oleh karena Undang-undang Dasar Sementara itu sendiri tidak mendjelaskan arti daripada kalimat-kalimat dan
kata-kata itu. Maka untuk rnenghindarkan salah arti dibelakang hari, kewadjiban kitalah untuk menetapkan interpretasi itu.
Saja berani memastikan bahwa Dewan Konstituante initah jimg berhak menetapkan arti atau interpretasi itu, karena Dewan inilah Dewan jang pertama dan djuga jang
terachir memakai kesempatan untuk membalas interpretasi
itu setjara mendalam.
Dewandewan Perwakilan Rakjat jang menetapkan Undang-undaurg Dasar Sementara iiri dulu pada achir tahun
1949, tidak mendapat kesempatan sedikit djuga untuk membafiasrtJa''dan memberikan interpretasi, karena Undangundang Dasar S -ernentara itu harus disetudjui bulat-bulat
oleh Badan hkerdja Komite Nasional Indonesia Pusat
dan oleh Parlemen Republik Indonesia Serikat tanpa

kedua

amendemen.
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:

Ketidak-puasan dari Badan Pekerdja Komite Nasional
Indonesia Pusat atas penjetudjuan bulat'bulat tanpa amendemen itu, ternjata dari disetudjuinja mosi Wondoamisero, jang selandjutnja supaja Parlemen Negara _Kesatuan
Republik Indonesia dalam waktu satu bulan setelah Negara Kesatuan dibentuk, mengadakan sidang Madjelis Peru'
bahan Undang-undang Dasar Sementara untuk mengadakan perubahan seperlunja dalam Undang-undang Dasar
Sementara itu. Akan tetapi oleh karpna Pemerintah-pemerintah jang lalu tidak menjetudjui diadakan rapat Jang demikian, maka Madjelis Perubahan Undang-undang itu tidak pernah bersidang.
Saudara Ketua, salah salu daripada kalim_at-kalimat,J_ang
mengehendaki interpretasi jang pasti itu dari kita, (Konstituante) ini ialah pasal jang amat terkenal itut jaittt pasal
134 Undang-undang Dasar Sementara iang berbunji untuk
lengkapnja saja batjakan:
,,Konstituante (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnja menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indon-esia jang akan menggantikan Undang-undang Dasar
Sementara ini".
Menurut pendapat ahli bahasa, kata ,,menggantikan" di'
atas ini harus diubah dengan ,,mengganti".
Djadi Saudara Ketua, perkataan,,menetapkan_b_ersamasaml" ini tidak ada pendjelasannja. Untuk menghilangkan
keragu-raguan itu maka kewadjiban kita sekafangr Konstituante ini menetapkan arti daripada ,,menetapkan bersama'
'sama" itu. Perkataan
,,menetapkan bersama" tidak mungkin diartikan .,membuat bersama-sama". Jang demikian
itu tidak mungkin dari awal sampai achir, oleh karena Dewan Konstitusi belum selesai. Sedang Pemerintah adalah
suatu badan jang tioristis saban hari dapat berganti dan- dengan demikian dSuga pendapatnja sabaii hari dapa! berganti. Demikian djuga arti ,,menetapkan bersama" itu,
dari pihak Pemerintah tidak dapat diartikan {apa_t rygngubah-ataupun menolak, sehingga fungsi Pemerintah dalam
,.menetaplian bersama-sama itu hanjalah sebagai alat untuk menjalurkan kepada masjarakat, untuk ryengumumkan

agffi diketahui oleh rakjat seluruhnja. Djadi ,,ikut 4nenetapkan" itu dipihak Pemerintah mempunjai arti hanja
,,mengundangkan" sadja.
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M-aka dengan demikian Saudara Ketua, benarlah apa jang

diutjapkan oleh Saudara Soedijono, jaitu bahwa Konstituante dalam fungsinja menjusun konstitusi mentjerminkan
kedaulatan rakjat tertinggi dalam Negara Republik Indonesia dan dalam fungsinja itu memanglah berdiri diatas
Presiden, Dewan Perwakilan Rakjat dan Pemerintah Repu-

blik Indonesia.

Saudara Ketua, dalam hal ini orang djangan salah mengerti jang dimaksud. hanjalah kedaulatan rakjat terting-

gi dalarn fungsinja membuat Undang-undang Dasar. Djadi

hendaknja djangan ada Anggota jang mensalah artikan kedaulatan tertinggi dalam segala hal. Itu tidak dimaksud
oleh ajat jang dimaksud oleh Saudara Soedijono itu.
Djadi Saudara Ketua, segala konsekwensi dalam fungsi
membuat Undang-undang Dasar ifu, bahwa Konstituante
ini mempunjai kedaulatan tertinggi, maka segala konsekwensinja harus djuga diatur.
Dan itulah jang diinginkan oleh Saudara Soedijono.
Hanja sadja Saudara Soedijono mengemukakan pendapat dengan menginginkan adanja synthese diantara kita
ini. Synthese jang artinja menurut pendapat saja, penggabungan daripada beberapa pendapat baru rnendjadi satu
pendapat jang tersusun baik, jang dapat kita setudjui bersama. Tjuma dalam tjara mengemukakannja, oleh Saudara
Soedijono, didapat kesan bahwa kita tidak dapat menawarnawar dan akan menarik garis demarkasi jang menurut
pendapat saja, ini bukan tjaranja untuk membentuk satu
synthese. Djadi mudah-mudahan sadja idee jang baik atau
pikiran jang baik itu hendaknja dapat kita perbintjangkan
bersama. Hendaknja diadjukan tjara jang dapat diterima
oleh kawan-kawan dalam Konstituante ini.
Maka sebagai akibat daripada pendapat ini, kalau kita
bandingkan dengan pasal L dan pas aL 2 daripada lain-lain
Anggota, pasal jang diadjukan oleh Saudara Soedijono itu
mempunjai strekking jang lebih djauh, jang lebih djauh
sekali strekkingnja daripada pasal-pasal jang disetudjui
oleh lain-Iain kawan.
Oleh karena itu, dalam pembitjaraannja itu nanti kalau
terpaksa memungut suara, maka pasti kita memungut

suara tentang hal itu lebih dahulu, oleh karena mempunjai strekking jang lebih luas. Artinja kalau usul Saudara Soedijono diterima, maka jang lain-lain tidak usah
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lagi dipungut suara, karena sudah termasuk didalamnja.

'.L,

Kalau usul-usul lainnja diterima lebih dahulu, maka harus
dibitjarakan pula usul Saudara Soedijono. Djadi dalam
membitjarakannja nanti kita terpaksa memungut suara
tentang hal itu lebih dahulu.
Saudara Ketua, saja ingin djuga mengemukakan pendapat mengenai Panitia Persiapan Konstitusi jang djuga telah ditjantumkan rantjangan-rantjangan susunannja dalam
Rantjangan Peraturan Tata-tertib ini.
Panitia Persiapan Konstitusi dimaksudkan untuk mempersiapkan pembuatan Konstitusi jang akan disadjikan kepada pleno. Didalam persiapan itu banjak hal-hal akan dibitjarakan mengenai bahan-bahan materi dari Konstitusi.
Djadi sebenarnja, kalau Panitia Konstitusi ini diadakan,
maka ini dengan sendirinja mengurangi kesempatan, kalau tidak disebut mengurangi hak, maka terang mengurangi kesempatan Anggota-anggota untuk mengemukakan
pendapat atau alasan-alasannja mengenai bahan-bahan materi daripada konstitusi.
Dulu saja pernah mengemukakan pendapat, bahwa tiaptiap usaha daripada Konstituante atau daripada pleno ini
jang tertudju kepada mengurangi hak berbitjara atau mengurangi kesempatan berbitjara dalam hal menjiapkan
konstitusi, itu adalah tidak sah. Djadi tidak sah kalau ada
usaha-usaha didalam Konstituante ini untuk mengurangi
kesempatan para Anggota berbitjara mengenai materi daripacla
Konstitusi.
- Bahwa
saja dapat menjetudjui adanja Panitia Persiapan
itu, ini disebabkan karena dalam pengertian saja dan saja
harap jang lain djuga mempunjai pengertian begitu, Panitia Persiapan ini dibentuk setjara sukarela, artinja ada
Anggota-anggota jang setjara sukarela menjerahkan pembitjaraan persiapan itu kepada Anggota-anggota lain, dan
tidak usah ikut dari a sampai z, oleh karena Anggota-anggota lainnja telah mewakili aliran dia dan apa-apa jang dia
katakan.

Kalau akan dibentuk satu Panitia Persiapan jang djumlah Anggbtanja kurang daripada pleno ini, supaja dlangan
mengurangi aliran jang dapat dikemukakan didalam sidang ini, maka pasti jang dapat mengurangi haknja partaipartai jang banjak anggotanja disini. Maka karena itu, dapat disetudjui usul jang ditjantumkan didalam ini, jaitu
139

tingkat, bukan perbandingan sebenarnja, tetapi tingkat,
dari 1 sampai 3 mendapat seorang wakil, dari 4 sampai 6
dua orang wakil dan seterusnja. Djadi hanja dengan kesediaan sukarela, saja dapat menjetudjui bahwa Panitia
Persiapan

ini dibentuk.

Djadi Saudara Ketua, kalau kita nanti memungut suara,
ini hendaknja ada pengertian itu, jaitu setjara sukarela.
Dan Panitia Persiapan jang kita inginkan itu, oleh karena

djumlah Anggotania kurang daripada pleno, maka menurut
pendapat saja tidak mungkin kita berikan kekuasaan atau
hak untuk memutuskan dan tentu sadja pemungutan suara
tidak dapat kita lakukan disana, dimana 'eda Arlggota jang
tidak mendapat kesempatan untuk rhengeluarkan suaranja.
Ini pasti tidak sesuai dengan keinginan kita semua. Lagi
pula kalau diadakan pemungutan suara didalam Panitia
Persiapan, maka praktis nanti kita hanja akan muntjul dengan 1 pendapat sadja, jaitu jang menang dalam pemungutan suara itu dan dalam hal ini Panitia Persiapan 'tidak berbeda lagi dengan pleno ini. Maka timbul pertanjaan, apa perlunja kita adakan Panitia Persiapan. Lebih baik
pleno sadja, kalau akan diadakan pemungutan suara.
Djadi Saudara Ketua, saja dapat menjetudjui adanja Panitia Persiapan Konstifusi itu, tetapi tidak akan diadakan
pemungutan suara didalamnja. Kita tidak usah kuatir Saudara Kefua, bahwa kita tidak akan ada habis-habisnja berbitjara. Pendapat ifu telah dibenarkan oleh hasil daripada
Rantjangan Peraturan Tata-tertib kita ini. Dalam waktu
jang singkat kita dapat menjus-un satu rantjangan jang
memuat 91 pasal, sungguhpun didalamnja pendapat itu
masih kita registrasi sadja. Kalau Panitia Persiapan itu

membuat satu rantjangan, maka pendapat-pendapatnja
jang belum dapat ditemukan, diregistrasi sadja. Maka tidak usah kuatir kita ini akan lama sekali bersidang untuk

danat menghasilkan Undang-undang Dasar.
Djadi Saudara Ketua, tentang lekas siapnja itu, maka
pasti kita akan berusaha supaja Undang-undang Dasar lekas siap, tetapi dalam usaha lekas menjiapkan itu, djangan
ada terdiadi pengurangan kemungkinan para Anggota berbitjara. Djadi kalau kita menjusun, ada pendapat jang tidak dapat ditemukan, kita susun rantjangan persis menurut pendapat pada waktu ini. Maka saja kira :hanja pemungutan suara jang akan mengambil waktu lama, tetapi mem140

buat rantjangannja tidak akan rnemakan waktu jang begitu lama. Djadi Saudara Ketua, inilah pendapat saja mengenai Rantjangan Tata-tertib ini. Ada utjapan-utjap3.n dari
kawan-kawan jang telah mengatakan sudah ada gedjala-gedjala revolusi.-sebenarnja bukan gedjalanja jang sudah ada,
tetapi revolusinja sudah ada, jaitu revolusi daerah. Revolusi-daerah itu sudah ada dan sudah berdjalan dan akan
berkembang terus kalau Pemerintah tidak dapat mengen'
dalikannja.-Ojadi Saudara Ketua, djalgan kita _terpenga_rgh
oleh itu didalam membentuk Konstitusi, dan djangan kita
terlalu melihat kebelakang.
Dan kekuatiran beberapa anggota, bahwa Konstituante
akan bersidang terus setelah pemilihan u_mum iaqg b_a1u
sudah ada, mudah-mudahan tidak akan begitu, dan kita
harapkan hal ini akan selesai sebelum pernilihan umum
jang-baru dilakukan. Ada beb-er-apa kawan ian€ menjlngiitan atau mengihawatirkan bahwa susunan Dewan Perwakilan Rakjat baru akan berobah, dan tidak seperti sekarang ini. Ilu boleh kita pastikan sekarang memang ?\an
berobin, partai besar menC;adi partai ketjil, dan pqrtai ketjil mungkin mendjadi partai besar. Maka sebaiknjalah l-qydara Kelua, kalau-hal ini selesai sebelum adani-a pemilihan umum jing akan datang. Sekianlah Saudara Ketua dan
terima kasih.

'

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Asmara Hadi.

.

Asmara Hadi: Saudara. Ketua, dalam Rantjangan Peraturan Tata-tertib, jang disusun oleh Panitia Chusus, dimana tiap aliran dalam l{onstituante ini ada mempunjai w-akilnja, ada soal-soal jang dapat dlgetudjui. b-ersama dan ada
pula ioal-soal iang fidat< dlpq! disetudjui bersama, meskiitu telah memakai baiun Anggota-airggota Panitia Chusus
ir;at< keiingat untuk mentjapai persetudjuan
BersamJdengan pembitjara-pembitjara janS lain, seperti
misalnja Saudaia Manguniarkoro jang s4ja hormati, sqjapun mengharapkan, alangklh baiknj_a djika jan$.kita bairas dalam sidahg Pleno ini hanja soal-soal i4g tidak mendapat persetudjuan bersama dalam Panitia Chusus itu, sea"itg jittg menhapat persetudjuan bersama .klt" terima begitu-sbdjf, supaja permusjawaratan dalam sidang Pleno ini
berdjalan dengan lantjarnja.
L4L

Tapi, Saudara Ketua, iiarena toieransi adalah toieransi,
saja tidak a priori akan menolak, djika ada salah satu atau
Lebih {rTi Anggota Konstituante ini hendak merhbahas pandjang lebar lagi soal-soal jang sudah mendapat persetudjuan bersama dalam Panitia chusus dimana tiap - aliran aha
pempunjai wakil, asal maksud anggota-anggola jang terhormat itu benar-benar hendak lebih mendekati ke6enaran dari apa jang telah ditjapai Panitia Chusus.
Saudara Ketua, dalam pemandangan umum babak per-

t?*? ini hanja tentang dua perkara saja hendak berbitjara

singkat. Tentang soal Panitia Persiapan jaitu, panitia Persiapan Konstitusi dan tentang soal kedudukan hukum Konstifuante.
Sebagaimana telah sama kita ketahui, baik Panitia Negarl maupun Panitia Chusus Konstituante memandang
perlu akan adanja satu Panitia Persiapan Konstitusi, untuk
melantjarkan djalannja permusjawaratan dalam sidang-sidang Pleno Konstituante. semua aliran dalam Panitia Ctrusus sependapat bahwa Panitia Persiapan itu'adalah perlu.
Tapi Saudara Ketua, tadi malam, kalau saja tak salah,
ialah Saudara Siauw jang saja hormati memadjukan pertimbangannja, sebaiknja djangan ada Panitia Chusus, supaja dalam Konstituante ini djangan ada klas-klasan antara
kita. Anggota-anggota jang masuk dalam Panitia Persiapan mendjadi Anggota-anggota Konstituante klas 1 dan jang

tidak masuk Panitia Persiapan mendjadi Anggota-ang-

gota klas 2. Kalau menurutkan perasaan hati, saja ingin

menjokong pendapat Saudara Siauw itu. Jang membuat kita sampai kemari ini adalah sumber jang sama, jakni kedaulatan rakjat, dan karena itu, mengapa kita harus didalam gedung ini berklas-klasan?
Tapi, Saudara Ketua, meskipun perasaan saja ingin menjokong pendapat Saudara Siauw itu, otak saja, althans
sampai kesaat ini, membenarkan Panitia Negara dan Panitia Chusus Konstituante, jakni Panitia Persiapan itu adalah perlu untuk melantjarkan pekerdjaan Konstituante.
Baik Panitia Negara maupun Panitia Chusus Konstituante berpendapat, tanpa Panitia Persiapan Konstitusi, pekerdjaan Konstituante akan lambat djalannja. Rapat-rapat
jang dihadiri oleh 550 anggota, tidak bisa membikin djalan
permusjawaratan djadi lantjar, apalagi kalau banjak orang
jang amat rindu dendam akan suaranja sendiri.
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I
$audara Ketua, saja tidalc rnemikirl<an ueng, jang kata
orang akan banjak dikeluarkan djika sekiranja tidak pakai Panitia Persiapan. Saja bukan kruidenier atau tukang
warung, malah saja tjenderung kepada pendapat daripada
uang negara dihabis-habiskan oleh kaum koruptor lebih
baik dihabiskan untuk membajar uang sidang Anggotaanggota Konstituante jang akan membikin konstitusi jang
tidak akan memungkinkan adanja korupdi lagi.
Tapi jang saja pikirkan Saudara Ketua, adalah kelantjaran bekerdja, effisiensi bekerdja. Kita harus bekerdja tjepat. Dinamik sedjarah dalam pertengahan abad keduapuluh ini, abad perubahan kilat dan revolusi sosial ini; adalah demikian tjepatnja, sehingga saja kuatir, kalau kita tidak bisa selesai dalam waktu sebelum pemilihan umum
jang akan datang, konstitusi jang akan kita persembahkan
kepada rakjat itu tidak akan sesuai lagi dengan tuntutan
waktu. Sebab Saudara Ketua, menurut pikiran saja jang
sederhana, pada hakekatnja, tiap konstitusi tidak mengandung kebenaran mutlak jang abadi, tiap konstitusi dalam
hakekatnja adalah tjermin jang membajangkan konstelasi
masjarakat atau perbandingan-perbandingan kekuasaan
pada suatu waktu jang tertentu.
Saudara Ketua, meskipun kita semuanja disini, subjektif
tidak mau berhadapan sebagai kekuasaan dengan kekuasartr, meskipun kita disini dalam hati kita masing-masing,
ingin bermusjawarat dalam suasana demokrasi Indonesia
asli; kata beberapa anggota, tetapi objektif, dalam beberapa hal, misalnja dalam pemungutan suara kita akan berhadapan sebagai kekuasaan dengan kekuasaan. Kita masuk
dalam Konstituante ini sebagai hasil perbandingan-perbandingan kekuasaan jang .ditjatat oleh hasil pemitihan umum
jang lalu. Konstitusi jang akan kita susun bersama itu, tentu akan mempunjai tanda lahir dari perbandingan-perbandingan kekuasaan jang telah ditjatat oleh pemilihan umum
jang lampau itu. Sehingga kalau konstitusi jang hendak
kita susun ini tidak selesai sebelum pemilihan umu,m jang
akan datang, maka saja kuatir bahwa konstitusi itu kalau
su<iah selesai nanti akan disambut oleh masjarakai jing
perbandingan-perbandingan kekuasaannja telah berbeda
daripada perbandingan-perbandingan kekuasaan jang mengirimkan kita kesini. Sebab itulah saja sampai pada saat
ini setudju akan adanja Panitia Persiapan Konstitusi.
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Tapi djika sekiranja 'Saudara Siauw. dapat rnejakinkan
saja, bahwa tanpa Panitia Persiapan Sidang-sidang Konstituante akan dapat djuga berdjalan lantjar dan effisien, maka saja meskipun sampai pada saat sekarang masih setudju akan adanja Panitia Persiapan, tidak berkeberatan akan
menarik kembali persetudjuan saja itu dan lalu menjokong
pendapat Saudara Siauw.
Saudara Ketua, soal kedua jang hendak saja singgung
dalam babak pertama ini adalah soal kedudukan hukum
Konstituante. Dalam hal ini saja sependapat dengan Saudara Soedijono Djojoprajitno. Tadi malam Saudara ini, dengan.suara jang hebat, lantang dan menantang, telah membela pendiriannja, argumentasi-argumentasinja bagian terbesar dapat saja setudjui, dan sebab itu tentang soal ini tidak usahlah saja berkata banjak.
Memang tioristis Konstituante ini sebagai badan pembuat Undang-undang Dasar darimana Pemerintah dan segala
alat-alat negara akan mendapat kekuasaannja, harus wewenang diatas Parlemen, Pemerintah dan Presiden. Menurut
pendapat saja, Saudara-saudara jang berpendapat bahwa
kedaulatan dalam pembentukan konstitusi ini menurut
Undang-undang Dasar Sementara pasal L34 haruslah ada
dalam tangan Konstituante dan Pemerintah bersama-sama,
dan karena itu kalau mau Pemerintah dapat mengurangi,
menambah atau menolak sama sekali, adalah terlalu dipengaruhi juridis formalisme. Tapi sudah saja katakan, tiap
konstitusi sesungguhnja adalah tjermin jang membajangkan perbandingan-perbandingan kekuasaan pada suatu waktu jang tertentu. Pasal 134 dari Undang-undang Dasar Sementara jang kini masih berlaku, dan berbunji: ,,Konstituante (Sidang pembuat Undang-undang Dasar) bersama dengan Pemerintah selekas-Iekasnja menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia jang akan manggantikan
Undang-undang Dasar Sementara ini", diambil dari pasal
186 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia
Serikat Konstitusi Republik Indonesia Serikat adalah tjermin jang membajangkan perbandingan-perbandingan kekuasaan antara Republik Proklamasi jang revolusioner dengan imperialisme Belanda jang hendak melindungi kepentingan-kepentingan dibawah lindungan Konperensi Medja
Bundar. Siapa jang bukan sadja dengan otak, melainkan
djuga dengan hati, siapa jang bukan sadja membatja apa
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jang tersurat melainkan djuga apa jang tersirat dalam

bab jang mengenai Konstituante dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat itu, akan melihat bahwa bab itu
menggambarkan kekuatiran Belanda, bahwa kita akan
menjusun satu konstitusi jang revolusioner dan jang karena itu akan banjak merugikan kepentingan-kepentingan
mereka.

Ketika dari piagam persetudjuan Pemerintah Republik
Indonesia dan Republik Indonesia Serikat lahir konstitusi
jang sekarang, maka perbandingan-perbandingan kekuasaan antara Republik Proklamasi jang revolusioner dengan

kepentingan Belanda jang reaksioner itu masih ada, sebab
bukankah pada waktu itu Konperensi Medja Bundar belum
dibatalkan? Pasal L34 itu memang dapat dipergunakan
oleh suatu pemerintah jang tidak menjetudjui hasil pekerdjaan Konstituante ini kelak, untuk memveto hasil itu.
Untuk mengelakkan hal itu, maka menurut pendapat saia, rantai iang masih mengikat kita kepada pasal 134 itu,
haruslah diputuskan dengan pedang interpretasi. jang revolusioner, jakni kata-kata bersama-sama dengan Pemerintah
dalam pasal 134 dan kata ,,disahkan oleh Pemerintah" dalam pasal 137, haruslah dimaknakan begitu rupa sehingga
Pemerintah hanja mengundangkan sadja dengan segera
dan dengan keluhuran hasil usaha Konstituante itu nanti.
Terima kasih, Saudara Ketua.

Ketua: Saja persilakan Saudara Mr Renda Saroengallo.
.

Mr Renda Saroengallo: Saudara Ketua,

pertama-tama
izinkan saja atas nama Fraksi Partai Kristen Indonesia
(Parkindo), pada kesempatan ini, untuk mengutjapkan
penghargaan jang sebesar-besarnja terhadap mereka jang
telah menjusun Rantjangan Peraturan Tata-tertib jang sekarang sedang dibitjarakan oleh Rapat Konstituante jang
mulia ini. Penghargaan jang disertai terima kasih itu, 'bukan sadja ditundjukkan kepada mereka jang langsung membuat rantjangan jang kita hadapi ini, jaitu Panitia Chuzus
jang dibentuk oleh Konstituante pada rapat penghabisannja dalam sidang jang pertama, melainkan penghargaan
itu djuga selajaknja disampaikan terhadap Panitia Negara, karena panitia itu telah meniediakan suatu rantjangan,
jang menurut laporan Panitia Chusus dan memang terbuk-
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ti dari rantjangan jang ada dimuka kita sekarang ini, adalah mendjadi pegangan jang banjak artinja bagr Panitia

Chusus dalam menjusun rantjangan jang telah disampaikan kepada Sidang P1eno Konstituante.
Bahwa rantjangan jang kita hadapi ini, tidak dapat memenuhi keinginan kita semua, dapat kiranja dimengerti,
oleh karena ia adalah merupakan kompromi dari pendapatpendapat jang berlainan. Tidak tepat kiranja djikalau
kita akan membandingkan Rantjangan Panitia Chuzus dengan Rantjangan Panitia Negara, oleh karena Panitia Negara itu melakukan pekerdjaannja sebelum mengetahui keinginan-keinginan jang terdapat dalam Konstituante, sedang Panitia Chusus sudah mentjerminkan semua aliran
dalam sidang ini. Maka dengan sendirinja djiwa rantjangan
baru ini lebih mendekati tjita-tjita kita semua.
Jang sedikit saja sajangkan, ialah karena Panitia Chusus tidak dapat menjadjikan sebuah rantjangan jang memperlihatkan kesattran (homogeniteit). Saja turut menegaskan dan menekankan pendapat tentang hal ini, jang dikemukakan oleh pembitjara pertama dalam babak pertama
ini, Saudara Sarmidi Mangoensarkoro, pendapat mana djuga disokong oleh pembitjara lain. Hal kedua jang saja anggap suatu kelurangan dari hasil pekgrdjaan Panitia Chusus ialah tidak adanja suatu pendjelasan mengenai rantjangan sendiri. Kepada sidang oleh Fanitia Pelapor hanja
diberikan pendjelasan mengenai tjara bekerdja Anggotaanggota Panitia Chusus, tetapi pendjelasan mengenai materi Rantjangan Peraturan Tata-tertib sendiri tidak diberikan. Ini kiranja Saudara Ketua, jang menjebabkan banjaknja anggota terpaksa harus mengundurkan pembitjaraan mereka, oleh karena mereka terlebih dahulu harus
mendengarkan pendjelasan dari kawan-kawan sefraksi mereka jang kebetulan duduk dalam Panitia Chusus. Lain

daripada membuang waktu, pendjelasan setjara perseorangan ini mungkin menimbulkan penerangan jang berbeda-beda, hal mana dapat disingkirkan, djika sekiranja sebelum sidang pendjelasan telah dikirirnkan kepada tiap-tiap
anggota. Dengan demikian, maka hanja ada satu pendjelasan dan dapat pula dipeladjari lebih dahulu. Dalam hal
inipun saja harapkan perhatian Saudara Ketua, djikalau
nanti Panitia Persiapan Konstittrci menjerahkan hasil pekerdjaannja kepada rapat pleno Konstituante. Djika pada
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waktu itu nanti, sesuai dengan andjuran saudara sarmidi
Mangoensarkoro, Panitia berhasil memadjukan kepada rapat pleno ha-nja satu naskah, maka dalam pend;elasan
itulah nanti dapat kiranja diterangkan'pendapat-pendapat

j"lg lain dan pertimbangan-pertimbangan apa-jang menSe-

babkan sampai rantjangan jang termuat dalam- naskah
itu_lah jang_disampaikan kepada rapat pleno dan mengapa
bukan pendapat jang lain.
Mengenai Peraturan Tata-tertib itu sendiri, dapat saja
kemukakan disini, bahwa fraksi saja pada prinsipnja dapat menjetudjui rantjangan jang telah dibuat oreh panitia
Chusus, dengan memilih dari pendapat-pendapat jang berlainan, mana jang menurut pendapat kami, adalah sena*nja, baik untuk mendjamin lantiarnja permusjawaratan,
maupun untuk_.mendjamin hak-hak anggota dalam mengemukakan pendirian masing-masing.
Eemandangan iang akan saja kemukakan disini, saudara Ketua, dapat.saj.a bagi dglam beberapa golongan, jaitu:
a. {asar prinsip. jang .tertjantum dalam Undang-undang
Dasar Sementara, jang rupanja masih menimbulkan
keragu-raguan (bersama-sama, djangka waktu).
b. tambahan-tambalr.l, i_aitu hal-hal jang menurut pendapat saja sebaiknja djuga ditegaskan dalam peraturan Tata-tertib, tetapi jang dalam rantjangan belum
diatur.
c. tjatata_n-tjatatan atas,peraturan dalam rantjangan, baik
jang dapat mengakibatkan amendemen mengenai isi,
rnengenai redaksi atau mengenai sistimatik,- maupun
jang s_ekedar merupakan pertanjaan-pertanjaan jang
mengehendaki- pendjelasan lebih landjut daii meieka
iang bersangkutan.
Hal pertama jang akan saja bitjarakan ialah soal:
a. Pensahan oleh Pemerintah atau hubungan Konstituan-

te dengan

Pemerintah.

Rupanjq beberapa orang anggota jang terhormat berpendapat_bah-wa ketentuan undang-undang Dasar sementara pas_al- 137 ajat (3) kalimat z, belum merupakan djaminan, bahwa Pemerintah dengan segera harul mensahtl". oleh
{"ltjlggan _pndang-undang Dasai jang telah disetugidang-Konstituante ini, tanpa p-erulahan apa-apa.
9igi
sebenamja saudara Ketua, hal ini belum pernah timbut ilalam pikiran saja, sebelum membatja Ranfjangan peraturan
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Tata-tertib, oleh karena menurut saja ketentuan Konstitusionil itu sudah terang. Analogi dengan Undang-undang biasa jang katanja dikemukakan djuga oleh beberapa anggota,
menurut saja tidak pada tempatnja. Pasal jang bersamaan
jang berlaku untuk Dewan Perwakilan Rakjat, jaitu pasal
94 ajat (2), berbunji; ,,Pemerintah harus mensahkan usul
undang-undang jang sudah diterima, ketjuali djika ia dalam satu bulan sesudah usul itu disampaikan kepadanja
untuk disahkan, menjatakan keberatannja jang tak dapat
dihindarkar", sedang ketentuan untuk Konstituante berbunji: ,,Pemerintah harus mensahkan rantjangan itu dengan
segera". Njatalah kiranja, bahwa djikalau pada Undangundang biasa Pemerintah memang diberi hak untuk menolak usul Undang-undang jang telah disetudjui oleh Dewan Perwakilan Rakjat, pada Undang-undang Dasar Peme.
rintah harus mensahkah dengan segera, tanpa perubahan
dan sebagainja. Seandainja pada Pemerintah djuga diberikan hak untuk tidak mensahkan, maka tentu hal itu akan
ditjantumkan dengan tegas dan akan pula memuat djaminan-djaminan, umpamanja, bahwa Pemerintah harus
mengemukakan keberatannja dalam waktu tertentu. Sedangkan dalam pasal 189 ajat (2) dari Konstitusi Republik
Indonesia Serikatpun, Pemerintah diharuskan untuk mensahkan dengan segera Rantjangan Undang-undang Dasar
jang telah diterima oleh Konstituante, pada hal dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat itu, rantjangannja harus
diperbuat oleh Pemerintah lalu dibahas o,leh Konstituante.
Saudara Ketua, kata ,,bersama-sama", jang rupanja menimbulkan keragu-raguan itu, menurut saja tidak sepantasnjalah mengchawatirkan:
1. memang dalam penetapan Undang-undang Dasar Pemerintah harus ikut serta, oleh karena Pemerintah
harus menandatangani dan mengumumkannja.
2. perkataan ,,bersama-sama" itu sebenarnja diambil dari Konstitusi Republik Indonesia Serikat, pasal 186.
Pada waktu membuat peraturan itu memang istilah
,,bersama-sama" adalah tepat pada tempatnja, dan harus dipergunakan karena Pemerintahlah jang harus
membuat Rantjangan Undang-undang Dasar. Istilah
itu dioper, oleh Konstitusi 1950 oleh karena memang
dalam penetapan Undang-undang Dasar, Pemerintah
masih turut mengambil bagian seperti tersebut diatas.
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Saudara Ketua, tugas Pemerintah untuk mensahkan
dan mengumumkan Undang-undang Dasar baru, menurut
pendapat saja adalah tugas formeel belaka, tidak menjangkut soal kebidjaksanaan. Konsekwensi dari pendirian ini,
jang menurut saja pribadi adalah satu-satunja jang tepat,
ialah bahwa seandainja pada waktu Rantjangan Undangundang Dasar baru itu diterima oleh Konstituante dan dikirim kepada Pemerintah untuk disahkan, pada waktu itu
jang ada ialah Pemerintaih jang sedang demissioner, maka
Pemerintah itupun berhak dan wadjib, mempunjai kewadjiban jang ditugaskan oleh Undang-undang Dasar Sementara, mensahkannja.
Dengan uraian diatas, maka untuk fraksi saja, pembuatan suatu peraturan jang maksudnja mendjamin hal-hal jang
tidak diinginkan, seperti jang ditakuti oleh beberapa Anggota jang terhormat itu, tidaklah perlu. Seandainja pun
perlu, maka masih harus disangsikan, apakah peraturan
jang dibuat oleh Konstituante dalam Peraturan Tata-tertib,
jang sebenarnja merupakan Peraturan Rumah-tangga Madjelis itu sendiri, akan dapat dikemukakan sebagai sumber
kewadjiban sesuatu instansi diluar Konstituante, dalam hal

ini

Pemerintah.

Kesimpulan uraian-uraian saja diatas ialah, bahwa mentjantumkan sesuatu peraturan seperti pasal 3 dalam rantjangan, tidak berfaedah, djika maksudnja untuk mendjarnin pekerdjaan kita terhadap pemerintah, karena:
1. kewadjiban Pemerintah untuk mensahkan dengan segera tanpa perubahan dan sebagainja, memang telah
didjamin dalam Undang-undang Dasar Sementara.
2. seandainia kewadjiban itu tidak didjamin dalam Undang-undang Dasar Sementara, maka Peraturan Tatatertib tidak dapat didjadikan dasar hukum untuk rnemaksa Pemerintah.
Djadi djikalau peraturan seperti jang tertulis dalam pasal 3 itu dirnasukkan kedalam Peraturan Tata-tertib, maka
itu hanjalah sebagai pelaksanaan dari jang tertjantum dalam pasal 137 ajat (3) kalimat 2 Undang-undang Dasar
Sementara. Maka tjukuplah kiranja dimuat dalam bab jang
mengatur tjara-tjara penetapan Undang-undang Dasar, menurut rantjangan, Bab IX pasal, 87 ajat (2).
Saudara Ketua, kami meningkat kepada persoalan lain,
jaitu berapa lama Konstituante ini bersidang.
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Undang-undang Dasar Sementara hanja menetapkan, bahwa ada suatu Madjelis jang bernama Konstituante atau Sidang Pembuat Undang-undang Dasar, menentukan bahwa
Konstituante itu harus dipilih anggota-anggotanja oleh
rakjat dan selandjutnja mengatur dalam setjara prinsipnja
tlasar-dasar dari Madjelis itu. Tidak disebutkannja, bahwa
dan bilamana Konstituante itu akan bubar atau diganti.
Untuk Dewan Perwakilan Rakjat hal ini memang ditetapkan (pasal 59 Undang-undang Dasar Sementara), oleh kakena Konstituante ifu diserahi tugas teitentu, tugas jang
besar dan bertanggungdjawab.
Sesuatu badan atau Madjelis jang didirikan untuk sesuatu makzud tertentu, dengan sendirinja akan bubar djikalau
tugas itu telah tertjapai. Tugas jang diserahkan kepada Konstituante ialah membuat Undang-undang Dasar baru. Djadi
kalau Undang-undang Dasar itu telah selesai maka dengan
sendirinja Konstituante akan bubar atau kalau sudah nj4ta, bahwa menunaikan tugas itu sudah tidak mungkin. Seandainja orang akan mengadakan peraturar mengenai pernbubaran Konstituante dalam Peraturan Tata-tertib, maka
dengan sendirinja akan dapat ditentukan bagaimana tjaranja bubar itu. Apakah akan diadakan rapat tersendiri dalam mana orang mengutjapkan pidato perpisahan atau dalam mana hanja Kepala Negara dan Ketua Konstituante
jang akan berbitjara, itu terserah kepada Konstituante ini
untuk menentukannja.
Akan tetapi tidaklah mutlak untuk membuat peraturan
itu. Tjara dan upatjara pembubaran itu, dapat pula diten-

tukan dibelakang hari, djikalau kita telah hampir pada
achir tugas kita. Dalam Fraksi saja, Saudara Ketua, memang dari semula kawan-kawan saja berpendapat, bahwa
sebaiknjalah djikalau Konstituante sudah dapat menunai-

kan tugasnja sebelum pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat
baru diadakan. Sampai sekarangpun kami tetap berpendapat begitu dan kami akan berusaha agar tjita-tjita itu dapat dilaksanakan. Kami jakin, Saudara-saudara Anggota
jang terhormat semuanja dapat menjokong usaha itu. Oleh
karena itulah kami menjambut dengan gembira uraian-uraidfr, antara lain dari jang terhormat Saudara Sarmidi Mangunsarkoro, mengenai hal ini.
Djikalau kami berpendirian, bahwa Konstituante harus
dapat menjelesaikan tugasnja dalam waktu jang sisa sam150
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pai adanja pemilihan umum untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat baru, bukan hal itu terutarna didorong oleh ketakutan tidak akan disahkannja hasil
pekerdjaannja oleh Pemerintah (seperti telah kami bensetiap Pemerintah Indonetangkan diatas, Pemerintah
jang memerintah pada waktu Undang-undang Dasar
sia
-,
baru telah disetudjui oleh Konstituante, diharuskan oleh
Undang-undang Dasar Sementara jang menurut sumpahnja djuga harus didjundjungnja, untuk mensahkan hasil
pekerdjaan jang telah disetudjui oleh djumlah Anggota
Konstituante jang ditentukan oleh Undang-undang Dasar
Sementara), melainkan adalah oleh karena menurut kami
4 tahun sudah tjukup untuk membendjangka waktu 3
tuk Undang-undang Dasar.
Menurut uraian diatas, Konstituante ini akan bubar sesudah selesai pekerdjaannja, ketjuali kalau dalam Undangundang Dasar baru diadakan ketentuan l"i!, djikalau se'
andainja dalam Undang-undang Dasar baru dalam ketentuan peralihan, masih ada tugas tertentu jang dis_erahkan kepada Konstituante dalam bentuknja sekarang: Umpamqlja
Saudara Ketua, ini umpamanja sadja, mungkin dalam Undang-undang Dasar baru ditetapkan bahwa:
a. Presiden d,an/atau Wakil Presiden untuk pertama kali
dipilih oleh Konstituante jang sekarang bersidatrg, atau
b. sesudah Undang-undang Dasar baru ini disahkan ma'
ka Dewan Perwakilan Rakjat terus dibubarkan dan
terus diadakan pemilihan baru; sementara Dewan
Perwakilan Rakjat baru itu belum terbentuk, tugas'
nja dilakukan oleh Konstituante.
Sekali lagi Saudara Ketua, itu hanja umpama sadja.
Tetapi Saudara Ketua, sekarang timbul pertanjaan, iang
dengan pandjang lebar telah dibitjarakan oleh Saudara
Siauw Giok Tjhan, apakah sebelum menjelesaikan tugasnja Konstituante ini dapat bubar. Teoretisnja tentu dapat.
l\{engenai tjontoh jang dikemukakan oleh Saudara jang
terhormat, masih akan disetidiki oleh fraksi saja, djika dianggap perlu. Jang rupanja tidak dapat kami terima, oleh
karena bertentangan dengan pendapat kami mengenai dasar hukum dari Konstituante ini, ialah bahwa Konstituante
ini terus akan menjatakan dirinja bubar, djikalau ada pe'milihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakjat jang hasilnja lain dari perimbangan dalam Konstituante ini. Pen'
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dapat saja mengenai hubungan Pemerintah
Konstituante djelas kiranja telah diuraikan diatas.
Menurut pendirian saja, Konstituante ini tidak bersidang
untuk membentuk suatu konstitusi jang baik untuk dipakai
oleh Pemerintah sekarsng, melainkan jang diharapkan akan
dapat bertahan dalam wakfu jang lama. Konstituante ini
pada suatu waktu tertentu telah dipilih oleh rakjat untuk
mewakilinja dalam menjusun dasar-dasar Negara dan dari
Anggota-anggotanja diharapkan pengertian tugas jang tinggi nilainja itu, jaitu membenfuk suatu Induk Undang-undang jang menurut pandangannja akan dapat bertahan dalam perkembangan masjarakat Indonesia dikemudian hari.
Djikalau kita menganggap tugas kita hanja untuk membentuk Undang-undang Dasar jang dapat disetudjui Peme-

rintah tertentu, maka sebaiknjalah tugas membuat Ltrn-

dang-undang Dasar ini diberikan kepada Pemerintah dan
Dewan Perwakilan Rakjat. Sedang djustru dengan diubahnja pasal-pasal mengenai Konstituante, istimewa jang mengenai rantjangan oleh Pemerintah, dalam Konstitusi Re.
publik Indonesia Serikat dulu, kekuasaan dan kewadjiban
sepenuhnja diserahkan kepada Konstituante. (Konstituante
tidak akan diikat sedikitpun).
Saudara Ketua djuga oleh Saudara jang terhormat Siauw
Giok Tjhan disinggung tentang hak untuk merubah Undang-undang Dasar Sementara.
Oleh karena soal ini telah disinggung pula, maka setjara pribadi saja dapat katakan, bahwa dalam Fraksi kami
ada pendapat jang bertentangan dengan jang dikemukakan
oleh Saudara jang terhormat itu. Memang saja sendiri berpendapat, bahwa mengubah Undang-undang Dasar Sementara tidak pada tempatnja dalam Peraturan Tata-tertib,
jang bersifat intern itu, tetapi mengenai wewenang Konstituante pada umumnja untuk mengadakan perubahan dalam Undang-undang Dasar Sementara, saja kira tidak tepat
kalau a priori kita menolaknja.
Saudara Ketua, sekarang mengenai tambahan-tambahan.
Soal pertama ialah mengenai pemungutan suara untuk
mensahkan rantjangan ini. Djadi Saudara Ketua, pemungutan suara jang saja kemukakan ini, lain daripada jang
diatur dalam rantjangan Peraturan Tata-tertib Bab II baglan VI. Itu mengenai pemungutan suara sesudah Rantjangan Peraturan Tata-tertib disetudjui. Jang saja mau
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kemukakan, jaitu pemungutan suara untuk menetapkan
rantjangan Peraturan Tata'tertib.
pisaigO hanja menentukan pernungutan suara mengenai
Rantjangan Peraturan Tata-tertib ini seluruhnja. Dengan
demitiai tidak diatur bagaimana kebanjakan suara iang
diperlukan dalam menjetem sepasal demi sqpajsa!. Dalam hal
ini Saudara Ketua, fraksi saia berpendapat, bahwa sebaiknja dalam soal itu kita menuruti sistim suara dalam Peraturan Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua, jaitu diperlukan
suara terbanjak mutlak dan djikalau lebih dari dua pendapat jang harus disetem, maka -dipakai. sistim._glg9.r, jaitu
iang mendapat su_ara j"lg paling sedikit dianggap
i,entlapit
'gugur-(kaiau
tidat< ada pendapat

i.1g

suara
lgr_us meld-apat

lerlanjak rnutlak). Soat diatas_ini FAqF usah hendaknja
berlaku

ditjantumkan dalam Peraturan Tata-tertib, ].q{"t1
sebelum Peraturan Tata-tertib disetudjui. Tiuklpla-h kira'
kalau rapat dapat menjetudjui-dan mem_praktekkannja.
nja
"
Soal kedui jattg ingin s:aja usulkan kepada _Saudara- Ketua ialah, agaf Siudaia Ketua dapat mengambil kebidi?I'
sanaan, supaja sesudah Rantjangan Peraturan Tata-tertib
dibitjarakair iepasal demi sepasal,. dibentuf kiralja sebu'
ah pinitia redaksi jang akan menjusun redaksi d-ari lu{"turan Tata-tertib iiri sebelum chsetem untuk seluruhnja.
SoaI ketiga, ialah iang mengenai pengangkatan_d-an p9rgantian an[gota, iatig dengan_Pqnqjlng-lebar telah dikemukakan oleh Saudara Siauw Giok Tjhan.
untuk memperpendek pembitj-arson, tjukuplah kiranja
saja njatakan hisini, bahwa pembitjaraan Saudara Siauw
Ci"ot ilttatt piAJ piinsipnja dfsokong sepenuhnja oleh frak-

si saja.

c.

Pembitjaraan mengenai pasal-pas{ ja-ng- lelup menseanteroqj.a otgtr fraksi saja, -i-ang
dapat fersetudjuan
-diatas,
baik_ kiranja s3j-a tangguhkan
saji s6butkan
sampar babak II djika perlu dan untuk_ pendjelasan
lengkap nanti pada pembitjaraan sepasal demi sepa-

t"#'*gin

saja kemukakan sekarang ini ialah beberapa
atau pqdt penl'
pertanJaan, agar nanti dalam bplak -k"bitiarahn sepasal demi sepasal kami dapat membahasnja
lebih djauh.

1.

Il

Oleh karena materi iang diatur dalam Bab IV dan
Bab V sebenarnja telah termasuk dalam lingkungan
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III, apakah tidak sebaiknja djikalau Bab IV dan.
V itu ditiadakan, lalu dimasukkan kedalam Bab III
dan mendjadi bagian V dan VI dari Bab III itu?

Bab

2.

Apakah jang mendjadi pertimbangan dalam menentukan rapat-rapat tertutup (pasal 6), sehingga pada
waktu mengambil keputusan diambil sistim jang berbeda dengan sistim Dewan Perwakilan Rakjat (Undang-undang Dasar Sementara 66), Keputusan Dewan
Perwakilan Rakjat dapat djuga diambil dalam rapat
tertutup, sedang dalam Konstituante harus dalam ra.
pat terbuka, djadi menjerupai sistim pengadilan.
3. Mengenai pasal 38: Apakah untuk rapat tertutup tidak dibuat risalah resmi?
Achirnja Saudara Ketua, sebagai penutup pembitjaraan
saja ini, saja dapat mengemukakan, bahwa fraksi saja tidak melihat manfaatnja untuk mengadakan ketentuan-ketentuan mengenai functie, wewenang dan kedaulatan dalam Peraturan Tata-tertib, apalagi dalam suatu bentuk jang
mengesankan bahwa ketentuan jang termuat dalam Pera.
turan Tata-tertib dapat mendjadi sumber hukum mengenai functie, wewenang dan kedaulatan, jang mengikat pi-

hak ke-3.

Sekianlah Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Gulmat SireB&r, (tidak ada), Saudara Njonja Sunarjo Mangunpuspito.

Njonja Sunarjo Mangunpuspito: Saudara Ketua, pemandangan umum tentang penindjauan daripada hasil peker-

djaan Panitia Chusus Peraturan Tata-tertib, sudah dikeluarkan oleh Saudara-saudara kami dari Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) jang berbitjara terlebih
dahulu.

Begitu pula tentang ketentuan jang lain jang termasuk
didalam Bab I dan II. Maka dari itu, apa jang akan saja
utarakan disini, hanja mengenai Bab III, ry dan V. Dalam Bab III tertjantum tentang tjara bekerdja daripada
rentjana jang diutarakan oleh Panitia Tata-tertib itu. Disini ternjata bahwa akan dibentuk 3 Panitia, jaitu:
1. Panitia Persiapan Konstitusi.
2. Panitia Musjawarat Konstituante dan
3. Panitia Rumah Tangga.
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Dengan adanja ke-3 Panitia

ini kami bisa menggambar-

kan tentang tjara bekerdja jang mendjadi djalan pikiran
dari Panitia Chusus jang merentjanakan tata-tertib itu. Saja dari Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) termasuk seorang jang dapat menerima tentang adanja ke-3 panitia itu. Maka didalam penjusunan kalimat
kami melihat dalam Bab III, ternjata menurut paham
kami statusnja adalah sama, sebab ke-3 Panitia itu dihentuk oleh Konstituante, daripada Anggota-anggotanja.
Saudara Ketua, kami bisa mengikuti pendapat jang mengatakan bahwa kami memerlukan adanja Panitia Persi-

>

apan Konstitusi itu. Pertama kali dengan adanja Panitia
Konstitusi itu maka kita akan menghemat banjaknja sidang Konstituante jang lengkap itu.
Didalam Panitia Persiapan Konstitusi itu telah ternjata, bahwa susunan anggotanja akan terdiri daripada Wakil-wakil dari golongan-golongan dan aliran-aliran iang
telah ditentukan didalam pasal berikutnja. Saudara Ketua,
maka dengan demikian kami berpendapat bahwa adanja
tsanitia Persiapan Konstitusi itu tidak akan mengurangkan
hak-hak dari tiap-tiap golongan dan aliran, didalam mengumpulkan bahan-bahan daripada rantjangan Konstitusi
ittt.
Oleh karena itu, maka kami tidak bisa mengikuti suatu
pendirian jang mengatakan bahwa Panitia- Persiap-an Konstitusi itu dibbntuk dengan djalan sukarela. Malahan menurut pendapat kami adanja Panitia Persiapan Konstitusi
itu se-akan-akan merupakan sua.tu perwakilan. Meskipun
demikian Saudara Ketua, kami tidak menjetudjui kalau Panitia Persiapan itu akan merupakan suatu badan pekerdja,
seperti jang pernah didjalankan sebagai badan executief
daii sualu dewan Komite Nasional Indonesia Pusat. Sebab
dengan adanja ini, menurut faham karni, memang disitu
tdak merupakan satu demokrasi iang luas, dimana Konsti'
tuante itu iekarang sudah mendiadi hasil daripada pemi-

lihan umum.
Oleh karena itu, maka kami bisa menjetudiui tugas iang
zudah direntjanakan, jaitu iang ditjantumkan didalam pasal 43 daripada rantjangan jang disadjikan kepada kami

itu.
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Pertama sekali disini ditjantumkan: ,,Panitia Persiapan
Konstitusi menjiapkan Rantjangan Konstitusi dengan djalan:
a. menghimpun bahan-bahan Rantjangan Undang-undang Dasar jang didapat oleh dan didalam Panitia
Persiapan Konstitusi;
b. memusjavraratkan dan merumuskan bahan-bahan
pokok jang akan diadjukan kepada Pleno Konstituante untuk mendapat kePutusan;
c. mengolah bahan-bahan pokok iang telah diputuskan oleh Rapat Pleno Konstituante dan setelah di'
rumuskan diadjukan kembali kepada Rapat Pleno
Konstituante untuk mendapat keputusan".
Begitu seterusnja Saudara Ketua.
Dengan adanja tugas ini, maka ternjata bahwa qlemang
tugas daripada Panitia Persiapan Konstitusi, seperti apa
jang ternjata dari namanja, jaitu Panitia Persiapan Konstitusi.

Disini tidak ada hal jang akan memberikan hak untuk
memutuskan dan mengambil suara, sehingga pada hemat
kami tidak akan mengurangkan hak daripada Pleno, jang
malahan akan membawa penghematan daripada tenaga
jang dipergunakan, begitu pulfuang negara jbng akan dipergunakan untuk mengongkosi rapat Pleno jang besar,
untuk mendjalankan tugasnja daripada Konstituante tadi.
Saudara Ketua, didalam badan daripada Panitia Persiapan itu, disini ditjantumkan bahwa semua aliran akan diberikan kesempatan duduk didalamnja, sehingga seperti tadi
telah dikatakan, ada satu perimbangan jang telah direntjanakan, jaitu semua golongan atau aliran jang hanja
mempunjai 1 sampai 3 anggota mendapat satu orang wakil, jang beranggota 4 sampai 6 mendapat 2 wakil.
Dengan demikian, maka ternjata bahwa sungguh-sungguh Panitia Persiapan Konstitusi itu tidak akan mengurangkan hak dan kewadjiban daripada badan Konstituante.
Saudara Ketua, saja sekarang akan membahas tentang
Panitia Musjawarat Konstituante.
Menurut susunan jang ada didalam Bab 3 pasal 41, rnaka tadi sudah saja katakan bahwa didalam susunan ini,
menurut faham kami, panitia itu mempunjai status jang
sama dengan Panitia Persiapan Konstitusi.
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Akan tetapi kalau kita tindjau Bab 4, disini ada 3_ qendapat jang belum bisa dipersatukan. Akan_tetapi _dalam
3 irend"apit itu, semua mengatakan, lahwa Panitia Musjawarat K6nstituante itu seakan-akan adalah satu bagian daripada Panitia Persiapan Konstitusi.
Oleh karena itu, maka timbul pertanjaan pada saja, bagaimanakah sebetutnja maksud daripada _jang. tertulis didalam pasal 41 itu, jaitu jang mengenai Panitia Musjawarat Ko-nstituante? Apakah ini termasuk bagian daripada
Panitia Persiapan Konstitusi, ataukah mempunjai status
sama dengan Panitia tersebut?
-jang
Mengenai hal ini saja nanti ingin mendapat djawaban
dari Pelapor Panitia Chusus'.
Saudari Ketua, memang tepat sungguh bahwa Konstituante akan mempunjai Panitia Musjawarat Konstituante.
Disini pembentukan daripada Panitia Musjawarat. Konstituante itu tiAak terlepas djuga dari jang saja katakan,
wakil daripada golongan-golongan dan aliran-aliran itu.
Oleh kaiena itu, maka badan ini bisa dikatakan sebagai
suatu perwakilan sehari-hari untuk mewakili pekerdj.aanpekerd'jaan jang harus diselesaikan- setjara organisatoris
Lersam-a-sama dengan Panitia Rumah TanggaPanitia Rumah Tangga ini sebetulnja d_juga. pembantu
organisasi jang dibutuhkan .oleh Konstituante, sedaripada
^Panitit
Rumah Tangga itulah iang harus mengurus
bab
taia-usaha dan mengawasi Set<ertariat dan pula menjeleriit"" tiap-tiap kep-utusan jang diambil dalam sidang-si'
dang Konstituante sebaik-baiknja.
Saudara Ketua, maka dengan adanja 3 Panitia ini, pekerdjaan jang seharusnja dikerdjakan gtglt Angg_9ta-anggota"Konstituante seluruhnja aE?l -d"p"t diurus (dibantu)
6tefr Panitia-panitia terseblt didalam Panitia Persiapan
Konstitusi. Uita disini dikatakan, bahwa Panitia Persiapan Konstitusi bisa mengadakan Komisi-komisi itu.
Itulah sebabnja menurut hemat saja Komisi-komisi ittl
merupakan suatu bantuan terhadap pek-e1dj111 ittg harus dikerdjakan oleh Panitia. Persiapan Konstitusi.
Panitia Persiapan Konstitusi itu hanja mengumpulkan
bahan-bahan jang diperlukan untuk merentj4ak3l Unbasar, maka sudah sewadjarnjal-ah Komisidang-undang
-dibolehkan
untuk mengadakan hubungan dekoniisi itu
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ngan salah satu Instansi atau dengan orang-orang achti
jang dibutuhkan untuk mengambil bahan-bahan teisebut.
Bahan-bahan jang telah diperoleh Komisi-komisi

itu

akan

diteruskan kepada Panitia Persiapan Konstitusi untuk dikumpulkan,_ dihimpun sebagai balian jang akan disadjikan
nanti kepada sidang Pleno Konstituante.
Disamping Panitia-panitia atau Komisi-komisi tersebut
sebagai pembantu atau Badan Pekerdja daripada panitia
Persiapan Konstitusi, maka Konstituante masih dapat pula mengadakan panitia-panitia lain jang dianggap perlu.
Menurut hemat kami, Komisi-komisi jang 1ain tersebut
kiranja perlu ada, untuk mendjalankan hal-hal jang belum
termasuk mendjadi tugas ketiga Panitia tersebut. Saudara Ketua, tentang panitia-panitia jang termasuk
dalam Bab III, IV dan V ini akan saja achiri dengan mengadjukan beberapa pertanjaan:
Pertama mengenai keterangan Pelapor Panitia Chusus
tentang statusnja Panitia Permusjawaratan dalam Konstituante.

Kedua, saja ingin mengadjukan beberapa pertanjaan,
tentang pendapat-pendapat jang belum nampak adanja permufakatan diantaranja tentang adanja Panitia Permusjawaratan Konstituante jang termasuk didalam bagian daripada Panitia Persiapan Konstitusi. Apakah itu djuga akan
mempunjai kedudukan perwakilan dalam Konstituante seluruhnja, ataukah hanja mendjadi bagian sadja daripada
Panitia Persiapan Konstitusi jang seakan-akan hanja- merupakan perwakilan Panitia tersebut.
Sekian Saudara Ketua, jang perlu saja adjukan dalam
pemandangan umum'babak pertama ini.
Terima kasih.
Ketua: sekarang saja persilakan saudara jang terhormat
Mr Kosasih Purwanegara.

Mr Kosasih Purwanegara: Saudara Ketua, terlebih dahulu saja ingin menjampaikan adhesi saja kepada anggotaanggota jang telah mengatakan bahwa merelia tidak menrpunjai tjukup waktu untuk menjusun suatu pemandangan
lrmum jang sedalam-dalamnja. Bahkan saja sendirr merasa
\ekurangan kesempatan untuk membatja, mendengarkan
dan memikirkan serta menjusun apa-apa jang telah dike158
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mukakan oleh Saudara-saudara iang terhormat, sehingga
tidak tjukup waktu untuk menjusun pidato iang akan saja
uraikan ini setjara tertulis.
Maka dengan demikian Saudara Ketua, saja terlebih dahulu minta maaf karena apa jang hendak saja sampaikan
ini menurut istilah Pasundan ,,ditambul" belaka.
Adapun dua soal iang ingin saja tindjau, jaitu sebagian
mengenai soal technis-informatoris dan sebagian lain mengenai soal jang telah melampaui batas technis-informatoris itu.
soal technis-informatoris ini Saudara Ketua,
Mengenai
-bagi
saja adalah sangat entelg berkat lengkapnja
tugas
panitia
Chusus. Maka djika s_aja .d"ltq soal
pe[erdjaan
ini m6ngemukakan pula beberapa pendapat, hal ini
tidak tain hanjalah dimaksudkan sebagai sumbangal. untuk
dapat memeriuhi keinginan kita sekalian- mewudjudkan
pel<erdjaan kita sebaiknja daiam waktu j"ttg- sesingkatiingt<afnja dan dengan demikian menghemat waktu, lqengheriat pbrongkosan pula meringankan pebln_ jang. diberi'
kan keiada [ita jang harus dipikul pul? _oleh rakjat kita
jang toch sudah hidup sedemikian kurat-karitnja.
Saudara Ketua, nistjaja Saudara Ketua akan sependap-at
dengan saja bahwa memititr satu diantara beberapa penda'
pat Jang dikemukakan meng-en-ai suatu pasal, !i{ak lqnju
ttapdt didasarkan kepada tindjauan pend-apat itu - dalam
hu-bungan -pasal itu sadja, melainkan kita harus tahu hubungailnja flengan pendapat-p_endapat - dalam Pasal-pasal
sebefumtij" dan .pendapat-pendapat dalam pasal-pasal selandjutnja.
Dengan demikian maka dlperlukan sgalu gamb-aran
pendapat-pendapat, ag?r dalam_ penilaian
umum mengenai
-bulat -dan atas dasar penil.?iaq
dapat- kita
kita dapat
itu
mengadikan pemilihan mana iang baik dalam rangkaian
pendapat-pendaPat itu.
Jang tidak saja ketemukan daiam Rantjangan Peraturan
Tata-t6rtib ini i-atatr djustru hubungan antara satu -penda'
pat dalam satu pasai d9nga1 pendapat-pendapat taitnja
it"tam pasal iang- mendahului atau dalam pasal i"."q ber'
ikutnja. Sehihgga dengan demikian hubungan . ini harus
kita tjari sendiri dan kita harus membuang banjak waktu,
tenaga dan uang.
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Tjontohnja Saudara Ketua, dalam Pasa1 1 ada dua pen.
dapat dikemukakan, dalam Pasal 2 ada tiga pendapat dikemukakan dan kepada para anggota dipersilakan untul:
memilih satu diantara pendapat-pendapat jang dikemukakan itu.
Djika saja memilih satu diantara tiga pendapat jang dikemukakan pada pasal 2 misalnja, maka terlebih dahulu
saja harus mengetahui bagaimana hubungan pendapat ini
dengan pendapat pasal 1. Tjobalah Saudara Ketua, pendapat pertama bagi pasal 2 dengan sendirinja harus' merupakan landjutan dari pada pokok-pokok pikiran dalam pasal 1, maka kita harus mentjari hubungan pendapat perta-

ma dalam pasal 2 dengan pendapat kedua dalam pasal 1 kiranja ada hubungan, sebab ada satu hal jang sama sekali
diatur dalam pendapat pertama dan pendapat kedua dalam
pasal itu. Dengan demikian hubungan pendapat pertama
untuk pasal 2 adalah sebaiknja bagi pendapat kedua untuk
pasal 1.
Ada beberapa hal jang sungguh-sungguh memusingkan.
Sebagai tjontoh Saudara Ketua, dalam pasal 2 pendapat ketiga serta pendapat kedua mengenai pasal 2 itu sudah tertjerminkan dalam satu anggapan bahwa kedaulatan dari
Konstituante dalam fungsinja membuat Undang-undang Dasar adalah jang tertinggi, bahkan lebih tinggi dari pada
Presiden, Dewan Perwakilan Rakjat dan Pemerintah Republik Indonesia. Pendapat ini adalah pendapat pasal 2. Bagaimanakah hubungannja dengan pasal 1 itu? Apakah pendapat itu merupakan landjutan menurut pendapat pertama
pasal L, ataukah pendapat kedua mengenai pasal 1. Djikalau
kita tindjau kedua-duanja maka tidak ada hubungannja'satu dan lainnja, isinja bertentangan.
Pendapat ketiga mengenai pasal 2 ialah kedaulatan jang
setinggi-tingginja dari Konstituante dalam fungsinja membentuk Undang-undang Dasar, sedang pendapat pertama
dan kedua mengenai pasal 1 tertjantum Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah menetapkan Undang-undang
Dasar. Djadi bertentangan satu dan lainnja, sehingga terpaksa kita mentjari lebih djauh dimana hubungan pasal 1
dan pasal 2 itu. Hubungannja dengan pasal 1 B4L pertama
tidak ada dan hunbungannja dengan pasal 1 pendapat ke-

dua pun tidak ada.
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Karena itu Saudara Ketua, saja berpendapat perlu adanja
pendjelasan mengenai pendapat-pendapat itu, baik dari Sekertariat maupun dari Panitia Chusus, supaja .kita mendapat gambaran jang bulat. Dengan demikian kita dapat pula mengadakan penilaian jang sebetulnja untuk memilih
rangkaian mana jang terbaik.
Selandjutn-ja Saudara Ketua, saja tidak terlepas dari kesan bahwa didalam rantjangan ini' sering-sering dipakai beberapa istilah untuk pengertian jang sama. Alangkah baiknja djika untuk pengertian jang sama itu dipakai istilah
jang sarna dan pasti, agar dengan demikian dapat dihindarkan rupa-rupa pikiran.
Saja mettlatnUil satu tjontoh sadja Saudara Ketua, hasit
jang diharapkan dari pekerdjaan kita bersama sekarang ini
didalam satu pendapat jang sama. Ada kalanja disebutkan
,,Undang-undang Dasar Baru", ada kalanja disebutkan ,,Ihdang-undang Dasar Republik Indonesia", ada kalanja pula
disebutkan ,,Undang-undang Dasar" sadja. Ada pula didalam pendapat jang sama itu istilah ,,Undang-undang Dasar
Baru". Tetapi sekarang ini ,,baru" dengan huruf ketjil, berlainan dengan ,,baru" tadi dengan huruf besar, dan dalam
hal ini ,,baru" jang dengan huruf ketjil itu, bukanlah dalam arti lawan dari ,,ttfa" atau ,,lama", tetapi ,,baru" dalam
arti ,,mulai". Saudara Prof. S.M. Abidin tadi telah menggambarkan beberapa hal dalam hal ini.
Selandjutnja Saudara Ketua, saja mendapat kesan pula
bahwa tidak selalu diinsjafi benar-benar apakah artinja sesuatu istilah jang dipakai sering-sering kabur, dalam hal ini
misalnja saja sebut: ,,Rapat dari Konstituante jang sah me.
nurut pasal sekian menurut Undang-undang Dasar Sementara". Jang sah jang mana, Konstituantekah jang sah atau
rapatnja jang sah. Djika rapatnia jang sah, maka sebaliknja disebut ,,rapat dari Konstituante dan selandjutnja. Tapi
disamping ini timbul arti jang sama jang manakah menurut peraturan jang menjebut apakah sesuatu rapat sah
atau tidak sah.
Ada bisikan dari kiri-kanan bahwa quorum itu sebagai
jang terdapat dalam pasal B jang mengatakan: ,,Sebelum
menghadiri rapat Konstituante, setiap anggota menandatangani daftar hadir. Apabila daftar hadir telah ditanda-

tangani oleh tebih dari duapertiga djumlah anggota sidang, maka Ketua membuka rapat. ,,Katanja duapertiga itu161

lah jang dianggap sah. Tetapi t-u.:-" $ta tidak t9S3s dalam
frit ini.-fang tt"gai hanjalah apabila Ket-ua membuka rapat,
bukan kala[ mengatakan sah atau tidak sah.

Maka menurut pendapat saja Saudara Ketua, dengan pedengar, ,bahwa -quorum j.+lg duaperngetahuan jang slia
-anggota
sidang peb_ailnja ditjaS.tum-\3n,
tila dari djumlah
nitrwa rapit-tapat Konstituante ini adalah sah jjit<a dihaAiti otett duap6rtiga djumlah an_gg-ot? sidang. J)engan de-

mikian maka^tida[ akln terdjadi kekeliruan. Djika demi"
kian maka pasal B sub 2 tadi, apabila daftar hadir ditanda'
tangani olefi duapertiga anggota ,,sid-ang", kata-kata ,,duap.*Tig*,' harus diiamb.-ah dengan perkataan:,,sekuran$.kurangnja".
'siuhara Ketua, sekali lagi pendapat-pendapat jang rnengenai technis-ini'ormatorisch ini hanjalah dengan.-maksud
a[i* bersama dapat mentjapai hasil iang sebaik-baiknja dalim waktu sesinfkat-singlia[nja. Dengan ad?_nil dasar-dasar
ini j"ttg menurut sistimatik tidak saja sedalam peraturari
^praktekn j tid ak -akan men g gan g gy dj alannj a. sidan g
a
iuAjui,
setringgb tidak iaja sebut-sebut. Masalah jan$ -ingin .saja
iittOjiu" pula iang iaja katakan tadi melampaui p-1tas, techini, jakni keduduk'
nis-iirformatoiisc-h didalam rapat-rapat
-telah
penuh perhatian
an hukum dari Konstituante.- Saja
membatja segala stukken mengenai hal ini, telah pula penuh peitratia-n mendengarkan uraian-uraian dari Saudarasaudira sesama anggota. Amat menarik perhatian dalam
Ternjatahat ini berbbgai facef dari pembitjara-pembitjara.
-ada
dua pandangan iang diamilah Saudara f(etua, bahwa
traal berlainan satu sama lain. Pandangan iang satu mengatakan bahwa Konstituante didalam fun_gsinja untuk menlusun Undang-undang Dasar memiliki kedaulltan jang tertinggi diatas Presiden, diatas Pemerintah, diatas Dewan
Pei#akilan Rakiat. Pendapat lainnja mengatak?t. bahwa
hal ini tidak demikian, melainkan Konstituante ini djuga
dalam fungsinja untuk menjuzun Unda-ng-undang Dasar
adalah ondErgeschikt kepada kekuasaan daripada Pemerin_

tah.

mengatakan. bahwa
Baiklah saja
"itutindjau pendapat i-ang
tidlk mempunlai kedaulatan jang tertingKonstituante
gi, melainkan ondergeschikt kepqdq Undang-undang pasar

Sementara dan ondeigeschikt oleh karenanja kepada kekuasaan Pemerintah. Saia ingin turut berfikir dengan Sauda-
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la-saudara j?ng mendukung pendirian ini. Dan dengan
demikian maka _kiranja saudafa-saudara jang menduking

segi fikiian ini {an sependapat oengan saja, 6anwa o."grn
redenering demikian, timbul sesuatu keanehan, keanefian
bahwa Konstituante ini jang berhak untuk menjusun suatu undang-undang Dasar baru, jang leluasa dalam menjusun undang-undang Dasar baru ini tidak berhak untuk
menjimpsog, merubah atau apapun pula, bahkan harus
ondergeschikt kepada undang-undang Dasar sementara.
ini. Bagaimanakah hal ini dapat disatukan? Disatu pihak

mempunjai hak jang mutlak, untuk membikin Undangundang Dasar jang baru, jang berarti menjingkirkan Un4lng-qndang Dasar Sementara itu, tetapi dilain pihak
dikatakan harus terikat kepada undang-undang Dasar
Sementara itu. Hal ini merupakan pertentangan jattg sung-

guh-sungguh merupakan suatu keanehan.
Didalam hubungan ini disebut-sebut pula sumpah atau
{jan{ji iang kita utjapkan. Sumpah dan djandji ini telah
ditindjau setiara mutlak mengenai perkataannja maupun
djiwanja. Djika halnja demikian, maka timbul keanehan
jalg lebih besar lagi. Bagaimana mengenai soal jang kita
utjapkan sebagai djandji atau sumpah itu"
Pertama kita berdjandji atau bersumpah bahwa kita akan
mendjun{juns tinggi undang-undang Dasar sementara jang
berlaku itu. Bersama dengan itu kitapun berdjandji bah-...
wa kita akan bekerdja sekeras-t<erasnja untuk men;usun
Undang-undang Dasar baru. Bahkan kita berdjandji akan
b_ekerdJa demii<ian kerasnja, dan kita berdjandji pula tidak
akan menerima sokongan dari kiri-kanan dengan apapun
djuga. Bagaimanakah ini? Kita telah melakukan tindakan
jang bertentangan satu sama lain. Dengan menjusun dan
membentuk Undang-undang baru, tidak bisa tidak harus
berarti bahwa undang-undang Dasar sementara jang seka-

rang berlaku ini, tidak berlaku lagi. Ini berarii, -bahwa
kita tidak bisa mendjundjung tinggi Undang-undang Dasar sementara jang berlaku itu. Djustru karena kitt ditu-

gaskan untuk menjusun Undang-undang Dasar jang baru.
Saja sungguh-sungguh mendjadi gelap pikiran. Apa jang

harus saja lakukan? Saja diam memenuhi sumpah saja
mendjundjung tinggi Undang-undang Dasar Sementara itu,

tetapi bersamaan dengan itu menjalahi sumpah saja bahwa
saja bekerdja keras untuk membentuk Undang-undang Da163

sar,baru sebagai pengganti' Undang-undang Dasar Sementara itu.
saudara Ketua, dari keanehan ini ternjata b?!tY" Iumpah itu tidak dafat diartikan demikian rupa, tidak dapat
hiartit<an setjara inuUak mengenai perkat.?al qal $liwlt itu'
Sebab
*.ttittt an hirus diartikan sefagai formaliteit belaka. beker'
t<enjCtaannja Konstituante ini harus bekerdja, dan
Oia ito harris berarti menjusun Undang-undan$ Das3r, bStu'
Oiif" kita ingin memenirhi su.ryp_ah ltu - menggnSi istilah
ain O:iwrnja,"maka saja kira tidtk ada djalp lain,Saudata.f<.iui, t iti bubar sid3a, kita putang dan berhenti seba'
kbnsekwensinja, .4iitt kita
A;i *tgbta Konstituant6. Itu
ileni",i':?u sumpah setjara mutlak mengenai istilah dan
djiwanja
"
Saudara Ketua, sekali lagi, kita harus dapa! bekerdja
berdasarkan kepada kebenaian. Kebenaran adalah, bahwa
Undang-lr1dan-g Dasar jang
f.it" Aitugaskan irntuk menjusun
-pokok.
Djika kita dapat menglbaru. Ini- harus mendjadi
di'
luitft* ini, sebenarnja pertanjaan itu antara lain sudah itu
kemukakan oleh Saudaia Kasimo, ketentuan-ketentuan
ruOatt dimasukkan dalam Peraturan Tata-tertib, sehingga
dengan demikian telah merupakan _perta_nj?tt- iang seconsadja soal itu d:itambah dengan lebih
Oaif belaka. Hanja
"
uitvoerig, bahwa seben-arnja. Konstituante - m-e{Punjai kedautatai'iang tertinggi, hing-ga sg\arpg timbul -rupa-rupa
feiuwetan, k"eruwetiri tj ara lerpikir, keiuwetqn ken-j ataan'
eertanjaan: apa' iang sebenarnji_-harus dilahirkan lebi! du'
fu, *ehOapat'djiwaian bahwa Konstituant-q, ternjata lahir
pnitg
actii". Iienjataan bahwa sebelum dilahirkan telah
'ada S"uatu badan
seolah'olah jang di'
iing memakai nama jang
telah memberitahirt<an'oleh tconititilante itu, bahkan
[an t .wadjiban mengikat kepada badaq iaqg harus dilafrirt<an itu. ini tidak tlin timbut dari perkemb-algan sedja'
rah kita. Tidak seperti menurut aturan ialah kita mempunjai Konstituante iebih dulu ials akan menjusun Undangmemberi tigrqk,
Ltaqar
uirdattg Dasar. Undang-undan!
-instruksi'instruksi,
-Ja-ngbagaimana Parlepetunajuk-petundjuk,
inen hirui dibenluk. eagaimana Pemerintah harus dibentuk. Dalam soal kenegaraan sebenarnja tidak ada kedaulatan Konstituante itu.-Jang lainja harus dibentuk. Tetapi
dalam perdjalanan sedjarah Negara kif3 timbul rupa-rupa
peftent'angaln, rupa-rupa keruwetan tjara berpikir iang
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kalau terus-menerus demikian akan terus-menerus pula

:.
adanja matjam-matjam pendapat.
pikiran
ini,
keruwetkeruwetan
Saudara Ketua, bahwa
an pendapat ini, harus dihentikan pada suatu, ketika'-dah
penghentian itu djustru oleh Konstituante ini dan djustru
dengan maksud itulah diadakan Konstituante ini, agar supaja keruwetan jang timbul karena keadaan darurat . itu
dapat dihentikan. Tjara jang sebaik-baiknja ialah kita kembali pada djalan jang benar. Hanja dengan demikian kita dapat bekerdja terus dengan selamat dan tjepat. Seki
an sadja pendapat saja Saudara Ketua dan saja telah tjo
ba turut berpikir dengan Saudara-saudara jang mendukung pendirian bahwa Konstituante mempunjai kedaulat.

an jang mutlak. Saja pula telah turut berpikit' dengan
Saudara-saudara jang berpendapat bahwa Konstittlante,'ti-

dak mempunjai kedaulatan jang mutlak, melainkan tergantung dan masih terikat pada Undang-undang Dasar, Se'
mentara dan kekuasaan
Dengan demikian, maka saja berharap, bahwa saja .te.
lah dapat menjatakan pendapat saja kepada Saudara-sal*:
dara menjatakan kesediaan saja untuk turut berpikir dan
bekerdja sama dengan segenap Saudara ini, terdorong
oleh keinginan untuk ikut menjusun Undang-undaag Da"

Pemerintah.

sar jang tetap dan abadi.
Sekian Saudara Ketua dan terima kasih.

,

'

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Anwar Sanu;.i

Anwar Sanusi: Saudara Ketua, dalam waktu iang'batasnja ditentukan oleh rapat Pleno, Panitia Chusus iang
djumlah anggotanja tjukup banjak , dan ,,log" telah' menjadjikan kepada kita bahan-bahan iang pada umumRja dirumuskan dengan baik untuk menjusun Peraturan . Tatatertib Konstituante, sesuai dengan tugas iang' diber,ikan
oleh rapat Pleno Konstituante kepada Panitia Chusus ,itu.
Prestasi ini kiranja adalah berkat berkuasanja kemauanbaik dilam Panitia Chusus jang susunannja terdiriL;dai"i
semua aliran jang ada dalam Konstituante dan djuga ,berkat tjara memimpin jang baik daripada Ketua dan Wakil
Ketua Konstituante,, sebagaimana djuga tersirat meskipun
kurang djelas, dalam laporan dari Panitia Pelapor Panitia
.Chusus. Disamping itu Saudara lletua, djuga fraksi saja
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melihat perlunja menjampaikan kata-kata penghargaan

dan terima kasih kepada .semua pegawai Sekertariat, para
notulis, pelajan, pengetik, tukang roneo dan sebagainja
jang sepahdjang pendengaran saja begitu bersemafg-{t ryeiaSani pet<eritlaan Xonstitttante sehingga -a-da ialg bekerdja
ddlam tempo-24 djam terus menerus bahkan dengan s_ampai ada jatk djatuh sakit. Saudara Ketua, djika hal ini beriaku pula dalam rapat-rapat Pleno, memang -dapat dik-atakan aha dasarnja jdttg kuat bagi optimisme, bahwa dalam
jang pendek, mudah-mudahan dapat lanja dua mingtempo
-Kohstituante
gu,
akan sudah mempunjai Peraturan Tatafertib Konstituante jang akan mengatur djalannja pekerdjaan kita dengan baik. Akan tetapi, sepintas lalu-ingin sll{
kemukakan, bahwa dalam tingkat pekerdjaan sekarang ini
adalah hampif tidak mungkin kita dengan selialigus menghasilkan suatu Peraturan Tata-tertib jang serba sempurna'
dalam arti tak akan membutuhkan perbaikan-perbaikan atau
penjempurnaan pada hari-hari _jang akan _datang. Didalam
|roies pekerdjaan nanti, atas dqsal pengalam.an;Pgnga1amin iane- didapat melalui praktek kita sendiri, kita masih
meritpu-njai kbsempatan uirtut mengadakan per!-ai$l-per"kita df
baikai Oan penjempurnaan Peraturan Tata'tertib
saria:sini Aian- tetlpi, meskipun demikian, Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) diuga berpendapat .dan ikut
Peraturan Tata-tertib iang _a!an kita teberusaha supaja
-sedapat-dapatnja
tidak -memerlukan banjak
tapkan itu,
perunanan-perubahan lagi setelah diudji oleh praktek pada
hari-hari jang akan datang.
Saudara Ketua, kami pada dasarnja, mengehendaki supaja Konstituante mempunjai suatu Peraturan Tata-tertib
jrtig demokratis, jang dapat mengatur pekerdj?_qn Konstituante setjara efisien, serta iang dapat menghasilkan^suatu
Undang-undang Dasar iang merupakan manifestasi dari
pada kesetiaan bangsa Indonesia kepada tuntutan-tuntu'
tan Revolusi ,Indonesia iang bersifat nasional dan demokratis. Kiranja hal ini ada persesuaian dan persamaannja
dbngan harapan-harapan dan adjakan iang kem3!i1 _dikemukakan otCh Saudara Saifudin Zuchri dari Nahdlatul
Ulama (N.U.). Dan, Saudara Ketua, diantara pendapat-pendapat jang dirumuskan dalam bahan Peraturan Tata'tertib
jang disadjit<an oleh Panitia Chusus ada jang sesuai dan
bdi jang fidat sesuai dengan kehendak dan harapan itu.
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Satu diantaranja telah diadjukan oleh Saudara Mangunsarkoro kemarin pagi dan jang dengan spontan telah disambut
baik oleh kawan saja, Ir Sakirman.
Saudara Ketua, satu soal jang ternjata banjak meminta
perhatian para anggota ialah bahwa Konstituante dihadapkan kepada adanja pasal-pasal dalam Undang-undang Dasar Sementara, misalnja pasal-pasal 134 dan 137, jang ada
pula hubungannja dengan pasal 136 jang antara lain menundjuk kepasal 64 Undang-undang Dasar Sementara, iang
menjinggung kekuasaan dan tjara bekerdja Konstituante,
jang bisa ditafsirkan bermatjam-matjam, sedangkan dalam
Republik kita ini tidak ada badan jang ditetapkan berhak
memberikan tafsiran jang mengikat kepada semua fihak
jang bersangkutan mengenai pasal-pasal Undang-undang
Dasar Sementara.
Saudara Ketua, sungguh meminta perhatian kita dalam
menjusun Peraturan Tata-tertib Konstituante, misalnja
mengenai pertanjaan sampai dimana batas-batas arti daripada perkataan ,,bersama-sama" dan perkataan ,,menetapkan" jang terdapat dalam pasal 134 Undang-undang Dasar
Sementara dan jang dioper berupa pasal 1 dalam bahan
Peraturan Tata-tertib dari Panitia Chusus jang 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. Dalam
pada itu pasal 64 Undang-undang Dasar Sementara jang
djuga berlaku bagi Konstituante, menjebut hak Menterimenteri untuk sewaktu-waktu, saban kali dia mengehendakinja, bisa berbitjara didepan Konstituante. Saudara Ketua, arti daripada ketentuan dalam Undang-undang Dasar
Sementara pasal 137 bahwa Pemerintahlah jang harus mensahkan rantjangan Undang-undang Dasar jang disusun oleh
Konstituante mendjadi Undang-unclang Dasar jang disusun
oleh Konstituante mendjadi Undang-undang Dasar dan
orang bertanja mengapa kekuasaan mensahkan itu ti.dak
didjadikan hak Konstituante sendiri.
Saudara Ketua, bila tidak salah sepandjang pendengar'
an saja tentang hal ini ada tiga pokok pendapat jang ada
dikalangan anggota-anggota Konstituante.
Pendapat pertama, bahwa Konstituailte terikat oleh pasal-pasal Undang--undang Dasar Sementara jang antara la767

in disebutkan diatas itu dengan arti harus memberikan' hak
seluas-luasnja kepada Pemerintah untuk ikut tjampur menjiapkan dan menetapkan Undang-undang Dasar:
Pendapat kedua, bahwa Konstituante harus melepaskan
diri dari beberapa"ketentuan dalam Undang-undang Dasar
Sempntara jang dianggapnia melanggar kekuasaan Konstituante, misalnja bahwa pensahan Rantjangan Undang-undang :Dasar mendjadi Undang-undang Dasar, harus dilakukan- oleh Konstituante sendiri dan tidak oleh Pernerintah.
Pendapat ketiga, bahwa ketentuan-ketentuan mengenai
Konstituante.'dalam Undang'undang'Dasar Semen'tara;,s,lisalnja jang tgldapS! d.L?* pasal ,134 dan L}l , halus dimengikat Konstituante, akan tetapi Konstituante
anggap
haius rllemperintjinja begitu rupa sehingga Pemerintah
hanjalah diwadjibkan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan jang ditetapkan oleh Konstituante sendiri. Ap,akah
nanti Pemeiintah akan mentaatinja atau tidak, itu adalah
persoalan lain.
Saudara Ketua, pilihan kami djdtuh pada pendapat jang
ketiga, jaitu pendapat jang oleh Panitia Chusus dirumuskan.sebagai pendapat pertama dalam Pasal L dan Pasal 2
serta'Pasil S? dari bahan Peraturan Tata-tertib Konstituante berbeda .dengan rantjangan jang datangnia dari Pa.
nitia Negara. Alasan persetudjuan kami setjara singkat ja'
lah'bahwa dengan itu disatu fihak kekuasaan Konstituanre kita djundiung tinggi dan dilain fihak Undang-undang
D-asar' Sementara tidak :kita langgar. Dalam pembitjaraan
sepasal demi sepasal, djika dianggap perlu hal ini dapat
kami bahas lebih djauh. Sepintas lalu ingin saja kemukakan, Saudara Ketua, bahwa bagi kami keteguhan -memegang sesuatu prinsip tidak selalu harus dinjatakan dengan
kata-kata, jang tadjam' dan dengan suara iang keras, tapi
seringkali lebih berhasil dengan kata-kata jang sederhana
dan.dengan suara jang biasa.
Saudara Kctua, s-et<arang saja akan pindah kesoal lain,
jeitu soal djaminan bahwa rakjat banjak'dapat mengikuti
iebanjak-banjaknja apa jang dikerdjakan oleh orang-orang
jang telah dipilihnja mendjadi anggota Konstituante 'dan
djaminan :,bahwa usul-usul dari rakjat jang disarnpaikan
kepada Konstituante mendapat perhatian' jang tjukup da'
rir-Ifunstituanto. rKami : berpendapat bahwa diamiiian'ini
harus'ada dalam Peraturan Tata-tertib, agar sedjak semu''l6g

Ia persoalan penjusun?l _Vndang-undgg. Das-ar mendj.adi
banjak,, dius-

p.ri"ii"n u*um," mendjSdi pery-oala,g, Rakjat
ttu karena untuk mer6kalah Konstituante membuat

Un-

dang:undang Dasar'

Oingan allasan itu kami berpendapat b{ya pada PJinsipnja"nukan hanja rapat-rapaf Pleno tapi -djuga. rapat-ra'
dt 'pilitia persidpa.n Konstitusi harus terbuka bagi' rak'
jang. dirumuskan,sehagai
i;t "du bigi umufrr seb1S11ma11
b}a;p"t'plrtama_Pasal-53. Disamplng itu Konstituante

^"ktip mengeluarkan penggryuman-pen-gumuman tendan dislmfai]a.n g[uas-luasnja kepada
iing pet "
"iOiaanfja
agar" mereka meffgetahuihja dan turut serta
tnrS:ir"kat,
iii."1p-iti"inafrgtan. Da!1m pembahast? .sepas{ d-eryi;.sehal ini'1e-

ilil

[a-sal'il;6i f.titi
btr djauh.

bersedia uirtut< mendjelaskan

Unfuk mendjamin supaja suara-s-uara jang datang dari
r"tjai Aa" j.ob disampaikan lepada Konstituante, misal-

njr"A*rm

bent-uk surat-surato mendapat -pe,rlakgal :Sr,nes-

tiO*t dipandang_ remeh, saja kira tidak tjukup
A;tr-diserahkan
kepadikebidiaksanaa-n Ketua' atau'Seil;njr
ii.iTrriat, tapi perlu-ditambah dengan ketentuan-ketentusuatu Kornisi iaqg
;;6in, misitnia dibawah peng_awaqan
t"idiri dari beb"erapa anggdta Konstituante.-Perlu pula'-didqi Ji"p surat
i.nI"t"" bahwa sbt<uranf-kurangnja lnti
trirus diberitahukan, misalnja dehgan tertulis, kepada se*d-"nggota Konstituante, ianpa .!t-ttut diminta lebih dUtidak mungkix akan bail. bji6" tidak demikian bukan
penting-penting - s-ebagai
niak usul-usul dari rakjat, jang
-tidak diketahui oleh
ang6lft"n pat ercljaan Konstituante,
mendapat perhatian dan perlakuan
;;F;r!gota dan tidak
remeh,
3.pr"irin:". Dan meskipun'-namp+lja, sep.erfiKonstituS"iiAar" Itetua, barangkaii besar artinja apablla
memberikan'balasan
r"t dengan diatur Ietjara praktissurat
jang rnasuk, ke'
tiap
ilg *."?inarkan penerimaan
pen[irim-penglrimni a.
bioi
^ Pen-cleknia,
trirnungan antara Konstituante dengan'?kjat
harus banjik dan harus erat, a,gar' Undang-uridang Dasar
jrng tita hasilkan nanti sungguh-sungguli U$ang-undan51
brr'ut jang sesuai dengan lalapaq rakjat pada,.rvakiu'Un' 1 ,. . .: ,i: r
dang-uirdans Dasar itu -rnulai berlaku. "
Siuaara Ketua, saja beratih pula kesoal lain, jaitu, soal
"'.
sifat pirnpinan,'

tirf

1
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Saudara Ketua, kami berpendapat bahwa Peraturan Tata-tertib perlu menentukan hubungan antara Ketua dan
para Wakil Ketua dalam mendjalankan pekerdjaannja.
Pengalaman didalam Panitia Chusus membuktikan perlunja ada perpaduan ada sintese antara pertanggung-djawaban bersama antara pertanggung-djawaban kolektif dengan pertanggung-djawaban sendiri-sendiri antara para

Ketua dan Wakil-wakil Ketua Konstituante dalam memirn*pin Konstituante. Pendeknja dibawah pimpinan Ketua, Ketua dan Wakil-wakil Ketua harus merupakan badan pimpinan kolektif atau"tjarilah istilah lain jang tjotjok dengan
apa jang dimaksudkan:
Tentang tugas dan susunan Panitia Persiapan Konstitusi dan Komisi-komisi. Didalam Panitia Chusus persoalan ini mendjadi bahan perdebatan jang paling memakan
waktu. Kami, atas dasar pendirian bahwa semua aliran
perlu ikut-serta dalam tingkat mempersiapkan Konstitusi,
mengusulkan supaja pertama-tama diadakan djaminan masuknja wakil tiap aliran didalam Panitia Persiapan Konstitusi. Ternjati ada beberapa fihak jang hanja bisa menerima idee ini dengan sjarat, bahwa Panitia Persiapan Konstitusi tidak diberi hak untuk mengambil putusan tentang
materi Konstitusi bagi bahan rapat Pleno dengan pemungutan suara. Sebagaimana ternjata dalam rantjangan jang
datang dari Panitia Chusus, achirnja ditjapai kompromi.
Hasil kompromi ini disatu fihak mendjamin diwakilinja
semua aliran dan mendorong , diutamakannja usaha mentjapai sintese, akan tetapi dilain fihak bisa sangat melamatkan pekerdjaan, karena Panitia Persiapan Konstitusi tidak diberikan hak untuk mengambil putusan bagi
bahan rapat Pleno dan karena djumlah anggotanja jang
lebih kurang 180 orang. Kami menjetudjui bila persoalan
ini ditindjau dipertimbangkan masak-masak''oleh'- rapat
Pleno, apakah hasil kompromi ifu tidak mengakibatkah
adanja pertentangan dengan adjakan jang antara lain diadjukan oleh ,wakil Nahdlatu,l Ulama (N.U.) kemarin.
. Mengenai komisi.komisi, kami berpendapat, bahwa ia
adalah seshatu jartg, ada',didalam lingkungan Panitia Fersiapan Konstitusi; Karena itu
anggota komisi-ko"apabila
misi bisa djuga diambil dari.bukan anggota Panitia Persiapan Konstitusi, hakekatnja tieiarti penambahan djumlah
anggota Panitia Persiapan Konstitusi,.sehingga apabila se,
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mula djumlah anggota Panitia Persiapan Konstitusi sudah
banjak akan mendjadi lebih banjak lagi. Dan saja kira ini
bertentangan dengan harapan supaja kita bekerdja tjepat
dan efisien. Disamping itu kami tidak setudju kepada fihak
jang hendak mengoreksi hasil pemilihan umum dan iang
berarti djuga merendahkan deradjat kemampuan anggotaanggota Konstituante jang sudah terpilih, dengan menjatakan keinginan supaja anggota Komisikonaisi diambil djuga
dari kalangan luar Konstituante. Kami menolak pendirian
ini, karena kami pertjaja kepada kemampuan para anggota Konstituante sendiri.
Saudara Ketua, jang saja kira perlu pula mendjadi perhatian rapat Pleno ialah bahwa Panitia Chusus, tidak berhasil untuk menjadjikan kepada kita peraturan Tata-tertib
tentang tjara bekerdjanja komisi-komisi. Hal ini diserahkannja kepada Panitia Persiapan Konstitusi, sebagaimana
ternjata dalam Pasal 46 ajat (2) Rantjangan dari Panitia
Chusus. Kami ingin mengadjukan kepada rapat pleno apakah tak sebaiknja tata-tertib tentang tjara bekerdja komisi-komisi ditentukan oleh rapat pleno sendiri dan tidak
diserahkan kepada Panitia Persiapan Konstitusi. Dengan
clemikian Panitia Persiapan Konstitusi dan Komisi-komisi
nanti sudah segera bisa bekerdja, sesuai dengan harapan
kita supaja kewadjiban kita dapat kita rampungkan sele'
kas-lekasnja.
Sekian, Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan sekarang Saudara Tahir Anubat<ar
jang terhormat.
M. Tahir Aloubakar: Saudara Ketua dan para anggota jang
terhormat.
Assalamu alaikurn warachrnatullahi rvabarakatuh.
Dalam kesempatan pemandangan umum babak pertama
ini, izinkanlah saja Saudara Ketua menjampaikan rasa gembira dan utjapan-terima kasih serta penghargaan dari Fraksi Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.) kepada Panitia
Chusus atas hasil-hasil jang telah ditjapainja dalam djangka waktu jang singkat, telah mentjiptakan Rantjangan
Peraturan Tata-tertib walaupun belum merupakan suatu
hasil jang bulat, namun telah berhasil merumuskan soalsoal jang pokok jang mempergunakan semua aliran dan golongan guna memudahkan usaha Konstituante selandjutnja.
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Saudara Ketua, fraksi saja mempunjai kepertjajaan dan
mengharapkan bahwa apabila tiap golongan dan aliran da.
jang telah diwakili dalam Panitia
lam Konstituante
Chusus tetap berpegang teguh pada hasil-hasil Panitia. Chusus jang tertjapai dengan suara bulat dengan menjingkirmenang dan memberikan
kan rasa dan perasaan kalah
kepertjajaan bahwa hasil-hasil Panitia Chusus jang ditjapai
dengan suara bulat adalah kemenangan fikiran iang baik
dan itu adalah kemenangan bersama untuk mendahulukan
kebenaran dari kepentingan golongan dan aliran, saja ra'
sa rapat-rapat FlenCi Konstituante itu akan dapat menjeIesaikanlPeraturan Tata-tertibnja dalam Waktu jang sing'
j
kat dan dalam suasana damai. Insja
Saudara Ketua, dalam pembitjaraan saja dalam babak
pertama ini saja akan membatasi diri, untuk menghargai
waktu dan saja tidak akan menjinggung soal pokok jang
telah ditjapai oleh Panitia Chusus dengan suara bulat, terketjuali kalau ada pembitjara jang ingin merobahnja, -ten-

ini,

-

Allah.

tu dengan sendirinja akan saja

pertahankan atau djika

perlu saja madjukan contra-pendapat,
Selanitjutnja Saudafa Ketua, saja akan berichtiar dalarn
keSempatan iiri, tidak akan menjinggung perbe.daan-perbe'
daan pgpdapat mengenai soal-soal' technis dan redaksionil, h-al-hat tersebut akan saja kemukakan n4nti bilamana sampai pada waktu membitjarakan sepasal demi sepa.

sal.

Saudara Kerua, sampailah selcarang saja kepada soal'pokok jang hendak saja kemukakan sebagai pandangan jang *tidup dalam Fraksi Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.S.I.)
jaitu mengenai Bab'I. Pasal Pendahuluan jang oleh sebagian besar-Saudara-saudara dalam Panitia Chusus diartikan
pasal-pasal jang mengatur kedudukan Hukum Konstituante.
Saudara Ketua, menurut hemat saja soal.goal jang ;diatur dalam Bab tersebut masih berkemba4g hidup tiga
pokok pendapat dalam soal -tersebut jang ppda pokoknja
terletak Fada perbedaan ir*erpretasi jang aifatnja prinsipiit dari pemuatan pasal-pasal 134 dan 137 Bjat (1), (2)
dan (3) dari Undang-undang Dasar Sementgfa Republili
Indonesia kedalam Rantjangan Peraturan Tata-tertib Kon-

I

stituante,

wa

jaitu:

:

,,i,,r

.
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Ada pendapat bahwa kerdja sama antara Peme'
rintah dengan Konstituante sel.ekas-lekasnja menetapkan Undang-undang Dasar baru dan Pemerintahhh jang mensahkan clengan interpretasi bahwa

proses pembuatan Undang-undang 'Dasar baru, Pe'
merintah turut bersama-sama menjusunnja seperti
jang berl.aku bagi pembuatan Undang-undang bia.
la jang diatur dalam Undang-undang D,asar Sementar-a Ripublik Indonesia pasal 136 Undang-undang
Dasar Sementara jang menundjuk pasal 64 iang
memungkinkan dipakainja pasal'pasal 89 sampai
dengan-pasal 95 dari Undang-undang Dasar Se=

menlaraf selandjutnja Pemerintah berhak men"
sahkan atau tidak mensahkan Rantjangan Undangundang Dasar baru iang sudah diterima oleh Kon-

stituante
b. Ada pendapat bahwa Konstituante bersama-sarna
dengdn Pemerintah selekas-lekasnja menetapkan
Undang-undang Dasar iang akan menggantikan
Undang-undang Dasar Sementara dengan inle-rpretasi ba[wa turut serta bersamanja Pemerintah hanja sekedar memenuhi formaliteit belaka dan Rantjangan Undang-undang Dasar. iqqg sudah diterima otetr Konstiluante harus disahkan oleh Pem-grintah tanpa perobahan dan dalam waktu jang di
.'
tetapkan oleh
c. Ada^ jang berpendapat bahwa Konstituante adalah
mentjerminkan kedaulatan rakjat tertinggi menenl
tukari Dasar Negara dan mempunjai wewen-ang
Peatas Presiden, Dewan Perwakilan Rakjat dan -di
merintah sebagai jang dikemukakan jang merupa'
kan pendapat ketiga, dalam Pasal 2 Bab I.
Saudara Ketua, .dapat saja kemukakan disini bahw& walaupun fikiran-fikiran iang,saja {$jukan diatas s-ebagai'ke'
njataan jang berkembdng-datam Panitia Chusus h.anja berkbmban! dalam bentuk dan bersifat interpretasi, tal1un
adalah frinsipiil, dan sewadjarnjalah mendapa] perhatian
sepenuhinja dari rapat pleno Konstituante sekarang ini,
kf,rena soal ini erat-sekati hubungannja dengan nasib Un'
dang-undang Dasar iang akan kita susun bersama.
Sludara Ketua, pendirian saja dan fraksi saja d,alam so'
al ini lebih tjondong kepada interpretasi jang kedua iang

Konstituante.

1?3

g

qad-l pokoknia memberi keciudukan dan kedaulatan kepada Konstituante sesuai dengan martabatnja. Tegasnja frlkg! s_aja berpendirian bahwa Konstituante (sidans p-embuat
undang-undang Dasar) bersama-sama dengan pemerintah
menetapkan undang-undang Dasar Republik Indonesia untuk penggalti Undang-und-ang Dasar- Sementara, dengan
pe_ngertian bahwa turut sertanja Pemerintah hanjalah untuk memenuhi formaliteit dan- pensahannja harui dilakukan oleh Pemerint_ah talpa perobahan sebagai jang dimaksud oleh pasal 3 dan 87 ajat (z) Bab IX, untdk frembuktikan pelaksanaan dan realisasi kehendak rakjat, kedaulata_n rakjat jang membentuk dan memilih anggota-anggota
Konstituante.
_ Saqdara Ketua, apabila Pemerintah jang dibentuk atas
dasar Parlementer, pada lazimnja diharuskan dan dipaksa
dan melaksanakan sesuatu Undang-undang
lendj-alankan
jang
biasa
telah diterima oleh Parlemen untuk meleafiseer
lqmagan _rakjat dengan segala konsekwensinja, ,maka adalah adil dan lajak pula djika Pemerintah mensahkan undang-undang Dasar jang telah diterima oleh Konstituante,_ sebagai pelaksanaan kemauan dan kedaulatan rakjat.
Saudara Ketua, kemungkinan apa jang dikemukakan
oleh anggota jang terhormat saudara siauw Giok Tjhan
mengen4 _kgqungkinan clash antara Konstituante dengan
Pemerintbh bilamana Konstituante tidak dapat menjeleiaikan tugasnja sampai pemilihan Parlemen baru jang perimbatqgan kekuatannja mengalami pergeseran besar daii constellatie atau perimbangan sekarang, hal itu memang bisa
t_erdjadi dan kemungkinan sangat besar sekali, tetapi sau4tr? !(etua, sgja pertjaja dan memang demikian harapan
Fraksi Partai sjarikat Islam Indonesia (P.S.s.I.) bahwa Kbnstituante ini akan dapat menjelesaik'an tugas apablia suag?Ia -qelq?udaraan, kekeluargaan dan .perdamaian tetap
kita djadikan
dasar permusjawaratan dehgan selalu lebih
-mengutaryaryl kepentingan Negara, bangs-a dan rakjat Iahir batin dari kepentingan golongan dan'aliran. Insja Allah.
Saudara Ketua, dalam pemandangan umum babak pertam_a ini angggla jang terhormat saudara s. Mangunsaikoro dalam pembitjaraannja antara lain mengemukakan ,,tegaslah bahwa Panitia Persiapan Konstitusi adalah merupakan Badan Pekerdja Konstituante dan atas dasar itu siudara jang terhormat tersebut mengusulkan agar supaja pa;
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nitia Persiapan Konstitusi diberi hak melakukan pemungutan suara (stemming) supaja Rantjangan Konstitusi
nantinja dapat dimadjukan dalam bentuk satu rumusan
sadja kesidang pleno dan sidang pleno Konstituante ting-

gal
meratifikasi sadja.
- Saudara
Ketua, dalam hal ini saja tidak sependapat de-

ngan Saudara S. Mangunsarkoro karena setahu saja dalam
Panitia Chusus jang saja ikuti, tidaklah pernah ada timbul
tafsiran bahwa Panitia Persiapan Konstituante adalah Badan Pekerdja Konstituante atau sematjam Badan Pekerdja, karena baik struktuil maupun fungsionil, Panitia Persiapan Konstitusi tidak sama dan tidak dapat disamakan
dengan Badan Pekerdja.
Saudara Ketua, Badan Pekerdja pada lazimnja ada satu
badan jang didelegeer oleh pleno untuk melakukan tugasnja seperti halnja Badan Pekerdja Komite Nasional Indonesia Pusat (B.P.K.N.I.P.), Badan Pekerdja Kongres Veteran dan lain-lainnja jang boleh mengambil dan mendjalankan keputusannja dengan tidak menunggu keputusan ple'
no; tidaklafr demikian Panitia Persiapan Konstitusi, ia semata-mata aparat Sidang pleno Konstituante dan tugasnja
sekedar membantu sidang pleno Konstituante. segala tindakannja tidak boleh menempatkan Sidang plenq Konsti'
tuante pada posisi amendemen dan posisi ratifikasi dan
selandjutnja fidat< boleh menempatkan Sidang p19.no Kott'
stituante dalam keadaan menghadapi fait-accompli.
Saudara Ketua, susunan anggota Panitia Persiapan Konstitusi sangat erat hubungannja dengan tugas menurut Ran.
tjangan Peraturan Tata-tertib iang dimadjukan dengaa.-dutiunfan suara bulat, penindjauan tugas akan mengakibat'
kan-berobahnja susunan Anggota Panitia Persiapan Kon'
stitusi. Sistirn keanggotaan Panitia Persiapan Konstitusi
atas dasar tiap fraksi jang mempunjai satu sampai tiga
orang anggota mendapat satu kursi dan demikian seterusnja bukanlah sistim berimbang, sehingga fraksi jang hanjl
diwakili dalam Panitia Persiapan Konstilusi,
seorang dapat
-Ketua,
bilamana Panitia Persiapan Konstitusi
Saudara
diberi hak stemmig maka baru adil bila susunan angg_otanja dilakukan dengan sistim berimbang, hal demikian bisa
menjebabkan tersingkirnja aliran-aliran iang hania ryempunjai anggota seorang atau dua orang, djustru keadaan
i1u tidak saja inginkan, karena akan menutup kesempatan

t75

bagi aliran-aliran ketjil turut bermusjawarat setjara luas,
dan terbuktilah apa jang oleh anggota jang terhormat Saudara Siauw'Giok Tjhan disinjalir ada anggota kelas satu
.'
dan ada anggota kelas dua.
Saudara Ketua, susunan dan tugas Panitia Persiapan
Konstitubi sampai, detik inil rhasih tetap kami pertahankan
ketjuali kalau ada fikiran dan usul jang lebih demokratis
dan lebih mendjamin terlaksananja musjawarat diantara
semua aliran golongan, barulah kami mempertimbangkan-

nja.

:

Saudara Ketua, saja masih tetap mempunjai kepertjajaan bahwa apabila asas-asas demokrasi kekeluargaan jang
terpimpin dengan hikmah kebidjaksanaan musjawarat iang
hidup ditengah-tengah masjarakat Indonesia,'kita utamakan dan dilaksanakan dalam Panitia Persiapan Konstitusi
akan tebih banjak memberi hasil jang bermanfaat dari demokrasi barat jang lebih mementingkan mengadu kekuiitan
suara.

Lain-lain hal nanti akan saja kemukakan dalam pemandangan umum babak kedua.
' . Sekian dan terima kasih.

-.'Ketua: Saja persilakan Saudara jang terhormat Mang
Reng Say.

'

(Sebrang Anggota: Tidak ada).

Saja persilakan Saudara jang terhormat Mr

A. Astrawi-

nata.

Mr A. Astrawinata: Saudara Ketua jang terhormat, atas
nama Fraksi Republik Proklamasi saja mulai dengan memberikan penilaian tentang pelaksanaan tugas jang dibebankan oleh Sidang Pleno Konstituante I kepada Panitia"Chusus Rantjangan Peraturan Tata-tertib Konstituante. Tugas
dari Panitia Chusus itu ialah:
Membahas Rantjangan Peraturan Tafa-tertib" Kbnstituante dari Panitia Negara.
2. Meregistrasi pendapat-pendapat jang berbeda-beda.
3. Menjusun suatu Rantjangan Peraturan Tata-tertib
untuk didjadikan bahan permusjawaratan dan ke.mudian ditetapkan oleh rapat pleno Konstituante.

l.
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Dalam melaksanakan'tugasnja, panitia chusus tidak berhak dengan djalan pemu_ngutan suara mengambil keputusan tentang sesuatu soal.- Maka satu-satunJa djalan
bagi
anggota Panitia chusus jang mewakili pelbigai "atiran din
golongan dalam Konstituante untuk mentjapai kebulatan
pendapat tentang berbagai-bagai soal dan hd mengenai
materi Tata-tertib Konstituante ialah pokok pikiran musjawarat.

Dalam

suasana

kehidupan Konstituante dalam tempo

jang. begitu pendek

itu terasa benar, bahwa pokok-pikiran
musjawarat itu makin lama makin subur hidupnja-dalam
hati sanubari sgtiap anggota Konstituante dan banjaklah
akan menolong kita bensama mengatasi kesulitan-kesulitan
dalam pembentukan undang-undang Dasar menurut kelnginan-keinginan rakjat Indonesia,. Fraksi Republik proo
klamasi bertekad bulat memelihara pokok-pikiran musjawarat itu sebaik-baiknja dan semurni-murninja.
Saudara Ketua, bahwasanja pokok pikiran musjawarat
itu telah banjak mentjapai hasil, dapaf kita lihat pada halaman 10 laporan Panitia Chusus dimana ternjata, bahwa
dari 9L pasal Rantjangan Peraturan Tata-tertib ada pada
34 pasal atau bagian pasal, terdapat 2 atau tebih pendapat.
Dan kalau kita menelaah perbedaan pendapat-pendapat
pada pasal-pasal atau bagian pasal jang bersangkutan, maka menurut hemat saja perbedaan prinsipiil diantara pen.
dapat-pendapat itu mengenai paling banjak b soal, diantaranja:

1. Pasal-pasal pendahuluan
2. Pasal 34
3. Pasal 46
4. Pasal 20
5. Pasal 87 ajat (2), sedangkan

perbedaan-perbedaan

jang lain itu tidaktah prinsipiil, sehingga tidaklah sulit untuk diatasi. Setelah mempeladjari Rantjangan Peraturan
Tata-tertib Konstituante, Fraksi Republik Proklamasi berpendapat, bahwa Panitia Chusus telah menunaikan tugasnja dalam walrtu jang pendek dengan baik dan efficidnt,
sehingga pekerdjaan sidang pleno $onstituante I membentuk Peraturan Tata-tertib dapat berdjalan lantjar dan selesai dalam djangka waktu jang pendek sekali kiranja.
Atas hasil pekerdjaan itu Fraksi Republik Proklamasi
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meirjampaihan penghargaan selajaknja dan terima kasih
kenada Panitia Chusus
Saudara Ketua, dengan tidak fiiengura4gl kebgba-san da;
ri tiap-tiap ,anggota iang,'terhormat untuk menindllq -materi rantlingail-ini dari pelbagai segi serta mengadjukan
nendaoat,peidapat, malah-an usul-usul baru, saj a mengadj ak
'SauAaia-siudari sekalian untuk merealisir kata-kata penghargaan iang telah kita sampaikan- bersama _kepada' fani;
tia thusris -dengan tidak mementahkan kembali- so-{;soat
jang telah dimaiakrd44 iqus -dengal-susah p{?h dengan
wakil-wakil Saudara dalam Panitia Chusus
ferintaraan
^m.ntj"pai kebulatan
PendaPat.
-pasal
52. Pada Ppal ini memang ada
tjontoh
saj-a-ambil
tetapi lenQng p$1rsry, bahwa Sengedua fuendapat,-akan
-hal
materi Kohstitusi,' Panitia Persiapa1 Konstimi Segala
tusi/Kirnislkomisi Konstitusi tidak,akan mengambil keputuian dan hanjalah rapat.'pleno Konstituante jang melg,ambil keputusan, tetah tertjapai kebulatan pendapat dalarn

Panitia Chusus.
Soal ini sudah masak, sebaiknjalah. djangan dimentahkan'kentbali dengan usul misalnja, siipaja Panitia Persiapan Konstitusi boleh mengambil keputulan ten_tang matependapat
ri Konstitusi A"tt-tt"ttja m6madjukan,satu
-kepa-'
da rapat pleno untuk diputuskan lagi. T'ain daripada _ itu
memberikan kesempatan kepada panitia Persiapan $otunfuk merebut posisi- terhadap Konstitulnte pleno
"tituii
sama dengan posisi Badan Pekerdja terhadap Komite Na*
sional Indonesia Pusat, maka akan dipupuk pula pokok pikiran adu tenaga dalam Panitia Persiapan Konstitusi dan
menjampingkan pokok pikiran musjaqarat jang__tela! muhi tlmbuh-dengan suburnja dalam kehidupan Konstituante ini.
Saudara Ketua, tadi saja sebut bahwa perbedaan-perbedaan prinsipiil diantara pendapat-pendapat, mengenai plHng blnjak lima soal, Salah satu dari soal-soa1 itu ialatr
pokok dalam Undang-undang .Dasar
ket-lntuail-ketentuan -Indonesia
1950, tentang hu'

tahun
Sementara Republik
bungan Konstiluante dan''Pemerintah dal.ary_ pemhentukan
Undlng-undang Dasai sebagai pengganli Uldang-uldryg
Dasar Iama jang dimuat dalam pasal 134 dan, pasal 137
Undang-undang Dasaf Se-men:tara. KetQntuan-ketentuan poL7B

kok itu dimuat dalam Rantjangan Peraturan Tata-tertib
mendjadi pasal _1 pendapat p-ertama dan pas al Z pendapat

pertama. S,aja dengan sengadja dalam hubungan dengan
kedua pasal itu tidak menggunakan perkataan ukedudukan
hukum Konstituante" sebab menurut pendapat ,saja pasal
134 dan pasal 137 itu hanja mengatur apa bahagian Konstituante dan apa bahagian Pemerintah dalam pernbentukan Undang-undang Dasar.
*_Pasal .\34, Undang-undang Dasar Sementara berbunji:
,,Kons_tituante bersama-sama dengan Pemerintah menetapkan Undang-undang Dasar". Katb ,,bersama-sama,' dalam
pasal ini tidaklah sama artinja dengan kata ,,bersarna-sama" dalam pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara, -diry3la -dinjatakan bahwa kekuasaan perundang-undangan
dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Detvan
Perwakilan Rakjat. Konsekwensi dari kata ,,6ersama-sama" jang achir ini diatur dalam Undang-undang Dasar Sementara dalam beberapa pasal jang tidak berlaku untuk
Konstituante, ,"hanja untuk Dewan Perwakilan Rakjat.
Dari kenjataan sadja bahwa kedudukan Konstituante
berlainan sekali dari Parlemen, maka tidaklah mungkin arti kata ,,bersama-sama" dalarn pasal 134 dan pasal Bg sa-ma. Apakah dalam kata ,,bersama-sama" dalam pasat 184
itu, Pemerintah dari permulaan sampai achir ,mempunjai
bagian, djadi sewaktu-waktu dapat tjampur tangan? Djawabnja tidak. Pendapat ini dikuatkan oleh tidak berlakunja pasal-pasal 91, 92, dan 94, tentang usul Pemerintah
lentang Undang-undang jang disampaikan kepada Dewan
Perwakilan Rakjat, untuk Konstitudnte. Berk-atalah Frof.
Logemann, guru dari Prof. Djokosutono (jang dalam waktu achir-achir ini ternama) dalam bukunja, - ,,Het Staats.
recht van Indonesia" bahwa rupanja bermaksud, b*hwa
Konstituante tidak bermusjawarah (atau tidak usah bermusjawarah) atas dasar rantjangan Pemerintah. Tidaklah
pellq adanja kekuatiran bahwa dalam fase-permulaan sarrr,
pai fase pensahan, adanja tjampur tangan pemerintah iJa,
l"F pe-mbentukan undang-undang Dasar. Bagian' pemerintah {afam penetapan undang-undang Dasar lerah digariskan dalam pasal 13! aja!-ajat (3): Pemerintah harus menge.
sahkan rantjangan itu dehgan segera dan mengumumkbnnja .dengan keluhuran. Timbul kekuatiran, bahwa pemerintah tidak akan mengesahkan Rantjangan undang-undang
179

D4sar jang telah diterima oleh Konstitualte sesuai dqngan
ketentriaridalam ajat '(2) pasal 137, apala_gi \alau gerirnbangan kekuata.n dalam Parlemen mengalami perobahan

'
iangbesar.
. Pemerintah apapun
- Sludara Ketua, realiteitnja iatah
r

djuga, manusia Indonesia apa,pun djuga, -tjoraknja..,selama
Undang-undang Dasar baru, masih tetap
n"etuni berlakunja
-Undang-undang
Dasar Sementara. Dalarn
terikat kepada
perkataan l,harus mengbsahkanr' terletak perintah Undangundang Dasar Sementara kepada Pemerinfah. Kalau Pemeii"6t-*elanggar perintah itu ia bertindak melanggal qndang-undangbasai dan tentu ada akibat potitik untuk Pe.merintah itu.
Saudara Ketua, Pemerintah jang didukung Parlemen, dimana perimbangan kekuatannja sudah djauh berbeda dari
perimbiangan kekuatan Konstituanle, akan bertindak biitjaksana dengan mensahkan Rantjangan Undang-undang
f,iasar untuk kemudian bersama-sama Dewan Perwakilan
Rakjat, mengadakan perobahan dimana dipandang perlu.
Saudara Ketua, hendaknja dianganlah kita terlalu menondjol-nondjolkan kekuatiran apalagi_deadlock- d_alam peoleh Konstitu'
nerimaan nairt;angan
-dapat Undang-undang Dasar
keinginan dan kehenmenghilangkan
ante, sehingga
-Konstituante untuk menunaikan
dak barh *ggot"-anggota
tugasnja seUlfu-Uait<n;a dan dalam waktu sep_e'ndek-pendeknii. eha jang bertanja mengapa ke_tentuaQketentuan merrlenai hubuigan Perirerintah dan Konstituante dalam Pendtapan Undairg-undang Dasar itu diambil over sadja dalam I pasal-pasal- penda-huluan dengan tidak menundjuk
pasal-|asal^Undang-undang Dasar Sementara itu.- Djawabilja irii tidak dihiruskan mengambil over pri_nsip-prinsip
iring. berlaku untuk tiap-tiap War,ga-negara Indonesia dan
Uudarig-undang Dasar maupun Undang-unda1g biasa da'
lam,seJuatu pe-raturan, apalagi peratutan tata'tertib adalah
hat biasa, deingan memu-at kbtentuan'ketentuan itu dalam
pasal pendahuluan kita mem.puljai Seqaqgln ultlk 3pa
hifuatfran peraturan tata-tertib itu. Fraksi F.p-YPlik Prodimasi sangat sependapat dengan Saudara Soedijono Pjg:
joprajitno, 6ahwa tjita-ljita Prollgmaq!- lJ Agustus L945
Daiiiiui diatur dan diljantumkan dalam"Undang-undang
Fraksi
perdjuangan
rit n"t* itu dan AjiWa sgrta nafas ialah menegakkan
nepuUfit Proklamasi dalam Konstituante
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kembali tjita-tjita Proklamasi L7 Agustus lg45 dalarn,U,irdang-undang Dasar baru nanti dalam bentuk jang lebih
sempurna. Selandjutnja saja mohon perhatian Saudarasaudara Anggota jang terhormat terhadap pasal 20 Rantjangah Peraturan Tata-tertib. Fraksi Republik Proklamaqi
menjetudjui pasal 20 itu ditiadakan sama sekali. Soalnja
ialah mengenai hukurnan terhadap seorang pembitjaraida,,
lam rapat pleno Konstituante jang termasuk dalam ketentuan-ketentuan dari pasal LB dan L9. Pembitjara jang :bersangkutan menurut pasal 20 dapat dihukum:
, ,-I
1. dilarang terus menghadiri rapat dimana ia tilah
berbitjat4,
2. dilarang mengundjungi rapat Konstituante selama
waktu jang ditetapkan, jaitu tidak melebihi sisa
masa sidang.
Saudara Ketua, huktiman sematjam itu sangat mendjaAnggota Konstituante, dari ketuhkan kedudukan seorang
-mend'j-adi'
jang
tcedudukan jit g tidak
terhormat
dud"ukan
terhormat. Hukuman sematjam itu terlalu menusuk dan
mengindjak-indjak kebebasan seseorang anggota. Saja pertjaja, bahwa Anggota-anggota Konstituante tjukup sopan
dan sehat pikirannja sehingga tidak akan terperosok dalam .ketentuan-ketentuan pasal 18 dan 19. Akan tetapi kalau toch terperosok dalam ketentuan-ketentuan itu karena
sesuatu hal, maka toch common sense kita tidak akan rnengizinkan rekan kita dihukum begitu berat. Pasal 20 itu dapat
menimbulkan suasana jang tidak sehat dalam Konstituante, rnaka oleh karendnja ditiadakan sama sekali. Sebagai
soal terachir, fraksi kami ingin menjatakan. pendapatnja
mehgenai pernjataan dari kalangan fakjat jang disampaikan setjara tertulis kepada Konstituante, pernjataan-pernjataan mana memuat keinginan-keinginan-mengenai' materi Undang-undang Dasar, Fraksi kami sangat bergembira dan berterima kasih kepada Saudara-saudara sesama
Anggota kalau kepada Panitia Musjawarat dibebankan tugas jang diatur dalam Peraturan' Tata-tertib inir jaitu
mengolah surat-surat pernjataan itu dan menjampaikan
isi hati rakjat pada Anggota Konstituante.:Saja berpendapat, bahwa tidaklah bidjaksana kalau diserahkan sadjb pada Sekertaris Djenderal dengan tidak mengurangi kebidjaksanaannja untuk menjampaikan atau membatiakannja-ltepada rapat Konstituante,, dengan tidak disusun lebih dulu
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mana jang penting dan mana jang kurang penting. Dan
pendapat tentang penting atau tidak pentingnja pernjata"
?n, adalah tepat dalam saluran permusjawaratan Panitia
Musjawarat Konstituante
Sa:udara Ketua, tentang soal-soal lain mengenai materi
Rantj'angan Peraturan Tata-tertib akan dihadipi nanti da'
lam membitjarakan sepasal demi sepasal.
Terima kasih.
:

Ketua: Pembitjara terachu untuk pagi ini, dipersilakan
jang terhormat Saudara Hadji Mansjur.
K. Hadji Mansjur: Saudara Ketua, saudara-saudara Anggota Konstituante jang terhormat: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh.
Saudara Ketua, dalam rapat Pleno Konstituante kita
sekarang ini, kita sudah mulai mengindjakkan kaki kita
diatas satu tangga, jang akan mengantarkan kita nanti
sampai kepada menaiki satu istana indah, jang selama ini
kita idam-idamkan. Jaitu akan membahas satu Rantjangan
Tata-tertib Konstituante, jang akan mendjadi pedoman
bagi kita nanti untuk menghasilkan satu Konstitusi Ne:
gara kita jang sempurna, guna mendjadi sendi bagi segala
Undang-undang dalam Negara kita Republik Indonesia;
sehingga insja Allah akan terudiud kebahagiaan, kese.
djahteraan, keadilan dan perdamaian dalam kemerdekaan
jang diridhoi Allah Subwanahuwataala Tuhan Jang Maha
Esa.

Maka dalam pemandangan umum babak pertama ini,
kami dari Fraksi Persatuan Tarbijah Islamijah (Perti)
akan rnengemukakan pandangan-pandangan kami, serta
akan mengemukakan seruan-seruan kami mudah-mudahan
dapat kita perhatian bersama-sama.
itumi narilat mengaturkan terima kasih atas initiatif
Saudara Ketua jang telah disetudjui oleh rapat pleno Konstituante jang berlalu, untuk mengadakan satu Panitia
Chusus .guna merurnuskan satu Rantjangan Tata-tertib
Konstituante, sehingga pekerdjaan kita jang berat itu dapat diselesaikan dengan,: waktu jang tidak begitu lama
dan dengan tenaga jang tidak begitu banjak.
Saudara Ketua, setelah kami memperhatikan Rantjang=
an Tata-tertib Konstituante jang diusahakan oleh Panitia
Chusus itu, maka kami djuga tidak lupa mengutjapkan
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sjukur dan terima kasih kami kepada Panitia Chusus itu,
jang mana mereka telah dapat menjusun Rantjangan Per:
aturan Tata-tertib Konstituante dengan begitu rupar
Kalau dibandingkan Rantjangan Peraturan Aata+eriib
Konstituante jang diusahakan oleh Panitia Chusus ini,
adalah lebih madju dari Rantjangan
Peraturan Tata-tertib
jang dibuat oleh Panitia Negara -dahulunja. Karena dalam
Rantjangan Peraturan Tata-tertib jang sekarang ini, sudah
mulai njata apa jang dikatakan bertoleransi (tenggang
menenggaqg) dari segala aliran jang ada dalam Konstitui
ante ini, seperti jang telah diwasiatkan oleh jang mulia
Presiden kita waktu pelantikan Konstituante tanggal L0
Nopember 1956 dahulu itu, dengan wasiatnja ,,Bahwa kita
dalam Konstituante ini, tidaklah akan mengadu kekuatan,
tetapi djadikanlih Konstituante ini, untuk bersintese dan
bertoleransi". Hal ini Saudara Ketua, telah dapat dibuktikan dengan bunjinja pasal 45 dalam Rantjangan Peraturan Tata-tertib ini, jang dihubungkan dengan pasal

4L, 42, dan pasal 44. Dimana dalam pasal 45 itu, dinjatakan bahwa ,,Semua aliran atau golongan jang diwakili
dalam .Konstituante berhak mernpunjai perwakilan dalant
Panitia Persipan Konstitusi: Istimewa sekali Saudara Ken
tua, dalam bahagian kedua seri d: tentang ketentuan penundjukan anggota Panitia Persiapan itu ada berbunji:
Aliran atau golongan jang beranggota satu sampai dengan
tiga, mendapat satu orang wakil, dan jang mempunjai 4
sampai dengan enam mempunjai dua wakil dan seterusnja,
Natidjahnja pasal-pasal ini Saudara Ketua, menghasilkan
ketenangan dan keichlasan hati tiap-tiap golongan dan
tiap-tiap aliran. Sehingga tidak terasa lagi tekan-menekan
diantara partai-partai besar dengan partai-partai ketjil.
Maka dalam hal ini, kami mengharapkan, marilah kita
bermusjawarat dalam sidang-sidang Konstituante jang
akan datang dengan rnemelihara toleransi kita jang :telah
mulai tumbuh itu.
. Saudara Ketua, kami mengandjurkan bahwa dapatlah
kiranja kita bersama, menjusun Konstitusi Negara kita
jang bisa mendjamin tertjapainja keselamatan, keamanan,
keadilan dan kemakmuran. Bukan untuk keselamatan dunia sadja, tapi terutama sekali dapat pula hendaknja untulc
rnendjarn-in keselamatan dan kebahagiaan kita sekalian
umat dikampung achirat nanti.'
1
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agar
Saudara Ketua, bahwa kami djuga mengharapkan,
'pendapat

dapatlah kita bersama nantinja merumuskan
kifa dalam menjusun Konstitusi Negara kita, dengan berpeiloman kepada kebenaran dari idee-idee jang telah kita
anut : dan kita pegang djuga hendaklah kita hendaknja

djan$an menjingkirkan kebenaran-kebenaran menurut ke*
imanan dan kepertjajaan kita sehagai machluk Tuhan jang
beragama, sehingga sekalian aliran pendapat kita itu,
djanganlah hendaknia berlawanan dengan kepertjajaan
batin kita. Karena kite ini Saudaia-saudara, selain dari bertanggung djawab jang besar sekali kepada Rabbul Djallal
Tuhan Jang Maha Esa.
Saudara ketua, dalam Rantjangan Peraturan Tata-tertib jang akan kita bitjarakan nantf itu, seperti djuga telah
kita ketahui bahwa disana terdapat sebagian besar pasalpasal jang dapat disetudjui oleh semua anggota Panitia
Chusus dan sebagian besar pula 46[4 pasal-pasal iang mempunjai ,dua atau tiga pendapat.
Pasal-pasal jang sudah disetudjui oleh Panitia Chusus
maka kami dari Persatuan Tarbijah Islamijah (Perti) sebagian besar dapat rnenerima. Begitu pula tentang pasalpasal jang ada padanja dua atau tiga pendapat maka disana kami dari Fraksi Persatuan Tarbijah Islamijah (Perti) akan mengemukakan pendapat kami,rdiwaktu membitjarakap sepasal demi sepasal nanti. Lain dari itu saja tertarik kepada pbmbitjaraan Saudara dari Nahdlatul Ulama
(N.U.) kerr-rarin tentang pemungutan suara, pasal 35 disana
ada terdapat satu usul tambahan ajat (7) jang bunjinja:
,,pemungUtan $uara dapat dilakukan dengan setjara tertulis djika diadjukan sekurang-kurangnja oleh sepuluh anggota".
Maka dalam hal

ini kami kira-kira dapat menjokong pendapat itu karena hasilnja adalah tidak akan merugik-an
tetapi akan mendorongkan para Anggota kepada pemilihan

jang seichlas-ichlasnja.
Setianlah Saudara Ketua saja sudahi dengan utjapan
Assalamu alaikum warachmatullahi wabarakatuh.

rKetua: Rapat jang terhormat, seperti pada permulaan
rapat tadi telah saja kemukakan, bahwa djumlah Anggota
jang minta mendaftarkan diri untuk berbitjara masih ada
25 orang. Sementara itu ada 5 orang jang minta berbitjara
184

pada termijn kedua, sehingga iang tertjatat masih ada 20

ini sudah mempergunakan

kesempqtan 10
orang, sehingga masih ada lagi 10 orang, tetapi diantara
l$:orang jang-akan berbitjara itu, ada jang meminta waktu
40 menit malahan ada jang sampai satu djam.
Oteh karena itu, djika kita hendak menjelesaikan pernbagian waktu seperti jang telah dikemukakan beberapa
jang lalu, maka saja mengadjak kepada Saudara-sautraii -sekalian,
supaja rapat-rapat jang akan datang ini
dara
bisa kita mulai tepat pada waktunja.
Rapat t-tattti malam dimulai- pada^dj?m -8, {tt pengharapan saja ialah agar pada djam B itu Saudara-saudara
suhah ada diruangan ini. Dengan ini rapat saja tutup.

brang. Pagi

Rapat ditutup djam L2.50.
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Sidang ke

6.

: Pemandangan Umum babak ke I

tentang
Peraturan- Tata-tertib Konstituante, Ian'
djutan.
: Prawoto Mangkusasmito.
Ketua
Sekertaris : R. AkoeP Goelangg6.
Anggota jang hadir: 364 orang.

Atjara

Soemarto, Siauw Giok Tjhan, Tony Wen, H. Zainul Arifin,
I.J. Kasimo, Ir Soeroto Mangoensoemarto, Andi Gappa, M.

Bannon Hardjoamidjojo, Hutomo, Mr J.C.T. Simorangki!'
Mr Renda Saroengallo, G. Winaya, K.H.M. Rodjiun, Rd.

Hamara Effendy, Kasim, Mr Gele Harun, Sutan Soripada Mulia, Ischak Surjodiputro, A. Yasin, K.F'M.-Sitli<ri, Amir Anwar Sanusi, K. Hadji M. Ramli, Djamhari,
Abadi, Baheramsjah St. Indra, Slamet Jv., Prawoto Mangkusasmito, Hendiobudi, K.H. Achmad Azhary, Zainal Abi.
din Achmad, Ir Sakirman, Nj. Hadji Ibrdhim Siti Ebong, Nj.
Siti Satmi Sismono, Saifudin Zuchri, Soesilo Prawiroatmo'
djo, R. Sudibjo Widjojokoesoemo, M. Sumbarhadi, Achmad
Sumadi, Prof. S.M. Abidin, Moh. Munir, Ni. Hadji Ratu
Aminah, Hidajat, K.H. Taufiqurrachman, Sukarni Kartodiwirjo, Prof. Dr Prijono, Mohamad Sardjan, Mohama_{ !uk:
mairul Hakim, Nj. Kamsinah Wirjowratmoko, Setiadi Rek'
soprodjo, Tan Ling Djie, Sarmidi Mangunsarkoro, Aqnawf Saia, R.H. Achmad Hasbullah, Mohamad Sjafei Wirakusumah, Prof. H. Abdulkahar, Mohamad Pattisahusiwa,
Dr J. Leimena, Drs A. Raya Rangga Andelo, Abdul Radjab
Daeng Massikki, Hadji Abdulah Addari, K.H. Muhamad
fsa Anshary, Emor Djajadinata, Atmodarminto, Ni. Sulas"
mi Mudjiati Sudarman, Hadii Zainal, Nj. L. Soetrasno, Mohamad Zaelani, Mr Wilopo, Osman Raliby, Nadimah Tandjung, Soediono, H.M. Zainuddin, Zainoel Abidin Sjoe'aib,
Nj. Mien Sutari Abdulgani Soeriokoesoemo, K.H. Abdulwa187

hab, K.H.M. Dachlan,' Mr Hamid Algadrie, 'soedijono
Djojoprajitno, Bisri Kijai Hadji Mustadjab, H.M. Salim

Fachry, K.H. Masjkur, Miek NirahuWa, i3araba Abdullah"
Umar Salim Hubeis, R.M. Ali Mgnsur Nawawi Saleh, Mochamad Tam. Achmad Zakarra, H. Ridlwan, Maschoen Hadji Ahmad Fauzy, Nj. Adiani Kertodiredjo, M.Ng. Gede
Sosrosepoetro, Dr Imanudin, Abdul Choliq Hasjim, S.U.
Bajasut, Moenawar Djaelani, Hermanu Adi Kartodihardjo,
K.H. Sauki, Ma'sum Cholil, R.H. Aliurida, K. Hadji Mdh.
Toha, K. Abdulmanab Murtadlo, R. Mochtar Praboe Mangkunegara, Kasijati, K.H. Abdoel Channan, Datoe Poetrawati, K.H. Achmad Zaini, H. Nachrowi Thohir, Sajogia Haldjadinata, H. Soekron, Kijai Hadji Harun, K.H.A.S. Ma4:
sjur, K.H.A. Bakrisidiq, Nihajah, Ali Masjhar, Hadji Abu
Sudja, Alwi Murtadlo, Rd. D. Soeparta Partawidjaja, K.H.
Anas Machfudz, Sastrodikoro, Kijai Zahid, Moeljadi Notowardojo, H. Moh. Thohir Bakri, Hardjosoemarno, Rd. Soenardi Adiwirjono, Achmad Anwar, Mr R.M. Abdulmadjid
Djojohadiningrat, Muntaha, Sarikoen- Adisoepadmo, AIimarkaban ltrarsono, R. Sudjarwo Harjowisastro,, Muhamad
Hasbi Ash Shiddieqy, Dr Soembadji, H. Soetadi, Tedjo, Nj.
Soenarjo Mangunptispito, S" Sardjono, Dr Sahir Nitihardjo, M. Pratikto, Suputro Brotodihardjo, Abdut Djam,il
Misbaeh, Mr Soejoedi, Achmad Mudatsir, K.R.H: Abdltfiiilr
Awandi, K.H. Ali Maksum, H. Mr Kasmat, K.H.R. Fatchurrachman Kafrdwi, R. Sardjono, Oetomo, Nj. S.D. Susanto, Prof. Ir Purbodiningrat, Affandi, Soehari, Kusurniodirdjo, Nj. Solichah Saifoedin Zuchri, Soegito Danoesoegl{o"
Mr Mohamad Jusuf, Mochamad Salim, Soelardi, Saleh Abdullah, Dr Soehardi, Kiiai Hadji Mochamad Cholil, Achmaci
Dasuki Siradj, Toeraichan Adjhoeri, Soepardan Martosoewito, Roespandji Atmowirogo, Mochtar, Sadji Sastrosasm[
to, Karkono, Partokoesoemo al. Kamadjaja, Mr K.R.T.S.
(Soedarisman) Poerwokoesoemo, V.B. da Costa, Moh. Doerjat Karim, Baswedan Abdulrahman, Ziainul Arifin, R.M. Hadisoebeno Sosrowerdojo, Kijai Hadji Maksum, Ido Garnida.
M. Kamawidjaja Sujud, Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja, Madomiharna, Suratno, R. Soegana Ganakoesoemah,
Mas Muhamad Bachar, Sjadeli Hasan, Oesmadi, Asmara
Hadi, K.R.R.H. Moh. Noh Idris, Budiman Triasmaraboedi,
Radja Kaprabonan, Enin Sastraprawira, Raden Basarh:Adiwinata, H. Abubakar Jusuf, H. Ilusein, R. Abdurochmdn
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Wangsadikarta, Hadji Muhamad Dachlan, Rd. Hollan Sukmadiningrat, M. Rusjad Nurdin, Rd. Suparno, _R. Moh.
Sjafe'i, Anu Bakar, Achmad Dasuki, Raden Sutalaksana, K.
H-.A. Dimjati, D. Sukardi, Hadji Asjmawi, Moehamad Sjadja'
ri, H. Ismail Dahlan Djuru Alam, Ni. Siarkaryi Mustafa binti Sajid M. Taib, H. Mohamad Toha bin Moh. Nur, Hapii
Umai Bakry, Hadji Mansur Dt. Nagari Basa, H' Sjamsiah
Abbas, Hadji Sjarkawi Abdul Wahid, Tgn_g_ku Btyr_Mgchtar
Husin, Sjech Ibrahim Musa, Dr Abdul Manap, H. Abdutrahim Abdullah, Edward Doran Damanik, Mochamad Ali
Hanafiah Lubis (Maha1s), Anwar Nasution, Rumarii Barus,
M. Arsjad Th. Lubis, Zainal Abidin, Hadji $ud" Si$S?{r
H. Adnan Lubis, M. Sabri Munier, Ibrahim Usman, Hactii
Ali Usman, Muzani A. Rani, H. Mhd Basiuni, bin H. Im'
ran, Abullah Jazidi, H.M. Marwan Nur, Hadji Abdurachman bin Ismail, Darmawi Munawir, H.M. Hanafi Gobet, H.
Husain Qadry, Hadji Ruhajah Abdulhamid, Sajid Abubakar
Atyderus, Di Wilhelm Johannis Rumambi, D_rs La Ode Manalfa, Jakin Intan Parmata, H.S. Djamalludqq Dg. Paremma, Abdurrahman Sjihaab, Pallawarukka, Abdul Muin Daeng Myala, Nj. Siti Ramlah Aziz, Abdul Rahim Munier, Sis'
rvaiudirmo, Mohamad Arifin bin Abdulrahman, t Ggsti Ke-

Ngurah, A.J. Toelle, Gulam, Alimin, Setiadi Surasto,
Kijai iladji Akrom, Chasaeni, M_r A4*q4 Astrawinata, Ki'
iai UaO;i Munif, K.H. Dahlan Abdoelqohhar, Utt Di?jeqgi<arso, Frof. Mr H. Muhamad Yamin, Arnold Mononutu, K.
Moch. Machfudz Effendie, Ni. Mr Tutilarsih Harahap, Ds
T. Sihombing, Urbanus Poly Bombong, Argo Ismojo, Basuki' Karel Sufit, Firmansiatr, Nj Tresll Sungkawati- Garnid;, Hoesain-Poeang Limboro, A.S. Dhq{tq' A. Baka{- St.
Lembang Alam, R. Achmad Soekarmadidiaja, Sjamsu Har'

tut

ja-Udaya, Pangkoe bin flmar, Soedjono_.Tjip_t6prawiro,, IJsman H-amid, R. Moedjoko Koesoemodirdjo, Marinus Johannes Kappers, Maimunah, R. Soetedjo, - M.A. Chanafiah,
Jean forby, Umarsidik Sunarjo, Djoko Oentoeng, Achmad
Boeshairi,- Muhamad Djazulie Kartawinata, Utarjo, Raden
Urnar Anggadiredja, Nur Sutan Iskandar, Sawirudin^ gelar
Sutan Malino, Sjamsulhadi Kastari, R. Doeldjamit_Adimihardja, Sutan'Muchamad Jusuf Samah, Sutimbul Kertowisastr6, R.'Usman Ismail, Sapija Mathys, Ismail Kartasasmi'
ta, Usman Mufti Widjaja, Soepardi, Slary9t S., Karsono-Soembwarsito, Nj. Rt. Fatmah Dzukhry Mohamad'(Ratu Ifat)'
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S. Notosuwirjo, Tzaak Riwoe Lobo, R.A. Sri Kanah Kumpul,_w.A. Lokollo, R. soelamoelhadi, K. Muhamad Afandi"
9r_T.4. Djalil, Dr Hasnil Basri, H. Husein Thaha, Kwee
Ik 4gk, R. Iskandar, Andi Kasim; Rd. Apandi Wiradiputra,
Ds J.B. {awet, Mohamad Ahjar, Wikana, Achmad Djo6djoe,
Sahamad Sudjono, Soelaeman Effendi, K.G.P.A.A. pht<ti
$tqry YII-I, Ds E. Uktolseja, Esrefanus Kandau, H. Abdulhafidz b. H. soelaeman, Mr R.H. Kasman singodimedjo, Ahdulwahab Turcham, o.N. Pakaja, Raden Male wirariatakusumah, Gulmat siregar, suxmantojo, R. soendoro Hadinoto, Rustama I-kr1t, Moh. Fatchan, Hadji Masjkoer, Hadji
Abdulkabir, Moh. Achijad chalimi, Dachlan Loekmai,
Atang Moch. Muchtar bin Tohir, Bey Arifin, Jahja Jacou"u*,
Ismail $ongko, Dr Koesnadi, Samhudi, Hendra -Gunawan,
Qtong Hulaemi, Roesni Tjoetjoen, H.K. Moh. Muchtar
Mustofa,_ Raden Moeljono Moeliopranoto, Kasimun; M. Tahir _Abubakar, K.R.T. Prakosodiningrat,, suparna Sastradiredja, II. Moh. sadad siswowidjojo, Aminuddin Muchris,
.dmir, Dr J.F. Mohede, Padmakoesoema, Muhamad Tau*
chid, Abdurachman Said, Hidajat Djati, Sudjatmoko, Oe.
mar Said, Anwar Sutan Amiruddin.

Wakil Pemerintah:
Ketua: saudara-saudara para Anggota jang terhormat,
pfda saat ini jang telah menandatangani daftar hadir ada
?65 anggota. Dengan diambilnja sumpah saudara Anwar

Sutan Amiruddin jang telah diterima oleh panitia pemerik-

sa surat-surat Kepertjajaan, jang hasilnja
- djuga telah diTmpaikan kepada Ketua Konstituante tadi bagi, maka
djumlah 4lqgot"-sidang ada 487, sehingga quoruir' sidang
ada 325. oleh karena quorum belum teifjapli, maka perr]*
bukaan rapat saja tunda.
(Rapat ditunda pada djam 20.07 dan dibuka kembati
djam 20.20).

Ketua: Assalamu alaikum warachmatullahi wabarakatuh.
saudara-saudara, rapat saja buka. Dengan terlambat 15
rn_enit, maka rapqt bisa dimulai. Terlebi[ dulu saja persi*
lakan saudara sekertaris membatja surat-surat jang pertu.
diumumkan.
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Sekertaris: Ada surat dari Fraksi Gerakan Pembela Pantja Sila (G.P.P.S.) jang perlu diumumkan iang bunjinja
demikian:

Bandung,
No.

Lampiran

HaI

t? Djanuari 195? -

02/F /57

: 1 (satu) lembar
: Tambahan

Fraksi Gerakan
Pembela Pantja Sila.
Kepada jang terhormat
Saudara Ketua Konstituante
di

Bandung.

.., i:,
Dengan hormat.
Bersama ini kami lampirkan surat Saudara' Anwai Nasution jang ditudjukan kepada Saudara Ketua, jang menjatakan bahwa mulai hari ini Saudara tersebut telah masuk dalam Fraksi Gerakan Pembela Pantja Sila dalam Konstituante.
Sebagaimana Saudara maklumi sebelum ini Saudara
Anwar adalah anggota Fraksi Partai Nasional ,Indonesia
(P.N.I.) dalam Konstituante.
Demikianlah 'agar Saudara maklumi dan mengumumkannja.

Pengurus Fraksi
Gerakan Pembela Pantja Sila.

ttd.

Ketua
Asmara Hadi

ttd.

Sekertaris
Asnawi Said".

kedua ialah dari Saudara Anwar Nasution,
Surat 'jang
-Konstituante
No. 292, iang bunjinja demikian:
Anggota
Bandung, L7 Djanuari 1957.
Kepada jang terhormat
Saudara Ketua Konstituante
di

Bandung.

19t

Denganhormati '

..

Bersama ini saja maklumkan, bahwa mulai hari ini kami telah masuk dalam Fraksi Gerakan Pembela Pantja Sila dalam Konstituante.
Demikianlah ;t;i S"udara dapat mentjatat dan mengumumkannja.

Hormat saja
ttd. AnwarI Nasution".
Ketua: Saudara-saudara, sekarang kita akan melandjutkan pembitjaraan babak I mengenai Rantjangan Peraturan Tata-tertib dari Panitia Chusus.
Saje persilakan Saudara jang terhormat Radja Kaprabonan.

(Anggota Radja Kaprabonan tidak ad-a):
Saja persilakan sekarang Saudara' jang terhormat Hendrobudi
(Anggota Hendrobudi tidak ada).
Saja persilakan jang terhormat Saudara Gulmat Siregar.

Gulmat Siregar: Saudara Ketua jang terhormat dan Sl:
dang Madjelis jang saja muliakan, sebelum saja menguraikan pendapat slja tentang naskah Peraturan Tata-tertib
jang dihidangkan oleh Panitia Chusus Konstituante, makd
ingin saja memadjukan beberapa pertanjaan kepada Saudara Ketua berkenaan dengan peristiwa tadi pagi, jang
mengakibatkan rapat terlambat dibuka. Apakah benar rapat tadi pagi dan rapat malam ini terlambat dibuka oleh
kareha quorum belum tertjapai? Apakah Saudara Ketua
menganggap, bahwa rapat Konstituante jang membitjarakan Rantjangan Peraturan Tata-tertib, baru dapat dibuka
apabila sudah mentjapai quorum duapertiga dari, Anggotaanggota? Apakah ketentuan ini hanja berdasarkan tradisi
sadja?

Saudara Ketua jang terhormat, menurut hemat saja, ki-

ta belum memiliki tata-tertib untuk membitjarakan sesuatu rantjangan Peraturan Tata-tertib Konstitilante, seperti
jang dimaksud dalam Undang-undang Dasar Sementara
pasal 136 berlaku dalam sidang Konstituante ini, kita biarkafl berdjalan atas dasar kemauan-baik, demi kelantjar192

an perundingan sampai dapat menghasilkan suatu.'pera-

turan Tata-tertib jang dapat dipakai sribagai pegangan un-

tuk rapat.rapat selandjutnja.

Uqdang-undqng Dasar Sementara pasal 1BT ajat (1) ber-bunji
sebagai berikut:

,,Konstituante tidak dapat bermupakat atau mengambil
keputusan tentang rantjangan Undang-undang Dasar ba-

ru, djika pada ra_pat-rapatnja tidak hadir sekurang-kurangnja dua-pertiga dari djumlah anggota-sidang"
Tjukup djelas dan terang, bahwa quorum jang diperlukan, dua-pertiga dari djumlah anggota-sidang, hanja ditu.

djukan_pada perundingan jang mengenai materi rantjangan Undang-undang Dasar baru, bukan berlaku bagi permusjawdratan mengenai rantjangan Peraturan Tata-tertib.
Lain halnja djika kita kelak sudah memutuskan dalarn
Peraturan Tata-tertib Konstituante, bahwa setiap rapat

Konstituante dapat dimulai bila dihadiri oleh sekurangkurangnja dua-pertiga dari djumlah anggota-sidang.
Saudara Ketua jang terhormat, sengadja hal ini saja ketengahkan untuk menghindarkan kematjetan rapat-rapat
Konstituante ini, terlebih-lebih dengan mengingat akan
djumlah anggota jang ada sekarang dikota Bandung ini,
jang memang tidak sedemikian banjaknja djika dibanding
dengan djumlah anggota jang hadir pada sidang pleno

pertama dahulu.
Djika mendapat persetudjuan dari sidang, maka baiklah
setjara conventioneel kita tetapkan bahwa rapat-rapat Konstituante jang membitjarakan hal-hal jang bukan merupakan materi dari rantjangan Undang-undang Dasar baru,
dapat dibuka bila dihadiri oleh lebih dari seperdua djumlah anggota-sidang, seperti djuga jang berlaku bagi Dewan
Perwakilan Rakjat menurut Pasal 75 Undang-undang Da-

sar Sementara.

Saudara Ketua jang terhormat, diatas pundak dan bahu
kita, selaku Anggota Konstituante, terletak suatu kewadjiban dan tanggung-djawab jang maha berat dan besar terhadap Nusa dan Bangsa untuk membuat Undang-undang
Dasar Negara kita, menurut Undang-undang Dasar Sementara pasal Lg4, sebagai fundament tata-hidup masjarakat
bangsa Indonesia jang bertjatjah-djiwa lebih dari B0 djuta
manusia jang beraneka-warna sifat, ta'biat dan alam fikir193

an serta t<effiupannja.'Tugas kewadjihan ini adalah''tugas
kewadjiban ja*g maha,berat, tetapi sangat mulia.
Saudata'K"etu-i, untuk dapat memenuhi kewadjiban kita
teini dengan sebaik-baiknja, maka dengan -f,ikiran .i"ttgpernang ki-ta harus menindjau dan memetjahkan setiap
iorfitt, dan dengan fikir-an jang waras. pula kita mentjari
Oi"tin' dan men{erdjakan pemetjahannja dengan semangat
niembangun, setapak' demi setapak.
Saudaia KetUa iang terhormat, djikalau pgmetjahan per.tjara iang terg-opohsoalan-persoalan iiri [ita lalui dengan
g;poh,^ disertai dengal, .pefasaan-pe_rasaan jang .diliputi
i*ir jang kabur, maka hasil pekerdjaannjapun akan ka-

o$"lilil

jang menghitung-hitung .d.?n berkata, baho'ang
-din
praktet<. peke-r{jaan kita dalam masawa tjara-tjara
siOarig jttig sekararig dan jang lalu, sangat lambat, seret
dan mahal harganja.
Mungkin puli, banjak diantara kita jang terpengaruh
karenailja. fetapi djika direnungkan sebentar, bahwa -seterlebih
n.f"* iltrirnia i\[adietis jang mulia ini, ia sudah menelan
dahulu bertahun-tahun datam kandungan seraja
p.*Ui":aan ratusan rqpialg._untuk _menje$Ptryn_akan persiipatt t6tatrirannja. Djilig dikenangl,.an PYla, bahwa selama
uang iang habis
ii t"frutt kemerdekaah iiri berapa-djumlah
sudah, dipergunakan setjara efficidnt dan tidak e-fficignt,
hilang dair terbakar dan
doelmatig^ din tidak doelmatig,
-Konstituante
ini belumlah
Jebagainli, maka pembiajaan
begiiir bbr'arti. Pun djangka w$!u iang dipergunakan beIuil mengetjewakan, bahkan tjukup menggembiSlq.
Saudara Ketua jang terhormat, sekarlgg tibalah- kita .p_ada taraf membahas aan membitjarakan Peraturan ketertiban kita sendiri, berdasarkan Undang-undang_Dasar Semen-'

tara pasal 136 berhubung dengan_ pasal 76. Dihaptglt Fit"
telah- dihidangkan suatu naskah Peraturan Tata-tertib jang
disusun:oleh-Panitia Chusus Konstituante, jang kita tanam dahulu pada rapat Sidang Pleno Pertama, tanggal 26
Nopember 1956.
Meieka dengan djajanja telah berh'asil merunluskan suatu naskah: Pelaturin Tita-tertib Konstituante, jang pada
pokoknja dapat kita pakai sebagai bahan p-ertimbangan
irntuk diputuskan. Sekalipun naskah tersebut belum merupakan 'suatu fendapat jing bulat, namun saja tidak lupa
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memberikan plngha_rgaaq sqJa,jang setinggi-tingginj?, s€rta memberi saluurl kep_ada Panitir Chusus atas--haiil pekerdjaan mereka jang demikian gemilang.
saudara Ketua jalg terhormat, definisi apakah jang dapat kita berikan fada sesuatu peraturan rita-teitlrr-Iaenurut hemat saja, Peraturan Tata-tertib adalah suatu alat
dan tjara untuk .mendjaga ketertiban sesuatu perundingan atau permusjawaratan. peraturan Tata-tertib adalali
suatu peraturan, i"ttg .memungkinkan orang atau golong1n setjara luas b_ekerdj_a _tetapi terbatas, demi kelaitjaran
alian keluar' atau meniimpang
{an
felapi.an, dan tidakjqlg
dari ketentuan-ketentuan
felah ditetapkan dersima,
s-g{qra hasil o_ptimaal pula. Dj-elas dan njatd sudah, bahwa
didalamnja_tidak akan mungkin setiap g6tongan mbndapat
keputusan L00vo. Hasil setiap permuSjawaratln hanja rirenelorkan sesuatu perumusaq jalts optimaal, dan bukair jang
maximaal. Demiki3n pulalah kita sekarang dalam mengha-dapi naskah Peraturan Tata-tertib buataii panitia chfsus
Konstituante ini. Dan demikian kelak dalam *""grtrdapi
ranti-angap un{ang-undang Dasar baru. Djikalau kiti sudrih
menjadarkag diri dan meletakkan dasar-dasar ini sebagai
fundament berpikir, maka ini pulalah sendi dari sesuatu
musjawarah jang berpokok kepada toleransi dan ko-eksistenpi, dalam arti kata: membeii dan menerima serta siapsedia untuk mengorbanEan perasaan dimana perlu. Nafsunafsu hendak menang d"l. mengalahkan hendaklah didjauhkan dalam se_tiap_ perundingan. Memang setiap peraturan
ttg ditrga dimaksud untuk membendung- nafsriaiami jang
$.ikan,{ung oleh _setiap manusia. Dengai demikian, makl
tjit-a-tjita luhur-demokrasi dapat berkembang dengan sebaik'baiknja. _sifat-sifat baik dari leluhur kiti sepe-rti' gotong-rojong dan musjawarah, wadjib
kita pelihaia dalim
.
tingkatan jang rasionil. sikap saling-pengei"tian dan hor-

mat-mengho_rmati_ pendirian

oiang lain, aoitarr jang senantiasa dirasakan dalam perundingan-perundingbn "panitia
chus-us. F"ju djysa selaku Anggota Panitia chusus ,capat
melihat Fqt"pr lantjarnjl suatu permusjawaratan jang^di{.1mpingi otglt -niat iurg baik, tek-ad j"ns murni dan liesutiian batin. Kebesaran Gedung Konstituafite ini, keindahan
alam sekitar kgl" _ Bal_4ung serta kenjamanan udaranja
adalah. mgndj.qdi
{aja-itham jang gemiting bagi Anggotianggota Panitia Chusus.
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terhormat, atag {asa1 peng3laman
Saudara Ketua jang
"saji
bahwg Konstiini puf.i"h, maka
i*\irdan pertjaja,tugas-kewadjibini dapat menieldsaikan pek-erdjaan

t*tid

rantjingan Undang-undang.D?* n?ry 9tngah djalan musjawarah seperti j.?ttg dilakukan oleh nekita dengan menSesuaikan tjara menurut ma"Ef.-*oiang
r" i.tii"n? ini. Mudah-mudihan segera pinang kembali
sirih kembali kegaganglia.
ketampuknfa,
Sauiara Ketua iang terhormat, dalam pemandangan
utnr* babak pertaina"ini, telah berbitjara Anggota jang

in"i" *.*nuit

ilh;;ili Siuhara S. Mangunsarkoro, teman sefraksi saja'
timilliuu telah mensinjalir [emungkinan'kemglgldnan
ini belum 4lprt
fii"j; tesutitan, seliiralia Konslituante
pemilihan
*e;g;.hiri tugas-t<ewadjibqnnja dan .ryda saatme-nghasilffifit jang afiitt datang,
iq"L mungkin akan_
kan konstelasi politit< jing berlainan dengan keadaan. sek;;;g Saudari Anggbta. ,if"g terhormat Atmodarminto
fechawatiian irii d-engan _mengemu-kal.al" obat
;;f;fui
jakni:
pada. sikap fraksi-fraksi
j.a11g
_

.

;tdjarab,

tierir

tergantung-

dal"am Kdnstituante

ini. Anggota itqg terhormat
kebe-

S"irOr."-Si""* Giok Tjhan mengupai lebih -landjut
naran dari sinjalemen[ Saudara Mangunsarkoro itu'

MeS"uO"t"" Ketua, mengherankan apa sebab Undangii"At'"g Dasar Sementara it-u memuat bagalman-a lahirnja

;*G

inr"aj.iir Konstituante kita ini dan mulai bekerdja.setelah
angdota-anggotanja mengalggt sumpah..dan dilantik oleh
FiEJia"", fe"tapi iiAat Jedititpun menjinggqng .bit.". 9"t
tjukup
i&;i*"tia tjaia membubarkanhja, f,pakah kiranja
OL?U["n, nihwa setelah memenuhi kewadjiban jang ter-

maktub dalam Undang-undang Dasar Sementara pasal.134
a"" iiZ, lantas setjari geruis-ioos Konstituante,menguburkan dirif Patut trit itu mendapat perhatian dari Sidang
Madjelis jang terhormat ini.
saudara r.tu" jang terhormat, Bab I Tentang p-asalp"r"iF."dahuluan"daiam naskah Peraturan Tata-tertib ini
Konstituante
htti *.nggambarkan ked'udukan hukum
menjinggung pedoman bagaimana
Citt" tidak i[Aimtpun
'Undang;{ndang
ti"r" penjusunan
i"ng ditugaskan
-P**l
fit""selain dirri ng_nii pasat 134.^I+dang-undang Daila;Sementara,
jakni: ,,Konstituante (Sidang- Pembuat Ut3ar
A""g-;;dang Oasar) bersama-sama dengan Pemerintah semenetapkan Undan g-undan g D asar' Republik
f .[ft-f

"f.tttti
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"

Indonesia jang akan menggantikan Undang-undang. Dasar
Sementara ini. Menurut hemat saja, pedoman penjusunan
Undang-undang Dasar itu ada baiknja ditjantumkan dalam
Peratuian Tata-tertib, untuk memberi haluan kelak pada
Panitia Persiapan Konstitusi kearah mana ia harus meng'
alihkan pekerdjaannja, sekalipun hanja menurut garis-ga'
ris besarnja. Pedoman jang saja maksud ialah iang mengenai: TUDJUAN PEMBUATAN KONSTITUSI, seperti
misalnja:
a. menetapkan pokok-pokok iang akan didjadikan
dasar untuk mengatur dan mernelihara penghidupan suatu bangsa (masjarakat bangsa);
b. menetapkan suatu konsepsi untuk rnemberikan tjo;

rak dan bentuk tertentu kepada

c.

perkembangan

suatu bangsa atau dengan perkataan lain: m"embentuk suatu bangsa dengan konsepsi tertentu;
menetapkan garis-garis besar mengenai organisasi

negara sebagai bangunan hukum.
Saudara Ketua jang terhormat, apakah tudjuan pembuatan konstitusi itu, kita tjantumkan sebagai tugas kewa'
djiban Panitia Persiapan Konstitusi, bagi saja tidak men'
djadi soal. Jang perlu ialah pedoman tertentu, ag?l Konsfituante kelak tidak meraba-raba apa jang harus disusun'
nja.
"
Saudara Ketua jang terhormat, Pasal 52 dari naskah
Peraturan Tata-tertib ini memuat, bahwa Panitia Persiapaq
Konstitusi tidak mengambil keputusan iang mengenai segala hal materi Konstitusi. Tidakkah ketentuan ini memungEinkan disodorkanja kelak berpuluh-puluh konsepsi jang
harus dipertimbangkan dan diputuskan oleh Panitia Pleno?
Apakah 1i0at< mungkin kita mengadakan pemhatasan_atas
djumlah tjorak konsepsi rantjangan Konstitusi atau bagi'
an-bagiannia jang dapat diadjukan oleh Panitia Persiapan
Konsfitusi pada Sidang Pleno? Saja sependapat dengan
Sakirman dan Saudara Mangunsarkoro, agar
Saudara
sebaik mungkin hanja satu atau dua konsepsi iang ,d9pat
diadjukan otetr Panitia Persiapan Konstitusi pada Sidang
Plenb kita ini, dalam arti kafa, dalam Panitia Persiapan
Konstitusi sebaiknja djuga diadakan penjaringan terhadap
berbagai konsepsi jang hanja mungkin memperlambat usa;
ha kita kearah melaliirkan suatu rantjangan Undang-undang Dasar Baru dalam waktu iang selekas mungkin.

Ir

197

_

.sau_dara Ketua
;aJrg_terhormat, mengenai bagian-bagran

lpr daripada naskah Peraturan Tata-tertib ini; akan iaja

gitlSgung _kelak dalam kesempatan pemandangan umum

babak kedua dan pada taraf niembahis naskah-ini sepasal
saja_dj-uga sependapat dengan beberapa pe*$...+i sepasal..
jalg
bitjara
terdahulu daripada saja agar hal-hal fan! su-0.q! qend{pa! E9F-"suaian',.bulat tidak usah kiranSa-kita
pitjarakan lagr. Tjukuplah kita menghadapi soar-soil jang
belum mendapat persgsuaian, agar djalannja persidangan
kita ini lantjar dan tidak banjaf membuan!-nriang tem:po.
saudara Ketua,jmg, terhormat, sebagai penutup pembitjaraan saja dalann uinat:prirtama ini, ilja'dapat 'rne''ngeiti
akan makna dan maksud tafsiran ,,musjawarah" dari
got-a japg terhormat Saudara Zainul Arifin. Memang"ogdemokrasi jang dipimpin oleh Hikmah-Permusjawaratan adalah djaEn kearah djaminan sesuatu kebahagilan hhir maupun bathin.
soal demokrasi bukanlah soal baru, bukanrah barang
pport, melainkan hasil jang tumbuh sedjak dahulu-kali
dialam kita sendiri. Demokrasi jang berdasarkan pada Rass'Pareso dan bersendikan pada AIur, patut dan Mungkin.
Musjawarah atas dasar seia-sekata, senasib dan sepenanggungan sffa setudjuan jang penuh mefigandung iifat toleransi, bukan atas .dasar kalah-mengalahkan antara satu
sama lain, rnelainkan hanja: mentjari-air jang djernih dan
sajak ialg landai, sehingga dapat menjatukan paham dan
pendapat, seraja mewudjudkan: Elok bunji pendengaran,
'katakan:
1altirlk,,rdpo, sepan{{r,lgan. Dan inilah jang kami
Bulek air repembuluh, bulek kato sem-ufakat.
_ Pedoman jang sutji ini dapat kita penuhi bersama-sama
dalam gelanggang Konstituante ini dbngan djaran berdjabatan t-algan _sebagai ikrar iang timbui dari hati-nurani,
bahwa kita seluruhnja bahu-membahu, birnbirqg-membimFng sebagai pemberiCn tjontoh jang baik .Jrn dapat diikuti qasjarakat kita seluruhnja, sekarang dan misa depan,
-selana dunia terkemhang.
.. Djiya musjaw-arah, qdalah ta[u diereng-gendepg,, tah,u
ryenjalgkut, tahu dibajang kato slilrpai," tE[u Ai
$4gt kato putus; takilek ikan ditautan rah tEirtu djantan
batinonjo.
Sekian dan terima kasih.

.

$iylt
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Ketua: Rapat j'ang=terhormat, 'sebelum saja membeli', k9^sempatan pada pembitjara berikutnja, 'baik -ttr.ti? gaia
tertebitr dahulu mendjawab:,per.tanj3an iang dikemukakap
oleh Saudara Gulmat Siregar.' Atas perta4jaan infl rte-rlsbih
dahulu saja utjapkan terima-kasih. Adapun kebidjaksanaan jang sala djahnkan adalah landjutan dari jang sudah,
dengan ada perbedaan sedikit.
pada hari-hari jang lalu, bel baru dihun-jikan sesuda,tlnja' quorum tertjapai; sesudah dua.trlertig?,. djumtaf "-?ngr
gbta sidang menandatangani daftar, kemudian rapat dimuIai. Dan kalau Saudara-saudara perhatikan permulaan r&pat dihari-hari iang sudah, maka _beh1m per_qah ada jang
-dilakukan
tepat pada waktunja. Untuk mendjaga diangan
jang
lihat di Parlemeq itu
sampai kebiasaan seperti.
'Oisinii jailSkita menghambat pekerakan
Aiud" berlarut-larut
djaan kita disini, maka saja ingin mentioba dengan mengemukakan tjara bekerdja seperti iq+g telah dimulai ta.
Oi bagi. Mudah-mudahan untuli setanO;utnia lapat bisa dimulaitepat pada waktunja. Adapun mengenai quorumr s€perti dikemukakan oleh Saudara Gulmat Siregar,.t"j3-rasa
Menu'
iremang harus diputuskan
-walaupundengan selekas-lekasnja.
belum ada ketentuan, " maka
rut fikiran saja,
setjara theoretisch rapat dapat dimulai pada qJ$tt4j?,
waiaupun hanja., dihadiri oleh seorang_ qnggot?. sadja. Oleh
karena itu, berdasarkan adat jang sudah berdjalan_ selama
ini, ialah rapat dimutai sesudah dua-pertga dari djumlah
anggota sidang menandatangani _ daftar _ hadir, maJqa adat
ians baik ini kita teruskan. Mudah-mudahan. untuk selanOj"["ja hal ini bisa rnendapat sokongan dan, persetudjuan
Saudara-saudara sekalian.
persilakan sekarang Saudara iang terhormat BaherSaja -Sutan
Indra.
amsjah

Baheramsjah St. Indra: Saudara Ketua iang terhormat,
sidang iang mulia, sudah terlalu banj-ak pgmbitjara-pemdan sudah bahjqk asp_e_k-aspek
bitjara mendahului saja,
-alam
fikiran kita semua. Mungkin
pembitjaraan mengisi
sudah tidak ada lagi aspek baru, dan qaja kehabisan mi'
pembitjara dapat saja setudjui dan banjak
njak. Banjak
-kurang
saja fahami, Oleh karerla itu, saja j-ang
piita jang
meminta nitlara 40 menit, mungkin dengaq keatadinja
daan seperti diatas, uraian saja mendjadi singkat. Tetapi
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djikalau toch rnemakan waktu; karena uraian ini sudah disusun, haraplah kesabaran untuk mengikutinja, dan mudah-mudahan apa jang saja kemukakan tidak akan membosankan sidang jang rnulia. Sungguhpun ada salah seorang dari partai saja,-Partai Buruli,-termasuk kedalam Panitia Chusus Rantjangan Peraturan Tata-tertib Konstituante, ini tidaklah berarti, bahwa fikiran jang telah terkumpul
didalam rantjangan jang telah diserahkan kepada sidang
pleno Konstituante ini dapat disetudjui begitu sadja. Apalagi didalam mernberikan kata persetudjuan ataupun utjapan penolakan didalam Panitia itu sendiri akan diperimbangkan antara satu anggota dengan 68 orang anggota lainnja, kiranja ada baiknja untuk penjusunan terachir daripada rantjangan Peraturan Tata-tertib itu diadakan rapatrapat lengkap, sesudah rapat-rapat bahagian oleh Panitia
Chusus itu. Melihat susunan daripada isi rantjangan itu, saja menaruh beberapa kesangsian terhadap tjara penjelesaian terachir oleh panitia itu terhadap rantjangan jang diadjukan kepada sidang pleno. Hal ini dikuatkan oleh pelaporan jang telah diberikan oleh djuru bitjara Panitia Pelapor dimuka sidang Konstituante hari Selasa tanggal 15
Djanuari 1957 pagi hari. Sungguhpun timbul pendapat ini
pada saja, tidaklah saja akan begitu pessismistis akan tidak
berhasil baiknja usaha kita didalam merumuskan pokokpokok fikiran jang akan kita gunakan sebagai peraturanperaturan kerdja bagi kita semua, didalam tugas seperti
termaktub dalam Undang-undang Dasar Sementara jang
hingga kini masih kita taati tanpa perubahan, didalam Bab
IV, pasal 134, jang berbunji sebagai berikut: ,,Konstituante (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnja menetap"kan Undang-undang Dasar Republik Indonesia jang akan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara ini".
Saudara Ketua jang terhormat, untuk memudahkan
mengikuti djalan fikiran saja selandjutnja, baiklah saja
kemukakan disini empat pokok pembitjaraan:
I. Persoalan jang chusus mengenai panitia itu sendiri serta pelaporannja.
II. Persoalan-persoalan disekitar pembuatan rantjangan Peraturan Tata-tertib untuk Konstituante pada umumnja.
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Perihat rantjangan Peraturan Tata-tertib jang di,
serahkan kepada sidang pleno Konstituante ini
setjara keseluruhannja.
ry. Perihal rantjangan Peraturan Tata-tertib itu dilihat dari sepasal demi sepasal.
Saudara Ketua jang terhormat, baiklah saja mulai sekarang mengemukakan pendapat saja mengenai pokok f,
jaitu: ,,Persoalan jang chusus mengenai panitia itu sendiri
serta pelaporannja". Tidak usahlah saja mengulangi utjapan-utjapan jang telah dilakukan oleh pembitjara-pembitjara dimuka saja, bahwa panitia tersebut telah berdjasa menjadjikan hasil maksimum jang sudah ditjapainja didalam
waktu jang singkat, kepada kita sekalian. Apabila kita dengan fikiran kita sedjenak kembali kepada rapat-rapat terachir daripada masa sidang Konstituante jang pertama,
jang telah berlangsung pada hari Djum'at tanggal 23 Nopember 1956 dan hari Senin tanggal 26 Nopember 1956
dan diperhatikan benar-benar hasil kerdja daripada Panitia
Chusus jang telah sungguh-sungguh berrnusjawarah untuk
menghasilkan suatu rantjangan Peraturan Tata-tertib jang
kita bitJarakan sekarang ini, maka setelah mendengar laporan jang dikemukakan oleh djuru bitjara panitia pelapor,
saja mendapat kesan-kesan sebagai berikut:
1". Panitia itu seolah-olah tidak mempunjai status jang
terang. Ini saja kemukakan, karena didalam pembitjaraanpembitjaraan hari Senin dan Selasa L4 dan 15 Djanuari
L957 jang belum lama lalu ini, tidak terdapat oleh saja
kenjataan-kenjataan jang menundjukkan, bahwa panitia itu
akan memberikan djawaban-djawaban tertentu, apabila kepadanja nanti ditudjukan pertanjaan-pertanjaan. Dan untuk memberikan djawaban itu, akan diperlukan waktu
berkumpul lagi dari Anggota-anggota Panitia tersebut, ffii'
salnja diantara pemandangan umum babak ke I dan II, dan
sesudah babak ke II. Kemudian apakah panitia itu akan dengan sendirinja bubar, sedangkan saat bubar itu, sesudah
memberi laporan hari Selasa iang lalukah, atau masih ada
waktu tertentu, karena masih harus menjelesaikan tugasnja seperti pernjataan saja diatas tadi.
Selandjutnja didalam pidato pembukaan Saudara Ketua
pada hari Senin jang lalu dinjatakan pada halaman 1, bahwa
panitia itu diberi tugas membahas Tata-tertib Konstituante,
sedangkan pada halaman 7 sekali lagi disebut sebagai na2AL

ma: Panitia ChusuS Pembahas Peraturan Tata'tertib Konstituante. Djikalau memang tugasnja,membahas, tetapi tidak
menjusun bahkan tidak pula rnentjiptakan, maka seharusnjalah panitia itu hanja memusatkan sebahag-ian besar perh*tiannja kepada rantjangan Peraturan fata.tertib untuk
Konstituante jang sudah diadakan oleh Panitia Negara,jang
terbentuk dengan keputusan Presiden tanggal 2 April, 1956

nornor, 95a itu. Sampai kemana sahnja atau duanggap sahnja
Panitia Negara itu dengan hasil -kerdjanja, dapat'kita ni-lai I dengan. pasal 76 daripada :tlndang-undang ', Dasar Se:

mentara jang dibatja untuk Konstituante akan berbunji
sebagai berikut:,,Konstituante selekas mungkin menetapkan peraturan ketertibannja." Dengan berpegang kepada
pasal 76 tersebut, saja berpendapat, terlepas daripada ,baik
buruknja hasil kerdja Panitia Chusus kita itu, didalam
usaha menjusun rantjangan Peraturan Tata-tertib untuk
Konstituante ini, tidaklah perlu panitia itu' melulu terikat
kepada rantjangan jang disodorkan oleh Panitia Negara
itu, sehingga tugas daripada panitia itu bukanlah membahas, melainkan menjusun. sendiri suatu rantjangan jang
selajaknja. Dalam hal ini bahan-bahan untuk menjusun
adalah lebih luas, dan saja akui kebenaran daripada utjapan Saudara K;H. Tjikwan pada ratrlat hari Rabu tanggal
16 Djanuari'l95? pagi, jang ingrn melihat adanja perbandingan-perbandingan dengan Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakjat jarig sudah banjak mengalami penghalusan, sehingga isinja mendjadi padat. Dan benarlah barangkali pernjataan Saudara K.II Tjikwan dengan , rnengatakan: ,,Tidak dapat dilihat dja-minan kesempurnaannja daripada
ranuangan Peraturan Tata-tertib jang telah dikemukakan
kepada kita itu". Hal ini diperkuat oleh Saudara Ketua sendiri dengan utjapannja pada pidato pembukaannja hari Senin jang lalu. Lihatlah halaman 6, dimana ditulis ,,Meskipun
naskah itu belum dapat dinamakan suatu rantjangan jang
bulat, ;........ dan seterusnja". Kemudian diteruskan de-.ngan kalimat: ,,fni berArti bahwa disamping pendapat-pendapat jang -sudah dirurnuskan,"didalam naskah itu, masih
banjak pendapat lainnja dan sebagainja." Djuga pembitjara Saudara ,.Madorniharna rtrenjatakan, bah"wa masih banjal! kekurangan-kekurangan djikalau melihat isi rantiangan Peraturan Tata-tertib itu. Apakah ini disebabkan, karena kurang djelas dan terbatasnja, (scherp omlijnd) tugas
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?anitia Chusus itu? Ataukah karena waktu terlarnpau sedikit untuk panitia itu, seperti jang dinjatakan oleh Saudara Ketua dalam pidato pernbukaannja (lihat ditengah-tenglah halaman 6) ? Ataukah karena dasar dan tjara bekerdja masih belum sewadjarnja, sebagai ,akibat telah le-

bih dahulu adanja rantjangan Peraturan Tata-tertib jang
disodorkan oleh Panitia Negara jang susah. disesuaikan
kebenaran statusnja dengag pasal 76 Undang-undang Dasar
Sementara itu, sehingga Panitia Chusus itu' tidak memperoleh kebebasan untuk menghirnpunkan. sendiri bahanbahan dari sudut-sudut,lain. Djelas benar :betapa Pemerintah sekarang telhh berhasil, djauh sebelum Konstituante
terbentuk, mentjari djalan untuk memasukkan pengaruhnja kedalam Konstituante ini. Dan hasil, pengaruh itu telah ternjata sekarang, jaitu tanpa diperdebatkan dulu apa
gunanja badan persiapan Konstitusi dan lain-lainnja, kita
seolah-olah telah mengakui sadja harus adanja badan-badan sedemikian. Sedangkan sebetulnja tanpa badan persiapan Konstitusipun kita dapat musjawarah, asal untuk setiap kali diadakan masa sidang, ditentukan pokok pembitjaraannja dan :pokok itu ditetapkan sebulan
dua bulan sebelum bersidang. Pemandangan-pemandangan umum
didalam sidangnja akan dapat dirurnuskan oleh satu, badan
{boteh dinamakan badan persiapan Konstitusi) jang bertugas hanja mempersiapkan dan mengumpul pasal-pasal jang
mungkin dimasukkan kedalam salah"satu Bab Undang-undang Dasar jang sedang dibuat.
Saudara Ketua, dengan menentukan apakah panitia itu
masih berkewadjiban atau tidak, setelah adanja-pelaporan
pada hari Selasa jang lalu, akan dapatlah kita mengatur
tjara-tjara penjelesaian selandjutnja, jaitu tanpa ada dja'waban'djawaban daripada panitia
ataupun daripada
,anggota-anggotanja sebagai pers€orangog,kita akan menerima dan menslak pasal-pasal jang sudah ada dan mentjari
'pasal=pasal baru jang masih harus ada untuk melengkapkan apa jang disadjikan kepada kita, sehingga dapatlah
kita peroleh suatu'Peraturan Tata.tertib Konstitrmnte jang
selain , daripada membuktikan adanja kwallteit tjara berfikir dan bekerdja daripada 'sidang Konstituante ini; akan
dapat, didjadikan: persturar'p€raturan kerdja daripada kita semua, untuk menjelesaikan tugas kita, membuat Undang-undang Dasar tetap untuk Negara kita .ini

-

itu,
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Sungguhpun tata-tertib itu adalah pegangan intern bagi
kita, tetapi didalam dunia hukum ia akan dibatja oleh kalangan luas jang tidak terbatas kepada dindingdinding
Konstituante ini sadja, bahkan diluar batas-batas Negara
kita masih ada orang-orang jang akan membatjakan dan
kemudian memberikan penilaiannja.
Kita tentu akan mengakui, bahwa dimana ada kekurangan-kekurangan peraturan jang djelas (scherp omlijnd) tentu ditengah-tengah pekerdjaan kita nanti, kita akan menemui kesulitan-kesulitan jang menjehabkan kita akan
berdebat pandjang-lebar, seclangkan hal ini harus dihindarkan dengan djalan pembuatan peraturan-peraturan iang
lengkap disusun lebih dahulu.
Saudara Ketua, sekian pendapat mengenai pokok pertama. Maka sekarang saja akan beralih kepada pokok iang
kedua, jaitu: ,,Persoalan-persoalan disekitar pembuatan

rantjangan Peraturan Tata-tertib untuk Konstituante setjara uroum".
Saudara Ketua jang terhormat, mungkin karena Panitia
Chusus jang telah dibentuk dalam rapat pleno terachir
tanggal 26 Nopember 1956 jang lalu telah disodori sebuah rantjangan Peraturan Tata-tertib buatan Panitia Negara jang diangkat menjimpang dari pasal 76 Undang-undang
Dasar Sementara, rnaka ia telah merumuskan sendiri tugasnja, seperti jang dilaporkan pada rapat pleno hari SeIasa tanggal 15 Djanuari 1957 pagi. Tugas itu berbunji:
1. Membahas rantjangan Peraturan Tata-tertib Konstituante dari Panitia Negara,

meregistrasi pendapat-pendapat jang berbeda,
menjusun rantjangan Peraturan Tata-tertib sedemikian rupa, sehingga mewudjudkan suatu rantjangan Peraturan Tata-tertib jang baru untuk didjadikan bahan permusjawaratan dan kemudian ditetapkan oleh rapat pleno Konstituante. Ditilik dari sudut tugas, memang sudah dapat diramalkan
sebelumnja, bahwa hasil maksimum tentulah hanja
suatu kumpulan-kumpulan pendapat-pendapat sadja, ada jang sama, dan ada pula jang berlainan.
Dengan demikian, tentulah apa jang disadjikan kepada
kita itu belum dapat dinamakan rantjangan Peraturan Tat.ta-tertib Konstituante jang lengkap dan mewudjudkan suatu kesatuan jang mempunjai susunan ,,scherp-logis" da2.
3.
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awal sampai achirnja. Tjobalah misalnja-Fit"- perhatilian
r"a:" ristimitit<nja, jairg bdrturut-turut terdiri dari t1 Bab,
sebagai berikut:
I. Tentang pasal-pasal pendahuluan'
U. Tentan! siAang dan rapat pleno Konstitutgte.
Tentan[ Panitii-panitia Konstituante dan Komisikomisi Konstitusi.

ri

III.

,

w.TentangPanitiaMusjawarahKonstituante.

V. Tentang Panitia Rumah-tangg-a'
VI. Tentani Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante.

VII. Tentang Sekertaris Djenderal dan Sekertaris.
VIII. Tentang Penindjauan.
111. Tentan!
Dasar.

fenetafian rantjangan Undang-undang

X. Tentang Perubahan dan
XI. PenutuP.

Sebagaimana telah dikemukakan pula .oleh Saudara Mr
Kosasih Purwanegara, tentang dirasakan tidak ada hubungannja antara ajat dan ajat, maupln -pa:?l dan pasal, saja
Ojug" merasakin disini, ieolah-olatr dari bab jang satu ketln- jr"g lain tidak ada hublngqn. togisnja. Mungkin saja
tidak teltatu salah, kalau saja nlatatan pendapat saja disini, seolah-olah semua bab-bab itu telah dip-erbuat tersendiii-sendiri dan dengan demikian pada waktu menjusun
keseluruhannja ditempatkan sadja bab jang satu disamping bab jang lain.
Sitafr situ"bukti, lihaUah Bab II Bagian I_pasal p jang
sama benar dengan Bab I pasal 2; keciua-duanja berbuttjir (sebagai usul): ,,Konstituante tidak d.lnat bermufakat
atau'menfamhit tepirtusan tentang. rantjang.an UtqdangDisar baru atau bagian-bagiannja, diikt pada ra""au"g
hadir sekurang.+urangnia 2/3 dari diumlah
p;6j""tiOat
Anggota-sidang"
ffr"tott taifr, ialah Bab III p{sal f1 .bagian I .dan pasal
41 bagian II kalimatnja serupa; Pasal 44 sama diiwanja de'
pasal 4L dan 42.
ngan
-oju'ga
saja mirip kepada ,pendapat, Fqhrya djalan pikiran itaii Panitia Cfrusus itu-, seolah-olah ia hanja akan
mengtradapi pembuatan peraturan-peraturan untuk raqat'
sadji. Fada hal Peiaturan Tala-tertib sesuatu'badan

-

-

"ipul

jang
-bernama Konstituante ini, tentulah bermaksud untuk
membuat
suatu pegangan tegas untuk:
a. memberi bentuk kepada badannja,
b. memberi saluran-saluran tjara bekerdja jang sebaik-baiknja.
. Kesemu.anja itu diwudjudkan dalam satu kumpulan peraturan Tata-tertib, jang tersusun
.rapi. sebagai rnisat- saola,
merasakan
adanja
logisch gevolf auii-e"n r."
Fia _tldak
Bqb JI, dan Bab II ke Bab iII, dari e;b v [e tsab vI. oteh
sebab itu setjara keseluruhan, kiranja perlu aiiinojau p"njusunannja. untuk itu iaja kemukatian'aisini di-dilrns
dapat m_empefkaja pikiran kita lebih dahulu,
iaifu,- '
1. Djikalau. sesuatu,panitia jang ketjil terdentuk, ma*
ka panitia itu sebelum b-ekeraia akan lebih dahulu menjujsun anggota-anggotanjb jang sudah difumpulkan dan membuat peratuian
bekerdja.
2. Djikalau suatu badan besar terbentuk, maka badan besar itu sendiri akan bertindak seperti panitia jang ketjil tersebut diatas.
oleh sebab itu, saudara Ketua, dimana sekarang tetah
tgrkumpul.lebih ku_rang lima ratus orang kedalam sEtu badan jang 4irgnyl .i4pg. Konstituanle, mit<a usaha
iang pertama sekali ialah- ditudjukan kepada memungkinkin
fiafuan
i-tg me.m_peroleh bentuk- jang seluai dengan ipa jang
dikerdjakannja, sedangk-an lntuk mem6entui< riaain"krn
dan
pekerdjaan itu
pe_raturan-peraturan.
Dengan
de.diadakan
mikian pembuatan
tata-tertib untuk konstituante tifiak terlepas daripada pokok fikiran, jang akan melahirkan peraturan-p.eraturan jang digunakan rintuk dua soar
ling- terpisah, jaitu:
a. teltudju kepada alat bekerdja dengan segala perlengkapannja,
b. tertudju _kepada tjara bekerdja, dengan tidak melupakan ketentuan-ketentuan hukum-jang diperlukan untuk s.egara jang berhubungan aelngail - itu.
Dengan demikian saja- bertemu d6ngan siitimatik
laqg lain daripada jang diadjukan- oleh panitia
Pelapor itu.
Berturut-tirrut saja kemukakan disini sebagai dasar pegangan untuk menjusun tata-tertib untuk Kon-stituante itu,
pengertian-pengertian. jSng ada dalam undang-undang Dasar sementara kita, jaitu pasal.pasal LB4, t5o, jang" me-

I

tjltr
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60,:6L-62,-68, 64, '67,, 68'
njatakan berlakunja pas_alaasal
.
7i, 73, 74, ?5 iiaf (3), (4) dan (76) dalam Undangundang Dasar Senientara untuk Dewan Perwakilan Rakiat bafr Konstituante, serta seterusnja pasal'pasal 137, LBB,"
ieg, s6dangtan,,dapat pul'a kita perhatikan isi dan perg€rtian jang aaa Pada Pasal 140.
- Unlut menelaah satu persatu tentu akan memakan waktu jang pandjang, tetapi didalam pasal-pasal itu ada"halhal"jarig at an m6ndjadi pokok-pokok dalam Peraturan Tatt-te;tif Konstituant-e. Uat-trat i"ttg sudah saja temui-da*
rantjan-gan Per|irq kumpulan pasal-pasal- jang dinamakan,kepada
kita adaaiuian'Tita-tertib Sang tellh dimadjukan
lah sebagai berikut:
pasal jang menentukan tentang per. rioak adanja
-surat-surat
kepertjajaan, tentang pe"
meriksaan
njumpahan, pemberhentian, -pelggantian anggota'
Z. fiOati ada pbsal jang memberitakan kepada unp,eraturan-peraturan man&
dang-undang
-iersebut mana atau
diatas tadi dapat diselesaikan'
hal
3. Tidak ada pasal jang membuat ,,verwiizing'l ketra-

4.

gota-anggota Kostituante.
fiOat< dimasukka tata-tertib pemilihan Ketua jryg
sudah kita setudjui pada sidang pertama, padahal

ini adalah sebah-agian

daripada tata-tertib Konsti-

tuante dalam keseluruhannja.

5. Tidak ada pasal-pasal jang menundjukkan tj3ra-

tjara bekerd-ja, sehinggt fnerybenarkan terbentuktij. badan-biAan ataufun -bahagian-bahagian dari-

pbda sidang Konstituante ini nanti'
Maka dari itu saja temui sistimatik sebagai beriEut:
I. :Tentang kedudukan Hukum Konstitualtg: .Bahan-badengan pasal 134, 140 dan
han untuk iili dapat dilengkapi
igZ Artt pasal 64 dan 'Zf dari Undang-_gndaSg Dasar Sementara tilit<a ini djuga berlaku untuk'Konstituante.
il. Tenting keanggbtaan Konstittlante. Akan termasuk'
kedalamnj a sloal-soaf pemeriksaan surat:suret -kepertj aj aan,
pemberhentian, _penggantian dan. mungkin
p""ju*p.h"n,
^Ctjuga
fasal j"n.-g dapa! menundjukkanatgkury pidana maja"g beriak[ uritut< anggota_ it-u. Bahan-bahan urttuk
""a aaf'at dilengkapi'dengCn:
ini
-9o4p8^rlnd91g^S.gtlihan:
60, 61, 63, 67, TL dan
U*u*^.serta paial-pasal 135, 58,
zAT

73 dari Undang-undang Dasar Sementara serta

pasal-pasal

dalarn Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakjat mengenai hat

ini, misalnja Bab I pasal 1, 2, 3 dan 4 Peraturan Tata-

tertib Dewan Perwakilan Rakjat, Tambahan Lembaran Negara 1950 nomor 63 tanggal 27 September 1950 nomor

30iK/Le50.
Djuga persoalan keuangan dapat diatur dengan satu
pasal, misalnja dengan menundjuk kepada Undang.undang
jang mengatur hal ini (Undang-undang Darurat nomor 3
tahun 1956 atau jang lain)
m. Tentang pimpinan sidang Konstituante, jang akan
berisikan, soal-soal:
a. pimpinan persidangan (rapat-rapat) pembuat Kon-

b.
c.

stitusi;
pimpinan teknisladministratip jang akan menjelesaikan hasil.trasil daripada persidangan itu;
pemilihan/penundjukan pimpinan ltu, termasuk
pemilihan Ketua, Wakil-wakil Ketua. Sebagai bim-

bingan untuh ini dapat dipakai Tata-tertib Pemi
lihan Ketua jang sudah kita setudjui, dan pasal
62 Undang-undang Dasar Sementara.
IV. Tentang Hak dan kewadjiban Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota-anggota.
Petundjuk-petundjuk untuk ini dapat diperoleh dalam
pasal-pasal 61, 62, 63, 64, 67, 7L, 72, 73, 74, Undang-undang Dasar Sementara, mengenai Hak: a. keuang&r, b. penindjauan, c. mentjari hubungatr, dan lain-lain.
V. Tentang Sekertariat Konstituante, dimana ada pasalpasal jang menentukan tjara-tjara penundjukan dan pengangkatan Sekertaris Djenderal, Sekertaris Kepala Bagian
dan hak kekuasaan administratip seterusnja daripada mereka itu, serta peraturan-peraturan tjara menjelesaikan
pekerdjaan kepadanja oleh sidang Konstituante dan badan-badan organisasinja.

VI. Tentang tjara-tjara ,mempersiapkan Konstitusi, jang
mengakibatkan membenar*an adanja tiga badan, seperti
jang sekarang telah diidamkan, jaitu jang dimasukkan kedalam bab-bab tersendiri: Tjara inilah jang mejakinkan
kita, untuk mengadakan bahagian-bahagian seperti misalnja jang diusulkan oleh Panitia Chusus jang pikirannja

itu
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sebetulnja sudah terikat tebih dahulu oleh Panitia Ne-

gaia. Djikalau kita tidak terikat kepada djalan pikiran Panitia'Negara, mungkin kita berpikir lain. Misalnja untuk
segala soal kita mengadakan rapat pleno dalam dua babak.
Hasil permusjawaratan dalam sidang"sidang pleno itu disirnpgrlkan oleh panitia jang akan mempersiapkan pasalpasal untuk didjadikan pasal-pasal dalam Undang-undang
Dasar. Hasil perumusan ini diserahkan kembali kesidang
pleno untuk disahkan, 'baik setjara' aklamasi atau dengan
djalan pemungutan suara. Djika begini tjara bekerdja, ffiaka kedudukan Badan Persiapan Konstitusi akan lain. Ia hanja alat pelantjaran kerdja. Bukan seperti sekarang, jaitu
mendjadi inti, bahkan milngkin dirasakan sebagai djantung
Konstituante, sehingga mendjadi perubahan untuk dimasuki. Bukankah kelihatannja nanti seolah-olah disamping
,,Konstituante besar" jang mendjadi ,,stemvee" ada ,,Konstituante ketjil" jang mempunjai kekuasaan besar? Sungguhpun demikian badan-badan bahagian itu tetap perlu,
tetapi lebih dahulu ada pasal-pasal jang menjebabkan membenarkan adanja badan itu. Sebab itu saja tak keberatan
adanja bab-bab berikut:
VII, Tentang Badan Persiapan Konstitusi dan Komisi-komisinja.

'

Vru. Tentang Panitia Musjawarah.
" IX. Tentang Panitia Rumah Tangga; dimana djetas ter-

gambar, pembentukan badannja, pimpinannja, tugasnja
dan tjara bekerdjanja.
X. Tentang Rapat-rapat, dimana tertjantum aturan-aturr

an untuk:
a. Rapat para Ketua;
b. Rapat Panitia Rumah Tangga;
c. Rapat Panitia Musjawarah;
d. Rapat Panitia Persiapan Konstitusi dan rapat-rapat
Komisi;
e, Rapat sidang pleno Konstituante;
f" Ketentuan-ketentuan tentang rapat-rapat terbuka
dan tertutup.
- XI. Tentang penetapan Undang-undang Dasar dimana
ada ketentuan-ketentuan me@enai:
a. Penjelesaian terachir oleh Konstituante;
b. Pengumuman Undang-undang Dasar.
XII. Tentang perubahan-perubahan.
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XIII. Tentang kelandjutan/pembubaran Sidang' Konstituante.

XW.

PenutuP

Achirnja putiu saja peringatkan disin!, !4ry" tjara.bePdnitia Chustis ifu, jang telah l_ebih dahulu mengikat
kerdja
-kepada
djalan fikiran Panitia Negara J3ng dibentuk
diri
menjim-pang tlari pasal 76 Undang-9n-da-ng D-3qar S9m9ntara-itu^, saigatlah unik, tetapi tidak boleh ditiru. Andaikata sidang Konstituante ini meniru tjara k_e_rdja itu, maka

mungkin klerdjanja hanja membahas sadja Undang-gndang
Dasai Sementara lalu menghasilkan rangkaian pokok-po'
kok pikiran jang sama dan kumpulan pasal-p-asa1. Undangundang jang berbeda-beda, sehingga mungkin tt$ nlemperolefi Undang-undang Dasar j"ng lama d.engan ditambahitan pendjelasan-pendjelasan dimana masih ada_.p_erbeda'
an-pei.bedaan fah-am iang diselesaikan dengal. djalan pungritan suara. Tidak at<an ditemukanlah oleh kita Undanguildang Dasar jang bersifat Res Publica, jtng sedjiwa- de
ngan A'5iwa perh;oangan proklamasi 1945 iang ryrenghidupkin djiwa seperti ditJita-tjitakan oleh Sumpah Pemuda 28
bekerdja sedemikian memang ?Fan
Oktober 1928. Tjara
-Bentuk
sadja Panitia Ch_usus ian€ dinatjepat djalannja.
rnakan Panitia Persiapan Konstitusi jang diberi tugas rygm'
bahas Undang-undang Dasar Sementara, dan menghasilkan
satu Conglorneraat (-kumputan) pasal-pasal i1qg na_nti dioleh sidang pleno. Saja jakin _detgan
suruh pitlh sadja
-dalam
6 bulan kita selesai, tetapi hasiln;a
bekerdja begini
mungkin tidak akan abadi. Sekian pendapat j?ttg Itp{
saja lemukakan kepada sidang ini mengenai pokok ke II
itu.
Saudara Ketua, sekarang saja sampai kepada pokok itng
ke-III, jaitu: perihal rantjangan Peraturan Tata-tertib jang
diserahkan liepada sidang pleno Konstituante ini _setjara
keseluruhannja. Seperti felah saja kemukakan tadi,_ saja
memandang iantjangan itu datam keseluruhannja, sebagai
suatu kumpulan bab-bab dan pasal-pasal; ada_iang, sama
dan ada jang berlainan. Djadi jang diserahkan kepada kita
itu bukantah suatu rantjangan Peraturan Tata-tertib jang
Oleh sebab itu puialah Saudara Ketua sendiri di'
lengkap.
^pidato
pembukaairnja (halaman B) telah menjatadalim
kan. ,,Bilamana perlu, mungkin masih akan diadakan lagi
perubahan-perubahan lainnja"
2L0

Berhubung dengan itu saja minta dipertimbangkan, *paja hal-hal jang belum ada bagi kesempurnaan dan kebulatan sesuatu Peraturan Tata-tertib jang dibuat untuk
mendjadi pegangan bekerdja daripada badan.hukum jang
tertinggi dalam Negara kita ini, seperti jang diusulkan
pada pokok pembitjaraan ke II diatas, dapat pu_la ditindjau guna melengkapi segala kekurangan-kekurangan itu.
Djuga saja minta perhatian tentang susunannja, sehingga
satu sama lain bersambungan setjara logis, supaja ada sistimatik jang tidak melompat-lompat didalam Peraturan
Tata-tertib jang kita sahkan nanti. Setjara keseluruhannja,
bentuk susunan atau sistimatik dan isi masih belum memuaskan. Peraturan Tata-tertib ini nanti merupakan "satu
perundangan jang akan kita taati. Ia harus me{nenuhi bentuk hukum jang sebaiknja, lengkap dengan mukadimah
jang tegas dan berisi bab-bab dengan segala pasal jang
diperlukan, sekalipun pada waktu ini ada peraturan-peraturan maupun Undang-undang lain jang mengatur sampai
ada kemugkinannja sidang Konstituante ini terbentuk dan
mulai bersidang. Akan tetapi untuk kesehatan kelandjutannja pasal-pasal jang ada diluar tata-tertib resmi daripada
Konstituante ini, harus dimasukkan kedalam Peraturan
Tata-tertib kita. Sekurang-kurangnja harus ada penundjukan kepada pasal dari undang-undang jang lain- itu, kilau
tidak dioper semuanja. Andaikata undang-undang jang diluar itu ditjabut, dihapuskan atau diganti, dengan telah
diopernja pasal-pasal jang kita perlukan itu, kita dapat
berdjalan terus, tidak terombang-ambing oleh perubahan-perubahan diluar kita. Usul-ustrl dalam hal ini, ,dapat
dimadjukan nanti dalam pemandangan umum babak ke II.
Pendeknja kita menginginkan adanja Peraturan Tata-tertib
jang lengkap, praktis efficidnt, juridis benar, jang dihasilkan oleh permusjawaratan jang demskratis. Hanja sekian persoalan jang dapat saja sadjikan untuk pokok ke-

m.
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Saudara Ketua, sampailah saja kbpada pokok pidato sa-

ja jang terachir, jaitu:
ry. Perihal rantjangan Peraturan Tata-tertib itu dilihat

dari sudut sepasal demi sepasal. Kita akui, bahwa memang
ada kekurangan-kekurangan dalam bentuk sistirnatik maupun isi daripada apa jang disadjikan kepada kita. Ini tidaklah berarti, bahwa apa jang dikemukakan kepada, kita,
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sebagai pasal-pasal sattr persatu tidak akan disetudjui. Eahkan sebaliknja semua pada pasal jang,ada bisa merupakan
pasal-pasal dalam Peraturan Tata-tertib nanti,_ asal pembeiian tempat kepada pasal-pasal itu ditambah dengan pasalpasal jang masih harus diadakan, dapat mendiamin adagja

logika iang sewadjarnja. Terhadap pasal'pasal iang tidak
ada saingan pendapat, kiranja baiklah kita segera mensah'
jang akan mengisi peratur_an tatakannja sebagai pasal
-Hanja tempat
dan nomornja sadja ialg
tertib itu nanti.
masih harus dirundingkan. Terhadap pasal-pasal jang ada
perbedaan pendapat, iaja usulkan tjara bekerdja _sebagai
berikut: Pengusul-pengusul mempertahankan pendapatnja
itu lebih dahulu. Ia akan tampil setjara bergiliran kemuka untuk ,,mendjual djamu"-nja, djika saja boleh memakai istilah sedemikian. Untuk tiap pasal itu diadakan dua
babak pembitjaraan. Dan sehabis itu kita pungut suara.
Untuk dapat memungut suara, maka pasal ian-g mengatur
pasal 34) mendapat prioripemungufan suara (Bagian
-lebihVdahulu,
djuga 'kita memulai
teit untuk dibitjarakan

pembitjaraan sepasal demi sepasal.
Dan untuk mensahkan pasal pemungutan suara ini saja
andjurkan berlakunja lebih dahulu pasal 137 _aj_at (1) dan
ajat- (2) Undang-undang Dasar Sementara. Selandjut$a,
Sbudara Ketua, jang sangat menarik perhatian qaja dalam
pasal-pasal jang sudah ada itu ialah hal-hal berikut:
- L. Kedudukan hukum Konstituante ini harus djelas, apakah benar ia mendjadi badan hukum tertingg_i dalam -negara atau tidak, itti harus terang d?n njala_ digambarhan
dalam satu pasal pokok. Sehingga akan tidak mungki_nlah
nanti Undang-undbng Dasar jang diperbuatnia mendjadi
potitit< sesuatu badan _ pemerintah .jtng ada
permainan
-pada
waktr;- selesainja Undang-undang Dasar itu nanti.
Sungguhpun pasal L3;4, iang memuat iqlilah ,,bglltTa-sa'
ma tengan Pemerintah", dan pasal L37 aiat (3) berisi
anak kalimat ,,Pemerintah harus' mensahkan fantjangan
itu dengan segera", dan ,,Pemerintah harus mengumumkan Undang-undang Dasar itu dengan keluhur?tr", saja rasa didalam persoalan,,hantering" daripada U,ndang-undang
Dasar itu akan kita akui adanja Trias Politica, jaitu:
1. Hak Legislatief-nja ada pada Konstituante. Kare'
na itu ia membuatnja,
2. Hak Executief-nja ada pada Pemerintah. Karena
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itu ia mem,atuhinja, mengakuinja, mengumumkan-

nja dan berlaku menurutnja, dan
3. Hak Judiciar dalam hal ini. ada pada Dawan

Perwakilan Rakjat, karena itu ia mengawasi pekerdjaan executief Pemerintah berdasarkan Undang-

undang Dasar itu.
Sekalipun telah terbentuk Dewan Perwakilan Rakjat ba'
ru dan dengan itu Pemerintah baru dengan perimbangan
suara kepartaian jang lain, pengumuman hasil pembu4tan Undang-undang Dasar oleh Konstituante ini tidak bo'
Ieh terhalang. Kechawatiran iang dikemukakan oleh Satt
dara Mangunsarkoro, sebagai akibat kemungkinan adanja
perimbangan suara jang lain itu tidak mestinja ada. Sebaliknja saja gembira mendengar pengakuan dari Sau{a'
ra Mangunsarkoro, bahwa ia dari sekarang sudah me_lihat
akan ada perubahan perimbangan kekuatan. Ini adalair
suatu pengakuan, bahwa partai-partai ketjil mempuniai
hak hidup, jang dibelakang hari mungkin mendjadi besar'
(tjontoh: Partai Pembela Pantja Sila), sedangkan sebaliknja partai-partai besar, iang tidak benar djalannja, menghadapi pula kemungkinannja untuk gulung tikar. Pengaku'
an seperti itu mengadjak kita bekerdja dengan Sungguhsungguh dan djudjur dengan berpedoman kepada mementingkan Rakjat dan Negara. Untuk melengkapkan penge'
tahuan kita dalam hal-hal kemungkinan, Sauda.ra Ketua,
saja batjakan sebentar pasal LBB Undang-undang Dasar
Sementara. Pasal 138 Undang-undang Dasar Sementara
berbunji:

.

,,1. Apabila pada waktu Konstituante terbentuk, belum diadakan pemilihan anggota-anggota Dewan

2.

,

Perwakilan Rakjat menurut aturan-aturan Undangundang sebagaimana dimaksud dalam pasal 57,
maka Konstituante merangkap mendjadi Dewan
Perwakilan Rakjat jang tersusun menurut aturanaturan jang dimaksud dalam pasal tersebut.
Pekerdjaan sehari-hari Dewan Perwakilan Rakjat,
jang karena lcetentuan dalam ajat (1) pasal ini

mendjadi tugas Konstituante, dilakukan oleh sebuah Badan Pekerdja jang dipilih oleh Konstituante diantara anggota-anggotanja dan jang bertanggung djawab kepada Konstituante".
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Ada kemungkinan pasal

ini nanti akan terpakai. Bila

didalam persoalan perekonomian dan keuangan pedjabat.
pedjabat tinggi kita kurang hati-hati, jang mengakibatkan
kesulitan keuangan, bahkan kekosongan kas Negara, entah karena' apa, maka bisa sadja tidak dapat terlaksananja
pemilihan umum baru untuk Dewan Perwakilan Rakjat,
sedangkan periode 4: tahun seharusnja ditaati. Djadi pada
saat Dewan Perwakilan Rakjat jang sekarang bubar dan
Konstituante akan
mengisi lowongan itu, dan belum mung.Dewan
kin membentuk
Perwakilan Rakjat baru, karena
jang
kesulitan keuangan
disebabkan oleh hal-hal jang
adjaib'adjaib. Kemudian soal jang mendjadi perhatian saja
djuga iala!, sampai kemana berlangsungnja hidup Konstituante ini. Apakah sesudah terbentuknja Undang-undang
Dasar itu ia akan bubar, atair masih harus hidup tanpa
mengadakan persidangan? Apalagi pasal 140 Undang-undang Dasar Sementara jang mempersoalkan hal-hal perubahan, seakan-akan mentbenarkan fikiran, adanja pasal.
pasal Undang-undang Dasar nanti jang tidak dapat dipa-

kai lagi, sehingga ia mengehendaki perubahan. Alangkah
malunja kita kalau tidak dapat membuat Undang-undang
Dasar iang berisi bab-bab, pasal-pasal jang dapat berlaku
berabad-abad hahkan jang akan berlaku sampai achir za-

man. Hal jang berikut, jang djuga menarik perhatian saja,
Saudara Ketua, ialah merupakan satu pertanjaan kepada
Panitia Chusus baik sebagai keseluruhan, maupun sebagai
pengusul dalam panitia itu, ialah sebagai berikut.
'anggota
Bagaimanakah"alasannja, dan dari manakah datangnja
djumlah 10 didalam pasal 29 Bagian V halaman g; djumlah 15, 10 dan 15 dengan maksimum 2A pada pasal 59
Bab IV, halaman 23; djumlah 11, 10 dan 15 serta sebanjak-banjaknja 20 dalam pasal 63 Bab V halaman 25.
Saudara Ketua, achirnja sekalipun didalam uraian saja
ini banjak sekali dikemukakan pasal-pasal dari Undangundang Dasar Sementara, ini tidak berarti saja ingin mengikat kepada Undang-undang Dasar Sementara itu sidang
Konstituante, jang sudah bersumpah/berdjandji setia kepada Undang-undang Dasar Sementara tersebut. Pasal-pasal itu pada waktu ini adalah djalan jang memungkinkan
membuat permulaan kerdja. Ia dapat me-mberi petundjuk
djalan o-agi kita, sekalipun Undang-undang Dasar Sementara itu sebenarnja pada saat kita mulai mempersoalkan
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undang-undang Dasar, sudah haru-s dianggap barang lSng
tiOat< seturuhnlja akan dipertahankan kebenarannja. -Buiinkah kita atian membuat/mentiiptakan Undang-gldang
D"srt jang benar-benar sesuai" dengal F$l"!-d?t- Negara
kita sdsuii dengan djiwa dan iklimnja_? Kita'bo}eh berpeOo*"o kepadani-a, tet-api kita tidak perlu mutlak didikteerOiitia' terbirkti bahwa p?salp?sal itu tidak.da":r,
p""f "p"tali
Ait.sriaikin dengan lasa dan keinginan serta djiwa
icerakjatan kita dewaia ini. Tent?ttg hal P.eryungutan suara
jant tientt dan rahasia, dapat saja iambut dengan-gembira
A;"=nagiimana tjara melai<sanaftannja sehing-ga .djalannjl
iipat-ripat tidak terganggu, s.ajq dSpat .memberikan usul
Aiiam nifat kedua ninti. .A.chirhja tjepat atau ti4"4 tjepat
selesainja pembuatan Undang-ul4?ng - Dasar ini bergantnng tdpada kita dan kepada sistim kerdjanja. Djikalau
marf tjeirat ada dua djalan, jaitu:
a. kita tetapkan sadja 5 sampai 1_0 orang_ prae-adviseurs rintuk Undang-undang.Dasar. Hasil-hasil
prae-advies itu kita musjawaratkan, d"q k11?. tu-

b.

inuskan dalam pleno Konstituante untuk didjadi'
kan Undang-undang Dasar;
atau kita blntuk Fanitia chusus iang hanja kita
beri tugas sebagai Panitia chusus Rantjangan.Per'
aturan"Tata-tertib Konstituante, iang bersifat hanja membahas dan meregistrir pendapat-pendapat,

dengan dasar pegangan Undang-undang DjF?I Sq
menltara ditambah Undang-undang Dasar 19,45,, ditambah Undang-undang Dasar Republik trndonesia
Serikat.
Ilasilnja kita plenokan seperti- sekarang ini, mungkin
dalam setahun kita sudah selesai.
Kalau saja simpulkan isi uraian sail ini, maka dengan
kesimpulan terse'but saja _akan menarik. perhatian sidang
jang irulia ini kepada pokok-pokok berikut:
1. Tugas apa jang diberikan.kepa{a Panitia chusus?
Z. Sudah nlulirtifr ia sesudah pelaporan atau, belum?
3. Djika sudah bubar, siapakah memberi djawaban jang
timbul dalam babak Pertama?
4, Djikalau belum bubar, kapan saat ,dinjatakannja bu-

5.

bar?

Mengapa bahan-bahan untuk pernbuata_n rantjang-an
fataltertib Konstituante ini se6ahagian besar diambil
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dari hasil pekerdjaan Panitia Negara jang diangkat
tidak sesuai dengan pasal 76 Undang-undang Dasar
Sementara?

Bisakah -perumusan-perumusan jang telah dihasilkan
oleh Panitia Chusus dilengkapi lagi dan disusun lebih
rapih, sehingga ada sistimatik jang selogis-logisnja?
7. Minta dimasukkan peraturan-peraturan mengenai pemberhentian, penggantian anggota dan pemeriksaan
surat-surat kepertjajaan serta aturan penjumpahan
anggota baru jang datang belakangan.
Minta diadakan peraturan-peraturan jang rnenentukan
hukum pidana Anggota Konstituante.
9. Minta diadakan peraturan tentang hal-hal dan kewa:
djiban Ketua, jang masih belum ada, seperti persoalan pergi menindjau, mengadakan hubungan dengan
orang-orang atau instansi jang dapat memberikan
pendjelasan tentang pembuatan hukum.
10. Mungkin diperlukan peraturan keuangan, atau pasal
jang mengadakan verwijzing kepada sesuatu undang.
6.

undang dalam hal ini.
11. Minta ditegaskan kedudukan hukum Konstituante.
t2. Minta ditegaskan tjara penjelesaian pembuatan Undang-undang Dasar dan tjara mengumumkannja.
L2. Minta keputusan tentang umur Konstituante.
14. Minta dipertimbangkan oleh sidang bahwa selama Unrlang-undang Dasar baru belum selesai, Konstituante,
'Dewan Perwakilan Rakjat, Pemerintah dan rakjat senantiasa dapat berpedoman kepada Undang-undang
Dasar Sementara dan jang ditafsirkan menurut keadaan waktu.
15. Sebagai pedoman pokok bolehtah kita ambil Undangundang Dasar Sementara, karena ia memuat pasalpasal mengenai Konstituante, oleh sebab pada ketika
terbentuknja Undang-undang Dasar Sementara itu,
Konstituante ini masih harus akan diadakan:
.Sedangkan
dalam Undang-undang Dasar tetap nanti,
mungkin hal-hal itu tidak termasuk lagi, dan mungkin jang
akan ada hanja bab mengenai pembentukan madjelis perobahan-perobahan untuk Undang-undang Dasar sadja,
jang diperlukan seperti jang sekarang ada dalam Undangundang Dasar Sementara Bab VI pasal t40 dan L4L.
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Sebagai penutup, Saud-ara Ketua, dengan mendoakan
jang
supaja iege^ra r.t.iii pembuatan Peraturan Tata-tertib
peraturan
;;ili1xl ti"igi, iang riemuat-lengkap pasal-pasalnanti
akan
r"tfifrgg"i tidak,ada kemungklnan kita
pe-raturan,,.dellindniut teiliOa kesulitan belum-adanja
hi-saja uijapt<an terima kasih atas segala perhatian.

k;dil
il;;Sekian.

Ketua: Saja persilakan jang terhormat Saudara Sulardi,
(Tidak ada).

saja persilakan sekarang saudara Mohamad sardjan.

sardjan: saudara Ketga jang terhormat, sidang
Mhd
-["rhor#,if.
Assalamu alaikum warachmatullahi wa'
iuns
barakatuh!
Dalam kesempatan ini saja ingin memperkgat, gtjaP*t'
ut:apan SauOaia:saudara seiraksi sai,a dan lain-lain Angpengl,argaan ter'
;;i[. ;3ng t.it oirnat bhu"sus_,
$ng menjampaikan
j+lg- setjara tertib serta bit"Ard-piOa Fanitia
OTrtJrn-i tetafr Oipat mengha-silkan rumusan-rumusan da'
ii' puf,nusai nendafat untuf didjadika-n susunan Peraturan
Caia-tertib K;;stituante kita, sesuai dengan-.tugas..jang diitu' sebanutif."" f.epaAa"ia oleh plerio. Il,asil pekerdjaaq
dalam i"p1l p:Tll5aan. si'
;;il;;-"rtn-s""udara retua
rn b3anuari 1957 dinjatakan,- adalah ,,hasi1
ffi;-finggal
"diAafan-risaha memperpadukan pendapat-penda
ootiituuoi;; Dan sepan{j3ns. penq.engaran j1"9 l3l3,l9i;
ot"tt O#i Anggota-anggota Panitia Chusus_ iang mengalamr
dengan su'
i."Oiii, maki-hasil oftimum itu berpendapat
r"tt-p*jitt. Sering meieka .itu beradu kekuatan argument".tu, tetapi kata mereka itu lebih djauh,
iasi'jahg
terbitlah rasa saling Pgngertian dan rasa. Pgngi"*n"ut-tiun"*tC
suasana didalam
ii-"iCi"" intara seluruh -pihah sehingga
tidak
i:"pi[iiput paniiia itu degitu indah, seakan-akan
b."t.*o iugi kesulitan ataupun ketegangan apa djuapun
pada achirnja
Diantara t iia, tadinja banjak iang chawatir, kalau-kalau
ruur""" jang kadangi<adanf_ panas dimana gering terdetalam rapat-rapat _pleno sebeililk;tJ-iia:ta sengil-pedagitu,
suasana jang tidak seorangiuln reses ketjil i"ng ialu

iil-ffit
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diantara. kita mgngingininja, akan mendjangkit pula
_
didalam rapat-rapat Panitia Chusus.
Alhamdulillah, kekuatiran itu terbukti keliru, sebab meskipun -katanja_ pad? awal-awal perundingan+erundingan
nampak gedjala-gedjala jang menjedihkanl achirnja beilakulah_proses synthese setjaia sehat dalam rapat-r-apat panitia chusus selandjutnja, untuk pada achirnja mehtjapai
puntjak hasil jang boleh dikata ,,optimum d-aripada-perpaduan pendapat-pendapat", jang oleh Ketua dalam piAatonja kemarin lebih djauh disambung saja citeei
,,dapat diharapkan bahwa kita dalam pembitjaraan dalam
rapat pleno, qanli hanja tinggal memilih salah-satu pendapat jang telah dirumuskan".-,,Sebab", saja landjuflian citaat itu, ,,pgndapat-pendapat jang dipertahankan sampai
achir- pembitjaraan oleh masing-masing pihak, jang seluruhnja diljantumkan didalam naskah - itu, masih banjak
pend_apat lainnja didalam rapat Panitia sendiri dengan sukarela ditarik kembali oleh jang bersangkutan, bai[ setjara terang-terangan maupun setjara dengan tidak dinjataqg-n

kantt.

saudara Ketua jang terhormat, saja rasa, bahwa atas
berita- ja-ng baik tadi jang dibuktikan pula dengan hasil
P?it dari pekerdjaan Panitia chusus jattg sekongkrit itu,
kita semua Anggota Madjelis Permusjawaratan Konstituante iang. ingig meluhurkan kedudukan Madjelis ini, perru
rnengutjap sjukur alhamdulitlah.
. saudara Ketua jang terhormat, tadi saja memakai istilah
synthese, perqaduan_ pendapat setjara wadjar dan setjara
sqlqqrelq, terutama dalam hubungin usaha-hsaha dari uadjelis_ Konstituante. Istilah itu adalah saja pindjam dari
oieh Jang
l_re_qidgn kit?, jang_ kita muliakan, diutjdpkin
Mulia itu dalam pidato pelantikan jang -blru lalu, bahwa
Konstituante 3dglah,,tempat ber-syntfiese tjita-tjita atau
ideologie']. I5tilah itu telah-dipakai pula oleh saudara jang
tern-ormat Dloioprajitno sambit diberikan olehnja "art]
igng- menurut pendapatnja mendjadi paham friksin5a,
djwaktu perbintjangan Rantjangan perituran pemilihan
Ketua dan wakil-wakil Ketua Konstituante tanggal 14 Nopember 1956
$ryuqnsa_n ini. Kemarinpun terdengar pula
pe_nggulr??n oleh saudara jang terhormat itu istilah ^tersebut. Djika saja _tidak salah paham, maka synthese rnenurut saudara soedijono Djojoprajitno haruslah menembus
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kesegala djurusan. Ia menegaskan, bahwa synthese d,$am
Xonitituan-te haruslah synthese jang verticaal dan synthese
jang horizontaal bersama-sama.-Saia .citeer seterusnja taia-tlta Saudara Djojoprajitno dari tanggal 4 Nopernber
1956 sebagai berikut: ,,Dalam KonstitUante ini kita harus
mentjari d5atan kearah synthese, b_aik.verticaal. maupun
hariz6ntaal. Synthese verlicaal dan harizontaal ini harus
bertjermin paha alat-alat perlengklPal dqn dju$a Konsti.
tuante. Alaf-alat perlengkapannja ialah: pimpinan -dan se'
gala badan panitia ad hocl komisi dan- lain-lain,. jang .di'
Sentuk oleh konstituante. Tudjuannja ialah Konstitusi atau
undang-undang Dasar Republik Indonesia iang tetap.
Djika Konstitusi atau Undang-undang. Dasqr Republik
Indonesia jang tetap, saja ibaratkan ,,isi", m?k? alat-alat'

.

paif*ngf.ap"an"adalf,h,,[e-ntuk".,,Isi" menentukan,,bentuk", Teta'pi sebaliknja ,,hentuk" menentukan ,,itj"' De'
mikiinlah iimtrat-baliti antara ,,alat perlengkapan" dan ,,tudjuan Konstituante".
saudara Ketua eitaat saja dari saudara_ Di.giosekian,'saja
beri hormat setjara ichlas La.d? bua|. pikirprajitno.

"saudara tersebut, meskipuh Saudara DjojopraiitnO, ti'
dak akan meminta kepada saja untuk selalu dan sedjalan
sepikiran dengan Saudara jang terhormal itu, karena me'
ming saja tidak mendjadi anggota fraksinja"
Saudaia Ketua jang terhormat, agaknja _kita sekaliatt
bisa sependapat, n-ahwa Panitia Chusus untuk peljusunan
Rantiarigan'iata-tertib Konstituante dalam bentuknlg -aAa
mentjeritinkan synthese s-eya_diarnja, karena boleh dikata
seluriih aliran jairg berwakil dalam madjelis ini tertjer-min
djuga dalam Pdnitia tersebut. Suasana maupun !ia1a beker"
djaFanitia itu njata tetah dapat mentjapai sjarat-sjarat.syntliese jang wadjlr pula, sehingga hasilnjaprln- b_ofgh dikata
hasil j-t"g patut disbmbut de,ngan gembill oleh kita semua.
neahiet-ii Sjuro Muslimin Indonesie (Masjqmi_). dimana
saja mbndjadi anggota,fraksinja te_rgolong pa{a kita semua
siukui ity $.ry hendak Eryt*ha terus melalui
i""g merala.jttig
turut diduku-ngnia_ didalanr Panitia Chugaris-garis
Jus, ingfn mengantarkan usaha-usaha Konstituante selan'
ketudjuan jang mulia.
djutnja
"
Saddara Ketua janglerhormat, kalau saja agak pandjang
membitjarakan hal-ichwal dan sifat daripada hasil-hasil
Panitia-Chusus Tata-tertib Konstituante, adalah terbawa

in
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oleh hasrat jang hidup dalarn kalangan umat Islam jang
fami_ wakili, untuk setjara bersungguh-sungguh menjumbangkan keichlasan, tenaga serta pikiran, .agff hasil-hasil
jang sebaik-baiknja ditjapai oleh Konstituante ini,
Dan sesungguhnjalah, meskipun Peraturan Tata-tertib
pada lahirnja hanja merupakan ,,alat perlengkapan" dari
madjelis kita ini, tetapi ia merupakan ,,wadah", atav ,,bentuk" menurut Saudara Djojoprajitno jang terhormat, ataupun ,,reel" menurut salah seorang pembitjara lain kemarin
dulu, jang akan menentukan wudjud tudjuan jang akan
selamat ataupun tidak selamat.
Berhubung dengan itu, maka izinkanlah saja untuk melahirkan pendapat saja mengenai salah satu ,,alat per'lengkapan" penting, djika bukan jang terpenting, daripada
Konstituante, jaitu jang akan dinamakan ,,Panitia Persiapan Konstitusi", dan jang peraturan penjusunan maupun
tugas-tugasnja akan diatur dalam Bab III, Bagian II, pasal
42 sampai dengan pasal 46.
Urajan saja mengenai soal ini tidak perlu lagi pandjang,
setelah lain-lain pembitjara, seperti Saudara sefraksi saja
jang terhormat Andi Gappa, Njonja Sunarjo Mangunpuspito dan lain-lain kawan seanggota-sidang seperti Saudara
I.R. Lobo dan Saudara Abubakar ternjata melahirkan pendapat-pendapat jang penuh saja setudjui.
Panitia Persiapan Konstituante seharusnja memang hanja meru_pakan alat perlengkapan Konstituante jang bekerdja membantu dan sekali-kali ia tidak boleh berlaku untuk
menggantikan kekuasaan Konstituante, lebih-lebih tidak,
4jika ia akan menurunkan deradjat Konstituante dari pembuat Undang-undang' Dasar mendjadi badan pensah serta
berposisi hanja qntuk memberikan amendemen. Djika ada
posisi lain lagi jang asing bagi Konstituante dan tak dimaksud oleh Undang-undang Dasar, djika Panitia Persiapan Konstitusi berupa badan pekerdja, adalah pada hakekatnja, bahwa Konstituante sekedar, mendjadi kies-college
untuk melahirkan badan pekerdja jang pada hakekatnja
hendak m€ngoper tugas sebagai pembuat Undang:undang
Dasar. Maka prinsip pemilihan langsung jang memilih Konstituante dengan sadar ataupun tidak, dimundurkan sehingga sebenarnja prinsip getrapte verkiezinglah jang kita anut.
Djika keinginan hendak membentuk sebuah badan pekerdja dengan nama, Panitia Persiapan Konstitusi ditjari
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kan dasar hukumnja pada undang-undang Dtg.?* .semense-

{ir^ pasal 188. dan- 139, maka itgf_qn saja melihatn;a
6rgri- uiitt" *enurunkah deradj at- Konstituante. Pendapat
j"rig-t.ihor*rf Siudara ln. !o]io..jang. dilahirkan kemarin

malam dalam hubungan masalah itu, dimana disinjalir digi;hiirr- S"td;ia jing terhormat Mangunsarkoro kearah
dapat saja sokong p-enuh. .
Tersebut,
-untuk
j?ng

il

terhormat
s":, ir;ug" *ehgaqlq]sioang
rd_a qnOa.pglundang Dasar Sementara
*;;'t;tid iigi pasai
ajat (1)- darr (2) jang berbunji:
a ,,-a_ beterbentuk
Konstituante
waktu
ajat irl. apaLfa -pfOr
lum'diad^akan pemilihan Anggota-anggota Dewan
Perwakilan nitlat menurul- aturan-aturan Unpa-

seragaimana dimaksud dalam
dang-undang
'-Si,gf
m"f."a Xonitituante merangkap mendjadi
Dewan Perwakilan Rakjat jang tersus,un menu-

rut ituran-aturan j"nd diina[sud dalam pasal

tersebut
Rakajat (2). Pekerdjaan sehari-hari Dewan Perwakilan
ketentuan dalam ajat (1) pasal
l;tjilA.Ftti+"tugas
Konstituante, d!l_aku]<1n oleh
,rrr in.frojioi
seluifr-Ca6an Fekerdja jang dipilih o1-eh 5oostituante diantara anggot-a-anggotanja 4tt iang
bertanggung-djawabkepadaKonstituante.
pasal 1BB Undlairg-rinO"ng Dasar Sementara itu membe'
Oan funksi_jang..rangkap kerikan kekuasaan, wewenan[
"pada
yaklu,ftonstituante dibenrconliiiu.rie, apalila

\-/'

i,;1il--Gtum
terbentuk Parldmet i.tng- dipilih lqkia!.
;"k
sudah ada, dipi-

Pada saat ini Parlemen iang ciimatsuo
teUh A;n Ainentut sebelum koistituante lqh-ir, -se-hinggaada
p-.t i"p.iU t.i"ft-Oinjatakan oleh Saudara I.R. Lobo tak

untuk memlep.rtuan *aupntt qlryry bagi Konstituantepekerdja
la-gi'
bentuk Oif<afanlan Airittla sebuah badanSeS.U.n iang dib"eri kuasa oleh Undang-I"q?lg -P'T:{Konpekeidja_itu adalah

membentuk badan
Perwakilan RakJito."t. ia"S mirangtap mendjadi 9ey.anKonstituante
i?Rg
11onsiituiote kita"setarang ini adalah
Panitia
rurfunksi rangi<ap, sehingga, qi.tkt
t;il
iri.ri"-p"tit kbniiituri iang ti'1nia .tgtu,t- mendjadi alatnja
Oiberikan wewenang sebagai bada-n pekerdja, maka
we"f.r"
tiO"t lerarti menunai[an'tambahan dan rangkapansatu'
ini
wenang, *.t"itrk;n nSata-niata hendak ' mengosongi

*""tara uiltuii

irl

;;;gr.i"
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satunja wewenang Ko-nstituante jaitu mernbuat undang-

undang D_asar. Pasal 138 undang-undang Dasar sementara
menambah kebesaran Konstituante, tetapi dengan panitia
fersjapal _Korytitusi, djika oteh saudara Mangunsarkoro
hendak didjadikan badan peEerdja, ini berarti ada keinginan untuk menon.actiefkan Konstituarite apabila menu-rut
ialg dikuatirkan tadi, misalnja Konstituant-e menghasilkan
pekerdjaan, padeihal konstelasi politik berlainan, lalu hasilnja akan dibiarkan begitu sadja. Maka tadi adi keterangan dari saudara Baheramsjah, ada djuga kemungkinan 6i-1, j_aitg bahwa
Parlemen jang ada sekarang ini
-a_palila
dibubarkrry bisalah Konstituante ak-an merangkap meidjadi Dewan Perwakilan Rakjat, menurut ketentua-n-keteniuan lJndang-undang Dasar Sementara itu tadi.
Fi" _pandang keterangan ini sebagai latar sadja, sebab
waktu Konstituantd ini dibentuk, Parlemen suhdrr ada.
Djadi \rlqq dikehendaki, dimana belum ada parlemen, seharusnja Kolstituante inilah dibubarkan terlebih dahulu,
sehingga' seolah-olah kita mulai pada saat jang nol.
saudara Ketua i?_ng terhormat, mengenai tjara menjusun
Panitia Persiapan Konstitusi, saja mengansgap penund3uk-1 Sudah
an.-an-ggotanja {e-ngan idee globaal B
tjui<up
agil, dan pulS tjukgp sesqai dengan sjarat jang diadjukan
gleh pihak-pihak dalam Konstituante- ini i"ns menganut
i{-ee synthese verticaal dan horizontaar. Tetapi djiki masih. ada jang meminta, supaja fraksi jang halnja mempunj-ai seo_rang anggota, setjara mesti pula mendudukkan wakilnja da_lgm Panitia itu, kehendah itu saja pandang ter:dai' mene-rima,
fam-pat1 djauh. synth_ese adalah memberi
berkorban dan menghorry?t, bukan untuk menang, tetapi
unfuk rnentjoba mentjari kebenaran dan keadilan- setjara
bersama dan menurut ukuran-ukuran jang tepat, artinja
*qil' perpadual iang wadjar iang tak riienJerairg 'rasa k"eadilan pada pihak lain, baik ia ketjil ataairpun -besar.
. _s9.1 lain, S_aud_ara Ketua, iang ingin saja madjukan jang
telah sering disebut dalam hubungan per-aturan"Tata-terti6
jang rantjangannja kita hadapi iekarang ini, ialah soal
wewenang .4rn kedudukan Konstituante. sebagai partai
jan-g senantiasa
berusaha me_ndjundjung tinggi" undang,
undang.Dq!?t sementara, maka-uadietii sjuro Muslimin
Indonesia (Masjumi) ingil_djuga tetap mendjundjung tinggi ketentuan-ketentuan didalam unding-unding bas"ar s6.

-

n2

i;ill

mentara itu, antara lain pasal tg[Ljang.me1jatakan; bahwa Konstituante bersama- dengan Pemerintah menetapkan
Undang-undang Dasar jang akan menggantikan Undangundang Dasar Sementara.
Pleidooi dari Satrdara Djojoprajitno jang terhorrnat dalam pidatonja semalam, untuk membertkan alasan bahwa
ia ticiak melanggar sumpah loyaalnja terhadap Undang-undang Dasar Sementara,- tidak akaq saja. .tindjau sedalam'

dalimnja dalam arti mendebatnja setiala

cSte_gorisch.

Pertami-tama agak memusingkan kepala kita sekalian mamungkin termasuk djuga Saudara pernbitjara
lam itu
sendiri - untuk mengikuti vicieuse cirkel iang dimasuki
Soedijono jang terhormat didalam ichtiar
oleh Saudara
mentjari wettigheid daripada-pikiran-pikirlnnja ialg dira.
sakan sebagai [eharusan meninggalkqn pnppg-undTtg Dasar Semenfara iang hendak ditikwidasi oleh Konstituante
ini, paOahal diirisjaTinja pula, bahwa Ko-nstituante ini adalah iertjipta menurut saturan-saluran dan prinsip-prinsip

diietakkan oleh U_ndang-undang Dasar Sementara
:ing
jinE,
Dasar Sementara ini dilang-

apabila Undang-undang
"gir"ienelum
.
terdiadf Undang-undang Dasar j?ng baru dan
i"ft berlaku, peGnggaran-pelanggaran itu -akan.rnerusak
pula saluran-ialuran serta prinsip-prinsip beserta proses
itu sendiri'
i.*n.ntukannja Undang-undang D_agar- bapu pernah
ada,
birngtnlah kit-a merasa ieolah-olah kita belum
itiotf,n-olah Republik Indonesia belum Plrla pe-rnah ad.a dan
iiri netum kita bentuk serta pula seolah-olah
Konstituante
-masing-masing
belum mendjadi anggota K-onstituante'
tita
Saudara-Soedijono mengkwalifisir pidatonja- sebagai pidato jang menguraikan soal-soal problematis-ch. -Saja- mesen"agai uraian jang sekedar academisch bela'
kurang_praktis
"rngfiupfrla
il;
;""4 lianja sedap didengar,letapi agak
unt,it diper{unakan dalam-menjg.sgn Peraturan Tata-tertin fonsiituinte. Pembitjara sendiripun menjatakan,- bah'
wa actrirnja ia dapat meiepaskan- diri dari vicieuse cirkels
j.ng dibu"atnja se:nAiri itti dan bersedia ,,ber;kgmpromi"
h.n?"n pendbpat-pendapat lain ian-g lebih P.ra\tis,. mes\i
putt"O.n'gan bbbeiapa qitt"t. Dan Serkat ffinsip jang diinut olefi Saudara Soedijono 'jang terhormat, j.aitu p-rinsip
iynthese iang verticaal itan tioriiontaal, maka- fqja berke.usuliikinan, liahila ia achirnja tidak akan memadjukan
Peraturan
(2)
rantjangan
(1)
dan
ajat
irsulnja'mengenai
223

Tata-tertib jang sudah ia sinjalir sebagai ,,anti-these" jang
hanja merugikan Konstituante dan Saudara Soedijono Djo-

joprajitno sendiri.

Memang, Saudara Ketua jang terhormat, susahnja adalah bahwa tidak mungkin kita akan melepaskan diri dari
kenjataaan sedjarah jang berentetan rangkaian kedjadiankedjadiannja sedjak Proklamasi 17 Agustus 1945 hingga
hari ini, berfase-fase dari suka kepada duka, dari manis
kepada' pahit, dari pahit kepada manis.
Achirnja kita sampai pada saat-saat untuk mengganti
Undang-undang Dasar Semerltara dengan jang baru seperti sekarang ini jang seharusnja akan tebih baik daripada
jang sementara tadi. Dan saja berpendapat, bahwa sebelum penjusunan Undang-undang Dasar iang baru selesai
dan sah berlaku, maka sampai saat iang terachir selama
proses penjusunan jang baru itu Undang-undang Dasar
Sementara masih tetap dan utuh berlaku. Proses transisi
adalah sekedar proses, perdjalanan-perdjalanan kedjadian
menudju jang baru. Dan menurut paham saja jang seder'
hana ini proses itu belum sampai kepada jang baru'dan belum tertjapai tudjuan dari proses itu dalam wudjud konkrit.
Undang.undang Dasar jang baru nanti akan berupa peng'
gantian, boleh disebut likwidasi dari Undang-undang Da'
sar Sementara. Tetapi selama sedang melakukan likwidasi
peduiah dipakai patokan-patokan setjara hukuqr jang sah
dan dimengerti fakjat banjak, hal mana hanla terdapat
dalam peraturan-peratuan jang termaktub dalam Undangundang Dasar Sementara.
Hukum jang lain dan patokan-patokan iang lain, Repu'
btik Indonesia tidak mengenal, terserah kepada Saudara
Soedijono Djojoprajitno kalau beliau mengenalnja.
Saudara Ketua jang terhormat, itulah seloabnja Fraksi
Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) tidak bersedia lntuk meninggatkan practische dan legale loyaliteit
terhadap Undang-undang Dasar Sementara dan ketentuanketentuannja rnengenxi r pembentukan Undang-undang Dasar baru sekarang ini.
Adapun mengenai kechawatiran, bahwa sesuatu-;Kabinet
ataupun Presiden akan murl'gkin djuga menolak pensahan
final draft Konstitusi buatan Konstituante, saja berpenda'
pat, bahwa Pemerintah tidak berhak membuat Undang-un'
dang Dasar. Saudara Mr Astrawinata tadi pagi telah mem224

berikan uraian jang tepat dan djelas tentang hal ini. Dus
Pemerintah tidak berhak menolak atau mengubah undang
undang Dasar jang telah disiapkan oleh Konstituante; begitu pula Presiden. Pembuatannja jang sah menurut semalgat pasal tadi, pada hemat saja, adalah Konstituante, seda_ng Pemeriltah hanja bertugas memberi formaliteit pen.
slhan sadja._Konvensi dilain-lain bagian dunia kiranja be.
gitu djuga. Sudah barang tentu ada kemungkinan, 6ahwa
sesuatu Kabinet ataupun mungkin seseorang presiden
akan bisa menolak suatu hasil Konstituante. Tetapi bila ini
terdjadi berarti sudah meletus sebuah konflik jang sangat
besar, ja'ni menentang hasil pekerdjaan sebuah madjelis
perwakilan jang diluhurkan dan dipandang luhur djuga
oleh rakjat maupun oleh dunia. Dan djika memang harus
meletus suatu konflik besar itu, saja rasa peraturan atau
voorziening dalam Peraturan Tata-tertib Konstituante jang
akan mendjaminpun sudah tidak akan berguna lagi, sehingga setjara wadjar dan juridis-politis dapatlah kita pertjaja, bahwa sesuatu Kabinet maupun seorang Presiden
jang hendak menjingkirkan buah pekerdjaan sesuatu Konstituante ini dapat dipastikan sebagai hal jang mustahil
dalam constellatie jang normaal
Saudara Ketua, ieklanlah tambahan jang saja rasa perlu dalam rangkaian pembitjaraan Saudara-saudara sefraksi
dan saja kira djuga ada gunanja bilamana akan diadakan
pembitjaraan jang lebih djauh dalam pemandangan umum
babak kedua nanti.

Ketua: Saja persilakan sekarang jang terhormat Saudara Mr J.C.T. Simorangkir.

(Mr J.C.T. Simorangkir tidak ada).
Dengan selesainja pembitjaraan Saudara jang terhormat
Mohamad Sardjan, maka menurut tjatatan saja tidak ada
lagi pembitjara jang alc*n menggunakan waktu malam
ini karena ada beberapa pembitjala l jang minta.'berbitjara besok.t$leh karena itu maka rapat akan saja tutup,
dengan mengumumkan, ,hahwa,.rapat besok pagi dimulai

djam 09.00.
Rapat saja tutup.
(Rapat ditutup djam 22.00)"
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KonsrtrunNrf nnpuntlK trunorunst.l,
Sidang ke I, (tahun lgb7), Rapat ke T
Hari Djum'at 1B Djanuari lgb7.
(Djam panggilan: 09.00).

Atjara

: P_empdangan Umum Babak I

tentang

Rantjangan Peraturan Tata-tertib Konstil
tuante; Iandjutan.
Ketua
: Prawoto Mangkusasmito.
Sekertaris
: R. Akoep Goelangg6.
Anggota jang- hadir: 3?-6 orang.

A, Sjafiuddin, Siauw Giok Tjhan, Tony Wen,
H. zainul Arifin, I.J. Kasimo, Ir soeroto Mangbensoemarto, Andi Gappa, Sudiro, M. Bannon Hardjoainidjojo,
__

Soemarto,

Soewarti, Hutomo, Soetarto Hadisoedibjo, Mr f.C.f. Simolangkir, Mr Renda Saroengallo, G. Winaya, K.H.M. Rodjiun, Rd. Hamara Eff€ndy, Kasim, Mr Gele Harun, Sutan
Soripada Mulia, Ischak Surjodiputro, A. Yasin, K.H.M.
Siuk!, Amir .Anr,var Sanusi, K. Hadji M. Ramli, Djamhari,
Abadi, Baheramsjah St. Indra, Slamet Jv., Prawotb Mangkusasmito, R, Hendrobudi, K.H. Achmad Azhary, ZainaL
Abidin Achmad, Ir sakirman, Nj. Hadji Ibrahim siti Ebong,
Nj. siti salmi sismono, saifudin zuchri, soesilo prawiroatmodjo, R. Sudibjo Widjojokoesoemo, M. Sumbarhadi,
Mr Wongsonegoro, Achmad Sumadi, Prof. S.M. Abidin,
Moh. Munir, Nj. Hadji Ratu Aminah Hidajat, K.H. Taufiqurrachman, Sukarni Kartodiwirjo, Prof. Dr Prijono, Mohamad Lukrnanul Hakim, Nj. Kamsinah Wirjowratmoko,
Setiadi Reksoprodjo, Tan Ling Djie, Sarmidi Mangunsarkoro, Asnawi Said, Raden Hadji Achmad Hasbullah, Mo.

hamad Sjafei Wirakusumah, Prof. H. Abdul Kahar Muzakkir, Mohamad Pattisahusiwa, Dr J. Leimena, Drs A.
naya._E?ngga: An{elo, Rh. Kusnan, Abdul Radjab Daeng
Massikki, Hadji Abdullah Addari, K.H. Uluhamad Isa An143ry,_Eryor Djajadinata, Atmodarminto, Nj. Sulasmi Mudjiati Sudarman, Hadji Zdlnal, Nj. L. Soetrasno, Mr Wilopo, Osman Raliby, Nadimah Tandjung, Soediono, H.M.
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Zainuddin, , Zainoel

Abidin Sjoe'aib, Mr Iskaq Tjokro-

hadisurjo, Nj. Mien Sutari Abdul Gani Suriokusumo, K.
K.H.M. Dachlan, Mr Hamid Algadrie,
H. Abdulwahab,
'

Soedijono Djojoprajitno, Bisri Kijai Hadji Mustadjab,
Ahmad Rasjid Sutan Mansjur, K.H. Masjkur, Miek Nirahuwa, Baraba Abdullah, Umar Salim Hubeis, R.M. Ali Mansur, Ahmad Nawawi Saleh, Mochamad Tam, Achmad Za'

karia, H. Ridwan, Maschoen Hadji Achmad Fauzy, Nj.
Adiani Kertodiredjo, M. Ng. Gede Sosrosepoetro, Dr
Imanudin, Abdut Choliq Hasjim, S.U. Bajasut, Moenawar
Djdelani, Hermanu Adi Kartodihaldjo,,$,H. Q?gki,Ila'sum
Chohl, R.H. Aliurida, K. Hadji Moh. Toha, Kj. Abdulma-

nab Murtadlo, R. Mochtar Praboe Mangkoenegara, Kasijati,
K.H. Abdoet Channan, DatOe Poetrawati, K.H. Achmacl
Zaini, H. Nachrowi Thohir, Sajogia Hardjadinata, H. Soe.
kron, K.R.H. As'ad, Kijai Hadji Harun, K.H.A.S. Mansjur,
K.H.A. Bakrisidiq, Nihajah, Ali Masjhar, Ha{ji Abg_ Sudja,
Alwi Murtadlo, R.O. Soeparta Partawidjaja, K.H. Anas
Machfudz, Sastrodikoro, Kijai Zahid, Moeljadi Notowarclojo, H. Moh. Thohir Bakri, Hardjosoemarno, Rd, Soenardi
Rdiwirlono, Achmad Anwar, Mr R.M. Abdutmadjid Dojohadiningrat, Muntaha, Sarikoen Adisoepadmo, Alimarkaban
Flarsono-, R. Sudjarwo Haryowisastro, Muhammad Hasbi
Ash Shiddieqy, Dr Soembadji, H. Soetadi, Tedjo, Nj. Soe,
napjo Mangunpuspito, S. Sardjono, Dr Sahir Nitihardjo,
M. Pratikto, Suputro Brotodihardjo, H. Muchidin al. Churaifis, Abdul Djamil Misbach, Mr Soejoedi,' Achmad Mudatsir, K.R.H. Abdullah Awandi, K.H. Ali Maksum, H, Mr
Kasmat, K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi, R. Sardjono, Oetomo, Nj. S.D. Susanto, Prof. Ir Purbodiningrat, Affandi, Soehari,al. Kusumodirdjo, Nj. Solichah Saifoedin Zuchri, Soe'
gito alias Danoesoegito,
Mr Mohamad Jusuf, Mochamad
'Saleh
Abdullah, Dr Soehardi, Kijai Hadji
Sahm, Soelardi,
Mochamad Cholil, Achmad Dasuki Siradj, Muehamad Adnan, Toeraichan Adjhoeri, Soepardan Martosoewito, Roespandji Atmowirogo, Mochtar, Sadji Sastrosasmito, Mr K.
R.T.S. (Soedarisman) Poerwokoesoemo, V.B. da Costa, Moh.
Doerjat Karim, Baswedan Abdulrahman, Zau:nul. Arifin,
R.M. Hadisoebeno Sosrowerdojo, Dr Roestamadji, Kijai
Hadji Maksum, Ido Garnida, M. Kamawidjaja Sujud, Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja, Madomiharna, Suratno,
R. Soegana Ganakoesoemah, IVIas Muhamad Bachar, Sja228

deli Hasan, Oesmadi, Asmara Hadi, 'K.R.R.H. Moh. Noh
Idris, Boedirnan Triasmaraboedi, Radja Kaprabonan, Enin

Sastraprawira, Dr M. Gunawan Partowidigdo, Raden Basara Adiwinata, H. Abubakar Jusuf, H. Husein,, R. Abdurochman Wangsadikarta, Hadji Muhamad Dachlan,,'Rd.
Hollan Soekmadiningrat, Mohamad Rusjad Nurdin, Rd.
Soeparno, R. Mohamad Sjafe'i, Abu Bakar, H. Achmad
Dasuki, Raden Sutalaksana, K.H.A. Dimjati, D. Sukardi,
Hadji Asjrnawi, K. Moehamad Sjadjari, H. Ismail Dahlan
Djuru Alam, Nj. Sjarkowi Mustafa binti Sajid M. Tolib, H.
Mol,ramad Toha, Hadji Umar Bakry, Hadji Mansur Dt. Nagari Basa, H. Sjamsiah Abbas, Iladji Sjarkawi, Abdul Wahib, Teng,ku Bay, Mochtar Husin, Sjech Ibrahim lMusa,
Dr Abdul Manap, Hadji Abdul Rachim Abdullah, Edward
Doran Damanik, Mochamad Ali Hanafiah Lubis (Mahals),
Anwar Nasution, Rumani Barus, M. Arsiad Th. Lubis,
Zunal Abidin, Hadji Moeda Siregar, H. Adnan Lubis, M.
Sabri Munier, Ibrahim lJsman, Haclji Ali Usman, Muzani
A. Rani, Abdutlah Jazidi, H.M. Marwan Nur, Hadji Abduraehman bin Ismail, Darmawi Munawir, H.M. Hanafi
Gobit, H. Husain Qadry, Hadji Ruhajah Abdulhamid, Sajid
Abubakar Alyderus, Ds Wilhelm Johannis Rumambi, Drs
La Ode Manarfa, Jakin Intan Parmata, H.S. Diamaluddin
Dg. Paremma, Abdurahman Sjihaab, Pallawarukka, Abdul
Muin Daeng Myala, Nj. Siti Ramlah Aziez, Abdul Rahim
Munier, Daeng Maradia Lamaltarate, Siswasudarmo, Mohamad Arifin bin Abdulrahman, I Gusti Ketut Ngurah, A.J.
Toelle, Gulam, Alirnin, Setiadi Surasto, Kijai Hadji Akrom
Chasaeni, Mr Ahmad Astrawinata, Kijai Hadji Munif, K.
H. Dachlan Abdoelqohhar, K.H. Gozali Asj'ari, Mas Djajengskarso, Abdulmadjid L. Mandja, Prof. Mr Hadji Muhamad Yamin, Arnold Mononutu, K. Moch. Machfudz
Effendie, Ni. Mr Tutilarsih Harahap, Ds T. Sihombing,
Urbanus Poly Bombong, Argo Ismojo, Basuki, Karel Supit, Firmansjah, Nj. Tresna Sungkawati-Garnida, Hoesain
Poeang Limboro, A.S. Dharta, A. Bakar St. Lembang Alam,
R. Achmad Soekarmadidjaja. Sjamsoe Harja-Udaya,
-Usman Pangkoe bin Oemar, Soedjono- Tjiptoprawiro,
Hamid,
R. Moedjoko Koesoemodirdjo, Mafinus Johannes Kappers,
Maimunah, M.A. Chanafiah, Jean Torey, Sunarjo Umarsidik, Djoko Oentoeng, Achmad Boeshairi, Muhamad Dja,
zulie Kartawinata, Utarjo, Raden Umar Anggadiredia, Nur
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sutan Iskandar, sawirudin gelar sutan Malano, sjamsul.
hadi Kastari, R.H. Duldjamil Adimihardja, sutan Mohamad
.lury{ lgmah, Sutimbul Kertowisastro, R. Usman Ismail,
sapija Mathys, Ismail Kartasasmita, IJsman Mufti widjaja,
Soepardi, Slamet S., Karsono, Sumor,varsito, Rt. f',atm-atr
Chatib Dzukhry Mohamad (Ratu Ifat), S. Notosuwirjo, R.
Hasan Nata Permana, Izaak Riwoe Lobo, R.A. Sri Kanah
Kumpul, W.A. Lokollo, R. Soelamoelhadi, K. Muhammad
Afandi, Dr T.A. Dialil, Dr Hasnil Basri, H. Husain Thaha,
Kwee Ik Hok, R. Iskandar, Andi Kasim, Rcl. Apandi Wira{iputra Ds J.B. Kawet, Mohamad Ahjar, Wikana, A. Djoedjoe, Sahamad Sudjono, Soelaeman Effendi, K.G.P.A.A.
Paku Alam VIII, Ds E. Uktolseja, Estefanus Kandou, H.
Abdulhafid bin Hadji Suleman, Andi H. Dg. Radja Sultan, Mr R.H. Kasman Singodimedjo, Abdulwahab Turcham, O.N. Pakaja, Raden Male Wiranatakusumah, Gulmat
Siregar, Suxmantojo, R. Soendoro Hadinoto, Rustama
Ikrat, ilIoh. Fatchan, Hadji Masjkoer, Hadji Abclulkabir,
Moh, Achijad Chalimi, Dachlan Loekman, Atang Moch.
Muchtar bin Tohir, Bey Arifin, Abdul Moe'in Usman bin
Abdnl Moe'in, Jahja Jacoub, Ismail irlongko, Dr Koesnadi,
Samhudi, Hendra Gunawan, Otong Hulaimi, K.H. Moh.
Muchtar Mustofa, Raden Moeljono Moeljopranoto, Kasimun, M. Tahir Abubakar, K.R T. Prakosodiningrat, Suparna Sastradiredja, K. Moh. Sisrvowidjojo, Aminuddin
MuchUs, Amir, Dr J.F. Mohede, Padmakoesoema, Muhamad Tauchid, Abdurachman Said, Hidajatdjati. Oemar
Said, Soedjatmoko, .Anwar Sutan Amiruddin.

Wakil Pemerintah:
Ketua: Rapat .iang terhormflt, r\ssalamu alaikum warachmatullahi wabarakatuh.
_ D_enggn terlebih dahulu menjatakan terima kasih kepacla Saudara-saudara sekalian, jang pagi ini tepat pada
waktunia sudah menanda-tangani daftar hadir 34g Angeola, maka oleh karena itu rapat sekarang terus bisa dibuka
clan dimulai. Saja persilakan sekarang -Saudara Mr Muhamad Yamin jang terhormat.

Prof. Mr H. Muhd Yamin: Musjarvarah Bandung jang
terdjundjung tinggi, Ketua sidang jang termulia
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Membttjarakan Rantjangan Peraturan Tata-tertib Konstituante dalam sidang kedua ini adalah pada hakekatnj'a
setjara tak 'langsung mengenai' penjusunan Konstitusi,
karena 'rnenurut kenjataannja iang kita bitjarakan baru
tentang "peraturan rrengenai tjara dan langkah-langkah
untuk rnenjusun Ko,gstitusi jang dipikulkan rakjat kepada
kita" sekalian . dengan melalui , pemilihan umurn. 'Antara
Peraturan Tata-terfib dengan Konstitusi adalah seperti ku'
lit dengan teras djikalau penjusunan Konstitusi dibanding'iran dengan pohon kaju; atau adalah seperti ibu dengan
putera, djikalau kita nrelihat tarich kelahiran atau renkedjadian. Sebenarnja antara Peraturan-Tata-tertengan
"dan
'Konstitusi sqkar sekali mentierai-tjeraikan meni
tib
terpisatr,_ tetapi pada_:gmum34
djadi dua bagian jang
-membagi
bahan mana kita pakai
perasaan waras dapat
untuk Peraturan Tata-tertib dan bahan iang mana kita
tangguhkan sampai kita menjusun Konstitusi_ atas rintisan
Per-aturan Tata-tertib -jang sedang kita tetapkan.
Djikalau sekiranja dapat saja singkirkan kgtUa-liga
Konstitusi jang kita kenal dan kita ta'ati sedjak hari Proklamasi sampai keambang pintu keluar Konstituante,' dapat l5ita harlakan sebagai Konstitusi darqrat J?ng dibuat
btefr'sardjanl hukuin alas undangan Revolusi Kemerdekaan, djadi iidat< disusun oleh sidang Musjawarah atau suatu
Consiitutional Assembly, maka seluruh bangsa Indonesia
pada waktu ini adalah dalam zaman- peralihan antara
memiliki., negara merdeka jang berdasarkan adat kebiasaan jang tiAat ditutiskan, atau menurut istilah Inggeris
unwritten constitutional law, sedangkan jang kita akan
tetapkan untuk Republik Indonesia ialah K_onstitusi iang
disusun dengan tinta diatas kertas qleb sidang Konstituante. Djadi melaksanakan hukum konstitusi iang tertulis,
atau dalam bahasa Inggeris melaksanakan written constitutional law antara dunia hukum, iang begitu besar bedanja mengenai negara,.dan dasarnja, adalah pelubahag besir jang- pertamd tati berlangsung :6"1am sedjarah' Indonesii j.nfi beribu-ribu" tahun lamanja,, dan dimungkinkan
oleh p-erahan rakjat jang mendjadi sedar dan bangun ol'eh
Revolusi Kemerdekaan IndoneSia " jang djaja dan gagahperkasa
- Dalamitu.
zaman perputaran hawa dan iklim' inilah kita
berdjuang, berfikir dan bertindak sebagai manusia Indo'
.
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nesia jang mempunjai hikmah kebidjaksanaan menudju
kehidupan bangsa Indonesia jang bersatu, merdeka Can
berkehidupan makmur dalam' negara jang berkonstitusi.
Saja menjetudjui tudjuan jang digariskan oleh Saudara
Kijai Saifuddin Zuchri, hendak membentuk Konstitusi bagi
bangsa Indonesia jang hanja satu sadja" Memang Konstitusi kita akan mendjadi satu daripada beberapa alat untuk
membina bangsa unitaris Indonesia jang berkehidupan
ekatunggal tanpa ada penindasan fikiran atau nenindasan-penindasan lainnja daqi jang satu kepada jang lain.
Pada waktu ini kejakinan unitarisme malahan bertambah
kuat, walaupun suara-suara daerah harus disaring setjara
constructief oleh politisi-jurist-konstitusi dan oleh para
Anggota Konstituante untuk menjediakan bahan synthese
jang berharga.
: Saja
jakin, bahwa dengan alat utama jang bernama
konstitusi itu akan dapat kita susun dengan menggunakan
hikmah manusia iang ada pada kita, ummat jang dikendalikan oleh kebidjaksanaan manusia jang diturunkan Tuhan Jang Maha Esa seperti telah diutjapkan oleh Kijai
Zainal Arifin, Tuhan Jang Maha Esa selalu akan mengendalikan kebidjaksanaan kita sekalian, lepas dari pikiran
pro atau anti Tuhan. karena menurut pendirian orang
jang mu'min disanalah letaknja kebesaran Tuhan Altali
Jang Tunggal, karena tidak dapat Dia ditia-dakan oleh nemandangan pro atau anti kepadaNja, malahan semuania
akan dapat berlindung dan berteduh dibawah pimpinan
dan kekuasaanNja.
Hikmah kebidjaksanaan jang dilindungi oleh rochani
jang benar dan sungguh njata itu akan mengendalikan kita djuga dalam menjusun Peraturan Tata-tertib jang kita
hadapi dan djuga nanti dalam membentuk konstitusi
sendiri jang belum membajang kerangka dan isinja. Jang
perlu, usaha kita dalam tindakan.,mendjalankan tugas dengan berusaha menjusun peraturan dan konstitusi selaluIah kita memakai hikmah atau ratio kita. Mudah-mudahan
ratio jang sehat selalu ada pada musjawarah Konstituante
jang tidak muirgkin kiranja akan ,tersesat dan menjimpang
clari pada tudjuan jang telah digariskan oleh tradisi segala
Konstituante jang dikenal sedjarah dunia sedjak abad keL8 sampai sekarang, ditetapkan oleh Konstitusi sementara
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dan digariskan oleh Gerakan Proklamasi jang luhur dan
selalu utuh itu.
Sumbangan fikiran kepada rantjangan Peraturan Tatatertib sekarang ini saja anggap sebagai latihan pertarna
bagi kita untuk menjusun Konstitusi iang ke-4. Sumbansan
dari fihak saja jang mengenai timbangan sepasal demi sepasal akan saja tangguhkan sampai kepada waktu jang
sewadjarnja, sedangkan .pemandangan umum akan saja
madjukan dalam 6 pokok uraian, jaitu:
I. Pembagian wewenang antara Pemerintah dan Kbnstituante serta bedanja antara kedua badan itu.
II . Tentang Escape clause bermaksud 2/3 djumlah anggota.

il. Tentang pembubaran Konstituantg.
ry. Pasal rintisan supaja mendapat dasar asasi Konstitusi.
V. Tentang Panitia Persiapan Konstitusi.

VI. Tentang pengumuman

Konstitusi.
Sebelum saja bitjarakan pokok uraian jang pertama, ffioka saja lebih dulu melahirkan kesukaran berbitjara sekali
ini karena ada kegandjilan. Jang dibitjarakan ialah Peraturan Tata-tertib, tetapi rantjangan Peraturan Tata-tertib
tidak dipertahankan oleh Ketua atau Panitia jang diangkat
oleh rapat pleno pimpinah Konstituante ini. Saja tak dapat mengetahui kita sekalian bertukar pikiran dengan siapa; saja hanja mengetahui ikut bermusjawarat membitjarakan Peraturan Tata-tertib dan sambil berbitjara ini seolah-olah saja melihat Peraturan Tata-tertib seperti lajanglajang diudara putus talinja, karena tidak ada tangan jang
memegangnja.
Sekarang tentang pokok pertama jang berhubungan dengan pembagian pekerdjaan antara Pemerintah dan Konstituante, seperti digoreskan oleh Undang-undang Dasar
Sementara pasal 134 sampai 139, pasal 60 sampai 64, pasal
67 sampai 68, pasal 71, Vg sampai pasai 76. Saja tegaskan bahwa kita harus melaksanakan tugas
kita sebagai
Anggota menunrt nasal-pasal Konstitusi Sementara ilu.
Kita tidak diperbolehkan' keluar dari pasal-pasal itu dan
kita tidak pula mempunjai wewenang mengadakan perobahan pada segala pasal Konstitusi'1950 itu. Luas-lebarnja
djangkauan pasal-pasal tersebut diatas adalah berhubungan dengan tafsiran jang dilakukan. Tafsiran jang berbeda
harus kita usahakan dapat mendjadi bulat dengan djalan
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musjawarah sambil memakai, hikmah kebidjaksanaan jang
dip_udjikan oleh Saudara Kiai Zainal Arifin Alfansuri jang
terhormat disidang kemarin dan jang ada pada kita seka-lian ummat manuCia. Pembagian lierdja antara Pemerintah
dan Konstituante rapat perhubungannja dengan pendapat
dan tafsiran tentang kedaulatan rakjat. Oleh sebab itu perkenankanlah rsaja memadjukan sedikit pemandangan theoretisch jang barangkali ada gunanja bagi Saudara:saud&r&
para Anggota, karena kita Anggota Konstituante jang 486
orang banjaknja adalah dipilih oleh rakjat jang merdeka
dan berdaulat. Kedaulatan jang dihidupkan kembali oleh
proklamasi kemerdekaan 1945 seperti diakui oleh Undangundang Dasar Sementara pasal l ajat (2).Pemilihan
Umum mendjadi Anggota Konstituante adalah karena, kedaulatan jang dipegang oleh rakjat, kemauan rakjat itulah jang dinjatakan dalam pemilihan, seperti ditegaskan
dalam Undang-undang Dasar Sementara pasal 35.
:, Ringkasnja: kita duduk dalam Konstituante atas kemauan
rakjat jang memegang kedaulatan, sesuai dengan Undangundang Dasar Sementara pasal 1 dan 35. Tidak ada suatu
ppsal dalarn Konstitusi Sementara jang mengatakan, bahwa Konstituantelah jang paling tinggi karena memegang
kedaulatan rakjat.
," Selama Undang-undang Dasar Sementara masih berlaku
maka menurut Konstitusi Sementara tahun 1950 nasal 1
ajat (2): kedaulatan Republik Indonesia, jang ada ditangan
rakjat, dilakukan oleh dua badan jaitu Pemerintah dan Dev/an Perwakilan Rakjat.
Pembagian pelaksanaan kedaulatan antara Parlemen
cian Pernerintah adalah diatur oleh Undang-undang Dasar
Sementara tahun 1950 sendiri. Sebelum Konstitusi baru
berlaku, maka kedaulatan rakjat dilaksanakan hanja oleh
Parlemen dan Pemerintah. Konstituante tak mendapat bagian dalam pelaksanaan kedaulatan rakjat itu. Konstituante mempunjai tugas istimewa, dan tugas itu memang banja'k hubungannja dehgan kedaulatan rakjat jang akan disusun' pelaksanaannja! dalam Konstitusi buatan Konstituante, seperti ditetapkan dalam Konstitusi sementara. Konstitusi baru i.tulah jang dinar,rrai menurut Undang-undang Dasar Sementara pasal 134 penetapan Undang-undang Dasar
jang baru untuk menggantikan Undang-undang Dasar Se.
mentara; dan penetapan itu dilakukan oleh Konstituante

bersama-sama Pemerintah; Penetapan

itu berlaku sedjak

penetapan Tata-tertib menurut pasal 76 sampai kepada
pengumuman Undang-undang f)asar dengan keluhuran merrurut pasal 137 kalimat penghabisan. Djadi penetapan btt
kanlah suatu perbuatan jang tunggal melainkan meliputi:
musjawarat menjusun Tata-tertib Konstituante, musjawarat mengambil keputusan isi Konstitusi, musjawarat mendjadikan keputusan itu mendjadi pasal-pasal Konstitusi,
memberi bernomor pasal-pasal, mendjadikan pasal-pasal
bersama-sama mukadimah dan amendemen mendjadi rantjangan Undang-undang Dasar. mengirimkan rantjangan itu kepada Presiden, pensahan rantjangan oleh Pemerintah dan achirnja mengumumkan Undang-undang Dasar
itu dengan keluhuran.
Djadi penetapan atau pembuatan atau penjusunan Unclang-undang Dasar itu meliputi beberapa phase, dan dalam
penetapan adalah perubahan kerdja antara Konstituante
dan Pemerintah, jang dirumuskan oleh Konstitusi clengan
istilah ,,hersama-sama" dalam Undang-undang Dasar Sementara pasal L34. Istilah,,menetapkan Undang-undang
Dasar" itu disalin kedalarn bahasa Inggeris setjara resmi
seperti disampaikan kepada sidang Perserikatan Bangsabangsa di New York dengan perkataan ,,to enact the Constitution" atau dalam bahasa Belanda ,,het vaststellen van
Constitutie".
I\Ienetapkan Undang-undang Dasar bukanlah suatu perbuatan hukum jang tunggal, melainkan meliputi perbuatan
hukum, jaitu:

1.
2.
3.
4.
5.

bermufakat (to hold discussion),
memutuskan (to take decision),
menerima Rantjangan Undang-undang Dasar (to pass
the Constitution),
mensahkan (to ratify the constitution) dan
mengumumkan (to proclaim the constitution).
Diantara kelima tingkatan perbuatan hukurn ada jang
ditentukan dengan pasti oleh Konstitusi, jaitu pembagian
pekerdjaan antara Konstituante dan Pemerintah; jang harus dikerdjakan oleh Pemerintah, jaitu misalnja mensahkan (to ratify) dan mengumumkan (to proclairn) Konstitusi
atau Undang-undang Dasar. Tingkatan lain harus dikerdjakan oleh Konstituante bersama-sama dengan Pemerin235

tah: , The Constifuent Assembly together

with

the .Go-

vernment.
di. . ,,Men9tapkan" berarti membuat Konstitusi, seperti
-,,Konstipada
pasal
134
untuk
menjalin
kata
$anturykqn
tuante"__dengan nama: Sidang Pembuat Undang-undang
Dasar. Kata,,bersarna-sarna" tidaklah menimbulkan keragu-raguan faham, semendjak pengetahuan bahasa Indonesia telah umum dan teratur baik. Djikalau sekumpulan
pendukung kabinet berkata, bahwa trendat bersamalsama
duduk dalam kabinet, maka maksudnja iatah semua menteri tetap bertahan terus dalam kabin-et, tidak seorangpun

partai apa djua diketjualikan, dan djikalau segala
pendukung berkata ,,mari kita bersama-sama membubarkan kabinet", maka perkataan itu meliputi semua menteri
harus menarik diri, djadi tak ada lagi ada jang turun dan
atau_

ada jang mau menongkrong terus dalam kabinet.
Kata ,,bersama-sama" dalam bahasa Indonesia tidaklah
$am? dengan_kata ,,sama-sama'l dalam peribahasa djaman
pendudukan Djepang: ,,Nippon dan Indonbsia sama-s"ama",
qtau _.,rlldonesia dan Nippon sehidup-semati,,, menurut
djandji Djepang,- i"lg berarti ,,Nippon hendaknja hidup

dan ia.ts mati ialah Indonesia". Begitulah puia istilair
-

,,Konstituante bersama-sama dengbn pemerintatr ynene*
tap_kan Konstitusi baru", maka setjara negatif pasti makg}4nia, bahwa penetapan Konstitusi itu tak dapal menjingkirkan Pemerintah atau sebaliknja, melainkan dilam
ge_gafa tingkatan penetapan undang-undang Dasar haruslah benar-benar bersama-sama antara Konstituante dan
Pemerintah, seperti ditentukan oleh Konstitusi

itu sendiri;

faham Konstituante jang baru dengan ketentuan pula
tidak boleh melanggar pembagian kbrdja antara pemelintah 4"n Konstituante jang tblatr ditet-apkan Konstitusi

itu sendiri. segala langkah atau tingkatan penetapan

se-

belum pengumuman undang-undangl Dasar, ^ berkisar menjusun u_ndang-undang_-Dgmt sebagai rantjangan undangu-n{ang Da-sar mendjadi undang-undang Dasar jang baru
_oleh pensahan Pemerintah; djadi menuiut Kons[ituii, maka perbuatan hgkum pensahan itulah jang mendjadikan
rantjangan mendjadi Konstitusi baru.
" Langkah-langkah bersama-sama Konstituante dan pemerintah itu tidak dapat men.iingkirkan pemerintah begitu sadja dalam penetapan undang-undang Dasar baru,
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karena lan$kah"langhah' atau' tindakarr-tindal{an h'uktrm itu
;d"itn den"gan tegls ditetapkan oteh Konstitusi, seperti
saia tafsirkan tadi.
--'fid;ft"h
disebutkan dalam pasal 137 ajat (3), bahwa
Pemerintah riengan begitu saclia htlqq . mensahkan ran'
i:""g"" UttA"ttg-irndang Dasar iang dikirimkan oleh Kon'
stituante
---S$ilt kepadanja.
dalam pasal .i?ttg
irtig sedemikian tak tersebut
neiJingt<ritan] Hanjalah disebutkan bahwa,,Pemerintah
fiioui inensahkan rintjangan dengan segera". 9il0] iang
AiftArkan ialah ,,pensatrln dgngan - segera". Tidak pula
dise[utt<an apakah'^ artinja istilah ,,{engln segera" iang
walaupun mdnimbulkan ruangan'waktu.i?tt€ singkat, t€adalah semata-mata
irpi i^r*i":u waktu i?"g . singkat itu dan
bersandar lang:
n.rnunungin dengan- taf;iran bahasa
rrirgT"pio; kebidj aksanaan f e1e.riltah. i ang . pgnsahkan'
liuEu sirkar meneirtukan apakah kata ,,harus" dalam Pa;Jii3t U"ar"g-undang Dasar Sementara itu hanja:

tak boleh-diubah-ubah sedikitpun, atau
Z) neifrunu"gitt deng_an walitu ,,dengan segera", djadi
rantjangan Undang-undagg Dasar, a-t1u
B)
,,tt"*or" itu rieliputi ,,mengesahkan rantjang' kata
an deirgan seger a" ,
Kemungkinan lain tidak ada.
OiuOi r"ingkasnja Konstituante 'adalah pelaksana kemauu"-t:rf.5it jai"rg memegang kedaulatan, tetapi kedaulatag itu
senOiri adatin tetap-dalam tangan raFjat. Sebelum Konstituante Bandung berhasitr membuat Konstitusi, maka keOiufitatt tetap ditakukan oleh Parlemen dan Pemerintah
Republik trndonesia.
tugas Konstituante ialah menetapkan Konstitusi baru
bersama-sama Pemerintah dan tugas-tugas itu diberikan
oleh Konstitusi Sementara tahun 1950 dan atas kemauan
ratcjat jang memegang kedaulat4. Tugas itu adalah begitri tinggiija, sehingga seluruhnja akan dapat ditetapkan
6tetr sja-iat-ijarat Konstitusi Sementara tahun 1950 atas
kemau"an ratilat. Tugas itu dilantjarkan dengan musjawarat Konstituinte jattg akan menjusun: adanja Presiden
dan kedudukan Presiden, Lurah, Parlemen dan Dewandewan lain, mahkamah dan seluruh pengadilan, duduk'
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letaknja hqk tqnqh, hak asasi, peraturan peralihan, nemi.
lihan dan lain-lainnjg. semuan;i itu aipat ti6-;Tiii n*rdasarkan atas kedaulatan rakjit j*.ng li..ru*ber iepaoa
kedaulatan jang tetap ada pacla rat<jal.
Konstitusi jang baru itu sendiri -adatatr penjusunan
organisasi kemerde$r?r jang telah tertjapai. ^ r --. se.belar-nj| berhubung dengaq itu ielata sidang Konsti_
tuante terbuka atau teriutup -sebaiknja"ainaoiii p'ating se_
dikit oleh seorang menteri jaqg berkuasa, 3an! oiiian"
perlu daplt memberikan pandi'ng?nnj? f.i,;d; -riarng
dengan _tidak merubah tanggung oiaw"annja ^kepaaa--parlemen dan tentu gadja tidak memplnlai hak-ruim dalam
Konstituante ini. sidang jang mendtaplan peraturan iata_
tertib ini sebaiknja dihadiri djr"rga oieh seorang menteri,
tgt-"pi kita dapat memahami m-engapa hal itu sjkar"ne tidapat berlaku, berhubung dengan kenjataan n"riri" z
_d"k_
buah kementerian sekarang sudatr mendjadi ,,ad inteiim,'
dan menteri-menteri sedang sibuk berfikir dan baianskari
djuga diserang sakit-kepala-karena hal-hal jang mngrt'*.-

musingkan.
Dalam negara kita jang telah merdeka berdaulat ini maka peryerintah kembar, jaitu. antara rakjat Indonesi"-:"ng
terperintah dan .bangsa lain jang memegbng kekuasa.ri ,._
perti dizaman .0j"$uttan_te'rah
dihapuskln, "sehingg" a"rr.kebulatan itu telah ada dalam kelahiran kedaulaf,ai- rarqat.
Jang. diperintur,
perlu a priori
tjuriga kepada jang
-pertendangln
-t?.I..
memerintah, da_n djikalau
p^emeriiitatr
ada
iang le.d?ng berkuasa tak dapaflah dan ta-k boleh *.*p.ngaruhi
tugas Konstituante dalam masalah Konstitusi.
I"pt
ryi-a tidak terlampau idealistis tentang hal itu dan
s3ja akui bahwa pertentangan politik diluarkonstituante
djuga akan .berpe_ngaruh dan menjelundup kedalam aaoa
qala anggota, malahan boleh djadi djuga- kedalam fraksi
dalam Konstituante baik ketjil ataupun"besar. Tetapi da-

-

lam hal itu Konstitusi telah inempunjai garis jang tlrtentu, . sehingga mempunjai sikap
p6titis jrn? tegas,
_juridis
asal sadja tafsiran pasal-pasai Konstitusi telah" mintjipai
kebulatan.

Sepedi dalqry .lqg?l? pasal Konstitusi, maka dengan
.kata
iatatr dimaksud
jang

,,Pemerintah"
frr,,pemerintah
kuasa dan sedang berfungsi", djadi' tidak meliputi "bekas
Perdana Menteri, bekas Menteii, bekas wakii presiclen
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atau bekas-bekas jang lain. Untuk mendjaga supajq {onstituante djangant mengadakan tafsiran Konstitusi kita
bangsa sendiri atau setjara sesetjara uniiateial kepada
-supaja
Konstituante dapat bekerdja
wenang-wenang dan

setjara rukun-tenterani dari mulai sampai achir
mempertimbangkan tiga saran, jaitu:

i.

saja

Dalam iegata iingkatan penetapan Undang-undang
Dasar, Konstituante mengundang Pemerintah

mengikuti' musjawarat Konstituante dalam rapat
terb[ka atau tertutup, istilah ,,bersama-sama" untuk dilaksanakan dalam pasal Tata-tertib.
hanja rantjangan Konstitus.i Jqng
2. Tidaklah sadja
-(final
draft of constitution) dikirimpaling achir
i.an [epada Pemerintah, melainkan. djggq segala
ichtisar surat keputusan rapat Konstitusi atau rantjangan sementara dari Konstitusi jang__baru.,mengenai Bab Konstitusi atau pasal-pasal Konstitusi.
3. Wewenang Pemerintah djanganlah -kurang dari
wewenanf anggota, tetapi Pemerintah mernpunjai
hak suara dalam sidang Konstituante'
Sekarang tentang pokok uraian kedua ian$ dinamai. es."p* clausi jang trenOat< menetapkan pasal-pasal dalam
ie'raturan Taia-tertib, jang hendak memperbolihkan.perrctuOiu*n kepada ,rantjanfan Un{3ng-un$alg- P"t3{ baru
oinawarr A;umtatr z/s X i/3, djqdi +/9. dari_ djumtah Tggotr jang hadir, seperti setjara lain .{itetlnkql pada unSementai.a pasal l3?- ajat (2) ia.ng .b*tdang-iinctlng
"istilah Dasar
,,sekur"ang-kurangnia 2/3 dari alnggota iang
hadir". Sekiranja janf hadir 420 orang, sedangk3n djurnlah
Anigota-sidang"+tiO olang seperti sekarang: m?ka. menurut

isi

U;A;"t-undan"g Dasar Ranfiangan Konstitusi, baru sah
*.rOjiOi Konititusi djikalau disetudjui oleh 2/3 X 420
orrng, jaitu 280 orang.- wtgnurut escap_e clause boleh diuga
disatikan asal disetudljui 2/3 X 2/3 dari 486 o1qng, jaitu

+tg X

4BO

oting jailu 2L6 orang. D-jadi bedanja

adalah

6a oiang, djadi 13 X sebesar Fraksi,PantjlSila atau B X
Katotik iang sajL hormati..-Qaia minta. p_e{.
besarnji'4rbt<si
"
hatian baliwa escape ct"aus6 seqara demikian itu adalah
melanggar Konstitrisi. Konstitusi menetapkan dengan te'
gas p|ierimaan Undang-undang Dasar dengan sekurangEurahgn3a dua pertiga tari djumla! anggota jt1g hadir,
tidat< iO""tttt suitu l6bang dibhwah kotong terbuka untuk
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rnenjelundupkan penerimaan Konstitusi dengan empat

persembilan suara, dalam hal dan sjarat mana djuga sekalipun.
Peraturan Konstituante itu adalah suatu peraturan hukum positief jang sangat tertentu dan terbatas, suatu positief dwingend contitutioneel-recht, tanpa mengenal keketjualian. Dalam usul peraturan escape clause itu tersimpan perasaan takut Konstituante akan gagal, dan kegagalan itu akan ditutup-tutup dengan demokrasi bajangan jang
tak dapat mendukung Konstitusi jang lalu atau mendapat
reputasi lemah karena dukungannja sangat ketjil. Suatu
escape clause jang djudjur iatah suatu akal atjara istimewa, tetapi selalu masih tetap dalam garis-garis peraturan
pokok. Oleh sebab itu dalam hal iang bersangkutan tak
dapatlah kita dalam hal memakai istilah hukum escape
clause, melainkan lebih baik mempergunakan istilah tjara penjelundupan jang batil itu sama sekali.
Djikalau suara duapertiga ticlak tertjapai, maka tentu

sadja menurut Konstitusi tak tertjapai satu Undang-un-

dang jang akan disalgkan dan tliumumkan oleh Pemerintah.
Pada waktu itu timbulah dua kemungkinan, jCitu:
a. diulangi sekali lagi membuat rantjangan Undang-undang Dasar;
b. dengan segera mempertimbangkan pembubaran Konstituante.
Dalam praktek saja rasa kemungkinan jang pertama itu

adalah chajal, bukan karena Konstituante terus merasa
bosan, melainkan lebih-lebih karena mengingat waktu iang
telah berlarut-larut dan rakjat pasti sudah gelisah djikalau
setelah bertahun-tahun kita bersidang tidak dapat menghasilkan apa-apa selain dari pada menjampaikan tangan
jang hampa kepada rakjat pemilih. Djadi seolah-olah rakjat nanti menanti-nanti barang dang takkan datang atu
menurut kalimat pudjangga Chairil Anwar: ,,Tjinta rak-

sadja, jaitu mempertim'"triruEJih"lil'tr,l'ftkinan
bangkan supaja Konstituante mengatakan gagal sama se-

kali, sehingga harus dibubarkan.
Atas kemungkinan-kemungkinan diatas ini, hendaklah
ditambah suatu kalimat dalam rantjangan Peraturan Tata'
tertib bahwa Konstituante dengan segera mengambil sikap
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untuk menudju kehidupan Konstituante, setelah suara duapertiga jang disahkan pasal 137 ajat (2) tidak tertjapai.
Kini pokok uraian ketiga mengenai suatu hal dengan
kata jang tidak terlampau hormat, jaitu pembubaran Konstituante
Dalam sidang Konstituante ini telah beberapa kali diutjapkan perkataan ,,pamali" mengenai pembubaran Sidang
Pembuat Undang-undang Dasar. Perkataan jang diutjapkan ada pengaruhnja dalam dunia gaib. Saja peringatkan
dalam hal ini, bahwa menurut hukum Islam, maka pada
waktu idjab-kabul perkawinan dilaksanakan, maka boleh
cligantungkan sjarat taklik mengenai kemungkinan pertjeraian atau pembubaran tatahan hukum perkawinan.
Dan selandjutnja pada ketika akan mengutjapkan pasal
talak maka diharapkan supaja silaki-laki sedjenak mengenangkan satu djasa baik daripada sitjalon djanda; hal itu
perlu untuk mengingatkan bahwa zaman jang lampau tidak semua buruk dan untuk mengembalikan fikiran kedjalan jang benar. Demikianlah pendapat dari orang jang
telah mengalami hal-hal ini.
Saja dahulukan pendapat ini, untuk mengobat hati para
anggota jang mungkin kaget, karena mendengar pembubaran Konstituante jang baru sadja lahir, malahan belurn
berumur setahun djagung.
Jurist jang menaikkan. suara, bahwa Konstitusi tidak
menjebutkan satu kalimatpun tentang pembubaran Konstituante harus ditjurigai, karena ahli hukum itu menimbulkan fikiran salah, seolah-olah Konstituante ini ialah
suatu tatahan hukum jang langgeng abadi. Tidaklah begitu! Saja arahkan fikiran kepada Undang-undang Dasar
Sementara pasal 51 tentang pembentukan kabinet, tetapi
tidaklah disebutkan tentang tjara dan waktu penghentian
kabinet. Menurut pernjataan maka bermatjam-matjamlah
tjara dan beraneka warna pula usia kabinet. Tidak ada
kabinet jang langgeng abadi.
Adapun Konstituante adala;h suatu badan Konstitusi
jang mempunjai tugas atau tudjuan tertentu. Konstifuante
mengandung maksud jang hendak ditjapai.
Menurut sosiologi Konstituante itu adalah suatau kesatuan tudjuan. Tudjuannja ialah seperti dirumuskan pada
Undang-undan$ Dasar pasal 134. ,,membuat atau menetapkan Undang-undang Dasar", untuk mengganti Undang-un24L

dang jang masih berlaku. Apabila Undang-undang jan,g
dibuat itu selesai, sesudah diumumkan dengan keluhuran,
menurut Undang-undang Dasar pasal 137 ajat (3), maka
tertjapailah maksud itu. Kalau sudah tertjapai, kita pulang. Memang tidak dikatakan dengan kalimat: ,,kin[
selesailah tugas Konstituante, dan harus bubar". Tetapi
menurut logika jang sehat njatalah pada waktu itu Konstltuante boleh pulang, artinja bubar.

Djikalau Konstituante itu berhasil membuat Undangundlng Dasar seperti diharapkan, maka memang ada bingkisan budi jang akan dikirimkan kepada Pemerintah,
sehingga ada jang akan diumumkan' dengan keluhuran"
Tetapi bentjana baru timbul, apabila Konstituante gagaX,
melihatkan tangan jang hampa kepada rakjat. Kegagalan
itu mungkin, dan kita tidak boleh takbur dalam perhitung'
an dan perbuatan. Bagaimana djika Konstituante tidak
mentjapai duapertiga djumlah suara anggota jang hadir"
seperti disjaratkan oleh Undang-undang Dasar pasal 137
ajat (2)? Atau bagaimana djika Konstituante sudah tertalun-talun dan berlarut-larut memakan waktu lebih dari
4, 5 tahun, sedangkan hari baik belum djuga kelihatala"
Tidakkah waktu itu pilot kapal terbang Konstituante lebi.tr
baik memikirkan pendaratan darurat dengan membubarkan Konstituante ini, sambil berkata Save Our Souls kepada
- rakjat: tolong, tolong, Konstituante dalam bahaja.

Untuk memenuhi sjarat kemungkinan dalam hal-hal iang
serupa itu, maka Peraturan Tata-tertib baiklah dan haruslah lebih dahulu rnernuat suatu ketentuan jang kira-kira
berbunji:
,,Konstituante menentukan waktu 'dan ,tjara pembu'

barannja".
Mati pahlawan dengan segala kedjudjuran dan keichlasan adalah sifat jang terpudji
Pernjataan Konstituante sudah bubar adalah membuka
kemungkinan untuk menghilangkan diskrirninasi terhadap
bekas Anggota Konstituante jang belum diatur pensiunnja
dengan bekas Mentefi, bekas Anggota ,Parlemen dan bekas Anggota Badan Pekerdja, jang telah diatur nikmat pensiunnja. Siapa tahu Pemerintah".bersama-sama,flengan Parlemen mengatur pensiun daripada bekas Anggota, Konstituante. OIeh sebab itu siapa jang hendak memakai nikmat
itu, harustrah pula berusaha mendjadi hekas Anggota" Kon242

stituante jang bubar pada rvaktunja menurut Peraturan
Tata-tertib itu.
Maka perlulah kemungkinan kegagalan Konstituante diperketjil. Kita berusaha pula memperketjit kemungkinan
kegagalan dan tjara memperketjil, sebagian besar tergantung kepada kebidjaksanaan pimpinan Konstituante ini.
Dapat diharapkan tidak seorang Ketua atau Wakil Ketua
Konstituante jang memimpin rapat akan tergesa-gesa memungut suara djikalau djalan buntu tidak akan memenuhi
sjarat pasal 137 ajat (2). Djikalau sedikit sadja djalan
buntu atau djalan kedalam djurang kelihatan oleh Konstituante, maka hendaknja dengan segera pemimpin bertindak, mejakinkan atau setjara overruling, jang bukan-overdondering, dengan mentjegah supaja siketjil djangan sewenang-wenang, ganas kepada sibesar dan ,,majoritas"
djangan menindas ,,minoritas". Jakin mejakinkan adalah
sifat mufakat musjawarat Indonesia dan tindakan se\Menang-wenang dan tindas-menindas adalah pure counter-democracy.

Oleh sebab itu dalam peraturan Tata-tertib hendaklah
ada sebaris dua baris kalimat untuk mempereratkan permusjawaratan. Jakin-mejakinkan atau overruling dalam keadaan jang sesulit diatas tadi itu. Bubar karena sudah berlarut-larut atau bubar karena tidak mentjapai 2/3 suara,
asal sadja ditetapkan setjara djudjur dan tegas, tidaklah
menimbulkan kelowongan hukum atau kelowongan Konstitusi, karena dalam hal jang demikian berlakulah terus
Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950, atau dengan
memakai kata-kata Undang-undang Dasar pasal 134 tak
dapat diganti dengan Undang-undang Dasar jang baru dan
karena menurut Undang-undang Dasar I37 ajat (2) Lrndang-undang baru berlaku djikalau sjarat-sjarat penerimaan dapat dipenuhi, sehingga timbullah 2 tafsiran, jaitu:
Undang-undang Dasar jang baru atau ,,the new constitntion becomes valid" atau boleh djuga diartikan Undang-

undang Dasar barulah berlaku atau ,,the constitution
becomes valid not bef'ore", sehingga dalam segala hal itu,

maka Undang-undang Dasar Sementara sekarang ini terus
berlaku, sehingga kelowoligan Konstitusi tidak akan berIangsung. Kelowongan hukum tidak akan terdjadi meskipun Konstituante'gagal, tetapi betapa eneigie jang hilang
dan berapa miljard rupiah uangr negara hilang sia-sia bela-'

ka. Keterangan-keterangan diatas mengundang Konstitu-

ante menetapkan dalam Peraturan Tata-tertib 2 hal, jaitu:
1. tjara dan waktu pembubaran Konstituante;
2. beberapa katimat berisi pedoman untuk memperketjil liemungkinan kegagalan Konstituante.
pokok jang ke-4, ialah mengenai ,pasal rintisSekarang
-m-endapat
dasar asasi Konstitusi sebelufil III€rl.
an supaja
bitjarikin pelaksbnaan dalam pasal-pasal Konstitusi.
Rantjangin Peraturan Tata-tertib tidaklah memuat pasal'
pasal uhtul merintis djalan mentjapai dasar asasi Undangirndang Dasar jang trendat< kita bentuk. Sai? mengatakan
merint-is djalan mentjapai dasar asasi Konstitusi atau ba'
sic formuta Undang-undang Dasar, dasar asasi baik ditentukan lebih dahulu, sebelum merumuskan kalimat pasalpasal Konstitusi untuk menghindarkan berpikir. sedang bei<erdja, melainkan supaja Konstituante bekerdja menurut
pedolnan jang telah ditetapkan dalam rumusan iang berisi
pokok mufakat Konstituante sendiri. Masuk dasar asasi soit-soal seperti: Negara kesatuankah atau federalkah?
Akan berbikameratkah atau mono-kameralkah? Negara IsIamkah atau Negara Kebangsaankah? Negara komuniskah
atau negara Agamakah atau Negara berdasarkan Pantjasi
lakah? Bagaimanakah tentang hak tanah, hak asasi -dan
pernbagian kekuasaan atau constitutional seperation of po'
ilrer? desentralisasikah dengan otonomi atau akan berkonsentralisasikah? Bagaimanakah dengan hak buruh, hak memanggul sendjata dan lain-lainnja?
Segita djawaban atas pertanjaan diatas -m_endjadi . bagi
an dari baiic formula jang akan dipakai oleh Konstituan'
te untuk menjusun paial-pasal konstitusi. Djikalau tidak
ditetapkan lebih dahulu, pastilah kita akan berlarut-larut
jang tidak tegtu tudjuan
disepindjang
-Kita djalan konslitusi
pasti meningkat pad_a suatu waktu, karena
aratinja.
rakjad menanti dan kemadjuan Indonesia berdjalan terus.
Utaiitatr saja beri suatu tjontoh jang -recent untuk meja'
kinkan kegunaan pasal-pasal rintisan dasar asasi itu. Konstituante tidak dapat berdiam diri terhadap pidato pelantikan Konstituante oleh Presiden, melainkan harus mempertimbangkan memetik beberapa bagian dasar asasi ba'
gi Konstitusi.

Dari pidato pelantikan itu djuga Konstituante harus

memperfimbangkan konsepsi Presiden jang didjelaskannja
244

diistana ,,Merdeka" pada tanggal 17 Djanuari kemarin, tentang pembentukan Dewan Nasional sebagai Dewan Penasehat dan mengembalikan demokrasi di Indonesia setaraf warisan Indonesia berupa musjawarah, ,mufakat atau gotongrojong, jang harus didjalankan untuk membela kepentingan rakjat umum dan tidak bagi Bapa-bapa pemimpin partai.
Membentuk Dewan Nasional dan kembali kepada demokrasi musjawarah-mufakat adalah sesuai dengan piagam
Djakarta tanggal 22 Djuti Lg45 dan sesuai pula dengan
mukadimah konstitusi Proklamasi: dan memang dalam pelaksanaannja tidak perlu dengan mengubah Undang-undang Dasar Sementara. Tetapi untuk memetjahkan soal-soal
penting jang berdjangka waktu jang agak lama dan pandjang, dengan sendirinja akan mengenai dasar Negara dan
pelaksanaan organisasi Negara, jang harus mendjadi perhatian Konstituante sepenuhnja. Keadaan itu adalah begitu pentingnja, sehingga Peraturan Tata-tertib hendaknja
membuka pintu untuk mendapat rumusan umum tentang
Dewan Nasional dan pelaksanaan dernokrasi musjawarahmufakat diatas dengan mengadakan pasal rintisan menudju kearah itu. Pidato Pelantikan dan konsepsi Djakarta
adalah bahan hidup untuk pembentukan konstitusi jang
harus dipergunakan dengan saluran Peraturan Tata-tertib
Konstituante.
Peraturan Tata-tertib sebaiknja memuat beberapa kalimat dalam batang tt$uhnja jang membuka pintu untuk
mentjapai rumusan ddsar jang akan dipergunakan nanti
untuk dikalimatkan dalam pasal-pasal konstitusi itu sen-

diri.
ttentang soal ke-5, mengenai kegunaan atau tidak
Kini
gunanja Panitia Persiapan Konstitusi seperti jang dirantjangkan dalam Peraturan Tata-tertib. Sebelum menindjau
dasar-dasar badan itu, maka dengan memegang konstitusi
sementara dalam tangan kita, lebih dahulu-hendak saja kemukakan asal-usul idee itu, supaja mendapat pegangan
tentang dasar hukumnja.
Panitia Negara mula-mulanja ditugaskan merantjang 2
matjam peraturan Tata-tertib, jaitu jang satu tanpa Panitia Persiapan Konstitusi" dan jang, lain dengan Panitia
Persiapan Konstitusi. Maksudnja supaja Konstituante merdeka memilih satu daripada dua rantjangan tersebut. Tetapi jang dimadjukan oleh Panitia Negara dengan perse245

tr.ldjuan Panitia itu sendiri kepada Pemerintah hanjalah
satu rantjangan sadja, jaitu dengan Panitia Persiapan Konstitusi itu, 'seperti jang selandjutnja disampaikan Pemerintah kepada Konstituante. Tetaplah pendirian Panitia
Negara dan Pemerintah supaja Konstituante memilih Per.
aturan Tata-tertib dengan atau tanpa Panitia Persiapan
Konstitusi. Bahwa hanja satu rantjangan jang dimadjukarr
tidaklah mengurangkan wewenang Konstituante, karena
rantjangan dengan Panitia Persiapan Konstitusi segera
dapat didjadikan rantjangan tanpa Panitia Persiapan Konstitusi, djikalau pasal-pasal jang mengenai badan itu ditjoret. Rantjangan panitia adalah meliputi dengan atau
i'mpliceren rantjangan tanpa Panitia Persiapan Konstitusi.
Dengan kesempatan demikian, maka rapat pleno ini dapat
dengan tenang menindjau sedalam-dalamnja segala dasar
jang didjadikan untuk menjusun Panitia Persiapan Konstitusi itu. Konstituante inilah jang bertanggung djawab, apakah Panitia Persiapan Konstitusi itu sesuai dengan Konstitusi 1950 atau tidak. Tidak ada satu badan jang mempunjai wewenang untuk memutuskannja selain rapal pleno
Konstituante ini. Lepas daripada perhitungan djumlah panitia dan lepas pula daripada perimbangan djumtah anggota, sepertiga, sepersepuluh atau seperlima djumlah anggota Konstituante, maka pemandangan pro atau contra Panitia Persiapan Konstitusi, hendaklah diputuskan dengan
berpegang feguh kepada Konstitusi;
Begitu pula dasaf atau alasan jang dimadjukan untuk
mendirikan Panitia Persiapan Konstitusi itu hendaklah sesuai dengan wudjud pemilihan dan wudjud o4ganisasi
Konstituante itu sendiri. sekiranja Panitia Persiapan Konstitusi itu sudah dibentuk, maka berlakulah pemilihan rakjat menurut Undang-undang Dasar Sernentara pasal lgb
piat (1) dan pemilihan suatu Panitia jang permanent. Pembentukan Panitia memang dengan sendiiinja
- dapat dilangsungkan oleh siflang pleno Konstituante, kar6na segala
panitia dapai diatur menurut pasal-pasal Peraturan tbtatertib. Tetapi panita jang permanent jang mempunjai, wewenang untuk mengangkat pada,tingliatan ked,ua p6lbagai
panitia Konstitusi, adalah berakibat -bahwa Konstituante
akan mempunjai dua balai; balai jang besar beranggota
426 dan jang ketjil beranggota kira-kira 180 orang. Balai
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ini jaitu, pertama balai pilihan rakjat dan kedua balai pi-

Iiiran tingkatan kedua.
Dengai demikian timbullah dua kelas anggota, dua.-ting'
katan inggota; anggota pilihan rakjat dan_angggla pilihan
dari pililian. Saja rasa lial ini melanggar Konstitusi pasal
135 ajat (1) jang berkata:
,i{onstitriante terdiri dari sedjumlah Anggota jltg

6esarnja ditetaphan berdasar atas perhitungan setiap
1b0.00b djiwa penduduk warga-negara Indonesia mempunjai seorang wakil".
Itutatr jang dinamakan Konstituante. Panitia _Persia-pan
Konstitusi niltanlah Konstituante. Djadi salah kalau kita
gambarkan ini sebagai Konstitu?1te: ?iuga. menurut PiaRepublik _Incl-onesia iang bgrpuEr* persetudjuan antara
tahln L950 dengan Pemerintah
iat di Djokja- dulu pada
-serikat
di Djakarta,.- j-"ttg dikatakan
Republik" Indonesia
Koirstituante ialah jang bgranggotakan pilihan rakjat -dengan tidak ada terkenang-kenang p?d-a waktu itu dalam
nelolusi kemerdekaan untuk membentuk Konstituante jang
bentingkat dua itu, jaitu 1) Upper House dan 2) House

of

Representatives.

berbalai ,dua
ticiai<latr diingini oleh Konsititusi dan oleh Undryg-undang
Fernilihan K6nstituante sendiri. Konstituante harus beranggota sedjumtah rakjat pemilih dibagi 150.000. Regitu
puii menurut Llndang-undang Das_ar -Sementara Pasal 135
drn 58, maka Konstituante adatah berhubungal dengan
itjumlah golongan ketjil Tionghoa,_ Eropah dan 4tuP -iang
djurnlah. iakil golongan ketji! itu dua kali-lipat banjaknja.
Djamindn Konsltitusi tidak alran 9ap3t dilaksanakan oleh
Pinitia Persiapan, djikalau Panitia Persiapan ini hendak
bernama Konstituante.
Panitia Persiapan adalah menurut analogon menjerupai
Badan Pekerdja- jang menurut Undang-undang Dasar Se'
mentara pasai L39 terdiri dari Ke'tua Konstituante ,dan
1,, 10 djurirlah Anggota Konstituante, tetapi Badan Pekerdja ini"ialah pengganti Parlemen dengan tgsa_s tertentu
din tidak boleh diadakan, karena pemilihan Parlemen menurut kenjataannja berlangsung lebih dahulu_ daripada
Konstituanie, sehingga Undang-undang Dasar Sementara
pasal 138 tak boleh berdjalan.,Apa iang_.telah ditjegah oleh
trJnclang-undang Dasar Sementara sendiri, hendaklah dia'

ojadi, saudara Ketua, Konstituante

-jang_
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ngan diselundupkan kepada Konstituante setjara djalan
apapun djua dan mirip bagaimana djuapun.
Baiklah kita membuang segala fikiran jang membuat dua
kelas Anggota Konstituante, kelas satu dan kelas dua,

anggota utama'dan anggota dmbdlan atau anggota podjok.
Marilah kita bersama-sama dalam tingkatan jang sama mendjalankan iugas Konstitusi jang sama pula seperti kita te-

rima dari rakjat karena menerima pemilihan umum. Se-

gala anggota iama beratnja karena dibelakangnja berdiri
angka jang sama jaitu djumlah 150.000 djiwa. Djangan
Anggota-anggota Konstituante jang bertolak dari daerah
dengan didukung oleh 150.000 orang itu mendjadi ringan
tugasnja dikota Bandung ini.
Adapun tudjuan jang mungkin dimadjukan jaitu Panitia
Persiapan akan ikut menghemat pembeajaan Konstituante. Maka disini saja adjukan .dengan tegas, bahwa penghematan itu tidak tertjapai dengan membentuk Panitia
Persiapan jang beranggota 180 orang dengan dasar jang
tidak constitutioneel; dan penghematan itu djuga akan tertjapai apabila sidang Pleno Konstituante tidak membentuk
segala panitia Konstitusi dengan serentak segalanja. il'Ienurut perhitungotr, melihat djumlah Komisi Konstitusi pada Konstituante Filipina dan Konstituante New Delhi adalah dibutuhkan untuk menjusun Konstitusi kira-kira 40 komisi atau Panitia.
Baiklah ditetapkan dalam Peraturan Tata-tertib bahwa
rapat Pleno Konstituante boleh membentuk Panitia Konstitusi dengan serentak paling banjak 5 atau 6 buah, jang
masing-masing beranggota misalnja paling' banjak 10 orang.
Dengan demikian maka pekerdjaan akan lebih efficidnt dan
penghematan djuga tertjapai setjara legal dan halal, Djuga
rapat pleno Konstituante sedjumlah paling sedikit 2 katri
setahun dapat djuga dilaksanakan.
Atas sebab-sebab diatas saja sesuai dengan pendirian
supaja menjusun organisasi Konstitudnte tanpa Panitia
Persiapan Konstitusi. Segala komisi Konstitusi dapat dibentuk langsung oleh rapat pleno Konstituante.
Oleh sebab itu saja memadjukan pendapat, supaja untuk
menetapkan pendirian jang mana akan diturut'Konstituante, dengan atau tanpa Panitia Persiapan. Hal Peraturan
Tata-tertib akan kita susun, lebih dahulu baiklah dipungut
suara, sebelum akan kita susun, lebih dahulu baiklah di248
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pungut suara, sebelum kita membitjarakan Peraturan Tata-tertin sepasal demi sepasal. Suara iang mentjapai 2/3
djumlah anggota sidang itulah iang kita turut.
Selandjutnja saja meminta perhatian kepada pgkok urai-

an jang ke VI, Saitu kekurangan rantjangan_ Tata-tertib

ditambahkan. Hendaklah pada ransaJa harap supaja
-Tata-tertib
ditambahkan suatu bab metlangan Peraturan

j"ng

ngenai tjara mengumumkan Undang-undang Dasar dengan
sJgda k"eluhuranl seperti ditegaskan U_ndang-undang Dasai pasal 137 kalimat achir. Memang Konstitusi mengatakan, bahwa Pemeritahlah jang mengumumkan Undang'undang Dasar, tetapi tempat kedudukan Konstituante dikota
Baniung sukar mengichlaskan pengumuman iang m.endja'
di buatlnnja, sehingga pengumuman "the Constitution
made in Bandu.ng" sebaiknja, sewadjarnja diumumkan dikota Bandung dalam ruangan Konstituante jaitu _kandungan jang melahirkannja. Djanganlah- kita orang Indonesia
nerdit<ap rohani kepada Bandung dengan._mengumumkan
ilikota asing, lalu memperlihatkan sikap-sikap seperti ka'
ta pepatah: habis manis sepah dibuangBerhubung dengan hat itu dapatlah digariskan dalam
Peraturan Tata-tertib tjara dan waktu upatjara pengumurnan dikota Bandung, dalam rapat istimewa oleh Pemerintah. Maka banjaktth pasal-pasal dalam Peraturan Tata-tertib jang sebailinja kita susun bersama-sama detgan P.ernerintbh,-jang dapat mendjaga sampai kemana Pemerintah
kini dan Pemerintah nanti mengambil bagian dalam pembentukan Konstitusi dengan tidak mempunjai hak suara
menurut Konstitusi di Peraturan Tata-tertib.
Selandjutnja saja meminta perhatian kepada usul. jaqg
dalam sidang kemarin, !9Paja ditelah dirnadjukan- pula
buka kesempatan mengadakan prae-adviseur Konstitusi
seluruhnja dan seluas-luasnja, sehingga peraturan ini mungkin sekaii akan memperpendek waktu menjusun Konsti
tusi jang tak boleh'berlarut-larut. Pada achirnja saja tak
men{erti mengapa saja tertarik oleh kalimat Saudara Hadji flit<wan jr"g meiumuskan tak merasa ada pimpinan
X"etua Konstiluante dalam segala kertas rantjangan Peraturan Tata-tertib jang disampaikan kepada kita. Saja tak
mengerti akan reaksi- jang sama, karena djiwa saja. berasa demikian barangkali karena sama-sama minum air-ta'
war kali Musi-Sekanak dikota Palembang. Saja mengharap249

kan supaja apa jang tak ada dirasakan kini, tetapi dapat
dirasakan pada hari jang akan datang.
Memang kapal terbang berisi penumpang Anggota Konstituante akan berasa, aman, apabila pilot kapal terbang
mendjamin tudjuan penerbangan kemana mereka akan dibawa tanpa mengenal pendaratan darurat, tugas jang dipikulkan Rakjat dapat dipenuhi.
Selancljutnja saja tak mengetahui sampai apabilakah
Konstituante dalam permulaan tahun L957 ini akan habis
bersidang. Sekiranja dalam sidang kedua ini kita dapat

menjempurnakan dan menjelesaikan Peraturan Tata-tertib
dan mengangkat Sekertaris Djenderal jang tak mendjadi
pemangku atau acting lagi, maka sidang kedua ini sudah
dapat dinamai sidang jang mentjapai hasil jang menjenangkan. Tetapi sementara itu belumlah Konstituante dapat mendjelaskan kepada Rakjat, tahun dan musim apabila musjawarat Bandung ini dapat melahirkan Konstitusi
keempat, jang mendjadi tugas kita semua.
Sidang musjawarah jang terhormat, pada hari Proklamasi 12 tahun jang lampau telah didjandjikan oleh Konstitusi 1945 bahwa Rakjat Indonesia akan memiliki suatu
Konstitusi buatan musjawarat Rakjat. Maksud itu sudahlah
sampai, karena Rakjat harus berdjuang dan bertempur menegakkan kemerdekaan jang terganggu oleh tindakan p€rr:
djadjahan.
Pada hari Proklamasi 7 tahun jang lampau didjandjikan
oleh Konstitusi 1950 hitam diatas putih, bahwa Rakjat Indonesia akan memiliki suatu Konstitusi buatan dia sendiri. Dipakai waktu itu perkataan ,,Konstituante bersamasama dengan Pemerintah selekas-lekasnja menetapkan Undang-undang Dasar". Selekas-lekasnja, tetapi sampai kini
belum djugalah Rakjat Indonesia memiliki Konstitusi buatannja sendiri itu. Dengan pembentukan negara-hukum
Republik Indonesia akan tersusun djugalah pertama kalinja dalam dua ribu tahun sedjarah Indonesia suatu Undang-undang Dasar tertulis hitam diatas putih, bagi bangsa-negara jang telah meningkat keatas 81-djuta djiwa jang
mentjapai kedjajaan atas perdjuangan dalam Revolusi Kemerdekaan. Suatu peristiwa berupa keadjaiban jang kedelapan dalam, abad ke XX jang kita ketahui. Segala pudji
bagi Tuhan, mudah-mudahan selekas-lekasnja Rakjat In250

donesia dalam perbatasan waktu bagi Umat Indonesia jang
berdjuang berkat Konstituante dan Proklamasi iang dirahmati Tuhan Jang Maha Esa dapat memiliki suatu Konsti'
tusi jang tertulis oleh dia sendiri, rakjat Indonesia iang
berdjuang.
Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan sekarang iang terhormat Saudara Radja Kaprabonan.
Radja Kaprabonan: Saudara Ketua iang terhormat, seteiah selesai penjusunan rantjangan Peraturan Tata-tertib
itu, saja memudjikan sjukur, karena saja ikut serta lnen=
djadi Panitia Chusus.
Saudara Ketua jang terhormat, saja disini akan mengemukakan pemandangan mengenai isi rantjangan Peraturan Tata-tertib itu, karena didalamnja ada beberapa pasal
jang saja inginkan agar pasal-pasal itu dipertimbangkan
dalam persidangan ini, jaitu mengenai pensahan Undangundang Dasar nanti, mana atau siapa sebenarnja jang berhak untuk mensahkannja itu, diantaranja Konstituante dengan Pemerintah. Jaitu pasal iang tersebut dalam bab I
pasal 1, dari pendapat kedua. Pasal 1 tersebut terdiri darl dua ajat, ataranja ajat (2) sub b jang bunjinja:
,,Undang-undang Dasar baru berlaku, djika rantjangannja telah diterima dengan sekurang-kurangnja duapertiga dari djumlah suara Anggota iang hadir dan
kemudian disahkan oleh Pemerintah".
Djadi menurut faham saja, kalau Undang-undang Dasar itu tidak disahkan oleh Pemerintah, maka akan tidak
berlaku.
Dan jang tersebut dalam sub C bunjinja:
,,Apabila Konstituante sudah menerima Rantjangan
Undang-undang Dasar, maka dikirimkannja rantjangan itu kepada Presiden untuk disahkan oleh Pemerintah".
Djadi kalau demikian Pemerintah jang berkuasa, Konstituante hanja membuatnja sadja. Maka iang tersebut da:
larn pasal 3 bunjinja:
o,Pemerintah harus mensahkan tanpa perubahan, tambahan dan penolakan dengan segera, jaitu dalam wak*
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tu jang ditetapkan oleh rapat pleno Konstituante rantjangan Undang-undang Dasar jang telah diterirna

oleh Konstituante dan mengabarkan pensahan itu

ke-

pada Konstituante".
Djadi pensahannja itu

tetap oleh Pemerintah. Maka
Konstituante ini mendjadi tidak berarti; tidak berguna
adanja badan Madjelis Konstituante ini, jang hanja meng-

hambur-hamburkan uang Negara sadja. Kalau demikian
tak usah Konstituante jang membuat Undang-undang Dasar nanti, tjukup oleh Parlemen dan Pemerintah sadja. Kalau kita umpamanja, soalnja tidak berbeda dengan kepala
dan badannja dilepaskan, tetapi kakinja diikat, djadi tidak
bisa berdjalan sekehendaknja. Maka kekuatiran itu nxemang dan mungkin ada pada kita, sebab kalau Pemerintah mau mensahkan, kalau tidak tentu mendjadi beku segala penetapan dari Konstituante itu dan bertentangan pula achirnja dengan kehendak rakjat jang sedang kita wakili dalam Konstituante ini.
Saudara Ketua jang terhormat, kalau kita mengingat pada pokok-pokok Undang-undang Dasar tahun L945 jang
rnemuat hanja 37 pasal, dan kepada jang tersebut dalann
Undang-undang Negara Republik bab I pasal 1, jang bunjinja:
,,Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan jang berbentuk Republik. Kedaulatan adalah ditangan rakjat,
clan dilakukan sepenuhnja oleh Madjelis Permusja\varatan Rakjat"
Dan jang tersebut dalam bab II pasal 3, bunjinja:
,,Madjelis Permusjawaratan Rakjat menetapkan Undang-undang Dasar dan garis-garis besar daripada kr*

luan Negara".
Serta jang tersebut dalam pendjelasan dari pasal itu,
jang berbunji:
,,Kekuasaan Negara jang tertinggi berada ditangan
Madjelis Permusjawaratan Rakjat". Ja'ni Konstituante sebenarnja pada waktu sekarang ini.
Maka apabila kita berpedoman pada Undang-undang Dasar tahun 1945 itu, kekuasaan'pensahan itu mungkin tidak

ditangan Pemerintah tetapi chusus ditangan Konstituante
sendiri, karena djiwa Undang-undang tersebut masih hidup dan asli tidak tjampuran. Tetapi sesudah meliwati
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tahun L945, apa jang kita mau katakan! Banjak jang telah
rnendjadi berubah!
Saudara Ketua, mestinja mudah sadja perkataan atau
kalimat tentang ,,pensahan" itu dihapus, kemudian hanja
diadakan perkataan: ,,diundangkan atau diumumkan oleh
Pemerintah". Soal ini kiranja masih dapat kita tindjau
keinbati, karena pasal-pasal jang tertjantum dalam Peraturan Tata-tertib itu isinja masih bersifat sementara.
Saudara Ketua jang terhormat, menurut pandangan saja, tidak ada badan lain lagi daripada Konstituante jaqg
berhak dan berkuasa menentukan, menetapkan, mensahkan Undang-undang Dasar nanti. Adapun Pemerintah hanja jang akan mendjalankan instruksi dari Konstituante,
untuk mendjalankan putusan jang telah disahkan oleh
Konstituante itu. Jakinlah, bahwa Madjelis Permusjawa'
ratan/Perwakilan Rakjat satu-satunja badan pembugt Undang-undang Dasar jang tetap dan iang tertinggi kedudukannja, Iuas kekuasaannja, bebas kehendaknja, berkua-

sa menetapkan, mensahkan Undang-undang Dasar jal_g tama atau jang baru, berkuasa memilih, mengangkat Ke_pa-

Negara kita, berkuasa pula menentukan haluan Negara klta ini. Maka andaikata nanti achirnja menjerah
fada badan lain dari sebab kalah pengarultju, _boJeh
kita t<atakan aneh/heran hal itu. Adapun pasal-pasal dari
Undang-undang Dasar Sementara jang dibuat sesudahnja
tahun 1945, 1950 kemari, itu sudah djelas sifatnja sementara, djadi adalah kewadjiban dan hak kita nanti merobahnja, menggantinja, menetapkannja sepasal demi sepa'
sal. Disinitah nanti kita harus perdjuangkan dengan, sesungguhnja untuk menjatakan kehendak rakjat ialg kita
r,vakl[ masing-masing, ja'ni kita beta dan kita perdjuangkan untuk kepentingan rakjat atau masjarakat umumqja'
dan untuk Negara kita ini chususnja. Djangan untuk ke'
pentingan sendiri.
Saudara Ketua, ada lagi satu pasal dalam rantjangan
Peraturan Tata-tertib itu, jang seharusja mendapat perhatian kita pula, jaitu iang tersebut dalam pasal 4 atau 5, 6
bagian 4 jang bunjinja:
,,Dalam rapat-rapat digrlnakan bahasa Indonesia". Tak
usah disini kita bentangkan. sesuatu tentang hal itu, Saudara-saudara sendiri mestinja sudah faham sendiri. Tiukup kiranja sekian dan terima kasih.

la
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Ketua: Sekarang saja perSilakan Saudara Hendro Budi"
Hendro Budi: Saudara Ketua, Sidang Madjelis Konstitnante jang terhormat. Oleh karena saja sendiri adalah seorang Anggota Panitia Chusus Pembahas Peraturan Tatatertib Konstituante, maka saja tidak menjatakan utjapan
terima kasih kepada Panitia, tetapi perlu saja njatakan
utjapan terima kasih itu kepada Saudara-saudara jang terhormat jang menghargainja, walaupun hasil Panitia belum
sempurna, terbukti dalam naskah Peraturan Tata-tertib
itu masih terdapat pasal-pasal jang belum mendapat kebulatan.

Mengingat, bahwa diantara pembitjara jang terhormat
ada jang menanjakan:
I. Masih adakah Panitia Chusus dan
n. Dimana dan apa tugas Ketua dan Wakil-wakilnja
selama itu?
Saudara Ketua, saja akan mentjoba rnendjawabnja dengan ringkas. Sidang Madjelis Konstituante jang terhormat,

I. Panitia Chusus masih ada, dan belum dibubarkan,

dan tetap bertanggung-djawab hingga sidang pleno
rnensahkan Peraturan Tata-tertib Konstituante; pada hemat saja waktu itulah Panitia Chusus itu dibubarkan.
iI. Walaupun dalam laporan atau naskah nama Saudara Ketua dan Wakil-wakilnja tidak tertjantum,
akan tetapi selama perundingan atau permusjawaratan,' beliau-beliau itu ada dan mengikutinja, sesuai dengan tugas'kewadjibannja.
Perlu kiranja saja terangkan pula disini setjara ringkas,
bahwa selama panitia Chu"sus menOlitinl"n trgi*ju]--.*gala sesuatu boleh dikatakan tetap dalam suasana kekeluargaan. Dari itu harapan saja, selama pleno ini dan seterusnja, dapatlah kiranja suasana itu demikian pulalah hendaknja, kalau saja boleh mernindjam istilah pidato Presiden waktu pelantikan, jaitu antara lain:
I. Konstituante bukan Parlemen. Parlemen adalah badan dimana orang berdebat biasanja untuk mernenangkan alirannja sendiri, ideologinja sendiri;
Perlemen biasanja mendjadi satu daripada djalandjalan jang ditempuh orang untuk mendapat ke.
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kuasaan dalam pemerintahan. Kasarnja, Parlernen
biasanja adalah medan tempat perebutan kekua-

il.

saan.

Konstitusi iang Saudara-saudara akan susun itu
bukanlah tiruan atau saduran dari konstitusi-konstitusi jang telah ada dinegeri-negeri lain. Benar
kita harus beladjar dari pengalaman-pengalaman
bangsa lain, tapi djangan meniru, djangan mengcqpt begitu sadja. Hanja djika kita tjukup tjer6i1-pandai untuk merumuskan formula-formula
kita- sendiri bagi persoalan-persoalan Nasional kita
sendiri, maka kita akan teguh hati dan tidak bimbang. Djikalau tidak, nistjaja kita akan selalu bimbang terhadap segala keputusan jang kita ambil.
Saudara Ketua jang terhormat, pendeknja kita dengan
tegas menjusun Undang-undang Dasar baru, lepas dari kebimbangan-kebimbangan, atau rasa keragu-raguan uqtuk
merobah atau mengganti rangka dan isi-isi Undang-undang
Dasar Sementara.
Mengingat bahwa sesungguhnja kita rakjat Indonesia sudah mendjalankan dan mengalami Konstitusi 3 kali, jaitu:
1. Konstitusi Proklamasi 17 Agustus L945;
2. Konstitusi Republik Indonesia serikat sampai tanggal L7 Agustus 1950;
3. Konstitusi sekarang ini.
Kesemuanja itu oleh Konstituante harus disempurn_akan
dengan. tegas, disesuaikan dengan djiwa Republik Indonesia dan keinginan rakjat.
Saudara Ketua jang terhormat, mudah-mudahan pernjataan-pernjataan jang mengehendaki lantjar, !"k?! dan. tje'
seterusnja nanti menditdj kenjatapatnja
sidang-sidang
-nanti
-an.
pembahasan sepasal _demi_ sepaDan hendaknja
sal naskah Tata-tertib itu hanja terhadap pasal-pasal iang
tambahan baru.
ada perbedaan pendapat
-saudara dan usul-usul
Ketua. pandangan umum saja daSekian sadja,
lam babak pertama ini, mengingat djangka waktu iaqs
Saudara berikan, ja'ni agar hal-hal itu bisa selesai pada

ini hari.

Terirna

kasih.

-.

i

:

'

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara pembitjara jang
terachir, jang teihormal Saudara Hamid Algadrie.
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I'[r Hamid Algadrie:

Saudara K.etua jang terhormat dan

sidang jang mulia.
Sekalipun saja tertjatat sebagai salah seorang pembitjara dalam babak pertama ini, tetapi maksud saja hendak

berbitjara pula dalam babak kedua.

Tetapi setelah saja mendengar pidato dari Saudara Muhd
Yamin, saja sangat tertarik dengan apa jang dikemukakan
oleh Saudara Yamin itu.
Uraian Saudara Yamin adalah pandjang lebar dan menundiukkan suatu mutu jang perlu dipeladjari lebih landjut, untuk dapat mendjawab atau melajani apa iang dikemukakan oleh Saudara Yamin dalam uraiannja tadi.
Dan, Saudara Ketua, didalam pidato Saudara Yamin itu
ada disinggung pula apa-apa jang mengenai Panitia Negara, sedangkan Saudara Yamin sebagaimana halnja dengan saja adalah djuga anggota Panitia Negara dan duduk
bersama-sama dengan saja. Rasanja perlu djuga saja memberikan keterangan-keterangan jang berhubungan dengan
apa jang telah terdjadi didalam Panitia Negara itu.
Saudara Ketua, perlu saja kemukakan disini bahwa Saudara Yamin itu termasuk salah satu anggota jang teraktif
dalam Panitia Negara. Tidak seorangpun diantara kita jang
dapat melawan Saudara Yamin dalam keaktifannja dalam
Panitia Negara itu.
Susunan rentjana Panitia Negara sebagian besar adalah
pekerdjaan Saudara Yamin sendiri.
Saudara Ketua, oleh karena itu maka timbul pertanjaan-pertanjaan pada saja ketika mendengarkan uraian Saudara Mr Muhamad Yamin. Pertanjaan-pertanjaan itu mengenai dua soal:
1) mengenai hu.bungan Konstituante dengan Undangundang Dasar Sementara;
2) mengenai Panitia Persiapan Konstitusi.
Saja mulai dengan soal hubungan Konstituante dengan
Undang-undang Dasar Sementara.
Dari mula, Saudara Ketua, Panitia Negara beranggapan
bahwa pensahan ,,dengan segera" itu sekedar merupakan
formaliteit belaka, atau kalau menggunakan istilah Saudara Mr Mumahad Yamin, merupakan formalitas belaka.
Nlemang tidak mendjadi soal bagi Panitia Negara untuk
merumuskannja lebih djauh sedemikian rupa, sehingga
formalitas itu tampak dengan djelas. Panitia Negara pada
256

waktu itu beranggapan, bahwa kata-t<ata ,,dengan segera"
itu tjukup merumuskan adanja formalitas belaka daripada Pemerintah untuk mensahkan Undang-undang Dasar
jang telah diterima oleh Konstituante itu dengan segera.
Dalam djiwanja tidak diberi hak kepada Pemerintah un-

tuk mengadakan perubahan apa-apa dalam Undang.undang
Dasar itu.

Tapi kita merasa, bahwa perkataan ,,dengan segeral'
itu sudah mentjukupi sjarat-sjarat jang kita kehendaki,

jaitu bahwa pensahan itu semata.mata merupakan

suatu

formalitas.

Menurut ingatan saja, Saudara Ketua, pada waktu itu
tidak ada timbul keberatan dari Saudara Mr Muhamad Yamin dan saja sesalkan keberatan-keberatan Saudara Mr Muhamad Yamin itu tidak dikeluarkan pada waktu soal-soal
itu dibitjarakan dalam Panitia Negara. Kalau soal itu pada waktu itu dikeluarkannja, tentunja waktu ini tidak akan
menimbulkan kesulitan jang besar, karena sudah merupakan suatu usul jang diterima oleh Panitia Chusus dan
djuga disusun oleh Saudara Mr Muhamad Yamin sendiri,
jang formidable itu.
Ini mengenai soal pertama tentang hubungan Konstituante dengan Undang-undang Dasar. Dalam hubungan ini,
Saudara Ketua, saja akan menanjakan kepada Saudara
Mr Muhamad Yamin, jang menempatkan Undang-undang
Dasar Sementara dalam tingkatan jang begitu tinggi, umpamanja sadja Undang-undang Dasar Sementara itu mengandung suatu pasal jang mengatakan bahwa Konstituante itu hanja boleh menerima atau menolak Undang-undang Dasar jang disusun oleh Pemerintah. Djadi umpamanja salah satu pasal dari Undang-undang Dasar Sementara itu mengatakan, bahwa Konstituante haknja hanja
menerima atau menolak suatu Konstitusi jang disusun oleh
Pemerintah, apakah hal jang demikian itu harus kita te:
lan djuga, Saudara Ketua?
Itu sebagai umpama sadja dan sengadja saja ambil tjontoh jang extreem, Saudara Ketua, supaja tampak dengan
lebih djelas sampai dimana konsekwensi-konsekwensi jang
diambil oleh Saudara Mr Muhamad Yamin akan berakibat,
djikalau kita berpendirian sebagai jang dikemukakan oleh
Saudara Mr Muhamad Yamin..
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Sekarang kita berhadapan dengan beberapa hal jang tidak begitu berat, urnpamanja jang dikatakan bahwa Undang-undong Dasar itu harus diterima dengan 2/3 djumlah
suara. Ini tidak begitu berat karena hal ini biasanja djuga
harus diterima dengan 2/3 djumlah suara. Djadi meskipun
ditulis atau tidak ditulis tentang hal ini dalam Undangundang Dasar Sementara, tidak-mendjadi keberatan. lni
tjontoh jang paling ringan.
Tetapi kalau kita sampai kepada soal bahwa Pemerintah harus mensahkan Undang-undang atau menjusunnja
bersama-sama, ini tingkatannja sudah lebih tinggi-- tjoirtoh jang saja berikan diatas merupakan tingkatan jang

jang menundjukkan rediculiteit daripada apa
tertinggi
jang dikemukakan
oleh Saudara Mr Muhamad Yamin.
Demikian pemandangan saja setjara sepintas lalu sadja,

Saudara Ketua.
Sekarang mengenai soal kedua, jaitu tentang Panitia
Persiapan Konstitusi, atau P.P.K. sebagaimana dipendekkan oleh Saudara Muhd Yamin didalam Rantjangan Panitia Negara. Saudara Ketua, benar apa jang dikatakan Saudara Yamin tadi bahwa semula dimaksudkan adanja dua
rantjangan:
1. Met Panitia Persiapan;
2'. Zonder Panitia Persiapan.
Dua rentjana itupun dibuat oleh Saudara Yamin. Se-

sudah dibuat kedua rentjana itu, kemudian dibitjarakan
dalam Panitia Persiapan dan diambil keputusan: lebih baik satu sadja. Saudara Yamin setudju, Saudara Ketua. Sesudah itu, kita sampai kepada pembitjaraan tentang Panitia Persiapan itu sendiri. Waktu itu saja ragu-ragu dan saja
katakan: ,,nanti dulu". Kemudian saja adjukan: kalau harus diadakan Panitia Persiapan berdasarkan efficidncy, maka sarat saja ialah: semua aliran jang ada didalam Konstituante harus dapat turut serta dalam Panitia Persiapan itu.
Hanja dengan sarat itulah saja dapat menjetudjui adanja suatu Panitia Persiapan dan saja pada waktu itu merasa sukur alhamdulillah, bahwa saja mendapat sokongan
jang penuh dari Saudara Yamin. Oleh karena itu maka saja sesalkan sekali, bahwa soal-soal jang mestinja bisa dt
selesaikan didalam Panitia Negara, tidak dapat diselesal
kan oleh Panitia Negara. Padi waktu itu m-emang tidak
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tirnbul satu keberatan terhadap Panitia Persiapan itu, ketjuali dari saja jang mengehendaki satu sarat, ialah bahwa semua aliran harus turut serta dalam Panitia Persiapan itu.
. Selandjutnja Saudara Ketua, kalau Saudara Yamin me-

{

i

I
I
I

ngatakan bahwa anggota Panitia Persiapan itu adalah anggota tingkat ke-l, hal ini saja rasa merupakan "suatu ge-

trapte verkiezing, walhasil apa jang dikatakan
Yamin itu sedikit keluar daripada proporsi jang

Saudara
sebenar-

nja dan saja sesalkan dengan mengatakan bahwa uraian

Saudara Yamin itu sedikit mengandung element agitasi.
Saudara Ketua, pada waktu kita membetuk Panitia Chusus, ketika membentuk itu, antara lain ada 2 sarat jang
penting jang saja kemukakan:
Pertama, bahwa semua aliran harus turut serta dalam
setiap tingkat procedure pembentukan Konstitusi. Setiap
aliran berhak penuh untuk twut serta dalam tiap-tiap
tingkat proses pembentukan Konstitusi, Ini pokok pertama.

Pokok kedua, Saudara Ketua: tidak boleh diadakan pemungutan suara, tidak boleh diadakan satu keputusan.
Kediutatan Konstituante senantiasa terpelihara.
Ketiga, dengan tegas dikatakan dalam rantjangan Panitia Tata-tertib itu, tugas daripada Panitia Persiapan, ialah
semata-mata mempersiapkan Rantjangan Undang-undang
Dasar jang harus diputuskan oleh Konstituante. Ini tiaptiap Saudara dapat membatjanja dalam rantjangan Peraturan Tata-tertib jang telah disusun oleh Panitia Chusus
itu. Djadi tidak benar, Saudara Ketua, kalau Saudara Yamin mengatakan, bahwa dengan adanja suatu drafting committee sadja jang agak besar djumlahnja itu, sudah mesti
timbul kesan seakan-akan ada kelas satu dan kelas dua
dibagian Konstituante ini.
Sekian sadja, Saudara Ketua, dalam babak ke-II nanti,
barangkali setelah mendapat kesempatan untuk-lebih dalam mempeladjari dan menelaah segala apa jang dikemukakan oleh Saudara Mr Muhamad Yamin itu, saja akan
lebih teratur menghadapi segala sesuatu jang dikemukakan itu.

Ketua: Rapat jang terhormat, dengan selesainja pembitjaragn anggota jang terhormat Saudara Mr Hamid Alga259

drie, maka seiesailah kita mengadakan pemandangan umum
dalam babak pertama rrengenai rantjanghn Peraturan Tata-tertib Konstituante dari Panitia ChuSus. Sampailah saatnja kita harus menjiapkan diri untuk menghadapi pernbitj-araan dalam babak kedua. Ternjata persiapan jang harus diadakan tidak sedikit. Pertama-tama seperti jang telah dikemukakan oleh Ketua rapat 2 hari iang lalu, Saudara Mr Wilopo, didalam mendjawab salah satu pembitjara disini, bahwa ada satu tingkatan dalam pembitjaraan
ini dimana Panitia Pelapor akan memberikan djawaban
jang bersifat technis-informatoris terhadap peltqjaa-n-Perianfaan jang timbul selama pembitjaraan didalam babak
pertama ini.
Selandjutnja selama pembitjaraan tadi berdialan, berka'
li-kali setjara inforrneel dikemukakan agar pada waktu
menghadapi pembitjaraan didalam babak kedua itu nanti
kepada para anggota jang terhormat sudah disampaikan
naskah daripada pembitjaraan didalam babak pertarna, sehingga dengan demikian pembitjaraan bisa berdjalan lebih
mendalam dan tertib. Menjiapkan naskah itu Saudara-sau'
dara jang terhormat sendiri tentunja bersepakat dengan
saja akan memerlukan waktu barang satu atau dua hari,
disamping waktu jang diperlukan untuk mempeladjari naskah-naskah itu sendiri.
Mengingat itu semua, maka dari fihak pimpinan l-(otstituanle tiadlukan saran pembagian waktu untuk harihari jang akan datang, ialah seperti berikut:
Kemarin sudah diumumkan oleh Saudara Sekertaris,
bahwa nanti malam Anggota-anggota Panitia Pelapor dan
Anggota-anggota Panitia Redaksi diminta berkumpul untuk memulai menjusun djawaban jang akan diberikan kepada rapat jang akan datang. Berangsur-angs_ur mul_ai _haii ini akan disampaikan kepada Saudara-saudara sekalian
naskah-naskah jang sudah selesai dironeo, dan menurut
perhitungan. kita naskah-naskah seluruhnja baru dapat
diselesaikan paling lambat pada hari Minggu sere.
Oleh karena itu, maka sAian pembagian waktu jang kami kemukakan ialah mulai sore nanti tidak diadakan ra'
pat-rapat pleno. Rapat pleno baru akan diadakan m-inggu
depan- pada malam hari jaitu, hari Senin malam Selasa
dengan atjara: Mendengarkan djawaban 'dari Panitia Pe'

lapor.

r

:
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Menurut hemat kami, djawaban itu tidak .alcan memakan
waktu berdjam-djam. Oleh karena itu, maka sesudah selesai Panitia, Pelapor: menjampaikan djawabannja kemudian diadakan pertemuan antara Pimpinan Konstituante dengan para Fraksi-Leiders untuk rnelandjutkan permusjawaratan jang pernah diadakan tempo hari, unttrk merumuskan saran-saran mengenai beberapa hal jang akan dlsampaikan kepada rapat pleno. Antara lain: bagaimana
memetjahkan djika harus diadakan perumusan antara beberapa pendapat jang dikemukakan dalam rantjangan itu;
selain daripada itu djuga untuk mentjoba memberikan djawaban karena memang ternjata bahwa dalam pembi
tjaraan selama ini timbul usul-usul baru, bagaimana tjaranja memperlakukan usul-usul itu.
Rapat jang terhormat, kami sarankan kepada Saudarasaudara sekalian, andaikata ada jang hendak mengemukakan usul-usul, supaja pada waktu pembitjaraan babak keII, usul-usul itu sudah siap setjara tertulis dan disampaikan kepada Sekertariat, sehingga pada waktu pembitjaraan pasal demi pasal hal-hal itu sudah ada ditangan para
anggota.

Dengan pembagian waktu jang demikian ittl, dan mengingat pengalarnan jang kita perdapat dalam pembitjaraaR
pada babak pertama ini, maka pemandangan umurn babak
ke-II itu diharapkan bisa dimulai pada hari Selasa pagi,
dan diteruskan Selasa rnalam. Mudah-mudahan bisa selesai dalam 4 kali rapat.
Biasanja pembitjara dalam babak pertama memerlukan
Iebih banjak waktu daripada babak ke-II. Dengan dernikian, maka pada pertengahan minggu depan mudah-mudahan sudah bisa kita mulai membitjarakan sepasal demi sepasal. Dalam pembitjaraan babak pertama ini diperlukan
waktu 10 djam 27 menit.
Soal bagaimana tjara rnemperlakukannja usul-usulr itu,

seperti sudah saja katakan tadi, itulah antara lain j.ang
akan mendjadi bahan musjawarah antara Pimpinan Konstituante dan para Fractie leiders pada hari Senin malam
itu. Djadi saja tidak akan mendahului bagaimana tj'aranja
usul-usul itu dikemukakan.
(Atmodarminto: Bagaimana tjaranja , memadjukan .usulusul itu, apakah harus ada jang mendukung atau tidak? )
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Pertanjaan Saudara itu akan saja teruskan pada rapat
antara Pimpinan Konstituante dan Fractie leiders nanti,
jang dengan sendirinja akan disampaikan kepada rapat
pleno.

Selandjutnja kita telah mengambil peladjaran dari pernbitjaraan dalam babak pertama ini. Maka karena itu kami
haiapkan supaja urutan pembitjara iang sudah dimadjukan pada waktu minta berbitjara djangan terlalu banjak
berubah, dan diharapkan supaja pada waktu pemandangan umum babak ke-trI dimulai, semua anggota iang terhormat jang meminta kesempatan berbitjara sudah siap
semuanja untuk membatjakan pidatonja.
Dengan demikian ada harapan djalannja rapat akan lebih lantjar daripada iang sudah-sudah. Demikianlah, Saudara-saudara, saran-saran iang perlu kita rundingkan supaja perundingan bisa berdjalan lantjar.
Mulai Senin pagi dibuka pendaftaran bagi Anggota-anggota jang ingin mempergunakan kesempatan berbitjara dalam pemandangan umum babak ke-II, dengan pengertian
bahwra jang biasa berlaku sampai sekarang ialah hanj_a
pembitjara dalam pemandangan umum babak ke-I sadjalah
jaog diberi kesempatan berbitjara dalam pemandan_gan
umum babak ke-II. Apakah Saudara-saudara sekalian bisa
menerima saran-saran ini?
:

(Rapat: Setudju).
Sekarang saja beri kesempatan untuk memadjukan pertanjaan.

Siauw Giok Tjhan: Saudara Ketua, jang saja hendak
tanjakan ialah apakah jang Saudara Ketua kemukakan tadi itu adalah harapan dari Saudara Ketua ataukah sudah
merupakan usul atjara jang akan dikerdjakan minggu jang
akan datang?
Apabila jang Saudara Ketua kemukakan itu merupakan
usul atjara, maka saja hendak mempertimbangkan sedikit
perubahan seperti berikut: Apabila Panitia Pelapor mem. beri djawaban technis-informatoris pada hari Senin naalarn
dan Senin malam itu djuga akan dilandjutkan dengan musjawarat informil antara Pimpinan Konstituante dan 'Ketua-ketua Fraksi, maka masih perlu ada, satu rapat untuk
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informil itu antara pimpinan dan Ketua-ketua Fraksi; sebab kalau tidak disahlian,

mensahka_n .putusan pertemuan.

bagaimana, saudara Ketua? umpamanja procedure tentang
memadjukan usul amendemen harus disahkan lebih dulu,
sebab putusan jang diambil dalam rapat informil antara
fimp_inan K_onstituante dan Ketua-ketua Fraksi tidak mung-

kin dipgksakan p{da sidang pleno ini, tetapi harus setjara
formil disahkan lebih dulu oleh pleno. Disamping itu mungkin sekali Fraksi-fraksi membutuhkan waktu untuk men[adakan rapat. Djadi berdasarkan ini semua. saudara Ketua,
saja_ hend_ak mengadakan sedikit perubahan, kalau jang
Saudara Ketua tadi kemukakan itu hanja sebagai usut jiitu supaja pemandangan umum babak ke-II tidak dimulai
pada hari selasa pagr seperti saudara Ketua kemukakan
tadi, tetapi'kalau bisa dimulai pada hari selasa malam atau
hari Rebo pagi.
Sekian, Saudara Ketua.

Ketua: Saja persilakan Saudara Soedijono.
Soedijono Djojopraiitno: Saudara Ketua, saja setudju
dengan usul Saudara Ketua, tetapi dengan sjarat bahwa naskah pidato-pidato dalam pemandangan umum babak ke,I
daripada para anggota sudah siap paling lambat pada hari
Senin nagi. Djadi sebelumnja hal-hal -itu siap, saja sendiri
tidak bisa menjanggupi sekarang akan bisa berbitjara pada waktunja, karena ada pidato-pidato jang sifatnja juridis
akademis seperti pidato dari Saudara Mohammad Sardjan
dan Saudara Mr Muh. Yamin jang akan saja kupas lebih
landjut.

Ketua: Rapat iang terhormat, sebelum mendjawab pertanjaan jang diadjukan oleh jang terhormat Saudara Siauw
Giok Tjhan. terlebih dahulu saja ingin mengulangi sebentar djawaban terhadap Saudara Atmodarminto, bahwa apa
jang telah diperbintjangkan dan diputus dalam rapat informil antara para Ketua Konstituante dan Fractieleiders,
dengan sendirinja akan dimintakan pendapat atau pensahan rapat pleno terlebih dahulu.
Oleh karena kami mempunjai kepertjajaan, bahwa suara dari Fractieleiders itu akan mendapat dukungan rapat
pleno, maka pensahan itu kami kira-kirakan tidak akan memakai satu rapat seluruh pagi.

Oleh karena' itu, dengan pengertian bahwa dengan di
mulainja pemandangan umum babak ke-II pada Selasa pagi itu termasuk didalamnja djuga men_gemukakan apa jang
dihasilkan oleh rapat informil itu. Djika segala sesuatu sudah selesai dalam waktu iang singkat, kiranja tidak perlu
lagi mengadakan rapat pleno sorenja. Tetapi baiklah ktta
tidak mendahului, kita belum melihat bagaimana djalan
rapat Selasa pagi itu, dimana akan dikemukakan apa jang
dibitjarakan dalam rapat informil itu. Djadi kalau memang
ternj-ata hat itu akan memakan waktu sampai seluruh Pa_gi:
makb saja tidak ada keberatan sedikitpun untuk memulai
babak ke-II itu pada Selasa malam.
Mengenai saran jang dikemukakan oleh Saudara Soedi
jono, itupun tadi sudah saja kemukakan, bahwa menurut
perhitungan dari Sekertariat jang pekerdjaannja memperbanjak naskah-naskah pidato itu, kita akan dapat menjelesaikan memperbanjak naskah pidato-pidato itu pada hari Ahad sore.
Mudah-mudahan perhitungan itu tidak meleset, sehingga sidang bisa dimulai pada waktunja.
- Dengan adanja 2 pembitjara jang mengemukakan beberapa usut untuk menjempurnakan Peraturan Tata'tertib
itd, saja anggap saran Saudara-saudara itu diterima oleh
rapat.

(Rapat: Setudju).

Terima kasih, dengan ini rapat saja ttttup.

(Rapat ditutup pada djam 11.10).
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Bakri, Hardjosoemarno, Rd. Soenardi Adiwirjono, Achmad
Anwar, Mr R.M. Abdulmadjid Djojohadiningrat, Muntaha,
Sarikoen Adisoepadmo, Aliinarkinin Harsoio, R. Sua5"t:

wo Harjowisastro, Muhamad Hasbi Ashshiddieqy, Dr Soembadji, Dr R. Surjodipuro Parijono, H. Soetadi, Tedjo, S.

Sardjono, M. Pratikto, H. Muchidin al. Churaifis, Abdul
Djamit Misbach, Mr Soejoedi, K.R.H. Abdullah Awandi,
Kijai Hadji Ali Maksum, H. Mr Kasmat, K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi, R. Sardjono, Oetomo, Nj. S.D. Susanto,
Prof. Ir Purbodiningrat, Affandi, Suhari Kusumodirdjo,
Soegito alias Danoesoegito, Mr Mohamad Jusuf, Mochamad Salim, Soelardi, Saleh Abdullah, Kijai Hadji Mochamad Cholil, Achmad Dasuki Siradj, Toe,raichan Adjhoeri,
Soepardan Martosoewito, Roespandji Atmowirogo, Mochtar, Sadji Sastrosasmito, Karkono Partokoesoemo alias
Kamadjaja, Mr K.R.T.S. (Soedarisman) Poerwokoesoemo,
Drs B. Mang Reng Say, Baswedan Abdulrahman, Zainul
Arifin, Dr Roestamadji, Kijai Hadji Maksum, M. Kamawidjaja Sujud, Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja, Madomiharna, Suratno, R. Soegana Ganakoesoemah, Mas
Muhamad Bachar, Sjadeli Hasan. Oesmadi, Asmara Hadi,
4. Ha4ii Abdulrachman, K.R.R.H. Moh. Noh. Idris, Radja
Kaprabonan, Enin Sastraprawira, Ra.den Basara Adiwinatd, H. Abubakar Jusuf, Hadji Husein, R. Abdurochman
Wangsadikarta, Hadji Muhamad Dachlan, Rd. Hollan Soekmadiningrat, Muhamad Rusjad Nurdin, Rd. Soeparno, R.
Muhamad Sjafe'i, Abu Bakar, Achrnad Dasuki, Raden Sutalaksana, K.H.A. Dimjati, D. Sukardi, Hadji Asjmawi, K.
Moehamad Sjadjari, H. Ismail Dahlan Djuru Alam, H.
Mohamad Toha, Hadji Umar Bakry, Hadji Mansur Dt.
Nagari Basa, H. Sjamsiah Abbas, Hadji Sjarkawi Abdulwahid, Tengku Bay, Mochtar Husin, Sjech Ibrahim Musa,
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Dr Abdul' Manap, H. Abdul Rahhim Abdullah, Edward
Doran Damanik,-Muhamad Ali Hanafiah Lubis (MAHALS),
Anwar Nasution, Rurnani Barus, M. Arsjad Th. Lubis,
Zainal Abidin Nurdin, Hadji Muda Siregar, H. Adnan

Loebis, M. Sabri Munier, trbiahim Usman, Hadji Ali Usman, Muzani A, Rani, Willibrordus Hittam, H. Mhd_ _Basiuni bin H. Imran, Abdullah Jazidi, H,M. Marwan Nur,
Hadji Abdurachman bin Ismail, Darmawi Munawil,,4rM.
ttanlti Gobit, H. Husain Qadry, Hadji Ruhajah Abdulhamid, Sajid Abubakar ,A.layderus, Ds Wilhelrn Johannis
Rumambi, Drs La Ode Manarfa, Jakin Intan Parmata, J.J.
Detaq, H.S. Djamalluddin Dg. Paremma, Abdurrahman Sjihaab,- A. Pallawarukka, Abdul Muin Daeng Myala, Siti
Munir, Daeng"Maradja LamaRamlah Aziez, Abdul Rahim
' Mohamad Arifin, I Gusti Ketut
karate, Siswosudarmo,
Ngurah, A.J. Toelle, Gulam, B.J. Mqnek, Alimin,- Setiadi
Sulasto, Kijai Hadji Akrom Chasaeni, Mr Achmad Astrawinata, Kiiai Hadji Munif, K.H. Dahlan Ab{oelqohhar,
K.H. Gozaii Asj'ari, Mas Djalengskarso, Abdglma{j1d
L. Mandja, Mohamad Natsir, K. Moch. Machfudz Effendie,
H.-Bahrum Djamil, Mr Oei Tloe Tat, Ds T. Sihonqbing'
Eombong, Sarwono S. Soetardjo, Kqre! pupit'
Urbanus Poly-Nj,
Tresna $ungkawati Garnida, A.S._Dharta,
Firmansjah,
A. Bakai St. Lembang Alam, Sjamsu Harja-Udaya, Pang-koe
Usman Hamld, Mari'
bin Oemar, Soedjono- Tjiptopr-awiro,
nus Johannes Kapperd, Djafri, Maimunah, R. Soete^dj-o,
M.A. Chanafiah, Jban Torey, Soenarjo Oemarsidik, Achmad Boeshairi, Muhamad Djizulie Kartawinata, Utarjo, Raden umar Anggadiredja, Nur sutan Iskandar, _sayuiludin
gelar Sutan M-diano, Sjamsulhadi Kastari, R. - Do_eldjamil
Aaimitrardja, Sutan Muchamacl Jusuf Samalr, Sutimbul
Kertowisaslro, R. Usman Ismail, Sapija Mathys, Usryan
Mufti Widjaja, Soepardi, Karsono, Sumowarsito, Rt. Fat'
mah Chatilfi bzukhry Mochamad (Ratu Ifat), S_. No_tosuwir'
jo, R. Hasan Nata Permana, Izaak Riwtie Lobo, R.A. -Sri
kinah Kumpul, W.A. Lokollo, R. .soelamoelhadi, -K' $u'
hammad Afandi, H. Mohd Djafar bin Abdul Djalil, Sri S_oe.
mantri Martosoewignjo, Df Hasnil Basri, H. Husein Thaha,
Kwee Ik Hok, Andi Kasim, R. Apandi Wiradipura' Dq J.
B. Kawet, Mohamad Ahjar,' Wikana, Achmad Djoedjoe,
Sahamad'SudjOno, Soela-eman ,Effendi, Ds E. 'Uktolseja;
A.M. Joesoef Rasidi, Estefanus Kandou, Hadji Abdulhafidz

m7

bin Hadji Suleman, Mr R.H. Kasman Singodimedjo, Ab-

dulwahab Turcham, O.N. Pakaja, Raden Male Wiranatakusumah, Gulmat Siregarn R. Soendoro Hadinoto, Rustama
Ikrat, Moh. Fatchan, Hadji Masikoer, Hadji Abdulkabir,
Moh. Achijad Chalimi, Dachlan Loekman, Atang Moch.
Muchtar bin Tohir, Bey Arifin, Abdul Moe'in Usman bin
Abdul Moe'inn Jahja Jacqeb, Ismail Nongko, Samhudi,
Hendra Gunawan, Otong Hulaimi, Roesni Tjoetjoen,
Moechtar Moestopa, Raden Moeljono Moeljopranoto, Kasimun, M. Tahir Abubakar, K.R.T. Prodjodiningrat, Suparna Sastradiredja, H. Moh. Sadad Siswowidjojo, Aminuddin
Muchlis, Amir, Dr J.F. Mohede, Padmakoesoema, Muhamad Tauchid, Abdurachman Said, Hidajatdjati, Oe,mar
Said, Soedjatmoko.

Wakil Pemerintah:

Ketua: Saudara-saudara sekalian, Assalamu alaikurn
rvaraehmatullahi wabarakatuh!
Saudara-saudara sekalian, rapat kita buka.
Anggota-anggota jang telah hadir malam ini ada 289
orang, sedang untuk mentjapai quorlrm seharusnja ada
324 orang.
Maka dengan ini djumlah anggota jang hadir belum
mentjapai quorum.
Berhubung dengan itu, maka rapat kami tunda.
(Rapat ,ditunda pada djam 20.07 dan dibuka kembali

djam

20.26).

Ketua: Saudara-saudara sekalian, sekarang jang hadir
pada rapat ini ada 326 anggota dan quorum sudah tertjapai.
Sekarang Saudara Sekertaris akan membatjakan suratsurat jang masuk. Saja terangkan, bahwa diantara suratsurat jang kami terima ada surat pemberitahuan tentang
Undang-undang nomor 23 tahun 1956. Karena Undangundang ini mengenai dan untuk para anggota Konstituante
dan hanja singkat sekali, maka saja harap Saudara Sekertaris pun akan membatjakannja.

Sekertaris: Surat jang pertama masuk, adalah dari Saudara Njonja Supeni Pudjobuntoro, jang berbunji sebagai
berikut:
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,,Kepada jang terhormat Saudara Ketua Konstitu-

ante, Djalan Asia Afrika di

Bandung.

Merdeka.
Dengan ini dipermaklumkan

bahwa saja Njonja

Nomor
Supeni Pudjobuntoro, Anggota Konstituante
'1957
menjatakan
L4 Djanuari
50; sedjak tanggal
-diri
Konstituante
keanggotaan
dari
mengundurkan
tersebut.

Harap bantuan Saudara agar diusahakan supaja

Panitia Pemilihan Indonesia dapat menentukan pengganti saja dalam waktu sesingkat-singkatnja.
Hormat saja,

ttd. NJONJA SITPENI PUDJOBUNTORO"
Surat jang kedua berasal dari anggota iang terhormat
Rh. Koesnan.
,,Kepada iang terhormat Saudara Ketua Konstitu-

ante, Djalan Asia Afrika di

Bandung.

Merdeka.

Dengan ini dipermaklumkan bahwa sajl Rh. Koesnan, Anggota Konstituante nomor Bg sedjak langgal
14 Djanuari 195? menjatakan mengundurkan diri dari
keanggotaan Konstituante tersebut.
Harap bantuan Saudara agar dapat diusahakan supaja pinitia Pemilihan Indonesia dap.at. menentukan
ireirgganti saja dalam waktu sesingkat-singkatnja.

Hormat Saja,
ttd. Rh. KOESNAN''

Kemudian Surat Pemberitahuan tentang adanja Undang-undang nomor 23 tahun 1956, mengent PeT.gadilan
dan-Atjara-Pidana Chusus untuk Anggota Konstituante,
jang saja akan batjakan selengkapnja:
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,,UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1956
TENTANG
PENGADILAN DAN ATJARA PIDANA CHUSUS UNTUK
ANGGOTA KONSTITUANTE.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : bahwa_._perlu diadakan ketentuan tentang
pengadilan dan atjara pidana chusus untuk
Anggota Konstituante;
Mengingat : pasal 89, 102 dan 106 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dan
Undang-undang No.- 22 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 No. LL?);
Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG.UNDANG TENTANG PENGADILAN DAN

ATJARA PIDANA CHUSUS UNTUK ANGGOTA
KONSTITUANTE.

Pasal

1.

(1) Anggota Konstituante diadili dalam tingkat pertama
dan tertinggi djuga oleh Mahkamah Agung, berhubung
dengan kedjahatan dan pelanggaran djabatan, serta kedjahatan dan pelanggaran lain jang ditentukan dengan
Undang,undang dan jang, dilakukannja dalam masa pekerdjaannja.
(2) Undang-undang nomor 22 tahun 1951 (Lembaran
Negara tahun 1951 nomor 117) berlaku bagi Anggota
Konstituante.

Pasal 2.
Undang-undang nomor 75 tahun L954 (Lembaran

Negara tahun L954 nomor 150) tentang atjara pidana chusus

untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakjat berlaku untuk
Anggota Konstituante.

Pasal
Undang-undang
pember 1956.
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3

ini mulai berlaku

pada tanggal 10 No-

Ag,a_r

supaja setiap orang dapat mengetahuinja meme-

rintahkan ppn{undangan Undang-undang

ini

dengan

penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indoneiia.

Disahkan di Djakarta
pada tanggal 29 Nopember 1 g b 6
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO

MENTERI KEHAKIMAN,
ttcl.

MULJATNO
Diundangkan
pada tanggal 7 Desember 1956

MENTERI KEHAKIMAN,
ttd.
MULJATNO

t(

LEMBARAN NEGARA NO. 63 TAHUN 1956.
MEMORI PENDJELASAN
MENGENAI
USUL UNDANG.UNDANG TENTANG PENGADILAN
DAN ATJARA PIDANA CIIUSUS UNTUK ANGGOTA
KONSTITUANTE
Konstituante sebagai perwakilan Fusat kedudukannja
adalah sederadjat dengan Dewan Perwakilan Rakjat Pusat. Oleh karena itu; Anggota-anggota Konstituante hendaknja djuga diperlakukan sama dengan Anggota-anggota
Dewan Perwakilan Rakjat.
1. Dalam Undang-undang Dasar Sementara pasal 106
jang mengatur pengadilan forum, tidak disebut Ketuan
Wakil Ketua dan Anggota Konstituante. Akan tetapi
Undang-undang Dasar Sementara memberi kuasa kepada
Undang-undang untuk menundjuk pegawai-pegawai, anggota-anggota madjelis-madjelis tinggi dan pendjabat-pendjabat lain jang disebut dalam pasal 106 ajat (1) Undangundang Dasar Sementara.
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Oleh karena itu maka dalam Undang-undang ini ditentukan, bahwa Anggota (termasuk Ketua dan Wakil Ketua)
Konstituante dalam tingkat pertama dan tingkat tertinggi
diadili oleh Mahkamah Agung berhubung dengan kedjahatan jang dilakukan dalam masa pekerdjaannja.
Dengan ketentuan ini sesungguhnja Anggota-anggota
Konstituante dengan sendirinja djuga akan diadili oleh
Mahkamah Agung berhubung dengan kedjahatan dan pelanggaran lain jang ditentukan dengan Undang-undang
sebagaimana jang disebut dalam pasal 106 ajat (1) Undang-undang Dasar Sementara.
Meskipun demikian untuk mentjegah keragu-raguan, maka dalam Undang-undang ini ditetapkan bahwa Undangundang No. 22 tahun 1951 berlaku bagi Anggota Konstituante.

2. Untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakjat diadakan
aturan-aturan chusus mengenai atjara pidana jang dimuat
dalam Undang-undang No. 75 tahun 1954 tentang atjara
pidana chusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakjat.
Djaminan-djaminan terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakjat dalam melaksanakan tugasnja itu hendaknja dilakukan djuga terhadap Anggota'Konstituante. Oleh karena itu maka dalam Undang-undang ini ditentukan, bahwa
Undang-undang No. 75 tahun L954 berlaku untuk Anggota
Konstituante.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO. LIO?"
Sekian, Saudara Ketua, mengenai surat-surat jang masuk.

Ketua: Saudara-saudara sekalian, disini perlu saja djelaskan, bahwa sebelum kedua Anggota itu mengundurkan diri,
djurnlah anggota-sidang ada 487. Maka dengan pengunduran dua anggota itu sekarang anggota-sidang mendjadi 485.
Saudara-saudara sekalian, pemberitahuan tentang Undang-undang Peradilan, dan Atjara Pidana untuk Anggotaanggota Konstituante, jang tadi telah dibatjakan itu, akan
diperbanjak dan dibagikan kepada Saudara-saudara sekalian.
Saudara-saudara sekalian, atjara rapat malam ini ialah:
keterangan singkat dan djawaban daripada Panitia Pelapor
atas pertanjaan-pertanjaan atau hal-hal jang belum dipanLzz

dang dlelas oleh pembitjara-pernbitjara dalam pernandangan umum babak pertarna mengenai rantjangan Peraturan
Tata-tertib jang dihasilkan oleh Panitia'Chusus.
Maka sekarang saja persilakan Panitia Pelapo,r.

Fanitia Pelapor (Firmansjah): Saudara Kefua dan Saudara-saudara anggota jang terhormat, disini saia atas nama
Panitia Pelapor dan Komisi Redaksi dari Panitia Chusus
rantjangan Peraturan Tata-tertib Konstituante akan me-

njampafuan pendjelasan singkat dan djawaban atas pemandangan umum babak pertama tentang rantjangan Peraturan tfata-tertib Konstituante, iang kesemuanja ini telah
terhimpun dalam satu naskah iang ada' pada tangan
Saudara-saudara sekalian

PENDJELASAN SINGKAT DAN DJAWABAN TENTANG
RANTJANGAN PERATURAN TATA.TERTIB KONSTI.
TUANTE ATAS PEMANDANGAN UMUM BABAK PER.
TAMA.
(Disusun oleh Panitia Pelapor dan Komisi Redaksi dari
Panitia Chusus Rantjangan Peraturan Tata-tertib Konstituante).
Pendahuluan.

a.

b.

Dalam k.t.*pttan jang diberikan oleh Sidang Pleno
Konstituante kepada kami guna memberilrt_n pendjglasan dan n.djawiban jang b-ersifat teknis-informatoris
dari pada'hisil Pemandangan umum Bahak Pentama
mengenai Pembahasan nintiangan Peraturan TatatertiE jang dibuat oleh Panitia Chusu,s, Panitia -Pelapor
beisafra-sama Komisi Redaksi sete'lah mengadakan
-empat
kali railat, telah dapat menjusun peldjelasan
sinlt<at dan djawaban sesuai dengan batas-batas tugasnja.

Fanilia Petapor bersama-sama Komisi_

Redaksi -dari
Panitia Chusus, mengingat dan sesuai dengan bidangtugas dan waktu, memberikan guatu_p_endjelasal siltgkaT dan djawaban, jang dibaginja dalam dua bagian
pokok sebagai berikut:
Jang neisifat umym-antara lain b.erigi pendjelas-

i.

an-p-endjelasan

singkat mengenai Laporan'per-

tama.
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2. Jang bersifat chusus berisi

djawaban-djawaban
tekriis-inforrnatoris atas pemandangan umum babak pertarna dari pembitjara-pembitjara.

I.

Umum.

1.

Panitia Pelapor dan Komisi Redaksi dari Panitia Chusus Pembahas Rantjangan Peraturan Tata-tertib atas
nama Panitia Chusus tersebut te'rlebih dahulu mengutjapkan banjak terima kasih atqs segala utjapan
pehltrargaan dan kritik iang ditudjukln -keptdanja.
itu kami terima dengan baik dan dengan
I(esemuanja
-lapang
serta tak lupa pula kami mengutjapdada jang
kan sjukur.
Segata penghargaan itu akan kami pergunakan_ sebagai pen-awai htti dan segala kritik tersebut akan
ki6 pergunakan serta perhatikan sebaik-baiknj-a - sebagaf koieksi dihari-hari jang akan datang didalam
kit-a menghadapi tugas kita jang lebih berat.
Walaupun Panitia Chusus telah dapat menjampaikan suatu Rantjangan Peraturan Tata-tertib, jaqg d.irasanja belum sempurna itu. ditambah lagi setel+-| i"
meneiima kritik-kritik, tidaklah hal itu mengetjilkan
hatinja, malahan Panitia Chusus tetap bergembira dan
bersehang hati dapat menunaikan tugasnja jang telah
dibebankan oleh sidang pleno iang terhormat.
Menurut peri-bahasa:
,,Tidak ada gading iang tidak retak," gading retak
I

2.
a.
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semuanja.

Selandjutnja disini kami ingin memberikan pendjelasan iingkat mengenai Laporan iang pertama sebagai penjempurnaan dari pada Laporan itu:
Kegiatan Pimpinan.
Sesuai dengan pembagian tugas dan menurut keperluan jang ditetapkan oleh Ke,tua, maka Ketua dan
Wakil-wakil Ketua memimpin rapat-rapat Panitia Chusus se'tjara be'rgiliran dan mengikuti rapat-rapat Ke'
lompok, Panitia Pelapor serta Komisi Redaksi.
Dalam laporan jang pertama telah ditjantumkan
beberapa kegiatan Pimpinan jang dapat dibatja pada
halaman 1 dan halaman 4, walaupun belum begitu
djelas disebutkan.

b.

c.

Djalannja perrnusjawaratan.
Panitia Pelapor dan Komisi Redalisi sebenarnja
telah sepakat untuk djuga menjampaikan segala djalannja permusjawaratan dalam Panitia Chusus, K.:
lompok-kelompok, Panitia Pelapor dan Komisi Redaksi
kepada Sidang Pleno iang terhormat, guna lebih memudahkan anggota-anggota iang terhormat dalam
pembahasan Rantjangan Peraturan Tata-tertib ilttg
dibuat oleh Panitia Chusus itu. Akan tetapi sangatlah
disajangkan karena beberapa kesulitan teknis Pad?
Sekertariat Konstituante, bahan-bahan iang dimaksud
belum lagi dapat disampaikan bersamaan dengan
laporan-laporan kami ini. Djalannja ,d1n tjatatantjatatan dari permusjawaratan itu telah tersimpul
dan terhimpun dalam:
(1) Risalah tengkap Panitia Chusus dari mulai Rapat
kesatu sampai dengan Rapat keduapuluh empat;
(2) Laporan-lapbran Kelompok I sampai dengan Kelompok V;
(3) Lapbran-Iaporan ke I sampai dengan ke V dari
Panitia Pelapor dan
(4) Laporan dari Komisi Redaksi.
Mengingat, bahwa dalanr Panitia Chusus duduk
Wakil-wakit dari semua aliran dan tiap anggota Pa'
nitia Chusus itu telah meinpunjai semua bahan permusjawaratan, maka, adalair baiknja, , djika anggotaanggota jang terhormat lainnja b.:nupyng?n dengan
wakil-wakitnja jang duduk dalam Panitia itu.
Tugas dari Panitia Chusus.
telah disebutkan mengenai tu_gry Panitia
walaupun
^dalam
Laporan iang pertama, disini kami
Chusus
masih menganggap perlu untuk menegaskan dan
mendjelaskannja sekali lagi sebagai berikut:
panitia Chusus dibentuk oleh rapat pleno ,ke 19
Konstituante pada tanggal 26 Nopernber 1956, dengan
tugas:

(1) meregistreer segala penclapat
;
-dari
fihak-ffnak
pendapat
(Zi meneiima
iang diluar
Panitia;
(3) selandjutnja menghimpun dan menjusunnja dalam
suatu rantjangan.
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ini kami persilakan anggota-anggota jang
terhormat jang masih menjangsikannja, memhatja
Dalam hal

dan,mempeladjari risalah-resmi Sementara Konstituante rapat ke 19 tanggal 26 Nopember 1956 djam
20.00 halaman 22 kalimat-kalimat terachir
Mengenai tugas Panitia Chusus inipun telah pula
diciteer oleh Ketua dalam pidato pembukaannja pada
rapat pleno tanggal 14 Djanuari L957, jang berbunji
sebagai berikut:
,,menghimpun segala pendapat mengenai Peraturan
Tata-tertib Konstituante untuk memudahkan pembahasannja didalam Rapat Pleno". Pendjelasan dan
penegasan seperti tersebut diatas perlu kami kemukakan disini, untuk menghindarkan simpang-siurnja
pembitjaraan dan kesangsian beberapa anggota pem-

bitjara jang terhormat, jang dalam

pemandangan
umum babak pertama ada jang menambah ataupun
hendak mengubah tugas Panitia Chusus itu, jang berarti didalam hal ini menurut pendapat kami, pembitjara-pembitjara jang terhormat itu hendak mengubah
ketentuan jang telah diputuskan oleh rapat pleno ke
19 tersebut.

d.

Dasar pegangan menjusun Rantjangan Peraturan
Tata-tertib.
Mengenai

ini telah dimuat dalam laporan jang pertama dari Panitia Pelapor (batja halaman 2 Bagian

II kalimat kedua).

Tetapi baiklah disini kami djelaskan lagi sebagai berikut:
Dalam menetapkan dasar pegangan untuk menjusun
Rantjangan Peraturan Tata-tertib jang baru, Panitia

Chusus telah sepakat untuk menggunakan Rantjangan Peraturan Tata-tertib dari Panitia Negara sebagai
pegangan, karena baik dari rapat pleno maupun dari
anggota-anggota Panitia Chusus tidak ada pegangan
jang lain dikemukakan. Didalam hal ini tidaklah setjara mutlak Rantjangan Peraturan Tata-tertib dari
Panitia lr[egara itu harus didjadikan pegangan, karena
kepada setiap anggota Panitia Chusus itu tetap diberikan kesempatan untuk mentjari dan mengemukakan
bahan-bahan jang lain.
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Terniata disast pembahasannja didalam Kelompok'
kelompbk, semua anggota Panitia Chusgs.!-*ttP ryelggunakin Rantjangan-eeraturan Tata-terti-b dari _Paiitia Negara siebagai pegangan, dengan mengadalqn

perubahan-perubahan disana'sin! dlqlam -Pqqal-gasalnj a
?nengenai &liwa dan susunan kalimat-kalimat serta

jang disusu.n
oleh Ketu-a dan Wakil-wakil Ketua iang sepenuhnja
dapat diterima oleh rapa! pleno Panitia _Chusus, diseiuaikan dengan perkemballgan pikiian dalam rapatrapat pleno dari Panitia Chr.tsus.
Sebagai tjontoh umpamanja dalarn rantjangan se-

kata-J<atanja. Adapun tentang sistimatik

karang ini:
Bab t6ntang Sidang dan Rapat-rapat Plens didahulukan dari $b tentang Paniti-a Persiapan Konstitusi.
Alasannja ialah: Sidang dan rapat-rapat-plen-o- Kol'
stituante adaUfr instansi J*ng tertinggi dalam Konstituante, sedangkan Panitia Persiapan Konstitusi hanja
merupakan salah satu unsur iang utama dan jang terpenting
sidang dan rapat pleno- Makidari
atas dasai ketentuan tersebut itu pulalah
Komisi Redaksi dari Panitia Chusus menj'usun urutan
Bab-bab, Bagian-bagian dan Pasal-pasalnja.
Penjusunan urutan dari pada pendapat-pendapat,
sehingga terdapatnja pendapat-pendapat; umpamanja:
ketiga, dan seterusnjapertama,
' Sebagiankedua,
besar mengenai pendapat pertama diambil
dari Rantjangan Peraturan Tata-tertib dari Panitia
Negara sete'ta,tr diadakan perubahan dimana-- perlu
mengenai djiwa, kalimat dan kata-katani3. - Karena
itu didalam Rantjangan Peraturan Tata-tertib ini pada
tiap nomor pasal ditja4@mkal J*gi nomor pasal ians
diliurung, jahg maksudnja adalah nomor pasal asal
dari nomor-nomor pasal dari Rantjangan Peraturan
Tata-tertib dari Panitia Negara.
D,emikianlah seterusnja, bila ada pendapat lain
mengenai sesuatu pasal iang tidak ada kebulatan pgndapal, ditjantumkan sebagai pendapat $edu_a, ketig_a
dan seterusnja, djuga mengBnai ajat ajat dan anak
ajat-ajatnja.
_

Tefapi perlu kami djelaskan disini, penjebutan

ataupun penempatan pendapat pertama, kedua, keti-

ga dan seterusnja itu bukan sebagai pemberian prioritet pertama, kedua, ke,tiga dan seterusnja. Kesemua
pendapat sama tingkat dan deradjatnja; tjara kami
menjusun ini hanja untuk memudahkan bagi rapat
pleno untuk memilih satu diantaranja, ataupun menolak kesemuanja dan membuat serta menetapkan jang
baru.
Soal ini adalah terserah pada rapat pleno sendiri.

e.

Proses pelaksanaan tugas oleh Panitia Chusus.

1. Dalam rapat+apatnia pada minggu

pertama Pa'
nitia Chusus antara lain menentukan atjara'atjara
dan hari-hari rapat.
Kemudian menetapkan dasar pegangan untuk menjusun rantjangan peraturan tata-tertib jang baru.
Selandjutnja dianggap perlu oleh Panitia Chusus
untuk segera membentuk Panitia Pelapor, sebelum
dia mulai mengenai pembahasan materi. Susunan
keanggotaannja telah dimuat dalam Laporan iang
pertama. Hanja perlu didjelaskan disini, bahwa
Ketua dan Sekertaris dari Panitia Pelapor itu diatur setjara bergiliran.
2. Kemudian dalam minggtr pertama itu djuga dimulai dengan pemandangatt umum, jang terdiri dari
dua babak.
3. Dalam rapat-rapat minggu kedua dan setelah selesai pemandangan umum, dibentuklah Kelompokkelompok Kerdja I sampai dengan V. Mengenai
susunan dan tqgas masing-masin$ Kelompok telah
dimuat dalam Laporan jang pertama.
Hanja perlu kami djelaskan distni mengenai susunan lengkapnja sebagai berikut:

Kelompok I.

:

Ketua

: Saudara Mr Achmad
Astrawinata

Wakit-Ketua
Pelapor

: Saudara

:

R.

Muha-

Mr

J.C.T.

mad Sjafei
Saudara S. Notosu-

wirjo
Saudara

Simorangkir
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Anggota-anggota

(Saudara-saudara

:

jang lainnja seperti
jang tertjantum da'

lam Laporan perta'

ma).

Kelompok II.

:

Saudara Nur Sutan
Iskandar
Saudara H. Abubakar Jusuf
Saudara Abdul Madjid L. Mandja

Ketua

Wakil-Ketua

:

Sekertaris-

:

Pelapor

:

Anggota-anggota

:

Saudara Soeratno
(Saudara-saudara
jang lainnja sePerti

jang tertjantum da'

Iam Laporan Pertama).

Kelompok

III.

: Saudara

: Ketua
Sekertaris/

Moehamad
Soekarna Sutisna
Sendjaja

-r

t:

Saudara Firmansjah

Pelapor )

Anggota-anggota

(Saudara-saudara

:

jang lainnja seperti
jang tertjantum da-

lam Laporan

Perta-

ma).

Kelompok IV.

:

i

Saudara Prof . S.M.
Abidin
Saudara Suparna

Pelapor

:

Sastradiredja
Saudara Soemarto

Anggota-anggota

:

Ketua

Sekertaris

:

(Saudara-saudara
jang lainnja sePerti
jang tertjantum da-

lam Laporan perta-

ma).
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:

Kelompok V.

Ketua

t

a

Sekertaris/

l

Pelapor

)

Bakry
Saudara Rustama

L:

Anggota-anggota

Saudara K.I-I. Umar

Ikrat
:

(Saudara-saudara

i3frg ,?ifi?"i,'ffi"Ji1
lam Laporan pertama).

Perlu ditambahkan, bahwa Wakil-wakil Ketua Konstituante dalam tiap rapat kelompok-kelompok ikut
hadir setjara bergiliran dan berganti-ganti.
4. Dalam achir minggu kedua dan- pada permulaan
Tinggu ketiga, dimulai pembahasan dari pada ha$il pekerdjaan Kelompok-kelompok datam rapat
pleno Panitia Chusus.
5. Selesai pembahasan hasil pekerdjaan Kelompokkelompok, oleh Panitia Chusus dibentuk Komisi
Redaksi, jang tugas dan anggota,anggotanja telah
tertjantum dalam Laporan pertama.
Kelengkapan susunan Komisi Redaksi itu aclalatr
sebagai berikut:

: Saudara Nur Sutan Iskandar

Ketua

Sekertaris/

Pelapor

)

I

:SaudaraFirmansjah

Anggota-anggota : (Saudara-saudara jang lainnla seperti jang tertjantum

.

6.

7.

Pada hari-hari terachir setelah selesai pekercljaan
Komisi Redaksi dan dilaporkannja, maka panitia
Chusus mulailah dengan pembahasan sepasal demi
sepasal jang selesai dilakukannja dalam dua kali
rapat pleno Panitia Chusus dan berachir dalam
Igpat pada tanggal 22 Desember 1956 djam 20.00.
Karena sudah sempitnja waktu untuk pengiriman
rantjangan Peraturan Tata-tertib itu kepada Sau-

dara-saudara
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il.

dalam Laporan pertama).

jang terhormat

kedaerah-daerah,

lI.

maka hasil pembahasan dalam rapat teraehir itu
segera sadja dironeo dan dikirimkan sebelum diadakannja kembali koreksi tik dan susunan kalimat senta kata-katanja oleh Komisi Redaksi.
8. Baru kemudian diadakan koreksi kembali oleh
Komisi Redaksi jang terus bekerdja sampai tanggal 27 De,sember 1956, Jang te,rnjata pada Rantjangan Peraturan Tata-terfib jang telah dikirirnkan itu banjak terdapat kesalahan-kesalahan, jang
selandjutnja rantjangan itu perlu diperbaharui
seluruhnja. Sedangkan pengoreksian da,lam meroneonja dilakukan oleh Panitia Pelapor mulai
tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 Djanuari 19bT.
L Rantjangan Feraturan Tata-tertib jang telah diperbaharui itu kini telah ditangan Saudara-saudara
jang terhormat untuk dibahas lebih landjut.
Demikianlah proses tentang pelaksanaan tugas Panitia Chusus jang telah ditugaskan oleh Sidang Pleno
:!ang terhormat padanja.
Chusus. (Djawaban jang bersifat teknis-informatoris
dan pendjelasannja atas pertanjaan dalam
pemandangan umurn babak pertama).
Dalam Pemandangan umum babak pertama ada 32
pembitjara, terdapat hanja 6 (enam) pernbitjara jang
mengadjukan pertanjaan jaug bersifat teknis-informatoris, jang akan kami berikan djawaba.n dan pendjelasan satu pe,rsatu, seperti dibawah ini:
1. Jang terhormat Saudara K.H. Tjikwan.
Pertanjaan : mengenai kegiatan pimpinan Konstituante clalam Panitia Chusus dan
bagian-bag!ann ja.

r

pendjetrasan I Umum ajat 2
(a) tersebut diatas.
Jang terhormat Saudara Siau.w Giok Tjhan.

Djawaban : lihat

2.

Per:tanjaan'

fl *i3lxl?**Hi'T,1Til?r,#'
e.

n*o-

dapat;
cljawaban teknis-informatoris belum dilaksanakan.

Djau'aban : a. tihat pendjelasan I Umum ajat
2 (b) tersebut diatas.
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b.

berpendapat, adalah sebaiknja
dan lebih sempurna bila alasanalasan mengenai berbagai penArdt
tiberikan tingiung

id

nanti oleh pengusul-pengusul
ataupun jang

ikut menjetudjui-

c ffix'inffi::TJT:

waban teknis-informatoris clilakukan sesudah pemanclangan
umum.

3.

Jang terhormat Saudara Andi Gappa.
Pertanjaan : Atas dasar apa menempatkan dan

Djawaban :
4.

rusnja.
Lihat pendjelasan I Umum
(d) ka,limat-kalimat terachir.

ajat

2

Jang terhormat Saudara Mr Kosasih.

Pertanjaan : a. Tidak adanja hubungan

Djawaban :

satu

pasal dengan pasal jang lain atau
Bagian satu dengan Bagian jang
lain.
b. Soal susunan kata (redaksi).
a. Berpendapat, tetap ada hubungan satu pasal dengan pasal lain
ataupun satu Bagian dengan Bagran lain, bila rantjangan itu
dibatja/dipeladjari seluruhnja
dan tjara memilih pendapat-pen-

dapat jang ada hubungannja

satu sama lain. Karena, apa jang
ditjantumkan dalam rantjangan
itu adalah berbagai-matjam pendapat dari anggota-anggota.
b. Soal perbaikan redaksi (kalimat
dan kata-kata) adalah sebaiknja
bila dibahas pada saat pembahasan sepasal demi sepasal nanti.
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5.

Jang terhormat Saudara Baheramsjah St. lndra.

Pertanjaan :

a.

b.

Tugas apa iang diberikan kepada Panitia Chusus?
Sudah bubarkah ini sesudah
pelaporan atau belum?

c.

bjit<a sudah bubar,

d.

Djikalau belum bubar, kaPan

e.

siaPakah

jang memberi djawaban jang timbul dalam Babak Pertama?

saat nrenjatakannja bubar?
Mengapa bahan-bahan untuk

pembuatan Rantjangan

Tataiertib Konstituante ini sebagian
besar diambil dari hasil Pekerdjaan Panitia Negara iang di?n€t<at tidak sesuai dengan Pasal 76
Undang-undang Dasar Sementara?
t. Bisakah perumusan-Perumusan
jang telah- dihasilkan oleh Pani'
iia Chusus dilengkaPi lagi dan
disusun lebih sempurna sehing'
ga ada sistimatik iang selogis-

logisnja.
g.

Bigaimanakah alasannja

dan
dari manakah datangnja cljumlah 10 (sepuluh) didalam Pasal
29 Bagian V halaman 9, djumlah
15 (limabelas), 10 (sePuluh) dan
15 (limabelas) dengan maksimum 20 (duaPuluh) Pada Pasal

59 Bab IV, halaman 23, djumlah lL (sebelas), 10 (sePuluh) dan

(limabelas) serta sebanjakbanjaknja 20 (duaPuluh) dalam
pasal 63 Bab V halaman 25?
Lihat pendjelasan I Umum eiat
2 (c) tersebut diatas.
b. Karena Panitia Chusus dibentuk
oleh rapat pleno maka Pembubarannjapun harus oleh raPat
pleno pula. SamPai hari ini ra-

15

Djawaban
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pat pleno belum membubarkan

c.
d.
e.

f.

g.

6.

Panitia Chusus ini.
Terserah kepada kePutusan ra'
pat pleno.
Terse'rah kepdda kePutusan rapat pleno.
Lihat pendjelasan I Umum aiat
2 (d) tersebut diatas.
Apa jang telah disampaikan oleh
Panitia Chusus adalah merupakan usaha jang maksimun, mengingat akan waktu iang diberikan
padanja.
Soal mengubah dan menambah
ataupun melengkapinja _terserah
kepada rapat pleno sendiri.
Apa jang tertjantum dalam Rantjangan Peraturan Tata-tertib
itu adalah merupakan, himpunan
pendapat.pendapat dari berbagai anggota, maka karenanja
tentang alasan-alasannja adalah
lebih baik didengar sendiri nanti
pada saat pembahasan sepasal

demi sepasal.
Jang terhormat Saudara Njonja Soenarjo l\[angoen'
poespito.

Pertanjaan : Dimana dan bagaimana status

Pa-

nitia Musjawarat Konstituante?
Djawaban : Lihat dan batja Bab IV pasal 59

sampai dengan pasal 62 Rantjangan

Peraturan Tata-tertib ini.
Penutup,

Demikianlah pendjelasan-pendjelasan dan cljawabandjawaban jang dapat kamf sampaikan/berikan kepada
Saudara-saudara jang terhormat atas pemandangan
umum babak pertama
Kami hanja riengharap semoga dengan pendjelasanpendjelasan sepe,rti tersebut diatas, lebih banjak/djelas memberikan gambaran guna pembahasan Ran284

t

tjangan Peraturan Tata-tertib

ini,

agar $n_at kita

segera mulai dengan pembahasannja sepasal demi se-

pasal.

Sekian, Saudara Ketua, terima kasih.
Bandung, 2L Djanuari 1957,
Panitia Pelapor dan Komisi Redaksi

dari
Panitia Chusus
R antj ant?rl3rl?|t;ffi rata-t erb it
.

Ketua: Saudara-saudara Sekalian, demikianlah laporan
jang disampaikan kepada Saudara-saudara mengenai ke-

terangan singkat dan djawaban atas pemandangan umum
para anggota dalam babak pertama mengenai rantjangan
Peraturan Tata-tertib itu.
Semoga keterangan singkat dan djawaban itu {apat
membawa pengertian iang lebih djelas, sehingga dapat
membawa kita kepada kelantjaran dalarn pembitjaraan
kita nanti dalam pemandangan umum babak ke II dan
pembitjaraan selandjutnja, dimana kita memasuki pembisepasal demi sePasal.
tjaraan
Dengan-ini selesailah atjara kita malam ini.
Kami umumkan kepada Saudara-saudara sekalian, bahr,va besok pagi akan diadakan rapat p1eno, atjaranja jaitu:
pemandangan umum babak ke II.
Dalam lial ini perlu kami djelaqkan pula, bahwa dalam
pemandangan umum babak ke _II itu jang dapat. mengambil kesempatan berbitjara hanjalah para anggota iang telah
mengambil kesempatan berbitjara dalam ba.ba\ pertama.
Dan sebagai pengumuman tambahan dari pimpinan ialah bahwa Saudara-saudara Ketua Fraksi, oleh Ketua
Konstituante diminta berkumpul sesudah rapat ini ditutup.
Djadi untuk djelasnja, sesuda! rapat ini kita tutup,
Ketua-ketua Fraksi diminta oleh Ketua Konstituante untuk berkumput bersama-sama dengan Wakil-wakilnja diruangan jang dulu dipakai oleh Seksi-seksi.
Dengan ini rapat saja tutuP.
Rapat ditutup djam 21.00.
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KONSTITUANTE REPUBLIK trNDONESIA.
Sidang ke I, (tahun 195?) RaPat ke 9.
Hari Selasa, 22 Djanuari 1957.

(Djam panggilan:
Atjara

09.00).

: Pemandangan Umum Babak ke II tentang Rantjangan Peraturan Tata-tertib

Konstituante.
: K.H. Fatchurrachman Kafrawi.
Ketua
Sekertaris : Mr Usep Ranawidjaja.
Anggota jang hadir: 355 orang.
Soemarto, A. Sjafiuddin, Anwar Sutan Amiruddin, Kijai
Hadji Sapari, Tony Wen, Ir Soeroto Mangoensoemarto, Andi Gappa, M. Bannon Hardjoamidjojo, Soewarti, Hutomo,
Mr J.C.T. Simorangkir, Mr Renda Saroengallo, G. Winaya,
K.H.M. Rodjiun, Rd. Hamara Effendy, Kasim, Ischak

Surjodiputro, A. Yasin, K.H.M. Sjukri, A. Anwar Sanusi,
K. Hadji M. Ramli, Djamhari, Abadi, Baheramsjah St. Indra, R. Hendrobudi, K.H. Achmad {phary, Ir Sakirman, Nj.
Hadji Ibrahim Siti Ebong, Nj. Siti Salmi Sismono, Soesilo
Prawiroatmodjo, Dr Sudibjo Widjojokoesoemo, M. Sumbarhadi, Nj. Amir Sjarifudin Djaenah, Achmad Sumadi, Prof.
S.M. Abidin, Moh. Munir, K.H. Taufiqurrachman, Prof. Dr
Prijono, Nj. Kamsinah Wirjowratmoko, Ir Setiadi Reksoprodjo, Tan Ling Djie, Sarmidi Mangunsarkoro, Asnawi
Said, Raden Hadji Achmad Hasbullah, Mohamad Sjafei
Wirakusumah, Prof. H. Abdul Kahar Muzakkir, Mohamad
Pattisahusiwa, Dr J. Leimena, Drs A. Raya Rangga Andelo, Abdu1 Radjab Daeng Massikki, Hadji Abdullah Addari,
Nj. Sulasmi Mudjiati Sudarman, Hadji Zainal, Mr Wilopo,
Osman Raliby, Soediono, H.M. Zainuddin, Zainoel Abidin
Sjoe'aib, Nj. lVlien Sutari Abdul Gani Suriohusumo, Soedijono Djojoprajitno, Bisri Kijai Hadji Mustadjab, H.M. Salim Fachry, Miek Nirahuwa, Baraba Abdullah, Umar Salim Hubeis, Frof. Mr Dr R.M. Soeripto, Sudarmadji, R.M.
Ali Mansur Achmad Nawawi Saleh, Nj. Suwardiningsih,
Mochamad Tam, Achmad Zakafia, H. Ridwan, Maschoen
Hadji Achrnad Fauzy, Nj. Adiani Kertodiredjo, M. Ng. Ge287

de Sosrosepoetro, Dr Imenudin, S.U. Bajasut, Moenawar
Djaelani, Hermanu Adi Kartodihardjo, K.H. Sauki Ma'sum
Chahd, R.II. Aliurida, K. Hadji Moh. Toha, Kijai Abdulmanab Murtadlo, R. Mochtar Praboe Mangkoenegara, Kasijati,
Ahjak Sosrosugondo, K.H. Abdoel Channan, Datoe Poetra-

waii, K.H. Achmad Zaini, H. Nachrowi Thohir, Sajogia
Hardjadinata, H. Soekron, K.R.H. As'ad, Kijai Hadji Harun, K.H.A.S. Mansjur, K.H.A. Bakrisidiq, Nihajah, Ali
Masjhar, Hadji Abu Sudja, Alwi Murtadlo, R.D. S_oeparta
Parfawidjaja, K.H. Anas Machfudz, Sastrodikoro, Kiiai Za'
hid, MutjaOi Notowardojo, H. Moh. Thohir Bakri, Hardjg-

soemarno, Rd. Soenardi Adiwirjono, Achmad Anwar, Mr
R.M. Abdulmadjid Djojohadiningrat, Muntaha, Sarikoen
Adisoepadmo, Alimarkaban Harsono, R. Sudjarwo H?tyowisastrb, Muharnad Hasbi Ash StriddieqY, Dr Soembadji, Dr
R. Surjodipuro Parijono, H. Soetadi, ,tedjg'--S. Sardjono,
Dr Sahir Nitifrardjo,-M. Praktikto, H. Muchidin al. Churaifis, Abctul Djamri lt{isbach, tVir $oejoedi, Aqhma-d Mudatsir, K.R.H. AnOuUafr Awandi, Kijai Hadji Ali Maksum, H.
Mr'Kasmat, K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi, R. Sardjono,
S.D. Susanto, Prof. Ir Purbodiningrat, AffanOetomo, Nj.
-Kusumodirdjo,
Ni. Solichah Saifoedin, _Soegito
di, Suhlri
-Mohamad
Jusuf, Mochamad Salim,
alias Danoesoegito, Mr
Soelardi, Saleh Abdullah, Kijai Hadji Mochamad Cholil'

Achmad Dasuki Siradj, Toeraichan Adjhoeri, Soepardan
Martosoewito, Roespandli etmowirogo, Mochtar, Sadji Suutrosasmito, Karkono Paitokusumo al. Kamadjaja, Mr I{.R.
T.S. (Soedarisman) Poerwokoesoemo, DI! B. Mang .R.ng
say, Baswedan Abdulrahmaq, z_ainul lAgifin, D{ EogstamaOji'Xijai Hadji Maksum, M. Kamlyidjaja_ Sujud,^IVIoehaniaO Sbekarna Soetisna Sendjaja, Madomiharna, Suratno,
R. Soegana Ganakoesoemah, Mas Mqh.aryad Bach-ar,- Sjacle}i Hasa"n, oesmadi, Asmara Hadi, Hadji Mas Aop Muhamad,
K. Hadji Abdulrachman, K.R.R.H. Moh. Noh Idris, Boediman'iriasmaraboedi, Radja Kaprabonan' Enin Sastraprawira, Dr M. Gunawan Partowidigdo, Raden Bryga Adiwi
nata, H. Abubakar Jusuf, Hadji Husein, R. Abdurochman
Wangsadikarta, Hadji Muhamad Dachlan, Rd. Hollan Soekmadi-ningrat, Muharnmad Rusjad" Nurdin, Oja Sornantr! Rd.
Soeparno, R. Mohammad Siafe'r, Abu pqlar,$-choTd D-asuki, 'Raden Sutalaksana, K.H. Dimjatl D. Sgk?Idi, F.udii
Aij*awi, K. Moehamad Sjadjari, H. Ismail Dahlan Diuru
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Mohainad Toha bin moh. Nur, Haaii Umar Eakry, Hadji Mansur Dt. Nagari Basa, H. Sjamsiah Abbas,
Hadji Sjarkawi Abdulwahid, Tengku Bay bin Tengku Mahmud, Mochtar Husin, Sjech lbrahim Musa,. Dr Abdul Matr&p, Hadji Abdul Rahim Abdullah, Edward Doran Damanix, Muhammad Ali Hanafiah Lubis (MAHALS), Anwar Nasution, Rumani Barus, M. Arsjad Th. Lubis, Zainal Abidin
Nurdin, Hadji Muda Siregar, H. Adnan Loebis, M. Sabri
rVlunier, Ibranim Usman, Hadji Ali Usman, Muzani A. Rani, Willibrordus Hittam, H. Mhd Basiuni bin H. Imran,
Abdullah Jazidi, H.M. Marwan Nur, Hadji Abdurachman
bin Ismail, Darmawi Munawir, H.M. Hanafi Gobet, H. 'Hu,.
Abdulhamid, Sajid AbU.bakar
sain Qadry, Hadji Ruhajah
Alayderusl os Wilhelm Johannis Rumambi; Drs" I:d Ofrei
Mariarfa, J.J. Detaq, H.S. Djamalluddin Dg. Paremma:Abdurrahman Sjihaab, Pallawarukka, Abdu1 Muin Daeng'Myala, Siti Ramlah Aziez, Abdul Rahim Munier, Daeng Maradja Lamakarate, Siswosudarmo, Mohamad Arifin, I Gusti

Aiam,

Ketut Ngurah, A.J. Toelle, Gulam, B.J. Manek, Alimin,
Setiadi Surasto, Kijai Hadji Akrom Chasaeni, Mr Ahmad
Astrawinata, Kijai Hadji Munif, K.H. Dahlan Abdoelqohhar, K.H. Gozali Asj'ari, Mas Djajengskarso, Abdulmadjid
L. Mandja, Mohamad Natsir, K. Moch. Machfudz Effendie,
H. Bahrum Djamil, Mr Oei Tjoe Tat, Nj. Mr Tutilarsih

Harahap, Ds T. Sihombing, Urbanus PoIy Bombong,' Sar;,
wono S. Soetardjo, Karel Supit, Firmansjah, Nj. Tres$fgSungkawati Garnida, A.S. Dharta, A. Bakar St. Lembang
Alam, Sjamsu Harja-Udaya, Pangkoe bin Oemar, SoedjonoTjiptoprawiro, Usman Hamid, R. Moedjoko Koesoemodirdjo,
e-chmad Bastari bin Achmad Daud, Marinus Johannes Kap'
pers, Djafri, Maimunah, R. Soetedjo, M.A. Chanafiah, Jean
Torey, Soenarjo Oemarsidik, Djoko Oentoeng, Achmad
Boeshairi, Muhamad Djazulie Kartawinata, Utarjo, Raden
Umar Anggadiredja, Nur Sutan Iskandar, Sawirudin gelar
Sutan Malano, Sjamsulhadi Kastari, R. Duldjamil Adimihardjo, Sutan Muchamad Jusuf Samah, Sutimbul
Kertowisastro, R. Usman Ismail, Sapija Mathys, Usman
Mufti Widjaja, Soepardi, Slamet S., Karsono, Soemawarsi.
to, Rt. Fatmah Chatib Dzukhry Mochamad (Ratu lfat), S.
Notosuwirjo, R. Hasan Nata Permana, Izaak Riwoe Lobo,
R.A. Sri Kanah Kumpul, W.A. Lokollo, R. Soelamoelhadi,
K. Muhammad Afandi, Dr T.A. Djalil, Sri Soemantri Mar289
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tosoewignjo, Dr Hasnil Basri, H. Husein Thaha, Kwee Ik
Hok, R. Iskandar, Andi Kasim, Rd. Apandi Wiradiputra,
Ds J.B. Kawet, Motfamad Ahjar, Wikana, A. Djoedjo-e, Sahamad Sudjono, Soelaeman Effendi, Ds E. Uktolseja, A.
M. Joesoef Rasrdi, Estefanus Kandou, H. Abdulhafictz 'bin
Hadji Soeleman, Andi H. Dg. Radja Sultan, Abdulwahab
Turcham,' O.N. Pakaja, Gulmat Siregar, Suxmantojo, R.
Soendoro' Hadinoto, Rustama .Ikrat, Moh. Fatchan, Hadji
Masjkoer, Hadji Abdulkabir, Moh. Achijad Chalimi, Dachlan Loekman, Atang Moch. Muchtar bin Tohir, Bey Arifin,
Abdul Moe'in Usman bin Abdul Moe'in, Jahja Jacoub, Ismail Nongko, Dr Koesnadi, Samhudi Kartibudisuparto,
Hendra Gunawan, Otong Hulaimi, Roesni Tjoetjoen, Moechtar'Moestopa, Raden Moeljono Moeljopranoto, Kasimun, M.
Tahir Abubakar, K.R.T. Prodjodiningrat, Suparna Sastradiredja,. Moh. Sadad Siswowidjojo, Aminuddin Muchlis,
Amir, Dr J.F.' Mohede, Padmakoesoema, Muhamad Tauchid, Abdurachman Said, Hidajatdjati, Oemar Said, Soedjatmoko.

Wakil Pemerintah:
'1. Menteri Sosial: K.H. Fatah Jasin.
Ketua: Saudara-saudara sekalian, rapat saja buka. Anggota jang hadir ada 325 sedangkan anggota iidang banja[njq 4Bp, djadi quorum sudah tertjapai.
Saudara-saudara sekalian, atjara rapat kita sekarang
ialah Pemandangan Umum babak kedua tentang rantjangan Peraturan Tata-tertib Konstituante.
Saudara-saudara sekalian, sebagaimana,telah saja umumkan kemarin, maka jang dapat berbitjara pada pemandangan umum babak kedua ini ialah mereka' jang telah mengambil kesempatan berbitjara pada pemandangan umum
babak pertama. Disini perlu saja djelaskan bahwa apabila
seorang pembitjara dalam pemandangan umum babak pertama berhalangan berbitjara dalam babak kedua, maka ia
dapat mewakilkannja kepada salah seorang daripada fraksinja.
Saudara-saudara sekalian, Anggota-anggota atau wakit,

jang telah mengambil bagiai-dalam-fembitjaraan dal?* babak pertama, ada 27 pembitjara. Maka sekarang
akan kita mulai pembitjaraan pemandangan umum babak
_nJa
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kedua dan iebelumnja itu akan dibatjakan nama-narna pa
ra Anggota jang akan mengambit kesempatan berbitjara.

Sekertaris: Jang mentjatatkan namanja untuk berbitjara dalam babak kedua ialah Saudara-saudara: -\
1. Firmansjah
2. A. Sjafiuddin
3. S. Sardjono

4. Wikana
5. Nj. S.D. Susanto
6. Rustama Ikqat
7. Soetisna Sendjaja
B. Soenarjo Oemarsidik
9. R. Abdulrachman Wangsadikarta

.

10. Soelardi
11. Anwar St. Amirudin
L2. Drs B. Mang Reng Say
13. RJ\{. AIi Mansur
t4. R. Soedijono Djojoprajitno
15. Prof. Mr H. Muhamad Yamin
16. Siauw Giok Tjhan
L7. K.H. Tjikwan
18. Baheramsjah St. Indra
19. Mr Hamid Algadrie
20. H. Sjamsiah Abbas
2L. Hendrobudi
22. Radja Kaprabonan
23. Mr Renda $aroengallo
24. Gulmat Siregar
25. M. Tahir Abubakar
26. Prof. S.M. Abidin
27. Andi Gappa

Ketua: Sekarang saja persilakan pembitjara pertama
Anggota jang terhormat Saudara Firmansjah.
Firmansjah
dara Ketua.

: Saja tjabut kembali permintaan saja, Sau-

Ketua: Sekarang, karena Saudara Firmansjah mentjabut
kembali permintaannja untuk berbitjara, saja persilakan
Saudara A. Sjafiuddin.
29L
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A. Sjafiuddln. Assalamu alaikum waraehmatullahi waba.
rakatuh.
!F

(Beberapa Anggota: Wa alaikum salam!)
Saudara Ketua jang utama, madjelis Konstituante jang
terhormat!
Mengingat telah banjak pembitjaraan-pembitjaraan pada
pemandangan umum babak ke-f, maka pada kesempatan
jang dibe,rikan'kepada saja pada babak ke-II pemandangan
umum mengenai rantjangan Peraturan Tata-tertib Konsti-

tuante (P.T.T.K.) ini, inginlah sila mengalihkan pembi
tjaraan saja jang saja anggap:'prinsipiil, jaitu:

: Kedudukan Hukum Konstituante.
Kedua. : Tentang Panitia Persiapan Konstitusi.
Ketiga : Tentang Pemungutan Suara dan escape
Pertama

clause dalam pemungutan suara.

l

l

ll

Saudara Ketua dan Madjelis Konstituante jang mulia!
Sebelum saja tiba pada pembitjaraan termaksud diatas,
inginlah saja mengemukakan lebih dahulu pokok pikiran
saJa mengenai tjara kita menjusun Peraturan Tata-tertib
Konstituante jang sekarang sedang kita bahas. Pokok keinginan saja, Saudara Ketua, ialah: Karena Peraturan 'Iata-tertib Konstituante ini adalah mendjadi dasar utama atau
qaidah dasar bagi djalannja pekerdjaan Konstituante daIam fungsinia menjusun Undang-undang Dasar jang tetap
bagi Republik Indonesia, maka sudah sewadjarnjalah kita
menetapkan Peraturan Tata-tertib Konstituante ini dengan
merumuskan satu peraturan jang membuka pintu seluasluasnja serta berkewenangan jang didasarkan atas musjawarat supaja dapat memprodusir hasil jang memuaskan.
Saja titik beratkan pada ,,musjawarat", Saudara Ketua,
karena musjawarat ini telah djadi tudjuan utama dari para pembitjara jang sudah-sudah tetapi dalam buktinja masih diragukan oleh kami" Menurut faham saja dalam musjawarat itu tersimpullah uchuwwah dan muhibbah toleransi dan persaudaraan. Hendaknja dalam Peraturan Tata-tertib ini djanganlah kita persempit diri kita sendiri
atau menutup pintu permusjawarafan itu bagi segala gololgan dan aliran dalam segala tingkatan jang membitjarakan soal-soal materi Konstitusi itu. Hanja dengan dasar
inilah dapat ditjapai suatu Undang-undang Dasai jang be.
tul-betul mentjerminkan tata-tjara dan falsafah kehidupan
(filosofische grondbeginselen van het maatschapelijk^le292

ven) dari manusia Indonesia jang _bgrtepgan 'dari Sabang
sampai Merauke dan dari Sangir Tqlt.td ke Timor Flores,
jang menurut penjelidikan Prya. ahli. Anthropologle terdiii dari tidak kurahg dari 160 (seratus enamputuh) suku
bangsa.

Saudara Ketua dan rapat Konstituante iang _mulia!
Saja ingin membahas tentang kedudukan hukum {otstitulnte lni menurut faham saja. Berdasar atas pokok
keinginan saja pada awal pembitjaraan ini, Saudara _Kelua, har<a saj"a rienjokong pendiridn jang menetapkp-b{-

ini iang telah dipilih oleh rakjat I!4onesia berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1953'
wa Konstitulnte

dalam fungsinja (saja tekankan dalam fungsinja) mgljqsun Undang-undang Repubtik Indonesia, jang t.J"p adalah
pemangku kedaulafan _rakjat tertinggi .d.t-t ini_haru! pula
ttitlantilmkan dalam Peraturan Tata-tertib Konstituante
ini. Faham saja ini saja dasarkan atas sedjarah Konstituante jang coniensionil- dan keniataan-k_enjataan dtq djiwa
beber"api ketentuan dalam Undang-undang- Dasar Sementara R'epublik Indonesia jang magih be_1f$.u serta -sesuai
dengan Oiiwa revolusi Indonesia jang ditjetuskan dengan
proklamasi t7 Agustus 1945.
Saudara Ketua, sebelum saja tiba pada dasar pegangan
saja jang ditindjau dari sudut djiwa revolusi 17 Agustus
ti+S dan pegangan atas ketentuan-ketentual_i*_g ada dalam Undang-undang Dasar Sementara Republik Indone_sia,
maka terlebih dahutu saja hendak menindjau sepintas lalu
sedjarah tumbuhnja Konstituante atau badan pe,mbuat Undang-undang Dasar jang tertulis jang ryulai _Eit? kenal
padl achir anaO te 1e, Jaitu sidang_ pembuat- Undang:unilang Dasar Perantjis pada tahun 17Bg dan sidang peqbuat Undang-undang Dasar Amerika Serikat, persidangan Confederasi 13 Negara-negara di Philadelphia pada tahun L7B7 .
Meskipun kedua badan pembuat Undang-ulqpg itu !"tlangsdng pada dua tempat jang sifat {an iklip gergolakannJa ada-ber:heda, jaitu iang satu di Perantjis, ditengahtengah kantjah pergolakan revolusi kemadjual pikiran
dan dalam suasana bisul revolusi rakjat iang sedang akan
meletus dibawah Radja Lodewijk iang memerintah setjara
absoluut, sedangkan badan jang lain berlangsung disuatu
negara baru j"ttg terdiri dari berbagai ragam djenis manuiia dengan-kefentingan dan kepertjajaan iang berbeda'
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bedai tetapi sedjarah telah membuktikan, Saudara Ketua,
bahwa lahirnja kedua badan pembuat Undang-undang Dasar itu adalah ilham dari kemadjuan-kernadjuan pikiran baru tentang teori be4tuk negara iang ditiupkan oleh John
Locke, Montesqieu dan J.J. Rousseau. Ketiga ahli pikir itu
kita ketahui dalam ilmu dan sedjarah ketata-n€araan sebagai pembawa teori-teori Trias Politica.
Saudara' Ketua, kedua sidang pembuat Undang-undang
Dasar inilah jang setjara redel dan revolusioner (meskipun
dengan tjara-tjara jang berbeda) membawa kepada kenja'
taan praktek dan perbuatan teori kedaulatan rakjat tertinggi nielalui satu badari pilihan merumuskan suatu Undangundang Dasar Negara iang tertulis, mentjerminkan keinginan dan kemauan rakjat sebagai pernegang kedaulatan tertinggi. Seorang tamatan Sekolah Menengah Atas pun
sudah mempeladjari, Saudara Ketua, bahwa Undang-undang Dasar Negara adalah suatu kesimpulan peraturan
keluhuran jang mengandung peraturan-peraturan tersurat
dan tersirat (written and unwritten law, menurut pandang'
an Appeldoorn) luhur nada funqsi dan haknja jang positif, karena peraturan Konstitusi itu sendiri adalah suatu
positive law.
Saudara Ketua dan Madjelis Konstituante iang terhormat. pembrrat Undang-undan{ Dasar Perantjis iang saja, sebutkan tadi'berdasar atas faham kedaulatan rakjat terting'
gi jang mereka pangku dengan tidak memperdulikan ra'
dja jang berkekuasaan absoluut dengan undang-undangnja
jang tidak tertulis, badan pembuat itu telah memproklamirkan dirinja sebagai suatu badan pemangku kedaulatan tertinggi, malahan menjatakan ,,onschendbaar" (tidak dapat
diganggu-gugat). Mereka bersumpah menjelesaikan Undang-undang Dasar Perantjis sesuai dengan kehendak rakjat dan dengan pepdjagaan rakjat jang dipersendjatai pula
untuk mendjamin kekebalan mereka. Karena faham pemangku kedaulatan rakjat tertinggi itulah, maka pada waktu Undang-undang Dasar jang mereka susun .itu telah selesai, maka Radja Lodewiik-lah jang pertama.tama harus
bersumpah setia kepada Undang-undang Dasar baru itu
dibawah kibaran Pandji Kedaulatan Rakjat, dan tamatlah
kekuasaan absoluut'dari Louis of France itu.
Saudara Ketua, dalam perkembangan selandjutnja badan-badan dan pembuat Undang-undang Dasar dinegara294
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negara sedjak achir abad 18 tersebut pada waktu dan tempat jang berbeda-beda pada dasarnja bgrtjelmln pada tjara
hasil jang telah dipelopori oleh ketlua badan pembuat
Dasar Perantjis dan Amerika Serikat, terUndang-undang
-dalam memegang
teguh kewenangan badan.badan
utama
itu dalam fungsinja sebagai penjusun Undang-undang Dasar Negara.
Saudara Ketua, sekarang tibalah saja mengupas kedudukan Konstituante ini dari segi djiwa revolusi L7 Agustus 1945 dan kenjataan-kenjataan sesuai dengan Undangundang Dasar Sementara Republik Indonesia jang masih
berlaku itu. Oleh Anggota jang terhormat Saudara Siauw
Giok Tjhan dalam rtraiannja menggambar-kan seakan-akan

Konstituante ini terikat untuk suatu periode, dimana alir'
ada di Dewan Perwakilan Rakjat seimb?ttg de.ngan
an jang-jang

Dewan Konstituante ini, sehingga
ada
alir-an dengan demikian Undang-undang Dasar j"ttg dihasil-kan- oleh Konstituante ini baru dapat diterima oleh Pemerintah nanti. Begitu pula Saudara jang terhormat Prof.
Mr Muh. Yamin, seakan-akan dalam gambarannja Pemerintah sebagai pemegang kedaulatan rakjat dapat meno-

di

lak hasil Konstituante ini.
Saudara I{etua, saja berpendapat juist sebaliknja dan
untuk menghitangkan keragu-raguan itulah maka perlu
dinj atakan dalam- Peraturan Tata-tertib Konstituante ini
kedudukan hukum Konstituante dalam fungsinja menjusun Undang-undang Dasar sehingga tidak usah terikat
oleh satu p-eriode dengan satu Pemerintah atau Dewan
Perwakilan- Rakjat iang tertentu, iang mungkin akan
menolaknja; melahan sebaliknja Pemerintah jang berada
pada waktu Undang-undang Dasar itu- selesai disusun
otetr Konstituante nanti harus lebih dahulu mengang'
kat djandji dan sumpah setia kepada pndang-undang Dasar baru ilu, kalau perlu digedung Konstituante ini djuga,
dibawah kibaran kedua Pandji Merah Putih dibelakang sa-

ja ini.

Selandjutnja, Saudara Ketua, mengenai pasal L aiat (2)
Undang-undang Dasar Sementara iang menjatakan, bahwa kedaulatan rakjat dilakukan oleh Pemerintah bersamasanra dpngan Dewan Perwakilan Rakjat, maka hal itu Saudara Ketua, sesuai dengan djiwa revolusi 17 Agustus 1945

hanjalah bersifat simbolis dan kedaulatan rakjat itu
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dipangku dengan mandaat rakjat jang bersifat sementara
pula, sesuai dengan djiwa ketatanegaraan Trias politica
mgqldpqn- tidak ditjantumkan dltam Undang-undang
Fng
Dasar kita telah _mendjadi _tjara pemerintahan hepubh[
Indonesia dan bahwa mandaat sbmentara itu dip^egang
de-ngqn . djandji ._?_kqn
kepada rakjit "aai
-dikembatikan
rakjat akan memilih badan jan_g tertentu ilan berkdmpeten
yqtuk - menjusun _und_ang-undang Dasar tetap. Ini^ simbolis dan politis,_ saudara Ketua! Karena sed^.iak pen;usunpn piagam dan Konstr,tusi Repubrik Indohesia lang
pertama- tetap qlengandung kenjataah, bahwa buat menSul
s-un pndang-undang Dasar tetap akan dibentuk suatu nadan jang kompeten, kenjataan- ini dapaflah dilihat dari
Konstitusj Re.publik rndonesia pertama -Bab II pasal 2, dimana badan itu disebut Madjelis permusjawaratan Rakjat,
kemudian pada Konstitusi Republik Indoiresia serikat Bab
lB7 glryp?i pa_da Konstitusi 19b0 jang sekarang,
!Bab_na5_at
V pasal L34, 1Bd dan seterusnja.
Hasrat dari *jilva undang-undang Dasar sementara ini
tentang perwudj_udan satu Sadan kdmpeten untuk meniusun l{rlqns:undang__ lasar tetap, telah ditjetuskan oieh
Pemerintah dengln u1d-ang-undairg nomor zlss jang telah
menghasirlkan antara lain Konstituante pilihan iakj"at ini.
Dengan demikian maka Pemerintah jan! setjara simbolis
p.enqeg?ng sementara mandaat kedautatan rakjat, setjara
simbolis qut? menjer_ahkan mandaat itu kepada rikjat"untul.. me_netapkan sendiri undang-undang Disar. Kemudian
rak_jat berdasarkan haknja sesuai denga-n pasal Bb undangundang Dasar sementara dan.pasa] tss ilat (z) undangundang Dasar sementara menjerahkan mandaainja kepadla
orang-orang pitihannja, j"ttg_ mendjadi satu Badan, jaitu
Dewan Konstituante ini dan-Dewan Konstituante iniiah sekarang,. pemegang _mandaat kedaulatan rakjat dalam
lungsjgja menjusuP \{na{r_s-undang Dasar jang"tetap uigi
I,epublik jang-telah diproklamirkan pada r.f elustus rg+s.
Dengan demikian maka Konstituarite ini dalam fungsijans_ sekarang berdiri diatas presiden, pemerintah dan
$a
Dewan Perwakilan Rakjat. Dalam konste,lasi ketata-n.grrr3n,kita iatg sekarang ti.dqk ada satu badan jang bisa rile*bubarkan Konstituante ini, ketjuari Konstitu"antE ini sendiri
membubarkan dirinja, dan begitu pula tidak ada badan
iang berhak menolak keputusan atau hasil Konstituinie ini,
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ketjuali rakjat langsung, jang telah memberi mandaat itu,
dan hal itu dapat dilakukan umpamanja dengan plebisit.
Saudara Ketua, saja ingin memperkuat pendirian saja ini
dengan kenjataan sebagai berikut. Dalam Undang-undang
I

Dasar Sementara pasal 84, dinjatakan; bahwa Presiden dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat. Tetapi, tidak
ada pasal jang mengatakan bahwa Presiden dapat membubarkan Konstituante, apa lagi Pemerintah. Ini dikuatkan
pula oleh Undang-undang Dasar Sementara pasal 136 jang
mengundjuk segala pasal-pasal Undang-undang Dasar Sementara mengenai Dewan Perwakilan Rakjat untuk Konstituante, tetapi tidak mengundjuk kepada pasal 84 ini. Dengan demikian, maka pada djiwanja Undang-undang Dasar
Sementara Republik Indonesia telah menempatkan'Konstituante ini sebagai badan .iang dalam fungsinja membuat
Undang-undang Dasar Republik Indonesia jang tetap tidak
dapat diganggu-gugat, simbolis sebagai pengisi djandji segala Konstitusi-konstitusi jang terdahulu tentang akan adanja badan pembuat Undang-undang Dasar jang tetap.
Kemudian, Saudara Ketua, beberapa anggota jang terhormat menganggap pasal 137 sebagai satu kenjataan tentang
kedaulatan Pemerintah. Saja beranggapan, bahwa menetapkan kedudukan hukum dan kewenangan Konstituante sebagai pemangku keCaulatan rakjat tertinggi dalam fungsinja menjusun Undang-undang Dasar tetap, tidaklah sekalikali bertentangan dengan pasal 137 ajat (2) dan (3) tersebut, karena anak ajat (2) dan (3) dari ajat (3) pasal 137
itu, sudah djelas menggambarkan, bahwa Pemerintah hanja
alat prosedure belaka untuk mengundangkan sesuai dengan
susunan ketata-negaraan kita jang sekarang, jang tetap berlaku sampai Konstituante ini menghasilkan Konstitusi baru.
Maka pasal 134 pun pada djiwanja membawa Pemerintah
sebagai alat prosedure, hal ini telah diterangkan oleh beberapa saudara pada babak ke I.
Berdasarkan uraian saja diatas itulah, saja menjokong
pendirian beberapa anggota jang ingin menetapkan kedudukan hukum Konstituante ini pada Peraturan Tata-tertib
Konstituante. Adapun redaksinja akan saja ikut musjawaratkan apabila tiba pada pembitjaraan sepasal demi sepasal.

Saudara Ketua, dan sidang Konstituante jang utama!
Tentang Panitia Persiapan Konstitusi saja beranggapan,
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bahwa apa jang telah tertjantum dalam rantjangan peraturan Tata-tertib Konstituante ini sebagai hasit musjawarat
qgdah tjukup baik ddn aannemelijk. Saja sajangkan adanja
fikiran-fikiran baru jang bila dilihat dapat merobah seluruh
isi hasil musjawarat jang kita sedang bahas ini, umpamania dari Fraksi Partai Nasional Inclonesia (P.N.I.) jang seakan-akan mengehendaki supaja Panitia Persiapan Konstitusi dapat mengadakan pemungutan suara dan mengambil
keputusan karena itu bisa menimbulkan kelas-kelas dalam
Konstituante ini. Selandjutnja saja amat sajangkan adanja
fikiran baru dari Anggota jang terhormat Saudara Prof. Mr
H. Muhd Yamin iang genieus itu, 'iang seakan-akan mengehendaki supaja ditiadakan Panitia Persiapan Konstitusi, padahal idee Panitia Persiapan Konstitusi diambil dari rantjangan jang dibuat oleh Panitia Negara, dimana beliau
Sendiri duduk, dan apabila kita lihat rantjangan Peraturan
Tata-tertib Konstituante jang sekarang kita bahas, seluruh
isinja terpengaruh atas adanja Panitia Persiapan Konstitusi
ini. sehingga kalau sekarang dihapuskan maka harus diadakan perobahan jang radikal pula, padahal sedjak sidang
pleno jang lalu telah mendjadi kebulatan buah pikiran dalam gedung ini tentang perlunja diadakan Panitia Persiapan Konstitusi untuk melantjarkan pekerdjaan Konstituante
ini.
Se_balikn_ja, Saudara Ketua, saja sangat setudju dengan
pendapat Saudara jang terhormat Mr Muhd Yamin mengenai soal sahnja keputusan Konstituante, jaitu keputusankeputusan barulah sah, apabila disetudjui oleh 2tS dari
anggota jang hadir dan anggota jang hadir tidak boleh kurang dari 2/3 djumlah anggota sidang sesuai dengan bunji
pasal 137 ajat (1) dan (2) dari Undang-undang Dasar Sementara. Oleh sebab itu saja tak dapat menjetudjui escape
clause dalam pemungutan suara dalam rantjangan Peraturan Tata-tertib Konstituante pasal 34 pendapat ke II (lihat
halaman 11 pada risalah rantjangan itu). Apabila escape
clause itu diterima, maka akan hilanglah sendi musjawarat
dewan kita ini jang selama ini kita pupuk. Apa sebab saja
katakan demikian, Saudara Ketua? Sebagai tjontoh, apabila
djumlah anggota sidang 480, maka menurut rantjangan itu
dengan tidak perduli berapa jang hadir, tetapi keputusan
dapat diambil walaupun hanja disokong atau- ditol-ak oleh
sekurang-kurangnja 2/3 dari 2/3 anggota sidang, jaitu 2/3
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X 2/3 X 480 sama dengan 208. Djadi dengan kekuatan

dua fraksi sadja dalam Konstituante ini sudah dapat ditolak
atau diterima sesuatu usul kalau kebetulan fraksi'fraksi
jang lain-lain berbeda-beda pendapat. Berarti zonder kompromi atas 2 d, 3 pendapat jang lain fraksi jang kuat bisa
memaksakan diterimanja sesuatu usul.
Tentang kekuatiran sementara anggota, bahwa dengan
tidak adanja escape clause dalam pemungutan suara itu,
mungkin Konstituante akan berlarut-larut dalam mengambil keputusan atas pendapat jang berbeda. Saja beranggapan tidak demikian, Saudara Ketua, apalagi kalau memperhatikan pasal Bg dalam rantjangan Peraturan Tata-tertib
Konstituanfe, dimana pasal tersebut mendjadi escape clause

brrkan sadja dari pemungutan suara tapi djuga dari segala apapun dapat dimusjawaratkan oleh Konstituante.
Dan saja-pertjaja penghargaan diri dari anggota jang terhormal tjukup tinggi untuk tidak memperlambat pekerdjaan-pekerdjaan Konstituante ini, kalau tidak kita akan
digilas oleh sedjarah jang berdjalan seperti kilat, seba_gaimana Perantjis pada masanja itu telah mengalami September-moord jang penuh darah.
Saudara Ketua dan sidang Konstituante iang terhormat!
Sebagai penutup uraian saja, maka saja simpulkan has'
rat djiwa pembitjaraan saia ini:
1. Perlu ditetapkan kedudukan hukum dan kewenangan Konstituante ini dalaru- Peraturan Tata.tertib
dengan tidak usah melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar Sementara.
2. Perlu adan-'ia Panitia Persiapan Konstitusi dengan
sifat badad musjawarat, meregistrir pendapat dengan tidak berhak mengambil keputusan'
3. Djanganlah diadakan ketentuan-ketentuan dalam
P6raturan Tata-tertib Konstituante jang memungkinkan tertutupnja pintu musjawarat dari segala
golongan dalam segala tingkatan (Umpamanja: pasal 34, pendapat ke II).
Kemudian, Saudara Ketua, saja mengusulkan untuk kelantjaran pekerdjaan kita selandjtitnja:
a. pada ketika membitjarakan peraturan ini sepasal
demi sepasal, supaja pada pasal-pasal iang terdapat 2 pendapat atau lebih, pendukung pasal-pasal
(exponen) bertindak sebagai pembela, untuk da,.299
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dirnusjawaratkan dengan pendukung-pendukung pembela-pembela jang lain-lain;
b. apabila Peraturan Tata-tertib Konstituante ini' telah disahkan oleh pleno dan bada_n-badan jang di
hasilkannja pun telah terbentuk, hendaknja pimpinan Konstituante ini meneruskan sidang pleno
ini dengan membitjarakan soal dasar dan bentuk
negara, supaja waktu reses, anggota-anggota pulang dengan membawa bahan-bahan untuk dipikirkan menudju sidang jang akan datang.
Saudara Ketua, achirul kalam, mudah-mudahan dengan
sendi musjawarat dapatlah Konstituante ini mendjalankan
t-ugasnja dengan tjepat dan tepat, karena rakjat sekarang
diluar tembok ini menanti dengan kurang sabar, dengan
penuh harapan mudah-mudahan Konstituante ini dapat
menghasilkan sgatu Konstitusi jang ber-respublika; respublika menurut hasil musjawarat kita digedung ini dan bukan respublika menurut tafsiran seseorang atau beberapa
orang sardjana.
Sekian, Saudara Ketua, dan terima kasih.
_ Ketua: Saja persilakan Anggota jang terhormat S. Sar-

djono atau wakilnja

Rustama lkrat: Saudara Ketua jang terhormat, setelah
slja mempeladjari kembali hasil-hasil jang diperoteh Panitia chusus, ialah sebuah rantjangan Peraturan Tata-tertib Konstituante, dapatlah kiranja disimpulkan bahwa hasil itu paling maksimum. Disamping itu saja djuga merasa,
bahwa dengan adanja lebih dari satu pendapat- mengenai
sesuatu pasal atau ajat, tentu tidak akan memberikan kepuasan pada setiap Anggota Pleno, sebab kita bersama
mengehendaki hasil jang lebih konkrit, hasil jang mudah
dibahas untuk didjadikan putusan dalam rapat Pleho, jaitu
suatu rumusan hanja merupakan satu pendapat sadja mengenai setiap pasalnja.
Akan tetapi kita sekalian tentu dapat memahami, bahwa dalam suatu badan seperti halnja dengan Panitia chusus ini, jrng,anggota-anggotanja terdiri atas berbagai-bagai
perwakilan dari alfuan/ golongan jang ada dalam Konstituante, tentulah timbul pendapat-pendapat jang berlainan
antara satu dengan jang lainnja. Begitu pula tentu setiap
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wakil jang ada didalamnja itu akan rRemegang teguh pen.
dapat aliran/golongannja dengan memperhatikan penuh
sernua kepentingannja. Maka dari itu rantjangan Peraturan Tata-tertib Konstituante jang ada dimuka kita sekalian
sekarang ini, adalah sebuah hasil demokratis jang mentjerminkan semua pendapat dan keinginan jang timbul dalam Panitia Chusris; meskipun tentu masih terdapat kekurangan-kekurangan jang perlu ditambah dengan penda-

pat-pendapat penjempurnaan dari Konstituante Pleno.
Suatu kenjataan jang tidak dapat dipungkiri, jaitu adanja kemauan baik dari semua wakil aliran/golongan dalam Panitia Chusus itu untuk dekat-mendekati pendirian
dan berusaha mentjari titik-titik pertemuan pendapat cialam batas.batas kemungkinan.
Semua Anggota Panitia Chusus itu sendiri menginsafi
batas-batas tugas jang diberikan kepadanja untuk merumgskan pendapat-pendapat daripada-alirari/golongan jang
ada dalam Konstituante dengan memperhatikan hak dan
kedaulatannja masing-masing-untuk mernpertahankan pendapat dan kejakinannja, sampai achirnja Konstitnante
mengambil putusan menerima atau menolaknja.
Oleh karena itu adalah togis sekali, djikalau dalam, perumusan pendapat tentang pasal-pasal rahtlangan Peratur-

an Tata-tertib Konstituante banjak jang lebih dari

satu
pendapat. Dan disamping itu Partai Persatuan Rakjat Marhaen Indonesia (Permai) dapat membenarkan Panitia Chusus jang tiaak mengadakan pemungutan suara dalam segala hal-ichwal jang dihadapinja ketika menjusun perumusan rantjangan Peraturan Tata-tertib Konstituante, se.
bab pendiriannja itu njata-njata mengakui sidang Pleno
Konstituante mempunjai kekuasaan jang tertinggi dalam'
Konstituante, seperti dinjatakannja dalam pasal 4 ajat (1)
rantjangan Peraturan Tata-tertib Konstituante.
Saudara Ketua, saja tidak sependapat dengan Anggota
j"t g terhormat saudara Mangunsarkoro untuk menferahkan rantjangin Peraturan Tata-tertib Konstituante kepada
suatu badan lain jang dibentuk lagi oleh Konstituante jrng
$ilerfka-n tugas menjederhanakan pasal-pasal jang adi le-bih dari satu pendapat. Dalam hal .ini iaja lierpendapat,

bilamana usul-usul itu diterima, maka dengan sendirinja
akan berarti delgan dibentuknja badan baru itu, apa jang
dinamakan Panitia Persiapa?r Konstitusi-kah atau- Bidan
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'mempunjai arti
Pekerdja Konstituante-kah, akan
,,motie
baDjikalau
van wantrouwen2' terhadap Panitia Chusus.
dan baru jang akan dibentuk untuk menggantikan Panitia
Chusus itri rnempunjai status dan fungsr seperti Panitia
Persiapan Konstitusi, seperti termaktub dalam pasa! 42 dan
43 rantjangan Peraturan Tata-tertib Konstituante jang kebetulan hanja ada satu pendapat sadja, sekalipun Anggota-anggotanja akan berdjumlah lebih besar lagi antara 178
orang (menurut djumlah dan perimbangan Anggota si'
dang atas dasar perwakilan dari aliran/golongan jang ada
sekarang), akan tetapi saja jakin akan merubah -banjak
atau menlederhanakan pendapat-pendapat mengenai _pasalpasal itu ladi, karena toh datam Panitia Persiapan Kolftilusi itu sendiri tidak akan diadakan pemungutan suara.,Dan
disamping itu tentu iang mempunjai kejakinan teguh terhadap kebenaran pendapatnja, seperti Aaggota jtng terhormat Saudara Soedijono Djojoprajitno jang ternjata mendapat dukungan banjak darr pemlitjara-pembitjara'lerdahulu, diantaranja Saudara I.E. Lobo dari partai saje Par-

satuan tsakjat Marhaen

Ind

sia {Persai}, 'psti

&n

mempertahankanja pula sampai kesidang Pleno lagi iang
akan- datang dengan persoalan ,jang sama pula.
Maka dari itu adalah gandjil pendapat jang dikemukakan Anggota jang terhormat Saudara Manguns_arkoro,. .supaja paier-pasbt fang telah ada kebulatan p-endapat tidak

iaji

Oinahas, akan telapi dalam hal

nj;, jaitu supaja Panitia

ini amat berlainan ada-

Persiapan Konstitusi iang -akan
Oiseratri kewadjiban menjederhanakan pendapat-pendapat
mengenai pasal-pasal dalam rantjangan Peraturan Tata-tertib itu, mengambil putusan jang tentu harus dilakukan dengan djalan mengadakan pemungutan suara.
Demikian pula saja tidak dapat menjetudjui dibentuk'
nja Badan Pekerdja Konstituante, baik dengan mempergun-akan alasan pasal 139 Undang-undang Dasar Sementara
sebagai dasarnja, maqpun alasan untuk effisiensi dan sebagainja, jang dasar penolakannja itu telah lebih dahulu
Oiliemitalian-oleh kawan separtai saja, Saudara I.R. Lobo.
Dengan pbrantaraan Saudara Ketua, qaja mohon .kepada siding Pleno Konstituahte ini, supaja ha! jang_ baik dalam permusjawaratan Panitia Chusus itu ialg berdjalan
dalam suasana kekeluargaan dan toleransi, selain -mengindahkan pendapat/kepentrngan setiap anggotanja, djuga te302"

tap memandang sidang Konstituante ini .m.empunjai kekrra-menjadjigaan tertinggi, dan merasa betkewadjiban untuk
kepada sidang ,Pleno Konstitu-ante,
lgy sgmua peqdapat
jang
didjadikan tradisi
lebih baik da.la:m Konstituante.
saja mempunjai kejakinan, apabila Panitia chusus daram
melarukan lrewadjib"annja itu mempunjai tjukup waktu
j"lg $qk pan{jang, uti mentjapai hasii irtrs tenilr kong"t dikemukakannja itu.
krit daripada jang sudah
_ Dari _pengalaman itu saja dapat menarik kesirnpuran,
bahwa kurang manfaat untuk tergesa-gesa menjereSaikan
suatu masalah penting, jaitu penjusun-an Undang-undang
D_asar- dengan segala bagiannja, jang pada achirnja akan
dirasakan banjak kekurangan-kekurangannja, sesuai dengan peribahasa asing: "haastige spoecl is zelden goed'i.
saudara Ketua, mengenai kedudukan hukum Konstituante Saudara l..td. Lobo, kawan separtai saja, telah mengemukakan pendapatnja jang pada dasarnja sedjalan
dengan pendapat Saudara Soedijono Djojoprajitno, dehgan

mgng_gmukakan beberapa pasal undang-unaang Dasar intuk dipergunakan sebagai tjontoh, jang menimburkan kekqtjauan pendapat tentang penafsirannja, sehingga timbulla! pgrpgat?l:p9rb_uatan jang oleh sebagian besaf daripada
rakjat kita, tidak dapat dibenarkan, akan tetapi oreh iipe-

nafsir sendiri dianggap seperti tindakan demokratis jang

tepat.

_ Tjontoh lain dikemukakan oleh Anggota jang terhormat
saudara Mr Kosasih Poerwanegara tentang sumpah menurut undang-undang.Dasar sementara, jang dapat ditafsirkan. adanja 2 konsekwensi jang bertentangan, iaitu jang
pertama:,,setia kepada undang-undang Dasar srimentdrali
jang kedua: ,,Membuat Undanglundang Dasar baru
f.t"pt
berarti menjampingkan undang-undang Dasai sementara",.

oleh karena itu kiranjq sudah tjukup adanla kenjataan,

menurut pendapat Saudara I.R. Lbbo mempunjai da.
sar kebenaran, sehingga untuk menempatkan Kohstiluante
dalam kedudukan hukupnja jang wadjar dan menghilangkan kechawatiran adanja penafsiran jang mengurangi d6radjat K_onstituante ini sekitar pasal 184 dan 1Bz unAoog:
undang Dasar sementara, jang tidak tegas membatasi tjampur tangan Pemerintah dalam pembuatan undang-undang
Dasar; kita harus berani bertindak.
jang_
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Saja ahggap tindakan jmg berani periu diadakan, Larena kita baru berada pada tingtat permulaan. Sebab apabila ditengah-tengah masa kita bekerdja membuat Undangundang Dasar, terlebih apabila pada tingkat terachir dan
pengumumannja kita tertumbuk pada kesulitan karena
penafsiran pasal-pasal tertentu dalam Undang-undang Da'
iar Sementara, maka akan sia.sialah segala tenaga dan
pikiran jang ditjurahkan kepadanja; sedangkan kita dan
rakjat akan ketjewa
Sija tidak beiani tebih djauh meramalkan akibatnja daripada keketjewaan itu, sebab kalau saja memildjam istilah Anggota jang terhormat Saudara Mr Muh. Yamin hal
itu adalah ,,Pamali".
Saja anggap pendapat ketiga dan pasal 2 rantjangan
Peraturan fata-tertib Konstituante itu sebagai pendjagaan
terhadap keketjewaan dibelakang hari itu.
Saudara Ketua, mengenai pasal-pasal lainnja dalam ran'
tjangan Peraturan Tata-tertib Konstituante itu saja mempunjai pendapat seperti berikut:
I. Tentang pemungutan suara.
Saja dapat menjokong pendapat Anggota jang terhormat
Saudara Saifoedin Zuchri, agar supaja dalam pemungutan
suara mengenai pasal-pasal Undang-undang Dasar itu di'
lakukan setjara bebas dan' rahasia.
Alasan saja untuk menjokong pendapat itu ialah:
Dalam permusjawaratan Konstituante ini sering terdengar, agar supaja diantara kita tidak memandang besarketjilnja fraksi, tetapi hendaknja semua menganggap sanr-a
cteradjatnja dalam kedudukan sebagai Anggota Konstituante. Bahkan pernah dikemukakan pendapat jang mene'
gaskan tentang kebebasan dari se'mua Anggota Fralrsi dalam Konstituahte ini untuk mengeluarkan pendapat dan
perasaannja masing-masing.
Dari itu-suatu djiminanJang paling tepat untuk hak dan
kebebasan itu, ialah dilakukannja pemungutan suara setjara bebas dan rahasia mengenai'pasal-pasal Undang'undang
Dasar.

II.

Tentang Panitia Persiapan Konstitusi.
Saja menjetudjui diadakannja Panitia Persiapan Konstitusi itu berdasarkan pendapat, bahwa Panitia Persiapan
Konstitusi itu haruslah tidak lain sifatnja daripada suatu
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alat untuk melakukan pekerdjaan-pekerdjaan Konstituante. Tetapi persetudjuan- saja itu tidak berarti membenarkan pendapat jang akan-membuat Panitia Persiapan- Kon-

stitusi itu mendjadi sebuah Badan Pekerdja.
Panitia Persiapan Konstitusi itu haruslah dalam segala
perbuatannja memperoleh bahan-bahan dari Konstituante
dan tidak sebaliknja.,'
Segala pendapat mengenai bahan rantjangan .Undang.
undang Dasar itu haruslah diartikan, bahwa bahan-bahan
tersebut tidak ditjiptakan oleh Panitia Persiapan Konstitusi, tetapi hanjalah untuk mengkongkritkan bahan-bahan
jang diperoleh dari Konstituante, sebagai hasil usaha dari
mempertemukan pendapat-pendapat jang agak berlainan
dalam Konstituante dan kemudian dalam permusjawaratan
Panitia Persiapan Konstitusi didapat kebulatannia.
Pendapat jang akan membuat Panitia Persiapan Konsti
tusi seperti Badan Pekerdja, tidak lain daripada bisa di'
artikan membedakan nilai kewadjiban dan keanggotaan
Konstituante sendiri.
Dan apabila timbul pendapat jang menganggap Panitia
Persiapan Konstitusi ini sebagai Badan Pekerdja jang bisa

dan berhak keleluasaan memberi bahan-bahan kepada Kon'
stituante, jang sebelumnja tidak dibitjarakan lebih dulu
dalam Konstituante, Partai Persatuan Rakjat Marhaen Indonesia (Permai) akan mempertahankan dan membela pendapat jang telah dikemukakan oleh Saudara I.R. Lobo, ialali Konstituante langsung membuat Komisi-komisi Konstituante jang banjaknja menurut kebutuhan dan masing-masing Komisi itu membahas bagian-bagian tertentu dari rantjangan Undang-undang Dasar iang kemudian disarnpaikan
kepada rapat pleno Konstituante untuk disahkan.
Mengenai keanggotaan Komisi-komisi Konstitusi seperti
tertjantum dalam pasal 46 rantjangan Peraturan Tata-tertib
Konstituante, saja menjetudjui pendapat pertama dengan
pengertian rnemberikan kebebasan kepada _setiap Anggota
tronSti,tuante lainnja jang mempunjai keachlian turut serta
duduk dalamnja. Amat baiklah kiranja untuk direnung'
kan setjara matang pasal 48 rantjangan Peraturan Tata'
tertib Konstituante. Dalamnja ditentukan tentang kemung'
kinan seseorang jang dianggap achli; diluar keanggotaan
Konstituante, untuk turut m€ngundjungi dan mengeluarkan pendapatnja dalarn rapat-rapat Komisi Konstituante.
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Maka dari itu apakah tidak lebih tepat untuk memberikan
keleluasaan itu kepada para Anggota Konstituante sendiri
untuk turut serta duduk dalam Komisikomisi Konstitusi.
Beberapa pendapat dalam rantjangan Peraturan Tatatertib Konstituante tidak memberikan djaminan dapat masuknja Anggota-anggota Konstituante jang mempunjai keachlian dalam sesuatu hal, terutama bagi aliran dan golongan jang mempunjai sedikit perwakilan dalam Panitia
Persiapan Konstitusi, karena keanggotaan Panitia Persiapan Konstitusi itu sendiri telah mempengaruhi keanggotaan
Komisi-komisi Konstitusi, sehingga dapat mengurangi productiviteit pekerdjaan Konstituante.
Saudara Ketua, sekianlah dulu pemandangan umum saja ini, karena untuk selandjutnja saja akan pergunakan ke.
sempatan dalam pembahasan sepasal demi sepasal.
Terima kasih.
_

,_.-i-,_

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Soetisna Sendjaja.

Moh. Soekarna Soetisna Sendjaja: Assalamu alaikum wa.
rachmatullahi wabarakatuh.
Saudara Ketua jang terhormat, sungguh pada tempatnja
kalau saja memandjatkan sjukur kehadirat Ilahi atas segaIa ni'mat jang telah dilimpahkan semendjak kita berdajaupaja untuk mewudjudkan suasana kekeluargaan dan persaudaraan dan menjelenggarakan perundingan-perundingan jang dipimpin oleh hikmah musjawarah, jang pada kali
ini diperkeras lagi andjurannja, diantaranja oleh Saudara
kita jang terhormat Pak Ged6 Zainul Arifin. Tidak seorangpun daripada pembitjara-pembitjara dalam babak pertama
jang tidak mengutjapkan penghargaan atas hasil pekerdjaan daripada Panitia Chusus dan memperlihatkan kepuasannja. Tentu, Saudara Ketua, kita tak mungkin seratus persen puas, karena saudara-saudara tadi atau kita bersama
berhadapan dengan hasil pekerdjaan manusia sadja, jang
mustahil sempurna dan mustahil pula memberikan kepu.
asan jang sempurna. Sebagai pemegang saham daripada
N.V. Panitia Chusus, saja merasa bangga bukan karena
mendapat bagian daripada keuntungan penghargaan, tetapi karena sumbangan jang tidak berarti jang telah saja
serahkan selaras dengan kadar saja, sebagai tegenprestatie
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untuk gpodwiil dan toleransi dari partai-partai besar jang
kami minta dan telah kami terima daripada saudaralsaudara Fryp"t Bglul. _ Berpegang kepada ,,k6j6ng-par6ng",
mandjadda_ wadjl{, \esungguhan akan menemukti, berfegang kepadanja kita berdaja-upaja terus mendekati kesdmpurnaan.

Ade diiinthra para 'pembitjara jang terhormat itu jang
memadjukan usul-usul perbaikan jang sederhana disertai
djgga dengan pemandangan umum jang sederhana pula.
Ada jang menghidangkan uraian-uraian jang pandjang-lebar setjara akad.emi.s-agitatoris, jang diikuti dengan penuh

perhatian, walaupun agak tjape. Ternjata, Saudara Ketua,
tiaptiap burung berkitjau menurutkan paruhnja, dan pa.
ruh saja berlainan sekali rupanja dengan paruh Saudara
jang terhormat Alhadji Prof. Mr Muhamad Yamin. Pertaila, Saudara Ketua, saja ingin ikut berbitjara mengenai
usul Saudara-saudara jang terhormat Sarmidi Mangunsarkoro dan Ir Sakirman, jang mengehendaki supaja Panitia
Persiapan Konstitusi nanti hanja memadjukan satu pendapat sadja, jang sudah diputus dalam pengolahannja dengan
pemungutan suara. Alasan: menjulitkan perundingan dan
akan berlarut-larut djalannja, sedang dichawatirkan djuga
berderet-defetnja pendapat jang berbeda-beda jang nanti
akan disadjikan. Seperti Saudara Ketua djuga ,mengetahui,
usul ini pernah dimadjukan dalam rapat pleno Panitia Chusus oleh Saudara jang terhormat Tan Ling Djie. Setelah
diadakan pembitjaraan, usul itu ditarik kembali oleh sau.
pengusul sendiri.
dara
'saudara
Ketua, saja tidak sependapat dengan saudarapengusul.
saudara
Ditjantumkannja segala pendapat itu
pembitjaraan, bahkan sebaliknja
mempersulit
tidak akan
akan mempermudahnja, karena terlebih dahulu sudah bisa
diraba-raba apa jang hidup dalam alam pikiran Konstituante seluruhnja. Idee-idee itu, djika tak ditjantumkan, dengan sendirinja akan dikemukakan oleh jang mempunjain3a dalam rapat pleno dan bersifat mendadak untuk saudara jang tidak ikut duduk dalam panitia. Dengan' ditjan:
tumkannja pendapat-pendapat itu pertama kali para anggota bisa menelaah terlebih dahulu, dan kedua kalinja bersama merundingkan dalam rapat fraksinja dimana djalannja permusjawaratan mempunjai sifat lain'daripada tjara
dalam rapat pleno. Dalam rapat fraksi tersebut dengan
g0?

leluasa dapat diberikan pendjeiasan-pendjelasan oleh wakil-wakilnja jang duduk didalam panitia dan mengikuti
seluruh permusjawaratan sampai kepada terwudjudnja satu Rantjangan Peraturan (dalam hal ini rantjangan Tata"
tertib Konstituante). Djika procedure perundingan persiapan jang sewadjarnJa ini diikuti, nistjaja Mr Kosasih Purwanegara tidak akan menanjakan dan mentjari hubungan pendapat jang satu dengan pendapat jang lain diauh-djauh dan susah-susah dan tak usah membuang banjak waktu, tenaga dan uang. Rapat fraksilah jang akan
memberikan keterangan-keterangan jang dibutuhkan. Apa'
lagi untuk fraksi-fraksi jang besar, seperti Partai Nasional
Indnesia (P.N.I.) dan Partai Komunis Indonesia (P.K.I.)
mempunjai banjak wakil jang bisa duduk dalam tiap-

tiap bagian, lebih gampang pula

mengadakan run'
dingan jang seksama dengan adanja keterangan dari tiaptiap bagian tadi. Dengan demikian dapatlah fraksi mengambil keputusan, mana daripada pendapat-pendapat iang
dirumuskan itu jang paling tepat untuk fraksinja, dan
oleh djuru bitjaranja dimadjukan kepada rapat pleno. Sekali lagi, Saudara Ketua, kalau djalan perundingan persiapan seperti telah saja bentangkan tadi ditempuh oleh
fraksi-fraksi, saja jakin, dengan ditjantumkannja pendapat'
pendapat jang berbeda-beda itu, tidak akan mengakibatkan
kesulitan-kesulitan lebih daripada djika hanja ditjantumkan satu pendapat sadja, sebagai hasil daripada pemungutan suara. Dalam pada itu, djanganlah dilupakan'satu keun-

tungan, ja'ni memberi kepuasan kepada pengusul-pengusul
diantaranja dari kalangan aliran-aliran Ketjil-Besar itu.
Oleh karena itu saja andjurkan kepada rapat pleno, chusus
kepada Saudara-saudara jang terhormat Sarmidi Mangunsarkoro dan Ir Sakirman, supaja dengan segala keichlasan sudi hendaknja menerima pasal 43, jang merumuskan
tugas Panitia Pbrsiapan Konstitusi, pasal mana telah diterima oleh Panrtia Chusus zonder pemungutan suara.
Saudara Ketua, walaupun saja sependapat dengan Saudara Anwar Sanusi, bahwa rakjat jang telah memberikan kepertjajaan kepada kita untuk mewakilirrja, selalu harus
mendapat kesempatan untuk mengikuti tindak-tanduk kita
dalam menunaikan kewadjiban kita jang luhur tapi berat
ini, tapi sifat-sifat perundingan dalam panitia agak lain
dengan: rapat-rapat pleno pada,umumnja. Dalam panitia,
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titik berat diletakkan

pada segi technis, suasana kekeluargaan dengan hati terbuka, bebas daripada apa jang berbau
agitasi. Oleh karena itu saja tebih tjondong kepada rapat-rapat panitia tertutup. Dalam pada itu, ini tidak memustahil. kan kadang-kadang kalau dianggap mendesak, menjelenggarakan rapat panitia pleno terbuka untuk umum. Atau
Pimpinan mengambil kebidjaksanaan, mengenai hal-hal
jang penting atas usul panitia, mengeluarkan pengumuman melalui pers.
Saudara Ketua, kita semuanja bertekad bulat, kerdja sekeras-kerasnja dan rnenjumbangkan apa jang dapat diberikan. Tetapi djanganlah hendaknja factor waktu mendjadi
factor utama sehingga seakan-akan kita ini dikedjar-kediar
waktu.- Kini orang bisa sadja berbitjara: ,,Waktu mendesak, waktu mendesak", padahal rakjat sudah sebelas tahun
disuruh menunggu. Mereka jang dapat mempertjepat atau
memperlarnbat, memilih jang kedua dan rakjat disuruh
menonton, dan membatja kemewahan dan kemiskinan,
bertahun-tahun, berlarut-larut.
Saudara Ketua, kita bekerdja naar eer en geweten, d.engan segala keichlasan untuk tugas jang berat, tapi luhur.
Dengan segala keseksamaan dan ketjeramahan, kita ha:
dapi ,,pantjdn" ini, merumuskan dan menjusun Dasai Negaid, sumber kehidupan Nusa dan Bangsa, abadi: hendaknja. Tidak mungkin kewadjiban ini dihadapi dengan.ketjerobohan. Andai kata, Saudara Ketua, rakjat tidak sabar
padahal kita bekerd.ia dengan segala ketulusan, silakanlah
bubarkan kami. Kepada mereka jang mempunjai wewenang
untuk mempertjepat, tapi memperlambat terbentuknja Korfstitusi dan sekarang memberi suggestie kepada rakjat uhtuk berteriak: ,,Lekas, lekas", kepada mereka saja serukAn:
;,Tutup mulutmu".
Sekianlah, Saudara. Ketua, terima kasih.

Ketua: Fekarang saja persilakan Saudara Soe,narjo
Oemarsidik.

Soenarjo Oemarsidik: Saja tjabut kembali.
' Ketua: Sekarang saja persilakan Anggota jang terhormat
Saudara Abdulrachman.
Abdulraehman Wangsadikarta: Saja tjabut kembali.
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Ketua: Selandj.utnja saja persilakan Saudara Soelardi.

,h

Soelardi: Saudara Ketua dan sidang jang terhormat, kami utjapkan banjak terima kasih kepada Panitia Pelapor
ltas pendjelasan jang diberikan, berhubungan dengan pembitjaraan-pembitjaraan, pemandangan umum dalam lbnat
pertama mengenai rantjangan Peraturan Tata-tertib Konstituante.
Terima kasih itu saja sampaikan terutama mengingat,
bahwa dalam pendjelasan Panitia Pelapor tersebut tampak
kelapangan dada dan kesanggupan bekerdja selandjutnja,

dalam mendengarkan kritik-kritik pada

pemandangan

umum babak pertama tersebut
'Saudara Ketua dan sidang jang terhormat, dalam rnerrrbahas rantjangan Peraturan Tata-tertib Konstituante kami
kemukakan tiga soal, pertama: Dasar me,mandang Konstitusi, kedua: Soal rantjangan Peraturan Tata-tertib l(onstituante dan ketiga: Tentang soal-soal lain.
Sekarang kami mulai dengan soal jang pertama, "ialah
bagaimana sikap orang terhadap Konstitusi jang akan dibuat oleh Konstituante nanti.
Saudara Ketua, dengan djalan pernilihan -llmum pad.a
tanggal 15 Desember 1955 bangsa kita telah sanggup mentjiptakan Konstituante jang bertggas membuat Undang-undang Dasar sebagai pengganti Undang-undang Dasar Sementarajangmasihberlakusampai-sekarangini.
Undang-undang Dasar adalah sumber atau pangkal segala usaha pembangunan Negara dan masjarakat. Oleh ka-

itu

maka tidak heranlah apabila rakjat kita ingin
segera mengetahui bagaimana bentuk"dan isi Undang;undang Dasar jang baru itu, karena keadaan Negara dan
masjarakat kita kelak amat tergantung'pada Undang-undang Dasar tjiptaan kita bersama itu.
Bahkan lebih daripada itu, Saudara Ketua. Tidak sadja
rakjat kita jang ingin segera mengetahui Undang-undang
Dasar jang baru itu, tetapi bahkan bangsa-bangsa lain diluar negeripun berhasrat besar pula untuk mengetahuinja.
Hanja sadja ada perbedaan antara keinginan rakiat kita
dengan keinginan pihak luar negeri dalam menghadapi terbentuknja Undang-undang Dasar jang baru tersebut.
Perbedaannja terletak pada dasarnja. Kalau rakjat kita
ingin segera mengetahui bentuk dan isi Undang-undang

rena
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Dasar jang baru itu dengan dasar akan 'menggunakan Undang-undang Dasar itu guna pembangunan Negara dan masjarakatnja, maka pihak luar negeri tidak demikianlah halnJa.

Pihak luar negeni berhasrat mengetahui bentuk dan isi
Undang-undang Dasar jang baru itu dengan dasar untuk
digunakan buat memainkan peranannja, agar supaja ia dapat memetik keuntungan untuk kepentingan 'politiknja.
Hal itu mengingat permainan politik internasional jang seIalu panas-dingin atau dingin-panas, dan jang kadang-kadang hingga meledak sampai pada adu kekuatan sendjata.
Hal ini mau tidak mau tentu menjangkut pada negara dan
bangsa kita, jang dalam mendajungkan bahtera negara
dan bangsa menudju pada kemadjuannja sesuai dengan
kemadjuan djaman, bersumber pada Undang-undang Dasar jang akan kita buat bersama itu.
UitJ oleh karena itu, Saudara Ketua, untuk membikin
supaja negara dan bangsa kita didalam tjatur politik nasional dan internasional, mendjadi negara dan bangsa jang
kuat dan bersendikan kekeluargaan kedalam dan keluar,
mau tidak mau mengharuskan kepada kita semua, agat
supaja pembuatan Konstitusi jang baru itu didukung oleh
semangat kekeluargaan atau gotong-rojong pula. Hal itu
mengharuskan pula kepada kita terlepas dari hasrat melaksanakan pelbagai si-asat jang tudjuannja hanja untuk
memenangkan golongannja sendiri, dengan membelakangi
kepentingan negara dan bangsa.
Sebab djikalau suasana sikut-menjikut antara kita sama
kita terus meradjalela hingga muntjul djuga dalam tubuh
Konstituante kita ini, berarti membuka pintu selebar-lebarnja, memberi kesempatan kepada kekuatan asing memasukkan djarum politiknja pada lobang-lobang kelemahan kita,
guna kepentingan mereka tersebut dan sudah barang tentu merugikan negara dan bangsa kita.
Semoga kita bersama terhindar dari kechilafan besar ter-

sebut.

'

'--

Seterusnja Konstituante kita ini dapat dengan segera
menunaikan tugas utamanja, membuat Konstitusi jang ba'
ru, dengan menjanggupkan diri bekerdja keras, hingga
tidak terlalu rnemakan waktu jang mendjengkelkan itu.
Demikian soal pertama.
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. Sekarang soal kedua ialah tentang rentjana Peraturan
Tata'tertib Konstituante
. Saudara Ketua, agar supaja Konstituante kita ini dapat

dengan segera menunaikan tugas utamanja mentjiptakan
Undang-undang Dasar jang baru, perlu sekali tersedia suatu alat jang baik dan berguna, sukur dapat sempurna.
Alat itu ialah Peraturan Tata-tertib Konstituant.e jang
rentjananja te'Iah ada pada kita, berkat kesanggupan Panitia Chusus didalam menjusun rentjana tersebut.
Oan' jang kami disini diuga menlutjap banjak terima
kasih atas hasil djerih lelahnja, termasuk para petugas
lainnja.
Saudara Ketua dan sidang jang terhormat, dalam membahas rentjana Peraturan Tata-tertib Konstituante setjara
limum, kami tidak menerdjunkan pikiran kami langsung
memasuki pasal-pasal atau sepasal demi sepasal dari rentjana peraturan itu, mengingat bahwa lain kali akan datang. saatnja jang chusus untuk membahas sepasal demi
sepasal daripadanja.
Dalam hal ini, Saudara Ketua, kami akan membatasi diri hanja sampai pada salah satu dari Bab-bab dalam rentjana tersebut, ialah Bab I tentang Pasal.pasal ?endahuluan
jang berisi k'eterangan tentang tugas Konstituante dan hubungannja dengan Pemerintah.
HAI ini kami anggap penting seperti anggapan beberapa
Anggota jang terh-oimaf tainnja jang telah b-erbitjara terlebih dahulu.
Karena soal tersebut disamping ada hubungannja dengan
pasal-pasal dalam Undang-undang Dasar Sementara, djuga
Bab I tersebut. merupakan pembuka pikiran dan djuga sebagai dasar Tata-tertib Konstituante.
Saudara Ketua, isi Bab I Pasal Pendahuluan tersebut
dikatakan mengambil oper dari Undang-undang Dasar Sementara pasal 134 dan I37. Demikian djuga hdlnja pasal
137 tersebut adalah mengambil oper dari Undang-undang
Dasar Republik Indonesia Serikat.
Itu adalah benar.
Terlepas dari anggapan, bahwa pasal-pasal 134 dan 13?
Undang-undang Dasar Sementara seharusnja tidak perlu
d'igunakan, karena itu adalah pengaruh dari Konperensi
Medja Bundar. Dan jang s€karang hasil-hasil persetudjuan
Konperensi Medja Bundar itu oleh Kabinet Ali ke II telah
3L2

dihapuskan. Dan terlepas djuga dari anggapan, bahwa
pasal-pasal 134 dan 137 (Undang-undang Dasar Sementara)
tidak perlu digunakan, karena kedua pasal tersebut diatas
ini diambil oper dari Undang-undang Dasar Republik Indo.
nesia Serikat (negara mana sudah dikubur), ialah djiqa
pasal lBG dan pasal 189 dikurangi dengan kalimat pertama
dari ajat (2).
Terlepas dari itu semua, Saudara Ketua, maka sebagaimana kami utarakan tadi, bahwa Bab I dari rantjangan Peraturan Tata-tertib Konstituante merupakan pembuka pikiran dan sebagai dasar untuk mendjelmakan Tata-tertib Kon'
i
stituante.
Adapun hal itu mengambil dari Undang-undaqg Dasar Sdmentara pasal 134 dan L37 adalah sewadjarnja,
karena njatanja Undang-undang Dasar Sementara tersebut
masih 'berlaku sampai sekarang, sebagai konsekwensi dari
adanja Negara-Hukum kita. Malahan sekarang ini telah
mendjadi lienjataan, bahwa tirnbulnja Konstituante sebagai
hasil pemilihan umum tanggal 15 Desember 1955 adalah
djuga bersumber pada Undang-undang Dasar Sementara
pasal 135. Ini berarti bahwa Undang-undang Dasar Semenlara itu tetap kita taati bersama sampai sekarang.
Saudara Ketua, kalau kita misalnja akan menggunakan

pasal-pasal dari Undang-undang Dasar Proklamas_i Kemerdekaan tr 7 Agustus 1945 dan akan kita pakai sebagai dasar Tata-tertib Konstituante sekarang ini, kita akan tersuatu hal jang tidak sesuai lagi dengcn _kebentur pada
-sekarang.
Karena Undang-undang Dasar Prokla'
njataan
masi Kemerdekaan Bab II pasal 2 dan 3 ialah jang menentukan adanja Madielis Permusjawaratan Rakjat (Konstituante), dan Bab VII pasal 19 ajat (1) iang menetap'

kan adanja Dewan Perwakilan Rakjat, disitu tidak meR'
tjerminkan adanja kedaulatan rakjat. Karena adanja De'.
wan Perwakilan Rakjat menurut pasal tersebut hanja di'
tetapkan dengan Undang-undang, tidak dengan djalan
pemilihan umum sepe,rti Dewan Perwakilan Rakjat kita
sekarang ini (pasal 56 dan 57 Undang-undang Dasar Sementara).

Dan bahwa Madjelis Permusjawaratan Rakjat tersebut
ditentukan terdiri dari Dewan Perwakilan Rakjat jang adanja itu hanj,a dengan penetapan Undang-undang, ditambah
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dengan utusan-utusan daerah-daerah' dan golongan-golongan.

Teranglah bahwa hal itu tidak sesuai lagi dengan kenjataan sekarang, karena njatanja sekarang ini Konstituante kita'ini terdiri dari Anggota-anggota jang dipilih oleh
rakjat dalam pemilihan umum, sepeiti disebut dalam pasal 135 Undang-undang Dasar Sementara.
Kita semua maklum, bahwa pertumbuhan negara kita
sedemikian rupa iramanja, dimulai dari Proklamasi Kemerdekaan dengan Undang-undang Dasarnja, sampai kepada Negara Republik Indonesia Serikat djuga dengan Undang-undang Dasarnja, hingga kepada terbentuknja Negara Ke.satuan Republik Indonesia dengan Undang-undang
Dasar. Sementaranja sekarang ini. Kesemuanja itu telah
mendjadi kenjataan. Kalau beberapa .Undang-undang Da=
sar itu umpamanja belum mendjadi kepuasan kita, maka
sekaranglah tiba saatnja kepuasan itu dapat kita pe5ruhi
sendiri, dengan Undang-undang Dasar baru tjiptaan Konstituante kita sekarang ini.
Sekarang kita ber:musjawarat disini dalam alam Negara
Kesatuan Republik lndonesia dimana kita mentaati Undang-undang Dasar Sementaranja jang masih berlaku.
Karena itu sudah sewadjarnjalah apabila dalam rantjangan Peraturan Tata-tertib Konstituante, bila menggunakan
pernbuka pikiran dan dasar Tata-tertib Konstituifite dari
Undang-undang Dasar Sementara jang mesti kita taati itu,
seperti jang telah disebutkan dalam Bab I pasal-pasal Pendahuluan iantjangan Peraturbn Tata-tertib Konstituante
pasal l dan Zitu.
Saudara Ketua, pada tempatnjalah apabila timbul harapqn besar, bahwa didalam rnembahas rintjangan peraturan
itu tidak terlalu memakan waktu, hingga Konstifuante segera memulai dan menunaikan tugas membuat Konstitusi
jang baru.
Untuk melantjarkan djalannja sidang dalain membahas
11ntj_angan peraturan itu, akan bermanfaatlah kiranja djika
diambil suatu kebidjaksanaan sebagai berikut:
'Pertama:
Semua pasal-pasal rantjangan Peraturan Tatatertib Konstituante jang telah mendjadi keputusan Panitia
thrygr setjara bulat, djumlahnja SL pasal itu, hendaknja
disahkan terlebih dahulu oleh sidang dengan aklamasi. HaI
itu karena mengingat bahwa Anggota-anggota jang terhor.:
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mat semuanja telah menerima dan tentu telah pula mempeladjarinja rantjangan peraturan tersebut.
Lagi pula barang tentu
ini mestinja
Angggota-anggota jang terhormat jang duduk dalam Panitia Chusus tersebut telah mendapat ketentuan-ketentuan dari aliran-aliran jang diwakilinja, dan djustm semua aliran mewakilkannia.
Kedua: Sesudah itu dimulailah membahas pasal-pasal
jang disitu terdapat perbedaan-perbedaan pendapat untuk
disahkan oleh sidang.
Kebidjaksanaan sedemikian itu, Saudara Ketua, rasanja
tidak djanggal sekalipun menjimpang dari kebiasaan. HaI
itu karena mengingat, bahwa Panitia Chusus telah menggunakan 25 kali sidang disamping rapat-rapat panitia ketjil
lainnja.
Puia mengingat, bahwa rantjangan Peraturan Tata-tertib
Konstituante tersebut terbagi dalam 11 Bab jang.seluruh-

nja berisi 91 pasal.

Dari 91 pasal tersebut terdapat 51 pasal jang mendapat
persetudjuan bulat dari Panitia Chusus, sedang jang 40 pasal lainnia terdapat dua atau lebih perbedaan pendapat.
IIal itu tjukup mendjadi bukti betapa tjermatnja djalan
pikiran sidang Panitia Chusus itu.
Adapun terdapatnja perbedaan pendapat, dua atau lebih,
jang meliputi 40 pasal itu, rasanja tidak akan mendjumpai
kesukaran dalam mengambil keputusan, mengingat pantjaran djiwa-besar jang dikemukakan oleh Anggota-anggota jang terhormat dalam sidang-sidang jang lampau.
Perbedaan pendapat bukannja untuk persimpangan, tetapi untuk persatu-paduan, sari dari hasil pembahasan bersama.

Saudara Ketua, apabila kebidjaksanaan sedemikian itu
dapat dilaksanakan, akan menghasilkan dua mdnfaat.
Pertama mengurangi waktu sebanjak mungkin, kedua
jang selandjutnja dengan sendirinja segera menerdjunkan
diri mulai dengan tugas membuat Undang-undang Dasar
jang baru, disamping perwudjudan perasaan terima kasih
kepada Panitia Chusus.
Lain daripada itu, Saudara Ketua dan sidang jang terhormat, kami berpendapat bahwa didalam rantjangan Peraturan Tata-tertib Konstituante itu tidak :terdapat pasal
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jang menerangkan kapan dibubarkannja Konstituante,ini
bila telah disahkan adania Undang-undang Dasar jang baru, seperti pendapat Anggota-anggota jang terhormat lainnJa.

Karena

itu hendaknja dapat perhatian tentang adanja

pasal tambahan untuk kepentingan tersebut.
Saudara Ketua, sekarang sarnpailah pembitjaraan kami
pada soal ketiga, ialah soal lain-lain jang berkumandang
djuga dalam gedung Konstituante ini.
Meniambut pendapat tentang hubu4gan apa jang disebut golongan besar dengan golongan ketjil dalam Konstituante, fraksi kami; Partai Nasional Indonesia (P.N.f:), berpendirian; bahwa pendapat dari Anggota-anggota jang' terhormat jang tergolong dalam golongan ketiil itu wadjiblah
disambut dengan penuh penghargaan. Hal itu karena'fraksi kami jakin, bahwa dari rnerekapun terdapat pula pikiran-pikiran sehat, djudjur. dan patut pula mendapat nilai
semestinja.
Dengan kejakinan demikian itu,.maka penjelesaian soalsoal jang menjangkut kepentingan negara dan bangsa kita,
tidak seharusnja hanja tergantung kepada partaipartai besar- sadja, .tetapi fraksi kami senantiasa membuka pintu,
mengadjak kepada Saudara-saudara Anggota jang terhormat
dari golongan ketjil dalam Konstituante ini untuk bersanla-sama menjelesaikan masalah-masalah tersebut
Kemudian terhadap persoalan kemungkinan adanja perubahan imbangan kekuatan dari partai-partai atau golongangolongan pada hasil pemilihan umum untuk Dewan Perwa,
kilan Rakjat jang akan datang.
Kami akan bersjukur, Saudara Ketua, apabila partai-partai dan golongan-golongan ketjil kelak dapat berkembang
dan madju pesat. Sebab hal itu berarti tambahnja kesedaran rakjat dalam soal-soal kenegaraan dan kemdrsjarakatan
dalam rangka demokrasi.
Tetapi kemadjuan dan perkembangan partai-partai dan
golongan-golongan ketjil itu tidak harus diartikan bahwa
partai-partai besar akan mengalami kemunduran, mengin-gat keadaan rakjat kita jang pada umumnja masih seperti sekarang ini.

Achirnja, Saudara Ketua dan. sidang jang terhormat,
pembitjaraan kami tutup sekian sadja, dengan pengharapan agar supaja:
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Pertama: Kita bersaina dapat segera menjelesaikan .rantjangan Peraturan Tata-tertib Konstituante dan kedua segera terwudjudlah Undang-undang Dasar jang baru sebagai
pengganti Undang-undang Dasar Semeniara sekarang ini.
Sekian, terima kasih.
__

Ketua: Dipersilakan Anggota jang terhormat Saudara Ali

Mansur.

Ali Mansur: Assalamu alaikum, warachmatullahi wabarakatuh.
Saudara Ketua, dalam kesempatan Pemandangan umum
babak ke II ini fraksi saja, Partai Nahdlatul Ulama (N.U.),
ingin mengambil bahagian untuk menegaskan pendirian
fraksi kami jang telah diutjapkan oleh kawan sefraksi
kami, ialah Saudara Zainul Arifin dan Saudara Saifuddin
Zucbri dalam pemandangan umum babak pertama jang telah lalu.
Saudara Ketua, hal-hal jang akan saja kemukakan itu,
mestinja dikemukakan oleh Saudara Zainul dan Saudara
Saifuddin, djusteru karena kedua Saudara itulah jang telah mengambil baglan dalam pemandangan umum babak
pertama, dan ini adalah sesuai dengan saran Saudara Ketua dalam penutupan rapat Pleno Konstituante tanggal 18

Djanuari 1957.
Akan tetapi berhubung dengan kesibukan politik diibu
kota kedua Saudara tersebut berhalangan hadir, maka fraksi kami bermufakat dan menetapkan sebagai gantinja saja dan Saudara Ibu Kerto untuk berbitjara dalam pemanoangan umum brabak kedua ini. Hal ini tentunja diharapkan sidang tidak berkeberatan.
Saudara Ketua, didalam pemandangan umum babak pertama, sidang telah mendengar berbagai pendapat, saransaran serta usul-usul dan ketjaman-ketjaman terhadap ran.
tjangan Peraturan Tata-tertib Konstituante, jang disusun
oleh Panitia Chusus dimana saja turut duduk didalamnja.
Menurut sepandjang perhatian saja pada umumnja para

pembitjara dalam babak pertama itu dapat menjetudjui
hasil pekendjaan daripada Panitia Chusus.
Dalam hubungan ini Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.) me-

lalui udjung lidah djuru bitjaranja, djuga telah menjam-

paikan pendiriannja setjara umum jang pada asasnja dapat
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pula menerima sebahagian besar materi rantjangan Peraturan Tata-tertib tjiptaan Panitia Chusus.
Saudara Ketua, seperti diketahui rantjangan Peraturan
Tata-tertib jang kita hadapi dan bitjarakan sekarang ini
adalah bersumber pada bahan pokok dari rantjangan Peraturan Tata-tertib tjtptaan Panitia Negara. Oleh karena itu
tid,ak heran kalau dalam rantjangan Peraturan Tata-tertib
itu dalam konsideransnja ditjantumkan Pasal 136 "berhubungan dengan pasal 76 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Berdasarkan atas Undang-undang Dasar pasal tersebut
diatas, rantjangan Peiaturan Tata-tertib itu dibuat sehingga
segala ketentuan jang terdapat dalam pasal:pasalnj.a terutama mengenai pasal pendahuluannja mengenai kedudukan

hukurn daripada Konstituante itu, malahan ditjantumkan
pasal 134 dan 137 Undang-undang Dasar Sementara.
Saudara Ketua, memang digunakannja rantjangan Peraturan Tata-tertib tjiptaan Panitia Negara sebagai bahan
pokok daripada Panitia Chusus'adalah termasuk daripada
tehendak t-erbanjak daripada Anggota Panitia Chusus dimana berdiri di.mukanja Anggota-anggota Panitia Chusus
Fraksi Nahdlatul' UlAma (N.U.)."
Sungguhpun demikian, Fraksi saja tidak mau mengabaikan faktor-faktor lain jang sehat sehingga kita sekalian
bisa melihat adanja synthese dan toleransi jang tertjantum
dalam pasal 29 bab III rantjangan Peraturan Tata-tertib
Konstituante, sehingga semua aliran dan golongan'dalam
Konstituante itu dapat bersama-sama dengan golongan besar menju-rnbangkan darma baktinja, membuat Undang-undang Dasar jang baru dalam Panitia Per.sigp_an Konstitusi.
Saudara Ketua, kalau dalam pemandangan umum babak
pertama djuru bitjara Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.), Saudara Zainul Arifin telah menjatakan persetudjuannja terhadap pasal 1 dan 2 serta Bab III rantjangan Peraturan
Tata-leitib ini adalah bermakna bahwa:
Konstituante dalam hu'bungannja dengan Pemerintah
:mengenai penetapan Undang.undang Dasar Baru selalu bekerdja bersama-sama' dengan pengertian, 'bahwa Pemerintah oleh Undang-undang Dasar Sementara
Pasal 137 diwadjibkan mensahkah dan mengumum,' kan berlakunja Undang:undang Dasar iang,' baru itu
dengan keluhuran,
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Fraksi saja tidak melihat' g4anja kemungkinan pihak
_
Pemerintah menolak ,,mensahkan- dan menltapkan' ran-

tjangan _undang-undang_ Dasar l?ng baru sebagai undangundang Dasar", karena kemungkinan-kemungki-nan itu dj6las terbendung oleh pasal 187 undang-und-ang Dasar Se.
mentara. Didalam rantjangan Peraturan Tata-tertib pasal
2 dan bab IX pasal BT kita mendapatkan djaminan bihwa

Pemerintah mempunjai kewadjiban muflak mensahkan
rantj_angan undang-undang Dasar Baru jang telah diterima delgan sekurang-kurangnja dua pertigf dari djumlah
suara Anggota jang hadir.
Dalam hubungan ini, fraksi saja mengusulkan hendaknja
pemunggl1Iq suara mengelai_ rantjangan Undang-undang
Dasar didjalankan_ setjara bebas rahasia sebagaimana pemungutan suara dalam pemilihan umum jang lalu.
saudara Ketua, sgkqang sampailah saja kepada tingkat3n p-qmbitjarakan Bab III dan pasal-pasat beiikutnja J"ng
bertalian -de-ngan Bab III. Fraksi saja dalam pemandarigan
umum babak pertama telah menjetudjui Bab-III jang 6ermakna bahwa- setelah Konstitua:ite *empunj;ad;triuirrt
Tata-tertib jang sah, harus dengan segerra dibentuk daripada Anggota Konstituante itu sendiri tiga panitia atau lebih djika dianggap perlu. Tetapi untuk sementara ini, saia- lasa tjukup dengan tiga panitia. Panitia-panitia tersebut
ialah:

1. Panitia Persiapan Konstitusi (P.P.K.).
2. Panitia Musjawarat Konstituante (P.M.K.)
3. Panitia Rumah Tangga Konstituante (P.R.T.K.).
Saudara Ketua, dalam membahas Panitia-panitia tersebut, fraksi saja berpendapat bahwa adanja Fanitia Persiapan Konstitusi itu arnat penting. Sungguhpun demikian
fraksi saja sedikitpun tidak menarik kesan bahwa Panitia
Persipan Konstitusi adalah merupakan klas dari lVladjelis Konstituante ini, bahkan fraksi saja berpendirian bahwa Panitia Persiapan Konstitusi adatah oigan daripada

I

Konstituante jang dibentuk untuk:
1. Menjiapkan rautjangan Konstitusi dengan:
a. menghimpunkan bahan-bahan rantjangan Konsti-'
tusi (Undang-undang Dasar) jang didapat oleh dan
didalam Panitia Persiapan Konstitusi;
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b.

memusjawaratkan dan merumuskan bahan pokok
jang akan eiiadjukan kepada Pleno Konstituante
untuk mendapat keputusan;
c. mengolah bahan-bahan pokok jang telah dlputuskan oleh rapat Pleno Konstituante dan setelah dirumuskan diadjukan kembali kepada rapat pleno
Konstituante untuk mendapat keputusan.
2.
Mengadjukan segala pcndapat mengenai Konstitusi sesudah dimusjawaratkan dan dirumuskan kepada rapat
pleno Konstituante untuk mendapat keputusan.
Menetapkan atjara rapat-rapat pleno Konstituante un3.
tuk suatu masa sidarig atau sebahagian masa sidahg
dengan tidak mengurangi hak Rapat Pleno Konstituante untuk mengubahnja.
Saudara Ketua, fraksi saja jang selalu mengutamakan
toleransi dan berisi bukan toleransi variasi atau toleransi
lisany, berpendapat bahwa tugas Panitia Persiapan Konstitusi jang seperti tersebut diatas itu dapat mendjamin
kelantjaran djalannja proces perantjangan dan penjusunan Undang-undang Dasar jang dikehendaki oleh seluruh
Anggota Konstituante, terutama Anggota Fraksi Nahdlatul
Ulama (N.U.).
Sebagaimana jang saja njatakan diatas, Panitia Persiapan Konstitusi adalah sekedar alat daripada Konstituante,
maka dengan sendirinja tugas daripada Panitia Persiapan
Konstitusi itu adalah harus terbatas pada batas kompetensinja, ialah sebagai jang digariskan oleh Panitia Chusus.
Maka djelaslah sudah, babwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas fraksi saja tidak dapat menjetudjui sementara pendapat jang mengehendaki agar hanja satu
pendapat sadjalah jang dikemukakan kepada sidang pleno,
baik pendapat itu merupakan materi daripada rantjangan
Peraturan Tata-tertib jang kita bahas ini, maupun pendapat itu merupakan materi daripada rantjangan Undangundang Dasar jang dihasilkan Panitia Persiapan Konstitusi nanti. Demikian ini adalah untuk mentjegah adanja
perdebatan sengit dalam Panitia Persiapan Konstitusi itu,
dimana dalam keadaan demikian tidak dapat dielakkan
adanja keputusan (hak memutuskan). Dengan adanja hak
memutuskan pada Panitia Persiapan Konstitusi berarti sudah mengurangi kedaulatan dan kompetensi sidang pleno
Konstituante.
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Saudara Ketua, kalau Panitia Persiapan Konstitusi itu
sudah berstatus demikian, saja kira tidak 4da bedanja Panitia Persiapan Konstitusi dengan Badgn Pekerdja Komite
Nasional Indonesia Pusat, dimana Komite Nasional Indonesia Pusat merupakan badan peng-amin belaka terhadap
segala keputusan Badan Pekerdjanja.
Saudara Ketua, kedudukan Konstituante adalah begitu
refleksi kedaulatpenting karena Konstituante merupakan
-dapat
diterima oleh fiin rati3at jang njata. Maka tidak
kiran, apabila Panitia Persiapan Konstitusi jang dibentuk
oleh Konstituante ittt sendiri dapat mengambil keputusan
dalam sidang-sidangnja jang akan dikemukakan kepada
Pleno sekalipun dinjatakan bahwa keputusan terachir ada
pada sidang pleno Konstituante.
Saudara Ketua, pengalaman dalam Panitia Chusus tiukup mendjadi telaoan Jang baik buat Panitia-panitia rangka .Konstituante. Pengalaman itu menundjukkan betapa
harmonisnja permusjawaratan kita cialam Panitia Chusus,
dimana segala pendapat jang baik mengenai segala materi
rantjangan Peraturan Tata-tertib ditjantumkan dalam rant;angan tersebut, sehingga bagi pleno soalnja tinggal menindjau dengan tenang disamping hak mutlaknja sebagai
anggota, ialan menerima, menolak atau merobah hasil pekeidjaan Panitia Chusus. Saja pertjaja bahwa Panitia Eetsiapan Konstitusi dalam tungsin;a merynJjarqgkan Undang-undang Dasar seperti iang dikehendaki dalam ranmempqnjai sifat _zuiver
tjan?an Per"aturan Tati-tertid
t-echnis daripada Konstituante itu akan dapat melaksanak'an tugasnja jang baik didaJam suasana tolerarisi Indonesid.
Saudara Ketua, mengenai Komisi-komisi Konstitusi fraksi saja berpendapat bahwa adanja komisi-komisi _ dalam
artiari seksi-seksi jang menampung pembahagian pekerdjaan daripada Panitia Persiapan Konstitusi adalah dernikian
pentingnja, sehingga dengan demikian teraturlah dalam
komisi-komisi jang akan dibentuk, misalnja seksi pertahanan, menjelenggarakan dan menjusun asas'asas pertahanan
negara j-ang alian ditjantumkan dalam Undang-qnda_pg Dasai datam 6ab jang mengatur soal Pertahanan dan begittilah selandjutnja
Dalam p-emn-entukan Komisikomisi Konstituante itu fraksi saja m6ngehendaki agar banjaknja Komisi-komisi itu diperketjil dengan djalan mendjadikan satu kornisi-komisi

j*g
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misalnja
igng.p.araiel obje_ct dgn lapangan pekerdjaannja,
Komisi Agama, sosial dan Kesehatan, Komisi -pertahanan
dan Keamanan, dan begitulah selandjutnja.
saudara Ketua, adapun mengenai susunan panitia persiapan Konstitusi/Komisi-komisinja jang akan berdjumlah
kurang lebih 1B0 Anggota dari perwakilan tiap aliran atau
golongan jalg beranggota satu sampai dengan tiga mendapat satu wakil dan selandjutnja, adalah tjukup, ja'ni tidak
begitu terlalu banjak dan tidak begitu tertaiu kurang
mengingat _!uas dan pentingnja tugas Panitia persiapan

Konstitusi/Komisi-komisinja. Demikianlah pemandangan
saja dalam babak kedua ini, dengan tjatatan bahwa har-hal
mengenai materi Tata-tertib jang belum mendapatkan pembahasan akan saja bitjarakan dalam pembahalan sef asal
demi sepasal.
Wassalam.

Ketua: Sekarang saja persilakan Anggota jang terhormat

K.H. Tjikwan untuk tampil kemuka.
(Anggota K.H. Tjikwan tidak ada)
oleh karena saudara Tjikwan jang terhormat tidak data_ng,
Abas.

maka sekarang saja persilakan saudara H. sjamsiah

H. Sjamsiah Abas: Saudara Ketua, saja akan berbitjara

nanti malam.

Ketua: sekarang saja persilakan saudara jang terhormat
Hendrobudi.
Hendrobudi: Djuga nanti malam.

Ketua: Dan sekarang saja persilakan Anggota jang terhormat Radja Kaprabonan.
Radja Kaprabonan: Nanti malam.
Ketua: sekarang saja persilakan saudara jang terhormat
Renda Sarungallo.
Renda Sarungallo: Nanti malam.

Ketua: Dan sekarang_saja persilakan Anggota jang terhormat Saudara Izaak Riwoe Lobo.
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i.R. Lobo: Saja belurn siap.
Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Asmara Hadi.
(Anggota, Asmara Hadi tidak ada).
Maka sekarang saja persiiakan Saudara Mr Hamid Algadrie.

(Anggota Mr Hamid Atrgadrie tidak ada).
Sekarang saja persilakan Saudara Gulmat Siregar.
(Anggoia Guimat Siregar minta bitjara nanti malam).
Sekarang saja persilakan Saudara iang terhormat Prof.
S.M. Abidin.

Prof. S.M. Abidin: Saudara Ketua, rapat iang terhormat,
sebenarnja waktu jang diberikan untuk mempersiapkan
pidato kita memang agak singkat, karenanja saja mengerti banjak kawan-kawan iang masih belum siap dengan pidatonja. Sajapun belum siap, maka oleh karena itu saja
harap bagian pidato saja ini nanti ditjatat dengan sebaikbaiknja oleh para stenograaf.
Sebenarnja saja ingin mengutjapkan pidato saja ini dengan dihadiri oleh Saudara Prof. Mr Muh. Yamin, oleh_ ka'
rena saja akan mengemukakan pendapat jang palSa!. berlainan dengan Saudara itu, terutama mengenai kerdja-saffi1, artinja tafsiran Saudara Yamin mengenai perkataan
,,bersama-sama menetapkan" seperti tertjantum dalam pasal 134 Undang-undang Dasar Sementara"
Saudara Ketua, dalam babak kedua ini saja ingin lebih
mendjelaskan lagi pendapat saja tentang interpretasi perkataair,,bersama-sama menetapkan" seperti iang tersebut
dalam Undang-undang Dasar Sementara pasal 134, sambil
membahas arti jang diberikan oleh Saudara Yamin t<eP_lda istilah itu. Djuga saja ingin membahas kalimat jang disebut Saudara Yamin ,,escape clause".
Saudara Yamin tidak ingin menafsirkan perkataan ,,bersama-sama" seperti Djepang menafsirkannja, diwaktu. pe'
rang dulu terliaclap t<brd3a-iama Djepang-Indonesi?, -iaitu
Ind6nesia jang bekerdja dan Djepang iang memetik hasilnja. Djuga-SauOara Yamin tidak_ingin mengambil tafsiran
jd"g diGrikan oleh Kabinet sekarang kgnada- perkataan
l,beira*a-sama", jaitu: kalau mau bgbar_hendaklah bubar
6ersama-sama, tetapi sekarang ternjata bubarnja itu me:
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lalui rontoknja satu demi satu anggota-anggotanja, djadi

.ii

il

menjalahi arti,,bersama-sama" jang sebenarnja.
Saudara Ketua, saja djuga tidak ingin menafsirkan perkataan bersama-sama itu seperti jang dikerdjakan oleh Djepang dulu ataupun .seperti jang dikerdjakan oleh l(abinet
sekarang. Jang saja ingin beri tafsiran ialah kepada rangkaian perkataan ,,bersama-sama menetapkan", djadi bukan
perkataan',,bersama-sama" tersendiri dan perkataan,,tnenetapkan" tersendiri. Memang kita dapat menafsirkan kata-kata itu setjara sendiri-sendiri, tetapi dalam pasal 137
Undang-undang Dasar Sementara rangkaian perkataan-perkataan itu sudah mendjadi perpaduan dan mempunjai satu dJlwa, satu arti jang tertentu.
Untuk leb,ih me,mperdalam tafsiran,,be'rsam3,-s8ln& menetapkan" itu baiklah kita kadji kembali sedjarah tersusunnja Undang-undang Dasar Serne'ntara itu pada awal
tahun 1950.
Rantjangan Undang-undang Dasar Sementara itu dibuat
oleh kerdja-sapa dua buah Panitia Negara, jaitu satu dari
fihak Republik Indonesia Serikat dan satu dari fihak Repubtik Indonesia Djokjakarta.
Difihak Republft Indonesia Serikat, Panitia itu diketuai
oleh Menteri Kehakiman Prof. Soepomo dan difihak Republik Indonesia Djokja diketuai oleh Saudara Abdul Hakim jang pada waktu itu mempunjai kedudukan sebagai
Wakil Perdana Menteri I Republik Indonesia Djokjakarta.
Rantjangan jang disusun oleh kedua Panitia itu harus
disetudjui bulat-bulat tanpa amendemen, baik oleh Parlemen Republik Indonesia Serikat di Djakarta maupun oleh
Badan Pekerdja Komite Nasional Indonesia Pusat di Djokjakarta. Alasan jang dike,mukakan oleh masing-nrasing
Panitia pada waktu itu ialah, bahwa mereka dikedjar-kedjar oleh waktu. Waktu telah amat mendesak dan rantjangan Undang-undang Dasar Sementara itu telah harus disahkan sebelum tangggal 17 Agustus 1950, karena djika lewat
dari tanggal 17 Agustus 1950, maka Presiden Soekarno harus meletakkan djabatannja dan Presiden jang baru harus
dipilih. Fihak Badan Pekerdja hanja dapat menjetudiui
untuk sementara, dan akan memakai kesempatan lagi memadjukan amendemen-amendemen dan menjempurnakan
Undang-undang Dasar Sementara itu dalam waktu sebulan
setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk.
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Jang demikian itu dilapofkan oleh Prof. _Soepomo -dalam
buku Undang-undang Dasar Republik Indonesia halaman
9 jang berbunji sebagai berikut:
,,Wakil Perdana Menteri Repubtik Indonesia Abdul Ha'
kim berkata dalam rapat Badan Pekerdja,Komite Na-,
sional Indonesia Pusat tanggal I Agustus 1950, bahwa
Pemerintah Republik Indonesia mengakui, bahwa b9ntuk dan isi Rantjangan Undang-undang Dasar itu belum sempurna, akan tetapi menurut anggapan Pemerintah Republik Indonesia Rantjangan Undang-gqdryg
Dasar itu-telah tjukup baik untuk dapat memulai djalannja pemerintahan didalam Negara Kesatuan. Untuk meirjempurnakan Undang-undang Dasar i-tu, demikian AnaU Hakim, pasal 140 Rantjangan Undangundang Dasar membeii kemungklnan de_ngan diadaMadjelis Perubahan Un$ang;gqdanq D-asarkannjf
-Wondoimiseno
cs. jang disebut diatas adalah diMosi
setudjui oleh Pemerrhtah Republik Indonesia dan mosi itu, ketjuali menerima Rantjangan Undang-unda4g
Republik indonesia tentang pembentukan Negara Kesat-uan, menetapkan pula, supaja dengan mengis€at
keadaan-keadaan, selambat-lambatnja dalam waktu satu bulan sesudah Negara Kesatuan dinjatakan 'berdirinja, Matljelis Perubahan undang-undang Qasar mengadakan sidang untuk membitjarakan pe-rubahan-perubahan Undang-undang Dasar Sementara".
Mengenai pasal L34, Perkataan:
menga. ,,Ber-sama-sima menefapkan" itu Prof. Soepomo
takan (Iihat buku Undang-undang Dasar halaman L47\:
,,Isi pasal ini adalah sama denggn isi pasal lBG Kqnstitusi Republik Indonesia Serikat".
Lantas ditarirbah tagi:
,,Pasal 187 ajat (1)-Konstitusi Republik Indonesia Seri'
kat, iang menentukan bahwa Rantjangan Konstitusi- i3rtg
tetip halus dibuat oleh Pemerintah, tidak_ dioper oleh Undan!-undang Dasar Sementara ini. Berhubung _dengar-t- itu
inislatif untuk membentuk rantjangan tersebut dapat diambil oleh Parlemen atau oleh Konstituante sendiri".
Djelaslah bahwa idee atau pikiran didatam Konstitusi
nepirnUk Indonesia Serikat dimana dikatakan, bahwl _Rtttjairgan Konstitusi harus dibuat oleh Pemerintah tidak diambit oper dalam 'Undang-trndang Dasar Sementara. Te325
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r-anglah bahwa tjampur tangan jang l,ebih berat dari pemerintah dalam membuat undang-undang Dasar telah di.
lepaskan. Tjampur tangan'itu telah lebih ringan, karena
peng_eqai pembuatan undang-undang biasa. Apa jang
Itnjl
dikatakan dalam Konstitusi Repuutit< Inlonesia serit<at]
bahwa rantjangan undang-undang Dasar harus dibuat oleh
Pemerintah, sama dengan undang-undang biasa, idee atau
pendap_at itu sudah dilepaskan didalarn Undang-undang
Dasar Sementara ini.,Apakah jang mendjadi dasar bagi kedua Panitia untuk melepaskan kerdja-sama jang berat itu
antara Konstituante dan Pemerintah? Keterangan tidak dibe.rilgn. Kepada kedua Panitia jang masih hidup sekarang
ini klta dapat menanjakan sebab-sebabnja. Tetapi, djika
mereka telah lupa, kita dapat djuga dengan dialan mengada[<an analisa jang logis-waras mentjari sebab-sebabnja.
Analisa jang logis-waras itu ialah jang sebagai berikut: Pe.rnerintah-pemerintah jang lalu sampai sebelum tahun 1gb0
tidak pernah dapat bertahan lebih lama dari O bulan. pendapat itu rnengandung kebenaran, karena sesudah itupun
ternjata bahwa umur Kabinet tidaklah lama. Diantara Kabir,tet-kabinet jang lalu, jang terpandjang urnurnja ialah
Kabinet Ali
Arifin jang berumur dua tahun kurang seminggu. Berdasarkan kepada pengalaman itulah maka Panitia Supomo Abdul Hakim tidak mengehendaki lagi
kerdja-sama iang rapat dan erat antara Konstituante dan
Pemerintah dalam membuat Undang-undang Dasar.
Marilah kita bahas dengan pikiran jang logis-waras tafsiran dan perpaduan perkataan ,,beriama-sama menetapkan" d-alam pasal 134 Undang-undang Dasar itu. Perpaduan peikataan itu dapat berarti:
1. Konstituante dan Pemerintah bekerdja setjara erat sekali dari awal sampai achir dalam menjusun Undangundang Dasar, djadi djuga dalam menetapkan tata-tertihnja, pasal-pasalnja, djuga dalam memberi nomor pasal-pasal dan lain sebagainja, jaitu kerdja-sama jang
erat sepe'rti jang dimaksud oleh Saudara Prof. H. Muh.
Yamin. Baiklah kita tjatat, bahwa kerdia-sama jang begini antara Konstituante dan Pemerintah adalah lebih
erat daripada kerdja-sama Pemerintah dan Dervan Perwakilan Rakjat dalam membuat Undang-undang biasa.
Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakjat tidak disahkan
oleh Pemerintah, hanja Dewan Perwakilan Rakjat sa926

dja jang mensahkannja dan perobahan Tata'tertib dila'
t<utran btefr Dewan Ferwakilan Rakjat sendiri. Tetapi
didalam pidatonja Saudara Yamin mengqhendaki' bahTata-tertib harus diikuti dari awal samwa pembuatan
^achir,
pai
disetudjui oleh Pemerintah. Djadi sjarat ini
amat berat sekali.
3. Konstituante dan Pemeritrtah bekerdja-sama membuat Undang-undang Dasar sama halnja seperti Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakjat membuat undang-undang biasa, djadi dapat mentjampuri_ pembitjaraan tiap-tiap pasal dan dapat djuga menolaknja.
3 Kerdja-sama antara Konstituante dan Pemerintah hanja pada saat terachir sadja, jaitu Pgmeriltqh d3-nat
niensahkan bulat-bulat atau menolak bulat-bulat. Kerdja-sama ini sudah lebih ringan.
+. Kerdia-sama Konstituante dan Pemerintah itu dalam
arti Konstituante menjusun sampai lengkap bulat beserta djuga mensahkannja, sedang sumbangan Pemerintah dalam kerdja-sama itu hanja berupa sjarat penanda-tanganan iang harus dilakukan Plda tiap-tiap
keputusan dan melakukan fungsi sebagai alat untuk
mengumumkan kePada rakjatDari keempat tafsiran iang diatas itu kita selidiki mana
jang dapat dipakai untuk melaksanakan tudjuan,- jaitu qlembua"t UnOang-undang Dasar dalam waktu juttg lajak, tidak

tjepat-tjepaiatau tergesa-gesa dalam waktu tig? sampai
enim Suian seperti membuat undang-undang biasa, dan
pula tidak tertalu lama misalnja lebih dari empat tahun,
jaitu waktu antara dua pemilihan umum untuk memilih
_

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat.
tifsiran jang sesuai akan kita ambil dan jang .tidak sesuai akan t<ita tinggalkan. Tafsiran iang pertama i4tq kerPemeiintah lebih erat daripada
dja-sama Konstituante
Pemerintah dan
k"erdja-sama Dewan Perwakilan Rakiat
jang-kedua jang sama eratnja sgnerli ke_1{j_a-sama Dewan
Pemerintah, djika dilaksanakan.akan
Perwakilan Rakj at
Konstitusi ialg ti{1k" la-ntjg.
mengakibatkan pembuatan
Apa sebabnja- maka pembuatan itu akan tidak lantjar?
Wakiu untuk inembuat Undang-undang Dasar itu menurut
pikiran jang logis-waras, tidak akan kurang dari du? ta'
hun. Kalau kita-dapat membahas dalam waktu dua tahun,
maka kita sudah dapat mengutjap sjukur alhamdulillah.
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Biasanja umur Kab,inet itu se_perti 'iang telah kita alami,
antara €nam bulan dan satu tahun. D;aOi, kalau pemerintgh pe_n_gikuti tiap-tiap pasal, dari awal iampai achir ,damaka ada keniungkinan selipa_da undang-gng?ng- D-asar
t-ela! selesaq_ setelah- ada persetudjuan mengenai"sebagian
kemu"dian pemelin{gipada undang-undang Dasar itd
tah djatuh.
pengalaman didalam pemerintah-pemerintah :jang
- -Makal?lg'' bahwa ti-ap undang-undang jang belirm selesai, bte[
Kabinet jagg baru akan diadjukah ktmbali kepada parlellen;, tia_p- Kabinet jang baru membitjarakan kbmbali ranllapgan undang-undang. i!u. Ma_ka jan! tidak sesuai dengan
Kabinet jang baru itu ditjabut dari De-wan perwakilan R"aki_at, dan ma!a. iang sesuai dilandjutkan, mungkin djuga
dengan perubahan.
Djadi kalau -kitg pakai. ke_rdja-sama jang demikian ini,
maka kalau s.elagiqn daripada rantjangin lJndang-undang
Dasar itu sudah selesai dan karau -Kabinet djatu"h, mit
iaqg. suda_h selesai itu harus dibitjarakan puld
oleh xini-"
net jang baru, dan belum tentu diterima - bulat-bulat.
Maka berdasarkan ini, undang-undang Dasar itu tidak
lka.n 4iadi dan tidak akan siap-siap dalin waktu jang ki
ta.ingin_kan, jailt_ tidak lebitr- lama dari waktu misitnSa

-

-

antara dua pemilihan umum jaitu'empat tahun.
Ada orang jang membisikkan seterah saudara yamin berpidato dan saj?_ ketjewa waktu mendengarnja dan tidak
akan pertjaja:- K_alau begini, katanja, ma-ka sbatnja merup_akan suatu dj.alg_n, untuk lebih memperpandjang umur
Konstituante ini. Kalau kita setudju dengair penoalat saubahwa Kabinet jattg satu alatutr, kemudian
9r{q Yaryin,
ja-ng. men_ggantikannjb turut berinusjawarat tjCi.
Ilabine.t
Demikian dari awal sampai achir. Maka dengari begini r<ri"stituante ini umurnja_
pandjang sekali, mufrgkin se-akal
pandjang umur Republik
Indoneiia Ini sendiri.
saudara Ketua, tafsiran ini tidak dapat kita terima. Tafqiran iang. diberikan oleh saudara yamin mengenai bekerdja-s-arya J-ang erat dari a sampai z dan bahrila dari tiap
pqs{ itu harus disetudjui, maka djalan jang sedemikian
li4rE dapat kita terima.-sekalipun D:ewan peiivakitan Rat<jat, _Qa{an Pekerdla
D-ewan perwakitan nakjaf neltaypy_n
pullik rndonesia serikat tidat<_ $apat membubarkannja. i.tapi tidak mungkin itu jang dimaksudkan oleh p"rd p.*:
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buatnja, jaitu kedua Panitia itu. Djadi pendapat ini harus
kita tolak, karena tidak dapat melaksanakan tudjuan iang
dimaksud dengan membentuk Konstituante ini.
Pendapat jang ketiga, jaitu kerdja-sama antara Konstituante dan Pemerintah hanja pada saat terachir sadja, jaitu Pemerintah dapat mensahkan bulat-bulat atau menolak
butat-bulat. Perkara menolak bulat-bulat ini Pemerintah
dapat melakukannja terhadap pembuatan und,ang-undang
biasa. Kalau Dewan Perwakilan Rakjat memadjukan usul
inisiatif undang-undang dan ini telah selesai dibitjarakan
oleh Dewan Perwakilan Rakjat dengan diikuti oleh Pemerintah, maka setelah selesai, Pemerintah dapat menjatakan
keberatan dan menolak rantjangan Undang-undang itu atau
tidak meletakkan tanda-tangan dalam undang-undang itu.
Tetapi ini harus ada akibatnja, jaitu ada konflik antara
Dewan Perwakilan Rakjat dan Pemerintah dan dalam hal
konflik ini ada peraturan jang mengurusnja. Pemerintah
dapat mengundurkan diri, karena sudah. tidak dipertjajai
' oteh Dewan Perwakilan Rakjat. Sebaliknja, Dewan Perwakilan Rakjat dapat dibubarkan oleh Presiden,_karena. misalnja Presiden lebih pertjaja pada Pemerintah dan tidak
pertjaja lagi pada susunan Dewan Perwakila1 Rakjat iqqg
lidat merupakan banjak perwakilan daripada alam pikiran jang ad-a dikalangan rakjat. Djadi kalau ada konflik,
Preiiden dapat membubarkan Dewan Perwakilan RaliaJ
atau Dewan-Perwakilan Rakjat dapat mengundurkan diri.
Tetapi dalam tingkat terachir, mengenai rantjangan Konstituii jang sudah disahkan dengan bulat-bulat dan diserahkan pada Pemerintah dan Pemerintah tidak mau mensahkannJa, maka ini merupakan konflik. Dan dalam hal
tentang konflik ini tidak ada peraturannia
Presid.en tidak dapat membubarkan Konstittrante dan
Pemerintah tidak usah mengundurkan diri, oleh karena
Konstituante tidak pertjaja pada Pemerintah. Hal ini akan
menimbulkan kekatjauan dalam negara, mungkin rakjgt
akan bertindak terhadap Konstituante atau Pemerintah.
Dan saja kira dalam hal ini, mengingat tanda-tanda waktu belakangan ini, bahwa rakjat lebih memihak pada Konstituante, kalau ada konftik.
Maka tinggallah lagi jang keempat. Djadi iang ketiga
ini tidak dapat dilaksanakan, artinja kalau Pemerintah menolak, tidak dapat dilaksanakan tafsiran iang demikian.
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Sekarang tinggallah tafsiran jang keernpat. Djadi tafsiran
jang lain-lain itu tidak ada lagi. Tafsiran jang keempat

ialah begini: Kertlja-sama antara Pemerintah-dan Konstitirairte itu dalam arti Konstituante menjusun sampai tengkap
bulat'beserta djuga mensahkannja, sedangkan sumbangan
Pemerintah dalamr kerdia-sama itu hanja be,rupa sarat penanda-tanganan jang diperlukan untuli tiap putusan dan
sebagai fungsi Pemerintah dan alat untuk mengumumkan
pada rakjat. Djadi hanja tinggal satu tafsiran sadja, entah
kalau ada Saudara-saudara jang dapat memikirkan jang lain lagi, maka marilah kita musjawaratkan disini. Tetapi,
saja telah memikirkan masak-niasak, bahwa hanja tinggat
ini sadja tafsirannja. Maka berdasarkan ini tidak dapat tidak tafsiran jang keempat inilah jang kita ambil, ,kalau
kita tidak ingin ditjela oleh rakjat mengenai umurnja Konstituante jang pandjang jang tidak berkeputusan, seperti
akibat dari adanja interpretasi Saudara Yamin ifu. Maka
Saudara Ketua, kalau kita nnenganalisa setjAra begini, kita
sampai pada putusan jang telah diambil oleh beberapa ka-

wan disini,

jaitu didalam fungsi membentuk atau me-

njusun Undang-undang Dasar, didalam fungsi itu djuga, tidak didalam fungsi lain, Konstituante itu mempunjai kedaulatan jang tertinggi.
Djadi liediulatan Tertinggi itu didalam hat ini, dan tidak didalam hal lain, sebab didalam hal'hal lain Dewan
Perwakitan Rakjat dan Pemerintahlah jang memegang kedaulatan rakjat jang tertinggi itu.
Didalam membentuk konstitusi inilah maka Konstituante
itu berdiri diatas Presiden, jang misalnja, akan menjatakan
atau harus bersumpah pada Uhdang-undang Dasar baru itu,
jang djuga berdiri diatas Dewan Perwakilan Rakjat dan

kita

semuanja.

Maka oleh karena itu baiktah didalam Peraturan Tatatertib diadakan suatu pasal, jang menjatakan hal itu,

kalau kita takut kepada conflict, sehingga Penaerintah dapat menafsirkannja sendiri, jaitu mengenai pasal 134 itu.
Djadi apabila Pemerintah 'akan mempunjai interpretasi
sendiri, baiklah kita sedikit mempengaruhi Pemerintah kalau kita ingin Konstitusi itu siap pada waktunja.
Hal ini djuga terdjadi sewaktu kita dipengaruhi oleh Panitia Negara dalam menjadjikan rantjangan Peraturan Tata-tertib dengan alam pikirannja.
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Djad.i sekatrng ki.ta qkan mentjoba untuk mempengaruhi
alam pikiran Pemerintah jang sampai sekarang beium mem_

puljaj -interpretasi.itu, jaitu bahwa satu-satunja interpretasi, ialah seperti jang kita kehendaki tadi.
Djika seandainja Pemerintah tidak menginginkan adanja conflict dengan Konstituante nanti, pemeiintah tidak
akqn mentjari,tjari interpretasi atau tafsiran jang lain da-

ri

itu.
Maka oleh karena itu baiklah kita tjantumkan daram
Peraturan Tata-tertrb itu interpretasi sebagaimana jang kita inginkan daripada Pemerintah jang sampai sekarang belum mempunjainja.
_ Djadi, Saudara Ketua, disini ada perbedaan pendapat
dengan Saudara Mr Muh. Yamin, jang menginginkan supajq kerdja-sama jang erat itu lebih diintensifkbn daripada kerdja-sama antara Dewan Perwakilan Rakjat dengan
Pemerintah.
Pendapat jang demikian itu saja tolak, dengan uraian
jang agak pandjang lebar itu.
Mengenai jang kedua, tentang escape clause, jaitu tentang soal pemungutan suara, sajapun telah mempeladjarinja. Dan mengenai pasal 34 ini ada dua pendapat.
_ Pendapat pertama dalam redaksinja tidak banjak perubahan sesuai dengan Undang-undang Dasar Sementaia.
sedangkan didalam pasal kedua ada sedikit perbedaan
redaksi, jang saja ingin uraikan, berhubung saja ingin
memperintji keadaan pendapat kedua tersebut jang me, nurut Saudara Mr Muh. Yamin ada escape clause itu, tetapi jang menurut hemat saja bukan rnerupakan escape
clause.
Ag_ar supaja

1l

f

lebih djelas, maka baiklah pendapat pertama dari pasal 34 ajat (1) saja batjakan disini:
,,Djika dalam peraturan ini tidak ditetapkan lain, maka segala keputusan diambil dengan djumlah suara
duapertiga dari djumlah suara anggota jang hadir dalam Rapat Konstituante jang sah, sebagai dimaksud
dalam Undang-undang Dasar Sementara pasal 187 ajat
(

1) dan (2)" .

duapertiga dari duapertiga djum_ Djadi disini ditetapkan
lah suara anggota jang hadir.
Selandjutnja ajat (2) berbunji:
,,Apabila dalam pemungutan suara ternjata bahwa
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djumlah suara jang menjatakan setudju atau tidak setudju kurang dari duapertiga dari duapertiga djumlah Anggota-sidang, maka keputusan tidak sah dan pe'
mungutan suara diulangi,pada rapat jang berikutnja".
Disini digunakan pokok pikiran jang sama dengan Undang-undang Dasar Sementara, hanja redaksinja jang berlainan.

Ajat (3) berbunji:
,,Djika pada rapat jang dimaksud pada ajat (2) masih
belum tertjapai djumlah suara setudju atau tidak setudju duapertiga dari duapertiga djumlah Anggotasidang, maka pemungutan suara diundurkan sampai
pada rapat jang berikutnja lagi".
pjiAi achii-achirrija disini h-asilnja harus disetudjui oleh
duapertiga dari duaperfiga Anggota-sidang
Tidak disebut-sebut djumlah suara jang dikeluarkan pada waktu pemungutan suara. Suara jang dikeluarkan itu
bisa sadja kurang dari duapertiga djumlah Anggota-sidang
tapi lebih dari duapertiga dari duapertiga djumlah Anggota-sidang.

.ml..Srjr dapat menjetudjui pendapat pertama dari pasal 34

Tetapi pendapat kedua ajat (2) dari pasal ini berbunji:
,,Apabila dalam pemungutan suara ternjata bahwa
djumlah suara jang dikeluarkan kurang dari duapertiga djumlah Anggota-sidang, maka pemungutan suara
diulangi pada hari lain jang diputuskan oleh Ketua
rapat ketika itu".
Sjarat ini berat sekali. Didalam pendapat jang pertama
dapat'sadja disetudjui oleh kurang dari duapertiga djumlah Anggota-sidang, asal lebih dari duapertiga kali duapertiga djumlah Anggota-sidang. Tapi didalam pendapat
kedua sjarat itu lebih berat. Dilihat dari sudut ini hal itu
bukan merupakan eseape clause, tetapi lebih memberatkan
lagi. Jang dianggap sebagai escape clause ialah ajat (4)
dari pendapat kedua ini jang berbunji:
,,Djika pada rapat dalam sidang berikutnja sebagai
jang dimaksud dalam ajat (3) djumlah suara jang di
keluarkan kurang dari duapertiga djumlah Anggotasidang, maka pemungutan suara djuga sah apabila
djurnlah suara ,,setudju" atau ,,tidak setudju" meru332

'duapertiga

pakan djumlah duapertiga daripada
djum'
lah Anggota-sidang".
Disini redaksinja kurang baik, jang dimaksudkan tentu
sadja sekurang-kurangnja uuapertiga dari duapertiga djumlah Anggota-sidang".
Djadi sjarat ini sama dengan sjarat tersebut diatas, jaitu bahwa keputusan baru sah kalau disetudjui oleh sekurang-kurangnja duapertiga dari duapertiga djumlah Anggota-sidang.

Djadi saja tidak metihat escape clause pada pendapat
kedua ini malahan redaksinja disini lebih memberatkan
dan barangkali djuga terlald banjak berseluk-beluk. Lebih
sederhana kiranja kalau kita mengambil pendapat jang

pertama sadja.
Inilah dua hal jang ingin saja kemukakan chusus terhadap pidato Prof. Mr Muhamad Yamin.
Sekianlah, Saudara Ketua

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Andi Gappa.

Andi Gappa: Saudara K€tua jang terhormat, pembitjaraan dalam babak ke-I telah banjak menambah bahan-bahan
pengetahuan terhadap rantjangan Peraturan Tata-tertib
Konstituante. Didalam pasal-pasal dimana terdapat perbedaan pendapat, umumnja telah diketahui siapa-siapa atau
aliran-aliran mana jang menjokong pendapat-pendapat itu.
Selain dari itu dalam Pemandangan Umum babak ke-I, te-

pendjelasan-pendjelasan dan alasan-alasan,
apa sebabnja setudju dan apa sebabnja tidak setudju dengan sesuatu pendapat dalam rantjangan dari Panitia Chusus, hal mana memang tidak mungkin lebih dahulu diberikan dalam rantjangan ini maupun dalam laporan Panitia

lah diberikan

Chusus.

Mengenai Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) sendiri, memang telah bertambah bahan p'engetahuan kami, setelah mendengarkan pemandangan.pemandangan para anggota, tetapi karena itu tidak mendjadi
berohah pandangan kami, terutama terhadap soal=soal pokok dalam rantjangan Peraturan Tata-tertib ini.
pertama kali menjambut
djaSaudara Ketua, ingin saja -malam
terhadap pertanjaan
wabin Panitia Pelapor tadi
saja. Menurut Panitia Pelapor bahwa penjebutan ataupun
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penempatan pendapat pertama, i<eciua, ketiga dan seteruSnja tidak berdasarkan perbedaan prioriteit, kata Panitia
Pelapor itu, tidak berdasarkan perbedaan besar-ketjilnja,
penjokongnja. Djadi tidak ada motifnja, kalau menurut Panitia Pelapor, sedangkan menurut dugaan saja, penempatan
atau ditempatkannja pendapat-pendapat itu sebdgai pbndapat ke-I dan ke-II ada motifnja. Biarpun djawaban Panitia
Chusus telah kami ketahui, tetapi izinkanlah saja mengatakan bahwa mungkin setjara kebetulan sekali, adalah suatu
fatca, bahwa dalam pasal-pasal dimana terdapat perbedaan-perbedaan pendapat, ternjata bahwa umumnja pendapatpendapat jang duluan disebut atau ditempatkan lebih atas
memang mempunjai penjokong-penjokong terbanjak dari.
pada pembitjara. Dan kami merasa bersjukur, karena setjara kebetulan djuga tentu dalam perbedaan-perbedaan
pendapat dirantjangan ini, terutama mengenai pokok-pokok jang penting Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) kebanjakan mengikuti pendapat-pendapat
pertama.
Saudara Ketua, titik berat daripada persoalan rantjangan Peraturan Tata-tertib ini, melihat gelagatnja debat Pemandangan umum babak ke-I, berkisar pada ke,tentuan
2/3 djumlah suara dan pada ketentuan-ketentuan fiIerge.
nai tugas, status dan susunan Panitia Persiapan Konstitusi.
Saja katakan kedua persoalan itu j'ang terlebih penting,
karena selain daripada pentingnja materinja sendiri, djuga
menimbulkan perbedaan pendapat antara partai-partai be'
sar.

Tentang ketentuan-ketentuan jang mengatur prosedure
penetapan Undang-undang Dasar, dalam pasal-pasal 1 dan
2 serta Bab IX seluruhnja, djuga terdapat pendapat-pendapat jang mau menempuh tjara jang bertentangan dengan djiwa dan naskah dari pasal 134 Undang-undang Dasif Sementara. Djusteru dalam persoalan-persoalan pokok
seperti saja telah sebut tadi itu, maka ada ketentuan-ketentuannja jang diatur dalam Undang-undang Dasar Sementara didalam bab Undang-undang Dasar Sementara
jang chusus mengenai pekerdjaan Konstituante.
Djusteru karena maksud mau menindjau kembali U'n'
dang-undang Dasar Sementara, Konstituante berkumpul
disini, demikian kata Saudara pembitjara jang ingin men'
tjarikan way out, guaa melopaskan diri dari ketentuan
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duapertiga djumlah suara, berdasarkan pasal 18? undang.
undang Dasar sementara. Tegasnja pembitjara tersebut
rnengehendaki sjarat kelebihan suara dibawah duapertiga
itu, kem_auan jang djuga bertentangan dengan pasal Undang-undang Dasar Sementara.
Konstituante tidak boleh bekerdja bertentangan dengan
pasal-pasal Undang-undang Dasar Sementara jang berhubungan dengan pekerdjaan Konstituante. Pasal-pasal lainnja dari Undang-undang Dasar Sementara menurut kesedaran hukum dan kebutuhan hukum rakjat Indonesia, saja mengadjak Saudara pembitjara itu, mari kita merobahnja bersama-sama. Djuga sampai pada isinja jang kardinaal.
Para pembitjara jang mengehendaki Panitia Persiapan
Konstitusi bersidang dalam rapat-rapat terbuka djuga
mengehendaki rapat-rapat Panitia Persiapan Konstitusi
mengadakan pemungutan suara.
Dj?gi berbeda dengan,prinsip, bahwa panitia persiapan
__
Konstitusi itu tugasnja adalah lebih banjak bersifat teclinis
informatoris, par? pembitjara jang mengehendaki hak pemungutan suara dan rapat-rapat terbuka, bagi panitia persiapan Konstitusi sebenarnja mau memperluas status dari
Panitia Persiapan Konstitusi itu.
! :, ..
Dallm perbedaan pendapat mengenai Panitia persiapan
__
Konstitusi ini kami melihat tendens, jang bermaksud mengalihkan perimbangan kekuatan dari pleno Konstituante ke
Panitia Persiapan Konstitusi. Konstituante sebagai kelompok jang lebih besar harus dipelihara kemurniannja, kareh-a dalam plen-o itu, terdjamin lebih banjak pentj-erminan
aliran masjarakat.
Panitia Persiapan Konstitusi menurut pendapat kami
tjukuplah sebagaimana dirumuskan dalam pasai 48 rantjangan Peraturan Tata-tertib ini.
Dengan demikian,'maka' adalah perbedaan tinglrat tugas
jang laras antara Panitia Persiapan Konstitusi dan Konstituante pleno. Karni harus mentjegah, djangan sampai ter4j"Ai apa jang digambarkan oleh seorang pembitjara, jang
disini saja pindjam kata-katanja: ,,Nanti prakteknja ada
dua Konstituante, Konstituante ketjil ja'ni Panitia persiapan Konstitusi jang hak dan tugasnja besar, dan lainnja,
Konstituante besar ja'ni p-leno jang akan mertipakan
stemvee belaka".
,
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Djuga keadaan jang demikian akan mengal.ihkan -perimbangan kekuatan dari pleno ke Panitia Perslapan Konqti'
tusi-jang akan tebih menguntungkan satu fihak tertentu,
terutbma diit<a dipakai pasal 45 pendap_at kedua sebagai
tjara-tjara lenjusunan Anggota-anggota Panitia Persiapan
Ronstitusi. Peraturan Tata-tertib ini sangat penting.
Dasar Negara penting -karena
Djika Undang-undang
-dan
das-ar memerintah Negara, ma\a Permengatur tjara
aturan Tat-a-tertib ini tidak kurang pentingnja, karena
mengatur tjara dan dasar bekerdja Konstituante jang melahirkan kelak Undang-undang Dasar itu.
Djuga pendapat jang menjokong pasal 2 pendapat ke-II
dan-Bab tX pendapat ke-II tentang tjara iang mengehendaki naskah Konstitusi sudah disahkan oleh Konstituante
dan tinggal diumumkan oleh Pemerintah, tak tjukup mem'

punjai dasar.

Kita bisa dengan tenteram berdjalan dalam batas-batas

pasal 134 Undang-undang Dasar Sementara, ,karena .pasal
serta paitu iang
-2 diambil over dalam pasal 1 pendapat ke-I,Peraturan
pendapat ke-I dalam naskah rant;angan
sal
Tata-te,rtib, foch mengatakan bahwa Pemerintah harus men-

sahkan rantjangan Undang-undang Dasar dengan segera.
Djadi tidak usah ada alasan untuk chawatir, seperti_j*S
dibajangkan oleh pasal 2 pendapat ke-II dan Bab IX 1eluruhnja pendapat ke-II, bahwa Pemerintah tak akan mensahkan rantlangan itu, dan karena itu Konstituante sudah
harus mensahkannja lebih dahulu.
Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah, bersamasama selekas-lekasnja menetapkan Undang-undang Dasar
Republik Indonesia- Kata ,,sama-sama"_,disini, saja . kga
memang sama-sama bettll, artinja djika Konstituante telah
menetapkan naskah Konstitusi, maka Pemerintah akan mensahkannja. Code ketata-negaraan tidak akan dilanggar disini, althans kalau menurut prinsipnja. Dan praktisnjq kita mengharapkan Pemerintah jang tak akan ,mengenjampingkan putusan Konstituante. Saja mufakat deng.an _p_embitlara jang mengatakan bahwa kata ,,sama-sama" dalam
paial itti tiaak seperti kata sama-sama dalam sembojan Djepang:,,Nippon Indonesia sama-sama".
Tidak perlu diatur dalam Peraturan Tata'tertib sampai
kepada d-etailnja, seperti pengumuman naskah Undang-undang Dasar baru. Saja kira segera setelah naskah Undang336

urtdang Emar disahkan o16h Pemerintah, maka mendjadi
sjarat.sjarat formil belalia pengumumannjan melalui pro:
sedur tertentu
Pengumuman Undang-undang Dasar baru djuga kalau
harus metalui Berita Negara, bisa karena keistimewaflnnit,
melalui prosedur jqlg .l.Litt tjepqt Pulq fiq"k_pgperti
pengumuman dalam Berita Negara dari acte-acte N.V. se'
kardng, jang sudah untung sekali kalau dalam ternpo.satu
tahun- sudah keluar dari Pertjetakan Negara, bekas kan'
tor Saudara P. de Quelju itu.
Ada pula sarah-saran jang baru timbul dalam peman'
dangan umum babak ke-I, seperti hal pembubaran Kon'
stituante. Pembubaran Konstituante ini saja pikir tidak perlu sama sekali diatur dalam Peraturan Tata-tertib. Seperti
djuga pembubaran satu Kabinet tidak diatur lebih dahulu
dim-ana Undang-undang atau Peraturan Pemerintah. Djuga
berbahaja sekali saran jang mengehendaki Konstituante
ini dinjatakan bubar bilamana dalam tiga kali rapat berturut-turut tidak mentjapai quorum.
Matjetnja pekerdjaan Konstituante ini setjara jang kurang dapat d-ipertanggung-djawabkan itu,akan _mendjatuhkan penilaian pihak-pihak diluar kita akan kematangan
bangsa Indonesia mengatur dirinja.
Tugas konstitusionil kita disini sekurang-kurangnja harus mengimbangi kegagalan-kegagalan atau kekurangan
kekurangan kita-dilain usaha pembinaan d_aq mengatur di-

ri sendiii sebagai bangsa iang baru merdeka.
, Mudah-mudahan Saudara Ketua dalam pembitjaraan se-

pasal demi sepasal nanti kami akan turut pula melantjar'
i<an usaha-usaha untuk melahirkan Peraturan Tata-tertib

ini.

Sekianlah, Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara sekalian, para pembitjara jang
menjediakan diri untuk berbitjara sek_arang ini telah selesai. Adapun iang belum berbitjara ada L4 orang anggota lagi, diantaranja ada jang minta berbitjara nagti malam
dan ada jang minta berbitiara besok Pagir demikian pula
ada jang ingin berbitjara hari Kamis. Saudara-saudara, k8hu dajimefhat daftar permintaan lamanja_berbitjara, ada
jang tianja 20 menit, 15 menit, 30 menit dan i?ttg p_aling
lama ialah, jang meminta berbitjara 40 menit, hingga
337
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masing.masing telah siap dengan pidatonja pemandangan umum babak kedua -ini bisa selesai
nanti malam.

Oleh karena itu saja harap dengan hormat dan sangat
kepada Saudara-saudara jang belum berbitjara dan jang
minta berbitjara pada hari Kamis atau Rabu malam, sudilah kiranja menjiapkan pidatonja lebih lekas-lekas lagi agar
rapat ini dapat berlangsung setjepat mungkin, sehingga kita tidak usah menunggu sampai hari Kamis.
Sekianlah, Saudara-saudara dan sekarang rapat saja tutup.

(Rapat ditutup pada djam 11.50).
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KONSTITUANTE REPUBTIK'INDONESIA
Sidang ke

f, (Tahun 1957) Rapat ke 10.

Hari Selasa, 22 Djanuari

1957.

(Djam panggilan: 20.00).

Atjara

Ketua

: Pemandangan Umum Babak ke: II

tentang

rantjangan Peraturan Tata-tertib
djutan).

fl-an:

:K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi, Wakil

Ketua II.
Sekertaris : Mr Usep Ranawidjaja.
'Anggota jang hadir: 366 orang.

Soemarto, A. Sjafiuddin, Anwar Sutan Amiruddin, Kijai
Hadji Sapari, Tony Wen, I.J. Kasimo, Ir Soeroto Mangoensoemarto, Andi Gappa, M. Bannon Hardjoamidjojo, Soe-

warti, Hutomo, Soetarto Hadisoedibjo, Mr J.C.T. Simofangkir, Mr Renda Saroengallo, G. Winaya, K.H.M. Rodji-

utr, Rd. Hamara Effendy, Kasim, Ischak Surjodiputro, A.
Yasin, K.H.M. Sjukri, A. Anwar Sanusi, K. Hadji M. Ramli, Djamhari, Abadi, Baheramsjah St. Indra, Slamet Jv.,
Prawoto Mangkusasmito, R. He'ndrobudi, K.H. Achmad
Azhary, Ir Sakirman, Nj. Hadji Ibrahim Siti Ebong, Ni. Siti

Dr Sudibio Widjojokoesoemo, M. Sumbarhadi, Nj. Amir Siarifudil D_jgeqqh,
Achmad Sumadi, Prof. S.M. Abidin, Moh. Munir, Ni. Hadji Ratu Aminah Hidajat, K.H. Taufiqurrahmqn, Prof. Dr
Sa1mi Sismono, Soesilo Prawiroatmodjo,

Prijono, Nj. Kamsinah Wirjowratmoko, Setiadi Reksopro'
djo, Tan Ling Djie, Sarmidi Mangunsarkoro, Aqnawi Said,
Raden Hadji Achmad Hasbullah, Mohamad Sjafei Wiraku'
sumah, Prof. H. Abdul Kahar Muzakkir, Mohamad Pattisahusiwa, Dr J. Leimena, Drs A. Raya Rangga Andelo, Abdul
Radjab Daeng Massikki, Hadji Abdullah Addari, Ir R_. Ukar
Brafakusumah, Nj. Sulasmi Mudjiati Sudarman, Hadji Zai'
nal Mr Wilopo, Osman Raliby, Soediono, H.M. Zainuddin,
Zainoel Abidrn Sjoe'aib, Ni. Mien Sutari Abdul Gani Suriokusumon Mr Hamid Algadrie, Soedijono Djojoprajitno,

#'9

Bisri Kijal Hadji Mustadjab, H.M. Salim Fachry, K.H. Masjkur, Nirahuwa Melkiamus, Baraba Abdullah, Umar Salim
Hubeis, Prof. Mr Dr R.M. Soeripto, Sudarmadji, R.M. Ali
Mansur Ahmad Nawawi Sa1eh, Nj. Suwardiningsih, Mochamad Tam, Achmad Zakafia, H. Ridwan, 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 Chalid, R.H. Aliurid&, K. Hadji Moh. Toha, Kijai Abdulmanab
Murtadlo, B. Mochtar Praboe Mangkoenegara, Kasijati, Ahjak Sosrosoegondo, K.H. Abdoel Channan, Datoe Poetrawati, K.H. Achmad Zaini, H. Nachrowi Thohir, Sajogia Hardjadinata, H. Soekron, K.R.H. As'ad, Kijai Hadji Harun, K.H.
A.S. Mansjur, K.H.A. Bakrisidiq, Nihajah, Ali Masjhar, H&r dji Abu Sudja, Alwi Murtadlo, R.D. Soeparta Partawidjaja,
K.H. Anas Machfudz,Kijai Zahid, Moeljadi Notowardojo, H.
Mohamad Thohir Bakri, Hardjosoemarno, Rd. Soenardi Adiwirjono, Achmad Anwar, Mr R.M. Abdulmadjid Djojohadiningrat, Muntaha, Sarikoen Adisoepadmo, Alimarkaban Harsono, R. Sudjarwo Harjowisastro, Muhamad Hasbi Ash Shiddieqy, Dr Soembadji, Dr R. Surjodiputro Parijono, H. Soetadi, Tedjo, S. Sardjono, Dr Sahir Nitihardjo, M. Pratikto, H.
Muchidin al. Churaifis, Abdul Djamil Misbach, Mr Soejoedi,
Achmad Mudatsir, K.R.H. Abdullah A,wandi, Kijai UaaSi eU
Maksum, H. Mr Kasmat, K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi
R. Sardjono, Oetomo, Nj. S.D. Susanto, Prof. Ir. Purbodiningrat, Affandi, Suhari Kusumodirdjo, Soegito alias Danoesoegito, Mr Mohamad Jusuf, Mochamad Salim, Soelardi, S8leh Abdullah, Kijai Hadji Mochamad Cholil, Achmad Dasuki
siradj, Toeraichan Adjhoeri, soepardan Martosoewito, Roespandi Atmowirogo, Mochtar, Sadji Sastrosasmito, Karkono
Partokusumo aI. Karnadjaja, Mr K.R.T.S. (soedarisman)
Poerwokoesoemo, Drs B. Mang Reng Say, V.B. da Costa, Baswedan Abdulrahman, ZainuL Arifin, Kijai Hadji Maksum,
Ido Garnida, M. Kamawidjaja Sujud, Moehamad Soekarna
Soetisna Sendjaja, Madomiharna, Suratno, R. Soegana Ganakoesoemah, Mas Muhamad Bachar, Muh. sjadelf Hassan,
o_esmadi, Hadji Maq Aop Muhamad, K. Hadji Abdulrachman,
K.R;R.H. 'Moh. Noh. Idris, Boediman Triasmarabudi, Ra;
dja Kaprab<inan, Enin Sastraprawira, Dr M. Gunawan partowidigdo, Raden Basara Adiwinata, Hadji Abubakar Ju840

suf, Hadji Husein, Rd. Abdulrochman Wangsadikarta, Hadji Muhamad Dachlan, Rd. Hollan Sukmadiningrat, Muharnad Rusjad Nurdin, Rd. Soeparno, R. Muhamad Sjafe'i,
Abu Bakar, Achmad Dasuki, Raden Sutalaksana, K.H.A.
Dimjati, D. Sukardi, Hadji Asjmawi, Moehamad Sjadjari,
H. Ismail Dahlan Djuru Alam, H. Mohamad Toha bin Moh.
Nur, Hadji Umar Bakry, Hadji Mansur Dt. Nagari Basa,
H. Sjamsiah Abbas, Hadji Sjarkawi, Tengku Bay, Mochtar
Husin, Sjech Ibrahim Musa, Dr Abdul Manap, Binaga Siregar glr. Sutan Mangaradja, Hadji Abdul Rahim Abdullah,
Edward Doran Damanik, Muhamad iAli Hana{iah Lubis
(MAHALS), Anwar Nasution, Rumawi Barus, M. Arsjad Th.
Lubis, Zainal Abidin Nurdin, Hadji Moeda Siregar, H. Adnan Lubis, M. Sabri Munier, Ibrahim Usman, Hadji Ali
Usman, Muzani A. Rani, Willibrordus Hittam, H. Mhd Basiuni birr H. Imran, Abdullah Jazidi, H.M. Marwan Nur,
Hadji Abdurachman bin Ismail, Darmawi Munawir, H.M.
Hanafi Gobit, H. Husain QadrS', Hadji Ruhajah Abdulhamid, Sajid Abubakar Alayderus, Ds Wilhelm Johannis Rumambi, Drs La Ode Manarfa, Jakin Intan Parmata, J.J.
Detaq, H.S Djamaluddin Dg. Paremma, Abdurahman Sjihaab, A. Pallawarukka, Abdul Muin Daeng Myala, Siti
Ramlah Aziez, Abdul Rahim Munier, Daeng Maradja Lamakarate, Siswasudarmo, Mohamad Arifin bin Abdulralman,
I Gusti Ketut Ngurah, A. J. Toelle, Gulam, B.J. Manek,
Alimin, Setiati Surasto, Kijai Hadji Akrom Chasaeni, Mr
Achmad Astrawinata, Kijai Hadji Munif, K.H. Dahlan
Abdoelqohhar, K.H Gozali Asj'ari, Lalu Lukman, Mohamad Sanusi, Abdulmadjid L. Mandja, Prof. Mr H. Muhamad Yamin, K. Moch. Machfudz Effendie, H. Bahrum
Djamil, Mr Oei Tjoe Tat, W.A. Rahman, Nj. Mr Tutilarsih
Harahap, Ds T. Sihombing, Urbanus Poly Bombong, Sarwono S. Soetardjo, Karel Supit, Firmansjah, Nj. Tresna
Sungkawati Garnida, A.S. Dharta, A. Bakar St. Lembang
Alam, Sjamsoe Harja-Udaya, Pangkoe bin Oemar, Soedjono Tjiptoprawito, Usman Hamid; R: Moedjoko l(oe'
soemodirdjo,, Achmad Bastari bin Achmad Daud, 'Ma-

rinus Johannes Kappers, Djafri, Maimunah, R.

Soetedjo,
M.A. Chanafiah, Jean Torey, Soenarjo' Umarsidik, Djoko Oentoeng, Achmad Boeshairi, Muhd Djazulie 'Kartawinata, Utarjo, Raden Umar Anggadiredja, Nur Sutan IsI€n-

g4L

4rr. sawirudin gelar sutan Malano, sjamsulhadi
I

,ui

Kastari,
DuJdiamil
Adimihardja,
Sutan
Mochamad Jusuf Samah,
$.
sutimbul Kertowigagtro, R. usman Ismail, sapija Mathys,
Usman Mufti Widjaja, Soepardi, Slamet S., Kaisono, Sumoyalqito, Rt. Fatmah chatib Dzukhry Mochamad (Ratu Ifat),
S. Notosuwirjo, R. Hasan Nata Permana , Izaak'Riwoe Lobo, R.A. Sri Kanah Kumpul, W.A. Lokollo, R. Soelamoelhadi, K. Muhammad Afandi, Dr T.A. Djalil, Sri Soemantri
Martosoewignjo, Dr Hasnil Basri, Mamiq Djamita al. Ll.
Ab{utlah, H. Husein Thaha, Kwee Ik Hok,- R. Iskandar,
Andi Kasim, Rd. Apandi Wiradiputra, Ds J.B. Kawet, Mshamad Ahjar, Achmad Djoedjoe, Sahamad Sudjono, Soelaeman Effendi, Ds E. Uktolseja, A.M. Joesoef Rasidi, Estefanus Kandou, H. Abdulhafidz bin Hadji Sulaiman, Abdulwahab Turcham, O.N. Pakaja, Gulmat Siregar, Suxmantojo, R. Soendoro Hadinoto, Rustama Ikrat, Moh. Fatchan,
4l4ii Ulsjkoer, Prof. Mr Sutan Takdir Alisjahbana, Hadji

Abdulkabir, Moh. Achijad Chalimi, Dachlan Loekman,
Atang Moch. Muchtar bin Tohir, Bey Arifin, Abdul Moe,in

Usman bin Abdul Moe'in, Jahja Jacoeb, Ismail Nongko, Dr
Koesnadi, Samhudi Kartibudisuparto, Hendra Gunawan,
Otong Hulaimi, Roesni Tjoetjoen, K.H. Muh. Muchtar Mustopa, Raden Moeljono Moeljopranoto, Kasimun, M. Tahir
Abubakar, K.R.T. Prakosodiningrat, Suparna Sastradiredja,
H. Moh. Sadad Siswowidjojo, Aminuddin Muchlis, Amir,
Basuki Resobowo, Dr J.F. Mohede, Padmakoesoema, Muhamad Tauchid, Abdurachman Said, Hidajatdjati, Oemar Said,
Soedjatmoko.

Wakil Pemerintah: Menteri Sosial: K.H. Fatah Jasin.
Ketua: Saudara-saudara sekalian, rapat saja buka. Fem.
bukaan ini terlambat 15 menit, karena pada djam 8 tadi
jang hadir baru 285 Anggota, djadi quorum belum tertjapai. Jang hadir sekarang ini ada 327 orang, maka dengan
demikian quorum telah tertjapai.
Saudara Sekertaris saja persilakan membatjakan suratsurat jang masuk.
Sekertaris: Surat jang hendak diba,tjakan ialah surat
dari Panitia Perneriksaan Jang bunji lengkapnja sebagai

berikuh
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No. 3B/P.P./1957.
Lampiran

Perihal : Penerimaan pengSyti Anggota Konstituante.
,,Djakar ta,

.

2I Djanuari

Lg57.

Ketua Konstituante
Amat segera
Dengan ini diberitahukan dengan hormat, bahwa Panitia
Pemeriksaan dalam rapatnja ke.62 pada tanggal 21 Djanuari 1957 telah memeriksa surat-surat kepertjajaan peng-

ganti Anggota Konstituante Saudara-saudara:

1.

2.

Djawa Barat) KeSoekarno Djojonagoro (P3RI
putusan No. 5LS/K/I957) (sebagai pengganti Anggota R. Muhamad Basah).
DjaFerdinandus Basuki Poerwosaputro

-

(PNI

wa Timur) Keputusan No. 512/R/1957)

(sebagai

pengganti Anggota Mr Sujono Hadinoto).
Selandjutnja Panitia Perneriksaan memutuskan untuk
menentukan bahwa Saudara-saudara tersebut diteritna se'
bagai Anggota Konstituante.
Berhunbung dengan itu dapatlah kiranja dilakukan' penjumpahan Saudara-saudara tersebut sebelum mereka memangku djabatan Anggota Konstituante.
Ketua
Panitia Pemeriksaan'
ttd. Prawoto Mangkusasmito".

"

Ketua: Saudara-saudara sekalian, rapat kita malam' ini
ialah melandjutkan pemandangan umum babak kedua ten'
tang rantjangan Peraturan Tata-tertib. Maka sekarang,,sampai- kepada giliran jang terhormat Saudara Soedijono
l
Djojoprajitno. Saja pe'rsilakan..
Karena Saudara Soedijono, Djojoprajitno ternjata belum
ada,1!ja persilakan Saudara ARwar Sutan Amiruddin.
Anwar Sutan Amiruddin: Saudara Ketua jang terhormat,
sebetulnja permintaan saja untuk berbitjaia dalam babak
ke II ini ialah untuk besok pagt bukan malam ini. Sekiau.
&43

Ketua: Dipersilakan sekarang Saudara Baherarnsjah Sutan Indra.
Baheramsjah St. Indra: Saudara Ketua jang terhormat,
sidang jang mulia, pada kesempatan berbitjara dalam pemandangan umum babak kedua ini, kiranja baiktah saja
tidak banjak lagi mengemukakan pasal-pasal Undang-undang Dasar, tetapi saja mentjoba memadjukan pikiran-pikiran tambahan sedapat-dapatnja disertai dengan alasanalasannja dan kalau mungkin usul-usul penjelesaian pekerdjaan kita dalam masa sidang ini.
Akan tetapi sebelum itu tentulah lebih dahulu saja mengadakan sedikit kata-kata sambutan terhadap pendjelasan
singkat dan djawaban Panitia Chusus rantjangan Peraturan
Tata-tertib jang sudah dikemukakan kepada kita oleh Saudara Firmansjah pada rapat hari Senin tanggal 21 Djanuari 1957 ma1am.
Saudara Ketua, saja sangat bergembira mendengarkan
pendjelasan itu.
Pertama, karena sekarang tebih ternjata betapa sungguh
dan giatnja panitia itu bekerdja dengan tudjuan memudahkan sidang pleno ini memusjawaratkan pembuatan tata-tertib jang sewadjarnja.
Kedua, karena ternjata pula, bahwa apa jang saja dugadugakan dalam uraian saja pada pemandangan umum babak ke I, banjak sekali kebenarannja.
Ketiga, karena terbukti pula, bahwa memang besar pengaruh Pemerintah jang sekarang, melalui Panitia Negara jang terbentul menjimpang daripada pasal 76 Undangundang Dasar Sementara, telah masuk kedalam djiwa kita.
Keempat, karena terbukti pula untuk kedua kalinja sidang-sidang pleno Konstituante kita kurang hati-hati dalam
hal membentuk panitia.
Kita telah dua kali membentuk panitia, sebelum mengadakan pembitjaraan-pembitjaraan jang bersifat pemandangan umum, jaitu:
a. Pada waktu kita akan mengadakan tata-tertib pe-

b.
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milihan Ketua, dan

pada achir. masa sidang pertanta, untuk keperluan
pembahasan- Peraturan" Tata-tertib Konstituante
dalam keseluruhannja.

.Tjara bekerdja iang demikian itu mem!,unt$"+ bahwa
kita terpaksa, sbolaholah memulai kembali pekerdjaan -kita pada waktu kita mengadakan pemandangan umum babak ke I dan ke II ini.
Saja kira dalam pembuatan sesuatu Panitia Chusus, adalah f,aik, djika hal ini dilakukan sesudah adanja pemandangan-pemandangan umum daripada sesuatu persoalan.
Didalim djawaban Panitia Chusus itu ternjata banjak
sekali dikatakan, bahwa soal-soal jang ditanjakan itu dise-

rahkan kembali kepada sidang pleno.
diatas ini menambah terima kasih dan p,engHal-hat jang-kepada
Panitia Chu,sus jang telah memberihargaan saja
kan bukti-bukti jang njata untuk mempelkuat beberapa
bahagtan daripada uraian saja iang lalu.
Setandjutnja, Saudara Ketua, untuk memberikan penerangan, maka disini saja njqtala4 pula: bahwa didalam rike I, rapat terbuka ke 6 tahun 1957, dimana
salah sidang
-pidato
saja, dengan ini saja beritakan bahwa
tertjantum -halaman
tik itu terdapat 56 buah kesalahan,
diddlam 14
diantaranja ada 2 kalimat jang tertinggal. Berhubung dengan itu mungkin para Anggota Konslitualt_e j.ttg mem_batjanja mendapat pengertian tt{. l.Ft pidato itu sudah
sbla- serahkan kembati tanggal 23_ Djangari Lgp\ ke-pada
Sekertariat untuk diperbaiki. Terdapatnja kesalahan-kesalahan itu dapat kita maklumi, karena app_araat adrninistrasi
kita masih 6aru. Biarpun ada kekurang-kekurangan mereka pada waktu ini, hal ini tidaklah mengurangi penghargaai dan terima kasih kita kepada semua pegawai adrniniStrasi itu jang telah terbukti membanting tulang untul<
kelantjaran djalannja sidang-sidang kita_.
Saudara Ketua jang terhormat, untuk masuk kedalam
persoalan jang mendjadi pokok uraian saja $il.u* babak
Ledua ini, saja kemukakan disini 6 pasal pembitjaraan, jaitu:
I. Tentang bentuk badan Konstituante dihubungkan
dengan tjara bekerdjanja, menjelesaikan tugasnja
menjusun Undang-undang Dasar baru sebagai
.
ganti Undang-undang Daqar Sementara.
fentang sistimatik untuk Peraturan Tata-tertib
' II. Konstituante
iang sedang kita musjawaratkan ini.
ilL Tentang isi Peraturan Tata-tertib jang kita inginkan itu.
345

ry.
V.
.tl,

r{

Tentang tjara pemungutan suara setjar4 bebas
dan rahasia.
Tentang kedudukan hukum serta hukum pidana
daripada anggota, serta hak-hak dan kewaaliban-

nja.
VI. Tentang usul-usul chusus dari pihak saja, baik untuk melantjarkan pekerdjaan, maupun untuk melengkapkan isi Tata-tertib jang mungkin masih dirasakan belum ada.
Saudara Ketua jang terhormat, baiklah saja mulai dengan pokok jang pertama, jaitu: Tentang bentuk badan
Konstituante dihubungkan dengan tjara bekerdjanja, untuk
menjelesaikan tugasnja menjusun Undang-undang Dasar
baru.
Saudara Ketua jang terhormat, adapun bentuk badan
ini tidak bisa terlepas daripada apa jang dikerdjakannja,
seperti sesuatu kementerian mempunjai bentuk tertentu
jang tersusun dengan bahagian-bahagiannja untuk melantjarkan pekerdjaannja. Oleh sebab itu, guna mendapat bentuk jang wadjar, maka lebih dahulu ada garis-garis besar
mengenai tjara bekerdja setjara keseluruhan. Dalam hal

bekerdja setjara keSeluruhan saja berpendapat sebagai
berikut:

Sidang pleno Konstituante lengkap hendaknja membitjarakan lebih dahulu setiap persoalan setjara pemandangan
umum. Disinilah kesempatan bagi setiap anggota pilihan
rakjat mengemukakan pendapatnja sebagai pribadi jang
harus mentjurahkan segala kekuatan pikirannja jang ada
sebagai seorang jang bertanggung djawab terhadap kesedjahteraan rakjat dan Negara. Saja perlu mengemukakan
pendapat itu, jang akan bertentangan dengan prinsip harus tunduk kepada disiplin partai. Sungguhpun saja sendiri didalam hal-hal tertentu, dan pada tempat-tempat dan
waktu tertentu, dimana ada keperluan mempertahankan
kekuatan dan kekuasaan, saja akan tunduk kepada disiplin partai, akan tetapi rasa-rasanja dimana bukanlbh kekuatan jang akan diadu, melainkan sifat toleransi jang
akan dikemukakan untuk mentjapai synthese ataupun resultante daripada semua pikiran jang bermutu, perlu kita
menindjau lebih dalam tentang tjarutjan orang seorang
dapat mengeluarkan pendapat -dan, pikirann;a diclatarn rapat-rapat jang seluhur diadakan oleh Sidang Konstituante
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ini, jang pada pokoknja diakui sebagai madjelis pembuatan hukum jang tertinggi dalam suatu negara.
Sebagaimana kita ketahui, djuga didalam partai-partai
sendiri, baik ketjil maupun besar, akan senantiasa ada pro

dan kontra, tetapi disiplin menjebabkan seolah-olah dalam
partai itu hanja ada satu pendapat. Tjobalah Saudara-saudara jang terhormat mengikuti uraian saja berikut ini untuk mendjelaskan, betapa gandjilnja kadang-kadang putusan-putusan jang kita ambil, karena adanja disiplin partai
itu. Andaikata pada suatu waktu Konstituante kita ini altan
menentukan keputusan dalam satu soal jang menghasilkan
dua pendapat, jaitu pendapat A dan pendapat B, dan sebagai tjontoh kita kemukakan adanja partai I, II, III dan
IV jang mempunjai djumlah suara 80, 90, 20 dan 20, sebagai misal tjobalah teliti schema berikut ini:
a. Partai f, anggota B0 orang; proA50-proB 30

II, ,, 90 ,,
Partai III,
,, 20 ,,
Partai IV,' ,, 20 ,,

Partai

;
;

;

,, A10r- ,, B
,, AL2- ,, B
,, A15- ,, B

210 orang; pro

Djumlah

A 87

-

pro B

B0
B

5
123

Akibat daripada disiplin partai, maka kita peroleh schema
berikut:
b. Partai I, anggota BO orang harus pro A 80

II,
Partai III,
Partai IV,

Partai

,,
,,
,,

90
20
20

,, ,,
tt

,) ,,
,,
,,

A20
A20

890

pro B 90
harus pro A 120
Djumlah 2L0 omng
Oleh disiplin partai, pendapat jang pada hakekatnja_ di'
dudukkan otetr pribadi-pribadi iang lebih banjak djumlah'
nja, (lihat schema a), jaitu pro A hanja 87 dan prq B
sdbenarnja t23, tidaklah mendjadi keputusan jang akan
didjundjung sebagai pendapat jalg tertinggi nilainja (daIani naf ini pendapat B). Sedangkan pendapat A jang sebenarnja oleh hanja 87 pribadi disetudjui, karena adanja
disiplin partai akan muntjul sgbqS{ keputusan dengan perhandingan suara tr20 lawan 90. Djadi PQftdqpat_ B -jang p11
da bakekatnja didukung oleh 123 pribldi, dikalahkan"oleh
180 suara jang hanja dikeluarkan oleh karena terpaksa tun-

duk kepada disiptin partai. Kemudian jang sewadjarnja
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demi kepentingan rakjat dan negara telah dikalahkan oleh
tekanan partai disiplin. Apakah ini djuga mendjadi sumbangan alasan untuk memberikan suara setjara bebas dan
rahasia, itu terserah kepada Saudara-saudara anggota jang
terhormat sekalian. Tetapi pendjelasan seperti diatas itu
akan membuat saja mengernukakan suatu pendapat nanti
pada pokok pembitjaraan jang ke V daripada uraian saja
ini. Untuk kembali kepada garis uraian saja ini, tadi
telah saja kemukakan bahwa didalam tingkatan bekerdja kita, pada permulaannja diusulkan adanja rapat,
rapat pleno lengkap untuk membahas sesuatu persoalan.
Baru sesudah itu diadakan suatu badan jang menelaah sari-sari daripada pembitjaraan jang telah berlaku itu. Dari
sari-sari pembitjaraan itu dirumuskanlah pasal-pasal perundang-undangan untuk mengisi Bab-bab daripada Undangundang Dasar Baru. dalam hal pokok jang sedang dibitjarakan. Djuga pekerdjaan ini memerlukan musjawarat jang
padat dan beralasan didalam lingkungan jang lebih ketjil
daripada sidang pleno. Lingkungan lebih ketjil ini dapat
kita namakan Panitia Persiapan Konstitusi, didalam arti
betul-betul hanja mempersiapkan pasal-pasal Undang-undang jang sudah dibahas lebih dahulu. Hasil penjusunan
ini kiranja akan lebih mudah diterima dalam sidang pleno
berikutnja, karena sebenarnja adalah hasil pembitjaraan
pleno,. Terbalik sekali, kalau Panitia Persiapan Konstitusi
mempunjai tugas lain, seperti jang terdapat dalam djalan
pikiran Panitia Negara, jang sudah mempengaruhi pula
banjak diantara kita. Menurut usul Panitia Negara itu, harus ada Panitia Persiapan Konstitusi lebih dahulu. Panitia
Persiapan Konstitusi itu mentjari, mengumpulkan dan
membahas bahan-bahan untuk Undang-undang Dasar Baru
baik seluruhnja, maupun sebahagian-sebahagian lebih dahulu. Kemudian ia mengadakan registrasi pendapat jang
dibawa kesidang pleno, lalu sidang pleno mengadakan pemandangan umumnja. Sesudah itu panitia akan berkumpul
kembali untuk mengadakan perumusan-perumusan terachir.
Hasil perumusan ini harus pula kembali kepada pleno untuk disahkan atau ditolak. Pleno' Konstituante menjerahkan ,hasil-hasil pensahan atau penolakan itu kepada suatu
badan untuk penjelesaian terachir dalam soal lang dihadapi itu, setelah tersusun sekali lagi, barulah ditetapkan
keseluruhannja untuk satu soal itu sebagai sesuatu jang
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disetudjui. Alqqs_kah s4gat memakan waktunja tjara sedemikian itu. oleh sebab itu saja lebih setudju dengan menetapkan tjga bekerdja jang _pertama, sedangkan saja tt
dak keberatan adalja suatu bahagian Konstituante l*g
dinamakan Panitia Persiapan Konstitusi, asat tjara bekerdjqja tidak seperti jang diusulkan oleh paniiia Negara,
qekalipun disitu tidak akan diadakan pemungutan suara.
Kita telah mengalami sendiri, betapa lambatnja kita bekerdja, delgan membentuk lebih dahulu sesuatu panitia
seperti pada pembuatan Tata-tertib Pemilihan Ketua dan
pembuatan keseluruhan tata-tertib untuk Konstituante ini.
Sqngguhpun. panitia-panitia itu bekerdja keras, tetapi setelah_ sampai kepada sidang pleno, dan pemandangan-pemandangan umum dimulai, hasil kerdja panitia itu dibolak-ba-lik, dllgongtar- dan sebagainja kembali; lalu mungkin dipanitiakan lagi untuk penjelesaian terachirnja. sajl
tetap berpendapat, tiap-tiap panitia seharusnja dibentuk
sesudah adanja pemandangan-pemandangan umum sidangsidang pleno, dan panitia itu bekerdja sebagai penjambung
sidang pleno, untuk melantjarkan dan mempertjepat terdapatnja perumusan-perumusan jang tidak berapa akan

diperdebatkan Iagi.
seterusnja, saudara Ketua, tentang adanja panitia RuTah Tangga jang didalam pekerdjaannja merupakan badan supervisie terhadap bahagian teknis/administratif daripada Konstituante ini, saja tentunja dapat rnenjokongnja.
Djuga Panitia Rumah rangga itu akan diperlukan untuk
melantjarkan leinginan-keinginan anggota jang berhubungan dengan soal-soal pribadinja setjara teknis/administratif,
tetapi tidak setjara politis. Djika adanja Panitia permusjawaratan guna membantu pekerdjaan Dewan Ketua Konstituante, memang dirasakan perlunja Panitia Musjawarat
jang lebih bersifat organisatoris politis atau politis-organisatoris hendaknja dapat memberikan nasehat-nasehat j"ng
wadjar kepada Dewan Ketua didalam melakukan pinipinan keseluruhannja. Tjara menjusun bahagian-bahagian badan Konstituante tersebut, dapat dibitjarakan nanti setiaya_ sgpasal demi _ sepasal, karena untuk itu memang
sudah tersedia,pasal-pasalnja. sebagai penutup daripada
uraian bagian kesatu itu saja gambarkan diiini setiara
schematisch bentuk jang ada dalam fikiran saja, sedang349

kan disampingnja saja gambarkan pula schema seperti jang
diusulkan oleh Panitia Negara itu, jang seakan.akan telah

hampir disetudjui oleh Panitia Chusus' kita itu.

I. Schema ke-I dengan Panitia Persiapan jang mempupunjai nilai tingkat ke-2 didalam keseluruhan sidang
Konstituante.
Dewan Ketua
I

V

_>
Sidang Pleno dengan Pe'
<--_)
mandangan umurn atau

Seikertariat

pree-advies-prae-advies.

Bahagian.bahagian perlengkapan lain jang bersifat teknis/administratip.

Panitia-panitia PersiaPan
Konstitusi - atau
Komisi-ilromisi PersiaPan
Konstitusi.

ill

t*"*

untuk

""""

keputusan

i
I

Sidang Konstituante

Schema ke-II dengan Panitia Persiapan jang mempunjai nilai tingkat ke-I didalah keseluruh sidang Kbnstituante.

Wakil-wakil Ketua

Musjawarat

<_

Panitia Persiapan
Konstitusi (dengan

Sekertariat

koarrisi"komisi).

Bahagian-baha gian perleng.
,kapan lain jang bersifat teknis-adminis-

tratip.

Panitia Perumus
sistimatik/reda'ksi)
atau Panitia Persiapan
Konstitusi.
(

lt|

Sidang Pleno

untuk &eputusan.

Sidang Konstituante.
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Mudah-mudahan kedua schema iai segera sampal ketnngan para Anggota, untuk dapat memudahkan,tiara berpikir sebagai persiapan mengambil keputusan. nanti.
Saudara Ketua jang terhormat, sampailah saja sekarang
kepada pokok uraian ke II, jaitu: tentang sistimatik untuk
Peraturan Tata-tertib Konstituante.
Didalam pemandangan umum babak kesatu telah saja
kemukakan pendapat umum saja dalam hal ini. Oleh sebab
itu saja sekarang datang dengan usul jang konkrit dengan
alasan-alasannja. Untuk itu dibawah ini saja gambarkan
setjara ,,schematisch" pendapat saja dan pendapat Panitia
Negara jang telah dirobah oleh Panitia Chusus. Jang saja
pentingkan ialah, garis hubungan antara satu bab dan bab
berikutnja dan garis hubungan antara satu pasal dan pasal
berikutnja, sehingga keseluruhan itu merupakan satu kesatuan jang logis bulat bagaikan satu rumah jang mempunjai rangka dan isi jang tidak bersifat tambah-tambahan.
Djadi Saudara Ketua, disini saja simpulkan: Disbbelah kiri ialah schema sistimatik jang saja andjurkan dan jang
sebelah kanan schema sistimatik dari Panitia Chusus.
Inilah kedua schema itu:
A.
1. Soal keseluruhan
1. Soal keseluruhan
2. Soal kumpulan anggo2. Soal sidang-sidang dan
jdng
rapat-rapat Konstituta
membentuk satu badan Konstituante.
ante.
3. Soal pimpinan daripa3. Soal-soal panitia-pani:
da orang-orang jang
tia dan Komisi-komiterkumpul.
misi.
4. Tentang Panitia MuHak dan kewadjiban
pimpinan dan anggosjawarat Konstituanta-anggota.
te.
5. Hak dan kewadjiban
5. Tentang Panitia RuSekertaris Djenderal
mah Tangga.
(pimdan Sekertaris
pinan administratip).
6. Tjara mempersiapkan
6. Tentang Ketua, Wakil
Konstitusi.
Ketua dan Anggota
Konstituante.
7. Tentang bagian-bagi7. Tentang Sekertaris
an politis KonstituDjenderal dan Sekerante:
taris-sekertaris.

ts.
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'"

d.

Pleno;

b. panitia-panitia persiapan, panitia-pa-

nitia ad hoc, komisi-komisi dan lainlain;

c.

Panitia

lVlusjawa-

rat;
d.

Panitia

Rumah

Tangga.
8. Tentang rapat-rapat:

a.

b.
c.
d.
e.

.

f.

8.

Tentang penindjauan.

Sidang pleno;
Dewan Ketua;
Panitia Rumah
Tangga;
Panitia Musjawarat;
Panitia Persiapan

Konstitusi/panitia
ad hoc/komisi-komisi;

uang sidang rapatrapat pleno dan bahagian-bahagian;

g. Rapat terbuka;
h. Rapat tertutuP;

i.

Penindjauan-penindjauan bukan
anggota;
j. hadirnja Menterimenteri dan undangan-undangan
lainnja.
Penetapan
Tentang
9.
rantjangan Undang-

undang Dasar.

Tentang

perubahan
Undang-undang Dasar.
11. Tentang pengachiran
pekerdjaan Konstitu10.

72.

9.

Tentang

rantjangan

Undang-undang

Da-

sar.
10.

Tentang Perubahan

11.

Penutup.

ante (kelandjutan/
pembahasan).
Penutup.
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Sebagai keterangan saja tambahkan disini, bahwa didalam schema A jang dituntun oleh satu garis hubungan loBis, semendjak adanja suatu pernjataan hukum, terkumpulnja anggota, terbentuknja pimpinan, ditentukannja hak
dan kewadjiban pimpinan dan anggota, ditentukannja hak
dan_ kewadjiban badan jang membantu pekerdjaan pimpinan dan Anggota Konstituante, ditentukannja tjara bekerdla
Konstituante jang menjebabkan ada dasarnja memben-

tuk

bahagian kerdja berupa panitia-panitia, jang tindakan-tindakannja diatur dengan peraturan-peraturan rapat-rapat, ditentukan pula tjara pengachiran pekerdjaannja dalam keseluruhannja, diadakan clausule mengenai
kemungkinan perobahan-perobahan, dan achirnja pembubaran badan hukum jang telah selesai pekerdjaannia itu,
kemudian disusul dengan bab penutup. Saja melihat adanja sistimatik jang rasanja dapat dipertanggung djawabkan setjara logika jang wadjar.
Saudara Ketua jang terhormat, kiranja dapatlah saja
sekarang pindah kepokok uraian ke-III, jaitu: tentang isi"
Peraturan Tata-tertib Konstituante jang sewadjarnja. Didalam pemandangan umum babak pertama sudah saja andjurkan tjara jang dapat menjingkat waktu penjelesaiannja.
Tjara ini, ternjata diperkuat oleh pembitjara dari Fraksi
Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) jaitu Saudara Suratno,
dengan mengatakan sekali lagi:
a. Pasal-pasal jang sama, djadi dimana tidak ada perbedaan pendapat, dapat dengan segera kita setudjui ber-

b.
c.

sama.
Pasal-pasal jang menundjukkan adanja perbedaan pen-

{apal lailqlah dibitjarakan dulu. Sesudah dibitjarakan"
barulah ditetapkan dengan pemungutan suara. pada
ljara _be-kerdja_ ini saja tambahkan seperti telah saja"
kemukakan dalam pemandangan umum babak ke l.
Pasal-pasal jang beium ada p-erumusannja dari panitia Chusus, tetdpi oleh sidang pleno dianggap -dise-:
perlu
unluk diadakan,' akan ditjari, Oinitjarakan da:n
tudjui bersama. Dan pasal-pasal inilah jang dapat disebut pasal-pasal jang dihasilkan baru oleh siaang-sidang
plelo kita ini. Tentunja pasal-pasal ini dapat muhtjul
pada achir pembitjaraan sepasal demi sepasal. untuk
menjusun pasal-pasal itu setjara sistimatik, maka
nomor-nomornja akan disesuaikan dengan bab-bab
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jang akan ditempati oleh pasal-pasal itu nanti. Untuk
pekerdjaan ini perlu diadakan Panitia Sistimatik dan
Panitia Redaksi, jang keduaduanja bekerdjh sama,
baik dari permulaan ataupun pada achir penjusunan
rantjangan Peraturan Tata-tertib setjara' keseluruhannja. Djikalau Panitia Chusus belum dibubarkan mungkin pekerdjaan ini dapat djuga kita serahkan kepadanja.

Didalam sistimatik jang telah saja adjukan itu dapat
saja madjukan sebagai isi persoalan-persoalan sebagai
berikut:
Bab I. memuat pasal-pasal mengenai pernjataan adanja sidang Konstituante ini dengan kedudukan hukumnja setjara tegas;
Bab

II. memuat pasal-pasal mengenai keanggotaan daripada madjelis hukum tertinggi

itu,

antara

Iain:

1. tjara mendjadi anggota,
2. tjara berhenti dari keanggotaan,

3. tjara penggantian keanggotaan,
4. hukum pidana anggota,
5. soal-soal penghargaan untuk anggota

(ke-

uaRgan, pensiun, dan lain-lain).
Betapa perlunja pasal ini telah dibuktikan pula dengan
isi surat-surat pagi ini, dari jang terhormat Anggota-ang
gota Njonja S. Pudjobuntoro dan Saudara Rh. Kusnan.
Didalam pemandangan umum saja babak pertama tjukup ada petundjuk-petundjuk untuk ini.
Bab III. akan memuat pasal-pasal mengenai pimpinan
jaitu berupa:
1. pimpinan bagian politis, termasuk persidangan dan pekerdjaan , anggota-anggota

pimpinan itu;

2. pimpinan bagian teknis/administratip dan

badan-badan pembantu pekerdjaan anggo-

ta-anggota;

3. tjara memilih pimpinan-pimpinan

tersebut
Sekertaris Djen-

Bab IV.

(Ketua -- Wakil Ketua .deral dan lain-lain).
akan memuat pasal-pasal mengenai hak dan
kewadjiban daripada:
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1.

Ketua;

2. Wakil-wakil Ketua dan
3. Anggota-anggota.
I{iranja disini akan ditundjukkan pasal-pasaL
jang menundjukkan persoalan-persoalan keuangan, hak-hak penindjauan dan mentjari hubungan"dan lain-lain.
V. akan memuat pasal-pasal berkenaan dengan
kewadjiban Sekertariat, antara lain:
1. Sekertaris Djenderal;
2. Sekertaris-sei<ertaris kepala bagian;
3. tsagian-bagian lain.
Per1u diterangkan tjara-tjara pengangkatan
dan pemberhentian serta kenaikan-kenaikan
seperti lazim pula dikerdjakan dalam Dewan
Perwakilan Rakjat.
Bab VI. akan memuat pasal-pasal tjara bagaimana Konstituante mengatur kerdjanja, sehingga akan
tampaklah seumpama hak dan kewadjiban daripada:
1. sidang pleno dan bahagian-bahagiannja;
2. pembentukan panitia-panitia dan kornisi-komisi;
3. perutusan-perutusan dan lain-lain
Bab VII. akan memuat pasal-pasal mengenai badan-badan kerdja Konstituante:
1. Pleno;
2. Panitia-panitia persiapan Konstitusi dan la-

ean

B.

illtH

Musiawarat:

4. Panitia Rumah Tangga;
terutama mengenai pembentukannja, pimpinannja, tugasnja dan tjara bekerdjanja, pembubarannja sesudah selesai pertanggungan-djawahnja.

Bab VIII. akan memuat pasal-pasal mengenai pengaturan rapat-rapat:

1. Pleno;
2. Panitia-panitia Persiapan Konstitusi,

Pani-

tia-panitia ad hoc, komisi-komisi dan lainlain;

3. Panitia
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Musjawarat;

4. Panitia Rumah Tangga;
5. Dewan Ketua;
6. keuangan sidang-sidang bahagian-bahagian;
7. rapat-rapat terbuka dan tertutup;
B. penindjau iang bukan anggota;
9. hadirnja menteri-menteri dan para undangan.

Bab IX. akan memuat pasal-pasal tentang tjara menetapkan Undang-undang Dasar iang dihasilkanBab X. akan memuat pasal-pasal tentang kemungkinan adanja perobahan-Perobahan.

Bab XI. akan memuat pasal-pasal mengenai pengachiran daripada sidang Konstituante
tsab XII. akan memuat pasal penutup dari segala-galanja
itu.
Panitia sistimatik dan panitia redaksi akan dapat menjusun pasal-pasal jang telah diterima nanti oleh sidang
Konstituante ini, sesudah sepasal demi sepasal dibitjarakan.
Sebagai penutup pada pokok uraian

ke-III ini saja peringatkan sidang Konstituante tentang perhitungan 2/3 X
2/3 std,ang dan 2/3 X daripada iang hadir, misalnja:
_

Djumlah anggota sidang Konstituante ialah 485. Quorum untuk sidang ialah 324, pada permulaan rapat
tertjatat sebagai penanda tangan 342 orang sebelum
rapat selesai, oleh satu dan lain hal telah meninggalkan ruangan rapat sebanjak 42 otang, sehingga jang
hadir tinggal 300 orang. Djadi 2/3 X 2/3 sidang
Konstituante ialah 216. 2/3 X iang menandatangani
waktu permulaan hadir ialah 228. 2/3 X iang hadir
pada achir rapat ialah 200.
Persoalan sekarang, jang mana diantara jang tiga
itu harus dipakai, supaja dibetakang hari kita tidak bertengkar dalam menafsirkan peraturan jang kita buat sendiri.
Saudara Ketua, sekarang saja sampai kepada pokok keIV, jaitu: tentang tjara pemungutan suara setjara rahasia.
Apabila tidak dapat partai-partai membebaskan anggota-anggotanja, chusus untuk madjelis hukum iang terting'
gi inr, daripada taat kepada disiplin partai, karena ia
mempunjai pendapat lain, maka perlu benarlah perasaan
tertekan itu mendapat saluran iang wadjar tanpa menda357

pat teguran dari teman separtainja. Djalan untuk bertindak menurut kata hati itu adalah dua matjam.

Kesatu, dengan djalan membebaskan tiap-tiap anggota
partai daripada disiplin partainja. Dengan demikian liap
anggota akan benar.benar dengan djiwa dan raganja memberikan pendapat jang sewadjarnja, dan akan tersalurlah
pikiran-pikiran jang terbaik ked.alam getanggang pembuatan hukum dasar untuk Negara kita ini. Dan setjara terbuka akan ditemuilah nanti pernimpin-pemimpin jang benarbenar menundjukkan kwaliteit jang setinggi-tingginja.
Bahwa ada orang dari partai A didalam satu soal akan
rnempunjai pendapat sama dengan orang dari partai B
akan ternjata pula, tanpa melepaskan ideologie politik
rnasing-masing dalarn,keseluruhannja. Djuga Anggota-anggota sendiripun akan lebih mudah melihat nilai pemimpin-pemimpinnja, jang bisa mengakibatkan pembersihan
jang sewadjarnja didalam partai-partai sendiri. Dalam hal
ini akan berlainanlah status kedudukan masing-masing
Anggota partai politik, selama ia mendjadi Anggota sidang
Konstituante.
Matjam jang kedua, Saudara Ketua, ialah pemungutan
suara setjara bebas dan rahasia. Djandji saja akan mengemukakan tjaranja segera menjusul. Dalam hal ini sangatlah hanjak diminta kesigapan Sekertariat, maupun
dari Ketua jang memimpin rapat:
I. Sekertariat harus lebih dahulu menjiapkan ladjur-ladjur kertas berwarna untuk pemungutan suara, jang tertulis dibagian depannja:
pagilsore
1. Rapat pleno ke I
tgl.

il,,,,,,
ilI

' 2" Saja menjetuOjuillsul ke: ')

"

"

II

Dibagian belakdng

III, dan sebagainja:
ladjur'ladjur itu ada dua tanda-ta-

ngan:

1. Ketua Konstituante
Z. Sekertaris Djenderal Konstituante dan tanda stempel Konstituante.
Untuk tljelasnja dibawah ini saja gambarkan ladjur-ladjur pemungutan suara itu.
,
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a) Ketua

Tanggal

P/s-

Saja menjetudjui

b)
Bagian

Sekdjen.

belakang

usul

keI
il
ilI

Bagian dePan'

il. Tjara menjelesaikan pemungutan suara adalah se-

bagai
'--q berikut:
rapat
a. Setelah satu usul selesai dibitjarakan, ketuapermumengumumkan, supaja para ang-gota P?da

Iaan-rapat jang b6rikuthja, pada- waktu membubuhi tairda langan hadir, memasukkan kartu suara, jang diwakdlr akan pulang pada rqpat terachir
Oapit iliambil dibox masing-rnas-4g- Ig"to sadja
kaitu-kartu itu harus tersedia lebih dahulu'
b. Setelah sidang berikut itu berdjalan selarna setengah djam, m-aka pemasukan kartu suara ditutup,
Oin mtitailih Panifia Pemungutan Suara jang kita
pertjajai bersama, menjingkirkan diri untuk menghitung suara.
c. Sebelilm sidang ditutup Panitia Pemungutan Suaara itu hendaknja sudah selesai menglitu_ng, dan
dapat memberikan lap-oran . tentang h?t11.. pemungirtan suara itu. Dan diwaktu itu dagat diketahui
pisal-pasal mana,ang apn ditjantumkan kedalam
Undaig-undang Oasir. Pasal-pasal itu dibatjakan
,

.

d.

dengan seterang-terangnja.
Panitia Pemungutan Suara itu harus terdiri dari
orang-orang dari berbagai aliran, t*i"gga ada sifat inemeiiksa diri iendiri (zelfcontrolerend).
Djumlahnja ditetapkan oleh sidang pleno. Misalnja

5 samPai 7 orang.
e. Didalain hal pemlungutan suara setjara

:

diatas- ini,
dengan sendiiinja sistim gugur. glfaq t-erpakai'
pemringutan sua,ra tidak bebas dan raSebaliknji O3ita
"djan-gan rnemakai slstiry gug_uT, tetapi sitraiia, baililah

a;t'akan

memferlimbangkan sistim iang- lain, pigfnj_a
fenifi dahulu meirungut suara terhadap usul iang terdjauh
(verstrekkend) bidang kekuatannja.
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Demikianlah pokok uraian ke-IV.
saudara Ketua, sekarang- datang pokok uraian kev, jaitu: Tentang kedudukan hukum, Jefta hukum piar"i bdgi
anggota, serta hak-hak dan kewadjibannja.
kebenaran sekali, pada iiaang pagi ini, kita te- -setjaramg1{engarkan
bertakunja undang-Lioing no*oi zg
l"!r
tahun 1956,,8*!gan
.Negaia tahun Igso nofior oa, bagi
Anggota-anggota Konstituante, dimana dikemukakan' tjara
pengadilan tingkat pertama menurut undane-undims " rromor 22 tahun lgb1 serta undahg-undang noiior ?5 titrun
1954, Lembaran Nggqra_tahun tss+ norior,L50, jdng mulai berlaku semendfak 10 Nopember rgb6 nagi"err-ggota

Konstituante.
Hal ini berhubungan dengan pasar 106 undbng-undang
Dasar sementara- Disampingltu.rirasih ada lagi hallhal jrrrg
qpqajqai pe_rqoalan masing-pasjng anggota, ]nisalnja jang
ditetapkan dalam .pasal zt undang-unt-ang' Dasar "Serii"njang

tara,
berbunji:
,,Ketua d"L {,nggota-anggota Konstituante (iewan
Perwakilan Rakjat) begitu pula Menteri-menteri tidak
dllat dituntut himuti pengaditan karena jang ait"takannja dalam Iapqt atau J*g dikemukrt rttill" deTgan surat kepada Madjelis itu, ketjuari djika mereka
dengan itu mengumumkan apa.- jrrrd .dikemukakan dal** rapat tertutup dengan slaiat - supaja dirahasia-

kan",
selandj.utnja, saudara Ketua, saja dengar djuga perta.
njaan-pertanjaan melgenai status -pegawli Nirg6ri ' jang
merangkap Anggota Konstituante, biarpun untrik ini"adl
pasal 61 undang-undang Dasar sementara jang mengaturnja.
S.yogkry _k.I"oq diperbandingkan dengan Dewan per_

wakilan Rakjat, karena disitu- ada

peisoalan-persoalan

iang merupakan ketentuan-ketentuan umtrm dan ketentutuan.ketentuan mengenai pegqw_qi Negeri actief jang mer4ngkap keanggotaan, pegawai_ Negeri non actief
Saig'
$a-\ perlngkap, penilaian-penilaiaf, atau penghirgii"'u"tlry dj,e.qis. keanggo_taan itu ;. tentang persiatar" nutpensiun atau tidak akan dan bagaimana itinatn;a sifat non_
aetief terhadap diabatan, mEnjebabkan iarirj"-;d;t"anggota jang berada didaram kesulitan fikir mengeriaT oi

ti

!$
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Hal ini tidak boleh ada, karena gangguan fikir akan
mengganggu pula pekerdjaan.
Dihubungkan dengan persoalan-persdalan diatas, jang
mungkin tidak akan didjadikan salah suatu pasal dalam
tata-tertib, baik kita perhatikan djuga untuk dibitjarakan
dilain waktu, misalnja seperti adanja suora:suara jang merasa belum puas dengan Undang-undang Darurat nomor
3 tahun 1956 jang sebetulnja menurdt pasal 97 Undangundang Dasar Sementara belum pernah diadjukan ke-Dewan Perwakilan Rakjat untuk disahkan. Mungkin karena
menunggu tebih dahulu pendApat daripada sidang Konstituante itu sendiri, dan djika perlu baiklah diadakan rapat
tertutup untuk hal ini.
Achirnja, Saudara Ketua, menjambung uraian saja pada
bagian I uraian saja tadi, apakah mungkin dimufakatkan
disini, setiap Anggota Konstitugnte, oleh partainja djustru
didalam sidang Konstituante ini, jang sffatnja djauh berlainan daripada sifat-sifat Dewan Perw-akilan Ratjat, dilepaskan daripada paksaan disiplin partai, sehingga setiap
pribadi dapat muntjul kedepan ,,naar beste weten en geweten" guna menjumbang pendapat-pendapat jang bernilai setinggi-tingginja untuk pembuatan Undang-undang Dasar kita ini.
Pengharapan saja dengan tjara sedemikian akan lebih
mudahlah kita setjara hati terbuka dekat-mendekdti, s€hingga kemungkinan akan terleburlah perasaan-perasaan
jang terpisah-pisah mendjadi kesatuan rasa, pikir dan kemauan kita bersama, jang dapat mewudjudkan kembali
djiwa proklamasi 1945 jang dipelopori oleh sumpah pemu-

da

1928.

Dengan

ini, Saudara Ketua, sampailah pula saja kepada

pokok uraian terachir, jaitu usul-usul chusus tambahan
untuk melantjarkan pekerdjaan kita ini.

Berturut-turut saja kemukakan sadja disini persoalannja:
a. Pada achir babak ke-II ini, baiklah kita pertimbangkan adanja suatu panitia penjelesaian jang terdiri dari dua bagian, jaitu bagian sistimatik dan bagian redaksi. Tugasnja kita merumuskan lebih dahulu dan
waktu bekerdjanja dapat pula kita tentukan, misalnja
pada malam-malam hari, sernentara siang hari diadakan sidang-sidang pleno terus mengenai persoalan361

persoalan lain jang telah timbutr dalam pemandangan
umum babak ke-I dan ke-II.
b.
Pada pembitjaraan sepasal demi sepasal kita mengumpulkan pasal-pasal jang;
1) setjara aklamasi dapat disetudjui;
2) setjara pemungutan suara dapat diterima;
3) setjara musjawarat merumuskan pasal-pasal baru
jang telah timbul dalam beberapa kali rapat pleno
itu.:
c.
Dalam pembitjaraan sgpasal demi sepasal, pengusulpengusul bertindak sebagai pembela usulnja. Pembitjaraan dapat berlaku dalarn 2 babak.
Sehabisnja pembitjaraan sepasal demi sepasal, dan
d.
diwaktu Panitia Sistimatik dan Redaksi bekerdja, ma'
lam hari, misalnja sidang-sidang pleno diteruskan pagi hari, dengan atjara pemandangan umum mengenai
Konstitusi. Didalam pemandangan umum inilah kita
akan mendapat bahan-bahan penjusunan atiaru sidang-sidang jang akan datang, maupun pembagian
pekerdjaan atau waktu kerdja bagt anggota-anggota
jang terhormat semuanja. Djuga pendapat-pendapat
mengenai Undang-undang Dasar Sementara pun dapat dikemukakan setjara luas.
-Setelah
e.
selesai pekerdjaan Panitia Sistimatik dan Redaksi, atjara sidang pleno ialah mensahkan keseluruhan tata-tertib jang disusun baru itu menurut kehendak sidang ini, dan akan dilakukan tindakan-tindakan
pertama sesuai dengan isi dan djiwa tata-tertib jang

disahkan, serta mengingat pembitjaraan sidang-sidang pleno mengenai persoalan Konstitusi seperti
jang diusulkan diatas tadi. Bagian-bagian jang perlu
diadakan, pada waktu itulah kita mufakatkan untuk

f.
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mengadakannja
Usul-usu1 saja jang mempunjai bentuk usul dalam
pemandang?n umum babak pertama tetap saja pertahankan untuk pembitjaraan dan pembahasan seterusnja, sampai pembitjaraan tata-tertib sepasal demi se"
pasal selesai. Sqpaja djangan lupa saja ulangi kembali:
1. Kita selesaikan Peraturan Tata-tertib Konstituante
ini, dengan sistimatik jang setepat-tepatnja.

2. Kita tambahkan pasal-pasal jang masih belum ada,

seperti peraturan-peraturan mengenai pemberhentian dan penggantian anggota, pemeriksaan suratsurat kepertjajaan, serta aturan-aturan penjumpahan anggota baru jang datang belakangan.
3. Mengadakan pasal jang berhubungan dengan hukum pidana para ,anggota.
4. Melengkapkan peraturan-peraturan tentang hak
dan kewadjiban Ketua-ketua dan para anggota seperti verwijzing kepada aturan-aturan keuangan
dan lain-lain jang ada.
5. Menetapkan pasal jang tegas tentang kedudukan
hukum Konstituante ini.
6. Menggariskan tjara bekerdja, bagaimana mengumpulkan bahan-bahan untuk Undang-undang Dasar
Baru didalam satu pasal petundjuk.
7. Menetapkan satu pasal tentang pengachiran kerdja
sidang Konstituante.
Kesemuanja itu telah pula diulang-ulang kembali oleh
pembitjara-pembitjara lain, dengan tambahan-tambahan
alasan jang memperkuat pendapat harus adanja pasal-pasal itu didalam Peraturan Tata-tertib Konstituante ini nanti. Seterusnja, Sauclara Ketua, usul-usul jang berupa kalimat-kalimat untuk pasal-pasal dalam tata-tertib akan dapat
diadjukan nanti daiam pembitjaraan sepasal demi sepasal.
Saudara Ketua, sekianlah tambahan sumbangan pikiran
saja pada pemandangan umum babak ke-II ini, mudah-mudahan diterima dengan sewadjarnja. Untuk itu dengan ini
saja utjapkan terima kasih.
Ketua: Sekarang saja persilakan jang terhormat Sauda-

ra Nj.

Susanto

Nj.

S.D. Susanto: Saudara Ketua, pemanclangan umum
babak ke-II ini akan saja pergunakan untuk mengadjukan
beberapa soal jang saja pandang sangat perlu untuk dipertimbangkan.
- Saja sangat menghargai pekerdjaan Panitia Chusus, jang
menghasilkan rentjana Tata-tertib ini, iang njata-njata lebih demokratis daripada rantjangan Panitia Negara.
Tetapi disamping itu, saja mendjumpai kekurangan-kekurangan, diantaranja seperti jang akan saja kemukakan
ini.
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Perfama kali saja ingin mengemukakan soal ikut sertanja rakjat dalam proses pembuatan Undang-undang Dasar
baru. Diantara segi-segi ikut serta ini ialah soal hubungan
Konstituante dengan rakjat banjak.

Hubungan ini dapat dilaksanakan dengan meiewati Anggota-anggotanja, dengan djalan mengadakan kontak langsung setjara resmi, pembahasan surat-surat masuk dan dengan djalan lebih memberikan kelonggaran kepada rakjat
untuk menghadiri rapat-rapat dan sidang-sidang Konstituante. Kesemuanja ini akan mewudjudkan usaha turut sertanja rakjat dalam pembentukan Undang-undang Dasar
baru.
Disini saja kemukakan tila pokok soal tadi:
1. Kontak antara Konstituante dengan rakjat;
2. Pembahasan surat-surat;
3. Penindjau dalam rapat dan sidang Konstituante.
SoaI jang pertarna, telah disinggung dalam Pasal 74
(usul pasal tambahan) dari rantjangan Tata-tertib jang
berbunji sebagai berikut:
,,A"nggotakonstituante berhak mengadakan hubungan
dengan berbagai pihak diluar Konstituante untuk
memperoleh bahan-bahan guna penjusunan Konstitusi".
Dan Pasal 75 sebagai berikut:
,,Anggota-anggota Konstituante berhak untuk mengadakan penindjauan kedaerah-daerah dan apabila dianggap perlu keluar negeri, untuk mengumpulkan
bahan-bahan guna penjusunan Konstitusi".
Saudara Ketua, sebelum saja mengemukakan pendapat
saja mengenai kedua pasal ini, ingin saja menjatakan pendapat saja tentang arti hak berhubungan itu.
Sebetulnja, saja rasa sesuai dengan kebebasan tiap-tiap
anggota, dia berhak akan pergi kemanapun, dan berhtlbungan dengan siapapun. Soalnja saja kira bukan berhak
atau tidaknja anggota itu berhubungan dengan berbagai
pihak atau menindjau kesana-kemari, tetapi perlu atau tidaknja Konstituante rnengtitus anggota.dnggotanja, untuk
menjelidiki sesuatu soal atau mengadakan hubungan d€ngan berbagai pihak, deng*n aliran-aliran.jang hidup dalam
masjarakat, sebagai us*lia mentjafi brihan$ahan atau mengudji sesuatu rnasalah dan menarik rakjat turut aktif
memberikan bahan-bahan. Berdasarkan pendapat-pendapat
.
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jang telah saja kemukakan diatas, djawaban tidak ada lain
ketjuali: ,,Perlu!".
Berkenaan dengan tugasn.ia itulah saja rasa, soal itu, jang
ditempatkan dalam Bagian III dari Bab VI ,,Hak dan kewadjiban Anggota Konstituante", tentg lebih tepat lagi djika ditempatkan dalam bab tersendiri antara Bab VI dan
Bab VII, sekalipun dengan pasal tunggal ialah ,,Penindjauan Keluar dan Dalam Negeri".
Saudara Ketua, didalam rantjangan Peraturan Tata-tertib jang disediakan oleh Panitia Chusus, hal-hal ini disusun sangat umum, sehingga tidak memberikan gambaran
tentang pelaksanaannja. Baiklah saja mentjoba merurnuskannja sebagai usul berikut:

I.

Pasal Bab Penindjauan:
1. Anggota-anggota Konstituante dapat mengadakan
penindjauan kedaerah-daerah dan apabila dianggap perlu keluar negeri, untuk mengumpulkan bahan-bahan guna penjusunan Konstitusi.
2. o,. Penindjauan dapat didjalankan oleh seseorang
Anggotd atau lebih, menurut keperluan, atas
usul dari Panitia Musjawarat, Komisi Konstitu'
si, atau sekurang-kurangnja djika 2A orang Anggota mengadjukannja
b. Usul-usul dari Panitia Musjawarat, sesuatu. Komisi Konstitusi atau sekurang-kurangnja 20
orang anggota tersebut harus mendapat persetudjuan da=n pensahan dari rapat pleno Konstituante (bilamana pada waktu usul itu diadjukan sedang berlangsung rapat-rapat pleno Kon-

stituante), atau oleh rapat Panitia

c.

Persiapan

bilamana tidak ada sidang Pl'eno (reces).
Penindjauan keluar negeri hanja dapat dilakukukan oleh keputusan rapat Pleno Konstituante.

d. Keputusan penindjauan,

baik oleh Panitia Persiapan ataupun oleh Pleno harus menjebutkan:
1. Djumlahnja penindjau dengan orang-

2.
3.

orangnja.
Tugas jang harus didjalankan.
Djangka waktu jang diperlukan.

e.

Bilamana dianggap perlu, para penindjau dapat
dibantu oleh beberapa orang dari Sekertariat

Konstituante.

l

t.Selama penindjauan,

Anggota-anggota penindjau mendapat faciliteit-faciliteit dalam perdjalanan clan keuangannja menurut ketentuan

jang berlaku seperti waktu mengundjungi si-

dang-sidang dan rapat-rapat l(onstituante.
g. Perongkosan penindjauan dibebankan kepada
mata anggaran Konstituante.
Saudara Ketua, kalau hal ini dianggap perlu, sesuai dengan sjarat-sjarat jang diharuskan untuk mengadjukan
usul, hal ini akan kita penuhi pada waktu membitjarakan
sepasal demi sepasal.

II.

Pembahasan surat-surat.

Dalam rentjana Tata-tertib saja tidak mengetahui adanja satu instansi jang ditugaskan untuk pembahasan suratsurat.

Pasal 43 menjebutkan bahwa tugas Fanitia Persiapan
Konstitusi adalah sebagai berikut:
la. Menghimpun bahan-bahan rantjangan Undang-unundang Dasar jang didapat oleh dan didalam Panitia Persiapan Konstitusi.
Saudara Ketua, salah satu sumber bahan-bahan itu tentunja djuga terdapat dalam surat-surat jang masuk, Tidak
semua surat masuk berisi bahan Undang-undang Dasar,
tetapi diantaranja tentu ada pula jang berisi bahan-bahan
jang sangat berguna. Dengan alasan ini berarti bahwa Panitia Persiapan Konstitusi harus meneliti surat-surat jang'
masuk.

III.

Penindjau dalam rapat pleno.
Seperti telah saja kemukakan diatas, hadirnja penindjaupenindjau dalam rapat-rapat Konstituante adalah salah satu bentuk kontak antara Konstituante dengan Rakjat. Sebab itu tiap-tiap rintangan jang lebih besar bagi penlndjaupenindjau untuk melihat dan mendengarkan djalannja rapat-rapat berakibat pula mengurangi kontak dengan rakiat banjak, berarti kita kurang menarik dan mengadjak
Rakjat turut aktif dalam pembahasan rentjana Konstitusi.
Pada prinsipnja saia lebih tjondong, bahwa tiap-tiap rapat jang tidak membitjarakan soal rumah tangga itu ter366

buka untuk umum, baik Pleno maupun panitia persiapan
Konstitusi.
Alasannja _ialah: Banjaklja penindjau berarti besarnja
perhatian- rakjat. kepa_da
-Dewan ini. Perhatian terhaddp
Dewan ini berarti perhatian terhadap pembentukan un-dang-undang Dasar, dan akan rnenimbulkan satu inisiatif
untuk mendorong kepada rakjat turut aktif memikirkan
pembentukan Undang-undang Dasar.
tersebut tadi kita dapat mengharapkan
_ Prrtpada faktor
jang
bahan-bahan
berguna
Saudara Ketqa, dqlam pasal 81 ada pendapat-pendapat
jang membatasi hak-hak penindjau. Diantaranja dikemukakan.larang?n menjatakan tanda setudju atau tidak setudju.
_ Tiap kali mendengarkan sesuatu pidato, maka para pendengar, bahkan para anggota atau saudara Ketua sendiri
tentu sering tidak dengan sengadja membuat tanda-tanda
setudju atau tidak setudju, merasa tersinggung atau terkena karena utjapan-utjapan jang begitu berapi-api atau
menggairahkdir. Umpamanja dengan mengangguk-angguk
atau mengg6l6ng-g6l6ngkan kepala. Saja rasa Saudara-saudara jang mempunjai pendapat pertama, bahwa ,,Penindjau-penindjau dilarang menjatakan tanda setudju atau tidak setudju, atau melakukan perbuatan-perbuatan lain-lain jang mengganggu ketertiban rapat-rapatj', tjukup mempunjai toleransi terhadap Saudara-saudara kita ditribune
jang mengeluarkan reaksi tanpa beramai-ramai, seperti
dengan mengangguk-angguk, mengg6l6ng-g6l6ngkan kepala
atau tertawa, dan saja harapkan Anggota-anggota Konstituante itu setudju menghapuskan kalimat pert-ama dari usulnja.
Ada pendapat lain lagi jang ingin saja bitjarakan, ialah
jang mengenai anak-anak dibawah umur jang diusulkan
supaja dilarang turut menghadiri rapat-rapat Konstituante.
Saudara Ketua, saja rasa pengusul ini menghubungkan
larangan tersebut dengan soal ketertiban, tetapi bukan
dengan soal kemasakan berpolitik. Hanjalah soal gangguan ketertiban jang masuk dalam tugas kita Ranti, tentang
pembahasan pasal 81.
Pokoknja saja rasa, apakah akan mengganggu atau tidak. Saja tidak keberatan para ibu menggendong anaknja
mendengarkan rapat+apat Konstituante, sebab dikanan kiri gedung ini tidak ada rumah penitipan baji. Saja jakin,
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bahwa para ibu jang mengikuti rapat-rapat Konstituante
ini, menginsjafi dan menjedari, hahwa mereka ingin menjaksikan sesuatu jang ernstig, jaitu tjara bagaimana wakil-wakilnja bekerd ja, dan apa iang dikemukakan wakilwakil mereka itu.
hlengenai jang kedua, ialah mengenai larangan anakanak dibawah umur mendengarkan politik, saja rasa, sekarang ini sodl poiitik sudah poputrer. Alat-alat negara kita sudah biasa menjaksikan pemuda-pemudi mendengarkan
pidato-pidato dan membatja buku-buku politik selama kampanje pemilihan umum. Menurut undang-undang pemilihan umum seseorang jang belum berumur 18 tahun diperbolehkan memilih apabila ia sudah kawin. Sebagai konsekwensi lain daripada Undang-undang Pemiiihan Umum, iang
mendjadi dasar be:dirinja Konstituante ini, maka pemudapemudi jang setahttn dua tahun lagi akan memenuhi siqiat usia untuk mendjadi pemilih .Anggota Dewan Perrvakilan Rakjat malah sebaiknja apabila diandjurkan menghadiri
rapat-rapat Konstituante ini.
Saudara Ketua, soal kedudukan hukum Konstituante
akan dibahas oleh pembitjara lain dari fraksi saja. Disini
ingin saja kemukakan, bahwa saja mengharapkan Konstituante dalam menentukan kedudukan hukumnia djangan
melanggar Undang-undang Dasar Sementara, sebaliknja
bolehlah diharapkan bahpva Pemerint"ah sendiri djuga rnemenuhi ketentuan-ketentuan dan sjarat-sjarat Undang'undang Dasar Sementara iang mengenai keanggotaan Kon-

stituante.
Saja maksudkan, Saudara Ketua, bahrva Pemerintah menurut Undang-undang Dasar Sementara dan Undang-undang Pemilihan Umum diwadjibkan rnemenuhi djumlah
wakil Irian-Barat dan golongan-golongan minoriteit. D.jumlah ini sekarang belum sesuai dengan ketentuan Undangundang Dasar dan Undang-undang Pemilihan Umum, sehingga saja harapkan Pemerintah akan mempertjepat pengangkatan wakil-wakil tersebut.
Ada pula lagi soal jang saja pandang perlu riienclapat
perhatian, ialah soal tempat kedudukan Ketua dan Wakilwakil Ketua. Dalam Undang-undang Darurat nomor 3 'iahun 1956 dipastikan bahwa Ketua Konstituante harus bertempat tinggal dimana Konstituante berada, ialah di Bandung.
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Sekalipuir diAata'm Undairg-undarrg Darirrat itu hanj_q
Ketua sendirilah jang diwadjibkan bertempat tingg?l di
Bandung, akan tetapi-sebaiknja semua_ Wakil Ketua qigg-q
bertempat tinggal di gandung sesuai dengan sifat kolelrtif
dalam -pekerdjaan mereka dan diugq sesuai de_ngan perlu
adanja

contiriuiteit dalam menghadapi_ _masalah-masalah

sehaii-hari dimana Ketua sebagai orang biasa djuga sering
berhalangan atau perlu meninggalkan Bandung, diluar atau
didalam waktu sidang-sidang dan rapat.
Saja kira hal ini tak akan dapat dibantah l.gi.- Kalau
hak itu tidak mungkin terlaksana, alasannja bukan karena
kurang baik, tetapi karena faktor-faktor lain. Faktor-faktor
itu antara lain ialah:
Wakil-wakil Ketua itu pada umumnja mempunjai !"lS'
gung djawab dalam partainja ma;in_g-_masing j"n-tg tidak ketjit,tiriga pertanggungan djawab dalam [<egi-a$n;kegiatan
liin, itiu iumah-tangfa iang sama sekali tidak boleh di'
abaikan.

Karena pengertian itulah, saja memalg ,ti4u!<- menj-etu.
djui keharusan setjara mutlak, bahwa Wakil Ketua bertempat tinggal di Bandung.
Disamping ldta memerlukan efficiency PQkerdjaan qara
Ketua Aa-n Watil Ketua, djuga kita tidak boleh melupakan
keberatan-keberatan jang tajbt. Untuk itu saja kq? IittEgp
dengan ketentuan sekuranglkurangnja dua dari Wakil Ketua itu berkedudukan di Bandung.
Per:nah dikemukakan oleh salah seorang Saudara Anggota jang terhormat, bahwa ini akan meru_pakan pel$tg.'[aran

te"rhadap Undang-undang, Darur_at, karena dalam
flndang-undang tersebuf tidak ada_ pqsalp_asal jang nt€ri$:
haruskln para-Wakil Ketua itu berkedudukan di Bandung.
Saudarf Ketua, saja kira alasan ini kurang tepat.
Undang-undang Darurat tidak menjebutkan sama sekaIi tentanf tempal t<eduAukan para Wakil $e!ua. Piadi -$y'
ga tidak-melaiang untuk berkedudukan di Bandulg. Kita.
fehh memilih 5 orang Wakil Ketua, sekalipun dalam Un'
dang-undang Darurat hanja disebut empat.
Saudara Retua, lain daripada itu perlu mendapat per'
hatian jang sewadjarnja, ialah: mengenai djaminan kebebasan berbitjara para anggota

Pasal 15 Aari rantjangan Peraturan Tata-tertib, pada
ajat (2) ada disebutkan bahwa pembitjara tidak boleh di'
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g?n€gu selama .ia berpidato., Tetapi pasal 18 dan

lg ber-

isi larangan-laralgal dan hukumair-tr-ukunoan teiiradap'

pe-

langgalan jang dilakukan oleh pembitjara.
tidaklah adil bahwa seorang pembitjara ,dapat
-.-saja_rasa_
dikenakan hukuman karena peberapa tiejdahan ;ang derdap?! selama ia_ berpidato, tetapi terhadap jang *bng-gattggu dia sama sekali mendapat perlindungin.
Pasal 19 dari rantjangan peraturan Tita-tertib ini telah
memberikan hukuman jang berat kepada seseorang p€filbitjara,- iqlg_ dianggap tetah melang-gar ketertibari, atuu
merusak djalannja rapat.
_Pembitjara dapat dianggap bersarah, bilamana ia me|l1mr.ang $-"ri pokok perioalan atau mengeluarkan katakata jeg tidak Jaj_ak atau menghina, jang- dapat terdjadi
pyla'- bukan ltrni" karena disengadja, teta-ioi djuga *rittgkin karena diganggu waktu ia berbitjara.
Hukuman hingga diturunkan dari mimbar saja pandang
merupak4 salll hukuman jang sangat berat bigi ^seorang
Anggota Konstituante. Dengan arasan tersebut d-iatas, maka fraksi saja. be-rpendili"t, bahwa hukuman jang suaarr
sangat berat itu djanganlah ditambah lagi.
Pendapat;pgpdapat jang memberikan kemungkinan terdikenakari hukuman
4ldqp p_embitjara iang salah dapat
dikeluarkan dari ryangan sidang -bahkan lebih djauh lagi
melarang mgqguldjungi
ielama sisa . masi .sidang,
-rapa!
9"p.rt mengakibatkan timbutnja komplikasi jang tidak dIinginkan
Karena: Pertama-tama, pembitjara jang salah bukan haakan menderita karenb hukuman-moleel, tetapi djuga
fia
hukuman materieel. Kedua, akan timbul sesuatu pernenitan jang sengit atas kebidjaksanson: pimpinan rapat.
spia_ kira saudara Ketua sependapat dengan Jaja, bahwa kedua-keduanja tidak'akan membbrikan gambar"an 3ang
baik, dan selama rqnat-rypat dalam masa sloang pert"ama
ataupu:r Panitia-panitia Chusus telah diwudjudkanperflse:
an saling rye1gerti, q.raka dengan demikian saja risulkan
s-ypai.a pasal _20 itu diha-puskan. Pasal zL tjukuf mendjadi
-djamin-an bahwa ketertiban rapat akan dipat'dipulihkan
kembali
De-ngan _ditundanja rapat untuk beberapa djam, , dapat
mendinginkan suasana jang panas, dan jaos giOuh alian
mendjadi tenang kembali. Selain jang teiah-sa-ja kemukat
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kan diatas tadi srija berpendapat betapa penfingnja Pan[
tia Rumah Tangga' iang mempuniai tugqs:
MenentukanTmemeiiksa Anggaran' Belandia Konstituante.

Mengangkat/memetjat pegawai-pegawai Konstituante

ketjuali Sekdjen.
Jang iangat penting adalah untuk memikirkan keadaan
anggo[a maupun pegawai sehari-hari, antara lain soal kesef,i'tan (adanja dokter kliniek iang chusus) untuk:nereka. Djuga mehgenai perumahan dan sebagainja- Dalam
hal ini p-erobahan maupun tambahan Pasal:akan saja kemu'

dalam membitjarakan sepasal demi sepasal.
Saudara Ketua, demikianlah saja rasa tjukup pandang'
an jang saja adjukan
Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara jang terhormat
Tohir Abubakar.
M. Tohir Abubakar: Saudara Ketua, para Anggota Konstituante, Assalamu alaikum warachmatullahi wabarakatuh.
Saudara Ketua, setelah saja mengikuti dengan seksama
pembitjaraan-pembitjaraan dalam pem_aldangan umum
'falat "pertamia ia"d baru lalu, ryak_a {-"lqry Fes-empatan
babak liedua ini,-saja akan mentjoba lebih dia1rh dan men'
dalam mengemirtai<an pandangan qqn pendapat Fraksi
Faiiai Sjari[at Islam Ind.onesia- (P.S.I.I.)_jang s?.J.a wakili,
Tata-tertib Konstiatit* membahas rantjangan Peraturan
iiiant. ini, sebagai hasil dan buah usaha dari Panitia Chusus, jang sedanf Oinafras dalam Si_dang_ Pleno Konstituante
ini.'semiga api;ang saja kemukakan dapat memberi man'
pikiran,
l"it Oan iapai Olan-ggai sekedar sumbangan
-pqgi
ur"tti kita bersamf untuk mentjiptakan Peraturan Tata'
i*itin Konstituante, iang akan memenuhi pengharapan ki-

kakan

ianti

ta bersama.

Saudara Ketua, saja akan menitik beratkan pempitjaraan saja kali ini Aisetiitar soal.so?l j?ng berkenaan dengan:
a. Panitia PersiaPan Konstitusi;
b. Komisi-komisi-Konstitusi;
c. hubungan Konstituante dengan Pemerintah dan
Pensahan Konstitusi baru, dan
d. lain-lain.
Saudara Ketua, dalam uraian saja pada Peman-dangffi
,umum babak P0rtama, sepintas lalu telah saja kemukakan
3?1

sefte pendirian Fraksi partal
siariklt trhp -Indoneiia (p.s.I.r.) tentang panitia peisi
apan Konstitusi.
Dalam kes_empatan ini 6kan saja tjoba
nenggryqk-akaq qendapat dan- pendirian Fraksi pirtai
p?n4-ang{n_ dan _pQndapat

sjarikat Islam Indonesia (p.s.I.r.)' selandjutnja simpai a"pat men-erima
panitia persiapan Konititusi,^ sesuai
_adanja
dengan hasil dan buah usaha jang ,ilitSapai dengair rionu-

l,1tan musjawarah didalam panitia= chusu's dan j"ang ielah

d]rumuskannja dalam Rantjangan peraturan tati-tertib
Konstituante Bab III Bagian II pasal 42 sampai pasal 4b,
tentang tugag dan susuian panitia peisiapai rbns[itusi.
_ Pertamr,_sgu$re- Ketua, Fraksi partai'sjarikat Islam
Indonesia (P.S.I.I.), berpendapat dan berpenhirian bahwa
kedaulatan dan kekuas-aan
t6rtinggi unfuk menetaptan
Konstitusi Re_publik Indonesia, adlfah pada sidang rii."o
Konstituante 5agi s.es.a!a tindakan dil i.terojr""k6nsti.
tuante_; _hal tersebut tidak dapat ditawai-tawar- dan dielakkan.
siapap_un 4juga, tidak oleh anggota, tidak oieh
^oleh
panitia-panitia, dan komisi-komisi Konstitilinte. Dalam pada itu Anggota Konstituante'dengaq tidak ada keiju"iin:,
golongan dan aliran m-a_na ladja, adalah *empun:"ai
.da{i
,kedudukan, deradi?t, kewadjiban dan hak jang ra*d aniara satu sama lai_nnja. ,tegasnja
tidak ada p6rn6oaan dalam
kedudukan dan tg.ry$jifan, -tidak mengeriat adanji petnedaan _"kelas, pun tidak boreh ada disdiminasi odtarir *eljumbangBaq dan mengikuti proses pembuatan Konstitusi
Republik Indonesia,_ sebagai jans oiiinlatir oleh a"sgotu
terhormat saudara siauw Giok rjhan dan pembiijara
Itps
lainnja dalgqr pemandangan umum ninat pertdma; Kilau
logh -mungkin .3da..pe-rbedaan dalam ketjtirdasanaiti*att,
hal
demikian itu tidaktah bisa dan' bahftan tidati 6i;[
didjadikan alasan untuk membuat atau meletakkan, garis
ggryipah dan perbedaln, karena duduknja semua anggota
didalam Dewah Konstituante jang *uld"dan tutru, iriil irlah untuk memenuhi sjai.at din fietentuan unaing-uno""g
Dasar sementara Repriblik Indbnesia dan undilEfid;g
Pemilihan Umum nomor Z tahun 1gb3.
Dalam hubungaqitg, saudara Ketua, perlu saja tegaskan disini bahwa Fraksi pcrtei sjaiikit: Istam Iiidon;;ia
-i;ga;-a;;-;.€,9.1.1.) b_erpendqpat dan pendiriair Aengan
njatakan sidang-siitgg' pl6no Konstituafi te-utll;"g -k;;peten dan mempunjai kekuasaan memutuskan "seg'ati-ie8V2

suat[ mengenai materi Konstitusi baru Republik -In!o3esia.
Maka oleh- karena itulah, Saudara Ketua, Fraksi Partai
Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.) berpen{"p?!. dan berpbndirian
dari sedjak. semula didalam Panitia ' Chusus
-sampai
pada taraf pembitjaraan sekarang _dan- d_emikian selandlutn;a, semua,Panitia-panitia rl.an Komisi-komisi
dan apa s-adia nama dan bentuknja nlnt_i, hanjalah m€ru-

pakan-,alat pembantu semata-mata, sekedar memenuhi ef.
iesiensi dan kelantjaran kerdja dari Konstituante. Semua
Panitia-panitia dan Komisi-komisi tidak kompeten mengambil "over funksi Sidang-sidang Pleno Konstituante, tegasnja
Panitia-panitia dan Komisi-komisi hanja mendjalankan apa
jang ditugaskan oleh Sidang Plgno_Kolstituante dan demiLiai,puli halnja dengan Panitia Serspnln Konstitusi.
Kedua; Saudara Ketua, Fraksi Partai Sjarikat Islam In'
donesia (P.SJ;I.), dapat menerima adanja Panitia Persiapan
Konstitusi sebagaimana tertjantum dalam rantjalgal Peraturan Tata-tertib Konstituante jang oleh Panitia Chusus
dengan kebulatan musjawarat telah diletakkal pula tjara
tceriija dari Panitia Persiapan_Konstitgs.i ittls berdasarkan
musj"awarah, sesuai dengan gitwa rakjat dan_ bangsa .Indon6sia jang sudah mempunjai dan _mam_pu d-alary w_aktu
berabad-inad jang lampau melaksanakan demokrasi asli
demokrasi kelieluargaan
iang terpimpin dengan hitmah
kebidjaksanaan musjawar_at jang b.er_!\u didesa-desa diseluruh tanah air samfai sekarang ini. Hal sematjam itu oleh
rakjat Indonesia didjalankan delgan. segala kgnqgkwensi,
, tiddk hanja didalam pengertian dan teori tetapi- djuga da'
lam pelalisanaan dan pratctek. Tjontoh'tjontoh banjak se;
kati dapat dikemukakan, seperti apa jagg dinaTakan mapalus di Sulawesi-Utira, got-ohg-rojong fli"pulau Djawa dan
lain-lain nama didaerah Indonesia lainnja, iang bersendi
kebenaran dan keadilan untuk kepentingan bersama sedesa, sekampung dan selingkuqgan, dalam pertanian' pengpadi disawah, pepgailap, pembangunan
olahin/pem6titran
'perkawinan/tradjatan dan lain'lain
Serumah,
-musjawalat_
-l1na1gqn. .
iang tidak diletakkan
muanja itu adalah hasil
kepada keputusan dengan -suara terbaljak dan tidak dilakukan dengan' mengadu kekuatan _golon_gan dengan go'
longan tainnja jang mengutamakan banjaknja suara.
Siudara Ketua, keberanian dan kebulatan pendapa! Panitia ChuSus mengoper dasar'dasar musjawarat ini sebagai

-

-

.
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dasar kerdja dan tjara kerdja dari Panitia Persiapan Konstitusi, seharusnja dan-.sepatutnjalah mendapat sokongan

sewadjarnja dan marilah m6ntjoba mimpraktekkannja dalam menjusun Konstitusi neptinm Indonesia jang baru.
saudara Ketua,
-mungkin ada diantara kita jang meragukan dan kurang_bisa
dijakinkan akan berh-asil-nja dabar
musjawarat ini dan berpendapat bahwa itu akan" melamb_at_kan pekerdjaan Konstituante seperti jang dikemukakan
oleh satu-dua pembitjara pada pemandangan umum babak
pertama,.jrng pe-ngehendaki supaja panitia persiapan Konstitusi diberi hak memutuskan atau hak stemniing dan
dengan demikian Panitia Persiapan Konstitusi b'isalah
TgngaTbil keputusan-keput-ugan dengan setjepat-tjepatnja
dibawah dentuma_n drq pekikan ketbkan iaiu pinipinan
dan. $gngqn d_emikpn dianggapnja ,'all is running frieil,,.
Tidak, Saudara Ketua!
sebalikaja. s1j_a b.elnendapat lain: kalau panitia persiapan Konstitusi diberi hak memutuskan atau hak stemming,
maka berlakulalr alasnja ketentuan undang-undang Dasar
sementara pas-al L37 ajat (1) dan (z) se5agai imbangan
baik mengenai quorum maupun dalam mengambil k.-putusan, sebab Panitia membitjarakan materi Konstitusi. saudara Ketua, Fraksi partai sjarikat Is-lamselaqdjutnja,
Indonesia {P.S.I.I.) berpendapat, dengan diierikannja
hak stemmjrg k_epada Panitia Peisiapan Konstitusi, keanggotaannja haruslah perwakilan berimbang, quorum harus
dua-pertiga dari Anggota Panitia Persiapan Konstitusi dan
\ep.utysan-keputusan harus diambil atas dasar dua-pertiga
dari Anggota Panitia Persiapan jang hadir. Mengingat din
menginsafi perimbangan kekuatan jang hidup didalam
Konstituante sekarang ini, saja
dapat meramalkan bahwa
"
-n3$ti_a Persiapan Konstiturt iqng diberi hak stemrning
lebih. banjak_ ak1n. mengalami djalan buntu daripada mentjapai suatu hasil jang diinginkan. Djika panitia-persiapan
sudah_mengalami djalal_buntu djanganrah mentjoba inemadjukan hal itu kedalam sidahg -pleno ronjtituante,
alasa!-alasan dan kemungkinannja -saja rasa tidak perlu
saja [emukakan, bisa
diramalkan sendiri oleh para enggota Konstituante jang terhormat.
saudara Ketua, berdasarkan keterangan-keterangan dan
pendapat serta pendirian Fraksi partaf sjarikat Is-lam Indan_ pe_nghargaan
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donesia (P.S.I.I.), jang saja bentangkan diatas, baik susun'
an, -keanggotaan dan- tugas Panitia Persiapa_n Konstitusi
jang tehh- dirumuskan ol,eh Panitia Chusus dengan kebuiatin musjawarat dapat kami terima dan akan_{ipertahankan oleh Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.),' karena
fnenurut kejakinan Fraksi Partai, Sjarikat Islam Indonesia
(P.S.I.I.), dengan djalan inilah terdjaminnja sgmqg golong-

an dan aliran bisa turut serta dalam Panitia

Persiapan

Konstitusi.
Saudara Ketua, kalau toeh ada' jang"berpendapat apa
gunanja ada Panitia' Persiapan Konstitus-i, kalau_lidal5 diSeri h"ak memutus (stemming), saja sedia menctjawabnja
dengan pertanjaan: apa gunanja aqa lryitia- Persiapan katau tineri halr memutus? Sedang hal itu bisa diputuskan
oleh Sidang Pleno Konstituante menurut ketentuan Un'
.'
undang-undang Dasar Sementara pasal 137 aiat (2)
Ataq dengan lain perkataan: , apa gunanjl ada.'lidang
Pleno Konsiituante lagi kalau kbmpetensinja untuk me*utur diserahkan kepida Panitia Persiapan Konstitusi?
'Kalau terdjadi hal jang demikian, Sau_dara Ketua, Flaksi Partai Sjaiikat Isl-am- Indonesia (P.S.I.I.) meniatakan
lebih tjondpng kepada pendirian ditiadakannja Panitia
Fersiapin Kon-stitusi dan semua proses__pembitjara.ll Konstitusi-dilakukan oleh Sidang-sidang Pleno Konstituanle,
dipertahggung-djaini lebih demokratis dan lebih dapat
wabkan, dan hilanglah sinjalemen jang dikemukakan oleh
r.omng pembitjarf dalam pemandaqgan.gmury !"nq$ pert"*" ;i"g mengkonstateer- adanja Konstituante ketjil dan
Konstituante besar"
Saudara Ketua, dalam pada itu, djanganlah kita menga:
kibatkan kenjataan dari praktek peqgla_ksanaan dernokrasi
selarna Indoriesia Merdeka dan berdaulat, selama sebelas
tahun berdjalan, demokrasi se1alu didasarkan majoriteit
didalam Parlemen, kepada kelebihan dan kekuatan suara
di Parlemen untuk membentuk sestratu Pernerintahan, medan praktek demokrasi jang.berlaku,dinurut pengertian
^garlt,
dengan mengabaikan , demokrasi Indonesia
dunia
asli jang bersendi kekeluaigaan' dan. musjawarat, apa hasilnji? Mehinkan pertentangan, p,erpetjahan, permusuhan
darr tslaknja kesatuan bangsa Indones'ia, jang bersimaharadjalela samPai saat ini!

'
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saudara Ketua, saja tidak menolak d priori faham de.
mokrasi Barat dqn pe-lak_sanaannja, tetapi djangan mengabaikan dan menjampingkan sam-a sekali unjur temokraii
Indonesia asli. Pelaksanaan demokrasi Barat l00vo tidak
$agat didjalankan di Indonesia, disebabkan karena bangsa
Indonesia telah memiliki demokrasi sendiri jang tjuliup
baik dan murni dan tetah membentuk djiwa hari pribadi,
serta pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri -selama
berabad-abad.

Maka oleh k_arena itg, !?qdara Ketua, Fraksi partai sjarikat Islam Indonesia (P_.s.I.I.) sekari lagi menjatakan bdhwa Panitia Persiapan Konstitusi tidak- perlu- diberi hak
stemmi_ng dan kita bersama dengan segala keichlasan dan
penuh _kepe$jajaan mendjadikan- panitia persiapan Konstitusi sebagai te_mpat dan l_apangan musjawarat Setjara meluas dan mendalam untuk- membitlarakan materf Konsti}:lsi dan.penjel3hkaltinslat penjetesaian terachir kepada
sidang-sidang Pleno Konstituante jrng berhak dan kompeten mengarnbil keputusan.
saudara Ketua, sekarang saja landjutkan
pembitjaraan
sajq lepada pokok kedua, meingenai soar-soil Koniisi-komisi Konstitusi.
Dalam hal ini Fraksi Partai sjarikat Islam Indonesia
(P.s.Lr.) berpendapat bahwa Komisi-komisi Konstitusi adalah alat. pembantu dari Panitia persiapan Konstitusi, oleh
!,arg1a itu tugasnil _erat .qekali hubunfannja dengan tugas
Panitia Persiapan Konstitusi.
Dalam Fanilia chilsus b"erkqmbqg. dqa- pokok pikiran mengenai Komisi-komisi Konstitusi.ini, jaitu qd"_ pikir-an jang menginginkan adanja

Inengehendal<i
$omjsj permanent dan ada pitiian jrig
komisi iaTg- sifatnja insidentii, oiuentut< -menur"ut keperluan dan kebutuhan dari panitia persiapan Konstitusi.
saudara Ketua, Fraksi partai sjarikal Islam Indonesia
(P.S.I.L) lebih tjondong kepada poicok pikiran
k;dua
;ang-S"uort,
jang
den_gan
ggPendanat
Aiggota
tertroim"at
91n
I.J. Kapiryo. iang. dikemukakannjb datam p"*ma"nirn
umum babak pertama jqng meng*ehendaki sipaja roniisikomisi dibentuk menurut kep_erhlan dan tepdniingan -dari
Ranitia
.Pelsjapan Konstitusi dan tidak bersiiat perhan."t.
Dalam hal
ini, saudara Ketua, 4apal dikemukitan pikirg-pj\iryn bahwasanja tjara bekerdja Konstituante' orn
Panitia Persiapan Konstitusi tidak dapat oisamitin aungrn
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tjara peker$ja dari, Dewan Peiwakilan Rakjat jang mempunjai seksilseksi jqlg bersifat peimanent, k"areria riemang
tugas_ dari Dewan Perwakilan Rakjat banjak matjam tjoragamnja dan sifat pekerdjaannja kontinu, tiin
Ia! 9rqdengan
Konstituante jang mempunjli tugas tunggal,
lqlnja
jaitu menjusun Konstitusi baru Repubtik Indonesia.
saudara Ketua, qebagai" gambaran sambil lalu perlu saja
kemukakan disini bahwa nanti Konstitusi baru dtan meiiputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mukaddimah;
2. Bentuk Negara, dan kedaulatan;
3. Daerah Negara;
4. Lambang, bendera dan bahasa Negara;
5, Kewarga-Negaraan dan penduduk-Negara;
6. Hak-hak kebebasan-kebebasan dasar rnanusia;
7. Dan seterusnja.

jang saja kemukakan itu, saudara Ketua, tidak-Hal-hal
-lah
prematur rasanja kalau

saja menjatakan
bahwa sangatlah sukar untuk dibitjarakan oleh Konstituante dan
Panitia Persiapan Konstitusi sekaligus, tetapi memerlukan
t-arap d3tl tingkatan_ perkembangfn dalam pernbitjaiaan

pan.qegjelesaiannia. Berdasarkan keterangan saja itir, maka tidaklah praktis dan tidak pula effisien membentui< komisi-komisi sekaligus jang bisa bekerdja serentak. Lain
daripada itu komisi-komisi sebagai alat-pembantu panitia
Persiap.an_Konstitusi jang tidak punja hak stemming, tentulah tidak dapat menjerahkan iesu-atu tugas jang Selum
mendapat suara bulat kepada komisi-komisf jairg 6ersangbutan, _karenanja pglurut pgndapat Fraksi p-artai sjarikat
Islam Indonesia (P.S.LI.) lebih praktis dan berhasii kalau
pembentukan komisi-komisi itu diserahkan kepada panitia
Persiapan Kolstitusi untuk membentuknja sesuai dengan
kepentingan dan kebutuhannja.
saudara Ketua, mengenai- keanggotaan Komisi-komisi
Konstitusi sebagai alat Panitia periiapan Konstitusi, adalah logis_kalag {nggota-anggotanja dilmbil dari Anggotallgsota_ Panitia Persiapan Konstitusi, bukan dari Anlggota
Pleno Konstituante..d;ikq ditindjau dari segi pertim6lngan praklis, lgak sulit bagi seseorang Anggota Komisi-kom-isi jang tidak mengikuti proses pembitjaiian datam panitia
Pe:siapan Konstitusi untuk menunailian tugasnja dengan
baik.
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Saudara Ketua; sekarang saja meningkatkan pembitjaraan saja kepada soal jang ketiga, mengenai hubungan
Konstituante dengan Pemerintah dan,pensal,ran rantjangan
Undangundang Dasar baru Republik Indonesia. Dalam
pemandangan umum babak pertama sepintas lalu telah saja kemukakan pendapat dan pendirian Fraksi Partai Sjarikat trslam Indonesia (P.S.I.I.), jang pada pokoknja fraksi
karni menginsafi sepenuhnja, bahwa dalam segala tindakan Konstituante tidak bisa melepaskan diri dafi ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar Sementara Republik
Indonesia, jang sampai saat ini masih tetap berlaku sebagai Undang-undang Dasar Sernentara jang sah.
Saudara Ketua, pengertian Konstituante (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar) bersarna-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnja menetapkan Undang-undang Dasar
Republik Indonesia jang akan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara ini. Ketentuan pasal 134 Undangundang Dasar Sementara, turut sertanja Pemerintah tidak
lebih daripada ketentuan Undang-undang Dasar Sementara pasal 136, jang menundjuk pasal 64 berlaku djuga untuk Konstituante, Jang memberikan kesempatan kepada
Menteri-menteri berbitjara setiap kali mereka memintanja.
Walaupun demrkian, Saudara Ketua, menurut hemat
Fraksi Partai Sjarilrat Istram Indonesia (P.S.I.I), turut sertanja Pemerintah .,hersarna-sama"; terbatas oleh ketentuan Undang-undang Dasar Sementara pasal 136 .jang menundjuk pasal 64 Undang-undang Dasar Sementara. Selandjutnja Pemerintah tidaklah dapat mentjampuri pembuatan Undang-undang Dasar baru (Konstitusi baru) sebagai
halnja dengan pembuatan Undang-undang biasa seperti

jang diatur dalam pasal-pasal: 89, 90, 91; 92, 93, 94 dan
95 dari Undang-und:ang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Setandjutnja, Saurlara Ketua, perlu saja tegaskan disini,
bahwa apa jang dia.tur oleh Undang-undang Dasar Sementara adalah merupakan ketentuan-ketentuan prosedur dan
sjarat.sjarat jang harus dipenuhi dalam menjusun Konstitusi baru dan tidak rnengenai sanaa sekali. rnateri Konstitusi baru. Djadi, Saudarf Ketua, Konstituante; atau Anggota-anggota Konsti.tuante bebas tidak terikat oleh sesuatu
ketentuan Undang;u,ndang Dasar Sementa-ra untuk menjusun. dan membuat Konstitusi baru jang materinja vertikal
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dan horizontal' berlainan sarna sekali dengan Undang-undang Dasar Sementara sekarang ini.
Mengenai pensahan rantjangan Konstitusi oleh Konstituante sendiri, Saudara Ketqa, ketentuan Undang-undang
Dasar Sementara nasal 137 ajat (1) dan (2) adalah suatu
kernestian jang harus dipenuhi sebagai sjarat mutlak iang
tidak dapat ditawar-tawar oleh siapapun diuga. Mengadakan sesuatu escape clause untuk mentjari' djalan keluar
adalah bertentangan dengan Konstitusi jang berlaku.
Saudara Ketua, adapun pensahan' oleh Pemerintah atas
rantjangan Konstitusi (rantjangan Undang-undang Dasar
baru), Pemerihtah terikat oleh ketentuan jang mengha'
ruskan Pemerintah mensahkan rantjangan Undang-undang
Dasar jang telah diterima oleh Konstituante, kapan waktunja dan siapapun jang memegang Pemerintahan tidaklah
mendjadi soal. Ia harus tunduk kepada ketentuan Undang'
undang Dasar Sernentara pasal 137 ajat (3) jang mengharuskan Pemerintah itu mensahkan dengan segera. Penolakan sesuatu Pennerintah atas pensahan rantjangan Undang-undang Dasar jang telah diterima oleh Konstituante
adalah pelanggaran terhadap Konstitusi atau Undang-undang Dasar Sementara.
Saudara Ketua, sekarang saja sampai kepada soal-soal
lain jang hendak dan ingin saja kemukakan, jaitu meng'enai usul tambahan tugas Panitia Musjawarat Konstituante
untuk mengurus surat jang masuk dari perseorangan maupun organisasi dan pimpinan kolektif, jang 'dikemukakan
. oleh Anggota jang terhormat Saudara Amir Anwar Sanusi
dalam pemandangan umum babak pertama
Saudara Ketua, usul-usul ini memang sangat ididel sekali, teoritis nampaknja memberi kesempatan kepada siapapun dan organisasi manapun untuk menjatakan pendapatnja dengan tertulis mengenai Konstitusi jang akan disusun oleh Konstitttante. Tetapi, Saudara Ketua, dari segi
praktis bilamana Panitia Musjawarat Konstituante diberi
tugas unfuk mengurus dan,mendjawa-b surat-surat itu akan
menimbulkan kesukaran-kesukaran jang mempunjai kemungkinan , akan mempengaruhi tugas Panitia Musjawarat
Konstituante jang pokok.
Saudara Ketua, besar sekali kemungkinannja kalau usd
Anggota iang terhormat tersebut diterima, setjara ressri
Panitia l[usjawarat Konstituante'bertambah tugas, -disam-
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ping tugas-tugasnja jang lain, danu kalau tugas baru itu'
telah diterima, berarti tugas itu harus dilaksanakan sepenuhnja. Saja kuatir, Saud-ara Ketua, kalau Pariitia' nfud;'a-

warat Konstituante itu tidak dapat memenuhi tugasnja karena terlalu berat untuk dapat dilaksanakannja. Pikiran
dan perhatian saja tertudju kepada kemungkinan akan digunakannja sebagai suatu kesempatan untuk kepentingan
sesuatu partai mengorganiseer pengikut-pengikutnja dan
segala aparatnja didaerah supaja membandjiri dan menghudjani Konstituante dengan surat-surat dan kalau ini digunakan dan diambil kesempatan oleh satu partai, karena
partai-partai lainnja
ada djaminan peraturannja, tentunja
'bersedia

tidak akan tinggal diam dan

berlomba-lomba.

Maka bagaimana Saudara Ketua ketahui partai-partai jang
mempunjai wakil didalam Konstituante ini didukung oleh
kurang lebih 30 djuta pemilih, kemungkinan-kemungkinan
jang akan terdjadi tidak dapat saja gamo'-arkan denganr tegai, ,jang terang Panitia Musjawarat ,Konstitiranue'-r akan
kehabisan waktu untuk membatja dan mendjawab suratsurat itu.
Lain daripada itu, Saudara Ketua, Anggota Konstituante
tidak dapat diikat oleh surat-surat apapun djuga, kalena
se'tiap Anggo{a Konstituante bebas didalam segala 'geraknja, menentukan pendirian jang didjamin oleh Konstitusi
Sementara menurut ketentuan pasal 136 jang rnenundjuk
pasal 72 Undang-undang Dasar Sementara, jang berbunji:
,,Anggota-anggota Konstituante mengeluarkan suaranja sebagai orang jang bebas, menurut perasaan kehormatan dan keinsafan bathinnja, tidak atas perintah
atau dengan kewadjiban "berembuk dahulu dengan
mereka jang menundjuknja sebagai anggota".
Berdasarkan pertimbangan jang saja kemukakan diatas,
Saudara Ketua, saja tidak dapat menerima usul tambahan
tugas Panitia Musjawarat Konstituante untuk mengurus
surat-surat masuk dan mendjawabnja, pun karena mengenai hal itu telah diatur didalam rantjangan Peraturan Tata-tertib Konstituante pasal 10 ajat (1), (2), dan (3).
Saudhra Ketua, mengenai usul memasukkan pasal tenl
tang pimpinan kolektif, saja rasa tidak perlu diadakan, karena mengenai 'soal Ketua dan Wakil-wakil Ketua telah
diatur didalam Undang-undang Dasar Sementara Pasal 13E
jang menundjuk pasal 62 Undang-undang Dasar Sementa-

.
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ra, jang berlaku buat Konstituante dan berbunji

berikut:

sebagai

,,l.Konstituante memilih dari antaranja seorang Ke-

tua, dan seorang- atau beberapa orang

Pemilihan-pemilihan

Presiden".

ini

wakil lietua.
membutuhk-an pengesahan
!

Djad! terang dalam undang-undang Dasar Sementara itu
$ltgqlukqn pimpinan Konstituante terdiri dari Ketua dan
wakil-wakil Ketg?: Djgga menurut peraturan Tjara Memilih Ketua Konstituante, Ketua dipilih seoran[ demi seganF- dan pens.ah-qnnjapun tidak dilakukan seklngus oleh
Presiden, tetapi djuga seorang demi seorang
oleh karena itu, saudara {e{ua, saja rasa tegas undangg_n{ang_ ini _menundjukE?n, bahwa jang dibutirhkan jaiiu
Ketua dan wakil-wakil Ketua jang memimpin Konstituante ini- jang-. gasjng-masing mempunjai tanggung djawab
sendiri-sendiri, dan bukan pimpinan :jang -[oteltif" jang
harus bertanggung djawab bersama. 'saudara
lain-lain soal akan saja kemuka-kansekian,
-Ketua,
nanti qla" waktu membitjarakan rantjangin Feiiiuran Tata-tertib ini sepasal demi sepasal.
Terima kasih.
Ketua: sekarang saja persilakan saudara soedijono Djojoprajitno.
soedijono niglopr$i-tno_:_ saudara Ketua, pada pemandangan umum babak- ke-II ini saja tidak irdrnitj*ir- uirt

-sendiri,- melainkan atas narna fraksi saja. Apa
kemukakan
dalam pemandangan umum babak
Irn_g -gaiake-I diambil oper seluruhnja oteh fraksi iaja, dan seluiuh.
-rrplt
.mendjadi-tanggung. djawab fraksi-;J;.' n"G*
lja
Panitia chusus, setelah ialah seorang Anggota panitia
Negara- m_emberi penttlelasan tentang ionse!-pinitiil wrgarq, tidak atas nama Panitia Negara, melai^nkan atas nama beliau sendiri, .maka saja sambut pendjelasan saudara
itu sebagai berikut:
,;Mula-mula jgg- sail tunggu-tunggu ialah pendjelasan tgntang. prinsip-prinsip daripadi konsep jrtrg oirumuskan dalam rantJangan perituran Tatalttirti6 Konstituante oleh Panitia Negara, tetapi jang saja dengar
kemarin malam hanja keterangan, rirrwYa rintjan{an

lama

sqja
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Peraturan Tata-tertib Konstituante itu hampir seltruhnja hasil daripada mengambil ope.r Peraturan Tatatdrtib Parlemeir; dan oleh karenanja tidak perlu ada''
nja pendjelasan lebih landjut, - sebab . dipald-ang . dari
suOul Tala-terti.b Parlemen, seluruhnja sudah djelas.
Ini soal pertama.
SoaI kedua, bahwa rantjangan Peraturan Tata-tertib
Konstituante r(lmusan Panitia Negara sebagai bahan
satu-satunja jang disadjikan kepada para anggota untuk dipeladjari, mula-mu1a lqia du-ga aqa iSqg qlgmbela din peitahankan, tetapi kemudian ternj.?q", tidak
ada seora.ngpun iang san$$up berbuat demikian. Dengan demikian maki rantjangan leryturan Tata'tertib
.K"onstituante iang dirumubkan oleh Panitia Negara.ltu
ibarat seorang anak iang ditinggalkan mati orang tua"nja, jang tidtk mendapat perlindungan dari mereka
"tetIh metahirk41,ja,. dan
n-asibnja ke:d"b
-terserah Oleh karena
iradl orang lain, iatah Panitia Chusus ini.
tela I mesaja tidalc mengerti prinsip.prinsip
-apa iang
-jang
dirumuskan dalam
nimhulkan konsep seperfi
rantjangan Peraturan Tata-tertib Konstituante Pani'
tia Negira itu, maka. saja pun menjerahkan nasib

rantjangan Peraturan Tata-tertib Konstituante itu
Uepida-Panitia, dan me'madjuk-an konsep untuk diAliOitran bahan pertimbangan. Konsep . iang saja rumuskan atas nama fraksi saja, iang saja adjukan diberbeda dengan \onsgp- jang dirusini adalah djauh
-Panitia
Negara iang diambil oper dari
muskan oleh
Peraturan Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakjat itu".

Dernikianlah kata sambutan sa-ja dalam rapat pleno Pa'
nitia Chusus untuk membahas rantjangan Perituran Tatatertib Konstituante iang disusun oleh Panitia Negara itu,
setelah timbtrl kesan pada saja, bahwa rantjangan Peraturan Tata-tertib Konstituante itu bukan hasil dari p€Il:
dapat-pendapat jang homogeen melainkan pendapat'pendaiat j"ng fieterogeen, seperti lgrbgkti- dengan timbulnja
nairtatr-an Eari Saudara Mr- Hamid Atgadrie tentang uraian
Saudara Mr Muh. Yarnin mengenai ketentuan'ketentuan
Undang+rndang Dasar Sementara jang berlaku buat Kon'
stituanTe, padihal kedua orang jurist jang terhormat itu
sama-sama Anggota Panitia Negara.
3S2

kala* Panitia chusus Tata-tertib Konstituante
- Pjroi
tidak
berhasil merumuskan s"l* p."dr;; ;"dj" -mens;nai

suatu bab atau pasal

dara.Mangunsaikoro a.danj a

seperti

jing diiehenoiti otetr"sau-

adarah"di;ebinr."o karena tidak
!.oTo_g.nitas antara Anggota-*gg;lt p;rifi a N.g"r"

itu sendiri. Demikial _djusa pe-njesalai" sauaara Mr Muh.
jang rnelahirkin keiukir"n rernit:"ra ro"r.*
Yamin
trt
dap_at melgetahui bertukar_ fikiran aengan" siain _tiart
"Muh.

pellq terdjadl seandain;ia saudara Mr
yamin ,"nrgai Arlsgola panitia Nelara rnembenta;td;
ffiI;p;in;a
seperti pada pandangan -umurn babak I iTu; auir*
i.*ulaan rapat-rapat panitia Chusus.
saudara Ketua, karau saja- paqa pemandangan umum
babak I telah mengeruarkan kaia-kati
ir"g menimbulkan
kesan
beberapa
aSggota,
seorah-oiatr"sa;; i;Irh'*.-p{da
ngemu\akan
tantangan terhadap saudara-iaudiia iiu-untur<
mengadakan antithese, itu dis6babkan karena aoanla te_
san pada .|ai_a, 'bahwa, undang-undang Dasar sementara
jang masih berlaku untuk Klonstituiittu oleh nenerapa
lnggota (te'rutama dalam pgmpitjaraan dalam--rrprt""put
Panitia chusus), hendak didjadikin alat memben,iu"g i:iwa revolusi lT.Agustus lg4b-jang bergelora ternuati-drr**
situasi revolusioner dewasa ihi. -setefirr s";" r[uti;;;r"
ga.ks.ama pemandangan umum para Anggoti; maka tirnfiullah. kesaq plqa saja, bahwa sa-udara-saill*" Ar;got" -jrng
terhormat datam pembitjaraannja pada umumnji **iig.hendaki adanja
-synthese dengan musjawaratr, oan iiciar.

rye-ng_eqeldaki adanja antithese antara

fiaksi

l"j, d;

lr"r.-

si-fraksi saudara jang te,rhormat itu, oimuiai-dff;
bitjaraan rantjangan panitia Tata-te,rtib Konstituintd-it*ini.
saudara Ketua, sudah semendjak dari pembitjaraan
Tata-ter.tib Tjara Memilih ketua dan hakit Keiua
tg"t"lg
Konstituante fraksi saja berpend apa,t, rbahwa +JrJ.riin
Konstituante adalah materi j"lg pqnqiaai bagian a"ripra"
Konstitusi,_ dan oleh kareninj.i_tansf saja me,mpertahankan formula dua pertiga kali dua periili" dii-An;g;ir_
Lt{r"g sebagai lngka minimum untu-k me-netapt an ,e??arrg
tj.3lon , T.9-"4ia0i Ketua atau wakil Ke'tua; dan siukur
alhamdulillah tuntutan fraksi saja, walaupun'ditoian]iEar,
berlaku dalam praktek pemilihan Ketua dan wakil rco

tua!!!

-
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Peraturan Tata-tertib Konstituahte sebagai inateri iand
mendjadi bagian Konstitusi adalah masalah b'erat. Alangkah baiknja seandainja Saudara Mr Muh. Yamin - seorang sardjana hukum ketatanegaraan iang -berkaliber
pada waktu Panitia Chusus membahas ran'
besar itu
tjangan Peraturan Tata-tertib Konsituante menurut konsep
panitia Negara, dimana Saudafa lVIr lVluh. Yamin mendjadi angglotanja memberi bahan-bahan juridisch
politisch seperti pada pemandang'
aiademisctr,-ttreoietisch
'babak
pertama itu; karena dengan demikian
an umum.
Panitia Chusus sudah dari semula akan tahu, bahwa sesungguhnja tidak ada homogenitas di.antara _ApgSo.t"-.tnggoti-Panitia Negara sendiri_men-g-elai kedudukan hukum
f(onstituante dalam Negara Repub,lik Indonesia; dan lidak
adanja homogenitas dalam rumusan Panitia Chusus adalah
akibat logiSch dariPadania.
Tetapi bagaimanapun diugt Saudara Mr Muh. Yamin
telah inemblri bahan-bahan juridisch academisch iang
berguna bagi saja dalam menghadapi o_Pponent-opponent
diantaranja Saudara Mr Muh. Yamin sendiri
saji
da-n untuk bahan-bahan itu saja mengutjap banjak terima
kasih kepada Saudara Mr Muh. Yamin.
, Saudara Ketua, setelah fraksi saja mengikuti pe'mbitjaraan para anggota pada pemandangal umum babak I ialg
chusu-snja Anggota-anggota dari fraksi-fraks! !.q*
fraksi-fraksi
mereka
antara
adanja-synthese
mengeh6ndaki
-fraksi
saja, maka atas perintatr fraksi saja,, Plda pedan
mandangan umum babak II ini, Pia harus- berbitjara
manis; tetapi dengan pengertian, bahwa saja harus memberi djawaban jang seimbang, artinja djangan terlalu ta'
djam; ietapi pun qangan terlalu lunak terhadap opponentofponent sajt jang menentang konsep saja iang telah mendjadi konsep fraksi saja itu.
,

^

II.

Sambutan dalam arti umum.
Saudara Ketua, pertama.tama saja akan me'mberi sambutan dalam arti umum terhadap pemandangan umum
para Anggota. Dalam kampanje pemilihan umu_m untuk
Anggota-anggota Konstituante Partai Murba telah mempeigunakan lstilah ,,Murba Pembe'la Proklamasi" sebagai
nama fraksi dalam Konstituante ini.
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,,Murba Pembela Proklamasi" telah dipilih oleh Partai
Murba mendjadi nalna fraksinja dalam Konstituante ini
dengan maksud, menundjukkan warna Partai Murba daIam perdjuangan konstitusionil, dan merubah tahtik dari
defensief berubah mendjadi offensief, dalam arti sbb:
Darlam [rneng[adapi pensetudjuan Konperensi Medja
Bundar, ialah politik-likwidasi Repubtik dan Undang-undang Dasar Proklamasi L945 dibawah bendera politik
,,trac6-baru", Partai Murba baik dalam sidang Komite Nasional Pusat Pleno di Sitihinggil Jogjakarta, maupun dalam sidang;sidang Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat
selalu me'mpertahankan dan membela Republik dan Undang-undang Dasar Proklamasi 1945
defensief!

Dewasa ini, setelah Konstituante terbentuk dengan
melalui pemilihan umum setjara langsung, bebas dan rahasia, ialah Konstituante jang timbul dari Rakiat, oleh
Rakjat, untuk Rakjat, dan mulai bersidang dalam situasi
politik setelah seluruh perdjandjian Konperensi Medja Bun'
dar kita njatakan batal, dimana djiwa Proklamasi L7 Agustus L945 dengan leluasa bergelora kembali, ialah Konstidan bukan oleh
tuante jang diperintahkan oleh Rakjat
Undang-undang Dasar Sementara - menjusun Konstitusi
dewasa ini Partai Murba mendja'
Republik Proklamasi
lankan taktik: menghantjurkan kubu-kubu pertahanan im'
perialisme jang berbentuk Undang-undang Dasar Sementaia, jang mempunjai djiwa Konpele-nsi M_e{ja Bundar (K.M.
'B.)
Den Haag; jang menjerahkan Irian-Barat kepada
Belanda; dan menjerahkan IIURBA (Buruh
imperialisme
dan tani miskin) Indonesia mendjadi budak jang d"iperas
dan ditindas kemhali oleh modal monolpoli internasional,
dibawah pe'rlindungan hukum kolonial Hindia'Belanda:
Staat van Oorlog en Beleg (S.O.B.), Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (K.U.H.P.), Herzien Inlands Reglement
(H.I.R.) dan lain-lain sebagainja; dan menegakkan kem'
bali hukum Revolusi, jang tidak mengakui berlakunja hukum Hindia-Belanda, ialah hukum Revolusi iang bersumber pada Proklamasi L7 Agustus 1945 dan mendjelma
dalam bentuk Undang-undang Dasar Proklamasi jang sefit:
purna, guna menghantjurkan imperialisme iang masih
mentjengkeramkan kukunja di-Irian-Barat, dan menghisap
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clarah Rakjat dalam wilajah Republik Indonesia
ialah taktik offesief!!!
saudara Ketua, berdasarkan pada taktik offensief inilah saja ates nama fraksi saja beihadapan dengan Saudara.
saudara Anggota-a,nggota jang terhormat. Diaai kalau
umum babak II ini inengutjapPia -dalam .pemandangan
kan kata-kata jang mungkin menimbulkan rasa tidaft puas
antipathiel slpgrti utjapan-utjapan saja pada p.irr"ltau
dalgan umum balak I, itu disebabkan karena adanja kesan
pada fraksi saja, bahwa dalam gedung Konstituante ini ada
anasir-anasir kontra revolusi jang hendak membela dan
peplertahankan kubu-kubm pertahanan imperialisme jang
berbentuk undang-uqdang Dasar sementar-a jang beriaku
sampai sekarang ini dengan mati-matian.
Dalarn- taktik offensief fraksi Murba Pembela proklamasi
(Murba) menjerang mereka jang mempertahankan kubu-

kubu pertahanan imperialisme, tidak perduli dari fraksi
mana mereka itu!
Politik likwidasi undang-undang Dasar sementara sudah
dilakukan oleh Partai Murba Pembela Proklamasi (Murba)
sesudah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri satu
bulan, dengan memadjukan mosi bersama-sama dengan
partai-partai opp_o_sig! {alam Dewan Perwakilan Rakjat un-

tuk memanggil Madje,lis Perubahan undang-undang Dasar

bersidang, sesuai dengan ketentuan undang-undang Dasar
Sementara pas?l_ 140, guqa melgadakan perubahan-peru-

bahan dalam undang-undang D-asar sementara ddngan
segera, mosi.mana baru mulai dibitjarakan pada bulan
Djanuari 1951, sesudah masalah Irian-Barat tidak bisa diselesaikan dengan perundingan antara Republik Indonesia
dan keradjaan Belanda, berdasarkan padia ketentuan-ketentuan Piagam Penjerahan Kedaulatan pasal II ajat F.
usul mosi untuk memanggil Madjelis perubahan un$ng-_*dqng Dasar bersidang adalatr, sesuai dengan mosi
wondoamiseno cs, jang telah diterima oleh Badan pekerdja Komite Nasionat Pusat dalam sidangnja jang te-vllt
jang ctiktumnja berbunji sebagai berikutl

L.

,Memutuskan:

menerima Rantjangan unclang-undang pembentukan
Negara Kesatuan Republik Indonesia -dengan penger-

il

I
lti
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tian menerima sementara Rantjangan Undang-undang

2.

Dasar Sementara Repubfik Indonesia;

menetapkan (dengan mengingat keadaan-keadaap)
selambat-lambatnjf satu bulan sesudah Negara Kesituan Republik Indonesia dinjatakan betrdirinja, supaja Madjelis Perubahan Undang-undang Dasar (tersebut dalam Undang-undang Dasar Sernentara pasal
140) mengadakan sidang untuk membitjarakan perubahan-perubahan Undang-undang Dasar Sementara;
3. mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia
hendaknja berusaha dengan sekeras-kerasnja terlaksananja keputusan tersebut dalam aiat 2."
Demikianlah keputusan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat pada waktu menghadapi masalah perobahan
Undang,-undang Dasar Sementara itu.
Tetapi, Saudara Ketua, usul mosi untuk memanggil Madjelis Perubahan Undang-undang Dasar bersidang itu telah ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakjat; bukan sadja
oleh Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat bekas
Anggota-anggota Parlemen Republik Indonesia Serikat,
melainkan djuga oleh Anggota-anggota Dewan Perwakilan
rakjat bekas Anggota-anggota Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat jang me'njetudjui mosi Wondoamiseno cs,
termasuk saudara Wondoamiseno sendiri. Dengan ditolaknja usul mosj itu Madjelis Perubahan Undang-undang
Dasar tidak pernah bersidang, dan tidak akan pernah bersidang! Dengan demikian maka ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar Se'mentara pasal 140 telah mendjadi
beku, kalau tidak boleh saja katakan mendjadi tidak berlaku samasekali dalam Negara Republik Indonesia.
Demikianlah tjara-tjara golongan jang berkuasa pllrell.
djundjung tinggi" putusan Badan Pekerdja Komite Nasi'
onal Pusat dan ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar
Sementara pasal L40. Mereka terpaksa melakukan taktik
likwidasi setjara geruisloos ketentuan-ketentuan Undangundang Dasar Sementara pasal 140 dan funksi Komite Nasional Pusat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
karena situasi politik pada waktu itu (dimana djiwa
anti Konperensi Medja Bundar sedang bergelora dalam
masjarakat Indonesia) dapat mengakibatkan sidang Madjelis Perubahan Undang-undang Dasar mendjelma mendjadi sidang Madjelis Likwidasi Undang-undang Dasar
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Sementara atau Sidang Penegak Kembali Undang-undang
Dasar Proklamasi 1945, sebab menurut perhitungan Mr
Assaat, Ketua Komite Nasional Pusat, jang dinjatakan dalam sidang penutup Badan Pekerdja Kornite Nasional
Pusat, Anggota-anggota Komite Nasional Pusat meliputi
80Vo atau lebih dari 2/3 Anggota sidang Madjelis Perubahan Undang-undang Dasar untuk melikwidasi Undang-undang Dasar Sementara dan menegakkan kembali Undang-

undang Dasar Proklamasi 1945
dengan sah dan legal!!!!
Saud.ara Ketua, pengalaman-pengalaman selama 11 tahun
hidup bernegara me'rdeka ini membuktikan kepada kita
bagaimana sulitnja badan legislatif mengadakan perubahan
Undang-undang Dasar. Rahwa Konstitusi jang disusun dari
atas hanja dapat dirubah dari atas, oleh golongan atas,
ialah golongan jang berkuasa, sekalipun p.erubahan-perubahan Undang-undang Dasar itu be,rtentangan dengan
ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar itu sendiri.
Tjontoh-tjontoh daripada pelanggaran Undang-undang Dasar Proklamasi 1945 oleh golongan jang berkuasa adalah
sebagai berikut;
1. Maklumat Wakil Presiden nomor X- alias nornor
gelap;

2. Peraturan Presiden nomor 6;
3. Undang-undang nomor I tahun L949;
4. Undang-undang Pembentukan Negara Kesatuan

Repub'Iik Indonesia tahun 1950.
Walaupun demikian propesor-propesor ilmu hukum dan
sardjana-sardjana hukum politisch juridisch atau juridisch
politisch
diantaranja saudara Mr Muh. Yamin
- terpaksa mem,benarkan atau be,rdiam diri, tidak menentang
tindakan Pelaksana hukum jang me'langgar hukum itu -_
bahkan saudara Mr Muh. Yamin, kalau tidak salah, tugut
mengarnbil bagian aktif menjusun Konstitusi Republik
Indonesia Serikat sebagai alat melikwidasi lJndang-undang
Dasar Proklamasi 1945. Quo VaCis Mr. Muh. Yamin?
Tetapi sebaliknja Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat Pleno jang mendjalankan fungsi Madjelis Permusjawaratan Rakjat sebagai badan legislatief tertinggi dalam
Negara Republik Indonesia, tidak diberi kesempatan melakukan hak amendemen Rantjangan Undang-undang
Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun
L950. Ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar Se.men388

tara pasal 140 jang memberi hak kepada badan legislatief
dalam tempo 1 bulan menurut putusan Badan Pekerdja
Komite Nasional Pusat sesudah berdirinja Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam masa peralihan sebelum
Konstituante dibentuk, dipersulit berlakunja dengan tipu
muslihat jang berbelit-belit oleh golongan jang berkuasa,
(termasuk Saudara Mr Muh. Yamin sebagai pemhela politisch juridisch-nja), sehingga ketentuan-ketentuan Undangundang Dasar Sementara pasal 140 tidak berlaku dalam
Negara, Republik Indonesia. Memang sesungguhnja! Berlaku atau tidak be,rlakunja ketentuan-ketentuan Undangundang Dasar tidak ditentukan oleh pembuat Undang-undang Dasar, melainkan ditentukan oleh pelaksana Undangundang Dasar.
Berdasar pada kenjataan-kenjataan seperti tersebut
diatas, maka dalam hubungannja dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar Sementara pasal
137
pendapat
fraksi
menurut
bagi Konstituante
hanja ada dua alternatief:
1. Terikat pada ketentuan-ketentuan Undang-undang
mulai dari meneDasar Sementara terus-menerus
tapkan Tata-tertibnja sendin sampai dengan selesainja
Undang-undang Dasar baru;
2. Bebas dari ketentuan-ketentuan Undang-undang
Dasar Sementara mulai dari menetapkan Tata-tertibnja sendiri sampai dengan selesainja, sahnja dan
mulai benlakunja Undang-undang baru.

saja

-

t34

-

Alternatief pertama tidak memungkinkan sidang Pembuat Undang-undang Dasar menjusun Konstitusi Res Publika menurut penmintaan Presiden Sukarno karena ada
kontradiksi antara Konstituante sebagai alat dan fungsi
Konstituante sebagai tudjuan, seperti jang diperkuat oleh
Saudara Mr Muh. Yamin dan Saudara Baheramsjah St.
Indra pada pemandangan umum babak I itu, hingga achirnja Konstituante nanti tidak bisa berbuat lain daripada
.

menetapkan Undang-undang Dasar Seme,ntara mendjadi
Undang:undang Dasar tetaP.
Alternatief kedua mengehendaki ketegasan Konstituante
mendudukkan dirinja sesuai dengan fungsinja menjusun
Konstitusi, jang mentjerminkan kehendak dan tjita-tjita
Rakjat Indonesia jang berrevolusi, jang diproklamasikan
kepada dunia Internasional pada tanggal 17 Agustus 1945,
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'sebagai sumber hukum dari segala hukum revolusi, jang
tidak mengakui hukum Kolonial Hindia-Belanda: Staat van
Oorlog en Beleg (S.O.B.), Kitab Undang-undang Huktrm
Pidana (K.U.H.P.), Herzien Inlands Reglement (H.I.R.) dan
lain sebagainja jang ditumbangkan oleh revolusi 17'Agustus 1945. Partai Murba Pembela Proklamasi (Murba) menolak alternatief pertama dan memilih alternatief kedua;
karena Undang-undang Dasar Sementara tidak mentjer-

minkan kedaulatan Rakjat jang ditentukan dari

bawah,

melainkan ,,Kedaulatan Rakjat" jang ditentukan dari atas,
ialah kedaulatan golongan jang berkuasa jang bersamaan
kepentingan dengian monopolis+nonopolis Internasional
jang menanam modal di Indonesia. Djika Konstituante ini
adalah benar-benar Konstituante dari Rakjat, oleh Rakjat,
untuk Rakjat, maka fungsi Konstituante harus mentjerminkan kehendak dan tjita-tjita Rakjat, dan mendjelmakan
Kedaulatan Rakjat dalam bentuk Konstitusi: dari Rakjat,
oleh Rakjat, untuk Rakjat; dan dalam fungsinja menjusun
Konstitusi tidak takluk pada ketentuan-ketentuan jang
ditentukan dari atas dengan tiada persetudjuan Rakjat
menentukan nasib Rakjat. Berdasarkan pada alasan-alasan
tersebut diatas fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba) mempertahankan konsep jang saja adjukan pada pemandangan Umum babak I, dan hanja bersedia bersynthese dengan lain-lain fraksi dan aliran melalui musjawarah dalam Konstituante, asal sadja dengan tudjuan menegakkan Kedaulatan Rakjat sesuai-dengan d"jiwa Proklamasi
17 Agustus 1945 sebagai sumber hukum dari segala hukum

revolusi, jang akan mendjelma dalam Undang-undang
Dasar Republik Proklamasi, seperti jang dimintakan oleh
Presiden Soekarno, dan sesuai pula dengan tuntutan-tuntutan rakjat jang disampaikan setjara tertulis kepada Konstituante, jang harus zudah tertjermin dalam Tata-tertib
Konstituante. Tentang bagaimana tjara merumuskannja
Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba) tidak main
mutlak-mutlakan. Berpedoman pada konsep jang saja

adjukan dalam pemandangan umum babak I dan saja pertahankan pada pemandangan umum babak II ini saja
tudjukan sekarang pidato saja kepada pemandangan umum
pdra anggota setjara "chususr, terhadap opponent-opponent
saja, diantaranja Saudara Moh. Sardjan dari Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin Indonesla (Masjumi) dan Saudara
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Professor Mr Muh. Yamin sebagai seorang sardjana hukum

berkaliber besar.
Saudara Ketua, pertama-tama perlu saja njatakan disini
penghargaan dan rasa sympati fraksi saja terhadap pemanOanfan umum para anggota iang tidak sadja menjokong
ataupun jang menjatakan sympati terhadap lcolsep jryg
saja adjukan pada pemandangan umum babak I, melain'
kan djuga terhadap opponent-opponent saja, iang mengehendaki adanja musjawarah kearah synthese, baik verticaal
maupun horizontaal, diantaranja Saudara Z. Arifin dari
Nahdtratul Ulama (N.U.) dan Saudara Gulmat Siregar dari
Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) jang dalam Panitia Chusus bertentangan dengan saja.
Pada pemandangan umum babak II ini qaja atas nalna
fraksi sala akan berusaha mendapatkan titik _perternuan
antara opponent-opponent saja dan saja lenqii, untuk
dapat merumuskan iuatu synthese sebagSi hasil musjawaral antara kita sama kita dalam usaha bersama mentjerminkan kehendak dan tjita-tjita rakjat Indonesia iang
berevolusi, demi keutuhan dan kerukunan kita bersama.
Saudara Ketua, pertama-tama sambutan saja !aia_ tudiu'
kan kepada Saudara Moh. Sardjan dari Fraksi Madjelis
Sjuro lfiuslimin Indonesia (Masjumi), opponent fraksi saja
s6mendjak berdirinja Negara Kesatuan Re-pyblik -Indone'
sia. Saudara jang terhorm-at Moh. Sardjan d{am pidatonjl
telah membriat populer istilah saja: ,,synthese verticaal
dan horizontaal" dikalangan Madje'lis Sjuro Muslimin Indo'
. nesia (Masjumi). Untuk propaganda Sukarela iang 4akukan oleh Saudara Moh Sardjan itu saja atas nama Fraksi
Murba Pembela Proklamasi (Murba) mengutjapkan banjak
terima kasih!
Dalam hubungannja dengan konsep fraksi saja mengenai ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar Sementara
pasal L34, 13? Saudara Moh, Sardjan_ atas nama fraksi
irfadjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masiumi) berkata,
bahwa:
,,sebagai partai iang senantiasa berusaha mendjund:u"g tinggi Undang-undang Dasal Sementara, maka

Madjilis Sjuto Muslimin Indonesia (Masiumi) ingin
djuga tetap mendjundjung tinggi ketentuan-ketentuan
didalam Undang-undang Dasar Sementara itu antara
lain pasal 134, jang menjatakan, bahwa Konstituante
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bersama-sama dengan Pe'merintah menetapkan Undang-undang Dasar jang akan menggantikan Undang:
undang Dasar Sementara."
Saudara Ketua, saja memberi hormat dengan ichlas terhadap loyalitas Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) terhadap ke'tentuan-ketentuan Undang-undang Dasar
Sementara, sepe,rti jang dinjatakan oleh Saudara Moh.
Sardjan itu, meskipun Saudara Moh. Sardjan tidak akan
minla kepada saja untuk se'lalu sedjalan, sepikiran dengan
Saudara jang terho'rmat itu, karena memang saja tidak
mendjadi Anggota Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi). Saudara Moh. Sardjan tidak menundjukkan
djalan keluar dari vicieuse cirkel jang bergerak atas tiga
titik jang saja rumuskan dalam bentuk probleur-atik, melainkan hanja mengatakan pusing kepala dan rnendekwalifisir problematik jang saja adjukan sebagai ,,uraian jang
sekedar academisch belaka".

Memang, Saudara Ketua, bagi fraksi saudara Moh.
Sardjan jang tetap loyaal terhadap ketentuan-ketentuan
Undang-undang Dasar Sementara pasal L34
137 dalam
menjusun Konstitusi
apalagi setelah mendapat bantuan
j uridisch-aeade,miseh-theoretisch-politisch
dari saudara Prof .
Mr Muh. Yamin :- tidak ada kepentingan untuk keluar dari
vicieuse eirkel, karena bagr fraksi Saudara Moh. Sardjan
vicieuse cirke,l sematjam itu tidak ada, dan tidak perlu
ada, karena fraksi Saudara Moh. Sardjan mempunjai kejakinan ,,tidak mungkin akan melepaskan diri dari keniataan sedjarah, jang berente'tan rangkaian kedjadian-kedjadiannja sedjak proklamasi 17 Agustus 7945 hingga hari ini,
berfase-fase: dari suka keduka, dari manis kepada pahit,
dari pahit kepada manis".
Artinja: fraksi Saudara Moh. Sardjan telah puas dengan keadaan jang ditimbulkan oleh politik berfase-fase
jang makin lama makin menurun: dari proklamasi L7
Agustus L945 menurun ke-Linggadjati; dari Linggadjati
menurun ke-Renville; dari Renville menurun ke-Den Haag;
karena dengan menerimanja fase-fase jang makin menurun litu fraksi Saudara Moh. Sardjan sudah puas bisa
bergerak dalarn vicieuse ciikel: dari suka keduka, dari
dgka kesuka, dari pahit kemanis, dari manis kepahit; ialah
vicieuse eirkel: Suka-duka, duka-suka, manis-pahit, pahitmanis; manis-suka; suka-duka,
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Tetapi, Saudara Ketua, rakjat -{l9t1t1 dengan. *"Stt
*enuni"nja faie-fase itu - qoit.ndjak J,inggadj-afi ; '.hiOuo"it mdtin lama makin pahit, makin lama makin duka,
hi"gd; achirnja ada jang tn?ti kena peluru, di Tandlqngmo-

i"*T 4"" did"aerah kediri karena sengketa tanah {e3g3n
menderitS sakit- lapar, karena ekonomi Indol;pittilt
"tittg,
d"ii<uasai oleh modal-monopoli; {tt ,,kandang
i.t"p
gubug-gubugnja,
".ii*
i;;;it r.eitur mega" ,t qg"" dibongkarr"Uin mengganggil tatu lintas dan keindahan kota-kota. "

dengan makin menururyil fase-fase,
r*f.j*t lidonesia" tidak irengenal vicieuse .cirkel: suka dan
d;Et *inir dan pahit; manis nan suka: akibat dari timbul
ie"ileiamnj" lis^ensi-iisensi istimewa; melainkan: duka
;ffirhia; p"ttit nan duka; duka nan duka;.pahit.nat.p#t,
r*n"n mairis nan suka atau suka nan manis- hanj3 dimifki
;i-h beberapa gelintir manusia ialah Paduka-qa{uk1
l.tg
Beland-a!dengan
berkompromi
ioatnja
mfiaiaf<att ttit

:. .:.::. .__p.ridurriia

I

Saudara Moh. Sardjan dalarn-pemandangan umum babak
berkata sbb:
perlulah dipakai
,,Tetapi sedang melakukan likwidasi,
jaqg 9ah- dal g{mefatokin-patokan qella1a hukumiigerti tit 3at banjat<,' .hal mana hanja !e1dap1t- dalam
pEratural-lperatur"an jang _termaklub dalam Undangi"a""g Dasar Sementara. Hukum-ja-ng ttl" {?+ patokan-patfif<an jang lain Republ-ik Indonesia tidak me-

terserati kepada Saudara Soedijono Djojoprajiltto kalau beliau mengenalnja"'
Ketua, malangnja bagi saja, selama kita berneSaudara
-*&det<a
ini saJ-q Setum pelndq meldjadi Presiden
g"*
itau Wakil Presiden,'hingga terpaksa loyaal terus menerus
i"iiiaaap ke,teniuan-iceten"iuan tiukum igrg berlaku. Djika
r"J"- ii"hO"t mengusulkan perubahal .Undang-qldang Dak6tentuan-ketentuan Undang-unrii Sernentara menurutpryal
L4l,,tentu lidak bisa, karena
A."g O"ot Sementara
tidak berlaku.
o;;E; aAania Konstituinte, pas4 ttr1-l,ldahPresiden,
tentu
Presiden atau Wakil
S"rfiA"i"j" oj" djadi
"perbuatan Bung Karno dan Bung Hatta
*le nist *"ttitu

;td;at,

t
I

sbb:

Dengan mengeluarkan maklumat nomor X berubahlah
UnAan"g-unOand Dasar Sernentara. D 9q g-an, -mgngeluarkan
Peratuian Preiiden nomor 6 berubahlah Undang-undang
Dasar Sementara. Dengan mengeluarkan Undang-undang
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a

I tahun L957 berubahlah undang-undang Dasar
sementara
Dengan memadjukan Raitjangan

nomor

uqdang-undang Pembentukah Negara Res publika aibayah bendera ,,,trac6 baru" lenjaplah Undang-undang Dasar
sementara dari muka b'umi Indonesia..... . loendek
dengan ,,maklumat", dengan ,,peratur dfrr, , dengair ran.
tjalgan undang-undang segala-galanja mendjadi-beres!
saudara Ketua, saja sebagai Anggota Konsfituante tidak
mempun,jai hak prerogatif Presiden dan wakil presiden.
saja_halja mempunjai satu hukum jang hidup daram hati
qllgbari rakjat Indonesia, ialah Proklamasi- 1Z Agustus
sebagai sumber hukum daripada segala hukum- revo-1945

jang hirlup dan dikenal oleh Repunnt
lrsi
dan

prokramasi
tidak dikenal oleh Re,publik Indonesia -Dalam
jang undangundang Dasar-nja ditetapkbn di,Den Haag.
mempergunakan Proklamasi L7 Agustus Lg45 sebagai sumber
hukum dari segala hukum revolusi menghantjuikan kubulrubu pertahanan hukum imperialis,me= janb berbentuk
undang-undang Dasar sementara, baiklah siia sumh biseorang patriot sardjana hukum ke-tata-negaraan
liqry
kaliber besar jang mempunjai doktrin ,,Sapta Darma",
ialah Mr. Muhamad Yamin sebagai berikut:
,,Apakah arti dan isi Proklamasi?"
Pertanjaan ini didjawab sendiri oleh Mr Muhamad
Yamin sebagai berikut:
,,Proklamasi kemerdekaan Indonesia sebagai kertas
naskah adalah menurut hukum internasional suatu
piranti hukum (remedial right) untuk rakjat Indonesia
bagi membangunkan dan membentuk kedaulatan rak-

jat itu.

Oleh dan dengan bangunnja kedaulatan rakjat Indonesia itu, maka Proklamasi itu mendjadi sumber
hukum, jang dengan sendirinja mengalii"kan kemerdekaan rakjat Indonesia meliputi ke,kuasaan rakjat
ditumpah darah Indonesia.
Kemerdekaan itulah jang satu-satunja berkuasa diT,ldonesia, dan kemerdekaan itulah jang satu-satunja
diakui oleh rakjat Indonesia terhadap menjusun
ke-kemerdekuasaan didalam tanah air Indonesia, dan
kaan itulah jang satu-satunja diakui oieh rakjat Indo-

nesia terhadap perhubungan Indonesia
negara dan bangsa merdeka-diatas dunia.

,

ke.segala

394

t

Dengan timbul dan tumbuhnja kemerdeEqao rqkilt
Indonesia oleh dan atas permakluman proklamasi itu
dimuka ramai dengan memakai kalimat (atas nama
bangsa Indonesia), maka tertegaklah Eekuasaan terdi-Indonesia, dan kekuatinggi dan jang
- satu-satunja
saan tertinggi itu ialah kemerdekaan kedalam dan
keluar, jang- dinamakan dalam hukum internasional
internal indepe'ndence (inter independence) atau
internal souvereignty dan external souvereignty.

Politis;juridis adalah proklamasi kemerdekaan L7
Agustus L945 sumber daripada sumber hukum, the
source of the source".
Demikianlah pembelaan Mr Muhamad 'Yamin te'rhadap

Republik dan Undang-undang D*t-ry, Proklanrasi 1945 setjaia jwidis politis dan polifis-juri_dis, Plda waktu beliau
i[u misih me,ndjadi patriot repub,tik proklamasi,. jang saj?
ambil oper sekaiang dalam mengha4api o_p_p-one-Stopponent
Saudala Moh,- Sardjan dan
fraksi iaja,
"Mrterutama fraksinja
Muhamad Yamin sendiri, pentjipta daripada
Saudara
doktrin ,,Sapta Dharma" itu.
Maka djelaslah bahwa memang ada perbedaan_ pandangan hukum antara fraksi Saudara Moh Sardjan dan fraksi
saja, jang sukar untuk dipertemukan satu safna lain.
Saudara Prawoto teman sefraksinja Saudara Moh. Sardjan pada waktu membitjarakan rry_ti?{t-gry . Pe3turan
f"ata-t-ertib tjara memilih Ketua dan Wakil Ketua Konstituante memidSukan teori bahwa ,,tiata memilih ketua itu
berlainan denian fungsi ketua; dan oleh karenanja tidak
takluk kepadiketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar
Sementari pasal L37" .
rantjangan Peraturan Tata.tertib
Dalam m-embitjarakan
-saja
memadjukan teori sebaliknja ia1ah,
Konstituante ini
itu berbahwa ,,fungsi
'denganKonstituante" menjusun Konstitusid?t.
oleh
membentuk Konstituante,
tjara
lainan
-takluk
pada Konstitusi 1950, mel?inkan
karenanja tiOat<
taktuk fada Proklamasi 1Z Agustug 1945; kargla Konstitusi 1950 tidak mentjerminkan djiwa iang hidup dalam
masjarakat Indonesia,- setelah Konperensi Medja Bundar
kita- njatakan batal.
Djadi, Saudara Ketua, kalau fraksi Sarrdara Moh. Sardjari ,,tidak bersedia meninggallan praktische_ dan fegate
triyatiibit terhadap Undang-undang Dasar Sementara",
395

maka fraksi sajapun t_idak bersedia meninggalkan prinqipiEle revolutionaire legaliteit terhadap pi,jttamasi t7
Agustus L945.

Apakah 'fraksi saudara Vgrr. sardjan dan fraksi saja
akan merupakan antipode dalam xonstituante jans tiddl{
memungkinlgn 4qjq !yn!!g!e, laja tidak tahu; Iergan_
!_qns p"da sikap Fraksi Madjetis sjuio Mustimin lndontsia
(Masjumi) terhadap konsep fraksi saja setandjutnja.
Sekianlah sambutan saja terhadap saudaia Moh. sardian dari Fraksi Madjelis- sjuro uuslimin Indonesia (Ma_

sjumi).

B.

Terhadap Saudara Mr Muh. yamin.
saudara Ketua,_ pidato saja sekarang saja tudjukan terpidato saudara Mr Mirh. yamin"- Saraj"it" iiur.o*
lt"9"p
ketata-negaraan kaliber besar
jang diutjipk"an pada pemandangan umum babak I.
Pidato Saudara Mr Muh. yamin saja bagi djadi II:
Bagian juridis akademis;
2. _ Bagian juridis politis atau politis-juridis.
- Bagiatr r, -memberikan bahan-bahan jang
"fralsiberguna bagi

-

I

j?rg_p.mperkuat pendapat

{rtli mungkin Konstituante menjusun konstituii'proklatidak
masi,...ap3bila Konstituante dalarn funksinja me^n;usun
s,aja,

saJa, bahwa

Konstitusi tetap tetrikat pada ketentuan-ketentuan undangundang Dasar sementara pasal LB4-rg7 menurut interpretasi _saudara Mr Muh. Yamln jang tahu seluk-beluknja
sedjarah timb,uln.!_a kedua pasal itu, jang diambil oper oari

pndps'undang

Repubtik Indon--esia
186-189 (dengan sedikit perubahan).
Da9-qr-

serikdt

pasal

Berkatalah saudara Mr Muh. yamin sebagai berikut,
(saudara {e-tua, supaja
lidak membosankan riaka saja tidal<'perlu lagi membatjakan eitaat, dan saia minta rrit ini
sebagai sudah saja batjakan dan dimasukkan didalam ri!?l?h,_jaitu iang mengenai interpretasi saudara prof. Mr
Muh. Yamin bahwa ke,tentuan-k-etentuan undang-undang
Dasar sementara tidak bisa ditinggalkan oleh l(onstitu*

ante):

1,

,,Menetapkan undang-undang, Dasar bdkanlah suatu
perbuatan
jalg tunggal, melainkan meliputi
.hukum jaitu:
perbuatan hukum,
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bermupakat; to hold discussion;
memutuskan; to take decision;
menerima rantjangan Undangundang; to pass the
eonstitution;
4. mensahkan; to ratify the eonstitution;
5. mengumumkan; to proclaim the constitution."
Diantara kelima tingkatan perbuatan hukum ada jang
ditentukan dengan pasti oleh Konstitusi, pembagian
pekerdjaan antara Konstituante dan Pemerintah; iang
harus dikerdjakan oleh Pemerintah, jaitu adalah men'
sahkan (to ratify) dan mengumumkan (to proclaim)
Konstitusi atau Undangllrndang 'Dasar. Tingkatan
lain harus dikendjakan oleh Konstituante bersama'
1.
2.
3.

"

.

sama Pemerintah:
the constituant assembly toge,ther with the government.

Menetapkan berarti membuat konstitusi, seperti di'
tjantumkan pada pasal L34; untuk menjalin kata
,,Konstituante" dengan nama: ,,Sidang Pembuat Undangjundang pasar". Kata,,bersama-s,ama" tidaklah

menimbutkan keragu-raguan faham, semendjak pengetahuan bahasa Indonesia telah umum dan teratur baik.
Kata bersama-sama dalam bahasa Indonesia pasti
maksudnja, batrwa menetapkan Konstitusi itu tak da'
pat menjingkirkan Pemerintatr atau sebaliknja, melainkan dalam segala tingkatan penetapan Undang-un'
dang Dasar haruslah benar-benar bersama-sama antara
Kon-stituante dan Pemerintah, seperti ditentukan oleh
konstitusi itu sendiri."
Demikianlah interpretasi Saudara Mr Muh. Yamin ten'
tang ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar Semen'
tara pasal L34-L37 dalam hubungannja dengan konstitusi
jang akan disusun'oleh Konstituante.
Dalam rapat Panitia Chusus Kelompok I pun strdah ada
seorang ahli hukum dari Fraksi Katholiek jang berpen.
dapat serupa dengan Mr Muh. Yamin itu.
Interpretasi siapa jang benar, Fraksi Murba Pembela
Proklanasi (Murba)' tidak tahu, Sebab sudah mulai dari
berdirinja lr{egara Kesatgan Repub,lik Indonesia sering terdjadi perbedaan interpretasi itu.
Soalnja bagi Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba)
bukan siapa jang benar, siapa iang salah dalam memberi
interpretasi, melainkan dengan adanja dua matjam inter897

pretasi jang bertentangan satu sama lain itu, bagi Fraksi
Murba Pembela Proklamasi (Murba) tidak ada djaminan,
bahwa dengan memberi rumusan interpretasi jang tidak'
berdasarkan sumber hukunt revolusi, jakni Proklamasi
17 Agustus 1945, tidak mungkin Konstituante membentuk
Undang-undang Dasar Proklamasi.
Djika kita Anggota-anggota Konstituante telah samasama mengakui, bahwa Proklamasi 1Z Agustus Lg45 adalah pernjataan ,,atas nama seluruh bangsa Indonesia",
bahwa semendjak pada hari itu masjaratat lndonesia telah berubah: dari masjarakat terdjadjah mendjelrna mendjadi masjarakat berdaulat, maka kedaulatan itu telah
didjelmakan dalam bentuk konstitusi ialah Undang-undang
Dasar Proklamasi 17 Agustus L945, jang walaupun belum
sempurna, telah tjukup mentjerminkan kedaulatan rakjat
jang ditegakkan oleh revolusi! Berdasarkan pada Prokla.
masi 17 Agustus 1945 sebagai ,,sumber dari pada sumber,
the source of the source" hukum revolusi, fraksi saja menindjau pidato Saudara Mr Muh. Yamin bagian juridis-politis
jang berbunji sebagai berikut: Konstituante adalah pelaksana kemauan rakjat jang memegang kedaulatan, tetapi
kedaulatan itu sendiri adalah tetap dalam tangan rakjat.
Tugas Konstituante ialah menetapkan Konstitusi baru bersama-sama Pemerintah dan tugas-tugas itu diberikan oteh
Konstitusi 1950, dan atas kemauan rakjat jang memegang
kedaulatan. Tugas itu adalah begitu tingginja, sehingga
seluruhnja akan dapat ditetapkan oleh sjarat-sjarat Kbnstitusi L950 atas ke,mauan rakjat. Dan berkatalah saudara
Mr Muh. Yamin sebagai berikut:
negara kita jang telah merdeka ini maka peme_ ,,D,alqm
rintah kembar, jaitu antara rakjat Indonesia jang terpe,
rintah dan bangsa lain jang memegang kekuasaan seperti
didjaman djadjahan telah dihapuskan,- sehingga dasai kebulatan itu telah ada dalam kelahiran kedaulatan rakjat.
Jang d.iperintah tak perlu e priori tjuriga kepada iattg
-

dan djikalau ada pertentangan terhadap
Iremerintqh,jang
Pemerintah
sedang berkuasa tak dapaflah dan tak
boleh rmempengaruhi tugas Konstituante dalam masalah
Sonstitgsi. saja tidak terlampau idealistis tentang hal itu,
dan saja akui bahwa pertentangan politik diluai Konsti-

djuga akan berpengaruh dan menjelundup kedalam
dada para Anggota, malahan boleh djadi djuga kedalam

t_ua_nte
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fraksi dalam Konstituante, baik ketjil ataupun besar. Tetapi dalam hal itu Konstitusi telah mempunlai garis jang
tertentu, sehingga mempunjai sikap juridis-potitis jang te:
gas, asal sadja tafsiran pasal-pasal Konstitusi telah mentjapai kebulatan".
Saudara Ketua, sungguh menariklah teori Saudara Mr
Muh. Yamin jang dirumuskan dalam kata-kata jang bersajap itu! Tetapi kata-kata jang bersajap itu mengandung
unsgr-unsur jang merupakan kontradiksi dengan teorinji
sendiri jang dirumuskan dalam kata-kata jang tidak kulang bersajap pula dalam doktrin ,,Sapta Dharma" tjiptaan
Saudara Mr Muh. Yamin sendiri.

Saja akui, Saudara Ketua, bahwa Saudara Mr Muh. Yaadalah seorang sardjana hukum jang unggul dan
brilliant, tetapi sajangnja Saudara Mr Muh. Yamin selama
ini menganut politik,,badjing-lontjat", sebentar melontjat
kesini, sebentar melontiat kesana,-hingga saja dalam perdebatan persetudjuan Konperensi Medja Bundar di Sitihinggil Jogjakarta
dimana Saudara Mr Muh. Yamin me
lontjat kesana
saja terpaksa rnenamakan teori Mr Muh.
Yamin adalah teori ,,es goreng"!

min

-

-

Demikianlah bagian juridis-politis atau politis-juridis
dari pidato Saudara Mr Muh. Yamin sebdgai Anggota Konstituante, jang pada pokoknja meletakkan kedaulatan

Konstituante diatas dasar Undang-undang Dasar Sementara pasal 1 ajat (2), jang berbunji sebagai berikut:
,,Kedaulatan Republik Indonesia adalah ditangan Rakjat dan dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan
Derwan Perwakilan Rakjdt", jang menurut pendapat Saudara Mr Muh. Yamin adalah ,,pengakuan kedaulatan jang
dihidupkan kembali oleh proklamasi kemerdekaan Lg[i";
dan berdasar pada itu dalam hubungannja Konstituante
dengan ketentuan-ketentuan Undangtundang Dasar Sementara jang berlaku buat Konstituante, Saudara Yamin
menegaskan bahwa ,,kita tidak diperbolehkan keluar dari
pasal-pasal itu dan kita tidak pula mempunjai wewenang
mengadakan 'perobahan pada segala pasal Konstitusi 1gb0

itu".

Dan berkatalah Saudara Mr Muh. Yamin, bahwa ,,tidak
ada suatu pasal dalam konstitusi jang mengatakan bahwa
Konstituante-lah jang paling tinggi karena memegang kedaulatan r4kjat".
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untuk memperlengkapi bahan, baiklah disini saja ambir
sitasi ,dari tulisan Prof. Mr Dr R. soepomo iardjana
hukqm jang terkenal, jang bernama ,,Uhdang-undang- Da.

sar Sementara Republik Indonesia" sebagai berikut: Indonesia jang menentukan adanja
_ _,,|it!i* _Republik
Madjelis Permusja,watratan Rakjat,jang melakukan k-edaulatan dan jang berkedudukan diatas sebuah Dewan
Perwakilan Rakjat dan diatas Presiden dan jang bersidang
sedikitnja sekali dalam 5 tahun, adalah salah iatu essentialia Undang-undang Dasar Repubtik Indonesia."
Demikianlah perkataan Prof. soepomo. Djadi teranglah
bahwa juist satu-satunja essentialia jang terpenting jang
mengenai kedaulatan rakjat menurut djiwa proflainasi
17 Agustus 1945, telah ditinggalkan oleh Konstitusi 19b0.
Saudara Ketua, marilah kita suruh bitjara sekarang saudara Mr Muh._ Yamin pentjipta ,,Sapta Dharma" tentang
kedaulatan Rakjat menurut Konstitusi Lg4i, sebagai berikut:
,,Demokrasi menurut Konstitusi L945".
1. Madjelis Pgrmusjawaratan Rakjat jang memegang
seluruh kekuasaan tertinggi sebagai ganti Rakjat

Indonesia sendiri.
2. Dewan Perwakilan Rakjat jang mendapat kekuasaan
membuat Undang-undang, dan memutuskan segalagalanja, selain 3qi j.rng mendjadi hak Madjelis permusjawaratan Rakjat.
3. Pertanggungan djawab Presiden kepada Madjelis
. Permusjawaratan Rakjat,. jang menjumpah presiden,
Wakil Presiden, memilih, mengkritik dan menge.
sjahkan pemerintah Serta Undang-undang Daiar
Pertama (artinja UUDS-Sdj.) atau menolak pengesjahannja, dan membuat Undang-undang Dasar.
4. Madjelis Permusjawaratan Rakjat ialah badan negala jang Anggota-anggotanja dipilih dan jang tidak
boleh dibubarkan Presiden atau kekuasaan apa pun.',
Demikianlah kedaulatan Madjelis permusjawaratan
Rakjat (Konstituante) menurut Konstitusi 194b, jang bertentangan dengan kedaulatan Konsituante menurut Kbnstitusi
19q0,_jang o_leh Mr Muh. Yamin dikatakan ,,pengakuan
kedaulatan 1945" itu.
Saudara Ketua, saja bertanja:
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Mana jryg benar-benar mengaiir dari sumber segala
sumber, the source of the souree (Proklamasi L7 ABritus
1945): Konstitusi 1945 ataukah Konstitusi 19b0? Bafaimanakah konsekwgnsi daripada perkataan Mr Muh. Yamin jang
mengatakan: ,,Bahwa siapa rnerubah sarat Konstitusi 1945
seperti jang saja sitasi tadi, maka dia bertindak, berfikir
dan berlaku inconstitioneel", dalam hubungannja dengan
perubahan dari Konstitusi 1945 mendjadi Koristitusi 1950
sebagai dasar kedaulatan Konstituante?Siapakah patriot pembela proklamasi:
Mr Muh. Yamin pentjipta doktrin ,,Sapta Dharma",
ataukah Mr Muh. Yamin Anggota Konstituante pembela
pantjasila?
Saudara Ketua, sekianlan sambutan saja terhadap pidato
sardjana hukum kaliber besar, saudara Mr Muh. Yamin
bagian politis-juridis.
Adapun pidato lain-lain Anggota pada pemandangan
umum babak tidak perlu saja sambut satu demi s*tu.

I

Pidato-pidato itu saja bagi mendjadi 3 golongan sebagai
berikut:
1. Menjetudjui atau bersimpati terhadap konsep fraksi
saja;

2. Tidak menjetudjui tetapi pun tidak tegas-tegas menentang konsep fraksi saja;
3. Tegas-tegas menentang konsep frak'si saja,

Kepada para Anggota jang termasuk golongan I saja
atas nama fraksi saja mengutjapkan terima kasih.
Kepada para Anggota jang termasuk golongan ke-II,
diantaranja Mr Hamid Algadrie, saja: an{iurkan berdebat
terus mengenai interpretasi' dengan Saudara Mr Muh.

Yamin.
Kepada golongan ke-III sambutan saja telah termasuk
dalam sambutan terhadap pidato Saudara M. Sardjan dari
Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) dan Mr Muh.
Yamin.

III.

Penutup.
Saudara Ketua, sebagai penutup pidato saja pada pemandangan umum babak ke-II ini perlu saja njatakan digini, bahwa fraksi saja bersedia bermusjawarah dengan

lain-lain Anggota dari fraksi-fraksi lain, untuk dapat merumuskan, suatu synthese dalam menjusun Peraturan Tata401

tertib Konstituante sebagai materi jang mendjadi

bagian

dari Konstitusi, agar timbul suasana keleluargi"n sebigai
tjorak demokrasi Indonesia dalam gedung Konstituante ini.
Masalah pokok jang dikehendaki oleh fraksi saja ialah
adanja ketegasan dari Konstituante ini untuk menjusun
Konstitusi jang mempunjai djiwa Proklamasi IT Agustus
L945, ialah Konstitusi sebagai pendjeimaan kedaulatan
Rakjat jang berrevolusi.
Revolusi Indonesia tidak dimulai darl atas, melainkan
timbul dari bawah; dan spsuai dengan sedjarah timbulnja
revolusi jang dimulai dari bawah dengan tiada membedakan: ideologi, golongan dan suku bangsa itu, kita bersamasama berusaha menemukan rumusan synthese jang tertjermin dalam Konstitusi jang dimulai dari perumusan
Peraturan Tata-tertib Konstituante, jang mentjerminkan
Kedaulatan Rakjat jang ditegakkan dari bawah, ialah Revolusi L7 Agustus L945!
Sekian Saudara Ketua, terima kasih!
Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara jang terhormat Radja Keprabonan.
(Suara rapat: Besok).

Ketua: Saudara-saudara sekalian, beihubung diantara
pembitjara pada malam ini pidatonja tidak ada jang kurang daripada 20 menit, maka rapat kami tutup.
(Rapat ditutup pada djam 22.50).
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KONSTITUANTE REPUBLIK NDONESIA
Sidang ke

I, (tahun 195?) RaPat ke 11.

Hari Rabu, 23 Djanuari 1957.
(Djam panggilan: 09.00).

Atjara

: Pemandangan Umum babak II

Ketua

: K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi, Wakil

Peraturan
Tata-tertib Konstituante, landjutan"

Ketua II.
: Mr Usep Ranawidiaja.
Sekertaris
Djumlah Anggota iang hadir: 372.

Soemarto, A. Sjafiuddin, Sjech Hadji Djalaludin, K.
Hadji Sapari, Tony Wen, I.J. Kasimo,_Ir Soeroto_ Nlangoensoemartol AirAi Gappa, M. Bannon Hardjoary{jgjo,^Soe-

warti, gutomo, Soetarto Hadisoedibjo, M1 J.C-!. lllnorangkir, Mr Renda Saroengallo, 9.Wq"Vl K.H.U Rodjiun,
Rd ilairrara Effendy, Kaiim, I. Gede Putra Kamayana,
Ischak Surjodiputro, A. Yasin, K.H:M. - Sigkt' A. Anwar
Sanusi, f. gadji M.. Ramli, Djamhari, Abadi, Baheramsjalt

St. Indra, Slamet Jv., Prawoto-Mangkusasmi!9, $endrobudi,
K.H. Achmad Azhary,Ir Sakirman, Nj. Hadji Ibrahim siti
Ebong, Nj. siti sahiri sismono,_ _R. S_o_ek_arno- Djojonegoro,
Susito"' Pr"awiroatmodjo, R. Sudibio Widjojokoesoemo, M.

Su*n"thadi, Ni. Aniir Sjarifudin Djaenahr ghp.+d-:Sumadi, Prof. S.M. Abidin, Moh- Munir, Nl. - Hadjl-Ratu
Amiriah Hidajat,
_Fg\arni ,Karto-Dr K.H. Taufiqurrachman,
Ni.
Prijono,
Prof.
diwirjo,
-Kamsixah_witigytatmoko,
Tan Ling Djie, Sarmidi_M_"tg_ulIr SeliiOi Reksoprodjb,
-

sarkoro, Asnawi Saia, Raden Htdii Achmad Hasbullah,
Mon. Sjafei Wirakusumah, Prof. H. Abdu1 Kahar Muzakkir,
Mohamad Pattisahusiwa, Dr J. Leimena, Drs A. Raya Rangga Andelo, Abdut Radjlb_ Daeng-Massikki, Hadji Abdullah
lOaari, f.tt. Mghamad Isa Anshary, R. Ukar Bratakusumah, tU:. Sulasmi Mudjiati Sudarman, 4"0j1 -Zatnal', Mr
Wilopo,-Osman Raliby, Soediono, H.M.- Zainu_ddin, Zainoel
eUiOi" Sju'aib, Njonja Mien Sutari Abdul Gani Surioku.
sumo, Mr Hainid Algadrie, R. Soedijono Djojoprajitno,
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Hadji M_tgsg{jab, H.M. Salim Fachry, K.H.

Nirahuwa Melkiamus, Baraba anauriih,'C*rt
salim Hubeis, Prof. Mr Dr R.M. soeripto, Suo"t*roiil--n.
M. Ali Mansur, Achmad Naw-a11 salefr, Nj. suwardiningsih, Mochamad 'Tam, Achmad zakafia,' H. nio*"rl- inrrchoen ltrdl:_Achmad Fauzy, Nj. Adiani KertodireOjo,-Or
_Imanudin, S.u. Bajasut; Moena#ar Djaelani, geimariu Adi
Kartgdihg{jo, Ma'sum chotil K.H. 3auki, R.H. Aliurida,
gadji_Mgh. Ioh",- Kijai Abdulman"'b Murtadro, R:
5
Mochtar Prab_oe Mangkoenegara, Kasijati ; Arr:ur. Sorros^oegon{o,_{.H. Abdoel channan, Datob poetrawati, K.H.
Achmad zaini, H. H. Nachrowi trrorrir, sajogii HuioJ"ainata, H. Soekron, K.R.H. Al,?4, Kijai Hadjiharun, iC.H.
l.sr.Mansjur, K.H.A. Bakrisidiq, wilralatr, eri Mirfr"r,
Sr{ii
Abr sudja, AIwi Murtadlo, R.D. soeparta parlawidjaja, K.H. Anas Machfudz, Sastrodikoro,' Kijai zinia,
Moetjad! No_towardgjo., H.. Moh. Thohir Bakri, uarolosoema{no; Rd. soenardi Adiwirjono, Achmad Anwrr, nni n.m.
Abdulmadjid Djojohadiningrat, Muntaha, sarikoen Adisoep3dmo, Alimarkaban Harsono, R. sudjarwo Haryowirrrtro,
Muhamad Hasbi Ash shiddieq&
soembadji, D; R. surjo?l
-tedjo,
Parijbno,
H.
soetddi,
s. sardjono; D; sutti,
$_ipgro
yititrg{j_q, _M., Pr1!ikt9, S.'uucriiciin at. churaifis, Abour
Djamil Misbach,, M1 soejoedi, Achmad Mudatsirl'r.n.rr.
Abdullah Awandi, Kijai Hadji Ali Maksum, H. Mr Kasmat, K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi, R. Sardjono,
o.to,Tq' \i,- s.D. su.santo, ^prof . Ir puinboini"grut, arriiai,
suhari Kusumo{ir$Jo, soegito alias Danoeso6git6, nn, ntolr_?T,rl{_Jglu{, Mochlmad 5ahm, Soelardi, Sat6n enOurian,
xij{ Hadji_ Mochamad" chotil, Achmad nisuti siirai,
To.-n*r'ii""o:i
Adjhoeri,
soepardan
Martosoewiio,
laichan^
Almowirego, Mochtar, sadji sastrosasmito, Karkono partokusumo alias
Mr K.R.T.S. (soedariman)
Poerwo_koesoemo, {am{j1j_a,
Drs B. tvlang- Rgng say, v,b. oa cos1a,
Baswedan Abdu.lrahman, zainiL AriTin, ri;ai-nrJji"rwut.
'su;ud,
!um, Ido Garnida, M. Kamawidjaja
tt{oehamad
soekarna soetisna sendjaja, ttfladomihirna, ' suralnol- n.
-'soegana Ganakusumah, ivtis' Muhamad
#.h*i, sJlauri
Hasan, oesmadi, Asmara Hadi,
Aop rvrurrirn"o,
{goii_ Mas-NohHadji
Abdulrachman,
K.R.R.H. Ivrort.
laris,- lio..
S
diman Triasmarabudi, Radja Kaprabonan, Enin Srrtruprr-

Yqlit

4fi04

wira, Dr M. Gunawan Partowidigdo, Raden Basara Adiwina'
ta, Hadji Abubakar Jusuf, Hadji Husein, Rd Abdurochman
Wangsadikarta, Hadji Muhamad Dachlan, Rd. Hollan Sukmadiningrat, Mochamad Rusjad Nurdin, Rd. Soeparno, R.
Muhamad Sjafe'i, Abu Bakar, Achmad Dasuki, Raden Sutalaksana, K.H. Dimjati, D. Sukardi, Hadji Asmawi Moehamad
Sjadjari, H. Ismail Dahlan Djuru Alam, H. Mohamad Toha
bin Moh. Nur, Hadji Umar Bakry, Hadji Mansur Dt. Nagari Basa, H. Sjamsiah Abas, Hadji Sjarkawi, IgogEq Bay,
Mochtar Husin, Sjech Ibrahim Musa, Dr Abdul Manap,
Binanga Siregar glr. Sutan Mangaradja, Hadii 4nOlt Rahim
Abdullah, Edwaid Doran Damanik, Muhamad Ali Hana'
fiah Lubis (Mahals), Anwar Nasution, Rumawi Barus,
M. Arsjad Tir. Lubii, Zainal Abidin Nurdin, Hadji Moeda
Siregar, H. Adnan Lubis, M. Sabri Munier, Ibrahim Usman,
Uadji AH Usman, Muzani, A. Rani, Willibrordus Hittam,
g. ttnno. Basiuni bin H. Imran, Abdullah Jazidi, H.M.
Marwan Noor, Hadji Abdurachman bin Ismail, Darmawi
Munawir, H.M. Hanafi Gobit, H. Husain - Qadry, Hadii
Ruhajah Abdulhamid, Sajid. Abubakar Alayderus,- Ds._Wilhelm Johannis Rumambi, Drs La Ode Manarfa, Jakin
Intan Parmata, J.J. Detaq, H.S. Djalaluddin Dg. Paremma,
Abdurrahman Sjihaab, A. Pallawarukla,- 4!0ul - Muin
nieng Myala, Siti Ramlah Aziez, Abdul Rahim Munier,
naen! Maradia Lamakarate, Siswosudarmo, Mohamad Ari'
fin bin Abdulrahman, I. Gusti Ketut Ngurah, A'J. Tqgllg,
Gulam, B.J. Manek, Alimin, Setiadi Surasto, $ii"i l{u{li
Ifijai Hadji
Akrom Chasaeni, Mr Achmad Astrawinata,
'K.H.
Gozali Asj'ari,
Munif, K.H. Dahlan Abdoelqohhar,
Lalu Lukman, Abdulmadjid L. Mandja, K. Moch. Machfudz Effendie, H. Bahrurn Djamil, Mr oei Tjoe Tat, w.A.
Rahman, Nj. Mr Tutilarsih Harahap, Ds T. Sihombing,
Urbanus Poiy Bombong, Sarwono S. Soetardjo, Karel Su'
pit, Firmansjah, Nj. Tresna Sungkawati Garnida, A.S.
bhutt", A. Bakar St. Lembang Alam, Sjamsoe . Harjaudaya, Pangkoe bin oemar, soedjongr tiiptopr-awiro, IJsmart Hamidl R. Moedjoko Koesoemodirdjo, Acn-mad .Bas=
tari bin Actrmad Daudl Marinus Johannes Kappers, Djafri,
Maimunah, R. Soetedjo, M.A. Chanafiah, JeanJgt.y, Soe'

narjo Umarsidik, Djoko

Achmad Boeshairi,
Muhamad Djazulie Kartawinata; Utarjo, Raden U:mar
Oentoeng_,_

Anggadiredja, Nur Sutan Iskandar, Sawirudin gelar Sutan
Malano, Sjamsulhadi Kartani, R. Duldjamil Adimihardja,
Sutan Muchamad Jusuf Samah, Sutimbul Kertowisastro,
R. Usman Ismail, Sapija Mathys, Usman Mufti Widjaja, Soepardi, Slamet S, Karsono, Sumowarsito, Rt. Fatmah Chalid
Dzukhry Mohamad (Rt Ifat), S. Notosuwirjo, R. Hasan Nata
Permana, Izaak Riwoe Lobo, R.A. Sri Kanah Kumpul, W.
A. Lokollo, R. Soelamoelhadi, K. Muhammad Afandi, Dr
T.A. Djalil, Sri Soemantri Martosoewignjo, Dr Hasnil Basri,
Mamiq Djamita al. Ll. Abdullah, H. Husein Thaha, Kwee
Ik Hok, R. Iskandar, Andi Kasim, Rd. Apandi Wiradiputra,
Ds. J.B. Kawet, Mohamad Ahjar, Achmad Djoedjoe, Sahamad Sudjono, Soelaeman Effendi, Ds E. Uktolseja, A.M.
Joesoef Rasidi, Estefanus Kandou, H. Abdulhafidz b.
Hadji Sulaeman, Andi H. Dg. Radja Sultan, Dr Aloei Sabu,
Abdulwahab Turcham, O.N. Pakaja, Raden Male Wiranatakusumah, Gulmat Siregar, R. Mochammad Amin, Suxmantojo, R. Soendoro Hadinoto, Rustama Ikrat, Moh. Fatchan,
Hadji Masjkoe'r, Prof. Mr Sutan Takdir Alisjahbana, Hadji

Abdulkabir, Moh. Achijad Chalimi, Dachlan Loekman,
Atang Moch. Muchtar bin Tohir, Bey Arifin, Abdul Moe'in
Usman bin Abdul Moe'in, Jahja Jacoeb, Ismail Nongko,
Dr Koesnadi, Samhudi, Hendra Gunawari, Otong Hulaemi,
Roesni Tjoetjoen, K.H. Moh. Muchtar Mustafa, Raden
Moeljono Moeljopranoto, Kasimun, M. Tahir Abubakar,
K.R.T. Prakosodiningrat, Suparna Sastradiredja, H. Moh.
Sadad Siswowidjojo, Aminuddin Muchlis, Amir, Basuki
Resobowo, Dr J.F. Mohede, Padmakoesoema, Muhamad
Tauchid, Abdurachman Said, Hidajatdjati, Oemar Said,
Soedjatmoko.

Wakil Pemerintah:
Ketua: Saudara-saudara sekalian, rapat saja buka.
4qggot" iang hadir ada327, sedangkan quorum ialah gZ4.
sekarang saja. persilakan saudara sekertaris membatjakan surat-surat jang masuk.
sekertaris: surat gang masuk adalah dari Anggota jang
terhormat No. 9q, Saudara R.A. Basjid, jang Gngkairnji
berbunji sebagai berikut:
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,,Tairdjungkarang, L7 Djanuari 1957.
Kepada

Jth. Saudara

Xet; Konstituante
Bandung.

Dengan hormat.
Bersama ini saja menjatakan menarik
gota Konstituante.

diri sebagai ang-

Wassalam.

Anggota Konstituante No. 93,
(ttd.) R.A. BASJID."

Ketua: Saudara-saudara sekalian, atjara rapat kita- seplmandangan umum babak
karang ialah: me,landjutkan -Peraturan
Tata-tertib Konkedua" mengenai Rantjangan
stituante
Saudara-saudara sekalian,

kami dari pimpinan

akan
jang_amat.penting kepada Saudara'
-*n;attk"tt satu hal
riudltr sekalian, jaitri paOa hari- ini tangg_4 ?3 Djanuari

lSSi adatah genai, ? tahun sedjak t_erdjadinja peristiwa

penjerbuan g"eralian bersendjata Belanda jqlg bernama
hpne dikotJBandung ini, dimana banjak pedjuang-pedju'

ang kita mendjadi korban.
Saudara-saudata sekalian, mengingat bahwa Konstituberkedudukan di Bandutrg, maka adalah selajaknja

"ri"
kita bersama,-s8lrl& penduduk Bandung rnembit"*atta
peiiniati dengan do'a chidmat peristiwa itu menurut
[.p"t?;ulmtt irasing-masing _de-ngan . djalan tgfaqu_r. atau
*d"gtt""tiingkan tiipta gult kelah_agian arwalr pedjuangjing tel"ah mendjadi korban itu. Maka Saudara'
p*O:i""S
"set<atian,
marilatr tiita mulai.
i"u&*"
(sidang lalu mengadakan upatjara mengheningkan
tjipta dengan berdiri).

kita mulai peman'
dangan umum babak kedua, dr4 sampai paga giliran
Saudara-saudara sekalian, sekarang

Ang"gota jang terhormat Saudara S. Mangunsarkoro, Saja
periitatan Saudara Mangunsarkoro.
4Q7

pada kesempatan
_^l;.,^Sangumarkoro:
- Saudara Ketua, 'pendirian
lerbiljqa ini -saja_ akan
mengadjukair
Fraksi
Partai Nasional Indonesia (p.NfI.); teit"arp b.ffirp"-rr*t
-te-rtiormat
ian_g telah diadju\?n o_teh para Anggoia :ins
pada rapat pleno " Konstituairte ini. "$aJ i.tu .saJa djalhnkan dengan seringkas-ringkasnja dan
saja batasi dengan hal,har juns tangsuig netrrfrnu"iSn'0.Rantjangan Peraturan rata-teltib "Konstituant?.

lgqn

pemandangan-plmaLoangan

Ter-

jrng iio"t -i*gsung

lt"{"pperhubungan dengan-Rantjangin F.riturun Tata-TerfiE
rtu, tjukuplah liranja djika itu kita perhatikan bersamasama.
t it+ _d"ti pembitjara-pembitjaranja sendiri,
4l
!"i?
-untuk "dipeidenrifurr,
pun hal-hal itu
tidak

dimaksud-kan

iTg demikian itu akan membikin rapat-rupui t itu
lebih berlarut-larut.
'\tg,"l

saudara Ketua, setelah mgryperhatikan segala jang dipara. algsotl jang,t.rdt b.'tifiura, "maki oipat.
lgiulln
la{ saja. mgn-jatakan kegembiraan FrakJi partai Nasio-^nal
Indone.qia (P.N.I.), karen-a ternjata semua
:ang nerritjr*,
mengehendaki supaja pembitjaraan-pembitjarian kiti",Jalam Konstituante ini setandjuthja djangan si*pii neiiirut_
sehinggq memakrn " r"i.iu "jif,i bertebih-lebihan.
l3rut,
"iemua Pendapat .itu
oreh
hampir
p.*litjrr",
-dinjatalran
setengahnja leggn.
kata-kat_q jans ringkas, ietengaiin:d
l.*si dengan_ kata-kata jang disusuil dalim ri.niuf ]pio"io

jan{ banjak bunga$unganja, menurut irama tti"ri"g-

rupanja sudafr satu_ de_ngan pribadinju, ,.nl1il-g,
],1"9
nqgga susah untuk diharapkan,
berlainan. Tetapi jung
p:I_9I,,13ksup. ialg metuntjur didar"*n:i rourat mdn;r:
takan kehendak.ruu masing-masing supala pembitjaraan
dalaqr..sjdqng pleno.
berlirut-raiirt.'Itrfi["-ffig
membikin lega fraksi $jangln

kami.
saudara Ketua, dalam pembitjaraan saja babak pertama,
pja sarankan $epqda rapat uglar Oipitiil"ni;h oifufr- f.itu
bersama,
-ap-almh dalam memdit<in rbntjangan Konstitusi
nanti tidak lebih baik djika pada rapat ften-o Konstituante
lr.*ni?. disgdiakan satu tiesimpulan pendipat sadji teniang
-tiap-tr-ap !t"1. Hal itu saja adlukan^ meluiu untuk menambah
.'lantjarnJa' pernbitjaraan-pembitjaraan kita didalam
Lapat p_leno_. Dan untuk mentJapai jlang saja *"t suOt"r,

itu,

ryal,a_ dapatlah

diatur

sup"aSi

pdnitla p"eisiapan-xo".

stitusi dalam rapat-rapatnja ireirgadakan keputuiir. T*r,
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lrng mengambilnja keputusan itu misalnja dapat. ditetap.
kan atas dasar djumlah suara jang terbanjlk. Hal ini

memang mungkin, karena belum teratur dalam Undangundang Dasar. Maka dapatlah kita kira-kirakan, bahwa
pemungutan-suara dalam rapat Panitia Persiapan Konstitusi itu hanja bersifat saringan kasar, hingga masih banjaklah soal-soal jang dibawa sampai didalam rapat pleno
Konstituante, untuk disaring lebih halus lagi dengan pemungutan suara jang semestinja, 'ialah 2/3 djumlah suara
jang hadir. Disitu ternjatalah kiranja bahwa sama sekali
tidak ada maksud untuk menurunkan deradjat rapat pleno
Konstituante, bahkan sebaliknja, hal itu akan mempertinggi deradjat rapat pleno Konstituante, disebabkan rapat
pleno Konstituante akan merupakan benar-benar rapat
Konstituante jang tertinggi, bukan hanja untuk mengamihkan pendapat Panitia Persiapan Konstitusi, melainkan untuk menjaring sekali lagi dengan lebih halus dan lebih
keras. Hal itu saja kira djuga diketahui oleh para pembitjara jang menjatakan keberatannja.
Walaupun begitu, saja lihat bahwa banjak djuga jang
tidak menjetudjui kemungkinan jang saja adjukan demi
kelantjaran pembitjaraan dalam rapat pleno itu, kelantjaran jang djuga dikehendaki oleh para pembitjara semua.
Hal itu tentu ada sebab-sebabnja. Dan dalam pembitjaraan
jang tidak resmi dapatlah terdengar oleh saja, bahwa selain dari pada sebab-sebab jang sudah dinjatakan, memang
ada sebab-sebab jang sukar untuk dinjatakan dimuka rapat, tetapi tetap dirasakan berat oleh para pembitjara itu.
Karena itu maka fraksi kami akan memperhatikan keberatan-keberatan jang dinjatakan dan jang tidak dinjatakan dalam rapat pleno itu dan akan mempertimbangkan
sekali lagi dengan-seksama baik dan tidaknfa pemungltan
suara dalam rapat Panitia Persiapan Konstitusi itu, sambil
memperhatikan bagaimana nanti djalan pembitjaraan,
pendapat-pendapat jang berdjumlah dua, tiga atau lebih
tentang satu hal, dalam rapat jang memutuskan Tatatertib ini.
Per1u saja njatakan disini, bahwa diadjukannja kemungkinan itu tidak lain daripada untuk menambah kelantjaran rapat pleno kita. Dan kelantjaran pembitjaraan itu pula
nanti jang kami djadikan patokan pendirian kami jang
final dalam hal itu.
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Saudara Ketua, mengenai djalan pemuhgutan suara

dalam rapat pleno Konstituante pada umumnja, maka dapat saja njatakan disini bahwa pendapat jang mengehen-'
daki djalan pemungutan suara jang bebas dan rahasia, sebagai jang:diadjukan oleh Saudara Saifuddin Zuehri dan lain
Saudara lagi, amat menarik perhatian kami. Hal jang demikian itu akan mendjamin dapatnja tiap-tiap anggota
menjatakan suara sesuai dengan kejakinan hatinja sendiri,
djadi bukan karena pengaruh keadaan atau situasi jang
dihadapinja. Dalam prinsipnja saja dapat menjetudjui pendapat itu, terutama mengenai hal-hal lang amat penting
dan amat mengenai hidup pribadi para anggota. Maka
baiklah kita pikirkan lebih landjut bagaimana djalan meIaksanakan itu dengan tiada menggansgu kelantjaran
pembitjaraan. Sepandjang peraturan dalarn Undang-undang
Dasar Sementara hal itu me,mang tidak terlaroilg, dan pasal
75 jang mengatur pemungutan suara dalam Konstituante
tidak menutup ke,mungkinannja.
Saudara Ketua, mengenai pembentukan Komisi-komisi
Konstitusi, seperti jang termaktub dalam Rantjangan Peraturan Tata-tertib pasal 46 dan berikutnja itu, saja berlainan pendapat dengan Saudara Kasimo, jang mengatakan bahwa sampai kini belum teidapat gambaran jang
djelas mengenai sifat dan tugas komisi-komisi itu.
Menurut hemat saja, tjukup djelaslah gambaran jang
diberikan oleh Rantjangan Peraturan Tata-tertib ini, ialah
bahwa Komisi-komisi itu merupakan bagian-bagian chusus
Panitia Persiapan Konstitusi jang mempunjai kewadjiban
tertentu, jang bersifat bagian pekerdjaan Panitia seluruhnja. Hasil pekerdjaan Komisi-komisi itu achirnja harus
disahkan Panitia Persiapan Konstitusi dan oleh Panitia
itu kemudian dibawa kepada rapat pleno dan disana dibelanja. Djadi semuanja itu berdjalan dalam lingkungan
tanggung-djawab Anggota Konstituante.
Maka masuknja seorang lain jang bukan Anggota Konstituante sebagai komisi sebagai jang diusulkan oleh Saudara Kasimo itu rasanja tidak sesuai dengan dasar su.
sunan komisi sendiri, sebagai bagian Panitia Pe,rsiapan
Konstitusi. Lain halnja djika komisi hanja mendatangkan
s€orang .ahli, untuk diminta pendapatnja dalam hal-h_al
jang tertentu, dengan tidak memasukkan dia sebagai anggota'.

t

Saudara Ketua, mengenai pendapat beberapa anggota

jang menginginkan agar rapat-rapat panitia dan komisikomisi bersifat terbuka bagi dmum, saja tidak dapat me
njetudjuinja, oleh karena segala sesuatu jang dibitjarakan
disitu baru bersifat bahan-bahan iang masih harus dihimpun dan disimpulkan mendjadi perumusan iang diadjukan
kepada pleno Konstituante untuk mendapat keputusan.

Karena itu maka pembitjaraan disana masih amat bersimpangsiur, hingga orang luar jang menghadirinja mudah
sekali mengambil tafsiran jang bukan-bukan dan achirnja
bisa merugikan kedudukan Konstituante dengan tiada perlunja. Tetapi saja dapat menjetudjui,'djika rapat-rapat itu
ditentukan, dapat dikundjungi oleh Anggota-anggota Kon'
stituante lainnja jang ingin memperhatikan soal-soal iang
tertentu jang masuk dalam pembitjaraan Panitia Persiapan
Konstitusi itu atau Komisi-komisi lainnja. Hal jang demi'
kian itu memang sudah sewadjarnja.
Saudara Ketua, mengenai kedudukan hukum Konstituante jang ternjata mendapat perhatian dari beberapa pembitjara, saja berpendapat, bahwa hal itu suda! ditetapkan
dalam Undang-undang Dasar Sementara. Berdasarkan tugasnja, ialah bersama-sama dengan Pemerintah menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia, jaitu
Undang-undang jang tertinggi dan iang mendladi induk
dari pada segala peraturan-peraturan jang diadakan oleh
dan untuk Negara kita, rnaka saja dapat menjetudjui pendapat, bahwa Konstituante itu adalah Badan Perwakilan
Rakjat kita jang tertinggi. Dalam pada itu baiklah kita
sedari pula, bahwa tentang tinggi-rendahnja kedudukan
hukum Konstituante tidak bergantung pada apa jang tertjantum dalam Peraturan Tata-tertib, melainkan hanja
pada jang telah tersebut dalam Undang-undang Dasar
Sementara dan penetapan penghargaan Negara terhadap
Konstituante ini dengan Undang-undang jang harus djuga
menggambarkan penghargaannja kedudukan anggotaanggotanja. Jang perlu kita perhatikan djuga ialah djangan sampai penghargmn Anggota-anggota Konstituante
oleh Negara hingga kurang dari pada Anggota-anggota
Parlemen.
Saudara Ketua, aehirnja inginlah saja sekali lagi rninta
perhatian sidang pleno Konstituante ini terhadap kemungkinan-kemungkinan jang akan kita hadapi djika dalam
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telnpo empat tahun pekerdjaan Konstitusnte ini belum
selesai, hingga _mungkin pemilihan umum jang akan da.
menundj.ukkan-perobahan jang besar "daiam peridrr1"og
b?ng?l kekuatan aliran-aliran dah gotongan-golongan jang
ada dikalangan ra.kjat \itu. Maka alan Sero6ahla[ perirnbangan kekuatan itu dalam parlemen dan mungkin
fe,rirnbangan itu djauh berbeda dengan perimbangai kekuatan
golongan-golongan dalam tconstituinte. Dalam hal jang
demikian itu Pemerintah jang harus mensahkan undang-un$"ng Dasar kita akaq -b,ertanggung-djawab pula

parlemen jang mengantiung
periryb-an_g€n kekuatan jang berlainan. Hal-itu pisti. bisa
*
atas perbuatannja

itu

ke.pada,

rnenimbulkan kesukaran. Kesukaran.kesukaran itu hentampung dalam bentuk pasar-pasal tambihan
{alcnjatita
dalarn Peraturan Tata-tertib Konstituante. Lain dari pada
itu,.perlp--dju_ga kita
-pikirkan, apakah iang harus kita^perbuat, diika kita p_ada
s.a!u ketika ternjlta tidak dipat

pgqerpkpn pe_kgt_Ajapq kita karena keadaan-keadaan jing
!i$ak terduga lebih dahutu. Meskipun hat itu tentu tioa[
kita kehendaki sama-sekali, namun saja kira perlu adanja

pagl-p?sal jang mengaturnja djuga.
Tgaf pembitjaraan kita sekarang dalam hal itu baru
-bersifat
peman_dangan umum. Be,lurn lagi sampai pada
waktunja rlntuk memutuskannja. Fraksi- kamifun jeka.
rang baru dapat menjatakan, bahwa hal-har itu akan terus
kami peladjari dan akan kami selidiki lebih djauh.
Mudah-mudahan kemudian fraksi kami akan dapat mengadj_ukan usul jang konkrit tentang hal-hal teriebut itl,r
pada waktunja.
Sekianlah, Saudara Ketua, terima kasih.
__

{glugi saia persilakan Anggota jang terhormat saudara

Hadji Sjamsiah Abas.

(Anggota Hadji Sjamsiah Abbas tidak ada).

_ Maka sekarang saja persilakan Anggota jang terhormat

Saudara Renda Saroengallo.

Mr Renda saroengallo: saudara Ketua jang terhormat,

dalam pe-manga_ngan umurn" babak pertama, saja telah melgemukakan beberapa sgal pokok serta mendjelaskan pendapat saja mengenai pokok-pokok itu.
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Soal-soal

itu, jaitu:

1. Hubungan Pemerintah Konstituante dalam
pembentukan Undang-undang Dasar,
2. Djangka waktu berlangsungnja Konstituante.

HaI ini telah pula

I

dib{as sei;ara-mendalam oleh banjak

pembitjara lainnja, terlebih soal pertama. saja gembira
m.endeng-f{, bah.wa kebanjakan dari pembitjara inef,rpunjai
$ialan pikiran jang sama. Pendirian fraksi saja janb berFut ii, bahwa penjusunan undang-undang Dasar ia*arr
hak exclusief dari Konstituante, sedanqlian pemerintah
hanja setjara formil mensahkannja dail harus mensah.
kannja, lalu kemudian mengumumkannja dengan keluhuran, ternjata terdapat pula dalam pikiran daii banjak
jang terhormat. Argumen-argumen jang telah -diSnggota,
kemukakan untuk membuktikan kebenaran pendapat itu
t_ela]o banjak dikemukakan dalam rapat ini. Bait< ditindjau
4*Ii sefiarah terdjadinja ketentuan jang bersangkutan
dalam undang-undang Dasar sementara, baikpun ditafsirkan dengan_ membandinghannja. dengan pefaturan-peraturan jang bersamaan berlaku untuk Dewan perwakilan
Rakjat, maupun ditindjau dari funksi Konstituante, seperti antara lain dilakukan oleh saudara Prof. Abidin dal*p pemandangan umum babak II, menurut pendapat saja
telah tjukup membuktikan, bahwa pendapat jang saja
kemukakan dalam pemandangan umum babak I itu adatatr
tafsiran dari hubungan Konstituante dengan Pemerintah
jang paling tepat.
Tafsiran diatas bukanlah merupakan tafsiran jang melahirkan hak constitutief, melainkan hanja mengkonstatir
adanja hak i_tu menurut ketentuan-keten-tuan undang-undang Dasar Sementara, djadi declaratief, dalam arti-meryang hak itu telah njata dalain Undang-undang Dasar
sementara. oleh sebab itu, ditjantumkan atau tioat<nia
satu pasal tentang tafsiran itu dalam peraturan Tata-tertib
tidak mendjadi sjarat mutlak dan fraksi kami tetap berpendapat, bahwa pasal jang mengurus soal itu tidale usah
dimuat dalam Peraturan Tata-tertib dalam bab jang
mengatur kedudukan hukurn, melainkan tjukuplah -dalarn bab
jan_g mengatur
lj?tq-tjara penetapan Rantjangan Undangundang.Dasar, Bab IX. Tetapi sebaliknja, saja pula dapit
ylgngerti pendirian saudara Prof. Abidin, iaitu :supija
kita dengan mentjantumkan hal itu dapat mempengaiuiri
4L8

Pemerintah mcngenai tafsirannja tentang pasal-pasal jat g
herkenaan dengan pensahan Undang-undang Dasar baru.
Kiranja Saudara jantg terhormat Prof. Abidin sependapat
dengan saja, bahwa penempatan itu tidak usatra dilakukan pada Bab I.
Saudara Ketua jang terhormat, dalam mempersoalkan
wewenang Konstituante ini, oleh beberapa anggota jang
terhormat telah dipergunakan pengertian,,kedaulatan".
Ada jang memakai perkataan kedaulatan ditambah dengan
,,tertinggi", mendjadi,,kedaulatan tertinggi", djadi dalam
penge,rtian beliau-beliau itu kedaulatan itu bertingkattingkat.
Saja, dalam kesempatan dan hubungan ini, jaitu dalam
hubungan menentukan tempat kewenangan Konstituante
terhadap Penierintah dalam pembentukan Konstitusi baru,
tidak akan mentjoba menjatakan pendapat saja mengenai
kedaulatan. Jang ingin saja kemukakan ialah, dari pendapat-pendapat jang telah diterangkan rnengenai kedaulatan itu, pendapat-pendapat mana tampaknja sangat ber
lawanan, kesimpulannja tidak berbeda. Ada jang berpendirian, bahwa kedaulatan menurut hukum tatanegara jang

berlaku sekarang, jaitu sesuai dengan

Undang-undang

Dasar Sementara, adalah ditangan Pemerintah dan De'wan
Perwakilan Rakjat, sedang Konstituante tidak kebagian.
Meskipun demikian, d.alam menetapkan Undang-undang
Dasar baru, wewenang adalah dalam tangan Konstituante,
oleh karena ha1 itu telah ditetapkan dengan tegas oLeh
Undang-undang Dasar Sementara. Djadi tegasnja, meskipun kedaulatan Republik Indonesia menurut pasal 1 ajat
(2) Undang-undang Dasar Sementara dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat,
tetapi satu kewenangan (bevoegdheid), tidak diserahkan
kepada kombinasi Pemerintah Dewan Perwakilan Rakjat
itu, jaitu membuat Undang-undang Dasar baru dan mengubah Undang+rndang Dasar Sementara, karena kekuasaan
untuk itu diserahkan kepada instansi-instansi lain, jaitu
pembuatan Undang-undang Dasar baru adalah kompetensi
dari , Konstituante dan pengubahan Undang-undang Dasar
Sementara kepada Madjelis lain pula.
Pendapat lain mengatakan, bahwa kedaulatan tertinggi
adalah dalam tangan Konstituante, tetapi dengan pembatasan, bahwa kedaulatan itu hanjalah dalam fungsinja
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rnembuat ;Unda4g'undang Dasar, sedangkan dalam soalsoal lain Konstituante tidak ditempatkan diatas alat-atat
perlengkapan negara jang ada, jaitu umpamanja Parlemen
dan Pemerintah.
Djadi, meskipun kedua pendapat itu pada uitgangspuntnja kelihatannja berlawanan diametraal, te,tapi kesimpulannja adalah sama, jaitu bahwa Konstituantelah satu-satunja
instansi jang berhak membuat Undang-undang Dasar, jang
nanti harus ditandatangani oleh Pemerintah, lalu diumumkan. Dua pendapat berlawanan jang hasilnja bersamaan. Dapatkah hal ini dalam terminolcigie Saudara jang
terhormat Saudara Soedijono Djojoprajitno disebut synthese diametraal?
Fraksi saja sendiri, de,ngan tidak mempergunakan pe-

ngertian kedaulatan, tetapi hanja berpegang kepada ke-

.

tentuan-ketentuan dalam Undang-undaug Dasar Sementara
mengenai Konstituante, seperti ternjata dalam uraian saja
dalam babak I, pun sampai kepada, kesimputan jqng.sama,
jaitu dalam soal pe'mbuatan Undang-undang Dasar, Konstituantelah jang kompeten.
Pendapat jang sama diatas itu ialah mengenai wewenang
Konstituante dalam pembentukan Undang-undang Dasar
baru.
Djikalau sampai kepada persoalan:
a. Apakah Konstituante dapat atau tidak menjinrpang dari Undang-undang Dasar Sementara;
b. apakatr Konstituante dapat atau tidak mengubah
Undang-undang Dasar Sementara barangkali titik
persamaan hasil tadi akan lebih susah didapat.
Soal lain jang menarik perhatian saja, ialah tindjauan
dari Saudara jang terhormat Baheramsjah St. Indra. Djikalau saja tidak salah tangkap, beliau mengehendaki suatu peraturan jang bulat (afgerond), dalam mana tertjantum semua peraturan-peraturan jang berlaku untuk Konstituante
dan tjara bekerdjanja. Djikalau beliau itu tidak berkeberatan, ingin saja menamakan usulnja itu, sebagai usul
untuk membuat kodifikasi, jaitu menghimpunkan segala
peraturan jang tersiar-siar, lalu merumuskannja dalam
sebuah peraturan tersendiri. Menurut djalan pikiran beliau, perattrran jang akan merupakan Anggaran Dasar dan
Peraturan Rumah Tangga Konstituante itu, akan didjelmakan dalam suatu susunan ketentuan-ketentuan jang
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seluruhnja befnam& Feraturln Tata-tertib. Lepas dari soal,
apakah nama dari peraturan sematjam itu- masih tepat
disebut Peraturan Tata-tertib, saja dapat merasa manfhat
dari kumpulan peraturan se,matjam itu.
Akan tetapi untuk kembali mengumpulkan semua bahan-bahan untuk maksud jang disebut itu lalu merumuskannja dalam bentuk suatu peraturan jang bulat, rupanja
akan memakan waktu jang tidak sedikit lagi. Oleh sebab
itu, dengan tidak mengurangi arti dari usul Saudara jang
terhormat itu, saja berpendapat, bahwa baiklah jang kita
bahas sekarang ini hanjalah betul-betul Peraturan Tatatertib, seperti jang telah kita hadapi.
.Djikalau Peraturan Tata-tertib itu telah selesai, makd
ada baiknja djikalau Pimpinan Konstituante mengambil
initatip untuk mengumpulkan semua peraturan-peraturan,
jang be,rlaku untuk Konstituante, baik jang mengenai dasar hukumnja, baik jang mengenai tjara pembentukannja,
maupun jang berkenaan dengan pimpinannja, tata-tertibnja
dan sebagainj.a, pe'raturan-peraturan mana sekarang tersiar
dalam berbagai-bagai sumber, ,jaitu Undang-undang Dasar
Sementara, Undang-undang, Peraturan Femerintah, Tjara
rnemilih Ketua dan Wakil Ketua dan nanti Peraturan Tata-tertib ini, lalu memperbanjak peraturan-peraturan itu
dan memberikannja .kepada tiap-tiap anggota, dalam bentuk terkumpul (gebundeld). Dengan djalan demikian tiaptiap anggota mempunjai kumpulan peraturan-peraturan
jang lengkap mengenai Konstituante. Djika nanti dipandang perlu untuk merumuskan semua peraturan-peraturan
itu dalam suatu peraturan bulat, maka terserahlah kepada
Konstituante untuk, menugaskannja kepada sesuatu panitra atau kepada seseo,rang anggotanja jang dianggapnja
kapabel untuk mengerdjakan pekerdjaan itu.
Tentang soal Fanitia Persiapan Konstitusi. Dalam pemandangan umum babak I telah timbul suara-suara jang
menggugat adanja Panitia Persiapan Konstitusi dan dikemukakan pula bahwa adanja Panitia Persiapan Konstitusi
ini mungkin menimbulkan kelas-ke'lasan dalam keanggotaoo, jaitu karena akan ada anggota-anggota jang tidak
mendapat kesempatan untuk mengikuti penjusunan Undang-undang Dasar dari mula sampai achirnja. Fraksi
kami, sesudah mempertimbangkan baik buruknja kedua

sistim, jaitu dengan Panitia Persiapan Konsitusi
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atau

tanpa Panitia Persiapan Konstitusi, telah mengambil
kap untuk menjokong diadakannja Panitia itu, oleh
rena menurut kami itulah iang lebih praktis.
Sebagai djaminan supaja semua anggota mendapat kesempatan djika dikehendakinja untuk turut membangun
rumah jang kita bersama ditugas untuk membangunnja itu,
jaitu Konstitusi, maka kamipun sependapat dengan Ang'
gota ' jang terhormat Saudara Kasimo, bahwa Anggotaanggota Komisi Konstitusi sebaiknjalah djangal dibatasi
kepada Anggota Konstituante iang djuga mendjadi Ang'
gota Panitia Persiapan. Dengan demikian dibukalah kesempatan kepada tiap-tiap Anggota Konstituante, untuk
menurut bakat dan keahliannja turut memasak atau meletakkan fundarnen pembahasan UndangiUndahg Dasar
selandjutnja.
Sebenarnja dalam babak I oleh saja telah dikemukahan
pula beberapa pertanjaan, iang tidak didjawab oleh-Pairitia Pelapor, liarena barangkali dianggap bukan tehnis
informatoris. Oleh karena, seperti dikatakan oleh Anggota
Jang terhormat Saudara Prof. Muh. Yamil, kita, tidak
Oaplt mengetahui, kita sekalian bertukar pikiral _dengan
siapa, tidak dapat pulalah saja mengadjukan keberatan
atau keluhan Oisini, mengapa pertanjaan-pertanjaan saja
itu tidalc terdjawab. Maka- nainan soal-soal itu dikemukakan oleh fraksi saja dalam pembitjaraan sepasal demi sepasal.

Saudara Ketua, achirnja sebenarnja

hal ini akan

saja
utjapkan tebih datrulu tetapi b+ikla!_saja gtjapkan pada
pengnanisannja, saja harap Sauaara Ketua dapat memaafkan-saja, oleh karena pada rapat kemarin- pqg.l terpaksa
Iagi saja minta pengunduran waktu untuk berbitjarl oleh

-Oleh karena bukan saja sen{iri
iang
terpaksa memadjukan permintaan itu, ma\a lail menarik
kesimpulan, bahwa waktu untuk nqe'rypeladjari risalahrisahfl dari pembitjaraan dalam babak pertama, bukan
sadja hanja untut< saja sedikit pende!. {$ rupanja- disebabkan oleh karena hanja satu pokok atjara iang harus

kalena belum siap.

dibahas dalam rapat-rapat pada hari-hari'sekara4g ini. '
Berhubung dengan itu, baik kiranja oleh Pimpinan Kon'.
stituante ini- dipertimbangkan dengan Panitia Musjawarat
nanti, supaja dalam sidang-sidang iang akan datang di-
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tjantumkan sekurang-kurangnja dua buah pokok atjara,
diumpamakan soal A dan B.
Sesudah dilakukan pemandangan umum babak pertarna

kita pindah kepada pemairdangan
umum babak pertama mengenai soal B. Sementara itu- risalah-risalah untuk soal A dipersiapkan
-dipeladjari. dan dibagikan
untuk soal A, maka

kepada anggota-anggota untuk
Djika pemandangan umum babak pertama dari soal B, selesai, maka
dengan segera dapat dimulai dengan pemandangan umum
babak II tentang soal A dan demikian seterusnja. Dengan
demikian dapatlah kiranja dihindarkan kedjadian jang
sekarang ini masih sering berlaku, jaitu rapat ditutup
oleh karena tidak ada lagi pembitjara jang sudah siap dengan pidatonja.
Sekianlah Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Anggota jang terhormat Hendrobudi.

Hendrobudi: Saudara Ketua jang terhormat, sidang Madjelis Konstituante jang mulia.
Dalam pandangan umum babak ke-II ini, mengingat untuk mengusahakan supaja mudah, tjermat dan lantjar

djalannja persidangan-persidangan, maka dengan tegas

saja menjatakan, bahwa:
I. Saja sependapat dan menjokong keterangan Anggota jang terhormat Saudara Prof. Abidin dalam pandangan umum babak ke-II kemarin siang.
II. Menjetudjui keterangan dari Fraksi Murba Pembela
Proklamasi (Murba) jang diutjapkan oleh Anggota
jang terhormat Saudara Soedijono Djojoprajitno tadi
malam, jang mengenai: fungsi, wewenang dan kedaulatan lKonstituante, lperlu ditjantumlian dalam
Peraturan Tata-tertib Kcinstituante.
Saudara Ketua jang terhormat, tetap harapan saja, hendaknja para Anggota jang terhormati selarianja ilidatam
atau diluar sidang, diliputi oleh suasana atau rasa kekeluargaan, mendjauhkan tindakan-tindakan atau kata-kata
mengedjek, mengetjam dan merendahkan satu sama lain.
Dalam hal ini saja memberanikan diri, kalau perlu atau
dapat, ,menawarkan diri, sanggup dan,sedia mendjadi:
Arbiter. Mudah-mudahan sama-sama diinsafi, bahwa -ada4L8

-'-

"

nja kekalutan dan kekatjauan Negara pada dewasa ini,
adanja kemelaratan dan penderitaan rakjat Indonesia sekarang ini, adanja perselisihan dan pertjektjokan antara

golongan dan golongan, partai dan partai, iang mengakibatkan perpetjahan jang memuntjak dewasa ini, dan terutama dengan adanja Udang-undang Dasar Sementara
Republik Indonesia, kesemuanja itu tak lain dan tak bukan adalah akibat dari sebab-sebab adanja hasil-hasil politik Linggardjati, Renville dan Konperensi Medja Bundar.
Saja merasa dan mengira, tentu banjak diantara Saudara-saudara Anggota jang terhormat, rnerasa bosan dan
geli apabila mendengar kata-kata tentang Linggardjati,
Renville dan Konperensi Medja Bundar itu. Akan tetapi
apabila Saudara-saudara iang terhormat suka mengenangkan, merasakan dan mengingat-ingatkan, tentu pertjaja
bahwa rakjat jang sadar pasti mengerti dan tak akan
lupa.
Saudara Ketua iang terhormat, betul kami bersump_ah
sebagai Anggota Konstituante, mendjundjung tinggi Undang-undang Dasar Sementara, dan kami diangkat mendjadi Anggotapun menurut Undang-undang Dasar Sementira, akan tetapi oleh karena kita dipilih untuk mendjadi
Petugas Pembuat Undang-undang Dasar, maka seharusnja dengan tegas, tidak ragu-ragu dan tidak bimbang'
bimbang mengerdjakan, merubah atau menggantinja pada
waktunja nanti.
Untuk bahan pertimbangan, hendaknja nanti pada wak-

tunja Saudara Ketua jang terhormat sukalah kiranjq

mengusahakan adanja Undang-undang Dasar Proklamasi
L945.
Begitu pula nanti pada waktunja kita membahas Ran'
tjangan Peraturan Tata-tertib Konstituante hasil peker'
djaan Panitia Chusus, tentu tak akan menemui kesulitankesulitan; apabila para pengusul mengingat dasar kekeluargaan dan perdamai.ian tadi,
Saudara Ketua jang terhormat, rakjat mengintjer dan
mengikuti langkah-langkah kita. Dari itu ada kemungkin&r, r"rudahnja rakjat mengadakan pemilihan umum,
nantinja rakjat akan mengadakan penagihan umum.
Sekian sadja Saudara Ketua jang terhormat. Mudahmudahan, kita sekalian tetap diliputi oleh kesadaran, dan
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hendaknja Konstituante ini nanti mendjadi perintis persatuan nasional jang njata.
'
Terima kasih.
'

Ketua: Saja persilakan Anggota jang terhormat
dara Anwar Sutan Amiruddin.

Sau-

Anwar Sutan Amirrudin: Assalamu alaikum warachmatuliahi wabarakatuh.
Saudara Ketua dan Saudara-saudara Anggota Konstituante lang terhormat.
Terlebih dahulu kita bersjukur kepada Tuhan Jang Maha Esa, jang mana dengan Qodrat dan IradatNja, telah
rnenurunkan RahmatNja kepada Panitia Chusus dan Panitia Pelapor serta Panitia Redaksi, jang telah dapat
melaksanakan tugasnja dalam masa jang singkat, jang
dibebankan oleh rapat Pleno Konstituante tanggal 26
Nopember 1956.
.Sesudah memperhatikan Rantjangan Peraturan Tata-tertib KOnstituante, jang kita perbintjangkan dalam babak
pertama dan kedua ini, sudah sepatutnjalah kami mengutjapkan terima kasih kepada Panitia Chusus dan Panitia
Pelapor serta Panitia Redaksi, disamping upatjara terima
kasih jang diutarakan oleh Saudara-saudara pembitjara
dalam babak pertama dan kedua ini.
Djuga kepada Panitia Negara jang dibentuk dengan
Keputusan Presiden nomor g5a tanggal 20 April 1956,
jang telah dapat m.eletakkan dasar untuk membuat Rantjangan Peraturan Tata-tertib Konstituante, kami mengaturkan banjak terima kasih.
Melihat susunan Panitia Chusus, dimana jang mengambil bahagian didalamnja seluruh aliran .sampai kepada
fraksi. jang seketjil.ketjilnja, membajangkan bahwa djiwa
toleransi jang besar dari segala pihak telah dapat ditanam.
kan. Mudah-mudahan hal ini dapatlah kita pelihara selandjutnja, untuk melaksanakan tugas jang berat ini, jang
diar,nanatkan oleh seluruh rakjat Indonesia kepada kita
pada pemilihan umum jang lampau.
Oleh sebab itu kita dapat menerima Rantjangan Peraturan Tata-tertib ini setjara garis besarnja, karena sebahagian besar dari pasal-pasal jang tertjantum didalamnja
telah dapat persetudjuan dari Anggota Panitia Chusus.
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Nanti djika kita telah sampai kepada saat mernbutiri materi dari Rantjangan Peraturan Tata-tertib itu sepasal demi
sepasal, maka disanalah kami akan memberikan perrsetudjuan kami.
Kami sangat setudju dengan pendapat Saudara-saudara
jang telah berbitjara dalam: babak pertama, supaja kita
djangan memakai waktu jang terlalu lama, sehingga meng'
akibatkan hal-hal lain, jang datangnja dari rakjat iang
memilih dan mempertjajakan kita chususnja, bangsa Indonesia umumnja.
Tetapi kami tidak dapat pgla memberikan persetudjgry,
untuk mempergunakan waktu jang tergesa-gesa sekali,
jang mengakibatkan pekerdjaan kita tidak sempurna, seperti apa jang telah didjelaskan oleh Saudara Profesor
S.M. Abidin pada pembitjaraan babak kedua ini tentang
Undang-undaig Dasar j"ng dibuat dengan tergesa-gesa
sekali pada tahun 1950, sehingga hasilnja kita rasai sekarang setelah 11 tahun kita merdeka, ialah apa jang dapat
kita berikan isi dari kemerdekaan itu? Kita hanja melihat
sekarang Republik Indonesia hampir diambang pintu kehantjurannja, buktinja tak usah kita butiri satu per satu,
hanja sebagai tjontoh jang baru sekali, terdjadinja tindak'
an korektif kepada Pemerintah Pusat oleh Dewan Banteng,
peristiwa Simbolon serta peristiwa Saluran Kehendak
Rat<jat 0i Sumatra, dan bangunnja Mazhab Asaat (Idee
Asaat), digugusan kepulauan Indonesia, ini adalah akibat
tidak lengkap dan tegasnja Undang-undang Dasar Sementara'sekarang.
Kalau t<ita Ufrat kepada satu pasal dari Undang-undang
Dasar Sementara Bagian VI pasal'38 jang berbunji: ,,Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung didalamnja dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebe'

sar-besar kemakmuran rakjat", pasal ini sangat enak
bunjinja untuk rakjat seluruhnja, tetapi karena tidak ada
satu pasal untuk membatasi bersimaharadjalelanja orangorang asing untuk menguasai ekonomi bangsa fndonesia,
maka terdjadilah apa jang kita lihat sekarang, sehingga
,,Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung dida.
lamnja dikuasai oleh orang asing dan segelintiran manu'
sia Indonesia, dipergunakan sebesar-besarnja untuk bangsa asing seperti bangsa Tionghoa dan lain-Iain". Inilah
akibat-akibat dari Undang-undang Dasar iang tidak tegas
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dan lengkap, sehingga kemakmuran jang akan kita tjiptakaq itu _hanja sebaliknja jang terdjadi, pemborosan uang,
pada hal hasilnja tidak sepadan dengan djumlah pengeluarannja, sehingga terdjadi korupsi besar-besaran. Rakjat
tetap mengharap-harap selalu, dan inilah jang dikatakan
oleh pepatah orang tua-tua klta:
,,Balibih tabang kesawah, Tabang menggunggung djo

taluanjo.
Tiris nan datang dari bawah, Baa njo Datuk menampungnjo' .
Saudara Ketua dan Saudara-saudara Anggota Konstituante jang terhormat, kami dalam kesempatan-Ferbitjara dalam
babak kedua ini, tidaklah akan mempergunakan waktu jang
pandjang, dan akan mengemukakan beberapa pandangan
jang luas, karena kami telah merasa tjukup puas dan merasa telah lebih dari tjukup. Kalau kami perhatikan usul-usul
serta saran-saian dari Saudara-saudara kami jang telah
berbitjara dalam pertama dan kedua, sebagian
besar dari
usul dan saran-saran Saudara-saudara 'itu, dengan tidak
menjebutkan nama dan fraksinja, dapat kami menjokongnja, d,ikala usul dan saran itu dikemukakan dalam sidang
pleno. Tjuma saja ketjewa, Saudara Ketua dan Saudarasaudara Anggota Konstituante jang tgrhormat, bahwa dalam pendjelasan singkat dan dja'lrvaban Panitia Chusus
jang diutjapkan tanggal 2I Djanuari L957 tidak disinggung-singgung soal usul jang timbul dalam babak pertama,
tetapi hanja diberikan djawaban terhaddp pertanjaan-pertanjaan jang menondjol dalam babak pertama itu tadi.
Maka disini kami mengadjukan pertanjaan lagi:
a. Bagaimanakah duduknja usul-usul jang timbul dalam
babak pertama dan kedua?
b. Bagaimana pula pelaksanaan seterusnja kalau memang diterima?
Kami memandang bahwa segala usul-usul jang timbul
itu, baik dalam babak pertama maupun dalam balat kedq., sangat b,erharga sekali, terutama menambahkan pasal-pasal jang belum ada dalam Rantjangan Peraturan Tatatertib kita sekarang. Maka dengan ini kami mengusulkan
supaja segala usul-usul jang timbul dari Anggota Kons_tituante, baik dengan lisan maupun dengan tulisan, sesudah melalui sgre_eqing usul, harus dibawa kepada sidang
pleno untuk ditolak atau diterima
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Saudara Ketua dan Saudara-saudara Anggota Konstitu'
ani" jang terhormat, kami dalam kesempatan ini hania
*enitit-n".ratkan pandangan kami kepada beberapa pokok
pandangan kami diantaranja:
l-. K"edudukan Konstituante dalam Negara Republik
Indonesia;
2. SoaI Pemungutan Suara;
3. Kedudukan Anggota Konstituante.
Kami berdasarkan Undang-undang Dasar Sementara Bab
dan berpedoman P$a- kepada E"! V
pasal 1 ajat (2),
'dapat
pgldapat ke-3

'

I

menerima pas-al .2
dari Rantjangan Peraturan Tata-tertib ini. Karni sangtt
t:*Ao"S ieklti dengan pendap-at pertama, tetapi sesudah
nanti sifengusul membeiikan alasan-alasan^mengenai usul'
t<"titun"gt<inan kami menentukan-_1ain, ini terserah ke'
"ji,
pifla sipengusul jang akan memberikan dan mepertahan-

pa^sat

!94, fiAa[

o"iln.lilifitr'

meneraah pasar-pasar iang kami sebutkan
oiitas tadi, maka dengan ini t<ami mengadjak s.3,ltl?{lsauOata Anggirta Konstituante jang_terhorm?t, ry?1ilah kita kenangkan-igak sedjenak,gjas.qgia!? rakjat kita jang menO;"0"i petulgas se'6agai Pemilitr Umum Plda .TlP i3ng
Iri;p",i, kaiena denlan.djasa merekalah dapat tlt+ dian6if."" 'ike-Dewan Koirstitulnte ini, djuga marilah kita doa'
tugas Pe-milihan
fitt *ereka jang telah meninggal dalamTuhan
dalam ku'
Umum, agar arivah mereka dilapangi
n"i":i, atfritt, dan mari pulalah kitt djarigan mendurhakai
p.niionanan'jang te-l-ah inereka berikan, iqttg dengan tidak
i".tigttitaukari dJe$h pqah, melalui .hutan rimba, layt
riaha sutit ditempuh., terut?rya .dalam daail?aiat irtrg
"r.tt?iti,
dan tidat< seditit djumlahnja pengUrkami
"r"tt Oiiwi,' jang gugur dalary melaksanakan Pemilihan
n"otrr
Umum jittg iampiu. Maka sefali lagi kami tekankan' agar
tuP?.mefgkita seturul Ariggota Konstituante
Pemilih Umum itu, dan
i"g"ti djasa-djasiletugry-petugas
-i.irft
t<erilnaii k6pada daerah kita masingdi[ah Lita
untuk
*"iit g dikala reses, adakanlah-_rapgt-rapat ultlm:jang
segarnbaran dari hasil pekerdjaa" l.i!"
membErikan -sudah
pelakdan jang masih berada {alary
["t""g, jang
sanaainji; iebab mereka hanja _menggantungkan harapan
sendiri'
jang sefenuh-penuhliq k-epada
femu^dian. Iiami dj-elaskan lagi tentang pendapat karni

diggll

"

\i?
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jang kedua, jaitu soal pemungutan suaraj soal ini kami
paqdang, sebagai urat nadi dari segala soal jang akan kita
perbitjangEn nanti, baik dalam membutiri Rantjangan
Peraturan Tata-tertib ini sepasal demi sepasal, begitu djuga
dalam mensahkan Konstitusi nanti, sesudahnja panitla

Persiapan Ko_nstitusi, mengemukakannja kepada sidang
Pleno untuk disahkan.
.telah
_K-aryi d_apa! menerima pendapat Saudara-saudara jang
terdahulu memberikan pendapatnja dalam nana[
pertama dan kedua, tentang soal pemungutan suara ini.
Hanja kami merasa bahwa menurut bunji-pasal 84 pendapat pertama dari Rantjangan Peraturan Tata-tertib, ifu adalah hasil jang minimum dari demokrasi kita, tetapi menurqt orang-orang jang berpikir e h demokrasi Barat, ini
adalah hasil j?ng maximum. Memang kami sependapat
dengan-setengah suara Saudara-saudara Anggota- jang ielah berbitjara, bahwa demokrasi d la Baraf itu tieak semuanja dapat dilaksanakan dibumi Indonesia ini, kami
gang-at menjokong pendapat Saudara-saudara ini. Hanja
kami tambahkan lagi, tidak se,mua mode,mode A Ia Barlt
itu -dapat ditiru dan didjadikan teladan oleh bangsa Indonesr_a, _ seperti tjara berpakaian, tjara bertamu, tiara berggul dan lain-lain. sebab kita sebagai hangsa Indonesia
_ehususnja, Bangsa Timur umumnja, telah mempunjai kebudajaag jang telah berurat berakar dalam masjarakat
F?ogr? kita, dan semua itu telah merupakan kebudajaan
kita, jang harus kita pertahankan mati-matian, bahkan
harus llrla tjrytumkan nanti dalam bentuk beberapa pasal
dalam Konstitusi kita, jang isi pokoknja mengembaiikan
bangsa kita kepada kebudajannja jang asli.
Kesimpulan dari _pendapat kami mengenai soal pemungutan suar_a ini, adalah: kami dapat menjokong pendapat
pertama, sekalipun itu adalah hasil minimum dari demokrasi timur. Kalau kami dapat menambahkan lagi demokrasi ir la Timur menurut pendapat kanii tersimpul dalam

kata-kata:

,,Bolek segolong, pitjak selajang," atau bahasa Indonesianja: dengan suara aklamasi.
Kemungkinan, setengah saudara-saudara akan membantah, bahwa setjara aklamasi tidak dapat dilaksanakan terus
menerus. Memang !q*i terima pendapat demikian. Tetapi
kalau kita dalam sidang Konstituante ini betul-betul ber424

pedoman: untuk kepentingan rakjat kita, tidak untuk kepentingan partai dan golongan, maka disini akan terdjadi
ulur-tarik, beri dan menerima, sesudah itu mementingkan
keperluan bangsa jang sudah demikian mengharap-harap
hasit pekerdjaan kita, maka ini isja'alah akan tertjapai.
, Tentang pokok pikiran kami mengenai iang ketiga,
kami dapat menjokong sepenuhnja pendapat Saudara Ang'
gota jang terhormat Baheramsjah Sutan Indra iang berbitjara dalam babak kedua tadi malam, hanja disini kami
mengadjak Saudara Anggota Konstituante jang terhormat,
agar dalam segala tindak-tanduk kita, dalam bersidang
dan berapat untuk memperkatakan dan menghasilkan
Konstitusi baru, selalulah kita mementingkan kehendak
rakjat dari pada kepentingan partai dan golongan. Sebab
apa? Saudara Ketua, rakjat kita dalam masa lL tahun merdbka ini, telah tjukup lama ingin hendak merasai nikmat
kemerdekaan- Mereka telah menanamkan modal dalam
kemerdekaan, tidak sedikit pengorbanan iang telah diberikan mereka, baik moril maupun materiil, bahkan djiwa
mereka tidak sedikit jang melajang; berapa banjak djandadjanda, anak jatim piatu, akibat dari ingin hendak merdeka. Maka saja adjak Saudara Anggota iang terhormat,

supaja soal jang berharga ini, harus mendjadi p_etttqtian
kifa,- sehingga dalam pasal-pasal Konstitusi nanti, ini dimuat sebagai pemberian penghargaan kepada mereka.
Saudara Ketua jang terhormat, marilah kita dalam membentuk Konstitusi baru ini, membatasi diri dalam berbi,tjara. Kalau dapat, kami mengandjurkan satu simbool buat
tiita: ,,Sedikit bitlara banjak kerdja", dan marilah pula
kita batasi diri kita, djangan seperti tjara Parlemen bersidang, dimana kebanjakan didalamnja hanja diutam_akan
kepenlingan partai dan golongannja, bahkan peribadinja.
Mereka lupa bahwa jang mengantar mereka ke-Parlemen
adalah rakjat Indonesia, dan mereka lupa balwa sesampainja didalam gedung tersebut, mereka adalah wahil
Rakj-at Indonesia dan bukan wakil golongannja sebab iang
akan mereka perbintjangkan adalah untuk keperluan umat
Indonesia. Mudah-mudahan sadja kita Anggota Konstituante dapat hendaknja menjadari diri kita bersama, bahwa
dibalik gedung jang indah molek ini menengadah tangan
rakjat, jang meminta buah pendapat kita, jang dilukiskan
dalam Konstitusi, iang akan rnembawa kenikmatan bagi
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mereka bersamai dja{i djangan membawa nikmat kepada
segelintir manusia sadja.
Marilah kita susun Konstitusi ini nanti dengan gerak
!iep_at, tepat, dan peri bahasa jang mengata[an l,biar
Iambat asal selamat" kita revolusikan sekaiang, dan kita
dengan ,,harus tjgpat, tepat, dan lengkapt,. Marilah
lylr"t
klta renungkan lula agak sedjenak, berapa banjaknjb uang
Negara (uang Rakjat) jang telah kita -pergunakair, bai[
jang sudah maupun jang akan datang, ini tiAat akan dapat kami kemqkakan dengan angka-angka jang konkrit,
hanja dapat kita bersama mengira-ngirakannj-a. Kalau kita
sama-sama telah berpikir kedjurusan sama, marilah kita
susun Konstitusi ini, dengan bahan$ahan jang ada dalam
masjarakat sekarang; kami rasa bahan ini telah lebih dari
tjukup, talau kita mempergunakan katja mata kebahagian
umat. Nanti kalau Saudara-saudara telah sampai kepada
penindjauan kedaerah dan luar negeri umpamanja, iebagai jang telah ditjantumkan pada Bagian III pasal 75,
ambillah bahan dan keadaan jang terdjadi dari tempat
penindjauan Saudara-saudara itu, Lisanul hal afsah min

lisanil maqal.
_ Untuk _penutup pandangan kami jang pendek dan ringkas ini, kami akan mengadjukan satu usul jang sangat
ringan sekali, dan terlepas dari memasukkan id6e salah
satu aliran. Kemungkinan setengah Saudara-saudara akan
menertawakannja, dan akan menolaknja mentah-mentah.
Ini kami sadari semula, tetapi berdasarkan kepada sumpah
setia kita dikala dilakukan penjumpahan mendjadi Anggota Konstituante ini, kita harus membantu dan memell!t"r3 Uqdang-undang Dasar dan segala peraturan jang
berlaku bagi Republik Indonesia. Djuga melihat kepada
lIeg"La-negara lain, jang telah bertahun-tahun mempunjai
Sgnstitusi jang telah dibuat dan diolah oteh sardjana-shrdjana_ hukum. lletapi apa jang kedjadian? Dalam- Negara
mereka timbul pertentangan-pertentangan, pemberonlakan, pemQgokan, dan lain-lain. Ini menurut pendapat kami,
karena dasar Negara mereka tidak berdasarkah kepada
,,Ketuhanan Jang Maha Esa", dan hanja semata-mata:bersandarkan kepada pikiran manusia,' jarig tidak ada djaminan kebetulannja, dia akan berobah menurut masa dan
waktu, sebab menurut kejakinan kami, dibalik rantjangan
dan putusan manusia itu berdirilah qodrat dan iradat ru426

han Jang Maha Esa, jang mendjadi salah satu Sila Negara
kita.
Maka berdasarkan hal-hal iang kami sebutkan diatas
tadi, apalagi bagi seorang jang baru sadja keluar dari
kampung jang terpentjil, iang masih dipengaruhi oleh
alam kampung, mau tak mau kami harus kemukakan sebagai usul, djuga supaja Undang-undang Dasar iang kita
buat sekarang memang bermanfaat bagi seluruh Rakjat
kita, dan mendapat lindungan Tuhan, supaja dalam Bab II
Bahagian pasal 4, ditambahkan dua nomor lagi iang
berbunji:
Tiap-tiap sidang Konstituante dan bah_agiaq;bahagiannja harus dimulai dengan Bismillah, dan ditutup dengan Alhamdulillah.
Tiap-tiap sidang Konstituante dan bahagian-bahagian'
nja- harus ditutup, dimana waktu sembahjang rnengehendaki.
Mudah-mudahan usul iang ringan dan enteng ini mendapat perhatian Saudarasaudara ,An$gota Konstituante
jang terhormat, terutama Anggota jang masih mendjunitjung tinggr Sila Negara jang pertama, jaitg ,,Ketuhanan
Jirng-Maha Esa", mudah-mudahan segala usaha dan kerdja
kitt diberkati oleh Tuhan, sehingga berguna dan berman'
faat bagi kebahagiaan bangsa Indonesia"seluruhnja, Aminamin Jarabbal'alamin
Sekian sadja Saudara Ketua kami tutup pembitiaraan

I

5.

6.

ini dengan

Assalamu alaikum warachmatullahi wabara-

katuh:

Ketua: Saja persilakan Anggota jang terhormat Saudara
S. Sardjono.

S. Sardjono: Saudara Ketua iang terhormat, sebelum
memulai dengan pemandangan umum saja dalam babak
kedua ini, saja ingin sedikit menjambut tawaran dari Saudara Soedijono Djojoprajitno.
Saudara Soedijono Djejgprajitno tadi malam telah menawarkan, bahwa beliau mau berkompromi dengan siapa'
pun atau partai dan golongan apapun jang b_ersemaqgat
dan berdjiwa proklamasi L7 Agustus 1945. Saj? terima
dengan rasa symphatie tawaran itu. Kepada Saudara Soedijono saja kemukakan bahwa semangat dan djiwa pro427

klamasi 17 Agustus L945 itu, itulah pula jang saja miliki.
Akan tetapi kepada Saudara Soedijono saja perlu kemukakan bahwa kita hidup dalam tahun 1957. Antara tahun
1945 sampai dengan tahun 1957 ini sudah berdjalan waktu
12 tahun. Anak-anak jang dahulu belum supit sekarang
sudah kawin; dan orang dahulu masih muda sekarang sudah mendjadi tua dan rambutnja sudah beruban. Djadi
didalam kita harus mengingat kepada kedua kenjataan
tadi, pengertian terhadap hal-hal jang sudah terdjadi itu
harus ada. Saja menjetudjui dan mempunjai keinginanr
untuk bersemangat dan berdjiwa L7 Agustus 1945 seperti
jang disinjalir oleh Saudara Soedijono Djojoprajitno tadi
malam.

Akan tetapi meskipun demikian, kita tidak melupakan
bahwa kita akan berbuat dan mengambil langkah-langkah
jang sesuai dan tepat. Saudara Ketua jang terhormat, daIam pemandangan umum babak ke-II ini saja ingin membatasi pembitjaraan saja dalam 2 pokok persoalan sadja,
ialah:
L. Kedudukan hukum Konstituante ' dan penetapan
. Rantjangan Undang-undang Dasar baru;
2. Panitia Persiapan Konstitusi.
Mengenai kedudukan hukum dan penetapan Rantjangan Undang-undang Dasar baru ada 2 pendapat jang patut
mendapat perhatian. Pokok-pokok pendapat itu ialah:
a. Terikat pada Undang-undang Dasar Sementara dan
b. Tidak teiit<at sama sitati.
Saudara Ketua jang terhormat, bolehlah orang berpendapat berbeda-beda, tetapi satu hal jang tidak dapat dibantah oleh siapapun, ialah bahwa Undang-undang Dasar
Sementara masih berlaku. Penglaksanaan pemilihan umum
hingga pembentukan Konstituante adalah bukti jang njata
tentang itu. Meskipun demikian halnja saja kira, Saudara
Ketua, bahwa djuga tidak seorangpun mau melepaskan
kehendak melaksanakan tjita-tjita Revolusi 17 Agustus.
Ini berarti dalam penafsiran Undang-undang Dasar Sementara sekarang ini, kita tidak boleh kaku, malahan
hendaknja penafsiran Konstitusi tersebut itu harus didjiwai oleh tjita-tjita 17 Agustus 1945. Itulah sebabnja, maka
hendaknja tjita-tjita L7 Agustus mendjadi dasar pikiran
kita dalam membahas persoalan-persoalan jang kita hadapi bersama, dengan tidak melupakan adanja Undang)
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Dasar Sementara jang sekarang masih bellaku,
undang
dalarn menjelesaikan penjusunan Undang-undang Dasar
baru sebagai pengganti Undang-undang Dasar Seme_ntara
tersebut itu.
Saudara Ketua jang terhormat, pokok pikiran jang diterangkan diatas itulah, iang mendjadi dasar tjarS kita
menafsirkan dan membahas kedudukan hukum dari Konstituante. Sebelum dimulai pembahasan persoalan itu,
kami djuga tidak menutup mata, bahwa dalam soal ini
masih terdapat banjak persoalan jang terutama berkisar
pada istilahistilah iang perlu mendapat pemetjahal, baik
inengenai istilahnja, maupun mengenai- pengertipnSa.
Dan-dalam hal ini Saudara Ketua, baiknja akan kita ke'
mukakan nanti, djika tiba waktunja membitjarakan Rantjangan Tata-tertib sepasal demi sgpasa_I. Dan sekarang baik
s:4a-membatasi diri dalam mebitjarakan sgal*o{ pokok
jaitg
berkisar pada kedudukan hukum Konstituante.
- Dalam
pembahasan kedudukan hukum Konstituante ini
pada pasal 134 dan 137 Undang'
kita berpangkal-pikiran
-Daiar Sementara.
Dan dalam hal ini terutama
undang
berkisar pada kalimat iang menekankan paqa a$1nja
,,Konstituante bersama-sama dengan P_emerintah selekasi'et<asn;a menetapkan Undang-undang Dasar R_epublik Indonesia jang akan menggantikan Undang-undang Dasar
Sementara."
Saudara Ketua jang terhormat, dari pangkal pikiran iang
diatas dengan didjiwai oleh _tafsiran , jang tedipaparkan
-itu
berarti, selain menempatkan. I(onstituante pada
. pat,
ienipat jang semestinja, tetapi djuga tidak menutuplintu
untrit< rirernberi kemungkinan kerdja-sama dengan Peme'

rintah.

,

Dan kalau kita ikuti djalan pikiran id, maka masuk
diakallah djika dalam hal ini perlu diug? adq penegasan,
baik penegtsan mengenai kedudukan Konstituante itttg

semestinlf dan sewadjarnja, sesuai dengan Undang-undang
Dasar Sementara dalam kelaziman susunan ketata-negaraan, dan disamping itu perlu djuga ada penegasan pembatasan kerdja-dama, iang dilakukan antara Pemerintah
dan Konstituante.
Saudara Ketua iang terhormat, bahwa senungat bermusjawarat meliputi suasana rap-at-rapat Konstituante
dibuktikan oleh banjak pembitjara dalam rapat-rapat Kon'
4W

stituante jang baru lalu. Tidak dapat disangkal orang bahwa selalu dikemukakan perlunja dalam pembahasan dan
pemetjahan disinari hikmah permusjawaratan dan kebidjaksanaan. Dan dalam hal ini, tjukuplah djika disini saja
mengambil beberapa tjontoh, jang menundjukkan bahwa
pada pendapat-pendapat jang begitu banjak dapat diambil intisarinja dan pengertian-pengertian jang masuk akal
untuk dipadukan satu sama lain, hingga tertjiptalah pendapat jang kiranja dapat mewakili pikiran dari sebagian
besar Anggota Konstituante. Kalau disini diadjukan beberapa pendapat Anggota Konstituante jang diuraikannja
dalam pemandangan umum babak pertama, maka ini mempufijai tudjuan terutama untuk mendapatkan pemaduan
pengertian. Oleh sebab itulah Saudara Ketua, maka sekali
lagi perlu ditegaskan disini, djika dikemukakan pendapatpendapat Anggota-anggota Konstituante, maka tidak ada
maksud untuk mentjari perbedaan, melainkan untuk mentjari penjesuaian dan pemaduan pengertian.
Saudara Ketua jang terhormat, baiklah saja mentjoba
mengemukakan pendapat jang baik jang terdapat pada
uraian Saudara Prof. Mr Muh. Yamin jang dikemukakan
dalam pemandangan umum,babak pertama jang lalu. Jang
hendak disoroti ialah kalimat-kalimat jang berbunji sebagai berikut:
Menetapkan Undang-undang Dasar bukanlah suatu perbuatan hukum jang tunggal, melainkan meliputi perbuatan
hukum, jaitu:
bermupakat (to hold discussion);
memutuskan (to take decision);
menerima Rantjangan Undang.undang Dasar. (to pass
the constitution);
mensahkao (to iatity the constitution);
mengumumkan (to proclaim the constitution), dan selandjutnja.
Apa jang telah dikemukakan oleh Saudara Prof. Mr
Muh. Yamin itu, Fraksi Partai Koniunis Indonesia (P.K.I.)
dapat rnengerti dan menghargainja, sekalipun tidak semua
apa jang dikemukakan itu dapat kami setudjui
Didalam, soal ini ada 2 pendapat jang pokok pangkalnja
ialah, dimana letak kerdj-a.samb antara -Konstituante d-e-

1.
2.
3,
4.
5.

ngan Pemerintah didalam pembentukan Undang-undang
Dasar.

Pendapat jang pertama ialah diseluruh perbuatan hukum dalam penetapan itu. Dan pendapat jang kedua ialah
hanja sebagian dari 5 perbuatan hukum itu jang dikerdja-

kan bersama-sama.
Fraksi Partai Komunis Indonesia (P,K.I.) tjondong kepada pendapat jang kedua ini.
Pertama-tama, pada dasarnja disetudjui djika Konstituante dalam kedudukan menjusun Undang-undang Dasar
baru, lepas dari tjampurtangan Pemerintah dalam tiga
tingkatan tindakan hukum, jaitu: 1. bermusjawarat, 2.

memutuskan dan 3. menerima Rantjangan Undang-undang
Dasar.

Dalah hal ini Saudara Ketua, Konstituante tidak menutup pintunja untuk meminta segala bantuan dari Pemerintah jang dianggap perlu.
Dan selandjutnja Saudara Ketua, djika dalam tindakan hukum ,,mensahkan" dan ,,mengumumkann' diperlukan adanja kerdja-sama dengan Pemerintah, perlu kiranja ada pengertian jang sesuai dengan kedudukan Konsti'

tuante sendiri. Itu berarti bahwa perlu adanja sjarat
formil konstitusionil untuk membuat berlakunja Undangundang Dasar jang lazimnja diartikan diperlukan tandatangan Pemerintah, dan selandjutnja untuk diundangkan,
supaja dipenuhinja. Dan sama sekali tidak boleh berarti,

.

Pemerintah berhak mengadakan perobahan pada Rantjangan Undang-undangan Dasar iang telah ditetapkan oleh
Konstituante.
hendaknja dalam menafsirkan istilah
Dalam soal
,,bersama-sama dengan Pemerintah", orang djangan menjamakan ,,hubungan Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakjat dan Pemerintah dengan Konstituante." Djadi
penegasan kerdja-sama dalam ha1 ini tidak melepaskan

ini

titikberat pentingnja kedudukan Konstituante, jang

berpengumuman
Undangarti bahwa tentang waktu dan tjara
undang Dasar baru, Konstituante djuga turut menentukan.
Tetapi Saudara Ketua jang terhormat, djika sekarang diadjukan suatu pendapat jang menjatakan hendak melepaskan sama sekali kerdja-sama Konstituante dengan
Pemerintah, ini kurang pada tempatnja dan tidak dibenarkan oleh Undang-undang Dasar Sementara. Saja kira dengan pendapat jang dikemukakan oleh Partai Komunis

Indonesia (P.K.I.) tersebut diatas, dengan tidak

usah
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mengganggu-gugat Undang-undang Dasar Sementara, djiwa
dari keinginan Saudara Soedijono Djojoprajitno terpenuhi.
Saja dalam hal
akan mempergunakan suatu pepatah
dalam bahasa daerah ,,Sing keno iwake, nanging odjo bu-

ini

tek banjune"

CIang kena

ikannja, tetapi tidak usah keruh

airnja).
Saudara Ketua jang terhormat, sekarang sampailah pembitjaraan saja' mengenai perubahan Undang-undang Dasar.
Terhadap adanja kekuatiran bahwa besar sekali kemungkinan berhubung berubahnja perimbangan kekuatan jang
ada dimasjarakat, sehingga akan timbul safrl kenjataan,
bahwa perimbangan didalam dan diluar Konstituante berlainan, djuga Konstitusi mungkin tidak sesuai lagi, masih
ada satu djalan jang lazim dilakukan untuk mengubah
Undang-undang Dasar dengan mentjantumkan pasal-pasal
dalam Undang-undang Dasar jang akan dibentuk ini, pasal-pasal mengenai perubahan Undang-undang Dasar.
Saudara Ketua jang terhormat, mengenai Panitia Persiapan Konstitusi, ada beberapa pokok fenting jang patut
mendapat perhatian.
Pokok-pokok persoalan itu ialah:
L. Perlu tidaknja ada Panitia Fersiapan Konstitusi;
2. Bentuk Panitia Persiapan Konstitusi;
3. Tugas dan tjara bekerdja Panitia Persiapan Konstitusi dan
4. Sifat-sifat rapat Panitia Persiapan Konstitusi.
1. Perlu tidaknja ada Panitia Persiapan Konstitusi.
Fraksi kami berpendapat bahwa adanja Panitia Persiapan Konstitusi itu adalah sangat perlu. Alasan-alasan
jang dapat dikemukakan ialah:
Pertama-tama lebih menghernat waktu dengan mentjapai hasil jang lehih banjak, lebih rationeel. Pengalaman
telah membuktikan bahwa Panitia Chusus ini jang terdiri
dari 72 orang telah dapat mempersiapkan pekerdjaannja

dalam waktu jang ditentukan. Hal itu dapat ditjapai karena berkat perhubungan jang lebih erat antara seseorang
Anggota dengan Anggota lain, sekalipun berlainan fraksi
sehingga lebih menimbulkan perasaan saling mengerti dan
tenggang-menenggang jang sangat susah ditjapainja didalam badan jang sangat besar.
Kedua, beberapa waktu belakangan ini sering terdjadi
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bahwa rapat-rapat tidak dapat dibuka pada wai<tunja karena belum mentjapai quorum. Hal itu sama sekali tidak
dapat ditimpakan kesalahan itu seratus persen kepada
para Anggota, karena para Anggota tersebut djuga mempunjai tugas-tugas jang penting, atau alasan-alasan jang
lajak disamping kewadjibannja disini. Apa lagi kalau
rapat sudah berlarut-larut, sukar rasanja memberi djaminan dapat berlangsungnja rapat setjara pasti. Pun djuga
keuangan Negara akan kelewat banjak dikeluarkan; sukar
untuk dipertanggung-djawabkan. Kedua kesukaran jang
pasti akan kita alami, jaitu quorum rapat-rapat dan keuangan tersebut, dengan diadakannja Panitia Persiapan
Konstitusi mendjadi tidak perlu ada.
Ketiga, Saudara-saudara jang tidak menjetudjui adanja
Panitia Persiapan Konstitusi, ada jang mempunjai pendapat bahwa Konstituante mengadakan dua kelas Anggota,
dan mendjadikan Konstituante mendjadi dua balai.
Saudara Ketua, pendapat ini saja bantah. Panitia Persiapan Konstitusi adalah petugas jang diserahi sesuatu
kewadjiban. Seseorang petugas bukanlah mempunjai kelas
jang lebih tinggi dari jang memberi tugas, apakah dia
permanent atau tidak. Djuga Panitia Musjawarat dan Panitia Rumah Tangga, bukan sebagian Anggota jang berkelas tinggi, sekalipun dia berhak pula membentuk Komisi
atau Panitia ad hoc. Kalau tidak mengadakan Panitia
Persiapan Konstitusi, Konstituante akan membentuk Panitia-panitia tidak tetap, jang terdiri dari beberapa Anggota
sadja. Ialah Anggota-anggota jang dipandang ahli. Ini akan
berakibat terlalu sedikit kans golongan-golongan jang
umumnja dikatakan aliran ketjil turut serta dalam pembahasan permulaan rentjana Undang-undang Dasar, didalam waktu jang tertentu. Golongan ini hanja selalu akan
dihadapkan kepada sidang pleno. Dan apakah akibatnja?
Musjawarat hilang, jang ada hanja adu kekuatan. Didalam
waktu akan membentuk Panitia Chusus, Saudara Frof .
Mr Muh. Yamin pernah mengandjurkan supaja golongan
ketjil ini selalu diadjak turut serta dalam tiap perundingan, supaja golongan ketjil djangan menteroriseer jang besar. Pembentukan Komisi-komisi jang 5 atau 6 buah dengan beranggota 10 orang tidak dapat menghilangkan
akibat sebagai tersebut diatas.
2. Bentuk Panitia Persiapan Konstitusi. Tentang bentuk
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Panitia Persiapan Konstitusi ini sudah ada satu pendapat

j"ng bulat, sebab itu tidak perlu saja kemukakaii lagi

3. Tjara bekerdja. Effeciency dapat terdjamin bila ada
badan jang mempersiapkan rentjana Undang-undang Dasar jang tidak terlalu banjak Anggota-anggotanja. Consequentie dari pendapat ini ia1ah, Panitia Persiapan Konstitusi tidak terlalu besar, sehingga djika dibagi-bagi dalam
Komisi-komisipun tidak terlalu besar pula dalam tiap-tiap
Komisi. Tetapi soal lain jang lebih penting ialah tiap aliran
turut dalam Panitia Persiapan Konstitusi, sekalipun dalam
Komisi tentu tidak mungkin djaminan itu diadakan.
4. Rapat-rapat Panitia Persiapan Konstitusi. Untuk lebih menekankan Rakjat turut serta dalam Rentjana Pembentukan Undang-undang Dasar ini, akan lebih baik kiranja kalau rapat-rapat ini terbuka. Hal ini masih saja
anggap perlu dikemukakan sekali lagi, sebab ternjata
pada waktu ini, apa jang sudah diputuskan oleh wakilwakil rakjat, sekalipun sudah melewati pemilihan umum,
apa lagi hanja oleh beberapa Partai besar sadja, belum mendjadi satu djaminan diterimanja setjara puas oleh,rakjat.
Mungkin dalam hal ini ada pendapat-pendapat jang
menganggap belum sepantasnja bahan-bahan jang masih
mentah mendjadi pembitjaraan umum. Saja dapat menerima pendapat ini, tetapi itu tidaklah mengurangi alasanalasan untuk mengumumkan pendirian-pendirian tersebut,
sebagai bahan pertimbangan rakjat; maupun rapat itu
terbuka, ataupun tertutup.
Pasal 74 Undang-undang Dasar Sementara memberikan
kemungkinan tersebut. Dan kemungkinan ini saja harap
digunakan, bahkan ditjantumkannja dalam Rantjangan Tata-tertib ini.
Saudara Ketua, dalam pemandangan umum babak pertama, wakil fraksi kami belum menjatakan sikap jang
positif tentang hal adanja Panitia Persiapan Konstitusi
ini, tetapi baru mengadjukan persoalannja sadja. Melalui
pemandangan umum babak kedua ini perlu kami njatakan
bahwa rsekalipun kami berpendapat bahwa sebaiknja Panitia Persiapan Konstitusi untuk memudahkan rapat Pleno
Konstituante memadjukan satu konsep sadja, kami tidak
keberatan menerima apa jang telah disimpulkan oleh Panitia Chusus dalam hal. ini. Itu berarti, selalu berusaha
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untuk menjesualkan atau mentjari titit<-titiit persamaai,
sehingga tiap pendapat mendjadi satu konsep sadja.
Sekian Saudara Ketua, terima kasih.
Ketua: Saja persilakan Anggota jang terhormat Sau.dara
Samsiah Abas.
'Oleh karena belum ada, maka sekarang saja persilakan
Anggota jang terhormat Saudara Lobo.

LR. Lobo: Saudara Ketua dan sidang jang terhormat.
Saja termasuk pada golongan Anggota jang !i{"E dapat
mempersiapkan pidato saja pada waktu i4S telah ditetapDewan Konstituante ini.
kan oleh pimpinan
jang
diberikan kepada par,a Anggota untuk
Waktu
mempeladjari pidato pada babak pertama itu menurut
pendapat iaja adalah tidak tjukup, sehingga kita terpaks4
membatjanja terlalu tergesa-gesa.
Saja iangat setudju, kita bekerdja delgan serba ljepat,
tertalu tergesa-gesa, sebab-tjara bekeldia
tetapi djanganlah
-tergesa-gesa
itu pun mempengaruhi pekerdjaan
denlan
kita pula.
Salrdara $etua, tadinja 'saja menjangka, bahwa djawab'
oleh Saudara pelapor Pada_ $1SSaf 21
an jang diutjapkan
-lalu
itu,,akan _lebih terang dan lebih djelas
Djahuari jang
sebelum liita-mengindjak pada babak ialg kedua ini.
Saudara Ketua, untuk sekedar membuktikan, bahwa Panitia Chusus bekerdja dqgan tergesa-gesa, sehingga tidak
memudahkan bagi kita untuk membahasnja, iaitu berhu:
bufrg Rantjangan Peraturan Tata-tertib Konstituante lSttg
kita-hadapi selarang ini, jaitu pendjelasan jang diberikan
oleh Panltia Chusui, seluruhnja hanja meliputi kurang
lebihr

t

halaman atau tigaperempatnja $ariqa-da_

-laporannja jang telah {igunakan,_untuk mengulangi hal-hal iang
sriOah diterangkan dalam laporannja iang Pprlary3- Djadi mengulangi atau memerikfa i_alg .telah_dilaksanananblen Panitia Chusus, atau untuk lebih tegas lagi, hanja
mengulangi tentang tugas d*l pada Panitia Chusus dan
hin-fain s6bagainja, dengan tidak mendjawab pemSndangan-pemandanfan J*g diberikan oleh para pembitjara dalam babak pertama itu.
Hanja seperempat daripada laporannja itu digunakan
untuk mendJawab sekedar pertanjaan-perta_nJaan iang di'
adjukan oteh hanja 6 orang pembitjara sadja435

Saudara Ketua, laporan itu hanja disusun dengan katakata jang terdiri dari 2226 kata-kata. Djadi unfuk mendjawab_ para _Anggota jang berdjumlah Zg orang pembitjarq dallm babak pertama itu, hanja mempeigunakan
450 kata,kata.
Saudara Ketua, kalau saja katakan tadi jang telah didjawab itu hanja 6 orang sadja jang mengadjutan pertaljaannja __dalam babak pertama, maka misalnja sadja
Saudara K.H, Tjikwan jang berbitjara begitu lama dalam
pidatonja itu, hanja didjawab dengan patah kata-kata
sadja. Begitu pula atas pertanjaan-pertanjaan jang diadjuoleh Njonja Soenarjo Mangoenpoespito itu hanja
didjawab dengan sedjumlah 15 kata-kata sadja. Sedang
djawaban terhadap pertanjaan Njonja Soenarjo Mangoenpoespito jang saja sebut achir tadi pun tidak memuaskan.
OIeh Saudara tersebut ditanjakan:
,pimana dan bagaimana status Panitia Musjawarat
Konstituante".
Pertanjaan ini didjawab:
,,Lihat dan batja Bab IV pasal bg sampai dengan pasal
62 Rantjangan Peraturan Ta'ta-tertib ini".
Saudara Ketua, !1ja rasa ini bukan djawaban jang sebenarnja. saudara Njonja soenarjo saja kira sudah membatja Rantjanga! Peraturan Tata-tertib itu dengan seksalla,. tapi jang dimaksud oleh Saudara Njonja- Soenarjo
itu ialah, bagaimanakah status daripada Panitia Musjawarat itu, apakah tingkat dari Panitia Musjawarat itu sama
dg.Tg11 tingkat Panitia Persiapan Konstitusi? Apakah paLitia lVlusjawarat itu diatas atau dibawah Panitia Persiapan

I

\al

Konstitusi? KeTungkinan diatas atau disamping panitia
l*tqilp"l Konstitusi ini, ialah karena kedua panitia itu
dipilih-ole! Konstituante sendiri sedang Anggola-anggota
daripada lanitia _Musjawarat ini adalali Anggota-angfota

daripada Panitia Persiapan Konstitusi.
Inilah jan^g dimaksud oleh Njonja soenarjo.
Dan djika
p.ertanjaan ini oleh Panitia Pelapor hanja - didjawab- setjara i.aqg tersebut diatas tadi, maka saja iasa bukan pada
tempatnja.
Ini sekedar suatu tjontoh sadja, saudara Ketua, dari
paqa pekerdjaan jang dilakukan dengan tergesa-gesa itu.
saudara Ketua, walaupun demikian, saja tidati hendak
memperlambat rapat-rapat Konstituante ini.
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Meskipun saja tidak mempunjai kesempatan seluas'lu'
asnja unluk mempeladjari pidato-pidato dalam pemandqngan umum babak pertama, disini saja hendak mengadjukan
satu pendapat ialah mengenai pasal 4 ajat (3) dari E"ttjangan Peraturan Tata-tertib. Disitu kita lihat bahwa
Panitia Chusus masih berpendapat bahwa Panitia Persiapan Konstitusi mempunjai hak jang istimewa, s-elab
dalam ajat jang saja sebut tadi tertjantum kgryng lebih
maksud,- bahwa Panitia Persiapan Konstitusi dapat me'
manggil Konstituante untuk berapat. Artinja,_ Konstituante
ini dapat berapat kalau Panitia Persiapan Konstitusi medjidi hak dari Anggota-anggota Panitia Persirasa perlu;
-Konstitusi
itu lebih daripada kita Anggota-anggota
apan
Konstituante pleno.
Saudara Ketua, saja usulkan supaja hak untuk memang'
gil kita untuk berapat itu diberikan kepada- Ketua -atau
[epada L/LO daripada Anggota Konstituante ini sendiri.
Saja rasa Saudara Ketua, Anggota dari-Panitia P_ersiapan
Konslitusi itu adalah djuga Anggota daripada Konstituante. Baiklah setjara formeel kita berikan hak ini,_ djangan
kepada Saudara-iaudara dari Panitia Persiapan Konstitusi
itu sadja, tapi umumnja kepada para Anggota Konstituante'
Saja risa ini tenin tepat. Hal ini sama dengan- hak para
Ariggota .Parlemen jang ditentukan dalam salah satu pa'
sal-dari Undang-undang Dasar Sementara.
Saudara Ketua, dengan diubahnja pasal jang sai? maksud itu, maka timbullah kesan bahwa dengan membentuk
Panitia'Persiapan Konstitusi itu kita tidak mau mendjelmakan dua mitlam anggota, iang satu mempunjai hak
jang luar biasa dan jang tain kurang- mempunjai hak..
" Sludara Ketua, dengan dihapuskannja kemungkinan
itu ada lagi satu faedah. Andai kata karena terdorolg
oleh salah-satu sebab, mungkin oleh perhitungan politik,
Anggota-anggota Panitia Peisiapan Konstitusi ini berang'
eapl;t kitf-sama-sekali djangan berapat lagi, apakah ini
fidat< berarti Anggota-anggota dari Panitia Persiapan Konstitusi ini dapat- membekukan Konstituante?
saudara Ketua, saja rasa usul saja ini hendaklil ryendapat perhatian Saudara-saudara dari fraksi-frakqi jqttg
beiar. ilfiungkin Saudara-saudara dari fraksi-fraFsl ja_ng besar-besar irii sudah merasa bahwa haknja sudah terdjamin
dalam Panitia Persiapan Konstitusi ini, maka Saudara
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$eitya,'saja disini mau memberi peringatan sebagai berikut:
. $g_adgan partai politik dalbm lr['egara kita ini belum
gt"Pil. Pergeseran_mungkin akan teraSadi berulang-ulang
lag.i kgena pengalaman kita dalam B-adan pekerdJa Kor
mite Nasional ' Indonesia Pusat (K.N.I.P.) sedjak "tahun
L947 sampai tahun 'l,g4g, maka dalam waktu 2" tahun sa.
dja kita sudah melihat pergeseran 2 sampai B kali dalam
konstelasi partai-partai pontit jang dudui< dalarn panitiapanitia itu. selandjutnja didalam Parlemen sedjak tahun
L9-59 sampai_ sekarangpuq telah terdjadi pergesbran iang
tidak ketjil djumlahnja. oteh karena-itu, l<epioa saudarasp.ydT? jang merasa aman dalam Panitia p-ersiapan Konstitusi jang sudah terdjamin suaranja itu, saja peiingatkan
pahwl mungkin iang besar akan- mendjaiti -t<et1il, dan
jSng- ketjil akan _mendjadi besar, sehinggi rasa djiaminan
it.l hanja_ tinggat wishfutl thinking. Dalam hat ini saja
minta pSda saudara-saudara dengan sangat akan hal irii,
supaja djanganlah Panitia Persiapan Konstitusi ini walaupqn seperti merupakan satu inti dari pada Konstituante
sebagaimana jalg di(ehendaki oleh saudara-saudara itu,
t_etapi inti itu akan bekerdja, mungkin akan berlawanan
dengan kehendak saudara-iauaara," kalau-karau teioj"ai
pergeseran dalam.partai-partai politik .itu sendiri.
Sekian Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara sekalian. para Anggota jang
pgtiedi?kaq diri untuk berbitjara pada rapat
pagi" ini]
telah selesai berbitjara semuanja. Adapun -jang 6elum
berbitjara ada 5 Anggota lagi jang seiruanja "itu akan

berbitjara nanti rnalam.
saudara-saudara sekalian, pimpinan ingin mengumumkan, bahwa apabila ada usul-usui baru, m-aka diminta dehormat supaja ini diadjukan setjara tertulis selamlgal
bat-lamb_atnja besok pagi djam sembilan. sekali lagi apabila
ada usul-usul baru; maka diminta dengan horriat'dimadiutry setjara tertulis selambat-lambalnja besok djam

sembilan.
Penggmuman jaqg _kedua iata!, ada dua Anggota baru
jang telah disumpah- hari ini, jaitu:

.

1.
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saudara jang -terhormat soekarno Diojonegoro sebagai pengganti

saudara jang terhormat Mohamad

2.

Basah dari Fraksi Persatuan Pegawai Polisi Republik
Indonesia (P.P.P.R.I.) dan

Saudara

terhormat I Gde Puler1 $14ayana
Fartai Nasional Indonesia (P.N.I.).

iins

dari frakii

(Sidang minta supaja kedua Anggota baru

itu

memper'

kenalkan diri).
Ketua: Saja harap supaja kedua Saudara iang terhormat
itu berdiri.

I

(Anggota-anggota Soekarno Dioigllgoro dan Gde Pu'
teia Iiimayani- rnemperkenalkan diri dengan masing'ma-

sing berdiri).
Ketua: Sekarang raPat kami tutuP.
(Rapat ditutup diam 10.53).

439

KONSTITUANTE NEPUBLIK INDONESIA
Sidang ke I, (tahun 1957) Rapat ke 12.
Hari Rabu, 23 Djanuari 1957.
(Djam panggilan : 20.00).

'

Atjara

:

Pemandangan Umum babak ke

II tentang

Peraturan Tata-tertib Konstituante, Ian-

djutan.

Ketua

: K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi, Waktl
Ketua II.

: Mr Usep Ranawidiaja.
Sekertaris
Anggota jang hadir : 3?1 orang.
Soemarto, A. Sjafiuddin, Anwar Sutan Amiruddin, Siauw
Giok Tjhan, Tony Wen, Ir Soeroto Mangoensoemarto, Andi
Sudiro, M. Bannon Hardjotryiqioio, Soewarti, HuGappa,'soetarto
Mr
Hadisoedibjo, Mr J.C.T. Simorangt
tori6,
Hama'
Renda Saroengallo. G. Winaya, K.H.M. Rodjiun' !d.
ra Effendy, Kasim, Mr Lukman Hakim, Gde Poetra Kamayana, Ischak Surjodiputro, A. Yas11, Ii-H.ryI. Sjukri'-A.
Anwar Sanusi, K. Hadji M. Ramli, Djamhari, Abadi' Ba'

il

I

heramsjah St. Indra, Slamet Jv., Plawotg lt4qrykryasmito,
Hendro-budi, K.H. Achmad Azhary, Zainul Abidin Achmad,
Ir Sakirman, Nj. Hadji Ibrahim Siti Ebong, Nj. Siti Salmi
Sismono, Susilo Prawiroatmodjo, R. Soekarna Djojonagoro'
R. Sudibio Widjojokoesoemo, M. Sumbarhadi, Ni. {mir- $ja'
rifudin Djaenah,-Achmad sumadi, Prof q.M. Abidin, Moh.
Munir, Nj-. Hadji Ratu Aminah Hidajat, K.H. -Taufiquryqch'
man, Sukarni Kartodiwirjo, Prof Dr Prijono, Mgtramad Sardjan, Nj. Kamsinah wirjowratmoko, Ir- setiadi Rekso_prodjo, Tari Ling Djie, Sarmidi Mang_u_nsarkoro, At-n?ryi -!-?id,
Riden Hadji-Achmad Hasbullah, Mohammgd sjafei wit.kusumah, PLof. H. Afodul Kahar Muzakkir, Mohamad Patti'
sahusiwa, Or J. Leimena, Drs A. Raya Rangga Andelo, Ab'
dut Radjab Daeng Massikki, Hadji Abdullah Addari, K.HMuhamad Isa Ansh*y, Ir Ukar Bratakusumah, Nj. Sulasmi Mudjiati Sudarman, Hadji Zaimal, Mr {ifopo-,-9sryn Raliby, Naflimatr Tandjung, Soediono, H.M. Zainuddin, Zainoel
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Abidin Sjoe'aib, Nj. Mien Sutari Abdut Gani Suriokusumo,
Mr Hamid Algadrie, Soedijono Djojoprajitno, Bisri Kijai Hadji Mustadjab, H.M. Salim Fachry, K.H. Masjkur,

Miek Nirahuwa, Baraba Abdullah, Umar Salim Hubeis, Prof.
Mr Dr R.M. Soeripto, Sudarmadji, R.M. AIi Mansur, Ahmad Nawawi Saleh, Mochamad Tam, Achmad Zakaria, H.
Ridwan, Maschoen Hadji Achmad Tauzy, Nj. Adiani Kertodiredjo, Dr Imanudin, S.U. Bajasut, Moenawar Djaelani,
Hermanu Adi Kartodihardjo, K.H. Sauki Ma'sum Chalit, R.
H. Aliurids, K. Hadji Moh. Toha, Kj. Abdulmanab Murtadlo, R. Mochtar Praboe Mangkoenegara, Kasijati, Ahjak
Sosrosoegondo, K.H. Abdoel Channan, Datoe Poetrawati, K.
H. Achmad Zaini, H. Nachrowi Thohir, Sajogia Hardjadinata, H. Soekron, K.R.H. As'ad, Kijai Hadji Harun, K.H.A.S.
Mansjur, K.H.A. Bakrisidiq, Nihajah, Ali Masjhar, Hadji
Abu Sudja, AIwi Murtadlo, R.D. Soeparta Partawidjaja, K.
H. Anas Machfudz, Sastrodikoro, Kijai Zahid, Moeljadi Notowardojo, H. Moh. Thohir Bakri, Hardjosoemarno, Rd. Soenardi Adiwirjono, Achmad Anwar, Mr R.M. Abdulmadjid
Djojodiningrat, Muntaha, Sarikoen Adisoepadrno, Alimarkaban Harsono, R. Sudjarwo Harjowisastrof Muhamad Hasbi Ash shi'ddieqy, Dr Soembadji, Dr R. surjodipuro parijono, H. Soetadi, Tedjo, S. Sardjono, Dr Sahir Nitihardjo, M.
Pratikto, H. Muchidin al. churaifis, Abdul Djamil Misbach,
Achmad Mudatsir, K.R.H. Abdultah Awandi, Kijai Hadji
ltlaksum, H. Mr. Kasmat, K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi,
R. Sardjono, Oetomo, Nj. S.D. Sutanto, Prof. Ir purbodiningrat, Affandi, Suhari al. Kusumodiredjo, Soegito alias
paqoesoegito, Mr Mohamad Jusuf, Mochamad Salim, Soelardi, Saleh Abdullah, Kijai Hadji Mochamad Cholil, Achmad Dasuki Siradj, Toeraichan Adjhoeri, Soepardan Martosoewito, Roespandji Atmowirogo, Mochtar, Sadji sastrosasmito, Karkono Partokusumo al. Kamadjaja, Mf I(.R.T.S.
(Soedarisman) Poerwokoesoemo, Drs B. Mang Reng Sry,
v.B. da costa, Dr R. valentinus soedjito nwidloatmodjb,
Moh- Doeriat Karim, Baswedan Abduliahman, zainul ari,
{in, K_ijai -Hadji M_aksum, Ido Garnida, M. Kamawidjaja Sujud,
_l\4oehamad soekarna soetisna sendjaja, Madoririharr&, suratno, R. soegana Ganakoesoemali. -Mas Muhamad
Bacha_r, Sjadeli ,Hasan, Oesmadi, Asmara Hadi, Hadji Mas
4op Muhamad, K. Hadji Abdulrachman, K.R.R.H. Moh. Noh
Idris, Boediman Triasmarabudi, Radja Keprabonan, Enin
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Sastraprawira, Raden 'Basara Adiwinata, Hadji Abubakar
Jusuf, Hadji Husein, Rd. Abdurochman Wangsadikarta, Hadji Muhamad Dachlan, Rd. Hollan Sukmadiningrat, Mohamad Rusjad Nurdin, Rd. Soeparno, R. Muharnmad Sjafe'i,
Abu Bakar, Achmad Dasuki, Raden Sutalaksana, K.H.A.
Dimjati, D. Sukardi, Hadji Asjmawi, K, Moehamad Sjadjari,
H. Ismail Dahlan Djuru Alam, H. Mohamad Toha bin Moh.
Nur, Hadji Umar Bakry, Hadji Mansur Dt. Nagari Basa; Hadji Sjarkawi, Tengku B"y, Mochtar Husin, Sjech Ibrahim
Musa, Binanga Siregar glr. Sutan'Mangaradja, Hadji Abdul
Rahim Abdullah, Edward Doran Damanik, Muhamad Ali
Hanafiah Lubis (MAHALS), Anwar Nasution, Rumani Barus,
M. Arsjad Th. Lubis, Zatnal Abidin Nurdin, Hadji Muda
Siregar, H. Adnan Lubis, M. Sabri Munier, Ibrahim Usman,
Hadji AIi Usman, Muzani A. Rani, Willibrordus Hittam, H.
Mhd Basiuni bin H. Imran, Abdullah Jazidi, H.M. Marwan
Nur, Hadji Abdurachman bin Ismail, Darmawi Munawir,
H.M. Han-afi Gobit, Hadji Husain Qadry, Hadji Ruhajah
Abdulhamid, Sajid Abubakar Alayderus, Said Achmad, Ds
Wilhelm Johannis Rumambi, Drs La Ode Manarfa, Jakin
Intan Parmata, J.J. Detaq, H.S. Djamaluddin Dg. Parem'
ffia, Abdurahman Sjihaab, A. Pallawarukka, Abdul Muin
Daeng Myala, Siti Ramlah Aziez, Abdul Rahim Munier,
Daenf Miradja Lamakarate, Siswosudarmo, Mohamad Ari'
fin bin Abdulrahman, I Gusti Ketut Ngurah, A.J. Toelle,
Gulam, B.J. Manek, Alimin, Setiati Surasto, Kijai Hadji
Akrom Chasaeni, Mr Achmad Astrawinata, Kijai Hadji Mu'
nif, K.H. Dahlan Abdoelqohhar, K.H. Gozali Asj'ari, Lalu
Lukman. Abdulmadjid L. Mandja, K. Moch. Machfudz Effendie, Kijai Hadji Tjikwan, H. Bahrum Djamil, Mr Oei Tjoe
Tat, W.A. Rahman, Nj. Mr Tutilarsih Harahtp, Ds T. Si'
hombing, Urbanus Poly Bombong, Sarwono S. Soetardjo,
Karel Supit, Firmansjah, Ni. Tresna Sungkawati Garnida,
A.S. Dharta, A. Bakar St. Lembang Alam, Sjamsoe HarjaUdava, Pangkoe bin Oemar, P.M. Tangkilisan, Soedjono
Tjiptoprawiro, Usman Hamid, R. Moedjoko Koesoemodir'
djo, Achmad Bastari bin Achmad Daud, Marinus Johannes
Kappers, Djafri, Maimunah, H. Soetedjo, M.,{. Chanafiah,
Jean Torey, Soenarjo Umarsidik, Djoko Oentoeng, Achmad
Bushairi, Muhamad Djazulie Kartawinata, Utarjo, Raden
Umar Anggadiredja, Nur Sutan Iskandar, Sawirudin gelar
Sutan Malano, Sjamsulhadi Kastari, R. Hadji Duldjamil Adi443

mihardja, Sutan Mohamad Jusuf Samah, R. Usman Ismail,
Sapija Mathys, Ismail Kartasasmita, Usman Mufti Widjaja,
Soepardi, Slamet S., Karsono, Sumowarsito, Rd. Fatm-ah
Chatib Dzukhry Moehamad (Ratu Ifat), S. Notosuwirjo, R.
Hasan Nata Permana, Izaak Riwoe Lobo, R.A. Sri Kanah
Kumpul, W.A. Lokollo, R. Soelamoelhadi, K. Muhammad
Afandi, Dr T.A. Djalil, Dr Hasnil Basri, H. Husein Thaha,
Kwee Ik Hok, R. Iskandar, Andi Kasim, Rd. Apandi Wiradiputra, Ds J.B. Kawet, Mohamad Ahjar, A. Djoedjoe, Saharnad Sudjono, Soelaeman Effendi, Ds E. Uktolseja, A.M.
Joesoef Rasidi, Estefanus Kandou, H. Abdulhafidz bin Hadji Sulaiman, Mr R.H. Kasman Singodimedjo, Abdulwahab
Turcham, O.N. Pakaja, Raden Male Wiranatakusumah, Gulmat Siregar, Suxmantojo, R. Soendoro Hadinoto, Rustama
Ikrat, Moh. Fatchan, Hadji Masjkoer, Prof. Mr Sutan Takdir Alisjahbana, Hadji Abdulkabir, Moh. Achijad Chalimi,
Dachlan Loekman, H. Abdullah Afifuddin, Atang Moch.
Muchtar bin Tohir, Abdul Moe'in Usman bin Abdul Moe'in,
Jahja Jacoeb, Ismail Nongko, Dr Koesnadi, Samhudi, Hendra Gunawan, Otong Hulaimi, Hamka (Hadji Abdul MaIik Karim Amrullah), Roesni Tioetjoen, K.H. Moh. Mochtar Moestofa, Raden Moeljono Moeljopranoto, Kasimun, M.
Tahir Abubakar, K.R.T. Prakosodiningrat, Suparna Sastradiredja, H. Moh. Sadad Siswowidjojo, Aminuddin Muchlis,
Amir, Basuki Resobowo, Dr J.F. Mohede, Muhamad Tauchid, Abdurachman Said, Hidajatdjati, Oemar Said, Soedjatmoko.

lVakil Pemerintah:
Ketua: Saudara-saudara sekalian, rapat akan kami buka
tepat pada waktunja, akan tetapi karena Anggota jang hadir baru ada 298 orang maka rapat kami tunda.
(Rapat ditunda pada djam 20.06 dan dibuka kembali
pada djam 20.10).
Ketua: Saudara-saudara sekalian, sekarang Anggota jang
hadir telah mentjapai bilangan 327, sedangkan quorum
adalah 325, maka sekarang rapat kami buka.
Saudara-saudara sekalian, atjara rapat malam ini ialah
melandjutkan Pemandangan Umum babak ke-II. Pembitja444
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reen sekarang sarnpai kepada giliran An$gota iang terhor'
mat Saudara Drs Mang Reng Say. Saja persilakan.

Drs B. Mang Reng Say: Saudara Ketua dan rapat jang
kami muliakan, dalam pemandangan umum babak pertama dari fraksi kami telah berbitjara Anggota jang terhormat Saudara I.J. Kasimo. Oleh karena banjak fikiran dari
fraksi kami jang telah dikemukakan oleh beliau itu, ma'
ka dalam pemandangan umum babak kedua_ ini, aka,n kami kemukakan hanja hal-hal iang kami pandang perlu di'
ketengahkan atau diberi tekanan suara lagi, satu_ dan lain

!

1

berhubung dengan pendapat-pendapat dan pembitjaralsll'
pembitjaraan jang telah dipaparkan didepan rapat'rapat
Konstituante ini.
Saudara Ketua jang terhormat, dari mimbar ini saja mo'
rapat Konstituante iang mulia ini untuk sehon kepada
-toetettu'ngkan,
betapa pentingnjl fase jang_kini. tedjenak
n-gah kita lalui, Jakni fase penetapan .Peraturan Tata'terti6 Konstiutante.- Fase ini adalah penting, karena berhasilnja Konstituante melaluinja dengan selamat, akan men!
djamin kelak berhasilnja Konstituante untuk bersama'sania dengan Pemerintah menjusun Konstitusi Indonesia.jang
tetap, j"ttg akan mendjadi hukum positip jang tertinggi
tinglatnja dan jang semoga dapat melurunkan kedjajaan
Oan kebahagiaan atas bangsa Indonesia.
Penting, karena guna lantjarnja penu,naian tugaq, perlu
adanja teitebih dahulu garis-garis tjara bekerdja, tjara-tjara bekerdja jang dapat mengatur ketertihan bekerdja,_qul
pula untuk mengatur landjut _ pokok-pgkok atau hal-hal
j"ng belum tuntas dan bulat diatur oleh Undang'undang
basar Sementara L950 jang masih berlaku dan senantiasa
akan berlaku hingga saat berlakunja Konstitusi tetap itu.
Saudara Ketua jang terhormat, sekali lagi dari mimbar
ini saja menjerukan, agar bagaimanapun djuga, kita harus
mengakui telah adanja ikatan-ikatan hukum tertentu terhadap kita.
Ikatan-ikatan itu timbul dari dan bersumber pada Undang-undang Dasar Sementara 1950. Oleh karena itu tak
dapat kami 4endukung idee-idee iang menjimpang atau
beitentangan dengan Undang-undang Dasar Sementara itu.
Kita harus melihat kenjataan.
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Ada sernentara anggota jang guna memperkuat-pendapat
dan peqdirian mereka mengarnbit tjpntohltjontoh daripida
p.grkembangan penjusunan Konstitusi Perantjis dan Amerika Serikat.
Menurut teori ahli-ahli hukum ketatanegaraan
jang
-sement-arf serba rationalistip,
demikian antara lain
anggota
Konstitusi harus disusun oleh suatu Madjelis pembuat =,
Konstitusi,- sebagai perwudjudan kedaulatan jang ada
pada tangan rakjat dan negara.
Apabila kita meneliti pertumbuhan penjusunan Konstitusi negara-negara Perantjis dan Amerika serikat sebagai
pionir-pionir pentjipta written Constitutions, pertumbuhan
itu tidak pula seluruhnja sesuai dengan apa jang digambarkan oleh pembitjara-pembitjara sekitar materi ini.
Dan, Saudara Ketua jang terhormat, kenjataan hidup
kenegaraan kita dialam Indonesia ini telah bertumbuh
pula, selaras dengan iklim Indonesia. Tidak dapat kita
setjara mutlak-mutlakan memasang tjontoh-tjontoh asing
untuk menerangkan peristiwa-peristiwa dilingkungan hidup
bersama kita ini. Tiap-tiap manusia, tiap-tiap persekutuan hidup besar atau ketjil bertumbuh dari bawbh keatas,
dari tidak sempurna kekurang sempurna, kemudian ketingkat kesempurnaan sesuai dengan lingkungan atau sekitarnja. Meskipun tingkat kesempurnaan dibumi ini ber-

-

sifat relatip belaka.
Saudara Ketua jang terhormat, kita mempunjai sedjarah kenegaraan sendiri. Telah kita punjai tiga buah Konstitusi dengan nama berturut-turut: Undang-undang Dasar
Republik Ihdonesia (1945), Konstitusi Repufm Intonesia
Serikat (1949) dan Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia (1950). Ketiga-tiganja mempunjai warna
atau sifat jang sama, ialah: kesernentaraannja. Disini tersimpul arti bahwa hidup kenegaraan kita ada didalam tingkat peralihan menudju kekesempurnaan dalam segala segi
hidupnja. Ini berarti pula, bahwa Konstitusi-konstitusi itu
berturut-turut adalah Konstitusi-konstitusi peralihan. Adalah suatu asas d.alam politik hukum, bahwa hukum peralihan atau hukum transitoir itu terus berlaku hingga diganti oleh suatu peraturan hukum: jang tetap jang meng-

gantikannja. Tegas-tegas negara kita ini adalah suatu negara hukum (lihat ket€ntuan-ketentuan Undang-undang Dasar Sementara jang bersangkutan), sehingga djelas kiranja,
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bahwa aturan hukum iang sah harus dipelihara dan dihormati. Saudara-saudara tentu pula sependapat dengan

saja, bahwa sedjak adanja konstitusi-konstitusi itu dialam
Inhonesia, herturut-turut selama masa berlaku dan mengikatnja, rakjat negara Indonesia menilai tiap-tilP perbualan
dan iinOat<-tanduk siapapun d-engan mengudji pada ketentuan-ketentuan Konstitusi-konstitusi itu rnasing-masing,
sesuai dengan periode berlakunja.
Saudara Ketua jang terhormat, kita kini hendak berusaha untuk menetapkan Peraturan Tata'tertib Konstituante.
Hak untuk menetipkan peraturan ini didasarkan atas pasal
L36 Undang-undang Dasar Sementara berhubulgSn dengan
Sementara. Djadi bersumpasal
-ber Z6 Uidang-undang Dasar
pada suatu pasal Undang-undang Dasar Sementara.
Sidang Pembuat Undang-undqg Dasar kita ini dibentuk
atas da#r jang diletakkan dalam pasal 1_35 Undang-undang Dasar Sementara. Djadi _djuga .bersumber pada suatu
Dasar Sementara.
pasal
^ KitaUndang-undang
telah mengangkat sumpah dan meqjatakan djandji
untuk membantu-memelihara Undang'undang Das_ar peraturan-peraturan hukum lain-iaqg berlaku di Republik,In'
donesial Pun kewadjiban ini dioasarkan pada,pasal 136

Undang-undang Dasar Sementara berhubungan_.dengan p1sal 63 TJndanglundang Dasar, Sementara, jang djuga adalah
pasal-pasal dlri Undang-undang D_asar- Sernentara..
,
^ Satidara Ketua jang terhormat, demikian antara lain be'
berapa grepen afau-rabaan t_entang ketentuan-ketentg"tt
mengandung hubung.an {gngp Konstitufonitituii iang
-Rarenf
memang Konstituarite ala 1956 ini,
inte toita ini,
adalah kandungan Undang-undang Dasar Sementara 1950.
Sedari pernbitjaraan-pembitjaraan dalam rap_at-rapat Panitia Chuius Tata-tertib Konstituante saja selalu menjetukan, agff kita hendaknja djangan sampal_berpaling-diri
terlalu djautr dari ketentuan-ketentuan Undang+rndang
Dasar Sementara itu.
Hendaknia Konstituante diangan sryPai menimbulkan
precedent-piecedent jang tidak nltut ditjontoh. Konstituinte harui memberi tetidan taat kepada hulrum iang berIaku, karena ifu adalah suatu kebadjikan, adalah suatu
deugd, suatu virtu.
B[nar, bahwa kita dapat mengadakan tafsiran. Malahan,
dimana diperlukan, diharuskan mengadakan tafsiran. Per-

.
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timbangannja ialah, karena suatu peraturan huicum ltu
mustahil dapat mengatur semua segi persoalan. Tetapi taf'
siran itu, :hendaknja djangan sampai bertentangan dengan'
ketentuan-ketentuan atau djiwa peraturan jang bersangkutan itu sendiri. Tiap-tiap peraturan hukum tentu didasarkan atas beberapa asas pokok. Hendaknja tafsiran djangan
sarnpai berlawanan atau mengingkari asas-asas pokok ter'
sebut itu.
Atas dasar alasan-alasan dan pertirnbangan-pertimbangan
tadi, maka dalam pembitjaraan kami selandjutnja nanti
akan kami senantiasa berusaha berdiri diatas Undang-un.
dang Dasar Sementara itu, karena saja, demikian pula fratrcsi saja, tetap akan mendjundjungnja tinggi.
Saudara Ketua jang terhormat, jang hendak kita susun
ialah Peraturan Tata-tertib Konstituante. Pokok-pokok dasar telah dimuat dan diatur oleh Undang-undang Dasar Sementara dalam pasal-pasal 136 sampai dengan pasal L37.
Ada sementara anggota jang menghukum saja, bahwa kami terlalu legalistis dalam memberikan pandangan dan
membentangkan pendapat. Hukuman itu saja terima dengan senang, karena itu membuktikan, bahwa saja sete'
ngah berhasil dengan usaha saja untuk memelihara dan
menghormati hukum jang masih berlaku. Saja tetap men'
djundjung tinggi pertimbangan-pertimbangan jang didasarkan atas hukum, karena saja berpendapat, bahwa pertimbangan-pertimbangan sebagai itu haruslah prevaleren
diatas pertimbangan-pertimbangan politik.
Sampailah kini ,saja -diambang pintu pokok persoalar,l
jang sebenarnja hendak saja adjukan dimuka rapat jang
mulia ini. Ialah, mengenai wewenang menetapkan Undangundang Dasar. Untuk djelasnja, marilah kita bersama-sama membatja pasal Undang-undang Dasar Sementara jang
mengatur hal ini. Pasal 134 Undang-undang Dasar Sementara berbunji:,,Konstituante (Sidang Pembuat Undang-ufi.dang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnja menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia jang akan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara ini". Sedari pembitjaraan-pembitjaraan Panitia
Chusus Peraturan Tata-tertib Konstituante saja telah berpendirian, bahwa ketentuan pasal ini adalah merupakan
ketentuan dasar bagi badan jang diberikan wewenang untuk
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menjusun Undang-undang Dasar jang tetap. Apabila kita
membatja kata-kata pasal tersebut itu, djelas bahwa wewenang itu tidak hanja diberikan kepada satu badan sadja,
akan tetapi kepada dua badan, dalam hal ini kepada Pemerintah dan Konstituante. Disini tidaklah mendjadi soal
siapa jang lebih tinggi
buat apa pula didjadikan soal
-, kedudukannja bukandaripada jang lain. Jang lebih tinggi
lah Konstituante, bukan pula Pemerintah, akan tetapi hu'
kum jang mengaturnja.
Saudara Ketua jang terhormat, djikalau saja tidak salah
tafsirkan, ketentuan jang mengatur bahwa wewenang untuk menetapkan Undang-undang Dasar ini tidak diberikan
hanja kepada satu badan sadja, tetapi perlu kerdja-sama
atau ada pembagian tugas antara lebih dari satu badan,
ketentuan itu adalah perwudjudan daripada suatu asas hukum jang dianut dalam penjusunan Undang-undang Dasar
Sementara L950 ini. Asas, bahwa dalam melaksanakan kekuasaan kenegaraan jang pokok, hendaknja djangan satu
badan sadja jang memperoleh kekuasaan itu. Suatu asas
jang sungguh sesuai dengan djiwa demokratis. Memang,
lazimnja pendapat 2 orang adalah lebih mendjamin sehatnja dan keobjektipan daripada pendapat seseorang sadja.
Asas ini, Saudara Ketua iang terhormat, diwudjudkan
pula didalam pasal 1 ajat (2) jang berbunji: ,,Kedaulatan
Republik Indonesia adalah ditangan rakjat dan dilakukan
oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan
Rakjat".
Djuga dapat kita batja dalam pasal Bg Undang-undang
' Dasar
Sementara jang berbunji: ,,Ketjuali apa iang ditentukan dalam pasal 140 maka kekuasaan perundang-undang8r, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian ini, dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwa'
kilan Rakjat".
Memang, Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakjat dan
Konstituante adalah badan-badan iang berlain-lainan susunan dan tjoraknja, akan tetapi bagaimanapun djuga tidak dapat kita hilangkan asas iang mengatur kerdja-sama
antara mereka, satu dengan iang lain. Oleh karena itu, tak
dapat saja dukung idee jang mengehendaki, lebih tingginja
kedudukan Konstituante daripada alat-alat perlengkapan
lain didalam negara. Karena idee itu njata-njata bertentangan dengan ketentuan pasal L3 Undang-undang Dasar
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Sementara cian dengan djiwa Undang-undang Dasar Sernentara
itu sendiri.
" -saudara
Ketua jang terhormat, ,,Menetapkan Undangundang Dasar" bagi saja adalah satu pengertian hukum,
jang dalamnja tersimpul rangkaian beberapa perbuatan
hukum, beberapa aciies jang bertingkat-tingkat, tetapi jang
merupakan unsur-unsur jang tidak dapat dilalui atau ditiadakan, dan satu dengan jang lain merupakan rangkaian
jang bulat. ,,Menetapkan Undang-undang Dasar" itu bukan-

lah suatu perbuatan hukum tunggal, tetapi dalamr.ja tersimpul tingkatan-tingkatan jang selalu harus dilalui dalam
tiap-tiap penjusunan suatu peraturan hukum. Tingkatantingkatan itu ialah, merantjangkan rantjangan peraturan,
memusjawaratkan rantjangan peraturan tersebut, menerl

ma rantjangan peraturan tersebut, mensahkan rantjangan
peraturan dan tingkatan terachir mengundangkan (mengumumkan) peraturan tersebut. Saja mengutjapkan sjukur,
bahwa pendapat saja inipun rupa-rupanja bukan hanja
mendjadi pendapat saja sendiri sadja. Dalam pemandangan
umum babak pertama Anggota jang te,rhormat Saudara
Frof. Mr Muh. Yamin pun mengemukakan pendapat jang
sama. Sedari pembitjaraan-pembitjaraan dalam Rapat Panitia Chusus Peraturan Tata-tertib senantiasa saja mempertahankan pendapat saja ini.
Atas dasar arti jang saja berikan kepada pengertian hukum ,,Menetapkan Undang-undang Dasar" diatas ini maka
saja akan mentjoba membawa rapat Konstituante ini bertarnasja kealam pemandangan, jang menurut perkiraan saja
akan praktis mendjelma dalam suasana tingkatan-tingkatan
jang saja uraikan tadi.
Kita mulai dengan suasana bekerdja dalam taraf merantjangkan Rantjangan undang-undang Dasar baru. persoalan pertama ialah siapa-siapa jang berhak untuk mengadjukan rantjangan_undang-undang Dasar baru. Daram unaarigundang Dasar sementara tidak kita ketemukan atau akan

dapat diketemukan ketentuan jang mengatur hak ini se.
tjar.a t_egry. Lain halnja dengan Konstituii Republik Indonesia serikat 1949. Dalam Konstitusi itu dalam pasal 1g?
ajat. (1), de_ngan- djglqs diatur bahwa hak menladjukan
rantjangan Konstitusi hanja ada pada pemerintaf. Dalam
undang-undang Dasar sementara pasal itu tidak diambil
oper. Maka oleh karena itu hak untuk mengadjukan ran-

tjangan Undang-undang Dasar itu dibuka lebih lebar, sehingga baik Pemerintah maupun Konstituante mempunjai
hak itu.
Saudara Ketua jang terhormat, kalau saja tidak salah
dengar, maka telah ada suatu understanding, bahwa Pemerintah tidak akan mengadjukan rantjangan Undang-undang Dasar baru. Hal ini dapat kita simpulkan pula dari
djiwa Rantjangan Peraturan Tata-tertib Panitia Negara.
Ini berarti bahwa Konstituante sendirilah jang merantjangkan rantjangan Undang-undang Dasar baru itu. Tetapi meskipun demikian, hal ini tidak menghilangkan atau melenjapkan hak dari Pemerintah untuk mengadjukan rantjangan Undang-undang Dasar baru kepada Konstituante, apabila Pemerintah memandang perlu. Tidak ada larangan
terhadap orang jang tidak mau mernpergunakan haknja.
Dan saja kira, bahwa struktur politik Indonesia masa ini,
hingga pemilihan umum jang berikut, akan merealisasikan harapan saja ini. Oleh karena itu pula fraksi Katholik,
menjerukan, supaja Konstituante ini hdndaknja berusaha
sekuat tenaga, agar dapat menjelesaikan tugasnja dalam
djangka waktu selambat-lambatnja hingga pemilihan umum
jang akan datang.
Saudara Ketua jang terhormat, terang tergambar, bahwa
oleh karena Pemerintah dalam struktur politik di Indonesia dewasa ini, dapat diramalkan tidak akan mempergunakan haknja untuk mengadjukan rantjangan itu, maka dalam taraf merantjangkan Undang-undang Dasar b-aru, seluruhnja adalah dalam tangan Konstituante. Tetapi itu bukan karena keadaan, bahwa hak itu adalah hak jang eksklusif dari Konstituante, akan tetapi karena sesuatu hal
jang ada diluar daripada itu.
Saudara Ketua jang terhormat, meningkat kita kini ketaraf Memusjawaratkan Rantjangan Undang-undang Dasar
baru. Sesuai dengan bunji pasal 64 Undang-undang Dasar
Sementara maka Ketua Dewan Perwakilan .Rakjat, dalam
rapat Dewan Perwakilan Rakjat memberi kesernpatan berbitjara kepada Menteri-menteri, apabila dan tiap-tiap kali
mereka mengtngrninja. Melalui pasal 136 Undang-undang
Dasar Sementara, pasal ini berlaku pula terhadap Konstituante. Dalam Dewan Perwakilan Rakjat sewadjarnjalah
hak berbitjara para Menteri ini dihubungkan dengan hak
mengadjukan usul Undang-undang dan hak untuk mem45L

beri pendjelasan mengenai beleidnja, jang mungkin digu-

gat oleh para Anggota Dewan Perwakilan Rakjat. Memang
tugas Pemerintah dalam ikatan team bekerdja dengan
Dewan Perwakilan Rakjat mengharuskan adanja ketentuan sebagai itu. Dan hal itu adalah pula perwudjudan daripada asas Parlemen jang dianut dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950. Menteri-menteri harus berbitjara guna mempertahankan sesuatu tin^dakan kebidjaksana, annJa, bail< dalam lapangan perundangan-undangan rrraU.
pun dalam lapangan Pemerintah.
Tetapi Saudara Ketua jang terhormat, lainlah kira-kira
akan terdjadi dimedan Konstituante ini. Saja kira kalau
benar-benar Pemerintah tidak akan mengadjukan Rantjangan Undang-undang Dasar baru maka jang njata nanti ialah bahwa tidak seorang menteripun jang akan mempergunakan haknja itu, uit eigen beweging, atau op eigen initiatief. Dan kalau harapan saja tidak meleset, rnaka jang
njata nanti ialah bahwa pun dalam taraf memusjawaratkan
Rantjangan Undang-undang Dasar baru ini Konstituante
sendirilah jang akan bekerdja. Konstituante sendirilah jang
mengolahnja hingga masak semasak-masaknja.
Saudara Ketua jang terhormat, marilah kita landjutkan
tindjauan kita ini ketaraf berikutnja, ialah menerima Rantjangan Undang-undang Dasar baru. Sesuai dengan bunji
pasal 137 ajat (2) dan (3) maka apabila taraf. memusjawaratkan Rantjangan Undang-undang Dasar baru itu telah ditutup, maka Konstituante memasuki pembuatan hukum baru, ialah menerima Rantj'angan Undang-undang Dasar Baru itu. Menerima ini, sebagai suatu perbuatan hukum, adalah hak eksklusif Konstituante, jang mempunjai
akibat-akibat hukum jang djauh. Apabila telah dipenuhi
sjarat-sjarat hukum untuk menerima Rantjangan Undangundang Dasar baru itu, maka akibatnja ialah Rantjangan
Undang-undang itu tidak dapat dimusjawaratkan lagi, dan
terhadap Pemerintah peristiwa ini menimbulkan kewadjiban-kewadjiban jang berat.
Sebagai landjutan dari taraf jang lalu, maka dengan selesainja penerimaan Rantjangan Undang-undang Dasar baru
itu, sampailah kita ketingkat pensahan Rantjangan Undang-undang Dasar baru itu oleh Pemerintah. Hak ini adalah hak eksklusif Pemerintah, tetapi hak ini adalah suatu
hak jang terbatas dan dibatasi oleb Undang,undarlg Dasar

Sementara sendiri, jang tidak memberikan alternatief kepada Pemerintah untuk dapat berbuat lain, selain hanrs

mensahkan rantjangan itu dengln segera. Bagi saja
dengan adanja perintah ini maka pensahan oleh Pemerintah itu, adalah suatu hak jang sangat terbatas dan dibatasi,
sehingga hanjalah semata-mata merupakan suatu bloot formele handeling belaka. Ada sementara anggota jang mengehawatirkan, bahwa Pemerintah mungkin- menolak Rantjangan Undang-undang Dasar Baru jang telah diterima
itu, atau mengubahnja.
Saudara Ketua jang terhormat, berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan diatas, kemungkinan-kemungkinan itu akan sangat minimal. Tetapi apabila Pemerintah
toch berbuat demikian, itu adalah tanggung djawabnja sendiri. Memang adanja orang djahat tak dapat ditjegah,
meskipun dengan kekuatan tentara, polisi, djaksa dan
tebalnja buku-buku hukum. Hanja, Pemerintah jang membandel itu akan dihadapkan pada public opinion, dengan
sanctie jang akan didjatuhkan oleh rakjat negara Indone-

tit"oo"ra

Ketua jang terhormat, taraf pengundangan Undang-undang dasar baru jang telah disahkan, adalah suatu
tindakan jang termasuk hukum tata-usaha, sehingga dengan
sendirinja adalah ditugaskan pada Pemerintah. Konstituante dapat, bersama Pemerintah, menetapkan formulir
pengundangan Undang-undang Dasar baru itu, sesuai dengan ketentuan pasal 137 ajat (2) alinea ketiga Undangundang Dasar Sementara tahun 1950.
Kiranja djelas, Saudara Ketua, bahwa dengan lukisan
saja tadi, keehawatiran sementara anggota, jang mengatakan, bahwa apabila Konstituante tidak ditempatkan pada
kedudukan jang terting$, maka sangat besar kemungkinan Konstituante tidak akan berhasil menunaikan tugasnja,
dapat dikatakan tidak beralasan lagr menempatkan Konstituante sebagai badan jang tertinggi, dengan menegaskannja dengan kata-kata jang djelas dalam Peraturan Tata-tertib Konstituante, menurut saja implicite mengandung
pembahan Undang-undang Dasar Sementara. Dan, Saudara Ketua jang terhormat, Konstituante tidak ditugaskan
untuk merubah Undang-undang Dasar Sementara ini, karena prosedur perubahan Undang-undang Dasar Sementara
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diatur tersendiri dalam bab tersendiri, jakni dalam pasal
140 dan pasal 14L.

' Dan dari mimbar ini saja bertanja: ,,Apakah jang niendjadi alasan untuk mengchawatirkan ketentuan-ketlntuan
undang-undang Dasar sementara? Kalau ketentuan-keten.
tuan undang-undang Dasar sementara dichawatirkan akan
dilanggar, manakah djaminannja bahwa ketentuan-ketentu.
an Peraturan Tata-tertib Konstituante tidak akan dilanggar
pula, meskipun ketentuan-ketentuannja djelas, tegas dan
terang-benderang? Manakah jang lebih fundamental, Un.
dang-undang Dasar sementara-kah atau Peraturan Tata-

tertib Konstituante-kah?'t.

Saudara Ketua jang terhormat, kesimpulan saja, dan de_mikian pula kesimpulan fraksi saja ialah, dengan adanja
ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar Sementara jang
kini masih berlaku,. telah _ ditampung keinginan-keinginan
saudara tersebut. Tidak ada alasin rintuk iirawatir. Sekali
[qgi adlnja o11ng djahat jang melanggar hukum tak dapat
dibasmi, meskipun dengan peraturan hukum jang sempirrna bagaimanapun. Itu sudah merupakan manusia, kodrat

sifat baik dan buruk.

Sebelum saja mengachiri pembitjaraan saja ini, ingin
saj? menjamhut uraian Saudara Mi Kosasih " purwaneEajang bagi saja sangat menarik. Saudara Mr Kosasih, Ea.
1at
lam uraiannja menggolongkan pendapat-pendapat didilam
ge-dqng :Konstituante ini dalam dua gotongan pendapat,
jakni:
golongan I:
Konstituante dalam fungsinja untuk menjusun Undang-undapg Dasar baru-meinititi kedaulatan tertinggi diatas Presiden, diatas Pemerintah, diatas Dewan
Perwakilan Rakjat, dan
golongan II:
Konstituante dalam fungsinja menjusun Undang-un{"ttg Dasar adalah ondergeschikt kepada kekuaiaan

Pemerintah.
saudara Ketua i?ttg lerholmat, analisa atau constatering
saudara Mr Kosasih ini tidak lengkap, sedikit menjimpang
dari kebenaran. Kalau kedua gotoirgan itu benir-b'enar
ada, maka harus ditambah pula satu golongan lain, iarah:
golongan jang berpendapat, bahwa Konstituante sebagai badan jang turut berwewenang menetapkan Un454

,dang-undang Dasar, adalah sedjadjar dengan partner'
nja ialah Pemerintah.
Saja tetap berpendirian,, bahwa Undang-undaRg Dasar
Sementara tidak mengenal sistim subordinatie. fidak mengenal sistim jang menempatkan Pemerintah diatas Dewan
Perwakitan Rakjat, atau Dewan Perwakilan Rakjat diatas
Pemerigrtah, Konstituante diatas Pemerintah; ataukah Pemerintah diatas Konstituante. Jang ada hanjalah tugas-tu'
gas kenegaraan jang specifiek untuk masillg-masingnja,
jang mesti dilaksanakan dalam hubungan'hubungan ker'
dja-sanaa. Jang lebih tinggi adalah hukum, jang mengatur
pembagian tugas kenegaraan tersebut.
Saudara Ketua jang terhormat, baik Presiden, baik Dewan Perwakilan Rakjat, baik Konstituante, baik Pemerintah, mereka hanjalah alat-alat perlengkapan Negara, iang
datang dari Rakjat dan oleh Rakjat dan untuk Rakjqt.
Apakah Konstituante lebih ,,dari Rakjatl', lebih ,rolgh Rakjat", ataukah tebih ,,untuk Rakjaf' daripada alat-alat perlengkapan lainnja?
Saudara Anggota jang terhormat Mr Kosasih mengata'
kan, bahwa bilamana Ko'nstituante berwewenang untuk rnenjusun Undang-undang Dasar baru, adalah kontradiktoir

bilamana Konslituante tidak dapat menjimpang dari ke'
tentuan-ketentuan Undang-undang Dasar Sementara. Karena demikian, Undang-undang dasar iang dls_uquq itu
akan menggantikan Undang-undang Dasar ini. Oleh kare'
na itu tidak dapat kita mendjundjung tinggi Undang-undang Dasar Sementara iang sekarang berlaku ini.
Saudara Ketua jang terhormat, saja mentjoba menjam'
paikan pernjataan Saudara Mr Kosasih ini. Konstituante
ini, baik membentuknja, maupun susunannja ataupun wewenangnja, bersumber pada Undang-undang Dasar Sernentara. Selama Undang-undang jang baru itu belum diun-

dangkan dengan keluhuran, kita tetap terikat kepada
Undang-undang Dasar Sementara.
Lalu nanti tentu timbul pertanjaan: Bagaimanakah
halnja, karena kita telah mengangkat sumpah dan_ menjatakan djandji untuk membantu memelihara Undang-un'
dang Dasar Sementara, lalu sesudah kita mendjalagkan
tugas kita, jakni menetapkan Undang-undang Dasal baru
selesai, kita menguburkan Undang-undang Dasar Semen'
tara itu? Bila ada pertanjaan sebagai ini, maka saja dia455

itu

mernang telah diwasiatkan kepada
kita oleh Undang-undang Dasar Sementara sendiri".
Mengenai hal-hal lain, akan saja uraikan nanti dalam
pembitjaraan sepasal demi sepasal.
Sekian dan terima kasih.
_wab: ,,Penguburan

_ Ketua: Saja persilakan Anggota jang terhomat Saudara
Siauw Giok Tjhan.
Siauw Giok Tjhan: Saudara Ketua jang terhormat, dalam
pemandangan umum babak kedua ini iaja akan membatasi diri mengenai beberapa persoalan saala sebagai tambahan dari apa jang telah dikemukakan dalam babak pertama.
Soal pertama, ialah soal Panitia Persiapan Konstitusi,
jang tern_jata perlu dipertegas kedudukan dan tugasnja,
supaja tidak menimbulkan kesulitan pada hari kemudian.
Dalam pemandangan umum babak pertama, .ada beberapa
anggota pembitjari jang menjetudjui pikiran, supaja Panitia Persiapan Konstitusi itu hanja mengadjukan satu
pendapat sadja sebagai adanja pemungutan suara. Terhadap usul itu saja mengemukakan keberatan saja, karena 4iterimanja usul tersebut akan berarti adanja Anggota Konstituante kelas satu jang berhak memutuskan dengan pemungutan suara, walaupun bersifat sementara, karena putusan itu harus disahkan dalam rapat pleno lagi

untuk memenuhi sjarat Konstitutionil, jaitu diterima dengan 2/3 djumlah suara anggota jang hadir, sedang sedjumlah anggota lainnja praktis nanti hanja merupakan
anggota kelas dua karena tianja merupakan ,,stemvee"

untuk memperbaiki kemenangan atau mengurangi keka.
lahan perimbangan suara fraksi-fraksi besar. Lagi pula

adanja Panitia, jang merupakan ,,penwakilan" Konstituante tidak mentjukupi apa jang ditentukan dalam Undangundang Dasar Sementara mengenai Konstituante. Oleh
karenanja, maka saja telah mengemukakan pertimbangan
pada sidang Konstituante, apakah tidak lebih effici6nt
untuk mengadakan pemeriksaan persiapan ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar dengan membentuk komisi
menurut kebutuhan dengan mendjamin semua aliran dalam Konstituante itu mempunjai seorang anggota dalam
komisi itu. Tjara bekbrdja komisi itu saja setudjui apa
jang diusulkan oleh Saudara Kasimo.
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Dengan mengemukakan pertimbangan itu tidaklah berarti, bahwa saja menolak adanja Panitia Persiapan Konstitusi jang bekerdja tanpa mengambil kep_utusan aBa-ap_a,
jaitu sepeiti rantjangan Panitia Chusus. Hal ini_perlu di'
tegaskan, karena dari sambutan Saudara Asmara Hadi jang
saja hormati, saja mendapat kesan, balwa Saudara Asma'
ra Hadi telah salah menangkap pembitjaraan saja. Saja
menjetudjui adanja Panitia Persiapan Konstitusi, iang tidak diberi hak untuk memutuskan apa-apa.
Panitia Persiapan Konstitusi itu menurut pendapat saja
bukdn merupakan perwakilan Konstituante iang represen'
tatif. Tetapi Panitia Persiapan Konstitusi itu harus mentjakup semua aliran jang ada didalam Konstituante ini, dari
fraksi jang paling besar hingga jang paling ketjil halus
mempunjai utusan didalam Panitia Persiapan Konstitusi itu,
bukan untuk mendjadikan Panitia Persiapan Konstitusi
itu ,,perwakilan" jang representatif dari Konstituante,
melainkan dengan maksud supaja Panitia Persiapan K-onstitusi itu dapat mendaftarkan, meregistrasi pendapat dari
semua aliran mengenai suatu rantjangan ketentuan Undang-undang Dasar, supaja adanja pgqdap?t-pendapat semui aliran itu akan mempermudah djalannja permusjawa'
ratan dalam rapat pleno, karena tiap orang Anggota sudah
mengetahui terlebih datrutu pendapat-pendapat dari semua
aliran.
bukanlah suatu
Djadi Panitia Persiapan Konstitusi
ketenfuan politik, me'
badin jang dapat
-atatmemutuskan suatu
tehnis Konstituante untuk menghimpun
lainkari suatu
pendapat semua aliran iqttg ad? didalam Konstituante,
i"ng akan mempermudah djalannja permusiawaratan.
K-arena Panitia Persiapan itu suatu aparat-tehnis iang
tidak perlu memutuskan apa-apa; dl" diuga lu-kan perwapenrakilkilan, maka mestinja jang-diutamakan
an berimbang, metaint<an-adanja utusan dari semua aliran,
jang menjampaikan pendap_at mengenai suatu rantjangan
ketentuan Undang-undang Dasar.

itu

-

_

t#rh

Tetapi sedjak pembitjaraan dalam Panitia l!e_ga1a _mengenai- Panitia Persiapan Konstitusi itu terasalah, balwa
fr-aksi-fraksi jang besar sangat berkeberafhn, apabila frak'
si-fraksi rakiasa mempunjai djumlah utusan iang sama
seperti fraksi perseorangan dan timbullah keinginan u_ntuk
m6ngadakan sbmatjam ,,kiesquoti6nt" iang memang dapat
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menimbulkan kesan salah tentang sifat panitia persiapan
^
Konstitusi itu.
Adanja sematlagr ,rkiesquoti€nt" itu dapat menimbulkan
,kesan
salah seolah-olah panitia Fersiapan Konstitusi itu
a{aJah ,,Dewan Perwakilan Ketjil" Konitituante. Bukti lagr, bahwa dapat menimbulkan kesan salah itu ialah dengan
adanja _upul supaja Pa,nitia persiapan Konstitusi itu haija
mengadakan satu pendapat sadja Jrng dihasilkan oleh pemungutan suara.
semua kesan salah ini harus dilenjapkan, saudara Ketua,-pjali sekali lqgi saudara Ketua, feitu dipertegas sifat
Panitia Persiapan Konstitusi itu, jaitu bukan',,De#an perwakilan" Konstituante. Panitia pbrsiapan Konstitusi *unljakup semua aliran, dalam arti mulai-dari fraksi jang paling besar hingg.q fraksi perseorangan mempunlai ut"udan
didalamnja. Panitia Persiapan Konititusi tidak " meng"d"kan pemungutan suara dan oreh karenania wadjib ilrelapor]<an semua pendapat serta arasan-alasairnja jdns ait umukakan dalam rapat-rapat panitia persiapin koilstitusi
mengenai suatu_rantjangan ketentuan undang-undang Dasar pada pleno Konstituante. Apabila dalam meniusui panjtia Persiapan Konstitusi itu ditentukan adanja "sematjam
,,kiesquoti6nt", maka ketentuan angka-bagi itu bukan unty5 nlgnjempurn_akan perimbangan perwikilan dalam panitia Persiapan Konstitusi sebagai sjarat muflak, melainkan sebagai suatu kompromi untuk m"emuaskan trit<si-tritsi raksasa dalam menerima adanja panitia persiapan Konstitusi itu.
Tugas Panitia Persiapan Konstitusi berdasarkan sifat
Panitia Persiapan Konstltusi itu mestinja jaitu:
a. Mendaftarkan dan melaporkan kepada Konstituante
semua pendapat serta alasan-alasanJa mengenai suatu
undang-undang Dasar j"ng dikemukakan
laltiangan
dalam rapat-rapat panitia- persiapan l{onstitusi.
b. Menghimpun din melaporkan kepior xotrstituante semua hasil penjelidikan-penjelidikan dan laporan-laporan komisi mengenai leinagai matjam hal untuk dipat
meratakan pengetahuan para Anggota Konstituairte
tentang suatu persoalan lehnis ;ririais dan soal-soal

lain jang penting.
'soal panitia Fersiapan
_- s.l,?ldiutnla dalam hubungan
Konstitusi ini untuk memberi bahan pertimb*ng"n jing
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objektif kepada para Anggota Konstituante, perlu saj? tam'
bahkan beberapa keterangan terhadap pendjelasan Sauda'
ra Hamid Algadrie dalam babak pertama iang memberi la'
poran
tentang tjara bekerdjanja Panitia Negara.
- Saudara
Hamid Atgadrie melaporkan, ketika Panitia Negara mengambil putusan untu! mengadjuk-an s?!u usul
iantjangan Tata-tertib, dan tidak dua seperti rentjana se'
muli, maka Saudara Muhamad Yamin jang mendjadi p.rentjana kedua-dua rantjangan Tata-tertib,'ternjata telah
menjetudjuinja. Pun Saudara Yamin rnengatakan telah
menjetudjui ketika diputuskan untuk menga4iukaq rantjanlan fata-tertib kepada Panitia Persiapan Konstitusi.
Saudara Ketua, keterangan Saudara Hamid Algadrie ternjata kurang lengkap, dalam arti ia tidak menerangkan,
nlhwa Saudara Muh. Yamin sedang berada dilu4r negeri
ketika Panitia Negara mengambil keputusan untuk meng?djukan hanja satu rantjangan Tata-tertib kepada Panitia
P-ersiapan Konstitusi.

OIeIi karenanja, saja rasa adalah hak Saudara Yamin
untyk mengg-unamelanggar djandji atau ikatan
-kantanpa
iesempatan berbitjara tlalam rapat_ ,pleno ini luat

mempertimbangkan kemungkinaq ryeng-aq?kan pemeriksa'
an lfrn, jaitu.dengan membentuk komili-komisi me_nurut
kebutuhair, tanpa mengadakan Panitia Persiapan- Konstitusi. Putusan terserah kepada rapat pleno sendiri.
Saja merasa sajang, bahwa Saudara Ya-min-iang tela.h
mem"erlukan datang 0i Bandung, ternjata tidak dapgt ryenggunakan kesempat-an berbltjara dalqm_ babak ke-II ini, sesetjara mendadak.
bab diserang penjakit
Saudara Ketua, berhubung dengan p-engalaTan b3!wa
djalannja rapat sesuatu panitia dap_at_ diumumkan dalam
ripat pleno,- dan apa jang dikemukakal oleh seseorang
eriggofa sesuatu panitia dalam rapat l-"tt!u jpg. tersan_gtanpa izin Panitia itu sendi'
kutlan itu dapat digunakan
ri untuk menggugat pendirian seseorang Anggota_ dalam rapat pleno, mafa aea laif sekali djika lapat pleno
ini mempefhatikan persoalan diatas dalam rantjangan Peraturan Tata-tertib jang kita hadapi sekarang ini untuk menetapkan terbuka atau tertutupnja rapat Panitia Persiapan

-

-

Konstitusi itu.
Menurut pendapat saja terbukanja rapat Panitia Persiapan Konstitusi dapat menimbulkan kerugian besar bagi
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petmusjawaratan rapat-rapat pleno. Apabila rapat-rapat
Panitia Persiap.an K_o.nstitusi terbuka, maka .pers .dafrat
mentjatat ap_a jals_dikemukakan oleh seseorang Anggbta
HaI Ini bdiarti
f9lqgri pendapat aliran iang diwakitinja.panitia
persiapan
lidak memungkinkan seseorang Anggota
Konstitusi untuk meng€mukakan pendapat sementara dari
aliran _jang diwakilinja atau pendapat -pribadi dalarn hal
ia belum m9nd1p_at kesempatan - mengadakan perun$_inga4 terlebih dahulu dengan pimpinan organisisinja.
Kerugian lain ialah, bahwa Anggoia itir akan rfrerasa sriiit
untuk mengubah pendiriannja dalam rapat-rapat preno, karena alasan-alasan prestise. Pun alasan-alasan pr-estise itu
akan dapqt memaksa fraksinja untuk menduiiung terus
pendapat jang sudah terlandjur dikemukakan oleli wakil,
nja dalam Panitia Persiapan Konstitusi.
Kesulitan-kesulitan itu tidak akan dialami, apabita rapat
Panitia Persiapan _ Ko_nstitusi bersifat tertutup, sehinfga
pendapa! jang terlandjur dikemukakan dalam- rapat-rapat
Panitia Persiapan Konstitusi itu selama djalannja permusjawaratan dapat dikoreksi tanpa merugikan pr-estise siapapun djuga.
Saudara K._fur, disamping itu saja akui bahwa rakjat
berhak mengikuti perkembangan pembentukan Konstitusi
dengan teliti. untuk keperluan ini kita tidak perlu mengadakan rapat-rapat Panitia Persiapan Konstitusi terbuka.
saja pertimbangkan untuk mengadakan ketentuan dalam tata-tertib bahwa Panitia Persiapan Konstitusi selalu
menjusun laporan untuk pers, dimana dilaporkan semua
pendapal mengenai suatu rantjangan ketentuan Undang.
undang Dasar tanpa ryenjebut nama anggota jang naenjatakan suatu pendapat itu atau aliran jang diwikitinja.
Pers jang mengumumkan laporan itu dapat mengumum-kan
reaksi-reaksi setudju atau tidak. Berlasarkan reaksi
pers- atay . pendapat umum, tiap aliran dapat mengudji
pendapatni-?- ialg s,ementara itu i"ng dikemukakannja didalam Panitia Persiapan Konstitusi dan dapat mempbrtirn"
bangkan _untuk pe{npqtahankannja atau mengubahnja
tanpa risiko menderita kerugian piestise.
Dengan
demikian rapat-rapat panitia persiapan
__
-djalan
Konstitusi bersifat setjara betul-betul hanja persiapan,^ di
mana diberikan kesempatan kepada semua -aliran untuk
mengudji pendapat-pendapatnja jang sementara itu tanpa
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dibatasi oleh alasan-alasan prestise dan rapat-rapat pleno;
djadi mempunjai arti membuka kesempatan mengubah
pendapatnja tanpa dibatasi oleh alasan-alasan prestise untuk mentjapai synthese jang sempurna selama permusjawaratan berlangsung.
Ringkasnja, saja lebih setudju rapat-rapat Panitia Petsiapan Konstitusi itu bersifat tertutup, tetapi laporan rapatrapat Panitia Persiapan Konstitusi
dengan tidak menjebut nama atau aliran
diumumkan, supaja rakjat dapat
mengikuti perkembangan pembentukan Konstitusi dengan

teliti.

Sekian Saudara Ketua, terima kasih.
Ketua: Saja persilakan Anggota jang terhormat Saudara

Dr Koesnadi.

Dr Koesnadi: Assalamu alaikum warachmatullahi

waba-

rakatuh.
Saudara Ketua dan sidang Konstituante jang terhormat,
pertama-tama, saja merasa bersukur atas kebidjaksanaan
Saudara Ketua, jang telah membuka kesempatan berbitjara bagi para Anggota jang belum mendaftarkan diri dalam babak pertama.
Ketetapan Saudara Ketua jang tidak berpegang teguh
kepada pokok-pokok elementer tjara bersidang
untuk
memindjam kata Saudara Ketua jang terhormat Mr Witopo
akan tetapi dalam batas-batas tertentu memberi kelonggaran, telah saja signaleer sebagai suatu djiwa specifiek jang terdapat dalam sidang-sidang Konstifuante ini.
Adjakan-adjakan mentjari persesuaian dengan niat ichlas
dari Saudara-saudara dari Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.)
jang disambut baik oleh beberapa fraksi lainnja, adjakan
bersynthese dari Saudara jang terhormat Soedijono Djojoprajitno dengan harapan betul-betul atas dasar keichlasor, tjara memimpin rapat jang berganti-ganti dan meliputi segenap aliran jang ada dalam Konstituante ini, alhasil, Saudara Ketua, dalam keseluruhannja saja melihat
suatu semangat kerdja-sama, suatu kehendak ichlas untuk
bersynthese dan mentjari suatu hasil jang dapat kita ka-

takan nanti, bahwa hasil

itu

adalah hasil kita bersama

dengan penuh keichlasan dan kejakinan.
Dengan djiwa jang demikian pulalah, Fraksi Madjelis
Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) akan ikut berusaha
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memeliharanja .dan mendapatkan perumusan dalam segbnap soal, baik jang berat maupun jang ringan.
_ Djiwa jang demikian pulalah jang dikehehdaki oleh un.
dang'undang Dasar sementara kita pasal Lg7, dimana semq?_ putusan Konstituante harus ditetapkan dengan suara
sedikitnja 2/g dari anggota jang hadir dalam rapat jang
sah.

Maka dari sudut ,,synthese" pulalah filsaf ah 2/B dari anggola jang hadir harus kita pandang.
Saudara Ketua,_ angka sedikitnja 2/B dari anggota jang
hadir dalam keadaan pada waktu ini merupakan Z/g X
324 - 2L6.
. Mengingat pengalaman pemilihan para Ketua tempo hari, maka glgka 216 ini dapat ditjapai oleh setiap gbtong-

an atau blok, dimana terdapat perbandingan suaia z[0

dan 220, s,ehlngga djika sampai terdjadi pertentangan jang
demikian hebatnja, dalam sidang jang beianggota menirruJ
quorum minimum, kemudian pada waktu pemungutan suara_ ada kedjadian luar biasa, sehingga suatu golongan ti9ft _ datang sama sekali, sidang akan-tetap dapat mengambil keput_us11 berdasarkan 2/3 anggota jang h-adir itu, aiika jang hadir hanja precies tjukup qudrum itu (gZ4) sadja.
saja rasa hal ini tentu telah diinsafi sepenuhnja oreh
saudara Pemimpin-pemimpin fraksi dan kedJadian ini pasti tidak akan terdjadi, bahkan lebih banjak kemungkinannja mereka jang akan merasa dirugikan- akan tida[ hadir
s3pa sekali, ?gar quorum tidak dapat tertjapai dan sidangsidang_ Konstituante tak dapat berdjalan. lnitatr jang di6kuti oleh saudara jang terhormat siauw Giok TjtianlAkan
1"1"pi. laja pertjaja, _bahwa situasi sematjam itri, insja At.
lult, . flail perlu terdjadi. Dalam praktekhja hal sem-at3am
ini tidak akan mendapat persetudjuan segenap pimpiiran
{r3ks.i, partai dan rakjat pada umumnja. Dan dictalim prakteknja pada saat pemungutan suara jbng menentukan-nanti akan dikerahkanlah segenap anggoti dan akan datang
kurang lgbih 480 anggota, seliingga- angka jang harus di-tiap.ai untuk menghasilkan sesualu keputusan loatatr 2/g
480
320.
Dan dalam penga_laman kita sampai saat ini angka ini
sukar untuk dapat _ditjapai oleh satu blok sendiri, iehingga tidak mungkin kita
mengadakan suatu keputusan.

x

-

Iii

pula merupakan suatu hal jang perlu mendapat perhatian kita.
Saudara Ketua jang terhormat, oleh Panitia Chusus,hal
ini telah dibahas setjara mendalam dan antara lain mengemukakan pendapat kedua dari Bagian VI (Pemungutan
suara) alinea 4, 5' dan 6 untuk memungkinkan mentjapai
sesuatu keputusan.
Dengan istilah 2/3 X 2z3 anggota sidang, berarti ntrg:
ka jang harus ditjapai hanja 4/9 X 480 r- 213, dan dalam prakteknja angka ini mudah dapat ditjapai oleh sesuatu blokvorming, dengan akibatnja sebenarnja telah meninggalkan pendirian ,,2/3 daripada anggota jang hadir"
dalam sidang jang sah (menurut Undang-undang Dasar
Sementara pasal 137), untuk mana harus tertjapai angka
2/g X 480 : 328, dan dalam prakteknja itu akan bearti
mempergunakan suara ,,terbanjak mutlak" dengan :segala
akibatnja.
akibit-akibat inilah jang tergambar oleh para Saudara
pembitjara jang terdahulu, ialah kesulitan-kesulitan jang
mungkin akan datang, djika nanti timbul penggeseran kekuatan dalam Parlemen, djika pembikinan Undang-undang
Dasar baru nanti berdjalan berlarut-larut sehingga ter.
susul oleh pemilihan umum jang akan datang, jang menghasilkan suatu pemerintahan jang mentjerminkan perimbangan jang lain daripada perimbangan di Konstituante
dan dapat mengakibatkan bermatjam-matjarn kesulitan dan
bahkan clash sama sekali.
Maka dalam sidang-sidang jang terdahulu timbullah
'
bermatjam-matj'am analisa tentang- arti kerdja-sama antara Pemerintah dan Konstituante ini.
Satu pihak mempertahankan Undang-undang Dasar Sementara, dengan pasal-pasal L34, 136 dan 137-nja. Sedangkan dipihak lain tak mau mengpkui hak tersebut dan ha-

nja memberikan hak sekedar formaliteit sadja

kepada
Pemerintah dan sebagainja, dan rnasing-masihg pihak mempertahankan pendiriannja dengan gigih sekali, sampai
membawa soal-soal jang tidak ada hubungannja dengan

materi ini, jang hampir-hampir sampai
kalau tidak bajang seberangkali zudah sampai kepada phase agitasi
narnja tidak perlu diadakan dalam ruang sidang'ini.
Kemudian mendjadi pertanjaan bagi kami, kalau nanti
timbul perbedaan interpretasi soal,,kerdja-samanja Peme463
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rintah dan Konstituante", antata ,,Konstituante dan pemerintah", siapakah jang akan menentukan keputusan clan
pendapat
terachir? Maka terbajanglah siatu instansi
jang ada i"gg
ialah:
,,Mahkamah Agung dan/atau presiden".
tetapi, saudara Ketua, perlulah kita melarut-larut,kanAkan
persoalan ini sampai kesana dan mempertangguhkan
.
^
penjelesaian Peraturan Tata-tertib ini dengan menunggu
,,uitspraak" dari kedua instansi tersebut?
Menurut hemat kami segala persoalan jang
-dan berlarut-larut
tent-ang kedudukan hukum Konstituante
kemungkinan
clash antara Pemerintah dan Konstituante dapat ferhindar, djika kita memandang soal ini dari sudut iealiteit
kenjataan {an_.b-erp_egang teguh kepada filsafah ,,2/B angjang
gota
!radir", dan djangan kepada tjara ,,2/3 X z/g
anggota sldgngl', pun djangan kepada tjara penjeresaian
menurut Bab IV pemungutan suara pasal 4, S: 6.Saudara Ket_ua jang terhormat, dengan memegang teguh
pendirian ,,2/3 anggota jang hadir" -terpaksa t<ita harus
bersynthese_dalam membahas sesuatu soal. Dan djika dalam satu sidang tidak tertjapai, dalam 2 kali, atari g kali
FelFry dlpat ditunda sampai sidang jang akan ditentukan
lebih landjut; dan sambil menjelesailian atlara-atjara
jang
lain, masing-m.asing blok, (fihak) mentjari -djalan penjeter
saian d.eng4 tjara memberi dan menerima,-sehini;ga-djika. tertjapai.sudah synthese, diadakan lagi sidang i*S 0.rpat-pepberikan keputusan dengan suara Z/B angg-otalang
hadir dalam sidang jang sah.
Dengan demikian maka terdjaminlah suatu himpunan
pendapat__dan sebagian besar fraksi-fraksi dan Anggotaanggota Konstituante, jang berarti pula pendapat pirtaipartai dalam negara kita. Dan djika toch -sudah- mena;aoi
dukungan dan persetudjuan masing-masing dewan partai
jrng _mengh-asilkan suara 2/B anggota jrng hadir tadi, saja jakin tidak akan timbul kesulitan-liesulitan dan clash
antara Pemerintah dan Konstituante jang masing-masing
didukung oleh partai-partai jang sama-sama mendapatkan
synthese tersebut, sebab walaupun nanti tersusul olbh pemilihan umum lagi, partai-partai itu pulalah nanti jans
akan menentukan.
saudara Ketua, kesimpulan dari uraian saja diatas adalah sebagai berikut:
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1.

F'

2.

ff
f

baiam p6lundingen-perundingan kita rneh$enai Korl.
stitusi kita harus berpegang teguh kepada pegangan
,,2/3 dari anggota jang hadir" untuk mendapatkan
suatu keputusan, dan tak dapat menjetudjui tjara ,,2/3
kali 2/3 anggota sidang"; pula tak dapat menjetudjui
tjara penjelesaian menurut pendapat kedua alinea 4,
5 dan 6 dari Bagian ke VI ,,Pemungutan Suara".
Kita harus mempraktekkan keinginan-keinginan kita
bersama untuk bersynthese dan berusaha keras mentjari djalan keluar setjara mernberi dan menerima me'
ngenai sesuatu soal sampai tertjapai satu penjelesaian jang didukung sebagian besar partai-partai dan
golong-golongan, sehingga terdjamin. pula continuiteit
harga keputusan itu selandjutnja bahkan semoga pula
berabad-abad kemudian.

Menghilangkan rasa tjuriga terhadap kemungkinan
tindakan pemerintah jang akan mempersulit keduduk'
an dan hasil kerdja Dewan Konstituante ini, dengan
pengertian bahwa hasil iang tertjapai dalam Dewan
Konstituante adalah hasil pula dari partai-partai jang
mendukung Dewan Konstituante dalam Dewan Per'
wakilan Rakjat, walaupun nanti akan timbul pergeseran kekuatan-kekuatan dalam pemilihan urnum iang
akan datang.
Dalam teks jang kita terima dan iang dirumuskan
4.
oleh Panitia Redaksi dan Panitia Pelapor menurut
keterangan wakil-wakil kami dalam Panitia Chusus,
terdapat kesalahan dalam Bab VI Pemungutan Suara
mengenai pendapat pertama alinea 2 dan 3 (halaman
11). Disitu semua kata-kata ,,2/3 X 2/3 Anggota sidang" hendaknja diganti dengan ,,2/3 Anggota jang
hadir dalam Sidang Konstituante jang sah".
Saudara Ketua jang terhormat, bagian kedua uraian sa'
ja ini saja tudjukan kepada soal Panitia Persiapan Konstitusi.
Fraksi kami dapat menerima prinsip iang terdapat
dalam bentukan Panitia Persiapan Konstitusi dengan komisi-komisinja dengan sjarat sebagai berikut:
1. Soal bentuk. Panitia Persiapan Konstitusi tidak merupakan suatu Konstituante ketjil iang memutuskan
sesuatu dengan pemungutan suara, sebab nanti masih

3.

I

l;
i:
t:
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perlu lagi mengadakan Perattiran Tata-tertib terseru
diri dan menjulitkan kedud-ukan Dewan Fleno Konstituan,te se,bagai telah tergambar oleh beberapa
Anggota jang terhormat dengan adanja kelas-kelasan
2.

Anggota
'Soal tugas. Panitia Persiapan Konstitusi hanja dapat
kita setudjui dalam fungsi:
a. mempersiapkan dehgan tjermat dan teliti materi
dari Konstitusi.
b. mendiskusikan materi tersebut setjara mendalam
dan membentuk ko'rnisi-komisi diskusi serta djika
.perlu mentjari bahan-bahan didalam dan diluar
negeri agar tertjapailah sesuatu "Symposium",
suatu penjimpulan pengertian-pengertian jang
ada didalam dan diluar negeri mengenai materi
tersebut
c. Dimana Fungkin menghasilkan suatu pendapat
bulat dari djiwa rnateri jang merupakan bagian
dari Undang-undang Dasar Baru nanti. Djadi tidak dengan tjara pemungutan suara akan tetapi
setjara pendapat bulat. Dalam hal ini kami dapat
menjetudjui saran dari Saudara-saudara jang ter-

3.
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Djika tak terdapat suara bulat mengenai sesuatu
materi hendaknja dapat disimpulkan dalam beberapa pendapat, jang perlu diadjukan kepada sidang
. pleno Konstituante agar ditjarikan perpaduan dan
' synthese menurut filsafah ,,2/3 Anggota jang
hadir", seperti telah saja uraikan dimuka.
Dalam Panitia' Persiapan Konstitusi harus, tetap terdjamin duduknja semua aliran jang ada dalam Kon'stitu4nte, walaupun hanja terdiri dari seorang. Dengan
djelas kami memperkuat sistim tabei III ditambah
dengan jang telah disetudjui oleh Panitia Chusus,
agar dengan demikian terhimpunlah sudah segala
usaha, pendapat jang ada dalam lingkungan keluarga
Konstituante. Maka dari itu kami tak dapat menjetudjui pendapat kedua sub g (45) jang menjebutkan
bahwa aliran jang hanja mempunjai seorang wakil,
dapat menundjuk Anggota-anggota jang lain, sebab
mungkir,Arggota lain itu nanti tak akan membawa
'suara aliran jang asli itu. Sebaliknja Saudara'Ketua,

:

kafni dapat rnempertimbangkan untuk rnember.ikan
, ,kedudukan

kepada Anggota Panitia Persiapan Konsti'
dari fraksi iang wqlagp,un hanja tertusi jang
"darl berasal
seorang sadja, untuk dlduir dalam beberapa
diri
komisi dimana ia memandang dirinja adil alau berminat penuh, dengan pengertian, bahwa duduknja
dalam beberapa komisi itu tidak akan merugikan dja'
trannja perundingan-perundingan dalam komisi-komisi
itu, dan djangan sampai mengakibatkan tunggu'
menunggu.
Pokoknja, asal dapat disesuaikan dengan pelaksanaaRnja setjarl praktis dan tak merugikan komisi-komisi chusus
itu dalam pekerdjaannja
Pergantian: Tenaga-tenaga iang masuk dalam Panitia
Persiapan Konstitusi harus daplt mentjurahkan tenaganja
sepenrihnla dan sedapat mungkin ahli benar dalam persoalan-persoalan jang dihadapi dalam komisi chusus. mereka masing-masing. Berhubung dengan itu, kami .meman'
dang essentieel sekali bahwa tenaga-tenaga Anggo_taanggota Panitia Persiapan Konstitusi itu ama! mqdah
Oapat diganti oleh tenaga-tenaga llit se-fraksi jang
ahli menghadapi soal-soal dalam komisi-komisi
diinggapnja
chusiri. D-ari sebab datarn- Panitia Persiapan Konstitusi
tersebut tidak diadakan pemungutan $uara dan hanja pem'
bulatan suara sadja, tjaia demikian rasanja tak mgn{a$f

keberatan. Bahkan iebaliknja, menambahkan vitaliteit
dan activiteit serta ketinggian mutu dari Panitia Persiapan
Konstitusi tersebut. Tegisnja, Saudara Ketua, kesimpulan
saja ialah:
1. Kami dapat menjetudjui saran Saudara-saudara iang
terhormal Mangunsarkoro dan Anwar Sanusi, lgar
Panitia Persiapan Konstitusi hanja mengadjukan
satu rumusan sadja, asal terdapatnja rumusan tersebut itu dengan suara bulat. Djika tidak bulat, hendaknja Panitia Persiapan Konstitusi berusaha memperkeuntuk
tjil djumlahnja
- pendapat-pendapat sehingga
pleno
dan
membahas
Konstituante mudah
liewan
mentjarikan Penjelesaiannja.
2. Pergantian keanggotaan Panitia Persiapan Kon,stitusi

haris dapat diatur lebih dinamis d-engan arti kata

penggantian Anggota dapat didjalankan antara dua
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sidang pleno menurut pasal 45 sub e dan f, dengart
mempergunakan sub f dan e dari pasal 45 pendapat I.
3. Undang-undang Sementara, bagian kedua uraian saja,
saja untuk meingin saja menjumbangkan
'pikiran
ngembalikan persoalan-persoalan jang dikemukakan
oleh Saudara jang terhormat Soedijono Djojoprajitno
pada proporsi iang sebenarnja.
Saudara Ketua, kalau fraksi kami berpegang teguh kepada Undang-undang Dasar Sementara, itu tidak berarti
bahwa kita dengan buta mengikuti segala sesuatu jang
sudah tak sesuai lagi dengan masjarakat kita sekarang,
akan tetapi walaupun belum memuaskan bagi kami, Ian-

taran Undang-undang Dasar Sementara itu sudah mendjadi
persetudjuan bersama, maka wadjiblah bagi Madjelis Sjuro
Muslimin Indonesia (Masjumi) menurut kejakinan agama
kamf, rnematuhinja, sebelum ada Undang-undang Dasar
baru.

DJusteru karena kita insjaf akan ketidak-sempurnaan
itu, kita telah bersama-sama mengadakan Pemilihan Umum
jang mendjelmakan Dewan Konstituante ini, dengan mak'
sud ,mernbentuk suatu Undang,-undang Dasar Baru iang
sesuai dengan keinginan masjarakat sekarang.
Saudara Ketua, kalau kita berpendirian bersetia dan

berpegang kepada Undang-undang Dasar Sementara, kita
masudkan bahwa dalam membahas Undang-undang Dasar
Baru nanti, agar kita mempunjai suatu basis dan pegangan
pokok jang dapat kita pergunakan bersama sebagai suatu
pegangan bersama dalam rangka Negara Hukum jang kita
djundjung tinggi.
Dan berdasarkan pegangan bersama itulah, kita semua
mempunjai suatu polok pangkal jang sama. Sebab, Saudara Ketua, hanja dengan satu pokok pangkal jang samalah kita dapat berunding dan menghasilkan sesuatu bersama.

Saudara Ketua, dengan berlakunja Undang-undang Dasar Sementara, maka sudah berlalulah masa berlakunja
Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat, begitu
pula berlalulah sudah berlakunja Undang-undang l)asar
Republik tahun tg45 dengan berlakunja Undang-undang
Dasar Republik Indonesia Serikat. Segala sesuatu itu adalah merupakan rangkaian evolusi dalam revolusi kita.
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Dan s€karang kita sedafig menjusun Undang-undang Dasar
Baruo berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 1955.
Kalau Saudara jang terhormat Soedijono Djojoprajitno
dan kamipun demikian, tak puas dengan Undang-undang
Dasar Sementara itu, marilah kita masukkan inti-inti dan
sari-sari dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia
1945 dalam Undang-undang Dasar Baru nanti tentu sadja
dalam batas-batas serta pengertian-pengertian jang sesuai
dengan keadaan dan kenjataan sekarang.
Itulah Saudara Ketua, sekedar pendjelasan mengenai
maksud fraksi kami untuk berpegangan kepada Undangundang Dasar Sementara, ialah tak lain agar dalam mem'
bitjarakan materi Undang-undang Dasar Baru iang begitu
berat dan sulit ini, kita dari berbagai-bagai aliran rnem"
punjai satu pegangan dan pokok pembahasan bersama,
ialah Undang-undang Dasar Sementara. Sebab kami iakin
hanja dengan satu pangkalan jang sama dan satq pegangan
jang sama kita dapat berunding dan menghasilkan sesua'
tu perumusan persoalan.
Disamping itu Saudara Ketua, kami amat merasa sajang, bahwa Saudara jang terhormat Soedijono Djojoprajitnb dalam membahas persoalan ini selalu berpegangan
kepada Undang-undang Dasar Sementara.
Dalam menghubungkan dengan sedjarah pembentukan
Undang-undang Dasar Sementara itu beliau mengalamatkan kepada fraksi kami kata-kata iang sama sekali tak
benar dan dapat dianggap sebagai agitasi, jang kalau djuga
dilajani dengan agitasi, maka kami takut sifat ,,kekeluargaan", sifat tenang dan ,,hadjat bersynthese" jang telah
iaja kemukakan diatas tadi, akan hilang kar-enanja 4"t
mendjadikan Dewan Konstituante ini suatu debatingcJub
suatu sidang ,,aku benar", dimana masing-masing ideologie jang pokok pangkalnja berbeda'beda tak ,mungkin
akan terdapat suatu keputusan siapa iang benar dan siapa

-

jang salah.
Lebih baik kita berpegang teguh kepada pendirian jang
sehat, ialah: ,,menghargai pendirian orang lain", dan men'
tjari titik-titik persamaannja, agar tertjapailah kehendak
bersama. Saja berpendapat, bahwa hal ini akan dapat tertiapai, sebab kami dari Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin
Indonesia (Masjumi) jakin, bahwa semua frbksi dan partai
adalah bertudjuan baik dan bermaksud membangun negara
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jang telah kita 'proklamasikan bersama dan telah kita'
pelihara bersama pula.
Pada achirnja Saudara Ketua, djika Saudara i"ttg terhormat Soedijono Djojoprajitno menghubung;liub_ungkan
partai kami dengan kata-kata: Konperensi Medjq Brrndar,
imperialis, kapitalis, Tandjung Morawa, Linggardjati, F.tv-ilie en zo voort en zo voort, kami hanja ingin menundjukkan kepada sedjarah, bahwa pada kenjataannja pld? perundingan-perundingan Linggardjati dan Renville Madjelis
Sjuro nlusiimin Indbnesia (Masjumi) tidaklah ikut menjetudjuinja dan tentang Konperensi Medja Bundarnja s€rl'
diri sedjarah dan dunia telah mengetahui, bahwa Kabinet

jang diiimpin oleh Madjelis Sjuio Muslimin Indonesia

(Uaij umi)-lth, ialah Kabinet Burhariuddin Harahap-lah", iang
telali membatalkan Konperensi Medja Bundar, terlepas
dari soal perdjoangan-perdjoangan politik,iang berlikuliku menge-hai froseduf ratificafienja- dan' pbhafsirannja.
Dengan kata-kata jang sederhana inilah, Saudara Ketua,

saja riengtrarap dapat-memberikan pengeltian .tentalg
pendirian partai danFraksi Madjelis gjyto Muslimin Indoiresia (Masjurni). Uraian ini kami sudahi dgngan adjakan
dengan adjakan mentjari titik-titik persamaan
bersynthesb,
-mentjoba
mbnghilangkan sebab-sebab persiTPangan.
dan
Dengan memohon petundjuk serta keridlaan Allah Subhandhu Wa'ta Alla insja Allah dapatlah kita bersama melintasi segala kesulitan jang akan kita hadapi dengan
memakai dasar-dasar:
1. saling harga-menghagai,
2, mendjauhkan
-teman diri dari menjakitkan dan melukai
sedjawat Anggota Konstituante,
batin
3. .membatasi diri dalam perdebatan-perdebatan me'
ngenai,materinja dan djangan mengenai orangnja
atau fraksinja,
4. berusaha keras dengan semangat memberi dan me'

mulia ini ialah: Dalam waktu singkat menjelesaikan
_ _ Undang-undang._Dasar baru kita.
Sekian, terima kasih.
:Ketua: Saja persilakan Anggota jang terhormat Nonja
Adiani Kertodiredjo.
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N,j. Adiani Kertodiredjo: Assalamu alaikum walalai kunna warachmatullahi wabarakatuh!

Saudara Ketua dan sidang iang terhormat, pada pernandangan umum babak pertama, fq-qksi kapi- Partai
Nahdlatilt Utama (N,U.) telah memperljfatkan k_einginan,
untuk berusaha mempertjepat terwudjudnja Konstitusi
N"gutu kita, jang kita liaraft<-an, Te,rnjata- bahwa-keinginan
t<arii ini mendapat sambutan baik dari sebagian b_esar- pga
pembitjara. Hal ini sungguh ryengggmb-irakan kami, kaiena s"eAint-sedikitnja telah ada titik pelsamaan jakni
keinginan mempertjepat djalannja peruldingan: Ddngan adanfa titik- persamaan ini mudah-mudahan permusjaiaratan liita berdlatan dengql tjepat dan lanti.ar.
Siudara Ketua iang t-erhormat, disamping itu klpi.melihat kesan, bahwi Rantjangan Peraturan Tata-tertip -ian-g
sidang, s-ebagai buah
aiiampaikair kepada paia
-pada Anggota.
umumnja dapat diterima' mesusaha'Panitia Cliusus,
kipun disana-sini masih perlu diadakan perubahan, tambahan dan penjemPurnaan.
Oleh karena itu sebagai tambahan kami dalarn pemandangan umum babak t<J lt ini, kami mengh"{"p agar kita
sepasal dqryt- sepasal,
Aipit segera memasuki pe_qllitjaraan
jang
terasa tidak sesuai,
Ori *L"?gantiierta meiobak-r ipa

menjemp-rirnakan apa iang dirasa kurang s€rrlpurrls;
Sauaara Ketua, diantari pasal iang sangat menarik perna[ian kami dan' ingin kariri adjukan gsyl perubahqnnj?
ialah pasal 7 bab II bahagian II, perubahan mana '[<amr
usulkan sebagai berikut:
'-f . ,- fonsiitiante tidak mengqda$a_n. rapat- padS !Yl"l
n"*idhan, hari Djum'at; hari Ming-gu dan .Hari'hari
Besar resmi. Ahian iang kami adjuEan ialah _mengenai tidak diadakanri;a_ fap3t naAa bulan Ramadhan
berpeirdapit bahwa pada_ bulan.I.titu karenu
sebut kaum Muslimiri sedang menunaikan kewadjiban
Djadi {qngkah baiknia .djika pa-d1 waktu
J""g'n.rat,
-rnereka
iiberi kebebasan dari tugas lain jang
itu

-

i"*i

berat Pula.
har! Pjg.*'"t, berdasarkan .,pelg:
Z. Adapuir mengenai
-sudah-sudah
digzul\?n qgar supaja ini
ahrdan jang
dihapuslian-sadja, artinja tidak diadakan rapat_.

demikian Konstituante ki!" ini akan mendap-atDengan
-pfinghargaan
sebesar-besarnja dari rakjat iang sebafcan
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gaian besar beragama Islam, bahwa hari Djumoat itu adalah
hari jang dimuliakan.
saudara Ketua, pendirian fraksi kami tentang sahnja
keputusan dengan m,engingat banjaknja pembitjara-pemlitj"{. jang menjetudjui, jaitu supaja ini-ditetapkan' 2/B

'

-,i
I

djumlah Anggota jang hadir dalam rapat Koistituante

jang sah.

Saudara Ketua, disamping

itu sekali lagi kami mengha-

I

turka! panjak-banjak terima kasih atas uiul jang diutjap-

kan oleh r-awan-kawan sefraksi kami tentang'pemungtitan
suara dengan setjara bebas dan rahasia, dimana usul terjang baik, dan fomuleringnja
sebut
-mendapat sambutan
akan kami sampaikan besok pagi seperti apa jang tetatr
Saudara Ketua harapkan.
Sellndjutnja mengenai kedudukan Panitia persiapan
__
I_(op_stitusi, menurut pendapat fraksi kami, fungsinja tidaklah djauh berbeda dengan sifat kedudukan pariitia"chusus jang merumuskan Rantjangan Peraturan Tata-tertib
sebagaimana jang sudah berdjalan itu.
Demikianlah Saudara Ketua, tentang perubahan-perubahan redaksi dan mengenai hal-hal lalnnja insja Auarr
akan kami kemukakan pada pembitjaraan sepaial demi
sepasal.

Sekian, terima kasih.
Assalamu alaikum wa'alai kunna warachmatullahi wa-

barakatuh!

(Beberapa Anggota: Wa'alaikum Salam).

Ketua: sekarang saja persilakan saudara Hamid Arga-

drie.

Mr Hamid Algadrie: saudara Ketua dan sidang jang terhormat, sebelum saja mulai uraian saja ini, rasinia lertu
{j-ug" s_aj? menj_anlbut_ sepatah dua fatah kata apa-jang
dikemukakan oleh Saudara siauw Giok rjhan jang menja"lakan, bahwa keterangan saja jang dinamakan ,japoran"

It"u kurylg lglgkap; itu menurul keterangan" Siudara
siauw Giok rjhan dan apa jang dikemukakan itu kete-

rangan saja sendiri.
Keduanja-berdasqr pada ingatan belaka,' saja tidak tahu
siapa. j."trg benar
qiapa lang salah, sairdara Ketua,
-dan
jang
jang
tetapi
benar
tidtk dibantah oteh saudara siauw
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Giok Tjhan ialah bahwa Saudara Muh. Yamin turut serta
Panitia Persiapan Konstitusi itu.
membitjarakan
"Ojuga
turut menjesal, bahwa. pa_q mahm ini Sau'
Saja
dara"Mufr."Yamin tidali dapat hadir dalam sidang iang
saia uraikan ini ianjak hubungmulia ini, karena apa jang-Aiuiaikan
oleh Saudara Yamin
innSu dengan apa jang
dalam babak Pertama itu.
Saudara Ketua, perlu djuga saja sedikit - menjambut
pidato Saudara Ma-ng l.ng Say jang rupanja sedjadjar
h.ngtn pidato Saudari Yamin. Oleh karenanja -nanti-dalam
ur.iin sbSa ini saja sangat menjesal sekali, lahwa dengan
menjamnirt piOatd Saudara Yamin itu saja akan turut ser'
takair diuga Saudara Mang Reng S"y.
Saudara"Ketua jang terhormat, uraian s-aja-dalam babak
te-if itti, d.ttgan seidirinSa merupakan landjutan uraian
Uraian saja ini sebagaimana
ii;u dalam baiak pertama.
^pada
dua pokok persoalan, jaitu:
dii<etahui berpusat
1. hubungan antara kekuasaan Konsituante dengan Un'
dang-undang Dasar Sementara;
z. p"riu tidaknja adanja Panitia Persiapan Konstitusi
itau kalau disingkatkan: P.P.K.
Saudara Ketua, dalam membahas persoalan p-ertana dt'
ng.n t.nOitinl" iaja akan mene'mui-Sauclara Muh. Yamin
.iO.f"* pemfahas"an itu dan djuga Sauddra Soedijono Djojoprajitno.
'-'F.iroalan
kedua, tjukup saja bahas dalam !"Pu\. perta-O"tt
oietr karenanja tidak begitu perlu untuk diulangi
*r,
dalam babak kedua ini.
SauOara Ketua, mengenai hubungan kekuasaan antara
Konstituante dengan Uidang-undang Dasar Sementara ini,
p"rtr t ifa kembali kepada febqrapa prinsip d1n sedjarah'
hluofuri kita sedjak rirulanja didasarkan kepada kedaulat'
Segala- sesuatu dqlary lingkungan pemeiintahan
t"fijat.
"bersuriber
pada kedaulatan- ra-kjat itu. Prosedur
"n
harus
iang semestinja berlaku dalam negara baru,
lilt normal
adalah demikian:
Kemerdekaan Pemerintah sementara konstituparlemen
Pemeundang'undang dasar
ante

rintah- tetap.

-

-

Prosedur ini tidak berlaku dalam Negara kita. Prosedur dinegara kita malahan sebaliknja daripada prosedur
jang normal itu, ialah:
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kedaulatan -:. .Undang-undang ,Dasar
fenjerahan
pspsrintah
sementara
parl6men

sementara L
- Parlemen tetap
Konstituante
:
dang.undang
Dasar
tetap.
__

rnentara

se-

un:

:

Karena prosedur jang tiaat normal

ini, rnaka sekamenghadapi k-esulitan daram menentukan kekuasaan Konstituante sekarang ini.
_tugas Konstitlrante iang utama pada masa sekarang ini
adalah memulihkan kembali kedaulatan rakjat, jang ilrenl.ang kita

bentuk Konstituante Oene;t nid.i;;i;"
9i.]*l'dalam
kedaulatan itu dari'
jang

segala tekanan dan ikatan
diakibatkan oleh prose_dur jang tidak ,normal tadi, dengan
tidak membuta terhadap kenjataan-trcenjataan
sedjarah selarna beberapa tahun jang lampau ini.

Beberapa kenjataan ifu perlu' dikemukakan disini setiara lebih tegas. Kenjataan, 'bahwa undang-undang Dasar
s_ementara jang kit_a punjai sekarang ini, set<alipun meng{?ryi perubahan dalam pembentuk-an Negara-Kesatuan,
tidaklah sekali-kali bersumber kepada ked-aulatan rakjat,
bahkan sebaliknja b-ersumber kepada politik kompr6mi
ial.g menghasilkan Konperensi Mbdja Bundar, sekdripun
se'tjara resmi dikatakan bahwa undang-undang Dasar-sementara itu adalah buatan kita sendiri.
Sia_p1 jang hadir dalam Konperensi Medja Bundar, antara lain saudara Yamin, mengetahui benai-benar, bahwa
kedaulatan barulah,diserahkan setelah terdapat persetuMedja
Bundar
{iuan . tentang perdjandjian Konperensi-tidak
-

dan undang-uqrfang Dasar sementara;

sebaliknja

sebagaimana setjara resrni dikatakan.
Undang-undang^Dasar Sementara itu mempunjai fungsi
i_ang tert:entu dalam perdjandjian Konperensi uedja BundT; pqdang-un{ang Dasar Sementara- itu harus mendjam-in, bahwa hasil-hasil Konperensi Medja Bundar itu tidak

.

dilenjapkan oleh kedaulatan rakjat dalam bentuk parleIngn maupun Konstituante pilihan rakjat, "Dengan- latar
lgl-ak_ang igg tlemikian itulah kita harus, rnembatja pasar
134 dan'L37 Un@ng-undang Dasar Sementara jang" m6nge,
h_e$a!j, bahwa undang-undang Dasar .ditetaplian-bersai,ra
oleh Konstituante dan Pemerintah. Maksud ,,bersama,,
dalayn Undang-undang Dapar Sementara :itu memang benar-benar bersama, saudara Ketua. Dalarn segara tinaattanduk dalam arti bahwa tiap-tiap.pasal RantJangan un.

dang=undang Dasar harus oip$ojui .oleh Konstituante
A"tt"F.ttteri"ntatr untuk
--i"lip. rnendjadi pasaLp-asal Undang'un-

o"r"t i""g"d"lr* Tjqt:ot s6tcati jq"g"q P.gngulan
lan"at" pertqma. .Sebagai $ifaQ]9n
S"iiEo" T"nii"

a""e-

;t-hr[

p;tid

5 risalali pidatonja seba-gai bert]<ut:
nieriutuskan dan inenerima,Un$-ang:Yldang

Oatam-

"ir-iri"takat,
harus Oitatut<an bersama-sama oleh Konstituante
Dasar
-p"*erintah,
sedang pengesahan -dan pengqmynan
A*
djalan
ilitur- ;iil"krkil' oieh P6rn^erin"tah sendiri". Tetapi
Saudara Yamin i!u. saja IT? bti*J-air..tlrOur.i n1.nmemulihkan
kedaulatan rakjat, te6;T"h djalan--untuk
kedaulatan ratjat
i"ii;;b"iitn;" mliupar..at penundukan
;;idd"p h;rilk#p6*lKonperensi lVledja Bundar dalam
Undang-undang Dasar Sementara'
Saudara Keiua, saja telah memtatja pidato. Saudara

il;ltf

yamin dengan ietiti untut me,nemukan argu{".1gll Tglgpendjel-

ia berpendapat, bahwa Konstituante sebagai
rffi;" k"A;irG6ti iakj,at harus tunduk Pfda ketentuan

apa

UrrO"ng-undang Dasai Sementara sebqgai,pl$-J^.l1?""
p-oritifl<o*proilri Konpqrensi Medjl Bundar dqn alat untuk
itu. Argumentaii jang-demiki11q itg qala
in*"0i"*in'potitik
"k.temutjn
dalam pldato Saudara Yamin itu' Tanpa
lid;k
S*autu yainin mengatakan dalam pagina 4,
saia sitir Saudara Ketua:
lYg*s
,,Saja tegaskan bahwa kita harus melaksa-n?5an
Konstitusi'
pas-al-pasal
menurut
kita seb;;ri A"igota
Kita tid;[ ditLib"ol.hkutt kelua-r dari pasal-pasal itu
dan t<ita- iiaa[ pua mempunjal- yewels1g ]19!8.1da'
kan peruUrttu" fada segati q"til Konstitu'si 1950 ilo"'
Saudara Ketua, tij* katakan bahwa -pendirian Saudara
yamil j.ng Ol*if.i"ii itu tidak disertaf suatu alasan. .Sesaja untuk memberikan
ffi;i 'peit*n"nkanlatr pada
'
saja utingi Saudara Ketua, sealasan itu setiara 6hti,
rriu-O"ptt membenarkan pendirian Saudara
iiar* l"ft"ii
- Ang^gota Konstituante- telah bersumpah
V"ai". Tiap-tiap"
t"Orit g-unt"?n g . D a sar S ement ar a. S etj arl prin;"tiil;d"
-r"dir'*n
itu berairti menundukkan
;iiiit
iing deriitian
p6"aj"f*""n kedarilatan ra\jat p.qd? p_endielmaan hasil

;rdiil;t.ri

'K;-n}ilili- ru*di" Bun{g, "mengorlq4_kan
iittg tiaat .4"p"! ,11!,tli*t4

prinsip-untuk
Umfr" Uta seme"siinia tidak
t-"[nir, 6t"pi iebatit<njq mgntjarf djalan TggShiaypkan
kedauiri:rr-ip teiln.f,- mengLidupkai dan memulihkan
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latan . rakjat ke.mbali dengan tidak menutup mata akan
kenjataan-kenjataan jang
-lain, bersifat tehnis itu.'
perkataan
saudara Ketua, kita harus kem.
- Pung?n
bali !ada..$jalan iang,normal, kembali pada prinsip, bah-

wa .Konstituante sendirilah J-ang memilunjai wewenang
mutlak untuk membuat undang-undang basar dengan
tiqgk dapat dihalangi oleh giapapfn djuga"diluatnia:----'
_ 5"*i ulangi sekali lagi, saudara retua, kita harus kembali pada prinsip, bahyla-Konstituante sendirilah jang mempunjai wewenan€_ mutlak untuk membuat undang-[ndang
D;sar {engan tidak dapat dihalangi oleh siapaprin djuga

diluarnja.

ketentuan dalam-undang-uiroing Disar
sementara dengan q.endlrinja
harus diberi 6rti jan[ sesuai
s_egala

{.qTg_tn prlnslp !adi, dan tidak sebaliknja sebalaimana
ditjoba oleh Saudara Yamin.
saudara Ketua, dallm hal ini kita sangat beruntung,
ka*jang
pasal-pasal
undang-undlng Dasar- sementara
lena.
diartikan
mentjampuri
kekuasaan Konstituante "aaa:
{apat
lah sedikit se:kali dj_umlahlja_
dan tidak tegas redaksinja:
-LB4

Pasal-ppsal

itu

adalah pasal

dan

1BZ.

Pasal 134 mengatakan:
,,Konstituante (Sidang Pembuat Undang-undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah ielekas-rekasm_enetapkqn Undang-undang Dasar Repubtik Inlla
donesia iang lkan menggantikan-undang-undang Dasar

Sementara ini."
Pasa1 itu tidak mengatakan tjaranja bersama-sama itu
dan sama sekali lidqk mengatakan, bahwa undang-undang
Dasar harus dise'tudjui oleli Konstituante dan perierintahl
Pasal 137 m-e-ngatakan, bahwa rantjangan undang-undang
Dasar harus disahkan oleh Pemerintah, tetapi tiri.ak dika-lakan, bahwa Pemerintah dapat menolak atau merubah
undlng-undang. Dasar itu. Terserah kepada kita sekarang

untuk memberi arti jang lebih tegas pada kata-katl

,,bersama-sama" dan ,,mensahkan dengan segera,' dalam
pasal- 134 dan 137 undang-undang Dasar sementara itu,
sesuai {engan pemulihan kembali kedaulatan rakjat atau
sesuai dengan djiwa Konperensi Medja Bundar.

saja rasa pilihan jang demikian itu tidak terlalu sulit
Frgi Anggota-anggota sidang iang terhormat ini, ketjuali
beberapa orang, seperti Saudara Yamin.
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Rumusan lengkap tentang pasal 1 dan 2 rantjangan-Pe

raturan Tata-teitib-akan kita-kemukakan dalam pembitia'
raan sepasal demi sepasal nanti, sezuai tiengan pemulihan
kedaulatan rakjat.
Sekarang saja sampai pada penjelesaian soal dengan
Saudara Soedijono Djojoprajitno.
Dalam pidafonja dalam babak ke II Saudar_a Soedijono
tidak menggolongkan saja pada orang iang hendak me'
mulihkan kedaulatan rakjat.
sedjak dalam Panitia chusus terdapat perpg$-aan paham
antara Saudara Soedijono dengan saja,_tetapi tidak mengenai prinsip pemulihan kedaulatan_ Konstituante, tetapi
tenta-ng tjaranja memulihkan kedaulatan itu.
Saudarl Soedijono mula-mula hendak memulihkan ke'
daulatan itu dengan tidak menghiraukan adanja Ul{1ng-

undang Dasar Sementara, sed_ang saiq hendak memulihkan
kedaulatan itu dengan memberi arti lain pada Undangundang Dasar Sementara dengan djalan intergrgtasi.Dalam babak pertama Saudara Soedijono telah melepas'
mula-mula itu dan bersedia pula-.mekan pendirian jang
-interpretasi
nerifia djalan
iang._ s?ia -usulkan, sekalipun
kata-katainterpretasinja itu masih berbed_a deng?x saJa.
Saja pertjaja selangkah demi selangkah kesulitap-kesuk-efjil ini, akan dapat kita atasi pula,. asal sadja
litan"jang
- soedijono ingat, bahwa sjarat Fertama ilmu
saudara
,
strategie adalati menambah kawan dan tidak menambah
lawan.

Mudah-mudahan dengan uraian saja iang pendek ini
suasana gelap jang meliputi hubungan _Konstituante dan
Undang-undang- Dasar Sementara p9n{j1di . ?gat terang.
Dan de--ngan Oemit<ian dapat menambah kelantjalan pembitjaraan dalam sidang j+ng terhormat ini, sebagaimana jang
Oit etrendaki oleh Saudara Mangoensarkoro dengan pemu'
ngutan sqara dalam Panitia Persiapan Konstitusinja.
Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Kasmat.

ItIr H. Kasmat, Assalamu alaikum warachmatullahi

'TqH*
jang

Ketua

wa-

jans terhormat, diantara pembitiara

sudah mengeluarkan pendapat aqq 5 ahli hukum, di-antaranja
ada beberapa collega saja. Oleh karena itu saja

mengutjapkan sjukur alhamdulillah. Walaupun Saudara-
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saudara coltrega itu'terdiri dari orang-orang jang rnenganut
beberapa aliran jang berlain-lainan, tetapi meskipun demikian dalam hal ini mendapatkan satu pendapat jangl
sama mengenai soal-soal jang specifiek juridis : jang ter-

muat dalam rantjangan Peraturan Tata-tertib.

Ini meng-

gambarkan benar-benar arti ,;Bhinneka Tunggal Ikal'.
Saudara Ketua jang terhormat, dalam hal ini mengenai
rantjangan Peraturan'Tata-tertib pendapat mereka adalah
sama, antara lain tentang status Konstituante, tentang
apakah Undang-undang Dasar Sementara ini masih mengikat atau tidak dan tentang soal-soal jang kelihatannja
sulit, jaitu mengenai pemungutan suara untuk diterimanja
rantjangan Undang-undang Dasar Sementara dan lainlainnja.
Mengenai keadaan jang demikian memang sependapat,
sudah tentu.: Sebab sesungguhnja soal-soal tersebut tadi
bukan'soal-soa1 jang sulit. Kelihatannja sadja sulit, tetapi
sesungguhnja tidak.
Serahkanlah soal itu kepada jang ahli, soal agama kepada ahli agama,: soal ekonomi'kepada ahli ekonomi, soal
kesehatan kepada dokter, soal hukum kepada meester in
de"rechten, tentu beres dan gampang. Sebab Saudara Ketua, tentang soal keahlian, alhamdulillah diantara kita banjak alim ulama, ahli ekonomi, ahli kesehatan, ahli tehnik
dan lain-lain. Ini menguntungkan sekali.
Tentang keahlian, Saudara Ketua, Saudara Ketua sendiri adalah ahli agama tetapi saja sekali-kali tidak akan
minta tolong kepada Saudara Ketua untuk memotong kepala saja. Jang saja maksud, ialah memotong rambut saja,
sebab nanti bubar rambut saja.
Saudara Ketua, bagaimanapun djuga toch ada kawan
jang mengatakan kepada saja: ,,be'tu1 saja bukan meester
tapi saja lebih pintar dan lebih ahli dari seorang meester".
Saja mendjawab: ,,Saudara, itu betul meester in de gerechten".
Saudara Ketua, saja sekarang akan mulai bitjara dengan
ernstig; jakni soal: apakah sebabnja kita masih terikat pada
Undang-undang Dasar Sementara, karena tadi ada suggestie jang mengatakan, bahwa kita tidak terikat pada
Undang.undang Dasar Sementara, Fraksi Madjelis Sjuro
Muslimin Indonesia (Masjumi) telah mengatakan dengan
tegas via Saudara jang terhormat Mohamad Sardjan; bah478

wa kita masih terikat.pada Undang-uSrdang Dasar Sementara. Ini pendirlan jang benar, pendirian warganegara iang
loyaal, ketjuali mereka jang.tidak loyaal.
Tetapi loyaliteit kita kepada Undang-undang Dasar
Sementara tidak berarti bahwa kita tidak boleh membuat
Undang-undang Dasar baru walau berbeda seratus persen
dari Undang-undang Dasatr Sementara, asal disetudjui oleh
Konstituante. Sebab Konstituante competent, dan juridisch
verantwoord, asal melalui djalan-djalan jang tegas jang ditundjuk didalam Undang-undang ,Dasar Sementara; dalam
hal ini asal mendapat persetudjuan dari paling minim 2/3
dari Anggota Konstituante jang hadir dalam rapat jang
ber-quorum. Ini sjarat iang mutlak.
Saudara Ketua, tentang kedudukan hukum Konstituante
rupa-rupanja sulit, tetapi sebenarnja tidak. Dan bukan lagi
mendjadi pertanjaan, apakah Konstituante itu suatu badan
pembuat Undang-undang istimewa jang bertugas membuat
Undang-nndang Dasar.

Ada keinginan dari Saudara jang hendak memberikan
wewenang kepada Konstituante diatas Presiden, diatas
Dewan P-erwakitan Rakjat dan diatas Pemerintah. Kalau
ini terdjadi, kita semua bergelar ,,Paduka Jang Lebih Mulia". Walaupun pidato pembelaan mengenai hal ini xnagnifiek, tetapi saja terpaksa mendjawab,"bahwa pendapat
itu tidak benar, ,,mboten leres"!
Saudara Ketua, sekarang tentang pemungutan suara.

Pasal-pasal Undangundang Dasar Sementara sudah djelas.

.Rantjangan Undang-undang Dasar diterima kalau paling
sedikit 2/3 dari Anggota iang hadir dalam rapat iang
berquorum setudju. Pasal iang imperatief ini tidak boleh
diutik-utik, apalagi dirobah, walaupun jang merobah Kon'
stituante kita ini. Kalau kita, pembuaf Undang-undang
jang tertinggi memberi tjontoh melanggar Undang-undang,
saja tebih baik mendjadi ,,meester ini de gerechten'l sadja. Sebab, buat apa seorang Anggota Konstituante nelanggar Undang-undang Dasar.
Sebab itu, Saudara Kefu4 pendapat pertama dari
pasal 35 Rantjangan Perahrran Tata-tertib itulah iang benar dan tidak melanggar Undang-undang.
5sfoaliknja, pendapat kedua salah. Sub 3 melanggar
Undang-undang, apalagi Sub 4 dengan isi: 2/3 X 2/3 dari
djumlah Anggota sidang.
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saudara Ketua i"qg terhormat, qde jrng bitjara teniang
_clause. -Kesulitannja ialah tidai< t6rtetit< padi pau.tt{r-"g-undang
pl
iaxg djelas, tetapi oteh t rrJn"'aimtir"
kita tidak ada. jan.g
-dafat-mentj-apai angka 2/B dari Anggota ja1g hadir dalam
sidang b6rquorilm. satu kenalan
j"ttg terkemuk;a di Jogja. jalg ?ulu itrut pula *.*nenou"g
tentara Belanda, menanja kepada saja; ^,,Bagaimrnr xonstituante bisa keluar dari sumirr, uit fre firtf;
{iguurtijk kita beradi dalam^ sumur, dalamnja
,4 setjara
meter dan tidak ada diantara klt? j?ng tjur<up liri"gi
untuk keluar dari sumur tersebu! saia dju"ga lioaf, [irEEi
s^aja 1 mete1, _gemuk 1 meter. Bagaimaia"oapii teiuirr
Akan. tetapi dengan. salilg- musjS[varah, dengan
menghargai, seolah-olah dj-alan keluar diiakukin r*r.uiirl
|er1s1ja., l?mlai ada ranttqng"l jrtrg bisa mentjapai- anges-cape

;;]il;

ka 2/3 tadi. saja peTtjlji trat ini ninti pimpindn^-ro"rtituante, didalam membela kepentin_gan kiti uiasi"s-ma-iing,
akan berusaha mendapatkannj a seb.-anj ak-banj it n:1, - r.*uu
menarik kekirri, kekanan, utara, seiatan, timrir,' brr"t.
oleh sebab tarik-tarikan ini akan lerdjaditail kefilirn
irne
nivellerend, mengimbangkan.
Kalau.
q"gal, zakelijk kita harus bubar, mudah-mu,dahan
-lo!t
Allah subhanahu wata'ala memberi iairriq ar"'-iri"
dajat kepada kita.
Wassallam.

Ketua: saudara-saudara sekarian, pil.a Anggota jang ter-t.
Iror-ryr.t, dalam pemandangan umurir'banat t"e?ua irri
Gr,
berbitjara semua pembitjara. Maka dengan ini setesaiiatr
pemandangan umum babak kedua.
Saudara-sauddra_sekalian, besok pagi
pleno dimulai q?d.a djam 09.00 atjaranja :diti rapat
menentukan tjara
membitjarakan Rantjangan pera-turan Tata-tertib, jang
diusulkan oleh Panitia Chusus.
Ke9.ua, saudara-saudara sekalian, jaitu mengenai usnlyslll baru. F"j? hgap .supaja
ini dimadjukan denga"--t rtulis setambat-lambafnja
djam 14.00 besok, iia"Ii oii*
09.00 sebagaimana saja umumkan tadi.
Sekian.

Rapat saja tutup.
(Rapat ditutup djam ZL.56J.

RISALIIf, PBIUNDINGAN KONSTITUANTE
IEPUBLIK INDONESIA.
Isi

Halarnan:

I, tahun 195?, Rapat ke 1.

Sfdeng ke

Hari Senin, 14 Djanuari

1957.

(Djam panggilan: 10.00)

3-

6

6-

t3

Atjara dan daftar anggota jang hadir.
Pembukaan rapat oleh Ketua dan pidato singkat mengenai:

1) pengumuman tentang anggota2 jang mengundurkan diri
(berhenti)

;

2) pengumuman tentang anggota2 baru jang telah

disumpah

dan

3) pembitjaraan ichitisar ringkas mengenai hasil

pekerdjaan
dari Panitia Chusus Pembahas Peraturan Tata-tertib Konstituante.

L3_ L7

Pengumuman dan pembatjaan surat2 penting jang telah ma'
suk oleh Sekertaris.

17- 18

Pendjelasan dan penutupan rapat oleh Ketua.

Sidang ke

f, tahun 195?, Rapat ke 2.

Hari Selasa, 15 Djanuari

1957.

(Djam panggilan: 09.00).

19- 22
22- 23
23- 36

,Atjara dan daftar anggota jang

36-

Pendjelesan

38

hadir.

\

Pembukaan rapat oleh Ketua.

Panitia Pelapor (S. Danoesoegito) dari Panitit Ctrm h'
tjangan Peraturan Tata-tertib l(onstilp.nftt rnirl&
laporannja kepada sidang neogcoli ir{ntic hd rrlrn6>
an dsi panitie ter-h dirtr.

dnri

ketua-
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Halaman

,I s i

:

Rectificatie: oleh S; Danoesoegito dan penutupan rapat oleh
Ketua.

38

Sidang ke I, tahun 195?, Rapat ke 3.

Hari Rabu, 16 Djanuari

1957.

39- 42 Atjara dan daftar anggota jang hadir.
42- 44 Pernbukaan rapat oleh Ketua dan pendjelasan
sempatan mendaftarkan
berikutnja

mengenai ke-

diri untuk berbitjara dalam sidang2

44* 45 Pembatjaan suratZ jang 'masuk oleh Sekertaris.
46- 49 Pidato S. Mangunsarkoro.
49:-- 52
Ido Garnida.
,,
52- 55
Saifuddin Zuchr|
,,
55- 57
K.I{. Tjikwan.
,,
58- 60
Atmodarminto.
,,
60- 63
Madomiharna.
,,
63- 67
Ir Sakirman.
,,
68
Penufupan rapat oleh Ketua,
,
,

Sidang ke

I, tahun 195?, Rapat ke 4.

Hari Rabu, 16 Djanuari

1957.

(Djam panggilan: 20.00).

69-

72

Atjara dan daftar anggota jang hadir.

77

Pembukaan rapat oleh Ketua.
iPidato I.J. Kasimo.

72

72488

I s1

7E- 90

,Pidato Siauw Giok Tjhan.

90

Sedikit pendjelasan dari Ketua mengenai pidato Siauw Giok
Tjhan.

90- 94 Pidato Mr Wongsonegoro.
' '''
94- 99
,, An'di'Gappa.:'
99-rt7
,, .R. Soedijono DjojoPraiitno;
117-r23
124

lzaak Riwoe Lobo., ,
Penutupan rapat oleh Ketua.

,,

Sidang ke

,,

,ii

I, tahun 1957, RaPat ke 5.

Hari Kamis, L7 Djanuari

1957.

(Djam panggilan: 09.00).
125--.L28

,Atjara dan daftar anggota jang

hadir.

.

r28-129 Pembukaan rapa.t oleh Ketua, dan setelah itu pembatjaan s'rrat jang masuk oleh Sekertaris.
Pengumuman dari Ketua mengenai 2 (dua) orang anggota
130
barti jang telah diambil .:uTPa!"i-ar sert1.,aq$9P"..dari Ketua lrepala para angg6ta: selfiuhrtja untuk''rrrtiftberikan bantuan,
130-133

"g"r

rPidato

H.

supaja

rtj"rr

dapat diselesaikan pada waktunia.

Zainul Arifin.

)-:

Prof. S.A. Abidin.

rst-r65

,,
,, Asmara Hadi.
,, Mr Renda Saroengallo.
,, Njonja Sunarjo MingunpirsPito.
'
,, lfir Kosesih Purwanbgaia.'

rct-rtr

,

l7l-ltr

)

133-141
141-145

145-154

r54-158

u6-rtl

'-

Asru

SsnGL

!''

''2"'

i' 'l;

;'?

- t;(

;;7

r it

'

I. T5r AbubeLrr. :r .:: ':
''i "
kAAd;

)

fi:t

J
*.,-=-€

ffalaman:

182-184

Isi
Pidato K. Hadji Mansjur, dan setelah itu rapat ditutup,oleh
Ketui.

Sidang ke In tahun 195?, Rapat ke 6.

Hari Kamis, t7 Djanuari

1gb?.

(Djam panggilan: 20.00).
187-190

Atjara dan daftar anggota jang hadir.

190

Pembukaan rapat oleh Ketua.

t9L-L92 Pembatjaan surat2 jang masuk oleh Sekertaris.
192-198
199

Pidato Gulmat Siregar.
Djawaban serta pendjelasan dari Ketua ata,s pertanjaan Gul-

mat Siregar dalam pidatonja,
L99-2L7

217-225

Pi'dato Baheramsjah St. Indra.

,,

Moh. Sardjan, sesudah mana rapat ditutup

Ketua.

Sidang ke

I, tahun lgb?, Rapat ke 7,

Hari Djum'at, 18 Djanuari Lgb7.
(Djam panggilan: 09.00).
227-230 Atjara dan daftar anggota jang hadir.
230
Pembukaan rapat oleh Ketua.
23A-251 Pidato Prof Mr H. Muhd Yamin.
25t:_253

.,,

254-255

,, Ifendro Budi.
,, Mr Hamid Algadrie.

256-259
484

Radja Kaprabonan.

oleh

I si

Halaman:

259-262 Pfrluo Ecnra.
262-263 F:rtniran dari Siauw Giok Tjhan.
Scdilrno Djojoprajitno mengemukakan
263
263_264

pendapatnja.

Fendjelasan oleh Ketua, setelah mana rapat ditutup.

Sidang ke

I, tahun 1957, RaPat ke 8.

Hari Senin, 2L Djanuari

1957.

(Djam panggilan: 20.00).
265-268 Atjara dan daftar anggota jang hadir'

268

Pembukaan raPat oleh Ketua.

268--269 Pembatjaan surat2 jang masuk oleh Sekertaris.
269-285 Pembatjaan jang dilakukan pula oleh Sekertaris

mengenai

Surat Pemberitahuan tentang adanja Undang-undang nomof
23 tahun 1956, mengenai Pengadilan dan Atjara Pidana chusus untuk Anggota Konstituante, setelah mana rapat ditutup
oleh Ketua.

Sidang ke

Hari

I, tahun 1957, RaPat ke 0.

Selasa, 22 Djanuari 1957.

(Djam panggilan: 09.00).
287-29A Atjara dan daftar anggota jang hadir.
29lL29t Pembukaan rapat pemandangan umunt babak kedua

olch

Ketua,

l9f

Pembatjaan daftar anggotq2 jang hendak berbiatjarl drlern
rapat2 berikutnja oleh Sekertaris.

t93-3{n Pidato A. Sjafiuddin.
485
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rsf

llalaman:

Isi

300-306 Pidato Rustama Ikrat.
306-309
310-317
3L7-322'
323-333

333-337
337-338

,, Moh. Soekarna Soetisna Sendjaja.
,, Soelardi.
,, Ali Mansur.
,, Prof. S.M. Abidin.
,, Andi Gappa.
Sedikit, pgnerangan dari Ketua tentang anggota2 jang hendak berbitjara dalam 'rapat2 berikutnja, setelah mana rapat
ditutup oleh Ketua.

Sidang ke

I, tahun L957, Rapat ke 10.

Hari Selasa, 22 Djanuari

1957.

(Djam panggilan: 20.00),
339-342 Atjara dan daftar anggota jang hadir.
342-343 Pembukaan rapat oleh Ketua, dan setelah itu

pembatjaair

surat -iang masuk oleh Sekertaris
Sedikit pemberitahuan dari Anwar Sutan Amiruddin.

343
344-37L Pidato Baheramsjah St. Indra.
371-381
,, M. Tohir Abubakar.
381-402
,, Soedijono Djojoprajitno, setelah
oleh Ketua.

Sidang ke

mana rapat ditutup

I, tahun L95?, Rapat ke LL.

Hari Rabu, 23 Djanuari

L957

.

(Djam panggilan: 09.00).
403-406 Atjara dan daftar anggota jang hadir.
446-407 Pembatjaan surat jang rhasuk oleh Sekertaris.
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407
407

…
Ketua, setelah
rapet oleh
mana Ketua
oleh Ketua,
Feobulean rapat
Ketua menga—
setelah mana
firengapaa
g-umengheningkan
sedjenak
bedirin untuk
die&
tjipta, guuntuk aedjenak mengheningkan tjipta,
i para Main
d
p
jang
ncnrpsingati
pahlawan
gugur
para
perjang telah gugur dalam per6 para
- m
jang lalu.
pada 77 tahun
tahun jang
APRA di
i*ise APRA
istiwa
di Bandung pada

1 2
…
4A8H-t2

Mangunsarkoro.
S. Hangansarkoro.
Pidato S.
Edit::

4r24L8
412—418

.,

Mr Ronda
Renda Sarungallo.
Mr

__ 3.55“ "
4 1 l
4t8-4'20

_...

Hendrobudi.
Hendrobudi.

420—427
420g-27

,.,,

Amiruddin.
Anwar Sutan
Sutan Amiruddin.
Anwar

;:

427—438
427438

,,,,

Sardjono.
S. Sardjono.
S.

. &"

438—439
438--439

‘ 1 ' ; __

.*

'

.

pengumuman dari
Sedikit
Ketua tentang
dari Ketua
beberapa anggota
tentang beberapa
Sedikit pengumuman
.setandjutnja
jang belum
,baru. Selandjutnj-a
jang
usul2 baru.
tentang nani2
dan tentang
berbitjara dan
belum berbitjara
(dua) orang
pula, bahwa
diumumkan
anggota baru
ada 22 (dua)
orang anggota
bahwa ada
diumumkan pula,
jang
rapat ditutup.
itu rapat
oleh
ditutup oleh
dan setelah
disumpah, dan
telah disumpah,
jang telah
setelah itu
Ketua.
Ketua.

195?, Rapat
ke 12.
Rapat ke
tahun 1957,
ke I, tahun
Sidang ke
Sidang
1957.
Djanuari 1957.
23 Djanuari
Rabu, 23
Hari Rabu,
Hari

panggilan: 20.0.0").
(Djam
20.00).
(Dj
am panggilan:
jang hadi-r.hadir.
anggota jang
daftar anggota
dan daftar
Atjara dan
441—444.
44L-444 Atjara
*.

Ketua.
rapat oleh
oleh Ketua.
Pembukaan "rapat
444-445 Pembukaan
444—445

Reng Say.
Mang Rang
B. Mang
Drs B.
FMS—456
Pidato Dra
'445-456 Pidato

Giok Tjhan.
Siauw Giok
,,,, Siauw
45H6t
:.
Koesnadi..
Dr Koesnadi
461-470 ,,,, Dr
461—470
oi
Kertodiredjo.
Adiani Kerto'diredj
Njonja Adiani47L-472 ,,,, Njonja
471—4172
Hamid Algadrie.
Mr Hamid
,,,, Mr
472480
472—480
pernandangAn
Ketua, bahwa
bahwa pemandangan
dari Ketua,
480
Pengumuman dari
Pengumuman
480
'kedua
456—461

:.

-

babak
umum babak
umum
Ketus.
rapat ditutup
kemudian rapat
oleh Kat-ua.
dan kemudian
ditutup oleh
selesai, dan
telah selesai,
'kedua telah
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