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KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA

Sidang ke-III (Tahun 1952) Rapat ke-b6

Hari Senin, 4 Nopember lgb?
(Djam panggilan: 10.00.)

Atjara : Penetapan Atjara Sidang ke-III, tahun lg17.
Ketua : Mr Wilopo.
Sekertaris.: Mr Usep Ranawidjaja.
\,

Anggota jang hadir: 329 orang.

_.!o_emar!o, K.H. Fakih usman, Anwar sutan Amiruddin, Kijai
{-"aii lapari, Tony wen, H. Zainul Arifin, Andi Gappa, M. Bannon rtir-
9joamidjoiq H_utogo, Mr J.c.T. simorangkir, K.iI.M. Roali'oen, Rd.
Ifapala Sf{gnd.r, KiJu_ H-adj!_N_o_er_'AIie,-I Gde putra Kamayana, Is-
chak surjo{ip{rg, A. Jasin, K. Hadji M.'Ramli, Djamhari, Aiadi,'Ba-
heransjah_s!. Ig{rg, R. Hendrobudi, K.H. Ahmad Azhary, zainal Abi-
din Ahmad, _Ir sakirman, N_i. Hadji Ibrahim siti Ebong, i(j. siti saimi
Sismono, subandi Martosudirdjo, Nj. Dalam Iboe sjailsoeddin, Ketut
subrata, soesilo Prawiroatmodjo, Dr soedibio wirijojokoesoemo, M.
sumbarhadi, $r.w_ongsonegoro, Nj. Amir sjarifudin Djaenah, Ach-
mad sumadi, Moh- Muqir, Nj. Hadji Ratu Aniinah Hidajit, K.It rau-
flgurrahman,_ Hadji Aboeblrkar, Mohamad sardjan, Ni.' t<amsinah
w.irjowrat_ryokg, Tan Ling Djie, Mas slamet soeiohardj6no, Maroeto
Nitimihardjo, Amelz, Asnawi said, Raden Hadji Achmad Hasboellah,
Mohammad fi3trr wirak_usumah, Drs A. Raja Rangga Andelo, Hadi-
ggeio_ng, Abclul Radjab-Daeng_Jt{assikki, Hadji euduttatr Addary, K.
H. Muhammad Isa Anshary, Iri3ai Hadji Abubakar Bastari, n. frinor
llajadinata, Atmoda1q1nt9. Nj._ sulasmi tUuoiiati sudarman, Hadji
zunal, {r. wilopt .1.H._gaqiid, osman Rariby, soediono, ive"g""tt
Malaya, Zainoel'Abidin sjoe'aib, Nj. Mien sutari Abdul Gini suiio-
kusumo, K.H. Abdul wahab chasbullah, R. Fernandus Basoeki poer-
wosapoetro, soedijono Dlojop{ljitlo,_i}isri Kijai Hadji muslaajau,
$Efio, Mick Nirahuwa, Prof. ttli Dr R.M. Soeripto, Mochamad Tim,
H- Ridlwan Abdutlah, Maschoen Hgdji Aehmad bauzy, M. Ng. Gede
fgsrgqepoetro, Dr Imanudin, s.u. Bajasut, Moenawai'o;aetafii, k.H.
Itlyt i Ma'sum Kholi!, RH. Aliuridq, K. Hadji Muhammad Thoha, K.H.
fud4p"lap M,urtadlg, Ii. Kasijati, K.H. Abdoer chanan, natoe Foe-
trawati, K.H. Achmad _zainir H. Nlghrowi _Thohir, saiogii iirairai
3_a1a, Ild:i Soekron,_-Elri lladji Harun, K.H.A. 

'Satrh"Uanrjui,-k.
H.A. Bakri siddiq, $i Mqsjhar, Hadji Abusudja, Alwi Murtadio, Rd.
PL{?I'g -!g*ptr!", _Partawidiaja, K.H. Anas rlachfudz, S'itddir.oio
pidija,-Kijai zahid, H. Moh. irronir Bakri, Nj. Abidan uicttiuor, no.
p,enaldi .Adiwiijono, soetedjo Brodjonegoto, Aehmad Anwar, irlun-
Fh?, sarikoen Adisoepqdmo, Rachm-at s-usarito 1s. nicnmau'a*ii,
Muhammad Hasbi As[ shiddieqy, Dr soembadji, Dr F;i:"r; s,iijo-



dipurq Tedjo, S. Sardjono, Dr Sahir Nitihardjo, M. Pratikto, Suputro
Brotodihardjo, Abdul Djamil Misbach, R. Darmono Damanhuri, Ach-
mad Mudatsir, K.H. R. Abdullah Awandi/Afandi, H. Mr Kasmat, K.
H.R. Fatchurrachman Kafrawi, R. Sardjono, Nj. S.D. Soesanto, Prof.
Ir Saluku Purbodiningrat, Affandi, Suh-ari Kusumodirdjo, R. Ng. Su'
modarmodjo al. Sujamto, Soelardi, Saleh Abdullah, Dr R. Soehardi,
Kijai Hadji Mochamad Cholil, Kijai H. Achmad Dasuki Siradj, Mu-
hammad Adnan, Toeraichan Adjhoeri, R. Dachlan Tiiptomartojo,
Roespandji Atmowirogo, Sadji Sastrosasmito, Drs B. Mang Reng Say,
V.B. da Costa, Abdulrahman Baswedan, Zainul Arifin, H. Mustafa
Bisri, Kijai Hadji Maksum, R. Ido Garnida, M. Kamawidiaja Sujud,
Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja, Madomiharna, Soeratno, R.
Sugana Ganakusumah, Mas Muhamad Bachar, Muhammad Sjadeli Has-
san, Oesmadi, Asmara Hadi, Hadji Mas Muhamad Aof, K. Hadji Ab-
dulrachman, K.R.R.H. Moh. Noh ldris, Budiman Triasmarabudi, Ra'
dja Kaprabonan, Enin Sastraprawira, Raden Basara Adiwinata, Hadji
Abubakar Jusuf, Hadji Husein, R. Abdurochman Wangsadikarta, R.
Hollan Sukmadiningrat, Muhammad Rusjad Nurdin, Kiiai Hadji Saleh
Solahuddin, Rd. Soeparno, R. Muhammad Sjafe'i, Abu Bakar, Achmad
Dasuki, Raden Sutalaksana, K.H.M. Dimjati, D. Sukardi, Hadji Asj-
mawi, K.H. Moehamad Sjadjari, H. Ismail Dahlan Djuru Alam, H.
Mohamad Thaha bin Moh. Nur, Hadji Umar Bakry, Kusaini Sabil,
Hadji Mansur Dt. Nagari Basa, Nj. H. Sjamsijah Abbas, Tengku Bay,
Mochtar Husin, Sjech Ibrahirn Musa, Dr Abdul Manap, Binanga Si-
regar gelar Sutan Mangaradja, Hadji 'Abdurrahim Abdullah, Muham-
mad Ali Hanafiah Lubis (MAHALS), Anwar Nasution, Zunal Abidin
Nurdin, H. Adnan Lubis, M. Sabri Munier, Ibrahim Usman, Hadji
Ali Usman, Muzani A. Rani, H. Mhd. Basioeni bin H. Imran, J.C.
Oevaang Oeray, Abdullah Jazidi, H.M. Marwan Noor, Hadji Abdul-
raehman bin Ismail, Darmawi Munawir, H.M. Hanafi Gobit, H. Hu-
sain Qadry, Nj. Hadji Ruhajah Abdulhamid, Abd. Sani Karim, Moch-
sen bin Sokma Wira Said, Sajid Abubakar Alayderus, Ds Wilhelm
Johannis Rumambi, Drs La Ode Manarfa, Jakin Intan Pannata, H.S.
Djamaluddin Dg. Paremma, Abdurrachman Sjihaab, Abdul Muin
Daeng Myala, Nj. Siti Ramlah Azies, Abdul Rahim Munier, Daeng
Maradja Lamakarate, Siswasudarmo, Mohammad Arifin bin AMul-
raehman, I Gusti Ketut Ngurah, Gulam, Soeratno, Alini4 Nj. Setiati
Surasto, Kijai Hadji Akrom Chasany, Mr Ahmad Astrawinata, Kijai
Hadji Munief, K.H. Dachlan Abdoelqohhar, K.H. Chazati Asj'ary, U.J.
Katidjo Wiropramudjo, Abdulmadiid Lalu Mandja, Mohamad Natsir,
Arnold Mononutu, Sabilal Rasjad, R. Baroeno Djojohadikoesoemo,
Abdul Muchid Ma'sum, K. Moch. Machfoed Effendie, Kijai Hadji Tjik-
wan, Mr Oel Tjce Tat, W.A. Rachman, lflr Nj. n*ilarsih Harahap,
U.F. Bombong, Sarwono S. Soetardjo, Argo Ismojo, Basuki, Firman-
sjah, Nj. Tresna Sungkawati Garnida, A.S. Dhart4 R. Achmad Soe-
karmadidjaja, Pangkoe bin Oemar, Soedjono Tjiptoprawiro, Usman
Hamid, Nj. Maimunah, R. Soetedjo, Muhammad Amin La Engke, M.
A, Chanafiah, Jean Torey, Sunarjo Umarsidik, Djoko Oentoeng, Ah-
mad Boeshairi, Muhammad Djazulie Kartawinata, S. Utarjo, Raden
Umar Anggadiredja, Nur Sutan Iskandar, Sawirudin gelar Sutan
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Malano, R. Hadji Doeldjamil Adimihardja, Sutan Mochammad Jusuf
samah, R. usman Ismail, Hadi sosrodanukusumo, usman Mufti wi-
{irj?, Soepardi, 

-Sla_peJ -S.,. Karsono. Sumowarsito, S. Notosoewirjc,,
K. Muchamad Afaldi, Rd. Apandi wiradiputra, Ds J.B. Kawet, wilia-
1_q, {chmad, Djoedjoe, Sahamad Sudjono, Soelaeman Effendi, Ds E.
uktolseja, M. Ng. Moh. Hamzah, Estefanus Kandou, Ali Kamarudin
Abdulmutalib, Abdulwahab rurcham, o,N. pakaja, Raden Male wi-
Ianatakusq_mah, G,u!ma! siregar, suxmentojo, R. 

-soendoro 
Hadinoto,

!'_ugtama Ikrat, M9h, Iatchan, Hadji Masjkoer, Hadji Abdul*abir,
Yo.!, Ae!!j1d Chalimi, Dachlan Loekman, H. ebAuthh-Afifridin, Bey
$rifi1, _{.lrj" ..{agogb_, Ismqil Nongko, Hendra Gunawan, Otong Hu-,
Iaemi, _94jt_f.b_dut Malik Karim Amru'ltah (HAMKA), Roesni\oe-
$oe3_, 4.H. Mggh. Moechtar Moestofa, Raden Moeljoio Moeljoprino-
to, Kasimun, M. Tqttit lbubakar, K.R.T. prakosodiningrat, Su:parna
Sastradire4jq 4. Moh. Sadad Siswowidjojo, Amir, Dr].tr. Mo-hede,
R. Achmad PadmaEoesoema, Mochammad rauchid, Hidajatdjati, R.
oemarsaid, Raden sadono Dibjowirojo, Mr Djamaruddin Gh 

-Dt. 
si.

ngo Mangkuto, Nj. Moedjio Moedjiati.

Wakil Pemerintah:

1. Mr Hardi Wakil Perdana Menteri I.
2. A.M. Hanafi Menteri Pengeraharr Tenaga Rakjat (petera).
3. G.A. Maengkom Menteri Kehakiman.
4. Chairul Saleh Menteri Veteran.

, Ketua: Sidang jang terhormat, Sidang Pleno jang lalu dengan
persetudjuan bulat telah menjebut 49 soal jang harus dimusjawaiat-
kan'rmtuk dimasukkan dalam Konstitusi. Berdasarkan putuian itu,
maka Panitia Persiapan Konstitusi jang berkewadiiban bertingkat-
tingkat melakukan pekerdjaan merantiang, memilih beberapa -soal
unt-uk diqersiapkan begitu rupa sehingga Rapat Pleno dapat- memu-
tuskan lebih landjut.

Dengan prosedur jang demikian, dapat diharapkan bahwa dalam
sidang sekarang ini sudah dapat diambil ketentuan tentang beberapa
hal jang bersangkutan dengan soal-soal Dasar Negara, Hak-hak Asasi,
Bentuk Pemerintahan. Wilajah dan Bahasa Negara.

Kelantjaran memutus jang demikian itu djusteru dalam Sidang
Pleno sekarang ini akan menggembirakan sekali, karena achir-achir
ini kadang-kadang terdengar suara-suira jang mengatakan bahwa
Konstituante bekerdja sangat lambat. Kita rasa suara-suara iang de-
mikian itu dengan sendirinja akan .berkurang, kalau orang menge-
tahui benar-benar faktor-faktor jang menjulitkan pekerdjaan kita.
lr4r kesempatan lain barangkali b6rm"nfhat diugd untufi mendje-
laskan keadaan jang sebenarnia kepada ulnull'r. Buat sementara ini,
djarvaban jang sebaik-baiknja dari pihak kita kepada suara-suara ter-
sebut ialah memperlihatkan dengan buhti-buhti tetap adanja kema-
djuan dalam pekerdjaan kita berangsur-angsur pada tiap.tiap Sidang



Pleno. Kita tidak boleh djemu-djemu dalam mentjari dan menemukan

iirri:i:rir kerdja jang tblitr pioduktif dan lebih effisien.
pasal B+ UnAiil--unatng b"t.t Sementara 1950 mengatakan: .

"i*rtiiu rnte b.:ts am a-s am a den g all Pemerintah selekas-l ekas-n j a

iiienetaptr." UoArng-undaqg Dalir Replblik |ndonqs.il 
jang akan

iiru"igt"tif.* U"Oi"g-unding Dasar'semerrtara ini".
Perintah selekas-lekasnja membuat Konstitusi iatF.definitif. itu

dimuat dalam undang-undang Dasar Sementara sendirl- t3n-9.- oyn-
ai"if,ir prAr tin-#i'f5 ngoitu* tahun 1950, djadi sudah lebih dari

hrdjuh'tahun iang lalu
Kalau kita seiarang ini masih menibutuhkan mis$n;3 2 tahun

faei llniuf *."iii.ttitti GStt kitt, makl Konstitusi ke'III iang di'
mif<tuAf.tn Uertat<u sementa:ra itu simaSekali akan berlaku I tahun,

'terlalu lama bagi Konstitusi sementara'
Mudah-mudahan pekerdiaan kita dapa! selesai sebelum itu.

Maka dari itu t.[ttan^g dimi"nta sekali tagi ]epada Saudara-saudara
l"ig.ir sef<afian .ianf tertrsrmat lebih baniak k-eglqtan . 

d.qt h.a9it

l.i.Er n*uf *.n:iieiaikan tugas nasional kita ini-. Tjepat tetapi ti-
dak tergesa-gesa liarus tetap mendjadi -pe{-oryan.kita'

Sittine j"ang ilthormat,^ Konstiiusi liasil kerdja kita nanti, tidak
boleh- tid;'li it a"tt betupa hisil pengolahan berbagai'bagai pahaT 

-po-
[iif, l"nE tertjermin a'*r* mai5arit<at kita. Patram'paham-itu dalam

[.iif "p.ipaOu"an-ilir.ttit akan ierdja{n ital.ag seluruh keadaan di-

iinafr-iir'kita sebagaimana tumbuh selarna ini'
Da1am llmu SEdjarah Ketata-negaraan, oralg biasa mengatakan

bahwa tiap-tiap djamin baru memerlukan filsafat baru djugq. Sl."t
;J;pi fiti traius"ingat lahwa _doro_ngan utama-jang menumbuhkan

i;-*;-n"ttr* t .*arJarakatal dan kene-garaan dinegeri'ne-ge$ mana'

ir" i"f"ft hasrat keias untuk mengadakan- perbaikan terhadag k-ea-

i.t" iJng dialami bersama. Untuk mengadakan perbaikan terhadaP

f.*ltt-*i..lag" dan susunan-susunaL iilg ada atau untuk memberi

f,.l.nti,r" jtttd lebih djelas tentang tjora\ dqn perhubungan lemba'
ga:femUagt t.itt susunan-susunan itu, mata kaum politik, sardjana-

3rtA:*t"Oan komentator-komentator resmi memeras otak dan me-

"o*'[tftf,an 
pafrarn-p.hi* baru. Maka dari itu antara ,paham-paham

potitik dan ptrtumduhan lembaga{embagl sel-alY ada hubungan- pe-

irgaruh-rnemilengaruhi. Teoriteoii atau bahan'bahan pelaliaran jang

Aif."*puif<ari Oaii pen galaman-pe_n galaman 
- 
nege$-1eggn lain- tentang

soal-soil Konstitudionif, tidak- dapat lebih artinja daripada -hqnja
sebagai bahan tambahan atau bahan perbandingan, karena b-afan

"tgm; 
untuk pembuatan Undang'undang Dasar sesuatu negeri, adalah

pengalaman bangsa itu sendiri.' "njetaslah bihwa pengolahan berdjmisdjeuis paham-paham- po-

litik tidak boleh Alanitan hanja sebagai pertamngan paham-paham
itu sendiri, terlepas dari penindjauan tentang keadaan japg sebenar-

nja, melainkan demuanja-harus-dinilai _setjara seksama dan djudjur
diri sudut maksud m6mperbaiki keadaan negara dan masjarakat
jang sama-sama kita kenal ini.- :.'f Selandjutnja perlu pula diinsjafi benar-benat, bahwa_us4a pefgg'
labin berdjenii-dfenis latram itu :tidak mungkin menghasilkan lain



daripad-a suatu kompromi, suatu resurtante daripada paralelogram
gaja aliran-aliran jang ada dalam masjarakat.

Kalau kesemuanj_a ini sudah.tjukup disadari, maka dapat diha-
rap\an adanja suatu kemadjuan jang pesat dalam usaha ki'ta bersa-
m_a ini. Dengan kesadaran ini maka, k-elantjaran memutus oleh Sidang
Pleno s-ekarang ini dapat ditjapai, baik teirtang hal-hal jang bersang-
k_utan-dengan Dasar Negara dan Hak-hak Asasi, jang menuiut kamu"s
Konstituante disebut soal-soal berat, maupun tentang hal-hal menge-
nai Bentuk Pemerinta!, wilajah dan Bah-asa Negarijang biasa diie-
but soal-soal ringan karena tidak mendjumpai lariiaF perbedaan
pendapat.

fe$adap soal*oal Hak-hak Asasi walaupun tergolong dalam so-
al-soal berat, kita boleh_ ag?k optimistis. Satu daftai pandjang jang
memuat urutan Hak-hak dan Kekebasan-kebebasan Manusia- s-erta
warga-Ngqara dilingkulgan Panitia Persiapan Konstitusi dapat du-
kungan tju_kqp, hingga dapat diperhitungkan, bahwa sebagian penting
daripada daftar itu akan memperoleh persetudjuan sidang preno.
Pengertian umum jang baik tentang Hak-hak Asasi ini adalah meng-
gembirakan. Bab ini, jang menghias dan mempertinggi deradjat se-
mua Konstitusi modern didunia ini, nampaknja di Konstituante
penjelesaiannja tidak akan mendjumpai banjak kesulitan. Bab Hak-
hak Asasi ini merupakan satu diantara pokok-pokok terpenting dalam
paham Negara Konstitusionil. Memang Pemerintah Konstitusionil
pada hakeka,tnja adalah Pemerintahan dengan batas-batas hukum,
karena antara lain penguasa harus menghormati Hak-hak dan Kebe-
basan'kebebasan Manusia serta Warga-Negara.

Kita tahu, bahwa rakjat Indonesia mengehendaki Pemerintahan
Konstitusionil. Kalau pada suatu waktu perlu diadakan keadaan da-
rurat jang dengan sendirinja mengurangi djaminan-djaminan jang
ada menurut Pemerintahan Konstitusionil, itupun dimaksudkan hanja
untuk sementara waktu. Rakjat Indonesia sebagaimana djuga rakjdt-
rakjat negeri lain, dapat menerima keadaan darurat itu selama hal
itu dianggap perlu dan masih dianggap sebagai djalan satu-satunja
jang benar-benar akan memberi penjelesaian. Maka dari itu kita
semua gembira, bahwa kira-kira dua bulan jang lalu diadakan Mu-
sjawarah Nasional jang mengandqng kemungkinan-kemungkinan lain
untuk mengatasi keadaan. Mudah-mudahan dalam rvaktu jang singkat
dapat dilaksanakan normalisasi dan perdjalanan Pemerintahan me-
nurut hukum biasa jang mengganti keadaan darurat sekarang ini,
hinggq tertjipta suasana hidup ketata-negaraan jang merupakan
iklim baik bagi pekerdjaan Konstituante.

Pjuga tentang Wilajah Negara rasanja kita akan mudah meng-
ambil keputusan. Jurisdiksi Republik Indonesia menurut Konstituii
jang sedang kita buat nistjaja akan meliputi Irian Barat. Mudah-mu-
dahan keputusan ini dapat diambil dalam minggu-minggu ini bersa-
rnaan dengan Aksi Pembebasan Irian Barat jang sedang diadakan
oleh Instansi-instansi resmi dan Organisasiorganisasi rakjat.

soal Bentuk Pemerintah dan Bahasa Negara nampaknja tidak
akan memerlukan banjak waktu untuk memperoleh keputusan jang
tegas. :



I

Sidang jang terhormat, satu hal jang mungkin menimbulkan
pertanjaan" ahalitr ditjantumkannja atjara,,Penjempurnaan tjara ker'
dja Konstituante".- 

Atjara ini lahir karena perasaan tidq! Pua!. jang ada pada Pa-

nitia Plrsiapan Konstitusi mengenai hasil kerdja sampai._sekarang
ini. Kita serdua mempunjai keinginan kera.s untuk mendapatkan, tjara
kerdja jang lebitr niendjamin fertjapainja__hasil dengan tjepat .dan
mem-ba#a -Anggota kesuisana menlusun Konstitusi Indonesia jang
sedang ditungku-tunggu oleh rakjat. Suasana jang rnengandun-9..:e-
mang;t kearih- penjelesaian masaiah dengan tjepqt itu -dapat -ditiip-
takai atau dibairtu 

-oleh 
tjara bekerdja tertentu. Berhub_ung dengan

itu kami harapkan bahwa'kita dalarn Sidang Pleno ke-III tahun ini
dapat menemdkan tjara bekerdja jang dirnaksqd.

Dalam hubungin ini perlu-dii<emukakan djug_? pertemuan dian'
tara lVakil-wakil Femerin^tah dengan Pimpinan Konstituante baru'
baru ini. Pertemuan jang sudah.lima dirantjalgkan itu 

-baru-.dapat
terlaksana pada tanggil fb Oktober tahun 195? digedung Konstituante
dan belmatsud meilbitiarakan tjara pelaksanaan kerdja-sama antara
Pemerintah dan Konsti[uante daiam menjusun Konstitusi seperti di'
maksud oleh pasal 134 Undang-undang Dasar Sementara 1950. Ker-
dja-sama j*g dimaksud ini kiianja !!dak dapat _lain bentuknja dari
piOa menipeigunakan saluran ia4g digariskan_oleh .9as31 f36 iYncto
iasal 64 dndlng-undang Dasai Sementala 1950, jaitu bahwa Ketua
konstituante meirberi kisempatan berbitjara kqpada Menteri-menteri
ipabila dan tiap-tiap kati m6reka mengingininja. Dengan..djalan ini
P-emerintah sewaktu-waktu dapat mengemukakan pikiran-pikiran jang
berguna bagi penjusunan Konstitusi, terutama_ berdasarkan penga'
lamln-pengalaman-Pemerintah pada waktu ini. Hal ini_akan_ memper'
kaja kita -semua dengan bahan pertimbangan jan-g. bernilai. _Akan
tetapi perlu djuga dilernukakan bahwa pada talaf terachir Konsti-
tuarite iendiri 

-j.ng 
menetapkan apaka.h sesuatu pikiran dapat dite-

rima untuk dimasukkan dalam Konstitusi atau tidak.
Bilamana rantjangan Konstitusi sudah diterima oleh Konstitu-

ante, maka sudah inena;adi keharusan bagi Pgpe_rintah untuk:nen-
sahkannja seperti dihendaki oleh pasal_ l3? Undang-u_ndang Dasar
Sementaia 19'50. Selandjutnja dalam melaksanakan kerdja-sama jang
dimaksud oleh pasal 134 Undang-undang, Dng S-ementara 1950,- kita
mempersilakan 

- 
Pemerintah mengutus W-akil-wakilnja untuk dapat

terus--menerus mengikuti perkembangan pikira! mengenai penjusunan
Konstitusi Indonesia iang akan datang dan seberapa dapat rl€r$ilIt:
bil bagian dalam Pekerdjaan ini.

Sidang jang terhormat,' tiba saatnja sek_aran_g bagi kami untuk
sedikit mJmberi laporan tentang kedjadian dan kegiatan dialam tu-
buh Konstituante.

Sedjak kita mengp.chiri Sidang Pleno ke-II, pada tanggal 17 Djuni
tahun 105?, tertjatat djumlah Anggota sebanjak 509 orang. Diantara
mereka ada 4 orang Anggota jang telaf mendahului kita kealam
baka, jaitu Saudara-saudara:

1. Mas Djajengkarso, Anggota No. 346 dari Grinda, pada tang-
gal 6 Djuni tahun 1957;
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2. R. Amir Suradhiningrat, Anggota No. 361 dari Partai Nasional
Indonesia (P.N.I.) pada tanggal t2 Djuli tahun 1957;

3. Mr Moh. Jusuf, Anggota No. 209 dari Partai Komunis In-
donesia (P.K.I.), pada tanggal 12 September tahun 1957;

4. lVillibrordus Hittam, Anggota No. 304 dari Persatuan Daya,
pada tanggal 11 Oktober tahun 1957.

Semoga arwah Saudara-saudara tersebut, mendapatkan tempat
jang lapang dialam baka.- - Kemudian ada ? orang Anggota jang mengundurkan diri, jaitu:

Saudara Mr Gele Harun dari Fraksi Partai Nasional Indonesia
(P.N.I.), Saudara Kiai Hadji Achmad Zabidi dari Fraksi Nahdla-
tul [Jlama (N.U.), Saudara Sjech Sulaeman Ar-Rasulli dari Fraksi
Persatuan Tarbijah Islamijah (Perti), Saudara Supardan_ Marto-
suwito dari Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.), Saudara
Dr Abuhanifah dari Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia

. (Masjumi), Saudara Prof. Dr Sumitro 9ioiohadikusumo dari
Fraksi Partai Sosialis Indonesia (P.S.I.) dan Saudara Prof. Mr
Sudiman Kartodiprodjo dari'Fraksi Partai Sosialis Indonesia
(P.S.I.) pula.
Disamping keberhentian antara-waktu beberapa Anggota, Panitia

Pemeriksa telah menentukan penerimaan 9 orang sebagai Anggota
Konstituante, jaitu jang terhormat Saudara-saudara:

1. Amir, Anggota No.
(P.K.I.).

1?8 dari Fraksi Partai Komunis Indonesia

2. Maroeto Nitimihardjo, Anggota
Pembela Proklamasi (Murba).

No. 67 dari Fraksi Murba

3. Nj. Dalam Iboe Sjamsoeddin, Anggota No. 30 dari Fraksi
Partai Nasional Indonesia (P.N.L).

4. Mas Slamet Sutohardjono, Anggota No. ?9 dari Fraksi Partai
Nasional Indonesia (P.N.L).

5. U.J. Katidjo Wiropramudjo, Anggota No. 346 dari Fraksi
Grinda.

6. R. Darmono Damanhuri, Anggota No. 194 dari Fraksi Nah-
dlatul Ulama (N.U.).

7.

B.
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R. Dachlan Tjiptomartojo, Anggota No. 218
tai Nasional Indonesia (P.N.I.).
Kuasini Sabil, Anggota No. 2?6 dari Fraksi

dari Fraksi Par-

Persatuan Tarbi-
jah Islamijah (Perti).
R. Baroeno Djojohadikusumo, Anggota No. 361 dari Fraksi
Partai Nasional Indonesia (P.N.I.).

Berhubung dengan perubahan keanggotaan seperti tersebut di-
atas, maka pada waktu ini tertjatat djumlah Anggota Konstituante
sebanjak: 507 orang.

Diantara djumlah ini, ada 5 orang Anggota jang non-aktif ka'
rena memegang djabatan menteri dan seorang jang belum dapat
mendjalankan tugasnja sebagai Anggota karena belum menjatakan
sumpah/djandji.

Dengan demikian maka diumlah Anggota-sidang pada saat ini
ada 501 orang.
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_ Mengenai perubahan keanggotaan Panitia Persiapan Konstitusi
dapat dituturkan seperti berikut; Jang mengundurkan diri ada B
orang Anggota, jaitu:

saudara sutedjo Brodjonegoro dari Fraksi Partai Nasional In-
donesia (P.N.I.), Saudara Mr Subagio Reksodipuro dari Fraksi
Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) dan Saudara P.S. da Cunha
dari Fraksi Katholiek.
J_ang mendjadi Anggota baru dan jang masih perlu mendapat

pensahan Rapat Pleno ada 6 orang Anggota jaitu:
Saudara Sarino Mangunpranoto, Saudara R.S. Hadisunarto dan
saudara Jusuf Rasidi dari Fraksi Partai Nasional Indonesia
(P.N.I.), Saudara Hadji Zainal Abidin Ahmad dan Saudara Mr
Djamaluddin Gelar Datuk Singo Mangkuto dari Fraksi Madjelis
Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) dan Saudara V.B.'da Cbsta
dari Fraksi Katholiek.

, Adapun mengenai perubahan keanggotaan Panitia Rumah-Tang-
ga hanja dapat dikemukakan teqtang penggantian Saudara Mohamad
Ahjar, Anggota No. 438 oleh Saudaia Soegito Alias Danoesoegito
4tggotr No. 207 dari Fraksi Partai Nasionaf Indonesia (p.N.I.). Hal
ini menurut Peraturan Tata-tertib djuga masih memelukuan pensah-
an Rapat Pleno.

Sidang jang terhormat, setelah kami menjadjikan laporan ten-
tang keanggotaan ini, maka kami kini akan m-emberikan sedikit ra-

Po_ran djsekitar kegiatan dari Konstituante. Gambaran jang tepat un-
tuk melukiskan kegiatan itu, kami kira adalah djumlih iapat-rapat
iang telah diadakan oleh bagian-bagian Konstituante dan keputusan-
keputusan jang telah diambil oleh rapat-rapat itu.

Sedjak berachirnja Sidang Pleno ke-II, Panitia Persiapan Kon-
stitusi telah mengadakan 18 kali rapat dan telah mengambif ts buah
keputusan. Keputusan-keputusan ini berkisar pada pensahan atjara-
atjara jang telah diputuskan oleh Panitia. Musjawarah, pensahan pe-

l.Jrprn. Anggota-anggota Komisi Konstitusi dan pembentukan Komi
si-komisi.

- Rapat-rapat lengkap jang telah diadakan oleh Komisi Konstitusi
I ada 8 kali, Komisi Konstitusi II 10 kali, Komisi Konstiusi III 10
kali dan Komisi Konstitusi IV 11 kali.

Rapat-rapat Komisi Konstitusi ini, telah menghasilkan perumus-
an-perumusan mengenai rnateri Konstitusi jang akan kita susun dan
jang setelah diolah oleh Panitia Persiapan Konstitusi, dalam rapat-
rapat Pleno ke-III bersama-sama akan kita bahas untuk sampai pada
keputusan.

bahwa Panitia Rumah-Tangga telah mengadakan iapat 24 kaii de-
l8an menghasilkan 34 buah keputusan. Keputusan-kepitusan jang
terpenting diantaranja ialah mengenai Anggaran Belandja tahun
1958, pembentukan batai pengobatan Konstifuante, usul penjempur-
naan ketentuan dalam Undang-undang Daruat No. 1bl1gb2 dan
susunan formasi sementara Sekertariat Konstituante.

Kemudian Panitia Mu,sjawarah telah mengadakan rapat 11 kali
dan telah menghasilkan 7 buah keputusan. Rapat-rapat- dan kepu-
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tusan-keputusan mana berkisar pada soal-soal- jang berhubungan
dengan ipa jang telah ditugaskan ,pa{a Panitia lt{usjawarah berdasar'
kan pasal 60 Peraturan Tata-tertib Konstituante.

(pattar surat-surat keputusan dari Panitia Persiapan Konstitusi,
Panitia ii[usjawarah dan Panitia Rumah Tangga akan dilampir'
kan pada risalah rapat hari ini, lihat lampiran nomor I sampai
ry).
Sidang jang terhormat, tjukuplah kiranja bagi kami untuk mem-

berikan kitl-pengantar bagi rapat-pembukaan Sldang Pleno ke-III
ini.

Dan dengan demikian kami njatakan Sidang Pleno ke-III, tahun
1957 ini dibuka.

Selandjutnja kami mengharap mudah-mudahan persidang-an- se-

landjutnja akan berdjalan lantjar dengan_m_embawa hasil'hasil j_ang

kita haripkan bersama. Kami maklumkan bahwa raplt pertama. a]ran

diadakan- pada besok pagi hari Selasa tanggal 5 Nopember tahun
195? djam- 09.00,' dengan atjara: Penetapan Atiara Sidang. ,

Sebagaimana biasa, untuk hari ini tjukup dengqn rapat-pembu'
kaan. Ini-maksudnja tidak untuk.memberi istirahat kepada Saudara'
saudara, tetapi supaja menggunakan kesempatan ini untuk berhu'
bungan satu dengan jang lain dan membitjarakan soal'soal jang perlu
ilihadapi dalam rapat'rapat iang akan datang.

Dengan ini kami tutup rapat pembukaan ini.

(Rapat ditutup djam 11.02).
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KEPUTUSAN
PANITIA PERSIAPAN
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4.

93
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95

96

105

106

107
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109

111

113

116

118

119

1?0

24

26

27

27

28

28

28

28

28

29

33

36

38

38

38

ili

ui

m

NI

ilI

IN

ilI
III

III

UI

ul

IIi

ili
ilI

IIi

14-8.1957

21-8-1957

22-8-1957

22-8-L957

10-9-1957

10-9-1957

10-9-1957

10-9-195?

10-9-1957

11-9-r957

18-9-1957

24-9-1957

25-9-1957

25-9-1957

25-g-t957

7 /K/PK/te'

B/K/PK/L957

s/K/PK/1957

L01K/PK/L957

Lr/K/PK/Ls57

12/K/PK/t957

t3,,K/PK/t957

L4,,K/PK/t957

L5,iK/PKiLg57

L6IK/PK/t957

17 /K/PK/L957

18,IK/PK/L957

19,.K/PK, 1957

20 KIPK 1957;
I

I

il'KiI'X 195?

MrWilopo

MrWilopo
Prawoto Mangku-
sasmito

Prawoto Mangku-
sasmito

Prawoto Mangku-
sasmito

Prawoto Mangku-
sasmito

Prawoto Mangku-
sasmito
Prawoto Mangku-
sasmito

Prawoto Mangku-
sasmito

Prawoto Mangku-
sasmito
K.H.R. Fatchurrach-
man Kafrawi

Ir Sakirman

Ir Sakirman

Ir Sakirman

Ir Sakirman



Larnpiran I

KEPI,ITUSAN
KONSTITUANTEl

=

i

'.s

Sekertaris

Usep Ranawidjaja

Pokok Keputusan

Pensahan waktu dan.atjara Sidang Panitia Per-
siapan Konstitusi ke-III tahun 1957.

Pembentukan Komisi-komisi Konstitusi.

Penetapan Ketua-ketua, Wakil-wakil Ketua dan
pelapor-pelapor Komisi-komisi Konstitusi.

Penetapan waktu bekerdja bagi Komisi-komisi
Konstitusi.

Penetapan Saudara Atmodarminto Anggota No.
96 sebagai Anggota Komisi I.

Pensahan pembagian waktu dan atjara Sldang
Panitia Persiapan Konstitusi.

Pembentukan Panitia Pelapor.

Pensahan Pelapor ke-II Komisi-komisi Konsti-
1:usi.

Penetapan Dr Hasnil Basri Anggota No. 430 se-
bagai Anggota Komisi IV.

Pembentukan Panitia Chusus (AD-HOC).

Penetapan Saudara R.S. Hadisoenarto Anggota
No. 181 sebagai Anggota Komisi Konstitusi III.

Penetapan Atjara Panitia Persiapan Konstitusi
rapat ke-36 dan selandjutnja.

Pembentukan Panitia Istilah.

Penetapan waktu dan itjara Sidang Pleno Kon-
stituante ke-III tahun 195?. /

Pembubaran Panitia Chusus (AD-HOC).

Mr

Mr

Usep

Usep

Mr Usep

Mr Usep

Mr Usep

Usep

Usep

Ranawidjaja

Ranawidjaja

Ranawidjaja

Ranawidjaja

Ranawidjaja

Ranawidjaja

Ranawidjaja

Mr

Mr

Mr

Mr

Mr Usep Ranawidjaja

Usep Ranawidjaja

Usep Ranawidjaja

Mr Usep Ranawidjaja

Usep Ranawidjaja

Usep Ranawidjaja

Mr

Mr

Mr Usep Ranawidjaja
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

t4

!u

H,l4ooz*
81

82

83

92

104

115

LL?

16

16

t1

20

2l

22

Tanggal

t7-7-t957

1?-7-195?

1&?-19tt?

1+8-195?

9,9195?

249-t957

Nomor
Keputusan

6IK/MK/ts57

8/K/MK/ts5?

1/K/MK/L957

8lK/W</Ls57

9/K/M</t957

tofi(./w./rs57

2S9-1957 i lrlIVMI(/rs57

I

I
i

I

KEPUTUSAN
PANITIA

Ketua

UrWilopo

MrSrilopo
lflrWilopo

KJI.R. Fatchurach-
man Kafrawi

Prawoto Mangku-
sasmito

Prawoto Mangku-
sasmito

Ir Sakirman



_KEPUTUSAN
ItrUSJAWARAT

Lampiran II

l

I
I

i

I

'it.

I't

I

l

i

I
l

l
.t-t

,i"I
t
I
Ir

l'

Sekertaris

Mr Usep Ranawidjaja

Mr Usep Ranawidjaja

Mr Usep Ranawidjaja

Mr Usep Ranaqtdjaj-t

Mr Usep Ranawidjaja

Mr Usep Ranawidjaja

Mr Usep Ranawidjaja

Pokok Keputusan

'I

Usul pembentukan empat buah Komisi Konsti-
tusi. ! ,

Pembentukan Panitia Pendjelasan.

Penetapan atjara dan waktu Sidang Panitia Per-
siapan Konstitusi dan Rapat Pleno Konstituante
untuk masa Sidang ke-III tahun 1957.

Perubahan atjara Sidang Panitia Persiapan Kon-
stitusi ke-III tahun t957.

Penetapan pembagian waktu dan atjara Sidang
Panitia Persiapan Konstitusi.

Penetapan atjara rapat Panitia Persiapan Kon-
stitusi mulai rapat ke-36 tanggal 24 September
tahun 1957 djam 20.00.

Penetapan waktu dan atjara Sidang Pleno Kon-
stituante ke-III tahun 1957.
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6.
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10.

11.

L2.

13.

14.

85

67

69

70

7t

72

73

74

75

76

77

78

79
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36

36

37

37

38

38

39

39

39

39

39

39

38

a

€)x
bo

c6
|tJ

Tanggal

27-6-1957

27-6-1957

1-7-1957

1-?-1957

1-7-1957

2-7-1957

2-7-L957

2-7-L957

5-7-1957

5-7-195?

5-?-1957

5-?-1957

5-7-1957

5-7-1957

Nomor
Keputusan

r6A/K'/PiNr/$57

t6B/K/'PeA/rc57

fi/}(flnr/wF,?

t9/K/PWE/1957

z0tKrcnr/$57

2t/KITWE/t957

zz/K/TajE/Ls57

23/K/PWE/L957

IA/K/PWrfi957

a'/K/PWE/ts57

26/K/YHE/L957

27 /K/PWr/!s57

28/K/PWE/L967

ze/K/PYt/t967

KEPUTUSAN
PANITIA NU

Ketua

Nj. H. Ratu Aminah
Hittajat

Nj. H. Ratu
Hidajat
Nj. H. Ratu
Hidajat
Nj. H. Ratu
Hidajat
Nj. H. Ratu
Hidajat

Aminah

Aminah

Aminah

Aminah

K.H.R. Fatchurrach-
man Kafrawi

K.H.R. Fatchurrach-
man Kafrawi

K.H.R. Fatchurrach-
man 

. 
Kafrawi

K.H.R. Fatchurrach-
man Kafrawi

K.H.R. Fatchurrach-
man Kafrawi
K.H.R. Fatchurrach-
man Kafrawi
K.H.R. Fatchurrach-
man Kafrawi
K.H.R. Fatchurrach-
man Kafrawi
K.H.R. Fatchurrach-
man Kafrawi



Lampiran IIl.

-KEPUTUSAN
MAH.TANGGA.

Sekertaris Pokok Keputusan

t,
t

Penerimaan usul tentang penindjauan kembali
kedudukan dan tugas Anggota P.R.T. sesudah
berlakunja Undang-undang Darurat No. L5,'
195? (Gmbaran Negara No. 62 tahun 1957)
dan pembentukan Komisi Redaksi jang bgftg:
gas menjusun usul tersebut sehingga mendjadi
Peraturan tentang kedudukan dan tugas Ang'
gota Panitia Rumah.'Tangga.
Pembentukan Komisi Kesehatan.

Peraturan tentang penegasan kedudukan dan
tugas Panitia Rumah.-Tangga.
Penggeseran/pengurangan Anggaran Belandja
Konstituante tahun t957.
Pembentukan Panitia untuk menjempurnakan
peraturan-peraturan jang termaktub dalam Un'
clang-undang Darurat No. 15 tahun 1957.
Usul Rantjangan Undang-undang Darurat No.

tahun 1957 tentang penjempurnaan per'
aturan-peraturan iang termaktub dalam Un-
dang-undang Darurat No. 15 tahun 1957 (Lem-
baran Negara No. 62 tahun 1957).
UsuI perubahan pasal 6 Rantjangan U1_dang'
undang tentang kedudukan Keuangan Ketua,
Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.
Pembentukan Panitia Gabungan D.P.R. dan
Konstituante dalam menghadapi rantjangan
peraturan Kedudukan Keuangan.
hantjangan Undang-undang tentang kedudt{an
Keuangan, Wakil Ketua dan Anggota Konstitu'
ante.
Pensahan Anggaran Belandja Balai Pengobatan
Konstituante.
Pembentukan Komisi Pemeriksaan Bagian Per'

$:flHtii*bukaan Balai Pengobatan Konstitu-
ante.
Pengawasan sementara hingga waktu dibukanja
Balai Pengobatan Konstituante.
Pengawasan selandjutnja atas Balai Pengobatan
Konstituante.
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40

80

86

t22

t2?

L24

125

40

40

4L

41

42

43

43

45

46

49

49

53

88

97

98

42

42

100

101

L02

103

t21

55
52

t26
L27

I
c)

bc
tr
sS

rct
rr)

Tanggal

$7-195?

22-7-1957

22-7-t957

Nomor
Keputusan

30/K/PRT /1s57

3t/K/PWr/1957

}zft/P-nr/Le57

TEPUTUqAN
PANITIA NU

Ketua

rnan Kafrawi
MrWilopo

MrWilopo

MrWilopo
Mr\Milopo
MrWilopo

MrWilopo
MrWilopo

MrWilopo
MrWilopo
MrWilopo

MrWilopo
MrWiIopo
MrWilopo
MrWilopo

22-7-L957

29-7-1957

29-?-1957

8-&1957

8-8-1957

&8-195?

9-8-1957

$8-1957

2G8-195?

21-8-1957

2T-8-t957

27-&1957

1:F$195?

1?-9-1957
12-9-1957

33/K/pnr /L957

S4tKnnr/L957

35/K/PRT /1s57

37 /K/PRT/L957

38/K/PRT/L957

3g/K/PRT /re57

4A/KITRT/L957

4t/K/PRT/L957

4Z/K/PRT/L957

43/K/PRT/L957

44/K/PRT/L957

46/K/PRT/t957

46/K/PRT /ts57
47 /K/PBT/Le57

36/K/PRT /L957 MrWilopo

MrWilopo
MrWilopo



Lampiran IV.
i- K E P U T U S A N

NGGA.

Pembentukan Komisi Pool.

il

li

I

Mr Usep Ranawidjaja

Usep Ranawidjaja

Usep Ranawidjaja

Usep Ranawidjaja

Mr Usep Ranawidjaja

Usep Ranawidjaja

Usep Ranawidjaja

Usep Ranawidjaja

Usep Ranawidjaja

Usep Ranawidjaja

Usep Ranawidjaja

Usep Ranawidjaja

Usep Ranawidjaja

Usep Ranawidjaja

Usep Ranawidjaja
Usep Ranawidjaja

Mr

Mr

Mr

Mr

Mr

Mr

Mr

Mr

Mr

Mr

Mr

Mr

Mr
Mr

Penundjukkan Kelompok II Panitia Rumah-Tang-
ga untuk menghadapi soal-soal kepegawaian
jang segera harirs mendapat penjelesaian lang-
sung dengan Saudara Sekertaris Djenderal.
Pemasangan iklan disurat-surat kabar untuk
mendapatkan tenaga-tenaga Sardjana Hukum
dan penulis-tjepat.
Penundjukan seorang Notulis tetap untuk Pani
tia Rumah..,Tangga.
Penolakan permohonan Saudara H. Iljas Jacoub
Anggota No. 283.
Permintaan penggantian biaja selama berada di
Bandung dari Saudara M. Djazulie Kartawinata
Anggota No. 400.
Pemberian tundjangan sepenuhnja kepada Sau-
dara Mohd. Fatchan Anggota No. 464 selama
kepergiannja ke R.R.T. dari tanggal 10 I\{ei sam-
pai tanggal 20 Djuni 1957.
Susunan pengisihan formasi sementara Biro I
Sekertariat Konstituante.
Pemberian tundjangan penuh kepada Saudara
Slamet Jv. Anggota No. 42 selama berada di
Amerika Serikat.
Usul rantjangan Anggaran Belandja Konstituan-
te tahun 1958.
P_emotongan uang dari tundjangan Anggota
Konstituante.
Peraturan Chusus mengenai Tjara Pelaksanaan
Pengawasan dan tugas-tugas lain Panitia Rumah-
Tangga.
Pembagian tugas Anggota P.R.T. kedalam Sub,
sub P.R.T.
Penundjukan Sekdjen sebagai Bendaharawan
sementara Sekertariat Konstituante.
tlsul rantjangan Anggaran Belandja Konstituan-
tc tahun 1958.
Permohonan Saudara Gulam Anggota No. g3b
untuk mengadakan perdjalanan dari Makasar
ke Kutaradja atas biaja Pemerintah.
Pemotongan uang rapel Anggota-anggota p.p.K.
Penghapusan Pool Konstituante.





KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA

Sidang ke-III (tahun 19bZ) Rapat ke-b?.
Hari Selasa, 5 Nopember lgb?.

(Djam panggitan: 09.00).

Atjara : Penetapan Atjara Sidang ke-III.
Ketua : Mr Wilopo.
Sekertaris : Mr Usep Ranawidjaja.

Anggota jang hadir: 3G8 orang.

_ 
Soemarto, K.H. Fakih Usman, Anwar Sutan Amiruddin, Kiai

Hadji sapari, Tony IVen, H. Zainul Arifin, LJ. Kasimo, Andi Gappa, M.
Bannon Hardjoamidjojo, Hutomo, Raden Hubertus Soetarto rfaoisoe-
dibjo, Mr J.c.T. simorangkir, K.H.M. Rodji'oen. Rd. Hamara Effendy,
IIfaU lntje Achmad Saleh Daeng Tompo, Kijai Hadji Noer 'Alie,
Nj. Dalam Iboe sjamsoeddin, t 6ae pritra Kimayani, Ischak sur-
jodiputro, A. Jasin, K.H.M. Sjukri, K. Haclji M. 

'Ramli, 
Djamhari,

Abadi, Baheramsiah st. Intlra, Prawoto Mangkusasmito, 
.R. 

Hendro-
budi, K.H. Ahmad Azhary, zainal A,bidin Ahmad, Ir sakirman, Hadji
Ibrahim siti Ebong, Nj. siti salmi sismono, subandi Martosudirdjo,
Ketut sub_rata, soesilo Prawiroatmodjo, M. sumbarhadi, Mr worig-
so_n€_goro-, Nj. Amir siarifudin Djaenah, Achmad sumadi, prof. s.M.
Abidin, Moh. Munir, Nj. Hadji Ratu Aminah Hidajat, K.H. Taufiqur-
rahman, Maroeto Nitimihardio, Hadji Aboebakar, Nj. Kamsinah
wirjowratmoko, Tan Ling Djie, Mas slamet soetohardjono, Amelz,
Asnawi said, Raden Hadii Achmad Hasboellah, Muhahmad Sjafii
pillkusumah, Mohamad Pattisahusiwa, Drs A. Rava Rangga Andelo,
Ilt4i*i-ono, Abdul Radjab Daeng Massikki, Hadji Abdullih Addary,
K.H. Muhammad Isa Anshary, Kijai Hadji Abubaliar Bastari, R. Emor
pjajadinata, Atmodarminto, Nj. sulasmi Mudjiati sudarman, Hadji
Zuinal, Mr R. Pratikto Sastro Hadikoesoemo, Mr Wilopo, R.H. Ha-
djid, osman Ralibv, Ni. Nadimah randiung. Nengah Malava, H.M.
Zainuddin, Zainoel 'Abidin Sioe'aib, Nj. Mien sutari Abdul Gani
suriokusumo, K.H. Abdul wahab chasbullah. R. Fernandus Basoeki
Logt*$Uoell9r soedijono Djojoprajitno, Bisri Kijai Hadji Musta-
djab, H.M. Salim Fachrv, Suwiijo, Mick Nirahuwa, Umir Salim
Hubeis, Prof. Mr Dr R.M. soeripto, Mochamad ram, Achmad zaka-
ria, H- Ridlwan Abdullah, Maschoen Hadji Aehmad Fauzv, M. Ng.
$_ede sosrosepoetro, Dr Imanudin, Abdul choliq Hasjim, s.u.'Bajasul,
!!o91ayar Djaelani. K.H. Sjauki Ma'sum Kholil, n.H. aUurida, K.
Hadji Muhammad Thoha, K.H. Abdulmanap Murtacllo. Kasiiati, Ahjak
sosrosugondo, K.H. Abdoel chanan, Datoe poetrawati. K.H. Achniad
zuni, H. Nachrowi rhohir, sajogia Hardjadinata, Hadji soekron,
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Kijai Hadji Harun, K.H.A. Sahal Mansjur, K,H.A. Bakri Siddiq, Ali
Masjhar, Hadji Abusudja, Alwi Murtadlo, Rd. Dadang Soeparta Par-
tawidjaja, Anas Machfudz, Sastrodikoro 'Widija, Kijai Zahid, H. Moh.
Thohir Bakri, Nj. Abidah Machfudz, Hardjosoemarno, Soenardi Adi-
wirjono, Soetedjo Brodjonegoro, Achmad Anwar, Muntaha, Sarikoen
Adisoepadmo, Rachmat Susanto (S. Rachmat), Amir, Muhammad
Hasbi Ash Shiddieqy, Dr Soembadji, R.S. Iladisoemarto, Dr Parijono
Surjodipuro, Tedjo, Nj. Soenarjo lfiangunpuspito, S. Sardjono, Dr
Sahir Nitihardjo, Mr Pratikto, Suputro Brotodihardjo, H. Muchjiddin
AI. Churaifisj, Abdul Djamil Misbadr, R. Darmono Damanhuri, Ach-
mad Mudatsir, K.R.H. Abdullah Awanrli/Afandi, Kijai Hadji AU
Maksoem, Mr H. Kasmat, K.H.R. Fatchurachman Kafrawi, R. Sar-
djono, Nj. S.D. Soesanto, Frof. Ir Purbodiningrat, Affandi, Suhari
Kusumodirdjo, Soegito Alias Danoesoegito, R. Ng. Sumodarmodjo al.
Sujamto, Soelardi, Saleh Abdullah, Dr Soehardi, Kijai Hadji Mocha-
mad Cholil, Kijai H. Achmad Dasuki Siradj, Muhammad Adnan,
Toeraichan Adihoeri, R. Daehlan fiiptowardojo, Roespandji Atmo-
wirogo, Sadji Sastrosasmito, Karkono Partokusumo alias Kamadjaja,
Drs B. Mang Reng Say, V.B. da Costa, AHulrahman Baswedan,
Zainul Arifin, H. Mustafa Bisri, R.M. Hadisoebeno Sosrowerdojo, Dr
Roestamadji, Kijai Hadji Maksum, M. Kamawidjaja Sujud, Moeha-
mad Soekarna Soetisna Sendiaja, Madomiharna, Soeratno, R. Sugana
Ganakusumah, Mas Muhamad Bachar, Muhammad Sjatteli Hassan,
Oesmadi, Asmara Hadi, Hadji Mas Muhamad Aof, K.R.R.H. Moh.
Idris, Budiman Triasmarabudi, Radja Kaprabonan, Enin Sastrapra-
wira, Raden Basara Adiwinata, Hadji Abubakar Jusuf, Hadji Husein,
R. Abdurochman Wangsadikarta, Hadji Muharnad Dachlan, R. Hollan
Sukmadiningrat, Muhammad Rusjarl Nurdin, Kijai Hadji Saleh Sola-
huddin, Rd. Soeparno, R. Muhammad Sjafe'i, Abu Bakar, Achmad
Dasuki, Raden Sutalaksana, K.H.M. Dimjati, D. Sukardi, Hadji Asi-
mawi, K.H. Moehamad Sjadjari, H. Ismail Dahlan Djuru Alam, H.
Mohamad Thaha bin I\{oh. Nur, Hadji Umar Bakry, Kuasini Sabil,
Hadji Mansur Dt. Naqari Basa. Nj. H. Siamsijah Abbas, Hadji Sjar-
kawi, Tengku Bay, Mochtar Husin, Sjech Ibrahim Musa, Dr Abdul
Manap, Binanga Siregar gelar Sutan Mangaradia. Hadii 'Abdurahim
Abdullah, tr{uhammad AIi Hanafiah Lubis (MAHALS), Anwar Nasu-
tion, Rumani Barus, M. Arsjad Th. Lubis, Zainal Abidin Nurdin, H.
Adnan Lubis, Mohd Sabri Munier, Ibrahim llsman, Hadji Ali Usman,
Muzani A. Rani, H. Mhd Basioeni bin H. Imran, J.C. Oevaang Oeray,
Abdullah Jazidi, H.M. Marwan Noor. Hatlji Abdulrachman bin Is-
mail, Darmau'i Munawir, H.M. Hanafi Gobit, H. Husain Qadry, Nj.
Hadji Ruhajah Abdulhamid, Abd. Sani Karim, Mochsen bin R. Sokma
Wira Said, Sajid Abubakar Alayderus, Ds l,Vilhelm Johannis Ru^
mambi, Drs La Ode Manarfa, Jakin Intan Parmata,'H.S. Djamaluddin
Dg. Paremma, Abdurrahman Sjihaab, Abdul Muin Daeng Myala, Nj.
Siti Ramlah Azies, Abdul Rahim Munier, Daeng Maradja Lamakarate,
Siswasudarmo, Mohammad 'Arifin bin Abdulrahman, I-Gusti Ketut
Ngurah, Gulam, Soeratno, Alimin, Nj. Setiati"Surasto, Kijai Hadii
Akrom Chasany, Mr Ahmad Astrawinata, Kijai Hadji Munief, 'K.H.



Dachlan Abdoelqohhar, K.H. Ghazali Asj'ary, u.J. Katidjo \viropra-
mudjo, Lalu Lukman, Mohamad Sanusi, H. Mustadjab, anArtrrhlia
Lalu Mandja, Mohamad Natsir, Arnold Mononutu, Sabilal Rasjad,
Raden Baroeno Djojodikoesoemo, Abdul Muchid Ma'sum, K. Moch.
Machfoed Effendie, Kijai Hadji Tjikwan, H. Bahrum Djamil, Mr Oei
Tjoe Tat, W.A. Rachman, Mr Nj. Tutilarsih Harahap, U.P. Bombong,
Sarwono S. Sutardjo, Argo Ismojo, Firmansjah, Nj. Tresna Sungka-
wati Garnida, A.S. Dharta, Sjamsoe Harja-Udaya, Pangkoe bin Oemar,
Soedjono Tjiptoprawiro, Usman Hamid, R. Moedjoko Koesoemodir-
djo, Achmad Bastari bin Achmad Daoed, Singgih Praptodihardjo, Nj.
Maimunah, R. Soetedjo, Muhammad Amin La Engke, M.A. Chanafiah,
Jean Torey, Sunarjo Umarsidik, Djoko Oentoeng, Ahmad Boeshairi,
Muhammad Djazulie Kartawinata, S. Utarjo, Raden Umar Anggadire-
dja, Nur Sutan Iskandar, Sjamsulhadi Kastari, R. Hadji Doeldjamil
Adimihardja, Sutan Muchammad Jusuf Samah, R. Usman Ismail,
Hadi Sosrodanukusumo, Usman Mufti Widjaja, Soepardi, Slamet S.,
Karsono, Sumowarsito, S. Notosuwirjo, Izaak Riwoe Lobo, R.A. Sri Ka-
nah Koempoel, R. Soelamoelhadi, K. Muchamad Afandi, Dr T.A. Djalil
T.M. Junus, Sri Soemantri Martosoewignjo, Mamiq Djamita alias Lalu
Abdullah, Kwee Ik Hok, H. Andi Kasim, Rd. Apandi Wiradiputra,
Ds J.B. Karvet, Mohamad Ahjar, Wikana, Achmad Djoedjoe, Saha-
mad Sudjono, Soelaeman Effendi. K.G.P.A.A. Paku Alam VIII, Ds E.
Uktolseja, M. Ng. Moh. Hamzah, Estefanus Kandou, H. Abdulhafid
bin Hadji Sulaiman, Mr R.H. Kasman Singodimedjo, Abdulwahab
Turcham, O.N. Pakaja, Raden Male Wiranatakusumah, Gulmat Si-
regar, Suxmantojo, R. Soendoro Hadinoto, Rustama Ikrat, Ivloh. Fat-
chan, Hadji Masjkoer, Prof. Mr Sutan Takdir Alisjahbana, Hadji
Abdulkabir, Moh. Achijad Chalimi, Mohd Ma'sum Jusuf, Dachlan
Loekman, Sjeh Abdullah Afifuddin, Bey Arifin, Abdul Mu'in Utsman
bin Abdul Mu'in, Jahja Jacoeb, Ismail Nongko, Dokter Koesnadi,
Hendra Gunawan, Otong Hulaemi, Hadji Abdul Malik Karim Am-
ru'llah (HAMKA), Roesni Tjoetjoen, K.H. Moeh. Moechtar Moestofa,
Raden Moeljono Moeljonranoto, Kasimun, Muh; Tahir Abubakar. K.
R.T. Prakosodiningrat, H. I\{oh. Sadad Siswowidjojo, Arnir, Dr J.F.
Mohede, R. Achmad Padmakoesoema, Mochamad Tauchid, Abdurach-
man Sdid, Hidajatdjati, R. Oemarsaid,'Raden Sadono Dibjorvirojo, Mr
Djamaluddin Glr Dt. Singo I\{angkuto, Nj. Mudjio Mudjiati.

Ketrra: F?prt saia buka. Djumtah Anggota-sidang sekarang ada
501. orang; hingga sjarat quorum jang 'harus dipenuhi duapertiga
dari 501 ialah 334 orang. Sekarang jang hadir 3bg orang

Rapat jang terhormat, iang mendjadi atjara hari ini, ialah rne-
netapkan atjara. Tetapi sebelumnja, saja mempersilakan saudara
Sekertaris' untuk mernbitjarakan s_urat-surat jang- masuk.

sekertaris: surat pertama jang masuk ialah dari partri p*r.a-
tuan 'Indonesia Nasional, disingkat P.I.N. jang berbunji sebagai
berikut:



Partai "Persatuan Indonesia Nasional"

Pimpinan Harian
Djl. Madiun 16

Tel. Gamb. 5414
Djakarta - Raya

Kepada:
P.J.M. Presiden R.I.
J.M. Perdana Menteri
P.T. Ketua D.P.R.
P.T. Ketua Konstituante
P.T. Ketua Dewan Nasional.

MERDEKA! :.7- .' :-?-.'!!5'TFr: ,.lrr15

Perihal: 12 Anggota golongan ketjil Eropah dalam Konstituante.
Pada tanggal 4 Nopember jang akan datang Konstituante ber'

sidang Pleno. Walaupun pada tanggal itu Konstituante mendjalankan
tugasnja hampir satu tahun, t2 wakil golongan ketjil Eropah belum
diangkat oleh Pemerintah sebagaimana diharuskan oleh pasal 135
sub 3 Undang-undang Dasar Sementara.

Kami sangat menjesal ketinggalan tindakan Pemerintah dalam
hal ini dan kami mengharap-agar supaja sebelum tanggal 4 Nopem-
ber 12 wakil itu dapat diangkat dan dilantik, berhubung pentingnja
atjara dalam rapat-rapat Pleno Konstituante jang akan datang jaitu
pembitjaraan ideologi negara kita.

Hormat kami,
Pimpinan Harian

ttd.
J.P. Snel

Ketua Umum
Djakarta, 21 Oktober 195?
Tembusan:
Kantor Berita PIA dan

,, ,, Antara untukdiumumkan. \
Surat jang kedua ialah berasal dari Saudara Siau Giok Tjhan Ang-
gota nomor 7 jang berbunji sebagai berikut:

Kepada
Saudara Ketua Konstituante R.I.
Bandung.

saudara rgtu.? jan_g _mulia, dengan perantaraan saudara Ketua, saja
mohon perhatian.Ftdrttg Pleno Konitituante jang muria tentang b-e-
berapa hal seperti berikut:

1. Pasal 135 undang-undang Dasar sementara tahun 1gi0 me-
nentukan sjarat-sjarat Konstituante bagi susunan Konstituante.
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Pasal 135 Undang-undang Dasar Sementara 1950 dalam hu-
bungan dengan pasal 58 Undang-undang Dasar Sementara 1950
menentukan adanja djaminan perrvakilan bagi apa jang di-
namakan ,,golongan ketjil", jaitu golongan ketjil Tionghoa,
Eropah dan Arab, masing-masing 18, L2 dan 6 orang wakil.

2. Pasal 32 Undang-undang Pemilihan Umum (Undang-undang
No. 7 /1957) menentukan sjarat-sjarat Undang-undang bagi
susunan Konstituante dan mengenal adanja djaminan perwa-
kilan 6 orang untuk tiap daerah pemilihan umum. Selandjut-
nja kita menghadapi kenjataan, bahwa diwilajah daerah
pemilihan umum Irian Barat belum dapat diselenggarakan
pemilihan umum, sebagai akibat tentara pendjadjah Belanda
masih menduduki Irian-Barat. Dengan akibat djaminan per-
wakilan untuk daerah pemilihan umum Irian Barat harus
dipenuhi dengan djalan pengangkatan oleh pemerintah.

3. Undang-undang darurat telah memungkinkan Konstituante
mengadakan sidangnja dengan tidak menunggu dipenuhinja
sjarat-sjarat Konstrtusi dan sjarat-sjarat Undang-undang bagi
susunan Konstituante. Konstituante dalam Sidang Plenonja,
jang dimulai pada tanggal 4 Nopember jang akan datang,
akan mempermusjawaratkan materi-materi pokok bagi Kon-
stitusi negara kita. Dalam memperhatikan hal ini perlu se-
kali kita perhatikan diuga, bahwa pemerintah sehingga pada
tanggal 31 Oktober ini masih belum melakukan pengangkat-
an-pengangkatan untuk memenuhi djaminan perwakilan untuk
golongan ketjil, jang njata masih kurang bagi keturunan
Tionghoa dan Eropah dan untuk memenuhi djaminan perwa-
kilan daerah pemilihan umum Irian Barat. Ketua dan pim-
pinan Konstituante pernah menuiis surat pada pemerintah
untuk memperingatkan pemerintah, bahwa Konstituante
masih belum memenuhi sjarat-sjarat Konstltusi dan sjarat-
sjarat Undang-undang pemilihan umum. Walaupun demikian,
Pemerintah belum diuga melakukan pengangkatan-pengang-
katan, jang diwadjibkan oleh Undang-undang Dasar Semen-
tara 1950 dan Undang-undang pemilihan umum.

Berhubung dengan hal-hal diatas itu, maka saja mohon Saudara
Ketua dan Sidang Konstituante jang mulia untuk mendesak pemerin-
tah sekali lagi, supaia mendjalankan kebidjaksanaan, jang memper-
tjepat dipenuhinja sjarat-sjarat Konstitusi dan sjarat-sjarat Undang-
undang bagi susunan Konstituante.

Saja jakin bahwa Sidang Pleno Konstituante akan sependapat .

dengan saja, bahwa adalah lebih 'bidjaksana dan elegant, apabila
para Anggota tambahan dengan djalan pengangkatan itu diberi ke'
sempatarr untuk ikut serta setjara aktii tialam permusjawaratan ten-
tang ketentuan-ketentu-an Konstitusi Nelara kita, supaja mereka tidak
memperoleh kesan diperlakukan rebagai ,,Stempel karet" untuk ikut
serta mensahkan hal-hal jang sudah disiapkan tanpa ikut serta
mereka, sekedar untuk memenuhi sjarat-sjarat Konstitusi dan Un.
dang-undang pemilihan umum. Pun pasti lebih menguntungkan per.
djuangan ditaatinja ketentuan Konstitusi setjara lebih tertib dan te-
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liti, apabila Konstituante kita dalam waktu singkat telah memenuhi
sjarat-sjarat Konstitusi dan sjarat-sjarat Undang-undang bagi susun'
annja. Hasil pekerdjaan Konstituante, jang telah memenuhi segala
sjarat Konstitusi dan Undang-undang tentu sadja tidak dapat di'
ganggu-gugat lagi sahnja.

Terima kasih.

Pengirim:
Siauw Giok Tjhan
Djl. Tosari 70
Djakarta.

Hormat saja
ttd.

Siauw Giok Tihan
Anggota Konstituante No. 7

Sekian Saudara Ketua, surat-surat jang perlu dibatjakan.

Ketua: Rapat jang terhormat, sebelum kita mulai membitjarakan
atjara sekarang ini, ada permintaan dari seorang Anggotl untq! m1
ngemukakan pendapat guna menjambut surat-surat jang baru dibatja
tidi dan karena isi surat itu bagi kita sekalian sangat penting, saja
kira ada baiknja saja persilakan Saudara tersebut untuk berbitjara
asal singkat.

Mr Oei Tioe Tat: Saudara Ketua dan rapat jang terhormat, ter'
Iebih dahulu saja mengutjapkan banjak terima kasih atas kesempatan
jang diberikan 

-kepadi 
saja untuk memberikan sambutan atas surat'

surat jang tadi dibatjakan
Saudara Ketua dan rapat jang terhormat, berhubung dengan

surat Anggota Saudara Siauw Giok Tjhan perihal pengangk{gn Ang-
gota-anggota tambahan seperti diwadjibkan oleh pasal-p_asal 5p_ juncto
fgS Undang-undang Dasar Sementara 1950 dan pasal 32 Undang-
undang Pemilihan l]mum No. ? tahun 195? memang sudah s-epatutnja
Sidang ini menaruh perhatian terhadapnja. Beberapa hari lagi {gn'
stituante sudah genip satu tahun dibentuk; selama masa itu kita
sudah mengalamipenggantian Kabinet pula; seg€ra kita sudah tidak
lagi hanja membahas soal-soal materi Konstitusi tetapi malahan sudah
akan mengambil keputusan-keputusan dan rnudah-mudahan tidak ter'
lalu hma hgi Konstituante dapat ,menjelesaikan tugasnja dengan
selamat.

Maka mesti sangat disesalkan bahwa 'sampai detik ini masih
belum djuga dilakukan pengangkatan-pengangkatan sqpe_rti diharus-
kan oletr Undang-undang Dasar Sementara 1950 dan Undang-undang
Pemilihan Umum. Berkali-kali sudah Pemerintah telah didesak baik
oleh golongan-golongan jang -berkepentingan, maupun afau _bahkan
oleh Fimpinan Konitituante sendiri pada k_ira'kira awal tahun ini
untuk melakukan kebidjaksanaan sehingga Konstituante lekas dapat
memenuhi semua sjarat-sjarat Konstitusionil dan -Undang'undang,
tetapi sajang hinggd sekaiang masih belum tampak reaksi apapun
dari pihak pemerintah.
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Membiarkan soal ini terbengkalai, ketjuali menundjukkan sikap
kurang bersungguh-sungguh akan dapat mengakibatkan kemungkin-
an-kemungkinan jang tidak kita inginkan.

Mengapa? Karena selama Pemerintah masih belum melakukan
pengangkatan-pengangkatan termaksud dapat disangsikan apakah
hasil-hasil pekerdjaan Konstituante nanti benar-benar sah dan betul-
betul tidak bisa diganggu-gugat lagi. Orang barangkali dapat me-
nundjuk kepada Undang-undang Darurat no. 2 tahun 1956 jang
memungkinkan Konstituante dapat ,,dilantik" oleh Presiden setelah
djumlah jang terpiUh dan diterima sebagai Anggota Konstituante
sudah berdjumlah 400. Tetapi ketjuali merupakan suatu pertanjaan
apakah suatu Undang-undang Darurat jang oleh Pemerintah ternjata
tidak diadjukan kepala Dewan Perwakilan Rakjat dalam sidangnja
berikut jang pertama dengan sendirinja karenanja mendjadi gugur-
batal, perlu kiranja diperhatikan bahwa ,,pelantikan" mempunjai
pengertian amat lain daripada ,,menetapkan" Undang-undang Dasar
seperti disebut dalam pasal 134 Undang-undang Dasar Sementara 1950.

Maka ditindjau dari sudut hukum (negara kita adalah Negara
Hukum) adalah suatu tanda-tanja besar apakah djuga hasil kerdja
kita sampai hari ini sudah sah benar?

Karenanja adalah suatu kebidjaksanaan jang arif dari Pemerin'
tah untuk tidak menunda-nunda lagi pengangkatan Anggota tambahan
termaksud. Tidakah pula djusteru dalam taraf perdjuangan Irian
Barat pada saat-saat ini, dengan lekas mengangkat Saudara-saudara
wakil Irian Barat seperti diharuskan oleh Undang-undang Pemilihan
Umum. Pemerintah dapat membuktikan bahwa Pemerintah tidak
hanja pandai main agitasi belaka; bahrva dengan ikut sertanja pu-
tra-putra berasal dari wilajah jang masih ditjengkeram Belanda da'
lam menjusun Konstitusi Republik Indonesia (iang antaranja akan
menentukan nasib daerah lrian-Barat dan rakjatnja) nanti akan
dibuktikan kebohongan Belanda jang menjatakan bahwa seakan-akan
rakjat Indonesia disana masih belum dapat menentukan nasibnja
sendiri atau malahan ingin tetap ,,dilindungi" oleh Imperialisme Be-
landa!

Lagi pula dengan segera dilakukan pengangkatan-pengangkatan
seperti diharuskan oleh pasal 58 juncto 135 Undang-undang Dasar
Sementara 1950, Pemerintah pasti akan menambah djuga tidak sedikit
kesedaran bernegara, memperbesar perasaan ikut bertanggung-dja-
wab akan keselamatan dan kesedjahteraan negara, demikian pula
akan memupuk perasaan patriotik dari golongan-golongan jang la-
zimnja disebut golongan-golongan ketjil jang achirnja tentu mem-
pertjepat homogenisasi Bangsa-Indonesia.

Achirnja dengan seg€ra melakukan pengangkatan-pengangkatan
itu sesungguhnja dapat dilenjapkan kesan, seolah-olah Pemerintah
Karja inipun, jang sebenarnja bertugas memelopori pelaksanaan
Gerakan Hidup Baru, didalam kenjataannja masih belum berhasil
membersihkan diri dari ,,perdagangan sapi dibelakang lajar" sehing
ga menjebabkan persoalan pengangkatan tetap tinggal berlarut-larut.
ivlemang kechawatiran ada pada sementara orang mengingat akan apa
jang akan ditontonkan oleh Pemerintah dahulu setjara djauh dari
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elegant pada waktu rlilakukan pengangkatan anggota-anggota tasr-
bahan Dewan Perwakilan Rakjaf. Tetapi kami sefitiri ja-kln bahwa
ka-li ini segqll kerag_uan tentang maksuh baik dari pembrintah jang
ry.karang tidak beralasan karena dipertjaja dalam suasana Gerikan
Iri_{up Baru sekarang ini dan setelah lUuijawarah Nasional. Kita se-
kalian pasti sudah mengoreksi diri seperlunja dan sekali-kali tidak
lagi mengehendaki menjelewengan daii makiud dan djiwa sebenar-
nja daripada pengangkatan-pengangkatan itu.

Mengingat akan semua hal-hal tadi, bahwa kita disini seraku
pembgat Konstitusi (undang-undang tertinggi) akan bersikap sedikit
aneh bila kita membiarkan Konstitusi sekarang jang masih-berlaku,
dapat _dikesampilgl rn begitu sadja oleh sebual unlang-undang Da-
rurat jrng sah tidakaja notabene masih merupakan suatu tanda fanja.
Mengingat bahwa pimpinan Konstituante sendiri sudah memperingit-
kan Pemerintah, tetapi masih belum diterima realisipun, lial mitra
t-entunja kurang lajai<, maka kami menjerukan kepiaa'siaang ini
da-n,\qmi-p_ertjaja bahwa Sidang akan mCnjetudjui, iupaja pimfinan
sgkali lagi dan kali ini pula atas nama sidang plCno, m6ndesak peme-
rintah (dengan Panitia Ad Hoe untuk uruian-urusan Konstituante)
supaja Pemerintah segera melakukan kebidjaksanaan, sehingga se-
py1 sj ara!-sj arat Konstitutionil dan undang-undang bagi Konstliuante
rnl. clrp enuhi 

-se 
ge_ra setj ara djudj ur,melakukan pen gan gkatan-pengan g-

. katan jang. diwadjibkan oleh pasar EB jdncto rgs [naing-uni"tt! oi-
sar sementara 1950 dan pasat 82 unfang-undang pemifihan uirum.

Terima kasih.

Ketua: Rapat jang terhormat, saudara oey Tjoe Tat saja persi-
Iakan- mengemukakan hal ini, karena saja airgg.p bahwa- hil ini
sesuai dengan perasaan jang ada dikalangan tita senoiri, bahwa kita
semuanja._m_engharap-harap selekasnja adanja ditengah-tengah kita
wakil-wakil dari golongan minoriteit 

-dan 
inclusief diri Iriai Barat

$pli.q bisa bersama-sama memikirka; ;ak";fj*g p.oting. Maki
dari itu, kami persilakan tadi Saudara Oey Tjoe TaJ. 

-

. . (Sgedijono_Djojoprajitno: Tetapi sebelumnja, bolehkah saja ber-
tanja Saudara Ketua?)

Boleh, saja persilakan Saudara Soidijono.

Soedijono Djojoprajitno: Saudara Ketua, karena Saudara Ketua
sudah memberikan kesempatan kepada Saudara Oey Tjoe Tat untuk
ryengadjukan masalah golongan ketjil, maka saja bertanja Saudara
Ketua, sampai dimanakah hasil pembitjaraan antara pimpinan Kon-
stituante dan Pemerintah baru-baru ini? Disinl tidak ferfhat se-
orangpun dari wakil Pemerintah, padahal karena pembitjaraan ini
dituiiukan_ kepada Pemerintah, seharusnja hadir dan menjatakan
pendapat. Pada saat ini djuga Pemerintah mesti menjatakan-penda-
!?t,_.berh.ubung dengan pernjataan Saudara Oey Tjoe Tat. Ini men-
djadi pertanjaan saja Saudara Ketua.

Terima kasih.
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Ketua: Saudara-saudara jang terhormat, sebagaimana Saudara-
saudara sekalian telah mengetahuinja, beberapa bulan iang lalu
pimpinan Konstituante sudah mengirimkan surat kepada Pemerintah
untuk mengingatkan tugas Pemerintah, supaja selekasnja menundjuk
siapa-siapa jang akan mewakili golongan minoriteit dan Irian Barat.

Sesudah itu, sudah beberapa kali diadakan pembitjaraan lagi
antara pimpinan Konstituante dan pimpinan Pemerintah dan kema-
rinpun sekali lagi diulangi dan menurut perasaan saja, sekarang ini
nampaknja Pemerintah sudah bisa diharap lekas menundjuk wakil-
wahil itu.

Djuga kemarin sudah dinjatakan pendapat bahwa segala per-
siapan itu sudah selesai, tinggal penentuannja baik wakil dari go-
longan minoriteit, maupun wakil dari Irian-Barat.

Saja kira kurang adil, kalau dikatakan bahwa dari Pemerintah
itu sama sekali tidak ada reaksi, walaupun kita mengetahui bahwa
hal ini terlalu lambat. Saja kira hal ini bisa disudahi sampai disini
sadja, tetapi kalau nanti satu atau dua minggu lagi belum ada ha-
silnja, maka rnarilah kita memikirkan, tjara apa lagi jang harus kita
tempuh untuk mengadakan peringatan itu.

Apakatr sekarang kita sudah bisa mulai membitjarakan tentang
atjara sekarang ini Saudara-saudara?

Soedijono Djojoprajitno: Apakah pertanjaan saja tadi tidak perlu
didjawab, Saudara Ketua?

Ketua: Saja sudah mengatakan, bahwa dalam waktu jang singkat
sudah bisa diharap penundjukan wakil-wakil itu. Kalaq diharapkan
djawaban Pemerintah, tentunja tidak bisa, Saudara Soedijono.

Atjara hari ini ialah penetapan atjara.
Sudah disadjikan kepada Saudara-saudara sekalian, suatu ran'

tjangan atjara jang mula-mula dimgsjawaratkan -oleh Etniltt Musja'
riarit Konstituante dan kemudian ditetapkan oleh Panitia Persiapan
Konstitusi dalam bentuk jang sekarang ini jang dihadapi Saudara-
saudara sekalian ini, dengan tidak mengurangi tentunja hak Saudara
untuk mengadakan perubahan. Saudara mengetahui bahwa berturut'
turut dimalaudkan untuk dibitjarakan ialah:

Dasar Negara (38),
Hak-hak dan Kebebasan Dasar Manusia (2)/Hak-hak dan Ke'
bebasan Asasi serta kewadjiban Warga Negara (18),

3. Bentuk Pemerintahan (17),
4. Wilajah Negara (9),

5. Bahasa Negara (10) dan
6. Penjempurnaan tjara kerdja Konstituante.
Berhubung dengan itu, maka oleh Pimpinan diadakan suatu

pengolahan atau dinaaksudkan untuk mengadakan uitwerkin$ dari
ilatla putusan Pani.tia Persiapan Konstitusi itu mengenai pembagian
waktu dan apa jang berturut-turut mendjadi atjara.

Saudara-saudara sudah mengetahui bahwa waktu jang ditentukan
atau ditetapkan oletr Panitia Persiapan Konstitusi, ialah bahwa Sidang
Pleno ini akan berlangsung mulai tanggal 4 Nopember sampai dengan

1.
2.

29



? Desember. Waktu jang lebih dari satu bulan itu tentunja harus
dibagi serasionil-rasionilnja supaja bisa meliputi hal-hal jang men-
djadi atjara didalam Sidang ini.

Maka dari itu kita bikin sementara lagi, maksudnja ialah supaja
Saudara-saudara memikirkan bagaimana baiknja. Hari ini, pagi-ini,
dimaksudkan supaja sudah ditetapkan atjara Sidang Pleno ini.- Pem-
bagian waktu malam nanti dimalaudkan untuk m-emperSilakan Pe-
lapor-pelapor dari Panitia Persiapan Konstitusi untuk memberikan
laporannja.

Disamping itu diusulkan adanja Panitia Perumus jang harus
merumuskan pembitjaraan-pembitjaraan nanti dan jang bersifat pem-
berian tugas kepada Panitia Persiapan Konstitusi. Panitia Perumus
itu harus merumuskan, merentjanakan keputusan Sidang Pleno.
Djadi jang bersifat instruktif kepada Panitia Persiapan Konstitusi,
djangan nanti Rapat Pleno diachiri dengan tiada putusan jang terang
tentang rumusan jang dimaksudkan. Dari perumusan itu dimaksud-
kan keputusan Pleno jang direktif dan merupakan instruksi kepada
Panitia Persiapan Konstitusi.

Kemudian Rabu, besok, rapat pagi dipakai untuk pensahan
pembentukan Panitia Istilah. Sudah terasa permusjawaratan Panitia
Persiapan Konstitusi perlunja ada istilah-istilah jang sama untuk
dipakai dikalangan kita ,itu, djangan sampai pemandangan-p€man-
dangan didalam menjebut suatu pengertian bersimpang-siur. Susunan-
nja harus disahkan oleh Rapat Pleno ini. Demikian pula peraturan-
peraturan jang sudah dirantjangkan.

Baru malam besok diadakan pemandangan-pemandangan, per-
tama-tama mengenai Dasar Negara, sampai satu minggu ini diper-
gunakan dengan maksud supaja minggu depan bisa dipakai untuk
babak kedua.

Demikian Saudara-saudara, sementara uitwerking,penetapan
Panitia Persiapan Konstitusi untuk mendapat pensahan dari Sauda-
ra-saudara sekalian.

Saja sekarang menanjakan apakah dari Saudara-saudara ada
jang bermaksud mengemukakan sesuatu usul atau hendak bitjara
mengenai haldal tersebut?

- Ketua: Saja persilakan Saudara Sjadeli Hassan.

Muhammad Sjadeli Hassan: Assalamu'alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.

Saudara Ketua jang terhormat, Fraksi saja, Fraksi Madjelis
Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) dalam Panitia Persiapan Konsti-
tusi telah menjetudjui atjara ini, djuga Anggota Fraksi kami dida-
lam Panitia Musjawarat Konstituante pun menjetudjui susunan
atjara ini, sesuai dengan urutan jang ada pada atjara Panitia Per-
siapan Konstitusi mengenai soal jang kita hadapi sekarang ini.

Apa dasar persetudjuan daripada Fraksi kami itu?
Saudara Ketua, kalau kita melihat urutan daripada atjara ini,

atjara 1 sampai 5, ternjata bahwa atjara kesatu ialah atjara jang
terberat, kemudian atjara kedua masih agak berat, atjara ketiga ma-
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sih djuga sedikit berat, kemudian mengenai wilajah sudah mening-
kat atjara jang enteng dan jang kelima sudah enteng sekali.

Saudara Ketua, dengan tjara demikian itu, maka didalam tjara
kita 'bekerdja mengingat soal intern Badan Konstituante sendiri,
mengingat kekuatan kita berpikir dan bekerdja sendiri, maka soal
ini tentu sadja psychologisch dapat diterima dan beralasan, sudah
amat rasionil sekali.

Saudara Ketua, pendirian kami itu tetap. Kita bekerdja men-
tjari djalan jang rasionil, effisien. Tetapi kita ini bekerdja untuk
negara, untuk bangsa dan rakjat djuga untuk tjita-tjita kita bersa-
ma. Dan kalau tjita-tjita kita itu mengehendaki pengorbanan, pe.
ngorbanan apapun akan kita berikan, sudah kami berikan, akan
kami ,berikan dan akan diberikan oleh anak tjutju kita sekalian.

Saudara Ketua, d.alam masa antara Sidang Panitia Persiapan
Konstitusi selesai sampai Sidang Pleno dimulai, ternjata didalam per-
djuangan nasional kita ada satu soal jang penting, jang ada sang-
kut-pautnja dengan pekerdjaan kita dalam Konstituante, jaitu soal
perdjuangan Irian Barat di Perserikatan Bangsa Bangsa sekarang ini.

Seperti tadi saja katakan, dalam menjusun atjara ini kita me-
mikirkan kedudukan kita sendiri. Tetapi setelahnja kita pulang dan
kita diluar gedung Konstituante ini lebih erat hubungan kita dengan
mas;arakat ramai, maka soal-soal jang kita hadapi sesungguhnja da-
tang dengan kentjangnja dan mengehendaki apakah pekerdjaan kita
dalam Konstituante ini tidak dapat disumbangkan pula untuk per-
djuangan nasional jang kita hadapi sekarang ini.

Maka dengan tjara jang demikian itu atjara ini dapat kita gu-
nakan untuk sumbangan kita kepada perdjuangan jang sekarang se-
dang kita hadapi.

Oleh karena itu Saudara Ketua, atas dasar ratio jang saja ke-
mukakan itu, maka fraksi kami mengehendaki perubahan. Dasar
jang penting ialah tjara jang effisien, rasionil dan psychologisch
untuk pertumbuhan kita dan pekerdjaan kita dalam Konstituante
ini dapat mendjadi bagian dari perdjuangan kita mengenai rlrian
Barat ini.

Maka karena itu terhadap atjara ini kami usulkan perubahan,
jaitu jang langsung mengenai Irian Barat, atjara ke-4, diganti men-
djadi atjara ke-l ialah jang mengenai Wilajah. Tentu mau tidak mau
Irian Barat termasuk Wilajah Indonesia dan tentang soal ini, saja
tidak akan mendahului Konstituante, tetapi Panitia Persiapan Kon-
stitusi dalam hal ini sudah bulat.

Bukan bulat dalam mengambil keputusan, karena Panitia Per-
siapan Konstitusi tidak mengambil keputusan, tetapi mengenai soal
ini saja kira tidak ada perbedaan pendapat. Djadi soalnja langsung
mengenai Irian Barat. Kemudian kalau dalam Konstituante ini ada
kebrrlatan pendapat, saja rasa merupakan suatu bantuan jang be-
sar dalam perdjuangan pengembalian Irian Barat ke Indonesia.

Kemudian atjara jang Jain_-lainnjq i_tl ada tiga ,natjam. Saja
sekali lagi tidak akan mendahului hak Konstituante untuk memu-
tuskan, tetapi saja akan m€nggunakan terkaan jang tidak akan me-
leset. Kalau saja gunakan terkaan, maka atjara jang tiga matjam
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itu: satu, jang dapat disetudjui dengan suara bulat, keduanja, jang
sebagian dapat disetudjui dan sebagian masih ada perbedaan pen-
dapat rlan ketiganja, jang masih memerlukan penjelesaian lebih
landjut.-Saudara 

Ketua, kalau didalam perdjuangan lrian Barat itu jang
merupakan perdjuangan nasional tidak ada perlainan pendapat, maka
perlu bagi Konstituante ini mendahulukan apa jang merupakan ke-
latan dan menangguhkan apa jang masih perlu penjelesaian lebih
landjut, saja tidak akan menggunakan kata ,,pertentangan" tapi jang
masih memerhrkan penjelesaian lebih landjut. Maka saja rasa dengan
demikian psychologisch menggambarkan suatu kebulatan tekad Bang-
sa Indoncsia menghadapi perdjuangan Irian Barat.

Maka dari itu saja usulkan atjara ke-4 mendjadi atjara ke-1,
atjara ke-3 mendjadi atjara ke-2, Bentuk Pemerintahan jaitu Bentuk
Pemerintah Republik. Djadi Republik Indonesia tidak akan digomeng-
gomeng dan saja rasa akan diterima. Ini untuk perdjuangan kita
psychologisch penting sekali.

Ketiga, soal jang dapat diteiima dengan kebulatan, walaupun
tentang Bahasa daerah dan dalam Panitia Persiapan Konstitusi masih
ada beberapa perumusan, tetapi pada pokoknja Bahasa Daerahkah
atau bahasa rdsmikah itu merupakan suatu kebulatan, tjuma redaksi-
nja jang berbeda. Ini mendjadi atjara ketiga.

Kemudian atjara kedua jang sebagian sudah mendapat kebulatan
suara dalam Panitia Persiapan Konstitusi, sebagian ada dua penda-
pat dan sebagian ada tiga pendapat jang perlu penjelesaian lebih
Iandjut. Ini didjadikan atjara keempat karena mengandung soal-soal
jang dapat diterima dengan kebulatan

Kemudian jang terachir mengenai materi Konstitusi jaitu atjara
pertama "Dasar Negara" jang masih memerlukan pendjeladjahan,
penelitian, penjelesaian lebih landjut. Itu didjadikan atjara kelima.

Dan keenam, enteng sendiri.
Demikian Saudara Ketua mengenai urutannja.
Dan lagi dengan demikian ini kita mengerdjakan tugas kita me-

Iesaikan pekerdjaan mengenai Konstitusi baru dan kita tidak melupa-
kan kewadjiban kita dalam rangka perdjuangan Bangsa Indonesia
untuk bersama-sama menjumbangkan segala apa jang dapat kita sum-
bangkan untuk merebut Irian Barat.

Saudara Ketua, ada satu alasan lagi jang djuga mungkin men-
djadi alasan untuk kawan-kawan jang bersangkutan, jaitu tanggal 7
didaerah istimewa Djokjakarta diadakan pemilihan umum dan tentu
sadja Saudara-saudara dari Djokjakarta itu ingin melakukan kewa-
djibannja. Soal ini perlu djuga mendapat perhatian kita, walaupun
bagi saja dari daerah Djawa Barat kewadjiban itu sudah selesai, te-
tapi soalnja bukan soal Djawa Barat atau Djokjakarta, tetapi kawan-
kawan Anggota Konstituant'e ini, kalau soal jang dibitjarakan dal;am
Konstituante berat tentu sadja kita sama-sama mengerti masing-ma-
sing Anggota akan dikonsinjir di Bandung. Tetapi kalau soal enteng,
karena soalnja itu hanja soal quorum, djadi kalau perlu kawan-kawan
jang bersangkutan - saja tidak mengusulkan untuk membolos -tetapi diberi kesempatan akan mengerdjakan kewadjiban-kewadjiban

32

I

t:
!
I
.!

t
it
f



j

I

ii

ll
I

dalam rangka pemilihan umun'r Djokjakarta, dengan tidak mengurangl
quorum dan atjara-atjara jang lainnja dapat diselesaikan oleh kita
ini bersama-sama.

Kalau soalnja berat, masing-masing Anggota fraksi akan dikon.
sinjir, tetapi kalau soal jang enteng, tjuma soal quorum sadja. Apa-
lagi kalau soal 1, 2, 3 itu, dapat saja katakan soalnja dapat disetu-
djui dengan suara bulat asal quorum dapat tertjapai.

Demikianlah Saudara Ketua usul jang kami adjukan atas nama
Fralsi saja dengan pengertian bahwa kami didalam Panitia Persiapan
Konstitusi, dengan alasan jang sudah saja kemukakan, djuga dalam
Panitia Musjawarah Konstituante, Fraksi kami sudah menjetudjui
atjara ini, tetapi dengan alasan jang baru kami kemukakan itu, Fraksi
kemi mengadjukan suatu usul perubahan, mudah-mudahan, pertama
dapat dimengerti oleh Saudara-saudara Anggota Konstituante jang
lainnja dan keduanja saja harap mendapat persetudjuan.

Terima kasih, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kefua: Saja persilakan Saudara Simorangkir.

Mr J.C.T. Simorangkir: Sar.ldara Ketua, dalam menghadapi pem-
bitjaraan atjara Pleno ini, maka Fraksi kami ingin mengemukakan
beberapa hal. *Iang pertama; sesuai dengan pendirian Fraksi kami
Partai Keristen Indonesia (Parkindo) dalam Sidang Panitia Persiapan
Konstitusi jang baru lalu, ,maka sekarangpun saja menjatakan bah-
wa kami dapat menerima urutan pokok-pokok persoalan jang akan
dibitjarakan dala,m Sidang Pleno Konstituante ini.

Kami sangat 'setudju soal Dasar Negara ditempatkan sebagai
atjara pertama. Sebab sedjak semula sampai pada saat ini Fraksi
kami tetap berpendirian, bahwa Dasar Negara itulah jang harus kita
putuskan lebih dahulu.

Dasar Negara itu perlu ditetapkan lebih dahulu, oleh karena
Dasar Negara men-entukan, paling sedikit mempengaruhi sangat, soal-
soal lainnja. Dasar Negara itu perlu diputuskan lebih dahulu supaja
kita tahu dimana kita berada dan kemana kita pergi.

Saudara Ketua, apabila ada usul-usul jang baru mengenai usul
perubahan, saja peringatkan adanja pasal 11 dalam Peraturan Tata-
tertib, bahwa usul perubahan itu harus dua hari sebelumnja atjara
hari ini mulai berlaku, sudah disampaikan kepada Konstituante se-
tjara tertulis.

Kedua mengenai atjara nomor 6, jaitu tentang penjempurnaan
tjara kerdja Konstituante, maka kami ingin bertanja kepada Pimpi-
nan, apakah Saudara Pimpinan sudah mempunjai rantjangan pe-
njempurnaan tjara kerdja termaksud? Kalau sudah ada, hendaknja
supaja rantjangan termaksud disampaikan kepada para Anggota Kon-
stituante, agar mereka dapat mempeladjarinja.
. Achirnja Saudara Ketua, oleh karena saja sudah berbuat wewe-
nang saja, didalam hubungan dengan penetapan atjara ini, saja usul-
han supaja sesudahnja kita selesai dengan penetapan atjara ini segera
kita meningkat kepada penetapan isi dan materi Konstitusi.
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Kami sangat menjetudjui saran jang dikemukakan oleh Sau-
dara Siau Giok Tjhan dari Partai Indonesia Nasional (P.I.N.), jang
sudah diberi pendjelasan lagi oleh Saudara Mr Oey Tjoe Tat tadi.

Achirnja Saudara Ketua, perlu sedikit diketengahkan, bahwa
mengenai laporan Panitia Persiapan Konstitusi, jang mengenai Wila-
jah dan Dasar Negara untuk malam nanti, maka saja ingin bertanja,
apakah tidak sebaiknja kalau kita sebelum membitjarakan Wilajah
dan l)asar Negara itu, lebih dahulu kita membitjarakan laporan Pa-
nitia Persiapan Konstitusi keseluruhannja? Oleh karena laporan Pa-
nitia Persiapan Konstitusi itu ada dua matjam, jaitu:

t. Mengenai laporan seluruhnja dan
2. Iilengenai laporan Komisi-komisi.
Djadi Konkritnja, sebelum membitjarakan laporan mengenai

Wilajah dan Dasar Negara, hendaknja supaja dibatjakan lebih dahu-
lu laporan Panitia Persiapan Konstitusi.

Sekian Saudara Ketua.

Ketua: Dipersilakan Saudara Moenawar Djaelani.

Moenawar Djaelani: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabara-
katuh.

Saudara Ketua, Saudara-saudara hadirin jang terho;mat, setelah
kami mendengar apa jang diutarakan oleh Saudara Sjadeli Hassan dan
oleh Saudara Mr Simorangkir, maka didalam hal perubahan atjara
ini sesuai dengan apa jang dikemukakan oleh Saudara Ketua sendiri,
pada waktu pembukaan, ialah tentang Wilajah Negara itu biasa di-
sebut soal mudah untuk diambil keputusan, ini harus kita hubungkan
dengan tuntutan pembebasan Irian Barat, jang sedang kita lantjar-
kan sekarang ini.

Saudara Ketua jang terhormat, mengingat psychologisch moment
dalam negara kita sekarang ini, maka kalau ada dua pendapat, kami
mengehendaki supaja rapat ini dischors sebentar. Dan saja djuga
mengharap dari Saudara Ketua, jaitu nanti didalam membitjarakan
Dasar Negara, berdasarkan Pasal 5, ajat (1) Peraturan Tata-tertib Kon-
stituante jang berbunji:

,,Rapat-rapat Konstituante terbuka untuk umum, ketjuali djika
Ketua menimbang perlu mengadakan rapat tertutup ataupun seku-
rang-kurangnja dupuluh orang Anggota mengehendaki hal itu."

Disini saja kemukakan berhubung dengan adanja suasana perdju-
angan rakjat pada waktu sekarang ini, maka saja chawatir dalarn
membitjarakan Dasar Negara nanti ada hal-hal jang tidak kita ingin-
kan jaitu supaja perselisihan pendapat kita lokalisir sadja dalam Kon.
Stituante ini. Ini alasan kami supaja Saudara Ketua itjuga memikirkan
dalam hal ini, berdasarkan Pasal 5, ajat (1) Peraturan Tata-tertib Kon-
stituante.

Sekianlah kesimpulan saja, jang pertama mengehendaki supaja
rapat dischors dan jang kedua tentang Pasal 5 ajat (1) PeraturarTa-
ta-tertib Konstituante jang harus dipikirkan dalam pembitjaraan me-
ngenai Dasar Negara.

Sekianlah Saudara Ketua, terima kasih.
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- Ketua: Jang menggnai wilajah itu, bagaimana maksudnja, apakah
ada usul mengenai wilajah?

llloenawar lljaetani: Saja minta rapat dischors sadja.

Kefua: Sekarang saja persilakan Saudara Sabilal Rasjad.

labila! Rasiad: saudara Ketua, Fraksi kami menjokong seruruh
usul jang diadjukan oleh saudara jang terhormat M. sjadefi Hassan.

.- _ _Berhubung ?tiara ili baru diterima pagi hari ini, maka memang
tidak mungkin ditempuh procedure biasa rnenurut peraturan Tata-
lertib. Tetapi untuk melengkapi kewadjiban-kewadjiban peraturan
Tata-tertib, maka Fraksi kami mengusulkan supaja rapat ini dischors
untuk dapat memenuhi keperluan jang harus diselesaikan sesuai de-
ngan Peraturan Tata-tertib.

Sekianlah.

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Baheramsjah.

Baheramsjah Sutan Indra: (sedang akan menaiki mimbar).

Xetua: Maaf Saudara Baheramsjah, menurut tjatatan disini, saja
harus mempersilakan lebih dahulu Saudara Sudijono.

Soedijono Djojoprajitno: Saudara Ketua, dengan melalui Saudara
Ketua, saja mengutjapkan terima kasih kepada Saudara Baheramsjah
jang memberikan kesempatan berbitjara lebih dahulu kepada saja.

Saudara Ketua, meskipun pada permulaan rapat tadi pertanjaan
saja tidak didjawab, tetapi saja tidak djemu-djemu disini akan me-
ngadjukan pertanjaan, jaitu berhubung dengan atjara pada iub. b.
jaitu jang akan dibitjarakan nanti pada djam 20.00: ,,Pembentukan
Panitia Perumus mengenai Dasar Negara, jang berkewadjiban meru-
muskan kesimpulan pembitjaraan dan merentjanakan putusan Pleno
jang bersifat pemberian tugas kepada Panitia Persiapan Konstitusi."
Atas dasar apa tugas jang akan diberikan Sidang Pleno Konstituante
itu kepada Panitia itu? Atas dasar ketiga-tiganja pendapat ataukah
atas dasar hanja satu pendapat jang akan diputus oleh Sidang Pleno
ini? Inilah pertanjaan saja. Didjawab atau tidak, terserah kepada
Saudara Ketua.

_l("9u1, lsul dari saudara sjadeli Hassan dari Madjelis sjuro
Muslimin Indonesia_ (Mas_jumi) mempunjai sifat jang simpltix, tetapi
Partai Murba Pembela Proklamasi- (Murba) tidak akan 

-menjatakin
menjetudjui atau tidak, tetapi menjetudjui'supaja rapat dischors.

Ketua: Sekarang Saudara Baheramsjah Sutan Indra.

Baheramsjah sutan Indra: saudara Ketua dan sidang Konstitu-
ante jang mulia, saja merasa .bertema kasih sekali saudara Ketua
tidak terlupa kepada nama saja sehingga diadjak berbitjara.
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Memang rupa-rupanja ada hal-hal jang perlu dikemukakan pada
saat membitjarakan pensahan atjara Sidang Pleno ketiga ini. Perta-
ma-tama, ialah bahwa didalam Tata-tertib kita pasal 11, hendaknja
semua perubahan jang akan diadjukan sudah harus masuk 2 hari se-
belumnja membitjarakan atjara itu. Hal ini tentu tidak mungkin di-
lakukan oleh para Anggota, karena kita menerima dua persoalan
mengenai atjara jang satu, ialah putusan Panitia Persiapan Konsti-
tusi nomor 20/K/PK/57 jang memuat putusan tentang diadakannja
Sidang ketiga ini, jaitu waktu 4 Nopember sampai tanggal 7 Desem-
ber tahun 1957 ini dengan mengemukakan 6 pokok atjara.

Seperti jang Saudara Ketua kemukakan tadi, pagi tadi kita terima
pula rantjangan pembagian waktu dan disitu seolaholah urutan atjara
itu sudah diterima.

Djadi Saudara Ketua, kami hanja minta perhatian berhubung
dengan pasal 11 itu, hendaknja semua hal jang bersangkgt-paut de'
ngan persoalan atjara djusteru dapat disampai'kan pada waktu terten-
tu kepada kita. dan memasukkannja djuga pada waktu setepatnja.

Sekarang mengenai atjara 1. Didalam atjara ini tertjantum 6 po'
kok pembagian waktu kepada kita, ialah dari tanggal 4 Nopember
sampai tanggal 7 Desember. Kalau dihitung harinja, kalau hari Sabtu
djuga sidang, ada 30 hari sidang, kalau hari Sabtu diserahkan
kepada Panitia Perumus tinggal 25 hari sidang. Dan kalau tiap hari
kita bersidang, maka ma,ksimum sidang adalah 30 X 2 sidang - 60
kali sidang, atau minimum 25 X 2 sidang - 50 kali sidang.

Dengan adanja 6 pokok atjara itu maka tiap-tiap pokok atjara
sama dengan B7g sidang minimum atau 10 sidang maksimum, rata-
ratalatjara9sidang.

Dan kalau kita hitung djam dan menitnja, 1 atjara kurang lebih
480 menit, kalau tiap-tiap pembitjara berbitjara 2i0 sampai 30 menit
dan rata-rata ada 24 pembitjara. Tetapi pengalaman kita pada masa
jang lalu, pembitjara itu sangat banjak dan kita tidak bisa berbitjara
dengan tenang.

Kita membuat Undang-undang Dasar Saudara Ketua, maka perlu
sekali kita membagi waktu demikian rupa dan mengisikan djumlah
atjara pada masa sidang demikian rupa, sehingga dengan tenang da-
pat diselesaikan. Djanganlah pada waktu achir sidang itu kita buru-
buru dan djuga buru-buru hendak pulang.

Dengan demikian Saudara Ketua, hasil pembitjaraan-pembitja-
raan kita djangan ditutup dengan kegugupan karena kekurangan
waktu.

Oleh sebab itu saja mempertimbangkan, apakah tidak baik sa-
lah satu daripada dua, jaitu memperpandjang waktu dengan tegas
atau mengurangi djumfah atjara. Dan didalam pengurangan djumiah
atjara itu saja serahkan kepada Saudara-saudara sekalian, mana jang
sekiranja setjara tenang dapat kita selesaikan.

Pada pembagian waktu Sidang Pleno sekarang ini ternjata Sau-
dara Ketua, untuk atjara kesatu sadja, Dasar Negara, memakan waktu
7 hari sidang, jaitu hari Rabu tanggal 6 Nopember, Kamis tanggal
7 Nopember, Djum'at tanggal 8 Nopember, Sabtu tanggal I Nopem-
ber sampai achirnja Kamis tanggal 14 Nopember.
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Djadi kalau untuk satu atjara itu sadja ? hari, dengan perhi-
tungan seperti tadi, maka sangat terdesak sekali atjara-atjarf lain.

_selandjutnja saudara Ketua, apabila kita batja disini tentang
pembagian waktu, maka ternjata pula bahwa untuk tiap-tiap atjara
datang Laporan Panitia Persiapan Konstitusi lebih dahuiu.

sebetulnja kami menginginkan seperti dikemukakan oleh saudara
si_morangkir, laporan keseluruhan lebih dahulu, sehingga dapailah
{ibe1ika1 pandangan umum terhadap seluruh pekerdjaan daiipada
!a{uq Persiapan Konstitusi. sekatipun sudah dibat3a, letapi barang-
kali ada pertanjaan Usan nantinja.

Djadi saudara Ketua, dengan penjusunan atjara seperti sekarang
ini mungkin kita terlampau sempit memandang kepada satu poko[
!a_dit, tetapi kalau sudah didengar laporan seluruhnja, maka ilapat-
lah kita mempertimbangkan dan memperbandingkan-atjara jang-ke-
sltg {an atjara jang kedua, sebab bagaimanapun djuga tidak dapat
dipisahkan atjara satu daripada isi atjara jang kedua.-

Kemudian saudara Ketua, apabila pada keenam atjara itu ter-
tjatat sebagai nomor 6 "Penjempurnaatt tjara kerdja Konstituante",
mqka kami berpikir apa sebabnja maka atjara ini tertjatat disini, apa-
kah ada kematjetan, apakah ada kekurang-puasan? Dan kalau se-
kiranja Laporan daripada Panitia Persiapan Konstitusi setjara ke-
seluruhannja 'diberikan lebih dahulu, maka 'dapat kita menindjau
setjara keseluruhannja pula.

Oleh sebab itu Saudara Ketua, maka kami menjokong usul dari-
pada saudara simorangkir supaja diberikan Iaporan keseluruhannja
dan kami menjokong usul-usul jang mengehendaki rapat ini dischors
dahulu sebelum kita teruskan rapat ini, supaja masing-masing dapat
mempertimbangkan bahan jang dikemukakan oleh teman-teman se-
karang ini.

Selandjutnja Saudara Ketua, djikalau kita bahas pembagian
waltu Sidang Pleno jang ke-III dari tanggal b Nopember sampai tang-
gal 16 Nopember, ternjata disini bahrva kita pada masa itu tidak akan
mempersiapkan artikel jang akan dimasukkan dalam Undang-undang
Dasar. sebab kelihatan disini setelah pembitjaraan ini ada perumus-
an dan perumusan itu djusteru jang ditanjakan oleh saudara Soedi-
jono, apa sifatnja?

Kalau kita batjakan disini kita hanja bersifat memberi tugas
kepada Panitia Persiapan Konstitusi, acNrnja kita berbolak-balik,
Panitia Persiapan Konstitusi menjerahkan soal ini kepada pleno, pleno

ryembitjarakan soalnja lalu menjerahkan kembali kepada iranitia
Persiapan Konstitusi.

I_'[rh, Panitia Persiapan Konstitusi itu bersifat mengumpulkan dan
nereka mengumpulkan lagi dan tidak sampai kepadi artiikel dalam
Undang-undang Dasar nanti.

oleh karena itu saudara Ketua, dalam schorsing itu supaja di-
litjarakan oleh teman-teman fraksi-fraksi masing-masing, 

-apakah

{} lrns kita harapkan ataukah kita akan sampai kepada artiiel,ar-
tikel.'
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Selandjutnja Saudara Ketua, dalam Pemandangan Umum menge-
lai sidang Pleno ke-III sekarang ini ternjata, disini antara Bablk
Pertama dan Babak Kedua tidak-diselingi i+aktu jang tjukup.

Kalau'kita melihat pada Pemandangan Umum Babak Pertama,
rapat akan b,eraehir pada hari sabtu tanggal g matam, kemudian pe-
m,andangan- umum Babak Kedua sudah-dimulai hari-senin tanggal
11 malam. Melihat pengalaman pada sidang pleno jang telah Ialu itu
kalau Babak Pertama dan Kedua berturut-turut, djusteiu pada waktu
selingan tidak ada kesempatan bagi Panitia Perirmus Iionstituante
untu! menjelesaikan pekerdjaannja, sehingga Babak Kedua tidak ada
gtlinla tetapi hanja menjambung sadja Babak Pertama. Actrirnja Ba-
bak Pertama dan Babak Kedua itu suatu rentetan pembitjaraan dan
Pfd_a-Babak Kedua tidak mempunjai penegasan. Pacla piham saja
adalah sebaiknja djika babak-ba6ak lertima 

-daripada atjaia-atjara i[u
direntetkan misalnja babak pertama dari atjara a, kemudian Panitia
Perumus disuruh bekerdja. Selandjutnja babak pertama daripada
gtjara b,- babak pertama daripada atjara c dan setelah ada laporan-
faporan daripada Panitia Perumus daii pembitjaraan pada babak per-
tama itu ada kesimpulan-kesimpulan tretiit jang dap-at dibawa paaa
babak keduanja, sehingga ada waktu antara laua-t peitama dan kidua
dan dengan demikian agak lebih djernih pembitjaraan pada babak
F $t + se,hingga kesi'r:rpulan daripada babak pertima set-etatr dikon-
luitisir oleh Pani,tia Perumus.

saudara Ketua, sekian sadja tambahan-tambahan bahan untuk
dipikirkan dalam kesempatan schorsing nanti. Terima kasih.

Ketua: Baiknja saja tidak akan memberi kesempatan kepada
pembitjara baru. Nanti barangkali bisa diberikan kesimpatan iagi.
Berhubung.dengan_ hal-hal jang dikemukakan, saja kira aha baiknJa
rapat kita ini dischors, hanja sadja saja harap dipergunakan djuga
y$tg schorsing itu untuk memenuhi sjarat-sJarat sebagaimana di-
t-etapkan dalam Peraturan Tata-tertib, jaitu suatu usul harus diadjukan
9gngrl tertulis. Dalam saat sekarang ini djalan jang harus diteinpuh
ialah, bahwa usul itu harus ditanda-tangani bleh s-epe-*epuluh djunilah
4.nggot., itu artinja 51 orang. saja kira saudara--saudira jan! aktif
bisa mengumpulkan 51 orang kalau mempunjai hasrat keias-untuk
mengadakan perur_lahan. Djadi saja minta-ditutis iang singkat sadja
sehingga_ mudah dironeo dan sebagainja dan dalam wlttu iatu djain
dapat selesai.

saudara-saudara, sebetulnja waktu itu suilah kita atur betul-be-
tul, sidang ini dari tanggal 4 oktober sampai tanggal 6 Desember.
Di.ug?. diperhitungkan bahwa kita sudah biia menjelesaikan kepada
satu tingkat dengan tenang. Mengenai atjara jang -terberat 

kami bi-
tjarakan dalam dua minggu.

Maksud kita mengadakan Panitia Perumus itu, ialah memberikan
tug?r baru disamping tugas jang biasa diadakan jaitu merumuskan
kesimpulan. Tetapi jang kita kehendaki sekarang, ialah perkembang-
3p rap3tlapat atau sidang-sidang antara Pleno dan panitia persiapan
Konstitusi ini telah. Tadjq meningkat. Kalau ditanjakan apakah jing
dirumuskan sebagai keputusan untuk diinstruksikln kepa'Oa pairitib
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Persia-pan Konstit'r,si itu, satu atau tiga pendapat, itu tidak bisa di
djawab sgkarang__dengan ,pasti._ Jang 

-kita harlpkan sekarang ialah
asal-meningkat. Kalau mula-mula ada lima pendapat kemudiai men-
aiadi-t$1 pendapa!,_ ini sudah kemadjuan jing mbningkat.

sebab -Tap{ Pleno mempunjai wewenang untuk- memutuskan.
Disamping itu Panitia Persiapan Konstitusi jang harus merantjang-
kan, dengal pengertian hanja merantjangkan-jang sudah diputuikan.
Meman_g s_ekarang ini ada rumusan kesimpulan iing tidak iirstructief
samasekali

ojrdi Panitia__Persiapan- Konstitusi mengembalikan dengan pi-
Latop-idat_q E*. Keadaan ini jang harus kita ubah. sebetuhja uiut
lj_ara kerdja baru itu, maksudnja supaja djangan seperti badminton.
Pleno mengembalikan pada Panitia Persiapan Konstifusi, Panitia Per-
siapaT, Konstitusi meagembalikan-pada Pleno, tetapi harus meningkat
!9p-erti spiraal, makin la'ma makin kearah perumusan sesuatu pasal
Undangrndang Dasar.

Saja kira tiqak bisa 4ilarap sekarang ini sudah meningkat mem-
perumusal 

- 
qa-salqagal._ Kalau sudah sampai begitu, sjukur. Tetapi

saja serrdiri_ !ira, kita_baru. sampai kepada suatu putuian dari ting-
katan jang lebih tinggi dari sekarang kita berada.

D.jaSsaja minta kalau diadakan schorsing, Saudara-saudara jang
mengingini perubahan urutan tjara, diharap memenuhi djuga si-arat
dalam Peraturan Tata-tertib. Kemudian saja persilakan supaja- apa
j-qnS $\emulrakan oleh Saudara-saudara didalam rapat ini, supaja
dipertimb_angkap oleh fraksi-fraksi. Ketua itu djangan terlalu nanlir
mengusulkan, djangan terlalu mendesak, tetapi hanja memikirlian
bagaimana sebaiknja sadja.- Maka dari itu'apatdtr setudju saudara-saudara, kalau rapat ini
dischors?

(Rapat: Setudju!).

fljschors satu djam, djadi nanti setengah duabelas rapat saja
buka kembali.

Sekarang rapat saja schors.
@apat dischors djam LA.27 dan dibuka kembali djam 11.4b).

Ketua: Rapat saja buka kembali. Saudara-saudara sekalian sudah
menerima usul perubahan tertulis dari beberapa saudara Anggota
jang ditanda-tangani oleh 54 orang.

Saja_minta supaja usul ini diselesaikan dalam rapat pagi ini. Saja
kira saudara-saudara dapat menjetudjui agar usul perubahan ini daplt
diselesaikan dalam rapat pagi ini. siapa diantara Saudara-saudara
jang ingin berbitjara?

(Tertjatat jang ingin berbitjara Saudara-saudara:
'1. Abu Bakar, 2. Firmansjah dan 3. Moenawar Djaelani.)
saudara-saudara sekalian jang terhormat, sebelum kita membe-

rik3n_ kesempatan kepada par-a pembitjara, saja umumkan, bahwa
_pada kalq sgdah masuk suatu usul baru lagi jang diadjukan oreh be.
berapa- s.ay$ra dari Nahdtatul ulama (NrI.t. Walaupun usul peru.
bahan ini belum dikemukakan kepada saudara-saudara, saja kira-baik
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untuk f,idengarkan. Usul tersebut hanja mengenai atjara Wilajah
sadja jang ingin diubah, sedangkan jang lain-lainnja tetap seperti
jang telah ditetapkan dalam atjara jang lama.

Mengenai usul ini saja kira tjukup Saudara jang mengusulkan
ini sadja jang mendapat giliran berbitjara untuk memberikan pen-
djelasan atas usulnja itu. Siapa diantara para pengusul itu jang akan
berbitjara?

@eberapa pengusul: Saudara Moenawar).
Saudara Moenawar? Djadi jang mendapat giliran

nanti, ialah Saudara Moenawar.
berbitjara itu

Usul ini ditanda-tangani oleh 56 orang, djadi sudah memenuhi
apa jang tertjantum dalam Peraturan Tata-tertib

@eberapa Anggota: Minta supaja usul tersebut dibatjakan).
Saja persilakan Saudara Sekertaris untuk membatjakan usul pe-

rubahan tersebut.

Sekertaris: Usul tersebut adalah sebagai berikut:
"Saudara Ketua Konstituante

di
Bandung.

Hal: Usul perubahan atjara.
Dengan hormat,
Kami dari Fraksi N.U. terhadap atjara Sidang Pleno Konstitu-

ante ke-III ini mengusulkan perubahan sebagai beiikut:
a. Atjara Wilajah Negara jang tadinja djatuh No. 4 didjadikan

atjara No. 1.
b. Sedang jang lain-lain, tetap sebagaimana urutan jang asal

dari putusan P.M.K. No. ]liK/NI.K/l7.
Alasan, kami berikan dengan lisan.
Terima kasih.
Kami tersebut dibawah ini para pengusul".
Surat usul ini ditanda-tangani ote.tr SO orang Anggota.
Saja kira tjukup sekian.

Muhammad rahir Abubakar: Assalamu 'alaikum warahmatul.
lahi wabarakatuh. saudara Ketua, sedianja Fraksi kami tidak akan
bjrbitjara, sebab sedjak dari mula-mula sidang panitia persiapan
Konstit!,si, kami. !.lah menjetudjui atjara jang- dikemukakan pida
Rapat Pleno hari ini. Tetapi berhubun{ oenlariterdapatnja peri<em.
bangan b_ar_u, maka kami- akan pergunakari kesempitan- ini untuk
mengemukakan peldgra! .d1n saran-saran, ialah sebagai pendapat
dan saran-saran dari Fra.ksi Partai sjarikat Islam Indon6sia ip.s.tj.l.

It{enurut ketentuan procedure daripada peraturan Tata-tertib
pasal .1t ai{ (1),_ maka _perubahan atjaia itu seharusnja selambat-
lambatnja. dikemukakan dua hari sebelirmnja atjara itu hibitSarakan.
Dan Peraturan Tata-tertib pasal 11 ajat (+i merijatakan: "

':{napila ternjata tidak ada usul jang masuk dalam waktu jang
{itepluEn, maka atjara sidSng ialah-jrng telah ditetapkan bt.tr
Panitia Persiapan Konstitusi',.
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Kesimpulan jang dapat saja ambil daripada ketentuan ini, tidak
lain ialah, kita setjara otomatis menetapkan atjara ini lebih dahulu.
Apabila dikehendaki perubahan atjara, maka menurut pasal 11 ajat
(5), usul perubahan atjara itu harus ditanda'tangani oleh 1110 djumlah
semua Anggota.

Saudara Ketua, oleh karena itu Fraksi kami berpendapat, bahwa
sehaiknja sebelumnja kita menindjau usul perubahan mengenai su-
sunan atjara itu, kita harus mengambil dan mendjalankan ketentuan-
ketentuan daripada Peraturan Tata-tertib jang kita buat itu dan jang
telah kita tetapkan bersama untuk mendjaga tertibnja djalan sidang-
sidang, agar kita djangan terlihat dalam suatu komplikasi seperti
jang sudah kita alami. Pengalaman kita didalam membitjarakan atja-
ra dalam Panitia Persiapan Konstitusi (P.P.K.) jang baru lalu, itu
sudah tjukup mendjadi tjontoh dan peladjaran, sehingga karena pro-
cedure jang ditentukan oleh Peraturan Tata-tertib tidak kita lalui,
maka soal pembitjaraan atjara Panitia Persiapan Konstitusi jang lalu
itu hampir memakan waktu lebih kurang satu minggu.

Cleh karena itu, sebelumnja usul perubahan urutan jang telah
dikemulakan ini kita bitjarakan, sebaiknja atjara ini kita tentukan
lebih dahulu. Sebab apa? Sebab menurut hemat kami usul jang dia-
djukan oleh Saudara Sjadeli Hassan dan kemudian usul dari Fraksi
Natrdlatul Ulama (N.U.) jang diwakili oleh Saudara Moenawar Djae-
lani itu samasekali tidak mengenai perubahan atjara, hanja menge-
nai susunan dan urutan atjara jang selandjutnja mengakibatkan
perubahan pembagian waktu atau time table dari atjara jang diadju-
kan oleh Panitia Persiapan Konstitusi jang tadi sudah kita terima.

Saudara Ketua, apabila atjara ini telah kita terima, maka pem'
bitjaraan usul perubahan ini dapat kita lakukan setelah penerimaan
atjara lebih dahulu. Sebab dalam membitjarakan perubahan susunan
atjara, kita terbentur kepada beberapa faktor dan kedjadian jang
akibatnja pula harus kita pikirkan dengan mengingat tipisnja quo-
rum jang ditjapai oleh Rapat Pleno sekarang ini. Kalau kita tidak sa-
lah, hanja ada-kelebihan 25 Anggota. Apa sebab?

Alasan jang dikemukakan oleh Saudara Sjadeli Hassan untuk
melakukan perubahan susunan atjara dengan adanja pemilihan
umum di Djokjakarta pada tanggal 7 Nopember 1957, itu dapat kita
terima. Tetapi djangan dilupakan. apabila perubahan atjara itu de-
ngan mengingat pemilihan umun di Djokjakarta, malia bukan itu
sadja rnasalah jang harus kita hadapi, jang akan mempengaruhi quo-
rum dalam Sidang Pleno ini.

Sebagaimana kita ketahui, kalau tidak salah, pada tanggal 25
Nopember 1957 ada Musjawarah Nasional Pembangunan. Dalam
Konstituante tentu tidak hanja ada satu atau dua Kepala Daerah jang
dapat undangan dan kaiau mereka memenuhi undangan itu, maka
akan mempengaruhi quorun djuga.

Disamping itu, djangan kita lupakan, bahwa pada tanggal 1 De-
sember 195? untuk seluruh Sumatera Selatan akan diadakan Pemi-
lihan Umum Dewan Perrvakilan Rakjat Daerah (D.P.R.D.) tingkat per-
tama dan kedua. Ini akan mempengaruhi quorum jang akan datang
djuga.
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OIeh karena itu apabila kita tjampur-adukkan pembitjaraan
atjara dengan perubahanhia itu, kita akan-terlihat dan Ferada dalam
suatu cirkel. Maka untuk pembitjaraan usul perubahan, Iebih baik
sesuai dengan Peraturan Tata-tertib, Hh tetapkan dahulu atjara, ke-
mudian kita tindjau tersendiri-sendiri karena banjak faktoi-faktor.
Tegasnja demikian. Karena akan dilangsungkannja Pemilihan umum
di Djokjakarta pada tanggal ? Nopember nanti, djuga tanggal 1 De-
sember di Sumatera Selatan, maka harus mendjadi pertimbangan
sehingga kemungkinan dengan pertimbangan-pertimbangan itu, urut-
urutan jang dikemukakan oleh saudara sjadeli Hassan akan menim-

';bulkan amendemen sebagaimana dengan usul kedua tadi.
Demikian pendirian kami mengenai usul perubahan jang dike-

mukakan oleh saudara sjadeli Hassan. usul perubaharr kedua akan
kami kemukakan setelah setjara resmi dikemukakan kepada Sidang.

Ketua: Saudara jang terhormat Firmansjah.

Firmansjah: Saudara Ketua dan Saudara-saudara sekalian, disini
saja berbitjara atas nama Front Pembela Proklamasi 1g4b (F.P.P. '4b),
ialah gabungan dari Fraksi-fraksi ketjil jang tergabung didalamnja.

Saudara Ketua, didalam hal ini terlebih dahulu saja mengutjap-
kan bahwasanja pendapat jang diutjapkan oleh Saudara dari Partai
sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.) itu- benar. Kalau kita mengingat
prosedurnja benar, tetapi ,karena kita telah menghadapi suafu ke-
liataan dengan usul dari Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi)
dan kawan-kawannja, maka disini kami hendak menentukan sikap.
Dalam rapat jang diadakan pada waktu schorsing semua itu kami
tindjau.

Maka hari ini dalam rapat tadi, dikemukakan keinginan bahwa
isi perubahan atjara hendaknja diusulkan sesuai dengan Peraturan
Tata-tertib. Tetapi sjukurlah hal ini telah dilaksanakan oleh jang ber-
sangkutan

Dalam hal ini kami berpendapat hendaknja kita dalam Sidang
Konstituante ini, dalam menentukan sesuatu atjara djangan terpe-
ngaruh atau terseret oleh pergolakan politik diluar lingkungan kita
ini, seperti pada sidang jang latu, agar kita djangan mentJampuri
soal-soal politik diluar tugas kita.

Tetapi Saudara Ketua, setelah kami mempertimbangkan usul
lerubahan dari pihak Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi)
dan kawan-kawannja tadi, adalah soal psychologisch dan baiklatr apa-
bila aksi perdjuangan Irian Barat dilakukan lait aiealam dan diluar
negeri. Karena itu kami tidak akan berkeras untuk mempertahankan
soal-soal tadi.

Maka dalam menghadapi usul perubahan dari Madjelis Sjuro
Muslimin Indonesia (Masjumi) tadi, kami mengadjukan pula usul per-
ubahan. Maka usul perubahan kami ini mendekati usul peruba-han
dari Madjelis sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) dan kawan-kawan-
nja. Kami dapat menjetudjui soal Wilajah dapat dibitjarakan jang
pertama untuk memberikan bantuan diluar bidang kita, baik didalam
maupun diluar negeri.
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Didalam atjara-atjara jang lain, kami tidak dapat _menjet-udjui
keseluruhannja.-Maka-dalam n* ini jang akan kami usulkan sebagai
usul perubahan itu ialah:

1. Wilajah Negara,
2. Dasar Negara,
3. Hak asasi,
4. Bentuk Pemerintah,.
5. Bahasa Negara dan
6. Penjempurnaan tjara Kerdja Konstituante.
Saudari K6tua jang ierhormat, didalam hal inipun kami meng-

adjutan dasardasar usul daripada kami
Kesatu Saudara Ketua, apa sebab kami mengadjukan usul me-

ngenai atjara 4 didjadikan atjara 1 jaitu mengenai Wilajal?- Nom6r satu kairi berpendapat bahwa persoalan Wilaiah ini tidak
terikat samasekali atau tidak ierpengaru[ oleh pembitjaraan pasal
jang lain. Sedangkan mengenai atjarir. lq:4, grengenai Hak Asasi Ma'
iusia, mengenai-Bahasa, mengenai Bentuk Pemerin'tah dan sebagSi-

nja iiu san-gat banjak bbrpengaruh oleh ketentuan'ketentuan pembi'
tjaraan Dasar Negara. Ini alasan kami pertama. 

." Alasan kedui Saudara Kbtua, seperti usul jang diadjukan oleh
pihak Madjelis Sjur_o ltfiuqlimin Indon-esia (Masjumi) j"ng. mengehen-
haki Dasaf Uegafa didjadikan sebagai atjara kelima, kami mengingat
waktu jang teriedia daii Sidang Pleno ini dan kamipun sangat sangsi
anakati ini"tidak ada suatu ketentuan-ketentuan atau maksud-maksud
jing tertentu. Didalam kita membitjarakal .atjara Sidrygg. Pleno ini
itatis kita usahakan mentjapai sesuai hasil jang konkrit jang. dapat
kita pertanggungdjawabkan sebagai tugas kita kepada masjarakat
dan negara kita.

Kaiena Saudara Ketua, bilamana atjara jang _diadjgF+ -oleh
Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) itu disetudjui, karni
chawatit, wat tu jang tersedia didalam satu bulan ini diundur-undur-
kan demikian ruira, sehingga waktu untuk membitjarakan atjara- ke-
lima itu nanti teikesampingtan samasekali, djusteru djaminan dari'
pada ini tidak ada samasekali mengenai waktunja.' Maka oleh sebab itu Dasar Negara sebagai pokok pembitjaraan
Sidang Pleno jang terhormat sekarang ini merupaka_n atjara terutama
dan singat pbnting bagi konstelasi_ atau rgngk3 daripada .Undang-
undang 

"Oasai dan wadJib didahulukan, sedangkan jang lain dapat
diundurkan.

Initah pendapat dari Fraksi Front Pembela Proklamasi 45' (F.P-
p. ,45) Oari denlan demikian karni t!da]< _d"ptt m_e-njetudjui usul
perubahan dari Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi).

Sekian, Saudara Ketua.

Ketua: Saudara jang terhormat Munawar Djaelani.

Munawar Djaelani: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabara'
katuh.

Saudara Ketua dan Saudara-saudara sekalian, sebelum saja mem'
berikan pendjelasan dengan Usan bagaimana usul jang telah kami
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kemukAkan kep_ada saudara Ketua, terlebih dahulu saja minta sekali
lagi supaja usul dari karni itu dibatjakan.

Ketua: Dibatjakan sekali lagi? Kenapa sih? Tadi suclah diba
tjakan.

Terima kasih.

Saudara Ketua, semula memang menurut Tata,tertib itu tentang
qtjalq sudah pasti, jaitu atjara sebagaimana jang diputuskan oleh
Panitia Musjawarah Konstituante, jaitu 1 sehingga 6. 

-

,Sekarang ini persoalannja sebenarnja hanjalah urutan daripada
pgmbitjaraan-pembitjaraan atjara-atjara jang sudah pasti harus-kita
bitjarakan didalam Rapat Pleno ini.

saudara Ketua, berhubung dengan situasi sebagaimana jang sa-
ma-sama kita ketahui sekarang ffi, agar supaja Wilajah Negara kita ini
l{tu termasuk Irian Barat itu sebagaimana jang t-elah dikemukakan
9igga oleh Saudara Ketua pada pembukaan- Sidang Pleno sekarang
ini, bahwa kita didalam Kous-tituante ini bersama-sama dengan orga-
nisasi-organisasi massa diluar Konstituante bersama-sama memberikan
sokongan moril terhadap perdjuangan di-Perserikatan Bangsa Bangsa,
maka saudara Ketua sangat tepat sekali bilamana mengenai wilaJah
Negara itu dibitjarakan lebih dahulu.

Saudara Ketua, didalam atjara-atjara selandjutnja, sebagaimana
Fami usulkan, tetap sebagaimana biasa. Kita mengetatiui bahwl atjara
ini jang tglberat ialah soal Dasar Negara. saja-kira waktu 10 irariilg lgn t_idak dan belum mentjukupi untuk 

-membitjarakan 
selan-

djutnja. Karena itu saudara Kefua, waktu-waktu jang-kita perlukan
untuk membitjarakan soal jang berat ini ialah pada-waktu kita se-
karang_irli sedang mempunjai tenaga jang fris. ttlaka pendapat Fraksi
kami Nahdlatul ulama (N.u.) hendak menetapkan Dasar Negara itu-
pun dibitjarakan nomor dua. Demikian saudaia Ketua, tentang urut-
an-urutan atjara jang sebenarnja. Atjara itu sendiri tidak perlu kita
bitjarakan. Hanja urutan-urutan pembitjaraannja sadja.
. $dapun apabila mengenai Dasar Negara itu tidak tjukup waktu-

nja, kita sudah bersama-sama mengetahui, bahwa kita semua lni ingin
mentjari titik-titik pers:lmaan. Bilawaktu belum tjukup itu kita tunda
dan -membitjarakan soal lainnja jang termaktub dilam atjara ini.
saudara Ketua dengan demikian, maka kiranja sudah dimaklumi ba-
gaimana kekuatan kita masing-masing untuli membitjarakan selan-
$jqt_nja. pjusteru Dasar Negara ini soal jang terberat irntuk kita pe-
tjahkan bersama-sama dengan Saudara-saudara lainnja.

Saudara K*tgr, dengan demikian maka usul jang telah kami
l{jukgn jaitu Wilajah Negara itu dibitjarakan pertama dan selan-
djutnja semuanja itu tetap sebagaimana h-lpuiuskin oleh panitia Mu-
sjaw_arah Konstituante. pengan dernikian saja kira sudah djelas
pendjelasan lisan daripada tr'raksi kami dan kami disini tidak- me-
ngadjukan usul baru

sekian, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: saja persilakan jang terhormat saudara chanafiah.
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M.A. Chanafiah: Saudara Ketua, sesuai dengan Peraturan Tata-
tertib jang diadjukan oleh beberapa Anggota, Fraksi Partai Komu.
nis Indonesia (P.K.I.) berpendapat bahwa atjara itu telah dapat kita
anggap tetap, oleh karena tidak ada perubahan-perubahan jang di-
usulkan menurut Peratulan Tata-tertib dan jang kita bitjarakan
sekarang ini sesuai djuga dengan apa jang dikemukakan oleh Fraksi
Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi), jaitu urutan daripada
soal-soal jang akan dibitjarakan.

Saudara Ketua, urutan-uru,tan soal-soal jang telah ditetapkan
oleh Panitia Musjawarah Konstituante itu sebetulnja telah dikadji
dalam-dalam dan achirnja'terdapat urutan ini. Kami anggap bahwa
urutan-urutan daripada soal-soal itu adalah logis suzunannja. Per-
tama dibitjarakan Dasar Negara, karena tergantunglah kepada soal
Dasar Negara ini soal-soal lainnja jang akan kita bitjarakan.

Oleh karena itu Saudara Ketua, pemhitjaraan Dasar-dasar ini
banjak memakan waktu atau setidak-tidaknja waktu jang terbanjak
daripada waktu jang disediakan oleh Ketua dalam mengadakan Pleno
ini. Oleh karena itu kami berpendapat pembitjaraan Dasar Negara
itu djanganlah kita tunda atau diletakkan dibelakang, karena nanti
ada kemungkinan kita tidak mempunjai waktu lagi untuk menjele-
saikannja sehingga perlu ditunda dalam sidang-sidang jang akan da-
tang jang sebenarnja tidak kita ingini.

Saudara Ketua, selain daripada itu tadi djuga oleh Saudara
Abubakar dikemukakan beberapa soal misalnja tentang Musjawarah
Nasional tentang soal pembangunan pada tanggal 25 jang akan da.
tang dan lebih dahulu Pemilihan Umum jang akan diadakan di Djok-
jakarta dan pada tanggal 1 Desembsl psrnilihan U,mum jang akan
datang diadakan di Sumatera Selatan. Semua peristiwa-peristiwa itu
nanti mau tidak mau akan mempengaruhi djuga tjukup atau tidaknja
Anggota jang rnenghadiri rapat-rapat Konstituante ini.

Selain daripada itu, kalau kita letakkan Dasar Negara itu dibe-
lakang mungkin quorum tidak lagi tertjapai.

Oleh karena itu Saudara Ketua, kami tidak menjetudjui untuk
membitjarakan Dasar Negara itu dibelakang.

Akan tetapi Saudara Ketua, disamping itu bisa djuga kita pahami
bahwa ada rnanfaatnja kalau pada saat ini soal wilajah termasuk
djuga soal Irian Barat itu didjadikan perhatian kita. Berdasarkan
itu kami setudju usul perubahan urutan Madjelis Sjuro Muslimin
Indonesia (Masjumi) itu dengan amendemen, sekalipun amendemen-
nja amat banjak, kami setudju terlebih dahulu soal wilajah termasuk
lian Barat,_tetapi sesudah itu seterusnja kita ikuti urutan jang telah
diadjukan oleh Panitia Musjawarah Konstituante.

Saudara Ketua, berdasarkan kemungkinan-kemungkinan adanja
bepergian ke Djokja dan lain-lain, berhubung dengan Pemilihan
umnm, maka kami mengusulkan disini urutannja iiu sebagai berikut:
Mulai besok sampai Sabtu, jaitu laporan-laporan lengkap dari Pani:
tia Persiapan Konstitusi kemudian tentang Wilajah Negara.

Kemudian hari senin kita mulai membitjarakan Dasar Negara
dan seterusnja. urutan jang telah dikemukakan oleh Panitia Musja-
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warah Konstituante itu bisa kita penuhi. sekalian Saudara Ketua,
terima kasih.

. . Kgtla:. Rapat iang terhormat, saja kira tidak perlu diadakan
instansi-instansi lagi, tjufupl$ pemlitlara-pembitjari emp"i oi*g
i t u. M eman g s ekaran g pertu- aiprrfuskan, 

- 

tj uni a me niu tuskan^nj a naCai-
mana? Ini ada bermatjam-mafiam.

Ketua sekarang mengusulkan begini.
saudara-saud-a1a_ sekalian, ryari kita putuskan,dulu semua pasal-

pasal jang ter,maktub datam.atjara itu, jaitu enam pasal itu. terpi-
sah soal urutan-urutan, kita terima atair tidak.

Bisa disetudjui enam pasat itu?

(Rapah Setudju!).

Sekarang kita mulai urutan-urutannja.
Sliq 

- 
tqg.-*-+uppl .mula-mula tidak memikirkannja semuanja

itu setudju Wilajah dibitjarakan lebih dahulu.
Apa saudara-saudara setudju wilajah ini ditetapkan sebagai

atjara pertama?

@apat: Setudju!).

saudara-saudara, mryrqsia itu ketjuali bekerdja dengan pertim-
bangan-pertimbangan, selalu djuga memikirUan piaktisnj-a.

Saudara-saudara saja minta untuk praktisnja, minggu- jang akan
9gl_rqg itu dii{ dengan_Wilajah dan Bahasa Negara, itu sadja.-Setal
wilajah dan Bahasa,Negara itu diurus oleh satu Komisi, 

-djadi 
la-

porannja itg- lisa didahulukan. sebab kalau tjuma \ililajah Negara
dan berhenti ditengah-tengah minggu, kemudian diisi deirgan D-asar
Negara, itu kurang praktis.
_.- . Prg?imala -Sauda_ra-saudara, disetudjui setelah Wilajah Negara
dibitjarakan Bahasa Negara?

Setudju Saudara-saudara?

{Rapat: Setudju!}.

_ &rprt jang terhormat, saja kira kalau toch kita bisa menjelesai-
kan dua pasal ini dalam minggu jang akap_ datang, baik djuga bagi
lpnggu berikutnja _bisa lkita p_akai dengan permulaan jang segai,
dengan membitjarakan Dasar Negara. Djadi sesudah Witajatr oan
Bahasa _N9Arr" d{gm min_ggu1ang sekarang ini. Minggu depan dapat
kita mulai Dasar Negara. Itu jang saja usulkan. Bagaimana-kalau jtu
disetudjui?

(Sebagian Anggota menjetudjui, sebagian tidak).
Saudara-saud.ara, kalau dibandingkan suara jang setudju dan

jang tidak, setudju, itu susah. Distem djuga susah, dlbagaiminakan
djuga susah.

Siapa-siapa jang mau berbitjara lagi? Tidak ada?
saja tanjakan setudju atau tidak. saja kira ada 2/3 jang setudju?
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(Sebagian rapat: Setudju!).

De_ngan demikian mengenai atjara jang ketiga, jaitu mengenai
Dasar Negara mendapat peisetudjuan diri ptenol ' -

(Bqberapq Anggota: Belum mendapat persetudjuan!).
Belum disetudjui? Apakah perlu distem?

, (Rapat: Perlu!).

- -Pi$.m dengan tjara terbuka sadja, tjukuptah
berdiri?

Pemungutan suara ini diputuskan dengan suara
lak. Dapat disetudjui oleh Saudara-saudara?

@apat: Setudju!).

, -Dipersilakan mengadakan pemungutan suara. Saja minta supaja
Saudara-saudara tetap tinggat ditempatnja masing-masing.

Saudara-saudara, sebelumnja pemungutan suara didjalankan, per-
lu saja kemukakan, bahwa Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Ma-
sjqrni) meminta pemungutan suara itu dilakukan, ialah jang menge-
nai usulnja.
_ - Bagaimana dapat disetudjui oleh Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin
Indonesia (Masjumi)?

_ Djadi kalau seanrlainja sudah dapat disetudjui, mengenai usul
dari Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) itu, akan diada-
kan pemungutan suara dua kali.

Saja minta supaja mengenai hal ini didjawab.

Muhammad Sjaiteli Hassan: Saudara Ketua, kita sudah me-
ngambil keputusan mengenai dua angka, jaitu:

1. Mengenai Wilajah dan
2. Mengenai Bahasa.
Untuk meningkat kepada angka 3 itu, sekarang sampai kepada

tingkatan steman. Didalam menjetem itu kami minta supaja Jrng
distem itu, urqtan jang ,tertjantum didalam usul dari Fralisi- Uae;e-.
lis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi).

Sekian Saudara Ketua.

Ketua: Kalau begitu Saudara-saudara, usulnja sudah djelas, jaitu
dua usul jang dapat diselesaikan satukali.

UsuI Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Ivlasjumi) pertama
jaitu:- 1. Witajah Negara.

2. Bentuk Pemerintah
3. Bahasa
4. Hak dan kebebasan Dasar Manusia/Hak-hak dan kebebasan

serta. kewadjiban Warga-Negara.
5. Dasar Negara dan
6. Penjempurnaan tjara kerdja Konstituante.

kiranja dengan

terbanjak mut-
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Inilah usul pertama dari Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia
(Masjumi).

Usul jang kedua ialah'begini:
1. Wilajah Negara,
2. Bahasa Negara,
3. Dasar Negara,
4. Hak Asasi,
5. Bentuk Pemerintah,
6. Penjempurnaan tjara kerdja Konstituante.
Sudah terang jang mau dipungut suara itu, Saudara-saudara?

(RaPat: Sutlah!).

Sekarang kita mulai mengadakan pemungutan suara.

Itluhammad Siadeli Hassan: Saudara Ketua meng{ak-a1_ada dua
usul, tetapi kami 

-harrja mempunjai satu usul jaitu Madjelis Sjuro
Muslimin Indonesia (Masjumi) jang sudah diterima oleh Anggota-ang-
gota Konstituante dan usul jang kedua ifu jang mana?

' K"toa Usul-usul itu harus mempunjai nama, jaitu jang pertama
usul Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia _(M_asiumi) .$n -iang kedua
perubahan usul Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi).

Bagaimana Saudara-saudara?

(Rapat: Bisa!).

Ini hanja soal nama dan didalam nama-nama itu tidak ada apa-
apa. Djadi usul Madjelis Sjuro Muslirnin Indonesia (Masjumi) dan pe-
rubahan usul Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi). Sudah
terang, Saudara-saudara?

Moenawar Djaelani: Saudara Ketua, mengingatkan pembitjaraan
jang telah kita bitjarakan tadi, pertama menurut pendapat saja ialah
usul Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi); kedua, usul_dari-
pada Nahdtatut-Ulama (N.U.), kemudian Saudara-saudara dari Pleno
itu tadi sudah menjetudjui djuga, 1. Wilajah Negara, 2. Bahasa Ne-
gara dan kemudian terbentur pada soal Dasar Negara tadi.

Dengan demikian saja kira sekarang ini ada tiga usul.
Mana jang harus kita pakai, tapi terang Nahdlatul Ulama (N.U.)

itu mempunjai usul tersendiri.

(Rapat:

Sekian.

Ketua: Nanti dulu, urutan bahwa sesudah Wilajah Negara itu di'
bitjarakan soal Bahasa sudah diterima dan sudah bukan.asli lagi usul
jang diadjukan oleh Saudara dari Nahdlatul Ulama (N.U.).- - Sekaiang saja persilakan Saudara K.H. Wahab.
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K.H. Wahab Chasbullah: Usul lvlaclielis Sjuro Muslimin Indone-
sia (Masjumi) ialah Dasar Negara djatuh padi nomor lima, usul Ma-
$jeUs Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) itu merupakan.perubahan
integltal, 

-gehi-ngga Dasar Negara djatuh kepada iomor iima, tapi
buat Nahdlatul ulama (N.u.) Iebih disetudjui djatuh paila nomor 

-8,

Alasannja kita sudah maklum. Djadi pada dasarnja ialah dua
usul ini sadja.

Ketua: usul kedua -d.inamakan perubahan ,usul Madjelis sjuro
Muslimin Indonesia ,(Masjumi). Madjets sjuro Muslimin- Indonesia
(Masjumi) minta supaja Dasar Ndgara didjadikan atjara nomor b,
tetapi usul perubahan terhadap usul Madjelis Sjuro Muslimin Indo"
nesia (Masjumi) itu mengehendaki Dasar Negara ditempatkan no-
rnor 3.

Saudara-saudara, pengusul-pengusul dari pihak Nahdlatul Ula-
ma (N.U.) mengadjukan urutan+rrutan: Wilajah sebagai nomor 1, Da-
sar Negara nomor 2.

Tetapi karena kita telah terlandjur menerima soal Bahasa men-
djadi nomor 2, saja kira dapat pula menjetudjui soal Dasar Negara
sebagai nolnor 3 dan seterusnja.

Setudju Saudara-saudara?

(Rapat: Setudju!).

Kalau begitu kesimpulannja, kita punja 2 usul, jaitu usul origi-
neel dari Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) dan usul jang
telah diubah, jaitu jang diputar dimuka hanja Wilajah Negara dan
jang lainnja tetap.

Sudah terang atau belum Saudara-saudara? Bisa }:ita mulai de-
ngan pemungutan suara?

(Rapat: Dapat!).

(Selandjutnja dilakukan pemungutan suara dengan tjara berdiri).

Ketua: Hasil dari pemungutan suara: usul Madjelis Sjuro Musli-
min Indonesia (Masjumi) mendapat 159 suara dan usul kedua 184
suara, djadi jang diterima ialah usul kedua.

Saja persilakan Saudara Sekertaris membatjakan usul kedua.

Sekertaris:
1. Wilajah Negara
2. Bahasa Negara
3. Dasar Negara
4. Hak-hak Asasi Manusia
5. Bentuk Pemerintahan
6. Penjempurnaan Tjara Kerdja Konstituante.

I
i
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Ketua saudara-saudara sebetulnja atjara untuk hari ini sudah
dapat disele.saikan dgnga4 ini. Maka-dari'itu saja umu*nrn dilk
malam nanti ialah atjarl laporan.

*tlu sa{ja sekcrang tiipil4 mengenai taporan \ivilajah dan Ba.

-Neqara 
disamping pporyn keseluruhannji. Bisa dis6tudjui sau.hasa'Negara d

(Bapat: Setudju!).

'rs sampai.gritlm nanti ga4.2r
(Rapat ditunda dj.p 12,30). ' ,

Bepat saja sc{rors sampai .Tnltam nanti {jam.20.00.



Rapat ke-EZ Lantjutan.

(Rapat dibuka kembali djam 20.10).

, Ketua:_ Rapat dibuka kembali. Setelah Rapat pleno rlapat me-
mutuskan, bahwa urutan -daripada pasa!-pasal aijara itu sepeiti jang
telah ditetapkan siang tadi, maka malam ini akan diberikan laporarr.
Laporan mana, sesuai dengan urutan atiara iang telah diterimi oleh

: Pleno siang_ tadi, jang lebrh dahulu harus niendapat giliran dibatja-'fia.n jaitu Laporan ' mengenai \Milajah dan Bahisa 
-lvegara. 

Ak'an
tetapi se_belumnlS, 

.atr_an -dibatjakan tebih dahulu mengenai laporan
keseluruhannja dari hasil pekerdjaan panitia persiapin Kons-titusi.

sekarang saja persilakan lebih dahulu saudara-iang berkewa-
djiban memberikan laporan, untuk menjampaikan laforiiinja.

Mr J.C.T. Simorangkir: Saudara Ketua, laporan'j.ng akan diba-
$akln m?laq ini, sesuai dengan atjara jang felah ditetlpkan,. akarr
karni bagi dalam tiga bahagian:
_ p*-{qma, laporan pada umumnja, jang akan dibatjakan oleh sa-ja sendiri,

- . {u{or, laporan..m_engenai wilajah Negara, jang akan dibatjakan
oleh Pelapor Komisi IV dan

- _ {.!ig", Iaporan llengenai -Bahasa Negara, jang akan dibatjakan
oleh Pelapor II dan Komisi IV, ialah Saudara Gullm.

LAPORAN.
Panitia Persiapan Konstitusi Sidang ke-III

No. 1/PK /1957.
sesuai dengan pasal 56 dan pasal b? Peraturan Tata-tertib Kon-

stituante-d.an_pasal 9 Peraturan Pembentukan dan Tjara Kerdja Ko-
misi-komisi Konstitusi, ,maka Panitia Persiapan Konstitusi menjam-
paikan. \ep?-d. sidang Pleno Konstituante ke-III tahun 19bT raporan
sebagai berikut:

Laporan Panitia Persiapan Konstitusi.
I. Sidang Panitia Persiapan Konstitusi.

Panitia Persiapan Konstitusi telah mengadakan sidangnja jang
ke-III dari tanggal L2 Agustus sampai dengan tanggal 26 September
tahun 1957 jang dibuka oleh Ketua Konstituante NIr Wilopo, dengan
suatu pidato pembukaan pada hari Senin tanggal 12 Agustus tahun
1957 pukul 10.00 pagi. (T.ihsf Lampiran 1).

Pada r-apat pembukaan tersebut oleh Ketua Panitia Persiapan
Konstitusi dinjatakan Bula, bahwa dari 186 Anggota Sidang Panitia
Persiapan Konstitusi telah hadir 147 orang
II. Waktu dan Atjara Panitia Persiapan Konstitusi.

Dalam rapatnja ke-24 pada tanggal 14 Agustus tahun lgb? Pa.
nitia Persiapan Konstitusi memutuskan:
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Mensahkan
tusi ke-III tahun
bagai berikut:
A. Waktu rapat Panitia

tus tahun 195? djam
tahun 1957;

Komisi I : Ketua

Wakil Ketua
Wakil Ketua
Pelapor I
Pelapor II

Komisi II : Ketua
Wak. Ketua

Pelapor
Pelapor

, Konstitusi, antara lain: : .

a. fdeologi Negara,' ,

b. Ilak-hak Asasi Manusia, , . :

c. Bentuk Pemerintahan,
d. Wilajah, Bahasa, Bendera, Lambang dan

Persiapan Konstitusi ialah tanggal 12 Agus-
10.00 sampai dengan tanggal 30 Septcmber

: Mr R.H. Kasman Singodi-
medjo
K.H. Masjkur
Mr Mohamad Joesoef
Madomiharna
Rd. D. Soeparta. Partawidjaja
Sabilal Rasjad
Mr R.M. Abdulmadjid Djojo-
hadidingrat
R.M. Ali Manshur
Asnawi Said

waktu dan atjara Sidang Panitia Persiapan Konsti'
195? jang ditetapkan oleh Panitia Musjawarah se-

B. Atjara rapat-rapat Panitia Persiapan Konstitusi untuk masa si-
dang ke-III tahun 195? ialah:
1. Memilih dari soal-soal jang telah diputuskan

Pleno jang baru lalu untqk ditugask'an .pada
oleh Sidang

Komisi-komisi
:'

.,:,
Lagu Kebang-

saan.
2. Membentuk empat buah Komisi Konstitusi sesuai dengan

atjara ke-l.
3. M-empersiapkan bahan-bahan untuk Sidang Pieno jang akan

datang sesuai dengan atjara ke-l dan ke-2.
4. I\{enetapkan atjara Sidang Pleno jang akan datang.

(Lihat Lampiran 2).
III. Komisi-komisi.

Pada tanggat 21 Agustus tahun 195? Panitia Persiapan Konsti-
tusi memutuskan:

Membentuk empat buerh Komisi Konstitusi sebagai berikut:
1. Komisi Ideologi Negara;
2. Komisi Hak-hak Asasi Manusia;
3. Komisi Bentuk Pemerintahan;
4. Komisi Wilajah, Bahasa, Bendera. Lambang dan Lagu Ke-

bangsaan; dengan Anggota-anggotanja seperti teriampir.
(Lihat Lampiran 3).

IV. pimpinan Komisi.
setelah Komisi-komisi dibentuk dan Anggota-anggotanja ditetap-

\_"t, rlqka masing-masing Komisi dibawah -pirnpinan Wakil-wakii
Ketua Konstituante,_mengadakan rapatnja jang pertama untuk me-
Tiuh pimpilqnnja. susunan Pimpinan Komisi"-setelah dilengkapkan
dalam rapat lainnja, adalah sebagai berikut:

I
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Komisi III: Ketua
Wakil Ketua
Pelapor I
Pelapor II

Komisi IV: Ketua
Wakil Ketua

. Pelapor I
Pelapor II

Prof. Mr Dr Soeripto
Buslan Moeljohardjo
Mr J.C.T. Simorangkir
Moenawar Djaelani
S. Notosuwirjo
I Gde Putra Kamayana

.: Rumani Barus
: Gulam.

(Lihat Lampiran 4 dan 5).
V. llasa Kerd.ia Komisi.

'Setelah Panitia Persiapan Konstitusi selesai dengan persiapan-
persiapan mengenai: Pembentukan Komisi-komisi, penentuan tugas
Komisi, Penetapan Anggota Komisi, pensahan Pimpinan Komisi, ma-
ka kepada Kornisi diberi kesempatan untuk menunaikan tugasnja de-
ngan pengertian pada tarigagl 1 Septernber tahun 1,957 tiap-tiap Ko-
misi harus suda[ dapat melaporkan hasil pekerdjaannja kerapat
Panitia fersiapan Konstitusi.
VI. q. Laporaq Komisi-komisi kepaila Panitia Persiapan Konstitusi.

Tepat pada waktu jang ditentukan semula, setelah Komisi-komisi
bekerdja menunaikan tugas jang dibebankan kepadanja selama lebih
kurang 2 Minggu lamanja, maka pada hari Selasa tanggal_ 10 Sep-
tembei tahun fgSZ tiap-tiap Komisi melaluli pelapornja melaporkan
hasil pekerdjaannja ke Rapat Panitia Persiapan Konstitusi.

Berturut-turut dibatjakan Laporan Komisi I, II, III dan VI.
(Lihat Lampiran 6,7, 8 dan 9).

b. Panitia Pelapor.
Pada hari itu djuga Panitia Persiapan Konstitusi membentuk

suatu Panitia Pelapof, sesuai dengan pasal 56 Peraturan Tata-tertib
Konstituante, terdiri dari Pelapor-pelapor Komisi-komisi Konstitusi
sebagai berikut:

Anggota No. 238
Anggota No. 162
Anggota. Nc. 127
Anggota Nc. 82
Anggota No. 19
Anggota No. 139
Anggota No. 293
Anggota No. 335.

1. Madomiharna
2. Rd. Dadang Soeparta Partaq'idjaja
3. 'R.I\{. Ali Manshur
4. Asnawi Said
5. Mr J.C.T. Simorangkir
6. Moenawar Djaelani
7. Rumani Barus
8. Gulam
Dengan ketentuan, bahwp Pimpinan Rapat Panitia Pelapc:: dila'

hukan berganti-ganti diantara Ketua-ketua/Wakii-wakil l(etua Komi-
si-komisi Konstitusi sesuai dengan materi jang sedang dibitjarakan.

(Lihat Lampiran 10).
VII. Pembahasan..'Pensahan Laporan.

Laporan Komisi-komisi tersebut oleh Panitia Persiapan Konsti-
tusi dalam rapat-rapatnja dibahas berturut-turut sebagai berikut:

a- Pada tanggal 11 September tahun L957, Panitia Persiapatr
Konstitusi-membahas taporan Kornisi III tentang,,Bentuh
Pemerintah '(an)".
Pada tanggal 12 September tahun 195?, Panitia Pelsiapan
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Konstitusi mensahkan Laporan Panitia Pelapor tentang ,,Ben-
tuk.Pemerintah (an)".

Pada tanggat 16 september tahun tnJfnil'lr?f$:?3t"r1}
Konstitusi membahas Laporan Komisi IV .!'entang ,,Wilajah
dan Bahasa". )

Pada tanggal 17 September tahun 1957, Panitia Persiapan
Konstitusi mensahkan Laporan Panitia Pelapor tentang ,,Wi-
lajah dan Bahasa",

(Lihat Lampiran 12).
Pada tanggal 18 September tahun 1957, Panitia Persiapan
Konstitusi membahas Laporan ,Komisi I tentang 

",Qasar 
Ne-

gara". 
:

Fada tanggal'19 September tahun 1957, Panitia Persiapanl
Konstitusi mensahkan ^Laporan Panitia Pelapor tentang ,,Da-
sar Negara". i _. - 

'r_,.,

pada tanggal 28 september tahun tnffil"?f$:*'itJ;
Konstitusi membahas Laporan Komisi II tentang ,,Hak-hak
Asasi Manusia"
Pada tanggal 24 September tahun 195?, Panitia Persiapan
Konstitusi mensahkan Laporan Panitia Pelapor tentang.,,Hak-
hak Asasi Manusia"' 

(Lihat Lampiran 14).
VIil. Panitia Istilah.

a. Dalam rapatnja ke-29, pada tanggal 11 September tahun
1957 Panitia Persiapan Konstitusi membentuk suatu Panitia
Chusus (Ad Hoc) jang Anggota-anggotanja terdiri dari Sau-
dara-saudara: ; 1 

"1. Nut butan Iskandar Anggota No. 4OS
2. Soedijono Djojoprajitno Anggota No. 116
3. A.J. Toelie Anggota No. 334
4. K.H. Achmad Zaini An[gota No. 11b0
5. Mr Djamaludin Gelar Dt. Singo

Mangkuto Anggota No. 511
6. Asmara Hadi Anggota No. 244
7. Drs B. Mang Reng Say Anggota No. 225
8. Tan Ling Djie Anggota No. 77,
dengan tugas merumuskan susunan dan tjara bekerdja Pani-
tia Istilah dengan ketentuan, bahrva pada-permulaan minggu
berikutnja memberikan laporan hasil pekerdjaannja.

b. Hasl pekerdjaan panitia Ad Hoc ,";r.[TlTt*XHTi& T]:
nitia Persiapan Konstitusi dalam rapat-rapatnja pada tanggal
19, 24 dan 25 September tahun 195?.
Pada tanggal 25 September tahun 195?,' Panitia. Persiapan
Konstitusi telah membentuk Panitia Istilah'Konstitusi jang

- Anggota.anggotanja, untuk simentara -sambil menuirggu iienl
sahan Pleno Konstituante. berdiumlah 'g orans' teidiri darisahan Pleno Konstituante, berdjumlah:9 orang

b.

d.

c.

Sbudara-siudara:



1. Prof. Mr Dr R.M. Soeripto
2. Mr Djamaludin Gelar Datuk

Mangkuto
3. Drs B. Mang Reng Say
4. Mr J.C.T. Simorangkir
5. Maroeto Nitimihardjo
6. Prof. K.H.A. Kahar Muzakkir
7. Nur Sutan Iskandar
8. Tan Ling Djie
9. Moenawar Djaelani

Anggota No. 12b
Singo

Anggota No. 511
Anggota No. 225
Anggota No. 19
Anggota No. 67
Anggota No. 85
Anggota No. 408
Anggota No. 77
Anggota No. 139.

x.
A.

d. Sesudah Panitia Istilah Konstitusi terbentuk dengan Anggo-
ta-anggotanja seperti tersebut diatas, maka pada tanggal 2b
September tahun 1957 Panitia Chusus (Ad Hoc) dibubarkan.

IX. Waktu/Atjara Pleno Konstituante.
Mengenai waktu serta Atjara Pleno Konstituante jang akan da-

tang Panitia Persiapan Konstitusi memutuskan sebagai berikut:
a. Waktu:

Tanggal 4 Nopember sampai dengan 7 Desember tahun Lgb7.
b. AtjarE: ,, l

1. Dasar Negara (341. '

2. Hak-hak dan Kebebasan Dasar Manusia (2)/Hak-hak dan
Kebebasan Asasi serta Kewadjiban Warga Negara (1S).

3. Bentuk Pemerintah (an) (17). ,

4. Wilajah Negara (9).
5. Bahasa Negara (10).
6. Penjempurnaan Tjara Kerdja Konstituante (Pleno Panitia

Persiapan Konstitusi dan Komisi-komisi).
Tjatatan-tjatatan.
Tentang perubahan nama persoalan
Dalam pendjeladjahan dan pembahasan nama persoalan jang di-
gaskan kepada Komisi-komisi timbul beberapa pengertian sehing-
ga menjebabkan:
a. Perubahan,nama persoalan jang berbeda daripada jang telah

dipufuskan oleh Panitia Persiapan Konstitusi atas usul Pa-
nitia Musjawarah jaitu:
1. ,,Ide0logi Negaia" mendjadi ,,Dasar Negara";
2. ,,Hak-hak Asasi Manusia" mendjadi ,,Hak-hak Asasi Ma-

nusia"/Hak hak Asasi dan Kewadjiban ,,Warga Negara".
b. Perubahan nama persoatran jang berbeda daripada jang telah

dipufuskan oleh Pleno Konstituante, jaitu:
,,Bentuk Pemerintahan" mendjadi,,Bentuk Pemerintah".

B. Tentang Pimpinan Komisi.
Pqda tingiif 25 September tahun 195?. Panitia persiapan Kcn-
stitusi menetapkan bahwa kedudukan Pimpinan Komisi-k,omisi
berlangsung sampai selesai persoalan jang ditugaskan liepada-
nja.

XL.'-tr aporan Panitia Persiapan .-Koustitusi.
Laporan Panitia Persiapan Konstitusi ini diSusdn oleh Panitia'
Pelapor dibawah Pimpinin Koordinator Pelapor Mr'J.C.T. Si-
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morangkir jang disahkan oleh Panitia Persiapan Konstitusi da-
lam rapatnja pada tanggal 26 September tahun 195?.

Bandung, 26 September tahun 195?.

*1
t
:

t

1. Madomiharna
2.'Rd. Dadang Soeparta Partawidjaja
3. R.M. Ali Manshur
4. Asnawi Said

:''5. Mr J.C.T. Simorangkir
6. Moenawar Djaelani
7. Gulam.

Tarnbahan:' Laporan ini disertai Lampiran-lampiran sebagai
berikut: i

1. Lanpiran 1: Pidato pembukaan:'
2. ,, 2: Keputusan P.P.K. No. 7 /I</PK/1957;' '3. ,, 3: Keputusan P.P.K. No. 8,K./pKi1957;
4. ,, {1 Keputusan P.P.K. No. 9/KEK/1957;
5. ., 5: Keputusan P.P.K. No. 14lK /PK/1957 '6. ,, 6, Laporan Komisi I;
7. . ,, 7: Laporan Komisi II: :

' 9. ,, 9: Laporan Komisi I\r;
; . 10. 1, l0: Keputusan PPK No. 13/K/PK/1957;
: .' 11. :, 11: Lqpglql P.P K. Silang ke-III" No.. I/PK/K
; Ifi/L957 tentang' ,,Bentuk Pemerintah (an)";
r 12. ,, 12: . L,aporan P.P.K. Sidang ke-III No. 2/PK/K
: lV/L957 tentang ,,Wilajah dan Bahasa.";

: 13. ,, :: 13: Lapo:an P.P.K. !id-g__ke-Ilt- No. 3/PK/K
l/L957 tentang ,,Dasar Negarg";

' 14. ,, L4: Paporan F.P.K. Sidang ke-UI No* 4/PK/K
ll/1957 tentang ,,Hak-hak Asasi Manusia";

15. ,, 15: Keputusan I'.F.K. Nc. 16/I(/PK/L957.
. Saudara Ketua, selandjutnja ,o.Jeh Palapor pertama .dari Komisi
, IV akan diadjukan laporan tentang Wilajah Negara.

Ketua: Demikian laporan mengenai seluruh kegiatan dari Pani-
tia Persiapan Konstitusi. SeFarang akan disusul oleh laporan rnenge-
ani Wilajah Negara. ,, :

' Saja .persilakan Saudara Rumani Barus. - ,- r,i -. :
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Ritrnani Barus: Saudara Ketua. sebelum saja nrembatjakan lapor-
an, ada beberapa hal jang perlu kami kemukakan, ialah mengenai
apa jang harus kami laporkan sekarang ini, jaitu kita akan memba-
has dalam rapat sekarang ini dua persoalan, laporan mengenai Wila-
jah Negara jang akan saja. batjakan sendiri dan mengenai Bahasa
Negara 'iang akan dibatjakan oleh Saudara Pelapor ke-II.

Mengenai jang pertama akan saja batjakan laporan Panitia Per-
siapan Konstitusi Komisi IV mengenai Wilajah Negara.,Soal-soal me-
ngenai itu terdapat pada halaman 206 sampai 209 dan,mengenai Ba-

{ hasa dari halaman 250 sampal 25L.

LAPORAN

pada Rapat fi:#'b*ffltt$'JrtlXrn Konstitusi
hari Selasa

tanggal 10 September tahun 1957
mengenai: Wilajatr dan Bahasa.

A. Unrum.
.;
I. Sesuai dengan.keputusan Panitia Persiapan ,Konstitusi Nomor

8/K/PK/1957 tanggal 2L Agustus tahun 1957, Komisi Konstitusi
IV terdiri atas 31 orang Anggota dan mempunjai tugas untuk
mengadakan pendjeladjahan, penjelidikan dan pengolahan ten-
tang masalah'masalah jang bersangkutan dengan: Wilajah, Baha-
sa, Bendera, Lambang dan Lagu Kebangsaan.

Tjatatan: lt{engenai banjaknja Anggota jang semula berdjum-
lah 32 orang (lihat Risalah Sementara Panitia Per.si-
apan Konstitusi Sidang ke-III Rapat ke-26 hari Rabii
tangral 2L Agustus tahun 1957 halaman 6) telah
berubah mendjadi 31 orang (lihat lampiran Kepri-
tusan Panitia Persiapan Konstitusi Nomor 8/K/PK'
195? tanggal 2l.Aguitus tahun 195?).
Mulai tanggal'5 September tahun 195? Anggota Ko-
misi bertambah seorang lagi jaitu Saudara Dr Hasnil
Basri Anggota No. 430 dari Fraksi Partai Nasional
Indonesia (P.N.I.).

il. Dalam melaksanakan tugasnja Kornisi Konstitusi IV telah meng-
arnbil sebagai dasar pembitjaraan ialah ,,musjawarah" jang ber'-
sifat, tolerant dan seobjektif-objektifnja, serta menghindarkan
perbedaan-perbedaan jang berlarut-larut.

UI. Dalam membahas soal-soal jang ditugaskan oleh Pantia Persiap-
an Konstitusi Komisi Konstitusi IV berpendapat lebih baik rne-
neliti ,bebei'apa soal setjara mendalam daripada mendjeladjah
semua persoalan setjara dangkal, sehingga Komisi IV baru tia-
pat menjelesaikan pembahasan mengenai Wilajab dan Bahasa.
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B.

I.

ry.

c.

I.

Tjara bekerdja.

a. 'Untuk setiap soal diadakan terlebih dahulu Pemandangan
Umum.

'b. Kemudian, bergantung kepada keperluannja, diadakan bebe-
rapa' tingkatan pemAitjaraan mengenai soal tersebut.

Pendapat-pendapat jang dikemukakan, tanp_q menulis nama pem'
bitjara-pembitjara jang mengutarakannja, diregistreer.
a. Dari tiap-tiap Rapat diadakan laporan.
b. Laporan tersebut harus disahkan lebih dahulu oleh Komisi

Konstitusi IV, setelah itu baru boleh diperbanjak untuk Ang'
gota-anggota Panitia Persiapan Konstitusi.

Pada achir tiap-tiap Rapat ditentukan atjara-atjara untuk Rapat
berikutnja:

Djalannja/Hasit-hasil permuslawara$an

Mengenai Rapat:rapat.

I

il.

III. i

b.

c.

d.

Ketua
Wakil Ketua
Pelapor I
Palapor II

Mengenai Wilajah.
a. Pembitjaraan-pembitjaraan mengenai

tiga tingkatan:

S. Notosuwirjo.
I Gde Putra Kamayana.
Rumani- Barus.
Gulam.

tahun 1957 sampai
tahun 195?, telah
Rapat Pimpinan.
diperggnakan un-

,,Wihjrh" dibagi atas

Semendjak hari Kamis tanggal 22 Agustus
dengan hari Senin tanggal 9 September
diadakan 11 kali Rapat Komisi dan 5 kali
Rapat- ke-I dan sebagian dari Rapat ke2,
tuk pemilihan Pimpinan Komisi.

kan untuk pembahasan soal ,,Wilajah". . ,

Rapat ke-6 sampai dengan Rapat ke-9 dipergunakan untuk

Rapat ke-2 seterusnja sampai dengan Rapat ke-5 dlper.guna-

pembahasan soal,,Bahasa".
e. itapat ke-10 dipergunakan-untuk"membitjarakan dan mensah'

kan laporan Rapat:rapat.
f. Rapat ke-11 dipergunakan untuk membitjarakan dan mensah-

kan laporan'mengenai pekerdjaan Komisi seluruhnja.
il. Mengenai Pemilihan Pimpinan Komisi Konstitusi IV.

a. Pimpinan Komisi Konstitusi IV dipilih dengan tjara demokra'
tis atas dasar djumlah suara terbanjak mutlak, bersifat bebas
dan rahasia dengan memakai sistim gugur.

b. Pimpinan terdiri atas:

ru.

:1. Definisi ,,Wilajah Negara".
- 2. 'Isi ,,Wilajah Negara".

. . . 3.' Perumurin ,antljangan pasal dalam Undang-undang Da-

. sar rnengenai .,,Wilajah'1. -' ...i : .-.:'.



pun bersifat sementara, tentang wilajah Negara untuk
pegangan kerdja.

2. Definisi sementara tersebut mula-mula berbunji (lihat
laporan rapat ke-3) sebagai berikut:
,,wilajah Negara adalah sebahagian dari permukaan bumi' baik laut maupun daratan, termisuk ruan! angkasa diatas-
nja, jang-berada dibawah kekuasaan llurGaictie), de facto. i atau de .jure sesuatu Negara".,, Terhadap deifinisi ini ada dikemukakan beberapa pendapat seba-

bagai'tjatatan. , ., .

Pertama: Kata ,,jurisdictie" dibelakang kata 
',,kekuasaan,, 

tidak'; : perluditjantumkan.
Kedua : 'Bahagian kalima_t_ ,,de facto" atau ,,de jure" tidak tepat,

karena sesuatu lr{egqa harus memiunjai kekuiJaan:1,a.
:facto" dan ,de jure', atas Wilajahnja. i

3. Definisj s_ementara ,,wilajah Negaia', diperbaiki dalam; : ' -Rapat keb hingga berbunjl sebagai berikdt: - -

, ,,wilajah Negara adalah sebahagiin dari permukaan bumi,: baik laut maupun daratan, termisuk ruang angkasa aiatas-
.Tir, jqng berada dibawah kekuasaan (jurisrtieiie), baik de
facto d.a1de iure atau de jure sadja, diri sesuatu Negira',.

Perubahan ini diadakan mengingat bahwa ada daerah datair wi-
fajah Negara rndonesia. jang-ma-sih mendjadi daeratr peisengte-- taan dengan Negara lain.

4. Kata ,,wilaj$." .disini mempunjai arti jang sama dengan
kata ,,Daerah" daram pasar z "undang-undang 

oasar "se-
mentara tahun 19b0 i4itu wilajah In?onesii-setuiutrnla.
Kata,,Daerah" belanitiutnir' rirrnpu;jri ;rti.J;d;-;;,
dengan kata .,Daerah" d-alam pisal-pasat rdr "sampai

4glgan pasar lBB undang-undang-Dasai sementara tahun
1950, .jaitu bahagianiahagian Witajatr Negara.

c. Tentang isi Wilajah Negara Indonesia.
l. Disini dip_ergunakan kata-kata ,,Negara Indonesia,,, kare-na Bentuk Pemerintahan belum dipat ditentukan seka-

rang.
2. Mengenai perumusan sementara tentang isi wilajah Ne-

gara Indonesia ada tiga usul:
Pertama: wilajah Indonesia ialah wilajah ,.Hindia Belanda" dahulu.
Kedua : wilajah Negara rndonesia ialah wilajah jang diliputi oierr

Negara Republik Indonesia, _iang oiprottairasikan pada
paqa .ta.ngSfl 17 Agustus tahun- 194b, jang mendjimin
kedaulatan Negara dan Bangsa Indonesia.

Ketiga : Jang dimaksud dengan wita;atr Indonesia ialah daerah
Jang perlah dikuasai oleh ,,Hindia Beranda" dahuru (ter,
mazuk-Irian Barat).. .

sebagai kesimpulan telah diambil dalam Rapat ke-4 perumusan
':sementara tentang-isi r[itajah Negaa rndonesia jro! berbunSi

sebagai berikut:..; -"'-- ., -. .'."'= . :-.i . :,
I

59



' ,,Wilajah Negara Indonesia ialah Wilajah jang diliputi oleh
Negara Republik Indonesia jang diproklamasikan pada tang-
gal 17 Agustus tahun 1945".

Pendjelasan:
1. Jang dimaksud dengan Wilajah Negara fndonesia ia-

lah -Wilajah 
,,Hindii Belanda" dahulu.

'2. Lautan-perairan diantara pulau-pulau kita masuh Wi-/: 'laiah Negara 'Indonesia. 
-

3. Lautan/perairan diantara pulau-pulau kita dengan
negara lain menurut ketenluan-lietentuan jang iaa
dalam traktat-traktat/perdjancljian-perdjandjian : Inter-' -, ' ' nasional jang berlaku.

4. Ruang angkasa diatas bahagian bumi tersebut pada
.,isub1).dansub2)masukWilajahIndonesia.

Terhadap perumusan semeRtara tentang isi Wilajah Negara In-
donesia dan pendjelasannja ada diadjukan beberapa tjatatan se-
bagai berikut:

Pertama: Ada Anggota jang berpendapat bahwa mengingat definisi
Wilajah jang'telah diterima dalam Rapat ke'3 dan peru-
musan isi Wilajah diatas, Irian Barat belum teimasuk Wi-
lajah Negara Indonesia, karena kekuasaan diatas sesuatu
Wilajah seharusnja ,,de facto dan de jure" bukan ,,d€
faeto atau de jure" sadja.

Kedua : .Ada Anggota lain jang berpendapat, bahwa pendjelasan
sub 2) sejogianja mendjadi tjatatan tentang kebidjaksa-
naan politik jang harus didjalankan.
SelandiutnSa 

-pendielasan sril 4) dianggap berkelebihan, karena telah masuk dalam pendjelasan sub 1) dan sub 2).
3. Pendapataendapat selandjutnja mengenai isi Wilajah Ne-

gara Indonesia ialah:
Pertama: Harus diadakan penjelidikan seksama tentang traktat-trak-

tatlperdjandjian-perdjandjian Internasional mengenai Wi-
lajah Negara Indonesia untuk mengumpulkan bahan jang
akan dimasukkan kedalam pendjelasan resmi tentang Wi-
lajah Negara Indonesia. Penjelidikan ini dapat dilaksana-
kan dengan bantuan bagian Research Sekertariat Konsti-
tuante.

Kedua : Menganggap perlu mengunCang .ahliahli tentang hukum
Iautan/perairan dan angkasa pada waktu jang akan diten-
'tulian lebih landjut untuk memberi pemandangan-peman-
dangan dan pendjelasan-pendjelasan mengenai soal'soal
tersebut diatas.

Ketiga : M€,ngenai r:ndangan kepada Anggota.,anggota Konstituante
iang ahli dalam persoalan diatas tcrdapat pendirian jang
berbe'da.beda:
1. Ada pendapat bahwa sebaiknja Anggota Konstiuante

' iang walaupun ahli djangan diundmg'
.2. Aai penoapat babwa tidak keberatan untuk mengun'

dang-Angg-ota Konstituante jang ahli' i
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Keempat: Perumusan harus demikian rupa sehingga pintu tidak
tertutup bagi daerah-daerah dikepulauan Indonesia. jang
oerada diluar kekuasaan Negara Indonesia, masuk ke Wi.
lajah Negara kita.

d. Mengenai perumusan (formulering) tentang Wilajah Negara
Indonesia. I\{engenai hal ini terdapat pendapat jang berbeda-
beda:
1. Ada pendapat, bahwa Komisi ,berwenang untuk menga-

djukan perumusan (formulering) sebagai ;rantjangan pa-
.sal dalam Undang-undang Dasar berdasarkan Peraturan

; ,,Pembentukan dan, Tjara Kerdja Komisi-komisi pasal z
; ajat (2). l

2. Ada pendapat, bahwa {nemang.Kornisikomisi berwenang
nengadjukan rantjangan pasal dalam,Undang-undang Da.
sar, tetapi belum waktunja sekarang berdasarkan:

Pertama: Komisi belum ditugaskan untuk mengadjukan rantjangan
pasal-pasal, dalam Undang-undang Dasar.

Kedua : Ada bagian perumusan tentang Wilajah ini jang bersang-
kutan dengan tugas Komisi lain.

Ketiga : Eahan-bahan untuk perumusan itu harus diperiengkap
dahulu.

Kesirnpulan: Komisi belum mengadjukan perulnusan (formu-
Iering) tentang Wilajah Negara Indonesia untuk didjadikan
rantjangan pasal dalam Undang-undang Dasar.
Mengenai Bahasa Daerah agar Negara mendjamin terlaksa-
na perkembangaamja.

a. Bahasa Resmi Negara Indonesia ialah Bahasa Indonesia. De-
ngan Bahasa Resmi dimaksud, bahasa jang dipergunakan
oleh Pemerintah'dan alat-alat perlengkapannja dalam me-
laksanakan tugasnja setjara lisan dan/atau tulisan.

b. Mengenai rantjangan perumusan (formulering) pasal dalam
Undang-undang Dasar mengenai Bahasa.
Mengenai soal ini usul diadjukan usul-usul sebagai berikut:
1. a. Bahasa Resmi Negara ialah Bahasa Indonesia.

b. Pemeliharaan dan pemakaian Bahasa Daerah diatur
oleh Undang-undang.
Bahasa Resmi Negara adalah Bahasa Indonesia.
Penggunaan Bahasa Daerair dan pemeliharaan per-
kembangannja diatur oleh Undang-undang.
Bahasa Nasional adalah Bahasa Indonesia.
Bahasa Daerah diberi kedudukan jang sewadjarnja.
Bahasa Resmi Negara Indonesia ialah Bahasa Indone-

2. a.
b.

3. a.
b.

4. a.
sia.

b. Pemeliharaan dan Pemakaian Bahasa Daerah Diatur
dengan Undang-undang.

5. a. Bahasa Resmi Negara Indonesia ialah Bahasa Indone-
, sia.

.b. Bahasa Daerah penggunaannja diatur dengan Undang-undang. ;
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6. a. Bahasa Resmi Negara Indonesia ialah Bahasa trndone-
sia.

b. Negara mendjamin pemeliharaan dan perkembangan
Bahasa-bahasa Daerah.

7. a. Bahasa Resmi Negara Indonesia ialah Bahasa lhdone-
sia.

b. Negara mendjamin terlaksananja perkembangan Baha-, sa-bahasa Daerah.. 8, ;Bahasa Kebangsaan,ialah Bahasa Indonesia.. :*(Uridang+rndang Dasar Republik Indonesia rnendjamin pe-
,'rnAkaian,' pemeliharaan ilanrperkembangan Bahasa Daerah

.sebagai salah satu Iaktor jang penting'dalam perkembang-
., ian Kebudajaan Daerah). 

-

D. .Pada laporan Umum ini dilampirkan semua Laporan-laporan Ra-
pat Komisi Konstitusi'fV. ' : -

. ;:.. ,:, .Blgdung, 10 SeP.tember lg5?.
_ ., ..-..: : , Komisi [V:

.;.' '. ,ttO. :.
Ketua : S. Notosuwirjo
lVakil Ketua : I Gde Putra Kamayana
Pelapor,I ,- :i Rumdni Barus .:
Pelapor.,Il : Gulam

i : .Pidato Laporan :

Panitia Persiapan Konstitusi
.No. 2/PK/K/W/L957

tentang
Wilajah dan Bahasa.

A. Sesuai dengan pasal 56 Peraturan Tata-tertib Konstituante, maka
dalam rapatnja pada tanggal 10 September tahun 1957, Panitia
Persiapan KonStitusi telah ,membentuk Panitia Pelapor, jang
Anggota-anggotanja terdiri dari semua Pelapor Komisi jaitu:
1. Saudara Madomiharna
2. Saudara R. Dadang Soeparta Partawidjaja
3. Saudara R.M. .Ali Manshur
4. Saudara,Asnawi Said
5. Saudara Mr J.C.T. Simorangkir
6. Saudara Moenawar Djaelani
7. Saudara ,Rumani Barus
8. Saudara Gulam.
Rapat Panitia,Pelapor dalam membahas Soal'Wilajah dan Baha-
sa dipimpin oleh Saudara S. Notosuwirjo, I Gde Putra Kamayana.

B. Penibasasan ,Laporan Komisi IV dalam Panitia Persiapan Kon-
stitusi.
Pemandangan, Umum.
Dalam rapat pada tanggal 16 September tahun.1957, Panitia Per-

siapan Konstitusi,rnengadakan'Pemandangan {.Jmum mengenai La-
poran Komisi IV mengenai Wilajah dan Bahasa. Dalam Pemandangan
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umum tersebut berbitjara B orang Anggota jang pada umumnja da-
pat menerima Laporan Komisi IV dengan *neiapa tjatatan, ilasan
dan saran baru.

a. Mengenai Wilajah.
Tjatatan-tjatatan alasan-alasan dan saran jang dikemukakan ada-

lah sebagai berikut:
Definisi ,,wilajah Negara" jang dikemukakan oleh Komisi Iv di-

terima tlengan ketentuan bahwa defisini tersebut bersifat sementara
dan hanja dipergunakan sebagai pegangan kerdja dan.pedoman dalam
mendjalankan tugas Komisi IV seterusnja.

Derinisi itu tidak boleh mendjadi pengharang dalam mewudjud-
$an tjita;tjita.kita. ., 1 - .

- A9. Anggota jang tidak menjetudjui bagian kalimat ,,baik de
facto dan de jure atau de jure sadja" dalam definisi semeniara ten-
tang wilajah Negara jang dikemukakan oleh Komisi IV, karena dia
Telg.ryg-gp !4hwa definisi itu bersifat chusus, sedangkan sebuah
d_efinisi lvjlajah f.legara dalam arti umum harus f,ersifat-umum, jaitu
Wilajah Negara berdasar ,,de facto dan de jure',.

_Meqg_e_nai isi_wilajah ada beberapa Anggota jang menegaskan
pendapat Komisi Iv mengenai hal-hal jang beisangLutan dengln La-
qtan/Perairan di wilajah kita. Kita harus membeiikan perha-tian is-
timewa mengenai soal.soal tersebut antara,lain:

a. Iautan/Perairan diantara Pulau-pulau kita dengan Negara
lain menurut ketentuan-ketentuan jang ada dalam tra[tat-
traktat/perdjandjian-perdjandjian Interiasional.

b. I'autan/Perairan diantara Pulau-pulau kita harus diperdju-
?nglLn masuk Wilajah Negara Indonesia (mendjadi pedomin
kebidjaksanaan politik Pemerintah jang harus didjalankan).

Selandjutnja diminta perhatian Komisi IV terhadap soal-soal jang
berhubungan dengan Wilajah dibawah permukaan bumi, darat, per-
airan/lautan (Continental-Shelf, sub-soil), batas-batas perairan terito-
rial, kapal-kapal Indonesia dan Perwakilan Indonesia di negala lain.

DjUga soal ruang angkasa perlu mendapat perhatian besar, mengi-
ngat perkembangan tehnik. Irian Barat harus ditegaskan sebagai ba-
gi?q dari W{ajah ltdonesia. Berhubung dengan penjelitripxn-penje-
lidikan tersebut diatas ada Anggota jang menjarankan agar Panitia
Persiapan Konstitusi menugaskan setjara resmi kepada Seksi Re-
search Konstituante dan mengundang ahli-ahli untuk memperleng-
k-api bahan-bahan guna menjempurnakan definisi serta isi wilajah
Negara.

Ada Anggota jang tidak dapat menerima Perumusan Sementara
tentagg 1si Wilajqh Negara Indonesia, karena dianggapnja tidak me-
menuhi hukum definisi dan dapat memberi kemungliinan berbagai-
bagai tafslran serta bersifat negatif. :

oleh karena itu dikemukakan perumusan baru sebagai berikut:
,,lvilajah Negara Republik Indonesia sebagai realisasi revolusi
17_Agustus tahun 1945 adalah Wilajah jang meliputi Wilajah di-
bahwa kekuasaan de facto dan de jure Hindia B-elanda sdbelum

tanggal 1? Agustus tahun 1945".
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saudara Ketua, sampai sekian laporan chusus mengenai wilajah.
Maka sekarang terserah-kepada sidang, apakah akan teius dibatjakan
mengenai Bahasa oleh Saudara Gulam ataukah nanti pada waktunja
mengenai persoalan itu kita bahas.

Ketua: Saja kira baik disambung mehgenai persoalan Bahasa.
Gulam: Saudara Ketua, Assalamu 'alaikum warahmatullahi wa-

barakatuh, saja akan batjakan mengenai Laporan tentang Bahasa Ne-gara. l

iv.m.ngenaiBahasa.''.'..,:.',.-'.;.:
Pembitjaraan meng-e,1tai Bahasa dibagi'dalam dua bibat'ae-
ngan pengertian; tidak samasekali menutup Dintu irntuk

, pembitjaraan dalam Babak _Ketiga asal maksuAn3a memberi-
kan'pendjelasan lebih djauh. : 1 :

Pendlpat-pendapat jang 
-dikemukakan 

ialah sebagai berikut:
l. Pengertian istilah' Bahasa perlu ada.'Diandjurkan kepada

Komisi agar mengadjukan kepada Panitia Persiapan'Kon-
lUtusi dan Ptenol sripaja meinpergunakan istilah'Bahasa
jang tetap dalam hubungan ketata-negaraan.

2. 'Persoalan Bahasa harus ditindjau setjara historis 'dalam; : hubungan kita'bernegara. Pengataman-pengalaman 12' ta-' hun ini dapat mendjadi pegangan. Jan!,lila,musjawarat-
kan sekarang ialah Bahaia Indonesia. Bahasa Daeiah me-
mangrbanjak dan hendaknja diberikan :kedudukan jang
wadjar (pendidikan dan pengadilan), tetapi tidak boleh
melemahkan Bahasa Persatuan.

3. Bahasa Indonesia adalah Bahasa Resmi. Di'fndonesia ter-
{apat tidak kurang dari 280 ,,dialek" jang masih hidup.
Untuk mendjamin keseimbangan politik Bahasa, ketenttr-' an mengenai Bahasa Daerah harus dimasukkan dalam pa-

' lal jang merumuskan ,,Bahasa" dalam Undang-undang
Dasar dan tidak dalam pasal jang merumuskan ,,Kebu-. dajaan".

4. Agar Bahasa Negara Indonesia betul-betul memberikan

in-Iain.
5. Bahasa Nasional mempunjai sifat jang luas, artinja dalam

keadaan sehari-hari glha-sa Indonisil dipergunairan oleh
rgkla!. Bahasa jan! bersifat Nasional biia dipergunakan
oleh Negara setjara resmi, Bahasa Nasional Sersifat,un-
tuk seluruh Negara dengan pengertian, bahwa penggu-
naannja bisa .bersifat persatuan. Mengenai Bahasa Daerah
djangan ditutup pintu untuk mempergunakannja dalam hu-

_ bun.gan keperluan Negara, djuga sebagai masalah.irraktis.
6. Ba.hasa Kebangsaan dapat dirasakan artinja jang-dalam,

sebagai simbul persatuan Bangsa oleh seluiuh lapisan
masjarakat Indonesia. Kata ,,Kebangsaar-1" .;adalah 

- 
kata

: Indonesia asli, oleh sebab itu lebih baik,dari.kata,.,,Na-
siorial". Lagr pula kata ,,Kebangsaan" mempunjai nitai
jang sesuai dengan sumpah Pemuda. : .



Djuga kata ,,Kebangsaan" adalah konform dengan l<ata
,,Kebangsaan" clalam rangkaian kata: Lagrr Keiiangsaan
dan Bender'a Kebangsaan. Supaja Bahasa Daerah riiAla-
min pemakaian, pemeliharaan dari lierkembangannja da-
lam Undang-undang Dasar. Pemakaian bahasa Asing baik
tulisan maupun lisan supaja diatul dalam Undang-undarig.

7. Dibelakang Bangsa harus terCepat Bahasa. Oleh karena
itu Bahasa Indonesia, diakui atau tidak, adalah Bahasa
Nasional, karena Bangsa dan Bahasa tidak bisa terpisah.
Oleh karena itu kwalifikasi jang harus diberikan kepada
Bahasa Indonesia dalam t<etiidupan keiata-negaraan itau
dalam pengertian Konstitusionil ialah ,,Bahasa Resmi lrle-
gara". Mengenai Bahasa Daerah agar negara mendjamin
terlaksana perkembangannj a.

8. Bahasa Resmi Negara Indonesia ialah Bahasa Indonesia.
Dengan Bahasa Resmi dimaksud, bahasa jang diperguna-
kan oleh Pemerintah dan alat-alat perlengkapannja dalam
melaksanakan tugasnja setjara lisan danTatav tulisan.

b. Mengenai rantjangan perumusan (formulering) pasal dalam
Undang-undang Dasar mengenai Bahasa:
Mengenai soal ini diadjukan usul-usul sebagai berikut:
1. a. Bahasa Resmi Negara ialah Bahasa Indonesia.

b. Pemeliharaan dan pemakaian Bahasa Daerah diatur
oleh Undang-undang.

2. a.
b.

3. a.
b.

4. a.

b.

6. a.

Bahasa Resmi Negara adalah Bahasa Indonesia.
Penggunaan Bahasa Daerah dan pemeliharadn perkem-
bangannja diatur oleh Undang-undang.
Bahasa Nasional adalah Bahasa Indonesia.
Bahasa Daerah diberi kedudukan jang sewadjarnja.
Bahasa Resmi Negara Indonesia ialah Bahasa Indone-
sla.

b. Pemel.iharaan dan Pemakaian Bahasa Daerah diatur
dengan Undang-undang.

5. a. Bahasa Resmi Negara Indonesia iaiah Bahasa Indone-
sia.
Bahasa Daerah penggunaannja diatur dei:gan Undang.
nndang.
Bahasa Resmi Negara Indonesia ialah Bahasa Indone-
sia.

b. Negara mendjamin pemeliharaan dan
Bahasa-bahasa Daerah.

perkernbangall

7. a. Bahasa Resmi Negara hidonesia ialah Bahasa Indone-
sia.

b. Negara mendjantin terlaksananja perkembangan Baha-
sa-bahasa Daerah.

B. Bairasa l(ebangsaan ialah Bahasa Indonesia.
(Undang-undang Dasar Repubtik Indonesia mendjamin
pemakaian, pemeliharaan dan perkembangan Bahasa Dae-
rah seba_g_ai saiait satu laktor jang penting dalam perkem-
bangan Kebudajaan Daerah).

Risalah-Resmi
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D. Pada Laporan Umum ini dilampirkan semua Laporan-laporan Ra-
pat Komur Konsrrtusi lV.

Bandung, 10 September 1957
Komisi IV:

ttd.
Ketua
lVak. Ketua
Pelapor I
Pelapor II

S. Notosuwirjo
I Gde Putra Kamayana
Bumani Barus
Gulam.

Saudara Ketua, sekarang akan saja landjutkan dengan Laporan
Panitia Persiapan Konstiirrsi mengenai Bahasa.

b. Mengenai Bahasa.
Tjatatan-tj atatan/alasan-alasan dan saran lang dikemukakan ada-

lah sebagai berikut:
$lengenai,,Bahasa", pembitjara-pembitjara pada umumnja tidak

mengemukakan soal-soal baru, hanja mempertegas alasan-alasan ma-
sing-masing bahwa Bahasa Indonesialah jang harus dipertahaukan.
lsr.rrdhnJa ada 3ang mengehenqaki: Bahasa Resmi Negara, Bahasa Ke-
bangsaan, Bahasa Nasional atau Bahasa Persatuan.
_ Selandjutnja meng.enai Bahasa Daerah semua pembitjara sepen-
dapat bahwa Kepacta ltahasa Daerah harus diberikah keoudukan:hu-
kum. Untuk mendjaga kesatuan politik Bahasa, ada pendapat jang
mena_ndaskan supaja ketentuan mengenai Bahasa Daeiah ditjantum-
kan dalam pasal jang mengatur soal Bahasa, sebaliknja ada pendapat
lain jang menganggap bahwa sekarang ini masih teilalu pagi untuk
menentukan apaEah sqql ,,Bahasa Daerah" d.irurnuskan dalim pasal
jang mengatur ,,Bahasa" atau ,,Kebudajaan".
- Selan$jutnja ada _pendapat agar pemakaian Bahasa Asing men-
dapat perhatian seperlunja.

C. Kesimpulan:

setelah mendengar pembitjara-pembitjara dalam membahas ra-
poral nomisi lV, marra Panitia Pelapor berresimpulan lahwa Panitia
Persiapan KonstitW dgngq tjatatan-tjatatan tersebut 

'diatas 
dapat

menerima laporan Komisi W mengenai ,,\ililajah" dan ,,Bahasa". 
-

Bandunj, 1? September 1g52.

Panitia Pelapor
Panitia Persiapan Konstitusi

Pimpiqg Rapat,
ttd.

perapor-pelapor: (s' Notosuwirio)'

ttd.
Madomiharna
ld D. Soeparta Partawidjaja
R.${. AU Manshur

1.
2.
3.
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v

4. Asnawi Said \
5. Mr J.C.T. Simorarigkir
6. Moenawar Djaelani
7. Rumani Barus
8. Gulam.

Sekian Saudara Ketua.

Kefua: Rapat jang terhormat, demikianlah laporan-laporan ber.
turut-turut mengenai Witajah Negara dan Bahasa Negara

Kedua soal jang dimaksudkan supaja didahulukuan untuk dibitja-
rakan. Persiapannja di Panitia Persiapan Konstitusi tentang kedua
soal itu telah mentjapai tingkatan jang begitu djauh, sehingga dalam
Rapat Pleno Sekarang ini harus ada keputusan. Itulah sebabnja djuga
sampai kedua soal itu dimasukkan kedalam atjara Bapat Pleno se-
karang ini.

bekarang saja ingin menanjakan kepada Saudara-saudara seka-
lian.

Pertama, bagaimana sebaiknja tjara memusjawaratkan kedua
soal ini? Apakah dalam memusjawaratkan kedua soal ini bisa disama-
kan dalam pembitjaraannja, sama-sama dibitjarakan, kedua soal itu
walaupun keputusannja merupakan perumusan tersendiri-sendiri.

Kedua, apakah pembitjaraan kedua soal ini tidak bisa dibikin
jang ringkas?- - Sajf kira perlu dipersilakan satu atau dua pembitjara untuk me-
ngemukakan pendapat tentang tjara membitjarakan kedua atjara ini.

Siapa jang ingin berbitjara?

(Tertjatat j{try ingin berbitjara ialah:
1. Mr J.C.T. Simorangkir dan
2. Soedijono Djojoprajitno).
Siapa lagi Saudara-saudara? Sekarang saja persilakan-Saudara

Mr J.C.T. Simorangkir.

Mr J.C.T. Simorangkir: Saudara Ketua, memang nersoalannia ti-
dak begitu berat dan memang kedua persoalan ini dibitjarakan dalam
satu Komisi dan memang laporan ini djuga dimasukkan kedalam satu
Iaporan.

Akan tetapi biarpun.banjak persamaannia Sarrda.a Ketrra. saia
kira djuga sependapat dengan saja, babwa soal Wilajah adalah ter-
lepas uaii barrasa. Dengan alasan ini sadia sara belp€nf,ularr leoih
baik soal ini tidak dibitjarakan tersendiri-sendiri.

Oleh karena laporan sudah lengkap, disana diadjukan beberapa
pendapat, mungkin kita hanja memilil: sadja, setudju dengan penda.
pat 1, 2, atau 3.- Dengan demikian dalam membahas kedua-dua persoalan jang
tgrpisah-pisah ini, dapat kita selesaikan dalam waktu jang sesingkai-
singkatnja.

Terima kasih.

67



Ketua: Saja persilakan Soedijono Djojoplajitno.

Soedijono Djojopl'ajitno: Saudala Ketua, pertama-tama saja nre-
njatakan persetudjuan saja dengan pendapat Saudara Simorangkir,
jaitu masalah Wilajah Negara, pembitjaraannja dipisah dari masalah
Bahasa.

Jang kedua saja djuga setudju dengan pendapat Saudara Simo-
rangkir untuk memp€rsingkat pembitjaraan.
. Pqda pokoknja saja kira hanja ada dua pendapat, jang pertama
jang 9irumuskan oleh Komisi IV dan jang fedua,lrng saJa-rumus-
kan. Djadi tinggal memilih salah satu, mana jang dipilih.

Lalu pembitjaraannja Saudara Ketua, saja kira tjukup satu ba-
bak, masing-masing pendapat diberi kesempatan pendjelasan satu
kali sadja. Sesudah itu dipungut suara.

Sekian.

Ketua: Rapat jang terhormat, saja kira kita putuskan'sadja dua
soal ini, akan kita bitjarakan terpisah berturut-turut. Kita ambil dulu
Witajah Negara dan kemudian soal Bahasa, menurut prosedur jang
bisa kita ambil sesuai dengan Peraturan Tata-tertib, lalu dibuka Pe-
mandangan Umum. Mudah-mudahan Femandangan Umum tjukup di-
lakukan dalam satu babak dan tjaranja ialah dengan mentjatatkan
nama-namanja lebih dahulu.

Maka dari itu mulai sekarang dibuka kesempatan untuk men-
tjatatkan nama, untuk pembitjaraan pertama mengenai wilajah Ne-
g?ra. Pentjatatan nama ini ditutup sampai besok djam 8.00, djadi
kita mengambil atjara lVilajah Negara Culu.

(Ir Sakirman: I\,Iulai kapan dibitjarakan? Besok malam atau pa-gi!). ; -

_ - Ketua: Djary 09.00 besok pagi. Saja kira tidak perlu lagi meng-
adakan voorstudie mengenai hal'ini. Djadi maksudnja besok sudah
dimulai P_emqndangan umum Babak Pertama, mengenai wilajah Ne-
gara itu. Kalau belum selesai pagi hari, rapat dischors dan malamnja
diteruskan pembitjaraannja.

_pgnandiang djqm-djam sore itu dapat mengadakan rapat sendiri-
sendiri untuk membitjarakan tentang Bahasa, dengan deririkian satu
hari besok bisa selesai. Tetapi hendaknja djangan terburu-buru, kita
mentjatatkan- diri mengenai wilajah dahulu. sekarang dibuka kesem-
palal sampai be.sok djam 09.00. Djadi djam 09.00 sudah siap sedia
untuk memenuhi giliran berbitjara, djangan sampai djam og.oo ne-
lum ada, sehingga menunggu dahulu rapatnja.

Setudju Saudara-Sand,ai'a ?

(Rapat: Setudju!).

Djadi rapat besok mulai djam 09.00 dengan atjara wilajah Ne-
gara. Ada jang mau menanjakan? saja persilakan lialau ada-hal-hal
jang belum djelas. Kalau sudah djelas, tentunja tidak usah.
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Z. Abidin Achmad: Saudara Ketua, Assalamu 'alaikum warah-
matullahi wabarakatuh- Sjukur saudara Ketua, oleh karena pada
hari ini kita sudah selesai mendengarkan laporan jang dibatjlkan
glgtr pelapornja masing-masing dan oleh saudara Ketuf sudah- pula
dibuka kesempatan untuk mentjatatkan nama

-l"jt rasa Saujlara Ketua, menurut rentjana semula supaja dari
Panitia Persiapan Konstitusi barangkali ada baiknja d.iuga tita terus-
kan, besok pagi dipergunakan untuk pembentukkan Panitia Istilah.
Dan ada lagi satu Panitia jang saja lupa namanja. Djadi sebaiknja
marilah pada malam ini sampai besok pagi dipergunakan untuk men-
tjatatkan nama, besok pagi kita menjelesaikan apa jang sudah diren-
tjanakan itu dql pada malamnja dimulai dengan pemandangan
Umum tentang Wilajah.

Sekian, wassalamu'alaikum warahmatulahi wabarakatuh!

_ Ketua; Rapat jang terhormat, tentang soal Panitia Istilah. pani-
tia Istilah itu sebetulnja sudah disusun oleh Panitia Persiapan Konsti-
tusi. Djadi maksudnja didalam Rapat Pleno ini dimintakan pensahan-
nja, untuk itu saja kira tidak memerlukan waktu banjali Maksud
sajapun atjara ini akan disisipkan begitu sadja untuk dapat pensahan,
baik mengenai susunannia maupun pembentukannja dan itu tidak
akan minta waktu banjak.

Barangkali untuk mendapatkan ruangan waktu sedikit lebih ba-
njak lagi, saja usulkan besok kita mulei dengan pensahan Panitia
Istilah dan djam 10.00 kita mulai dengan Pemindarigan Umum. Dja-
di besok pagi djam 10.00 mulai Pemandangan Umum dan rapat di-
mulai djam 09.00 dengan atjara pensahan Panitia Istilah.

Saja persilakan Saudara Z. Abidin Achmad.

Z. Abidin Achmad: Saudara Xetua, kesabaran Saudara-saudara
untuk menunggu sampai pukul 10.00 atau 11.00 itu, sangat karni
harg kan, terlebih-lebih kalau kesabaran saudara-saudara itu sampai
besok maiam, dari pihak kami akan.lebih berterima kasih lagi.

(Soedijono Djojoprajitno: Saudara Kettia, ada reaksi terhadap
pernjataan Saudara Z. Abidin Achmad itu).

Ketua: Dipersilakan Saudara Djojoprajitno.

soedijono Djojoprajitno: saudara. I(etua, saja berkeberatan kalau
Pemandangan umun mengenai wilajah itu dimulai pada besok ma-
lam. Karena apa?

Karena saudara-saudara kita jang berasal dari Djokja, diantara-
nia termasuk djuga saja sendiri., pada malam besok ticak- akan hadii-, -

djadi kemungkinan quorum tidak akan tertjapai. tr{aka saja sependa-
pat d_engan usul Saudara Ketua tadi, jaitu: Fertama, besok pagi
pensahan Panitia Istilah, kemudian pukul 10.00 atau pukul tt.oo
$gulai dengan membahas wilajah Negara. Kalau pada siang harinja
belum sadja selesai, maka rapat siang hari itu disihors untuk dilai:-



diutkan pada malam barinja, jang tidak ahan tergantung pada quo
rum.

Sekian Saudara Ketua.

Ketua: Saudara-saudq1a, saia sendiri berpendapat. bahwa rapatafu rnusjgwary\_d_apgt dimulai besok pagi djam 09.00 untuk p'en-
sahan Panitia Istlah dan djuga setelah itu aapat diteruskan defgan
mutasi-mulagi, baik_mengenai mutasi di Panitia Persiapan Konstilusi
maupun di_Panitia Bumah-fangga, jang kesemuanja itir memerlukan
pensahan dari Rapat Pleno.

. ... slia kira, baiL kalau sesudahnia itu, besok pagi itu mulai mem.
bitjarakan mengenai TVilajab.

Bagarmana sauda.a-saduara, dapatkah disetudjui?

(Bapat: Setudju!).

saudara-saud-ara, perlu saia kemukakan, bahwa rapat sekarang
ini perlu dihentikan, karena dieselnja sudah overbehst.

. Saja minta pupaja dapat lekas diambil keputusan, kalau perlu
saja rapg-t _memberroan resemparan sampai djim 11.0-0.

Diadi saudara-saudara. besok rapat iiimutai djam 09.00.
Sekarang rapat saja tutup

Ll|-

@apat ditutup djam 21.15).



Atjara :

Ketua :

Sekertaris :

Anggota jang

KONSTITUANTE R,EPUBLIK INDONESIA

Sidang ke-III Rapat ke-58.
Hari Rabu, 6 Nopember 1gb?.

Ojam panggilan: 09.00).

1. Pensahan Pembentukan Panitia Istilatr
2. Pemandangan Umum mengenai Wilajah Negara.
Mr Wilopo.
Mr Usep Ranawidjaja.

hadir: 369 orang.

It

_Soemarto, K.H. Fakih Usman, Anwar Sutan Amiruddin, Kijai
Hadji Sqpari, Tony Wen, H. Zainul Arifin, Andi Gappa, Sudiro, M.
Bannon Hardjoamidjojo, Hutomo, Raden Hubertus sridtarto Hadisoe-
9jbiq, {r,I.C.T. Simorangkir, K.H.M. Rodji'oen, Rd. Hamara Effendy,
Hlal Intje- Achmad Saleh Daeng Tompo, Kijai Hadji Noer ,Atia;
Nj. Dalam lb_oe Sjamsoedd.in, I G-de Putra Kamayana,-Ischak Surjo-
SpuFo,_ 4. Jasin, K.H. M. Sjukri, K. Hadji. M. Ramli, Djamhaii,
,A,badi, Baheramsjah St. Indra, Prawoto Mangkusasmito, R. Hendro-
!_ud_t, 4.H. Ahmad Azhary, Zunal Abidin Alimad, Ir Sikirman, Nj.
Hadji Ibrahim siti Ebong, Nj. siti salmi sismono, subandi Martosu-
$rydjo, Ketut_ Sulrata, Soesilo Prawiroatmodjo, Dr Soedibio Widjo-
jokoesoemo, M. Sumbarhadi, Nj. Amir Sjarifudin Djaenah, Achm-ad
lumgdi, Prof. S.M. Abidin, Nj. Hadji Ratu Aminah Hidajat, K.H.
Taufiqurrahman, sukarni Kartodiwirjo, Maroeto Nitimihardjo, Hadji
Aboebakar, Mohamad Sardjan, Nj. Kamsinah Wirjowratm6ko, Tan
Ling Djie, Mas Slamet Soetohardjono, Amelz, Asnawi Said, Raden
Ha{ji Achmad Hasboellah, Mohammad Sjafii Wirakusumah, Moha-
mad Pattisahusiwa, Drs A. Raja Rangga Andelo, Hadisoejono, Abdul
Radjab Daeng Massikki, Hadji Abdullah Addary, K.II. 

-Muhammad

Isa _Anshary, Kijai Hadji Abubakar, Bastari, Emor Djajadinata, At-
modarminto, Nj. Sulasmi Mudjiati Sudarman, Hadji 

-Zainal, 
iVIr R.

Pratikto Sastro Hadikoesoemo, Mr Wilopo, R.H. Htdjid, Osman Ra-
ljbl, Nj, Nadimah TanCjung. Malaya liengah, H. trlutr. Zainuddin,
zainoel'Abidin sjoe'aib, Nj. Mien sutari Abdul Gani suriokusumo,
R. Fernandus Basoeki Poerwosaputro, soedijono Djojoprajitno, Bisri
$i:"i Hadji Mustadjab, H.M. Salim Fachry, 

-Suwirjb,- 
Nirahuwa Mel-

kianus, Umar Salim Hubeis, Prof. Mr Dr R.M. Soeripto, Mochamad
Tam, Achmad zakaria, H. Ridlwan Abdullah, Mascho^en'Hadji Ach-
gad..Fauzy, M Ng. Gede Sosrosepoetro, Dr Imanudin, Abdr-rl-Choliq
t{asjim, s.u. Bajasut, Moenawar Djaelani, Hermanu Adi Kartodihar-
dio,- K.H_._ $au]<i Ma'sum Kholil, R.H. Aliurida; K. Hadji Muhammad
Th_o_ha, K.H. Abdulmanap Murtadlo, Kasiiati, Ahiak Sos-osueon.l,r,
K.H. Abrioel chanan, Datoe Poetrawati, K.H. Achrnad zuni, H. Na-
_cluowi th_ohir, S_aj9g_ig Hardjadinata, Hadjt Soekron, Kiiai Hadji
Harun, 5.H.A. Sahal Mansjur, K.H.A. Bakri- Siddiq, Nj. Nihajah Ma-
'sum, Ali &Iasjhar, Hadji Abusudja, Alwi irlurtadbl Rti. oaoa"ng soe-
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parta Partarvidjaja, K.H. Anas Machfudz, Sastrodikoro Widija, Kijai
Zahid, FI. Moh. Thohir Bakri, Nj. ,A,bidah Machfudz, Harjosoemarno,
Rd. Soenardi Adiwirjono, Soetedjo Brodjonegoro, Achmad .Anvrar
Muntaha, Sarikoen hOiioepaOmo, Rachmat Susanto (S. Rachmat),
Amir, &Iuhammad Hasbi Ash Shiddieqi, R.S. Hadisoenarto, Dr Pari-
jono Surjoclipuro, Tedjo, Nj. Soenarjo Mangunpuspito, S. Sardjono,
M. Pratikto, Suputro Brotodihardjo, H. Muchjiddin Al Churaifisj,
Mr H.M. Soejoedi, R. Darmono Damanhuri, Achmad Mudatsir, K.H.
R. Abdullah Awandi/Afandi, Kiai Hadji Ali Maksoem, Mr H. Kasmat,
K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi, R. Sardjono, Oetomo, Nj. S.D. Su-
santo, Prof. Ir S. Purbodiningrat, Affandi, Suhari Kusurnodirdjo,
Soegito Alias Danoesoegito, R. Ng. Sumodarmodjo alias Sujamto, Soe-
lardi, Saleh Abdullah, Dr Soehardi, Kijai Hadji 

-Mochamad 
Cholil, K.

H. Achmad Dasuki Siradj, Muhammad Adnan, Toeraichan Adjhoeri,
Roespandji Atmowirogo, Sadji Sastrosasmito, Karkono Partokusumo
alias Kamadjaja, Drs B. Mang Reng Say, V.B. da Costa, Moh Doer-
jat Karim, Abdulrahrnan Baswedan, Zainul Arifin, H. Mustafa Bisri,
R.M. Hadisoebeno Sosrowerdo3o, Dr Roestamadji, Kijai Hadji Mak-
qum, R. Ido Garnida, M. Kamawidjaja Sujud, l\{oehamad Soekarna
Soetisna Sendjaja, Madomiharna, Soeratno, R. Sugana Ganakusumah,
Mas Muhamad Bachar, Muhammad Sjadeli Hassan, Oesmadi, Asmara
Sr.di, Hadji Mas Muhamad Aof, K.R-R.H. Moh. Noh ldris, 

'Budiman

Triasmarabudi, Radja Kaprabonan, Enin Sastraprawira, Raden Ba-
sara Adiwinata, Hadji Abubakar Jusuf, Hadji Husein, R. Abduroch-
man Wangsadikarta, Hadji Muhamad Dachlan, R. Hollan Sukrnadi-
ningrat, Muhammad Rusjad Nurdin, Kijai Hadji Saleh Solahuddin,
Rd._ Soeparno, R. Muhammad Sjafe'i, Abu Bakar, Achmad Dasuki,
Raden Sutalaksana, K.H.M. Dimjati, D. Sukardi, Hadji Asjrnawi, Ki-
agus H. Moehamad Sjadjari, H. Ismail Dahlan Djuru Alam, H. I\Io-
hamad rhaha bin Moh. Nur, Hadji umar Bakry, Kuasini sabil, Hadji
Y.?ryg. !t. Nagari Basa, Nj.H.Sjamsijah Abbis, Hadji Sjarkawi, Hi-
$i tfjas Jacoub, Sjech lhrahirn Musa, Dr Abdul Manali, Duski Samad,
Hadji 'Abdurrahim Abdullah, Edward Dolan Damanik, Anwar Na-
gution, Ruinani Barus, M. Arsjad rh. Lubis, zainal Abidin Nurdin,
Hadi] Moeda Siregar Glr sutan Dali, I\[r suhunan Harnzah, Agusti-
n,us_Djaelani, Ibrahim usman, Hadji Ali usman, Muzani a. Rani, H.
Mhd. Basioeni bin H. Imran. J.c. oevaang oeray, Abdullah Jazicli,
H.I\I. Illarwan Noor, Hadji Abdulrachman bin Ismail, Darmawi l,[u-
Itawir, H.[I. Hanafi Gobit, H. Husain eadry, Nj. Hadji Ruhajah Ab-
dulhamid, Abd. sani Karim, Mochsen bin- sokma wira Said, sajid
Abubakar Alayderus, Ds wilhelm Johannis Rumambi, Drs La ode
Manarfa, Jakin Intan Parmata, I{.s. Djamaluddin Dg. parernura, Ab-
4qtfr!,ry.n sjihaab, Abdul Muin Daeng Myala, Nj. siti Ramlah Azies,
Abdut Rahirn Munier, Daeng Maradja Lamakaiate, siswasudarmo,
Moharnmad Arifin bin Abdulrarhman. I Gusti Ketut Ngurah, A.J.
Toelle, Gulam, s!_eratno, Alirnin, l.lj. setiati surasto, ri5ai Hadji
Akrop ch1s,any, Mr Ahmad Astrarvinata, Kijai Hadji'Munief, K.Ii.
Dachlan_Atdoelqohhar, K.H. Ghazali Asj'ary, u.l.:Katidjo wiropra-
pqdig,- La,lg lukry?n, Mohamad sanusi, 

-H. -Illustadjab, 
endirtmad5id

Lalu Mandja, I\[ohamad Natsir,. Arnold.Mononuhi, Sanitat .Rasjad, . R:



Baroeno Djojohadikoesoemo. Abdul I\fuchitl Ma'sum, K. Moch. Mach-
foed Effendie, Kijai Hadji Tjikwan, H. Bahrum Djamil, W.A. Rach-
man, Mr Nj. Tutilarsih Harahap, U. P. Bombong, Sarwono S. Sutar-
djo, Argo Isnrojo, Basuki, Firmansjah, Nj. Tresna Sungkawati Gar-
nida, A.S. Dharta, R. Achmad Soekarmadidjaja, Pangkoe bin Oemar,
Soedjono Tjiptoprawiro, R. Moedjoko Koesoemodirdjo, Achmad Bas-
tari bin Aehmad Daoed Nitihardja, Singgih Praptodihardjo, Nj.
Maimunah, R. Soetedjo, Muhammad Amin La Engke, M.A. Chanafiah,
Jean Torey, Sunarjo Umarsidik, Djoko Oentoeng, Ahmad Boeshairi,
Muhammad Djazulie Kartawinata, S. Utarjo, Raden Umar Anggadire.
dj4 Nur Sutan Iskandar, SjamsulhaCi Kastari, R. Hadji Doeldjamil
Adimihardja, Sutan,Mochammad Jusuf Samah, M. Soetimboel Kerto-
wisastro, R. Usman Ismail, Hadi Sosrodanukusumo, Usman Mufti
Widjaja, Soepardi, Slamet S., Karsono, Sumowarsito, S. Notosoewirjo,
Izaak Riwoe Lobo, Nj. R.A. Sri Kanah Koempoel, R. Soelamoelhadi,
K. Muchamad Afandi, Dr T.A. Djalil T.M. Junus, Sri Soemantri Mar-
tosoervignjo, Mamiq Djamita alias Lalu Abdullah, Kwee Ik Hok, H.
Andi Kasim, Rd. Apandi Wiradiputra, Ds J.B. Kawet, Mohamad
Ahjar, Wikana, Achmad Djoedjoe, Sahamad Sudjono, Soelaeman Ef-
fendi, Ds E. Uktolseja, M. Ng. Moh. Hamzah, Estefanus Kandou,
H. Abdulhafid bin Hadji Sulaiman, Ali Kamarudin Abdulmutalib,
Mr R.H. Kasman Singodimedjo, Abdulwahab Turcham, O.N. Pakaja,
Raden Male Wiranatakusumah, Gulmat Siregar, Suxmantojo, R. Soen-
doro Hadinoto, Rustama Ikrat, Hadji Masjkoer, Prof. Mr Sutan Tak-
dir Alisjahbana, Hadji Abdulkabir, Moh. Achijad Chalimi, Mohd
Ma'sum Jusnf, Dachlan Loekman, Sjech Abdullah Afifuddin, Bey Ari-
fin, Abdul Moe'in Utsman bin Abdoel Moe'in, Jahja Jacoeb, Ismail
Nongko, Dokter KusnaCi, Hendra Gunawan, Otong Hulaemi, Hadji
Abdul Malik Karim Amru'llah (HAtrIKA), Roesni Tjoetjoen, K.H.
Moeh. Moechtar ilioestofa, Raden Moeljono Moeljopranoto, Kasimun,
Muh. Tahir Abubakar, Suparna Sastradiredia, H. Moh. Sadad Siswo-
widjojo, Amir, Dr J.F. Illohede, R. Achmad Padmakoesoema, Mocham-
mad Tauchiri, Abdurachman Said, Hidajatdjati, R. Oemarsaid, Raden
Sadono Dibjowirojo, Mr Djamaluddin Glr Dt. Singo Mangkuto, Nj.
I{oedjio Moedjiati.

Ketua: Rapat jang terhormat, Anggota-sidang djumlahnja 501
orang, djadi quorum jang harus ditjapai 334. Jang hadir sekarang
adalah 346 orang, maka quorum telah tertjapai.

Sebagaimana Saudara'saudara sekalian mengetahuinja, hari ini
kita akan mulai dengan pembitjaraan tentang Panitia Istilah.

Waktu diadakan Sidang Panitia Persiapan Konstitusi (P.P.K.),
Panitia Persiapan Konstitusi (P.P.K.) telah mengambil initiatief untuk
menjusun suatu Panitia chusus mengenai rumusan-rumusan tentang
nratjam-matjam kata.

Panitia itu sudah bekerdja beberapa lama dam dimaksudkan pada
Rapat Pleno ini dapat pensahan tentang kedudukan dan peratirran
tjara kerdjanja.

Maka dari itu, sebaiknja saja persilakan Saudara Nur- Sutan Is-
kaudar atas nama Panitia Istilah itu memberikan' laporan'dan pen-
djelasannja.



Nur sutan Isk.andar: saudara Ketua, sebagaimana tersebut dalam
Irpgl! Panitia Persiapan Konstitusi (p.p.K.) ivo. l/pK,/Lg57, sidang
ke,Ill_halaman 4/Vfit: jaitu taporan jang telah dib;tjalil oi.r, S.ul
dara. simorangkir kemaiin malam tangga"l b Nopember rgsz, Faniiia
P. e_rsiapan Konstitusi (P.P.K.) sudah membentuk iuatu panitia chusus
Ad Ho.c jang terdiri daripad_a B grang Anggota jang diberi tugal me-
rumuskan tugas, flrllnan dan tjari kerdja pinifra Istilah tengan
ketentuan, bahwa didalam satu minggu mer-eka itu harus memberi[an
laporan tentang hasil pekerdjaannj;:

.Hasil pgke-1$lqan Panitia Ad Hoc itu sesungguhnia semingqu ke
mudian telah dibahas oleh Panitia persiapan Kl-nstitusi tp.p.iiJ oan
diterima baik.

Y*1ry$a^ tangg_al 2b September 1gb? panitia persiapan Kon-
stitusi (P.P.K.), telah-d3nat membentuk panitia Istilah Konstitusi jang
buat sementara sambil menulggu pengesahan sidang pleno rooJti:
$"t11..' Fltttssol3 9_.grang. sefehh sJresai pembenfrrkan itu, md t
Panitia Ad Hoc itu dibubartan.

. Adapun ?anitia Istilah Konstitusi itu, meskipun sekalian ang-
gotanja _di1m-bif dari_ Anggota-anggota bebirapa friksi, tetapi buka"n
lrarena fraksinja maka dapat dibentuk, melainkan terutami karena
ke.ahli.an jang dianggap aga padq m'ereka itu dalam tugas jang akan
diberikan kepadanja masing-masing.

Tugas itu_adalah- sepe.rti- tersebut daram surat keputusan Kon-
stituante Republik Indonesia berpokok nomor 11g, janf bunjinja se-
bagai berikut:

KEPUTUSAN
PANITIA PERSIAPAN KONSTITUSI .

No. 19/K/PK/1957
tentang

Pembentukan Panitia Istilah.

PANITIA PEP,SIAPAN KONSTI?USI

{alap rapatnja keSB sidang ke-III tanggal 2b september 19b? di
Bandung.
setelah mendengar: laporan hasil pekerdjaan panitia chusus (Ad Hoc);Menimbang:

1. bahwa K-onstituante perlu mempeladjari, memperhatikan,
meneliti dan menetapkan istilah-istitatr-5ang munlt<in diper-
gunakan 9jl*. . 

p enl g_su1an kalimat-kaliinat-, pasal-pasal'dan
|j.q!-qjat Konstilr.qi (Undang-undang Dasar), iaaanh istitah-
iglit_atr j ang .sudatr ada_ dalam bahasilndonelia tiaoang-kadang
tidak sesuai artinja dan maksudnja dengan makna "jang 

sel
benarnja 3?u kurang memuaskan pengertiannja fteiurut
hukum ketata-negaraan dan lain-lain;'

2. bahwa kekurangan -itu tidak dapat dibiarkan begitu sadia,
Jpabila $ta me-1g-ehendaki susuian Konstitusi jfrg sela*.
baiknja dan sedjelasdjelasnja;
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8. bahwa meskipun Pemerintah - dalam hal ini Kementerian
Pendioikan, Pengadjaran dan Kebudajaan Republik Indone-
sia - sudah lama mengadakan Komisi Istilah, jang terbagi
atas beberapa seksi menurut tjabang dan djenis ilmu penge-
Ehq1n, tetapi k_qrenq istilah-istilah jang telah ditetapkan dan
disahkan oleh Komisi tersebut belum memenuhi feperluan
Konstituante;

4. perlu membentuk suatu Panitia Istilah;
Mengingat:

1. pasal 51 ajat (4) Peraturan Tata-tertib Konstituante;
2. pasal 40 ajat (2) Peraturan Tata-tertib Konstituante.

MEMUTUSKAN:
sambil menunggu keputusan sidang Pleno Konstituante jang akan

datang:
I. membentuk Panitia Istitah Konstitusi dengan tugas sebagai ber-

ikut:
A. berusaha mempeladjari, memperhatikan dan meneliti istilah-

istilah jang sudah ada, jang -harus dipakai dalam Konstitusi
(Undang-undang Dasar);
{iitg belum terdapat atau belum ada lagi istilah jang dikehen-
daki itu, Panitia Istilah mentjahari dan-membuat- istilah-istilah
sendiri, dengan pengertian. bahwa segala hasil.itu hendaknia -sebelum ditetapkan mendjadi istilah iesmi Konstitusi - disam-
paikan lebih dahulu kepada Komisi Istilah Kementerian pendi-

$k tl, Pengadjaran dan Kebudaiaan di Djakarta agar dipertim-
bangkan dan dinjatakannja pendapatnja dan nasihatnja tentang
itu;

B. tjara membuat atau membentuk istilah-istilah itu diturut djalan
jang_.telah ditempuh oleh Komisi Kementerian pendidikanl pe-
ngadjaran dan Kebudajaan, sebagai tersebut dibawah ini:
l. untuk keperluan dalam lingkungan para ahti dan para sar-

-djana, istimewa bagi kesusasterain aiau perpustakain ftuku-
lgu_ku, p{igtaq-madialah) jang bersifat vali-tehnis dan lagi
dalam kuliah diambil istilah internasional jang telarr ada;

2. untuk keperluan dalam lingkungan jang lebih besar atau un-
tuk keperluan ,masjarakat Indonesia pada umumnja, disam-
ping istilah internasional jang dimaksud diatas itu, ditjarikan
sinonim:
a. kata-kata jang telah ada didalam bahasa Indonesia baik

jang asli maupun jang pindjaman;
b. kata-kata dari bahasa daerah;
c. kata-kata dari bahasa-bahasa jang telah rama berpengan:h

atas bahasa Indonesia oleh karenb agama atau kebudliaan,
_ jait! bahasa Arab, bahasa Sangsakerta, bahasa lain.lain;
d. terdjemahan maksud (bukan ,,kulit,,1 istilah itu dalam ba-

hasa lndonesia;
e. kata'kata dari salah safu bahasa Barat dan 1ain-Iain.
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3. unJu! paham jang belum mempunjai nama internasional di-
pakai:
a. kata-kata Indonesia,
b. kata-kata dari bahasa claerah,
c. kata-kata dari bahasa asing,
d. untuk paham jang leksikografis belurn terkenal dalam

bahasa manapun djuga (misalnja mungkin dalam ilmu ke-
dokteran, ilmu alam dan lain-lain), dibuat istilah setjara
internasional (dengan bahan-bahan latin) dan disamfing
itu dibuat istilah jang lebih populer dengan bahasa rirdo--
nesia atau bahasa daerah;

4. sekalian istilah itu disesuaikan dengan hukum bahasa Indo-
nesia istimewa hukum pembentukan kata-kata;

5. gdjaal segala istilah itu didjalankan sedapat-dapatnja setjara
fonetis;

II. Menetapkan susunan Panitia Istilah jang terdiri dari g orang
Anggota Panitia Persiapan Konstitusi sebagai berikut:
seorang Ketua,
seorang Wakil Ketua,
seorang Sekertaris dan
enam orang Anggota;

III. Menundjuk sebagai Anggota-anggota panitia Istilah:

rl

1. Prof. Mr. Dr R.M.
Soeripto

SEKERTARIS

Anggota No. 125 P.N.I.q

3.

4.

7.
8.
9.

Mr Djamaludin Da-
tuk Singo Mangkuto
Drs B. Mang Reng
say
Mr J.C.T. Sirnorang-
kir
Maroeto Nitimihardjo
Prof. K.H.A. Kahar
Muzakkir
Nur Sutan Iskandar
Tan Ling Djie
Moenawar Djaelani

Anggota No. 511

Anggota No. 225

Anggota No.
Anggota No.

Anggota No. 85
Anggota No. 403
Anggota No. 77
Anggota No. 139

19
67

Masjumi

Katholiek

Parkindo
Murba

Masjumi
P.N.I.
P.K.I.
N.tr.

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan,
2. Anggota-anggota Konstituante,
3. Komisi Istilah Djl. Diponegoro 82 Djakarta,
untuk diketahui dan dipergunakan sepeilunja.

' Bandung, 25 September 1957.
WK. KETUA IV

KONSTITUTANTE REPUBLIK INDONESIA,
DJENDERAL' 

t.t.d.

(Ir Sakirrnan).
(Mr
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saudara Ketua, pada tanggal itu djuga jaitu tanggal 25 Septenr-
ber 1957 Panitia Istilah Konstitusi mulai mengadakan rapat. Didalanr
rapatnja jang pertama itu ditetapkanlah susunan seper.ti dibawah ini,
jaitu:

Ketua: Saudara Nur Sutan Iskandar,
Wakil Ketua: Saudara Djamaludin Datuk Singo Mangkuto,
Penulis atau Sekertaris: Saudara Tan Ling Djie,
dan Saudara-saudara jang 6 lagi mendjadi anggota.

lrin daripada itu Panitia Istilah Konstitusi telah menetapkan
p!la_ bahwa rap_at-rapat selandjutnja akan diadakan pada tanggal 28,
29, 30 dan 31 Oktober 195?.

- Rapat-rapat itupun telah berlangsung dan telah memperbintjang-
kan serta menetapkan beberapa buah istilah, diantara iititafr-istitatr
jang terdapat didalam penggolongan soal-soal setjara sistimatik se-
bagai bahan sistimatik jang telah diterima oleh Rapat Pleno tanggal
13 Djuni 1957. Hasilnja Saudara Ketua, akan kami kemukakan pada
Sidang jang ,lsrSormat 'kelak, jakni lpada suatu waktu jang akan
kami tentukan.

Tambahan lagi sebagai p,edoman pekerdjaan sehari-hari telah
kami perbuat pula ketentuan:
Pertama: Penjelidikan istilah-istilah jang telah terpakai dalam Kon-

stituante. Benarkah maksudnja atau tidak ditindjau dar.i
pandangan tehnis setjara ilmiah objektif.

Kedua : Memperhatikan istilah-istilah jang dikemukakan oleh Ang.
gota-anggota Konstituante, apakah maksudnja jang sebe-
narnja.

Ketiga : Mentjari dan mene'tapkan istilah-istilah jang mungkin di-
pergunakan oleh Konstituante.

Sekianlah Saudara Ketua, Panitia Istilah Konstitusi akan terus
bekerdja apabila telah mendapat pensahan dari Sidang dan Pleno
Konstituante jang terhormat sekarang ini, baik tentang susunannja
maupun tentang tugasnja dan lain sebagainja.

Ketua: Rapat jang terhormat, adakah diantara Anggota-anggota
jang ingin menanjakan sesuatu hal mengenai pembentukan Panitia
Istilah ini, atau jang ingin berbitjara?

(Rapat: Tidak ada!).

Djadi susunan Anggota Panitia Istilah ini sudah bisa disahkan,
Saudara-saudara sekalian? Setudju disahkan?

(Rapat: Setudju!).

Kemudian Saudara-saudara, saja ingin mempergunakan waktu
-q*tl"ng ini untuk mendapat pula pensahan tentang bbberapa mutasi
d_ikalangan Konstituante ini baik j"ng mengenai Panitia Persiapan
Konstitusi maupun mengenai Panitla RumahlTangga.

Dalam Panitia Persiapan Konstitusi, diangkat beberapa Anggota
baru, jaitu:
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' saudara sarino Mangunpranoto, saudara Hadisoenarto, sau-
dara Joesoef Rasidi, lcetiga-tiganja dari partai Nalional
Indonesia (PNI). saudara zaiial Abidin Ahmad, saudara
Djamaluddin Gelar Datuk singo Mangkuto, saudara v.B. da
Costa.

.__. frng kgduq saudara itu dari Madjelis sjuro Muslimin Indonesia
(Masjumi) dan jang saja sebut terachir ini dari Fraksi Katholiek.

Dapatkah disahkan Anggota-anggota baru ini untuk panitia per-
siapan Konstitrui?

lnapatr $etudju!).

Kemudian Anggota baru untuk Panitia Rumah-Tangga hanja
seorang, jaitu Saudara jang terhormat, Soegito alias Danoesoegito. 

-

Bisa disahkan Saudara-saudara?

(Rapat: Setutlju!).

Saudara-saudara, soal jang saja sisipkan sekarang ini, sebelum
kita bisa membuka Pemandangan Umum tentang Wilajah, sudah ha-
bis, akan tetapi untuk menepati djandji Ketua, maka PemanCaagan
Urnum tentang Wilajah baru, dimulai djam 10.00.

(Beberapa Anggota: Djam 11.00!).

Djam 11.00 Saudara-saudara. Maka dari itu rapat ini saia sfus.
Sementara itu saja persilakan djuga Saudara-saudara memllergnnrtrn
waktu satu setengah djam ini sebaik-baiknja.

Sebelum itu barangkali ada baiknja saja umumkan bahwa Satr
dara-saudara jang sudah rnentjatatkan diri untuk berbitjara, ada 19
orang. Tetapi ini tidak mengapa, barangkali Saudara-saudara ini hanja
akan mempergunakan wakru 5 menit, sehingga pagi ini bisa selesai
atjara mengenai Witajah Negara itu.

Sementara itu saja mengundang Saudara-saudara dari Panitia
Musjawarat Konstituante untuk berxumpul sekarang djuga.

Rapat saja sehors sarnpai djam 11.00.

(Rapat dischors pada djam 09.32 dan dibuka kembali pada djam
11.15).

Ketua: Rapat saja buka kembali.
Saudara-saudala jang terhorma't, sekarang kita mulai dengan

Pemandangan Umum mengenai Wilajah Negara. Untuk melandjut-
kan soal ini, sebaiknja saja minta bantuan dari Saudara-saudara jang
akan berbitjara supaja menghemat waktu, jaitu umpamanja jang telah
mentjatatkan diri untuk berbitjara pada rapat siang ini, rapa't kita
jang akan berlangsung sampai djam 13.00, tetapi jang berbitjara
hanja 2 alau 3 orang sadja, karena jang'lainnja minta berbitlara
malam nanti. Dengan demikian saja kira, kita tidak dapat memper-
gunakan waktu jang sebaik-baiknja. Maka saja minta kepada para
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tjalon pembitjara sekarang, djangan sampai ada pernjataan beluni
bersedia sekarang dan sedianja malam nanti. Djadi kepada mereka
jang sudah ditetapkan untuk berbitjara sekarang supaja siap sedia
untuk berbitjara sekarang. Dengan demikian kita akan bisa menjele-
saikan soal ini selekas-lekasnja.

Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai musjawarat untuk me-
rumuskan hasilnja, tentu sadja kita terlebih dahulu harus memben-
tuk Panitia Perumus. Untuk kali ini saja usulkan supaja Panitia
Perumus itu terdiri dari lima orang, supaja mendjamin-teUitr tjepat
kerdjanja dan berhubung dengan ringan persoalannja sekarang ini.

Jang saja usulkan untuk duduk dalam Panitia Perumus itu, ia-
lah sebagai beriku,t:

1. Saudara M.A. Chanafiah,
2. Saudara Ali Masjhar,
3. Saudara A. Sani Karim,
4. Saudara Mr Hadji Muhammad Soejoedi dan
5. Sat dara Rumani Barus.
Apakah dapat disetudjui usul saja ini?

(Rapat: Setudju!).

Dengan demikian, Saudara-saudara jang nantinja akan duduk
dalam Panitia Perumus itu, mulai dari sekarang sudah harus mengi-
kuti sungguh-sungguh Pemandangan Umum jang akan dimulai se-
karang ini.

Sebagai pembitjara pertama dipersilakan Saudara I Gde Putra
Kamayana untuk memberikan pemandangannja mengenai Wilajah
Negara.

I Gde Putra Kamayana: Saja tidak bersedia sekarang, tetapi
malam nanti.

Ketua: Saudara-saudara, tjontoh jang demikian itu, tidak mem-
berikan bantuan penggunaan waktu jang seefficient-efficientnja.

Sekarang dipersilakan Saudara Ido Garnida.

Ido Garnida: Saudara Ketua jang terhormat, sebagai pendahuluan
Fraksi kami, Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM) terlebih da-
hulu mengptjapkan penghargaan jang setinggi-tingginja kepada
Saudara Ketua dan seluruh Anggota Panitia Persiapan Konstitusi
beserta Komisi-komisinja, jang didalam waktu reces Sidang Pleno,
telah menunailian tugasnja dengan selamat.

Tidqk lgpa pula kami sampaikan utlapan penghargaan kepada
sekertariat dan seluruh pegawai Konstituante, jang telah memberi-
kan iurannja terhadap pekerdjaan kita, jang sangat penting ini.

Saudara Ketua jang terhormat, sesuai dengan 
-kehendak 

kita
bersama, agar Konstitusi kita dapat .selesai dalam waktu jang se-
singkat-singkatnja, dengan tidak mengurangi serieusiteit-ketetitian
dalam pekerdjaan kita, kami menegaskan disini, bahwa Fraksi kami
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ilgin melihat adanja peringkasan-peringkasan daiam pernandangan
Umum kita, agar dengan inf banjak wak-tu clihemat.

Inilah sebabnja.Fraksi kami selalu mentjoba memberikan sunr-
bangan pikiran kami i?n_g berbentuk singkit dan maang-frarrg
llmp?-t<nia kurang rnendalam. padahal tidak. Karena verdijnine te"-lah dilanceer oleh Saudara-saudara Anggota jang lain, 

-oiii'ri?rr.l-
fraksi jang lain dan titik-titik persamaii sering"banlat< oiorprt.--"
. . Hal-hal.jang telah dikemukakan oleh rekan-rekan iang lain jang
terhormat tjukup kami onderstrepen sadja.

saudara Ketua, Tglgenai _wilajah ini sesuai dengan harapan
saudara Ketua, agar tidak pandjang-pandjang, kami, seiudah **.-
laah semua surat-surat perundingan-jang fersedia paia karni berpen-
dapat sebagai berikut:
L Wilajah Negara kita ialah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal

2 Undang-{ld?ng Dasar Sementara jang berbunji:
,,Republik Indonesia meliputi seluru[ daerah indonesia,,. Jang

dimaksud delgan ini sangat luas, tapi pengertian karni iala[
hanja Hindia-Belanda dulu, tidak lebili diri itu.
__. litqrn-pikiran atau suara-suara jang mengehendaki lebih dari
Hindia-Belanda dulu kiranja akan beibarraja bagi negara kita,
akan mempersulit lagi perdjuangan merebirt rriin Birat. Dan
hita akan mengingkari pikiran kita sendiri jang anti-irnperialisme.
Dan kita akaq dapqt dituduh meninggatkan prinsip perdamaian.

sikap kami ini didasarkan atas kenjataan-icenjafaan sekarang,
iang _tidak fapat kita kesampingkan. Kenjataan-kenjataan adi-
nja dua blok raksasa jang pada masa ini sedang beiperang di-
ngin dan berlomba-lomba membuat dan mendemostraiikan alat-
alat nuclearnja jang maha dahsjat itu.

Dan sikap kami ini djuga berpokok
masi Kemerdekaan Bangsa tahun 1945,
lajah bekas Hindia-Belanda.

Dimana tempat kita antara
tengah.

pangkalkan pada prokla-
jang mengehendaki Wi-

dua blok raksasa itu? Ditengah-

- _ 
s$rp ini keluar-harus terdengar dan sudah terclengar dari pi-

hak Pemerintah dalam_ bentuk politik luar negerinja lrrrg lazin:
disebut politik bebas-aktif.

suara inipun__harus terdengar dari lembaga pembuat undang-
uadang Dasar, Konstituante ini dalam menenfukan isi wilajalh
lYgg..t" kita, djika kita berhasrat menjelamatkan negara dan
tidak mau melanggar politik tjinta perdlmaian rlan po'iitit< ber-
sahabat baik dengan tetangga, sesuai dengan djirva konpb'rensi
Asia-Afrika, Irian Barat terang masuk Wilalatr Lita.
_. Jang.iain-lainnja seperti Borneo Utara, Timor Timur, Irian
Timur, tidak ingin Fraksi kami itu digugat-gugat.

Memang ethnologisch-geografis dapat hal itu dipertanggung-
djawabkan, tetapi ratio jang rieel dan sehat, derigan rnetiirit
pengalaman jang 12 tahun ini dan keadaan dalam negeri, me-
nentang p_engakuan Wilajah jang termasuk kedalamnjalebenar-
nja daerah-daerah "Indonesia-Iriedenta', itu.
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Saudara Ketua.iarls terhormat, demikianlah pikiran Fraksi kamipada rvaktu ini. Ini tidak berarti, 
' 
bahwa rumusin jrrg-;kil i<ami

berikan kepad_a isi wilajah itu ialah bekas uindia'-BeTanoa- rioat<
Kurang tepat kiranja kalau dimuat demikian.

Kata Hindia-Belanda tidak baik ada tertjantum dalam Kon-stitusi kita. Kurang patriotis undang-undang Daiar t<ita ninti. l,el1,
baik itu dimuat didalam pendjelasan nanti.-Tapi tidak didalam Kon-
stitusi an sich.

saudara Ketua, djusteru mengenai wilajah ini Konstitusi kita
lly: ll^.Jib_lgl Plastis benar. Tafsirln pada.sait-saat Konstitusi- Oinii-tat(an sah, betum.lagi la{1iran pfda sagt jang lain. undang-undang
Dasar sementar3 tlhy.n 19b0 pasal 2 sudah-baik, althans jrnE *.r,g..
nai .isinja.- Hanja ta]fmqlng-dapat_diubah misitnii meia]ioi,--.fr.-publik Indonesia meliputi Wita5atr Indonesia."

saudara Ketua, get<i{3_tr_ pendapat Fraksi lTri partai Repu-blik Indonesia Merdeka (pRlM)-tentang Witajah rnr.
- {?*i berpendapat bahwa untuk soal jang sedang kita bahas ini
lrn diyga nanti menge_nai gahasa, tjukup "tranji diaiatan 

-i"-rrn

fepag$apgan umum sadja, dengan ticiak menguiangi reiaiurin ir-ta-tertib kita, djika perlu.

- _ Epo.{an Komisi IV__mengenqi wilajah ini jang telah disahkan
oleh Panitia Persiapan Konstitusi Frakii kami iot<"ong iep6n-ui,i,jr.

Sekian.

. Ketua: saja persilakan saudara jang terhormat Djazulie Karta-
winata.

Muh. Djazulie Kartawinata: Malam nanti, saudara Ketua,

Ketua: Saudara jang terhormat M.A. Chanafiah.

M.A. chanafiah: saudara Kgtua, saudara-saudara jang terhoi-
mat, Panitia Persiapal-_$gnstitusi tetah menjampaikan t<e,faoa kita
bahan-bahan mengenai wilajah Negara. Fraksi partai Komdnis Indo-
nesia (P.K.I.) berpendapat, bahwa Sahan-bahan jang telah disadjikan
ttu. T.ntjlkupilalr untuk p:mbitiargan _dan pembafasan selandl utnia
didalam Rapat Pleno ini. Djika bahan-bahai ini dalam rnasa jioing
jang berlangsung sekarang dapat ditambah dengan keterangan-teir-
Ia.ngan para 

_ 
ahli tentang rualtg angkasa, laut-territoriaal dan lain-

lain, seperti.jang dirasakan kebutuhalja oleh panitia rersiapin ron-
stitusi, kami, rasa tidaklah akan banjak rintangan bagi kiia untuk
sampai kepada satu kesimpulan mengbnai Wilajah itu. -

saudara Ketua, pe-mbalasan bahan.bahan tentang wilajah jang
telah disanipaikan ini kami bagi dalam 4 bagian, jaitu:

1. Tentang istilah Wilajah Negara,
2. Tentang Definisi Wilajah,
3. Tentang isi Wilajah Negara,
4. Tentang perumusan.

Rirrrlrrlr Resnri
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1. Tentang istilah lVilajah Negara.

Dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945, maupun
dalam Undang-undang Dasar Sementara jang berlaku sekarang, isti-
lah: ,,Wilajah Negara" tidak kita djumpai. Istilah ,,Wilajah Negara"
}ita djumpai dalam daftar soal-soal jang patut dimasukkan dalam
Undang-undang Dasar, jang telah diputuskan oleh Pleno Konstitu-
ante ini pada tanggal 13 Djuni 1957. Apa jang dimaksudkan dengan
,,Wilajah Negara" dari daftar soal-soal tersebut diatas, kiranja tak
adalah keragu-raguan, jaitu apa jang dalam bahasa Belanda dimak.
sutl dengan "grondgebied". Untuk pengertian jang sama jaitu gSond-
.gebied-Undangrundang Dasar Sementara memakai istilah,,daerah"
{Lihat pasal 2 Undang-undang Dasar Sementara). Untuk pengertian
ini istilah ,,daerah" telah dipergunakan djuga oleh Belanda dalam
perundang-undangan negara-negara bonekanja. (Lihat misalnja Pe-
raturan Tentang Pembentukan Negara Indonesia Timur, Staatsblad
1946 Nomor 143, pasal 1, ajat (2).

Disamping itu, istilah ,,daerah" terdapat djuga dalam daftar
soal-soal jang telah diputuskan Pleno Konstituante ini pada tanggal
13 Djuni 1957 itu. Jang dimaksud dengan ,,daerah" disini ialah ba-
hagian-,bahagian dalam hubungan desentralisasi.

Djadi Saudara Ketua kita lihat, bahwa ada satu pengertian
(Srgn_dgebied) dengan dua istilah (wilajah dan daerah); ada pula satu
istilah (daerah) jang dipergunakan bagi dua pengertian (grondgebeid
dan desentralisasi). Hal tersebut diatas terang dapat membingungkan.
Adalah penting bagi kita semua dalam bidang lertentu mempunjai
hqnia-satu istilah bagi satu pengertian. Baiklah Panitia Istilali jahg
telah kita bentuk menetapkan dalam bidang ketata-negaraan ini-isti-
lah apa jang tepat bagi grondbebied dan istilah apa pula sebaiknja
jang bbrhubungan dengan desentralisasi itu. Dite-kan}an disini da-
lam'bidang ketata-negaraar, karena istilah-istilah itu, riisamping
istilah-istilah adalah djuga kata-kata jang biasa dipergunakan dilarir
pertjakapan sehari-hari.

2. Tentang Defhisi Wilajah.

- - Mgq.tapkan definisi dari sesuatu soal, pada umumnja sangat
pe1fa9d1h, Dengan definisi itu tidak mungkiri atau setidati-tioati;a
terbataslah kemungkinan penjelewengan oalam membitjarakan soil
tersebut.. Pembitjaraan dapat diharapkan lantjar dan effec-ient de-
ngan definisi tadi sebagai pegangan.

- Berdasarkan hal-hal tersebut diataslah rupanja Komisi Konsti-
tusi IV telah meneta-pkg sebuglr definisi tentaig ivitajatr. Ternjati,
bahwa penetapan definisi itu tidak berlangsung "dengari tioatr m"ent-
alami kesukaran. Pertama-tama Komisi Konsti-tusi fv dengan hati-
hati sekali memberi nama definisinja dengan definisi sementili. pro,
mulanja definisi sementara ini berbunji:-

,,wilajah negara adalah sebahagian dari permukaan bumi, baik
laut 

-ma-u-pun daratan, termasu[_-ruang-angkasa diatasnja, 3angberada dibawah.}ekuasaan (iurisdictie)-de ficto atau de :irie "oirl
sesuatu Negara".
(Rapat ke-3 Kornisi Konstitusi IV, tanggal 2? Agustus 195?).



Dalam rapatnja jang ke-5, dua hari sesudah
but memperbaiki definisi-sementaranja mendjadi:

Komisi terse.

,,Wilajah Negara adalah sebahagian dari permukaan bumi, baik
Iaut maupun daratan, termasuk ruang angkasa diatasnja, jang
berada dibawah kekuasaan fiurisdietie) baik de facto .dan de
jure", atau "de jure" sadja, dari sesuatu Negara".
saudara Ketua, apakah jang menjebabkan kesukaran-kesukaran

jang dialami oleh Komisi Konstitusi IV dalam menetapkan definisi-
sementara wilajah itu? sebabnja tidak lain, karena peisoalannja su-
dah terlalu djelas. wilajah Negara pada umumnja dapat dibeii de-
finisi setjara ilmiah. 

_ Dalam pada itu, \Irilajalr Negara Republik
Indonesia masih berada dalam pendjadjahan untuk iebahagiannja.
Disinilah terdjepitnja Komisi Konstitusi IV itu, antara definisi umum
setjara ilmiah dan kenjataan dengan Wilajah Negara Republik Indo-
nesia jang sudah djelas bagi kita semua. Dengan tidak mengurangi
penghargaan kepada Komisi Konstitusi IV, jang pada dasarnja hen-
dak melakukan tugasnja setjara ilmiah, Fraksi Partai Komunis Indo-
nesia (P.K.I.) berpendapat, bahwa dalam membitjarakan Wilajah
Negara Republik Indonesia jang telah djelas bagi kita itu, tidaklah
diperlukan suatu definisi. Malahan dengan menerima definisi seperti
jang dikemukakan itu, ada kemungkinan kita atau tidak bekerdja
setjara ilmiah lagi seperti jang dimaksud atau mengingkari suatu
kenjataan jang telah djelas.

Oleh karena itu Saudara Ketua, kami menjarankan supaja dja-
nganlah kita membuang waktu dengan definisi dalam hal ini. Marilah
kita pentingkan kenjataan jang telah djelas betul bagi kita.

3. Tentang Isi lVilajah Negara.

Saudara Ketua, Undang-undang Dasar Sementara Republik Indo-
nesia tahun 1945 tidak memuat ketentuan apapun jang mengantur
Wilajah Negara. Undang-undang Dasar Sementara jang sekarang ini
ada memuatnja, jaitu pasal 2, jang menjatakan, bahwa ,,Republik
Indonesia meliputi seluruh daerah Indonesia". Akan tetapi tidaklah
ada tertjantum perintjian lebih landjut tentang daerah Indonesia itu.
Meskipun begitu, bukanlah ini suatu keanehan. Banjak Undang+rn-
dang Dasar jang tidak memuat perintjian Wilajah Negara.

Djadi, sekalipun tidak kita djumpai perintjian Wilajah itu dalam
Undang-undang Dasar Sementara kita, tidaklah itu berarti ada ke-
kaburan tentang Wilajah Negara kita itu. Dalam hal ini, seperti
djuga dalam hal-hal lain jang bersangkutan dengan kemerdekaan
kita, kita berpokok-pangkal pada Proklamasi 1945. Untuk siapakah
dan untuk daerah manakah proklamasi kemerdekaan itu dilakukan?
Djika kita selajang pandang menindjau kembeii pertumbuhan kita
sebagai suatu bangsa dalam arti politik sekarang ini kita lihat, bah-
wa ribuan pulau-pulau diantara Asia da.n Australia didiami oleh ke-
luarga Bangsa Indonesia dalam arti ethnologisch. Bahagian tertentu
dari pulau-pulau ini kemudian djatuh ditangan Belanda jang terus
mendjadjahnja selama tiga setengah abad. Sebahagian dari keluarga
Bangsa Indonesia dalam arti ethologisch jang tinggal dalam bahagian
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tertentu jang didjadjah Belanda dan merupakan kesatuan ketata-ne-
q1l1un itu, mengalanii pellgmbuhan potitiknja sendiri, ;ang b;;l;i;;"
lengan pertumbuhan politik keluarga Banlsa Indoneiia "diluar 

itu.
Persamaan nasib dan 

-persamaan 
lEtrendati membuat mereka kuat

bersatu untuk melepaskan diri dari_pendjadjahan beranaa. sernnojunpergerakan,,dari Sabang sa,qrngi Meraulie"-mendjadi pegangan. iiu-
rena itu Proklamasi tahun lg4s tidak dapat lain daripid"a uTrtuk se-
l_u.ruh daerah jang didjadjah Beranda 

-menurut 
keidaan j.u.rurn

uJepang nasuk ke Indonesia, termasuk Irian Barat.
Perkembangal selandjutnja tidak menguntungkan Irian Barat

l:Plgl1 blhasiln dari wilajah Republik rndonesia. Belanda menclja-
dtl(annJa daerah sengketa, malahan mendudukinja dan memasukkin-
|ja kedalam undang-undang Dasar Belanda seiagai u^rtrii.n orii
lreradjaan Belanda. $_rasan j"ng dipakai Belanaa iitatr, uaf;rva sufu
bangsa Irian Barat tidak teimasuk langsa Indonesia din karen" itu
berhak menentukan lasibnja sendiri. Andai kata benar alasan per.-
tama .irlg dikemukakan Bchnda itu, andai kata benar, tidaklah'ini
berarti tidak mungkin suku h_angsa Irian Barat bersama-sama dengan
Bangsa Indonesia membentuk iatu negara. Tiga setengah abad 

"se-
nasib sepenanggu-nga-n- lebih dari 6ut<up meigikat b"angsi-bingsa
fpapun jang berada dalam satu daerah uniuk beisarna-saml mendlri-
I3l rytq legara. Ada tj.ukup tanjak negara-negara jang seperti itu
didunia. ini, Djika_jang dikemukakin Bela]nda,,hik menentukan nasibsendiri", Bangsa Indonesia di Irian Barat sudiii menentukan itu. Me-reka telah menentuEan, bahwa Irian Barat adaialr litigian orii
$epublik Indonesia. Pergolakal qi 

lr.r-an- Barat ji"g rre.oi["aan :anstidak henti-hentinja itu- adalah bukti jang tidat -dapai airuiui.:sii-
rukkan.

Begitulah saudara Ket-ug, djelas batas-batas wilajah Negara kita
i!3, QTi permulaan kemerdekaair kita hingga ietraran! ini lairs-'oriu,wilaiaf ini tidak perna! mendjadi gqng[Eta lniernisionri, r,ui:uJi
soal Irian Barat antara Belanda-dan kital

Tractaat-traetaat nre^ngenai perbatasan, seperti jang dimuat da_lam staatsblad tahun lg1? nonior 6 buat riinor dan 
"seperti 

ianqtertera dalam Staatsblad tahun lgg0 Nomo. gzs ni"t 
-iirri;;riri;;

nrasih bellaku dan ditaati.
Disamping itu. j.ang mendjadi persoalan sekarang, djusteru de-

lg?n apqnja kemadjuan pendapat 
-tentang 

soal-soal 
-jrnL- -u.,;r;;.

kutan, ialah: ruang angkaia, laut territoriai oan tautari afrntarr-pfi-
Iau-pulau kita.

Pada saat ini -r_uang angkasa bagi negara kita diatur oleh keten-tuan dalam staatsbrad tahun l92B i{omoi sso dan staatsblad tahun1933 Nomor 339. P_e_ngaturan laut territorial, t<ita dapati dalam staat-sblad tahun 1g3g, Nomor 442.

'^* 5:Ii.l._ljgludjui pendapat jang mengehendaki perubahan da.ram pengaturan ruang angkasa dan laut territorial itu, iupaja selarasdorgan perkembalgil s6karang i1i.-xqmiil; ;;"j.i"fiiili ai;;;t;.
su kkannja lautan 

_dianrara pulau"-pura"- kii; _;;i;rgri wlriJu rv.sri;,melihat.kepentingan keanrinan han kedauratin'negara"kita. l"g;isadja misalnja latihan-latihan |erang seatJdi i;;irn Djawa. sesuai
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deugan jang dirasakart oleh ltarritia Persiapan Konstitusi, ada baiknja
bila dalam nla.sa Sidang Pleno kita memberi kesempatan kepada para
ahli nremberikan penrandangannja kepada kita. Ini perlu, supaja
dapat kita tetapkan tjara jang sebaik-baiknja untuk mentjapai maksucl
kita itu.

4. Tentang perumusan.

Sauclara Ketua, tentunja tidak semuanja dapat dilumuskan leng-
kap dalarn Undang-undang Dasar. Kami menjokong pendapat jang
mengehendaki pendjelasan Undang-undang Dasar jang mernpunjai
kekuatan hukum jang sama seperti Undang-undang Dasar itu sendiri.
Mengenai Irian Barat, kami tidak dapat menjetudjui dimasukkannja
dalam pasal Undang-undang Dasar. Tjukup dimuat didalam'pendje-
lasan Undang-undang Dasar sadja.

Tentang perumusan itu sendiri kami berpendapat, bahwa kita
sekarang telah dapat merumuskan isi Wilajah Negara. Dalam hal ini
kami dapat menjetudjui perumusan jang telah diambil oleh Komisi
Konstitusi IV, jaitu:

,,Wilajah Negara Indonesia ialah Wilajah jang diliputi oleh Ne-
gara Republik Indonesia jang diproklamirkan pada tanggal 17
Agustus 1945", dengan pendjelasannja:
1. Jang dimaksud dengan Wilajah Indonesia ialah Wilajah

,,Hindia Belanda" dahulu.
2. Lautan,?erairan jang ada diantara pulau-pulau kita maksuk

Wilajah Negara Indonesia
3. Lautan'perairan diantara pulau-pulau kita dengan negara

lain menurut ketentuan-ketentuan jang ada dalam traktat'
traktat./perdjandjian-perdjandjian internasional jang berlaku.

4. Ruang angkasa diatas bahagian bumi tersebut pada (1) dan
(2) termasuk Wilajah Indonesia.

Adapun perumusan sebagai pasal dalam Undang-undang Dasar
menurut pendapat kami, baik ditugaskan kepada Panitia Persiapan
Konstitusi. Alasan-alasannja adalah seperti berikut:

1. Pekerdjaan merumuskan pasal Undang-undang Dasar ittr
adalah pekerdjaan jang meminta ketelitian.

2. Kita masih memerlukan putusan Pleno ini tentang bentuk
Pemerintah.

3. Masih diperlukan keterangan para ahli tentang ruang ang-
liasa, laui territorial dan sebagainja. .

Achirnja sebagai penutup kami mengusulkan, sekalipun agak
menjimpang dari tugas jang sebenarnja, kita didalam Pleno ini dapat-
lah mengambil suatu resolusi untuk memperkuat perdjuangan mere-
but kembali Irian Barat, jang pada waktu ini sedang dilakukan ditanah
air kita.

Terima kasih, Saudara Ketua.

-.Ketua: saja persilakan saudara jang terhormat Achmad soekar-
madidjaja,



-_

R. Achmad Soekarmadidjaja: Saudara Ketua jang terhormat, un'
tuk memperpendek waktu kata terima kasih dan seterusnja, kami
idem dito dengan jang diutjapkan oleh Saudara Ido Garnida.

Panitia Persiapan Konstitusi telah memadiukan suatu peru,musa_n
mengenai isi Witajah jang diliputi oleh Negara Republik Indonesia
sebagai berikut:

,,Wilajah Negara Republik Indonesia, ialab Wilajah jang diliputi
oleh Negara Republik Indonesia, iang diperoklamirkan pada
tanggal 17 Agustus 1945".
Kami dari Fraksi Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia

(IPKD sebetulnja untuk sementara dapat menjetudjui perumusan
tersebut, oleh karena pada waktu ini kami belum mendapat bahan-
bahan jang sangat tjukup untuk menetapkan zuatu perumusan jang
definitief.

Pertanjaan selandjutnja jang penting untuk kami adalah demiki-
an; apa sebibnja kita nienganinit-isi Wilajah Negara Repub-Iik Indone'
sia jdng diproklamirkan pida tanggal 1? Agustus 1945 sadja, sebagai
isi Wilajah Negara kita?

Saudara-sa-udara jang terhormat, dianganlah lupa bahwa jsi Wi'
lajah Negara Republii Indonesia jang diproklamirkan_!$? tan-g-gal

17 Agustus 1945ltu adalah sebetulhja sama dengan isi Wilajah_ ,,!Iin'
dia Belanda" dahulu. Akan tetapi Saudara-saudara djanganlah lupa
pula bahwa isi Wilajah Hindia Belanda itu adalah merupak_an s91tu
isi Wilajah daripada penanda-tanganan perdiandjian-perdjandjian
atau tractaat-tractaat oleh Negara Belanda dengan salah satu Negara
jang lain dan djikalau kita meneliti sedjarah banjak sekali tractaat'
traCtaat lain jang telah dibuat oleh Belanda dengan Negara-negara
Iain itu, umpamanja;
1892 - Peidjandjian antara Negara Belanda, Keradjaan Inggris dan

Irland untuk menetapkan batas'batas daripada daerah-dae-
rah kepunjaan Belanda jang berada di Kalimantan dan Ne'
gara-negara di Katimantan jang berada dibawah perlindungan
(protectie) Inggris.

1895 - Perdjandjian antara Nederland, Inggris dan Irland untuk
menetapkan batas-batas di Irian antara Wilajah-wilajah jang
berada dibawah kekuasaan Negeri Belanda dan kekuasaan
Inggris.

1906 - Perdjandjian antara Negeri Belanda dan Portugal untuk me-
netapkan batas-batas antara kedua Negara tersebut didaerah
Timor.

1809 - Idem
1916 - Penetapan batas-batas daripada daerah kekuasaan Belanda

dan Inggris di Kalimantan Utara.
1917 - Idem
1930 - Perdjandjian mengenai hal-hal jang berhubungan dengan

batas-batas antara Irian Barat dan Irian Timur, jang berada
dibawah kekuasaan keradjaan Inggris dalam lingkungan Do'
minion Australia.

193? - Jang paling achir merupakan rangkaian tractaat-tractaat jang
telah 

-dibuat 
oleh Betanda dengan Negara Asing, ialah per-
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djandjian mengenai perbatasan antara Nederland Nieurv
Guinia dan daerah Nieuw Guinea dibawah kekuasaan man-
daat Inggris dalam Wilajah Gemelnebest van Australia.

Apa jang tadi dirumuskan oleh Panitia Persiapan Konstitusi jang
dibatjakan tadi, adalah merupakan hasil dari pada tractaat-tractaat
jang telah dibut oleh Belanda dalam tahun 1937.

Terang sekali djikalau kita harus memilih antara tractaat-trac-
taat jang telah dibuat dalarn waktu-waktu jang lampau, tractaat ter-
achir jang dibuat Belanda jang menghasilkan isi Wilajah Nederland
Indie atau isi Wilajah Negara Republik Indonesia menurut Proklamasi
17 Agustus 1945 itu, belum tentu merupakan tractaat jang paling meng-
untungkan negara kita.

Sedjarah merupakan dan menghasilkan bahan-bahan jang ter-
penting guna menetapkan garis perdjuangan selandjutnja dan dalam
rangkaian persoalan mengenai isi Wilajah Negara kita ini,rbaik 17
Agustus 1945 maupun kata lain jang menghasilkan berturut-turut
tractaat-tractaat tadi itu, adalah merupakan bahan jang patut dipe-
ladjari lebih dalam sehingga akan menghasilkan suatu perumusan
sedemikian rupa, sehingga pintu tidak tertutup untuk daerah lain
disekitarnja jang berada diluar kekuasaan Negara Republik Indo-
nesia dikemudian hari dapat dimasukkan ke Wilajah Negara kita.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara jang terhormat Rumani Barus.

Rumani Barus: Saudara Ketua dan Saudara-saudara Anggota
jang terhormat. lvlengenai atjara pertama dalam Sidang Pleno ke-III
dari Konstituante ini, ialah tentang Wilajah, kami dari Fraksi Partai
Keristen Indonesia (Parkindo) hendak mengemukakan beberapa pen-
uot'1"5:T5#lji'l#itlllrt 

,ounerima hasl pengorahan Komisi
IV dari Panitia Persiapan Konstitusi, seperti jang telah disampaikan
malam kemarin kepada Sidang Pleno ini. Tetapi walaupun demikian
kami hendak mempertegas beberapa hal jang kami anggap harus
mendapat perhatian seperlunja.

Sedjadjar dengan pembagian jang telah diadakan oleh Komisi
Konstitusi IV Panitia Persiapan Konstitusi dalam pembahasan per-
soalan tersebut. kami akan membagi pembitjaraan kami atas tiga
bagian pokok ditambah dengan pernjataan-pernjataan Fraksi seper-
Iunja.

I. Illengenai definisi Wilajah.
Oleh karena dengan djelas telah diterangkan dalam laporan

Komisi Konstitusi IV dan djuga diulang dalam lapcran Paniiia Per:
siapan Konstitusi sendiri, bahwa definisi itu bersifat sementara dan
nali? mendjadi pegangan dan pedoman kerdja bagi Komisi Konsti-
tusi IV dan tidak boleh mendjadi pangkalan dalam perwudjudan
tjila-ljita kita, maka kami dapat menjbtudjui perurnusan tehtang
wilajah seperti jang telah dikemukakan oleh Komisi Konstitusi IV.

Pendapat-pendapat jang hendak kami acljukan selandjutnja
mengenai beberapa bagian dari definisi itu ialah:



1. Sifat semerrtara itu
djadi tetap dengan djalan
ahli tentang soal tersebut
diperlukan.

hendaknja selekas-lekasnja diubah rncn.
perumusan setelah mengundang para
dan mengumpulkan hahan-bahan jang

2. Kami menganggap bagian kalimat "de facto dan cle jure atau
de jure_s3dja'l tepat,-,rnengingat masih adanja riaerah jarig belum
masuk dalam kekuasaan de facto dan de jur-e dari nep-uUtiti Indo-
nesia.

Dengan memegang ketat kepada definisi bahwa kekuasaan se.
suatu negara harus de facto dan de jure, maka definisi itu akan
dapat dipelgunakan oleh pihak lain untuk memukul kita sendiri.
Tarnbahan- ,,atau de jure sad;a" lebih tepat bagi keadaan kita, apa-
lagi menging-at p_endjelasan jang diberikari oleh Frof. Dr Mr Soepoino
tentang pasal 2 undang-undang Dasar sementara tahun 1980.

3. Dalam taraf terachir kita dapat mengatakan, bahwa mengi-
ngat kedjadian-kedjadian dalam sedjarah ketata-negaraan didun--ia
achir-achil- ili, pengakuan de jure dan atau de facto tidak mendjadi
unsur mutlak dalam bcrdirinja sesuatu negara.
. Tjontoh: Republik Rakjat Tiongkok (R.R.T.) jang berdiri terus
tanpa pengakuan Amerika Serikat umpamanja. -

il. Mengenai isi lVilajah.
1. Mengenai ,,isi Wilajah" kami menjetudjui apa jang telah di

kemukakan oleh Komisi Konstitusi IV ditambali dengan peid;elasan-
pendjelasannja.

Kami mengerti bahwa tanggal 1? Agustus tahun 1g4b jang di-
P.r-o\lanrasikan,_ ialah Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan didilamnja
tidak terdapat bentuk Pemerintah dan Witaiatrnia. Dari itu kami m-e-
nerima _perumusan itu inhaerent pendjelasan-p-endjerasannja.

2. Mengingat perkembangan-perkembangan muta'hir ini, kami
hendak minta perhatian jang sungguh tentang kekuasaan diatas pe.
rairan dalam lingkungan kepulauan kita agar dinjatakan perairan
kita.

Kami mengerti, bahwa kita akan diperingatkan kepada adanja
sesuatu- pengertian internasional jang dinamai-"Mare-Lilierum" jang
bersumber dalam abad dimana orang belum sampai pada pertte*l
bangan tghnik seperti sekarang. KepJntingan keariana'n dar kemer.
dekaan kita tidak akan dapat kita k6rbankln untuk keperluan orang.
orang- Iain. Apakah ini tidak bersifat Unilateral? Mu-ngkint Prokli.
nrasi kitapun Unilateral djuga!

Orang. tentu 'mengatakan bahwa dibelakang pernjataannja itu
harus ada tenaga untu[ mempertahankannja agai itita ltlangan Oise.
but Don Quisehot - achtig. Itu adalah urulan -lain berikirtnja Oatim
perribangunan negara kita.

Demikian djuga halnja mengenai kekuasaan diangkasa dan di.
!awa! permukaan bumi. ieori dan hukum tentang ConTinental Shelf
dan Sub soil harus St3 pe-rdalam dan praktekkin demi kepenting.
an Nusa dan Bangsa dalam lapangan ekoiomi dan Strategi ctrirsusnSi.

III. _Mengenai Formglgr_ing rantjangan pasal dalam undang.
undang llasar tentang lyilajah.
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I

Fraksi kami dapat merrrahanri pendirian Konrisi lionstitusi IV
untuk belunr nrengadjukan rantjangan pasal tersebut. Kami adjukan
kepada Pleno agar mengambil keputusan menegaskan Komisi Kcln-
stitusi IV merantjang pasal dalam Undang-undang Dasar mengenai
Wilajah.

IV. SoaI Wilajah datam hubungan Irian Barat.
Fraksi kami memahami bahwa dalam persoalan Wilajah ini Irian

Barat merupakan faktor pemikiran jang penting. Fraksi kami ber-
pendapat bahwa bagaimanapun djuga Irian Barat harus dinjatakan
dan kemudian diwudjudkan sebagai daerah Wilajah Negara Indonesia.

Dalarn hal ini ada satu faktor jang kami hendak singgung sepin-
tas lalu. Persoalan Irian Barat ini bukan semata-mata perdjuangan
kita jang berada diluar Irian Barat, tetapi djuga perdjuangan pribumi
sendiri. Kita hendaknja dapat memenuhi keinginan mereka mengenai
Dasar Negara kita. Sebaliknja mereka dengan djelas mengetahui
kemana mereka akan dibarva.

Karni anggap soal Dasar Negara nanti akan mempunjai peranan
jang sangat penting, mungkin jang terpenting dalam perdjuangan
Irian Barat.

Sekian Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saja persilalian Saudara Soedijono Djojoprajitno.

Soedijono Djojoprajitno: Saudara Ketua, pertatna-tama perlu
saja kemukakan disini, bahwa mengenai Wilajah Negara fraksi saja
berpedoman paCa konsepsi, bahwa Negara itu tak lain daripada se-
bagai realisasi revolusi 17 Agustus 1945.

Fraksi saja tidak mengenal negara lain daripada realisasi revo'
Iusi 1? Agustus 1945. ialah- Republik Proklamasi.

Djadi kalau saja disini berbitjara tentang Wilajah Negara, maka
jang saja maksudkan tak lain daripada Wilajah Republik Indonesia
sebagai realisasi revolusi 17 .Agustus 1945.

Mengenai definisi tentang Wilajah Negara, saja tidak bisa me-
njetudjui rumusan komisi IV dengan alasan seperti jang telah dila-
porkan oleh Panitia Pelapor dan rumusan saja akan saja adjukan
pada waktunja nanti.

Saudara Ketua, semula saja bermaksud hendak menundjukkan
kepada para Anggota jang terhormat pada pidato saja jang termuat
dalam risalah sementara sidang ke-III Panitia Persiapan Konstitusi
(P.P.K.) rapat ke-31 halaman 4 sampai 6, tetapi oleh karena sebagian
dari pidato saja dan jang terpenting tidak termuat didalamnja, entah
apakah ini sabotage, saja tidak tahu. i\[aka disini saja hendak mem-
beri pendjelasan tentang rumusan saja mengenai Wilajah Negara
seperti berikut:

Pertama-tama, saja hendak menindjau rumusan sernentara I{o-
misi IV tentang isi Wilajah Negara Indonesia, jang berbunji seba-
gai berikut:

,,Wilaiah Negara Indonesia ialah Wilajah jang diliputi oleh
Negara Republik ,Indonesia jang diproklamirkan pada tanggal L7
Agustus 1945".
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Rumusan Komisi IV itu dapat diartikan dua matjam sebagai
berikut:

1. Negara Indonesia jang disebut pertama itu tidak sama dengan
Negara Republik Indonesia jang diproklamasikan pada tanggal 17
Agustus 1945.

2. Negara Indonesia jang disebut pertama itu adalah identik
dengan Negara Republik Indonesia jang diproklamasikan pada tang-
gal 17 Agustus 1945.

- Arti pertama mengandung maksud negara baru; artinja lain dari-
pada jang diproklarirasikan pada tanggal 1? Agustus 1945.

Arti kedua mengandung maksud negara jang tidak lain daripada
jang diproklamasikan pada tanggal 1? Agustus 1945, ialah Republik
Proklamasi.

Djika seandainja negara jang disebut pertama itu tidak dimak-
sud negara baru, artinja Negara Indonesia jang disebut pertama itu
adalah identik dengan Negara Republik Indonesia jang diproklamasi-
kan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka rumusan Komisi IV tentang
Wilajah Negara itu bisa dibatja sebagai berikut:

,,Wilajah Negara (Republik Indonesia jang diproklamasikan pada
tanggal 17 Agustus 1945), ialah Wilajah jang diliputi oleh Negara
Republik Indonesia jang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus
1945".

Rumusan sematjam itu mempunjai sifat berputar-putar (berge-
rak dalam lingkaran tak berudjung pangkal) dan oleh karenanja
bertentangan dengan hukum definisi. Hukum definisi menetapkan
bahwa suatu defisini tidak boleh berputar-putar dan tidak boleh
mengandung kontradiksi didalamnja. Umpamanja:

a. Bangsa Indonesia adalah sebagian dari penduduk dunia jang
bukan Bangsa Indonesia (berputar-putar).

b. _Pantja lill adalah sebagian dari Islam, jang meliputi aganra
Islam (kontradiksi). Ini soal pertama.

Soal kedua mengenai ,,Wilajah jang diliputi oleh Negara Repu-
blik Indonesia jang diproklamasikan pada tanggal 1? Agustus 1945".

Rumusan sematjam itu bisa diartikan mulur-mungkret (luas
sempit).-Bisa 

diartikan seluruh Wilajah Hindia Belanda dulu termasuk
Irian Barat, tetapi bisa djuga diartikan Witajah Hindia Belanda dulu,
ketjuali Irian Barat (menurut tafsiran Linggardjati).

Rumusan Komisi IV tentang Wilajah Negara itu mempunjai sifat
negatif dan oleh karenanja Fraksi saja tidak bisa menjetudjui.

Oleh karena itu, maka saja mempunjai rumusan lain, ialah ru-
lnusan jang berbunji sebagai berrikut:

,,Wilajah Negara Republik Indonesia sebagai realisasi revolusi
17 Agustus 1945, adalah wilajah dibawah kekuasaan fiurisdiksi) de-
facto dan de jure Hindia Belanda sebelum tanggal 1? Agustus 1945".

Timbul pertanjaan mana batas-batas Wilajah Hindia Belanda se-
belum tanggal 1? Agustus 1945?

_ ,, Djawqbnja berpedoman pada definisi mengenai Wilajah Negara
dalam arti umum jang saja rumuskan sebagai berikut:
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L ,,Wilajah suatu negara adalah sebagian permukaan bumi,
baik lautan maupun daratan serta sebagian dari ruang ang-
kasa diatasnja jang berada dibawah kekuasaan Qurisdiksi)
defacto dan de jure negara itu".

II. ,,Wilajah Hindia Belanda sebelum tanggal 17 Agustus 1945
adalah sebagian dari permukaan bumi, baik lautan maupun
daratan serta sebagian dari ruang angkasa diatasnja jang
berada dibawah kekuasaan (jurisdiksi) defacto dan de jure
Hindia Belanda sebelum tanggal 17 Agustus 1945".

Dan sebagai dokumentasi tentang batas-batas Wilajah Hindia Be-
landa sebelum tanggal 1? Agustus 1945, disini saja lampirkan kutip-
an-kutipan dari Staatsblad van Nederlands Indie sebagai berikut:

STAATSBLAD V. NDD. IND.
1892 No. 211

Overeenkomst tusschen Nederland en Groot-Britani6 en
Ierland tot vaststelling der grensen tusschen de Nederland-
sche bezittingen op het eiland Borneo en de staten op dat

' eiland, die onder Britsch protectoraat staan.

1916 No. 145
Uitzetting van de grens

bied op het eiland Borneo en

1930 No. 3?5
Verdrag tot nadere vaststelling van een gedeelte der

grens tusschen het Nederlandsch gebeid op het eiland
Borneo en Serawak.

1895 No. 220
Overeenkomst tusschen Nederland en Groot-Britanid

Ierland tot regeling der grens tusschen het Nederlandsch
het Britsch gebied op Nieuw-Guinea.

1937 No. 569
Overeenkomst betreffende de grens tusschen Neder'

landsch Nieurv-Guinea en het gebied van Nieuw-Guinea, dat
onder mandaat bestuurd wordt door de Regeering van Zijne
Britsche Majesteit in het Gemeenebest van AustraliE.

1906 No. 194
Verdrag tusschetr NeCerlanC en Portugal tot regeling

van de grensen van het rvederzijdsch gebied op het eiland
Timor.

1909 No. 214
Iden.

1917 No. 6
Idem.

1925 No. 266
Bekendmaking van te Washington tusschen Nederland

en de Verenigde Staten van Amerika gesloten compromis
inzake de souvereiniteit over het eiland Palmas (of Miangas).

tusschen het Nederlandsch ge-
Britsch Noord-Borneo.

en
en
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Dctnikianlah kutrpan-kutipan tentang pcrdjandjian dan persctu.
dj uan'perset udjuan mengenai 

-batas-batas- 
klekudsaari Hindia belanda

sebelurn tanggal 17 Agustus lg4b.
Dalam memberi rumusan tentang wilajah Negara Indonesia, saja

tidak mempergunakan istilah Republik Indonesia-jang diproklamaii.
lrql_pr9q tanggal 1? Agustus 104b, karena proktamisi i? Agustus
1945 adalah Proklamasi kemerdekaan dan buf<an proklamasi bErdiri-
nja Republik Indonesia. Negara Republik Indoneiia adalah realisasi
revolusi 1? Agustus 194b.

saudara Ketua, rumusall tentang wilajah Negara Indonesia jang
saja adjukan itu mengandung tiga unsur lenting sebagai berikdt: 

-

I. mentjegah g.danja tafsiran negara, lain daripada Repubrik
sebagai realisasi revolusi 1? Agustus 194F, i:atatr Relubfik
Proklamasi;

II. menetqpkal berlakunja kekuasaan (jurisdiksi) de jure Negara
Republik Indonesia atas sebagian dari Wilajah-Hindia-Be-
landa sebelum tanggal 17 Agustus 194b, jang dewasa ini di-
duduki oleh Belanda ialah Irian Barat, atas tuntutan revolusi'

III. menetapkan terus berlakunjr .fri"irimionrf Republik Indol
nesia atas Irian Barat dan mentjap Nederland 

-sebagai 
Ne-

gara agresor.
Saudara Ketua, demikianlah tindjauan saja mengenai Wilajah

N_ggulu dan pendapat saja mengenai rumusan tintang {Vita;atr Re-pu-
blik Indonesia.

Rumusan Komisi IV katanja hanja untuk sementara, pun ru-
musan_saja hanja untuk sementara. Saja minta supaja ditjari rumusan
jang akan berlaku buat selama-lamanja.

_ Piika pendirian masing-masing sudah djelas, maka pembitjara-
an bisa disudahi hanja dalam satu babak; dan kemudian diadlkan
pemungutan suara mengenai dua rumusan; ialah:

I. rumusan Komisi IV;
II. rumusan Fraksi saja.
Sekian dan terima kasih!

_ - xetua: saja persilakan sekarang Saudara jang terhormat Kuasini
Sabil.

Kuasini Sabil: Saudara Ketua jang terhormat, Assalamu 'alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.

Pertama-tana kami dari Fraksi Partai Islam persatuan Tarbi-
jah Islamiah (Perti) mengutamakan rasa sjukur dengan telah ditetap-
kan untuk membitjarakan atjara witajah-Negara sebagai atjara pei-
tama dalarn sidang Pleno kita jang tre-lll tahun ini. Raia sjui<ur kami
itu karni dasarka.n kepada 2 hal:-

1. Hasrat untuk mendapatkan hasil daram sidang pleno kita
jang sekarang ini mudah-mudahan akan mendjadi kenlataan sesuai
dengat-andiuran sagdara Ketua jang terhormal pada p6mbukaan si-
{?ng tleno.jrng sekarang jang-beiisikan andjiran kepada Sidang
Pleno Konstituante, supaja <ialam sidang kita irii mendalatkan hasil--
hasil jang b_erfrarga, jang pada achir-achir ini telah mend;adi pengha-
rapan dan kehendak dari Pemerintah dan masjarakat s6turutrnli.
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Menurut Fraksi kami hasrat supaja sidang kita ini nrenrlapat
hasil-hasil jang-berharga, bukanlah salt;i mendja-rli hasr.at bagi rakjat
dan Pemerintah,_akan tetapi djuga i<ami pertjaja bahwa"selurulr
4ngg-o-t" jang terhormat akan lebih mempuiriai-hasrat kear.ah jang
demikian.

2. Disamping hasrat-hasrat jang dikehendaki oleh masjarakai,
Pemerintah dan kita itu, kami terutama memusatkan pemikirair tami,
supaja_ hasil-hasil jang akan kita usahakan itu, hendiknja harus se-
gera dan langsun-g dapat d.irasakan,oreh rakjat kita seluruhnja dan
menguntungkan bagi perdjuangan bangsa kita dalam forum inter.
nasional dewasa ini.

saudara Ketua jang terhormat, setelah kami mentela'ah isi la.
por?n. {omisj _Konstitusi IV mengenai definisi witajah, kami dari
Fraksi Partai Islam Persatuan rai'bijah Islamiah (pertij dapat me-
njetudjui definisi sementara itu, jang berbunji:

,,wilajah Negara adalah sebahagian dari permukaan bumi, baik
laut mau.pun da-ratan, termasuk luqng aigkasa diatasnja, jang
berada dibawah kekuasaan gurisdictie) bailide facto dan'de jure
a_tau de jure sadja dari sesuatu negara".

. $.qmi^d-apat.m-enjety.djui rumusan tersebut oreh karena djiwa de-
fjnisi itu ttl.ah-.tjukup -djells memberikan ketegasan masuknja Irian
Barat mendjadi bahagian dalam Republik Inddnesia. '

saudara Ketua jang terhormat, perumusan sementara isi wilajah jang telah dirumuskan oleh Komisi Konstitusi IV jang berbunji:
,,wilajah I_Igg.L Indonesia ialah wilajah jang diliputi otetr Ne.
gara Republik Indonesia jang diprokldmasitan pada tanggal 1?
Agustus 1945"

dapat_ kami setudjui- dgnga_n tjatatan, bahwa berikut pasal jang me.
ngandung isi wilajah ini, harus ad,a suatu pasal janr memberi pen-
$jelasan terhadap pasal tersebut. Hingga dengan ddmikian pena3e-
lasan tersebut merupakan pasal resrni dalam lJndang-undang'Dasir.
. Pendjelasan jang .kami maksudkan itu adalah untuk menutup

pi.ntg_.lrgi kaum.reaksioner jang hendak menjalah-tafsirkan tentang
isi Wilajah tersebut.

. . Papl jang merupakan pendjelasan jang karni maksudkan itu,
berbunji:

,,Jang dimaksud dengan wilajah Negara Indonesia, adalah se-
]u1uh wilajah iang pernah dikuasai oleh ,,Hindia-Belanda'f da-
hulu.
Pendjelasan terhadap isi wilajah jang menjangkut dengan la-

utanrrperairan dan -!!rgkasa, kami dapat menjokohg andjurariuntuli
mengundang 

- 
ahli-ahli ten$ng hukum perairan,,,lautan dan angkasa

serta mengadakan penjelidikan seksama tentang traktat/perdjindii-
an-perdjandjian Internasional jang bersangkutai dengan'ini. 

r J

saudara Ketua jang terh_ormat, mengenai perumuian rantjangan
pasal dalam unda-nt-q1daqs Dasar mengenai Wita;atr jang belumta-
pat dirumuskan oleh Komisi Konstitusi -berhubung adinji perbedaan
pendapat.dahmaalangan Komisi seldiri, maka kimi rndngindjurkan
l,Sp.9l sidang Pleno, agar Sidang pleno memberikan tu[as iepada
Komisi untuk segera merumuskan pasal tersebut.



Demikianlah Saudara Ketua jang terhormat dan dimana perlu
nantinja akan kami tambah keterangan tentang persoalan ini.

,,Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh."

Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara jang terhormat Oevaang
Oeray.

0evaang Oeray: Saudara Ketua jang terhormat, Fraksi -kami 
jang

terdiri daripada drang;orang Indonesia Suku Paya, penduduk asli
pulau Kaliniantan, Suii Indonesia, dalam membitja-rakan atjara-ini,
ioal Wilajah Negara, merasa berkewadjiban untuk menjampaikan
o"'tlllJ|l 

ii:i*:Tl,u* atjara ini pura kita tak akan dapat- mere-
paskan diri daripada persoalin lrian-Ba1a-t, p_ulag Fngketa.dengau
i,m*. Belanda itu. per-soalan Irian Barat ini pulalah jang telah meng-

lerakkan kita sekalian untuk merubah susunan atjara, sehingga soal
Witaiatr Negara ini telah kita'djadikan atjarS jang _pert3ma.

Saudari Ketua, nasib dan'keadaan penduduk di lrian Barat da-

lam beberapa hal dan taraf banjak-sedit<itnja ada persamaanljld-e'
ngan keaddan dan nasib Suku lami Indonlsia Suku D?y? di Kali'
niantan. Karena itu maka kami dapatlatr mengatakan, bahwa kami
Suku Daya di Kalimantan merasa 

-senasib, sependeritaan, malahan
seperasaan dengan mereka itu, sehingga dalam-kesempatan ini ?k3n
beldosalah kirairj a kami, apabila tidaT<- tami pergunak-an sebaik-baik-
nja untuk sekedir kekuatan dan kesanggupan jang ada P-atla klmi
nienolong meringankan, melepaskan meieka daripada nasib dan ke'
sengsaraan jang menimpa atai diri mereka. Kami Suku D-aya seluruh
pulau Kalirian{an, jang seperasaan dan sepe4gqlarnqn dengan Sau'
iara-saudara kita di Ir-ian Barat itu, setelah hidup {lalam alam_ke'
merdekaan Bangsa dan Negara, tak ingin melupakan Saudara-saudara
kita di Iriarl Barat itu.

Suara kami adalah iuara orang-orang jang sungguh'sungguh
seperasaan dan sepengalaman dmgan Saudara-saudara kita di Irian
Birat itu, sehinggi suara kami dalam persoalan Irian Barat tak da'
pat dan tat notel-dipergunakan oleh BClanda, seolah-olah suara kami
ini sebagai suara orangorang Indonesia, iang dalam-perdjuangan
Irian Baiat, semata-mata hanja terdorong oleh ,,nafsu" ingin ,,D€'
nguasai" pulau itu semata-mata, sebagaimana mungkin dipropaganda'
kan oleh pihak Belanda.

Disariping itu kami berkejakinan, bahwa suara kami Suku Pt_yt,
jang sebag-aimana kami katakan diatas tadi dalam beberapa hal dan
larit banjat bersamaan, seperasaan dan sepengalaman- den_gan Sau'
dara-saudlra kita di Irian Barat itu, akan dapat menambah kekuatan
moril mereka untuk meneruskan perdjuangannja :melepaskan diri
dari belenggu pendjadjahan.

Saudara'Ketua,- memang sewadjibnjalah, bahwa definisi Wilajah
Negara Republik Indonesia itu meliputi Wilajah -Negara Republik
Ind-onesia, j.ttg diproklamasikan tahun 1945, singkat dan tegas_r_tia:

Wilajah Negara Rdpublik Indonesia wadjib meliputi ,,seluruh" -Wil"'
iah ,;Hindia-Belanda" dahulu itu. Irian Barat telah termasuk didalam
itrokiamasi itu, baik didalam kata-kata, maupun didalam djiwanja
Proklamasi itu.
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tru* .B.elanda jang mengatakan, bahwa kelandjutan kekuasa.
an pendjadjahannja di lrian Barat nrasih perlu, milahan katanja
masih diperlukan _pu-11 oleh penduduk Irian Barat sendiri sampai
saatnja kelak penduduk lrian Barat dapat menentukan nasib dan ire.
mauannja sendiri, adalah alasan jang iak masuk akal dan hanja be-
rup_a alasan qntuk menjcmbunjikan maksud jang utama, jakni: inene-
rgskan,_malahan meperkokoh kekuasaan dan kekuatan lendjadjahan-nja di Irian Barat.

saudara Ketua, andaikata alasan itu pula jang dipergunakan oleh
Seqal_iol dll Pjetman, Jan-g telah pernah ieniudirki-dan mengu-
asai Negeri Belanda, maka kami ingin tahu pula kiranja, bagaimatna
kiranja perasaan Bangsa Belanda?

saudara Ketua, _ Fraksi karni jang berdjumlah B orang dalam
Konstituante ini adalah terdiri daripada sukn- dan orangora-ng Indo-
nesia, jan-g nasibnja dalr pglgalamannja banjak persimaaniSa de.
ngan saudara-saudara kita di Irian Baiat itu. sebab itu siudara
4u!u?, kami berkejakinan sesungguhnja, bahwa saudara-saudara kami
di rrian Barat, terlepas daripad=a pandai atau tidak, bisa atau tidak
yntq mengeluarkan pendapatnja, ,tetap mempunjai perasaan dan
keing.inan jang sama, sungguh-sungguh lama d-engin kimi dan kita
sekalian.

Mereka tetap tak ingin, bahrva keadaan nasibnja, keadaan kema-
djuannja_ did-jadikan sebab, bahwa mereka dipisahlian dari Kesatuan
Bangsa dan Negaranja!

Seluruh dunia, pun Bglaqda sendiri menolak,imembentji akan
pendjadjahan, karena pendjadjahan hanja berarti: kematianl hanja
berarli- _teftanan, penindasan, pemerasan, perhambaan dan aisuinii
nasi 'did.alam segala lapang dan bidang riehidupan sesuatu bangsa,
sesultu- k_elq,mpqk, sesuatu suku jang dikuasai ol6h pendjadjahan jtu.

sebab itu saud_ara- Ketua, tak -dapat diterima,- tak 
-dalat 

dime.
ngerti oleL akal-budi j1ng yqras, bahwa untuk dlpat meinadjukan
pgqdqduk Irian Barat dan kelak dapat menentukari nasib diri sen-
diri, Belanda lalu mempergunakan ,pendjadjahan atas lrian Barat"
sebagai_ satu-satunja obat, satu-satunja way-orutt

Bukankah itu adalah kata-kata jang -sangat 
bertentangan satu

sama lain?
Saudara Ketua, Suku kami Suku Indonesia Daya, iang berupa

pen{u$uk asli pulau Katirnant'as suri Indonesii id; jil; fimitn5",,
taraf kemadjuannj-1 lyjak-sedikit ada persamaannji a6ngan Siu-
dara-saudara kita-di Irial- Barat, kami mempunjai plndiria"n:
Pertama : Keburukan nasib, taraf kernadj-uarr tali da'pat mendjadi se-

bab, bahwa sesuatu bahagign ilari Bangsf, dan uejara oi-
pisahkan dari Kesatuan 

- 
Bangs.a dan- Negara. D:justeru

karena tudjuan perbaikan nisib buruk i"tu kita" ililt
merdeka dan berdaulat, terlepas bebas daripada pendja-
djahan, .penindasan, pemerasin. pendjadjahin hit inrln
obat untuk gelje-mbulrkan penjakit-penlit<it nasib itu;
malahan. pendjadjahan hanjalah berupi ouat untuk tenin
tjepat tibanja malakulmaut.

Kedua : Hanja 9..nsln- \emerdekaan dan kedaulatan, nasib buruk
dapat diperbaiki. Dan karena itu pulalah setiap uangia
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dari abad ke abacl rnentjintai kernerdekaannja dan memper-
tahankannja, dengan pengorbanan jang sebesar-besarnja.
Begitu pula Belanda mentjintai Kemerdekaannja, pun
pula Belanda membentji pendjadjahan atas Bangsa dan
Negaranja!
Sebab itu Saudara Ketua, kami Suku Daya jang kurang
lebih senasib dan seperasaan, malahan sepengalaman de-
ngan Saudara-saudara kita di Irian Barat itu, dengan tidak
ragu-ragu, penuh kejakinan, bahwa Saudara-saudara kami
di Irian Barat itupun memang berperasaan jang sama de-
ngan kami Saudara-saudaranja dipulau Kalimantan chu-
susnja, jakni:

,,Remak hantjur-lebur, remak hidup miskin dan me-
larat didalam Negaraku jang merdeka dan berdaulat,
daripada hidup mewah dan makmur didalam Negara,
diatas tanah airku jang didjadjah!"

Saudara Ketua, Fraksi kami sungguh-sungguh jakin, bahwa Sau-
dara-saudara kita di Irian Barat berpegang teguh kepada principe
dan motto jang baru sadja kami sebutkan diatas tadi. Hanja keadaan
jang menguasai mereka itu sadjalah jang mendjadi halangan dan
rintangan bagi mereka untuk dapat melaksanakan dan membuktikan
motto itu, baik setjara legaal, maupun setjara illegaal.

Bohonglah sesuatu kekuasaan, seperti Belanda di Irian Barat,
jang mengatakan bahwa nasib Saudara-saudara kami dan Saudara-
saudara kita sekalian di Irian Barat itu harus diobati dengan obat
pendjadjahan!

Bohonglah, bahwa Irian Barat tidak ingin merdeka! Bohonglah,
bahwa penducluk Irian Barat tak ingin bersatu dengan kami dan kita
Indonesia, malahan bohonglah, bahwa penduduk Irian Barat bentji
akan Indonesia! Bohong pulalah, bahwa penduduk Irian Barat akan
didjadjah oleh kekuasaan Indonesia!

Bangsa Indonesia jang besar ini merdeka tidak bermaksud men-
djadjah, apa lagi mendjadjah sesama dirinja. Kami Suku Daya, jang
djuga Suku Indonesia jang ,,achterlyk" belum pernah merasa bahwa
kami didjadjah oleh Suku Indonesia lainnja. Malahan didalam ne-
gara kita jang demokratis ini, Suku-suku jang achterlyk itu, antara
lain Suku kami Daya, mendapat persamaan hak didalam segala bi-
dang kehidupan, kami mendapat bimbingan. Itlalahan Bangsa Indo-
nesia jang besar ini, jang tumbuh dari tjita-tjita revolusi dan Prokla-
masi 1945 akan memandang tiap-tiap kebelakangan jang terdapat
dipeloksok Indonesia, jang terdapat pada ialah satu Suku Indonesia,
adalah sebagai noda, adalah sebagai titik hitam diatas kertas jang
putih bersih. Apakah dengan pernjataan ini bangsa Belanda masih
lajak untuk menimbulkan perasaan takut dikalangan penduduk Irian
Barat terhadap Bangsa dan Negara Indonesia?

Saudara Ketua, kami Suku Daya selain berpegang teguh kepada
nrotto jang tersebut diatas tadi, pun berdasarkan lsedjarah pendja-
djahan dan berdasarkan pengalaman didalam alam pendjadjahan,
kami bukan takut kepada Bangsa kita Indonesia; kamipun adalah
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Bangsa Indonesia malahan Indonesia seasli-aslinja. Jang kami takut-
kan ialah,,pendjadjahan".

Pun Saudara kita di Irian Barat tetap berperasaan demikian
pula. Mereka tjinta akan kemerdekaan dan mereka tjinta akan Bang-
sanja jang besar, Bangsanja jang besar, Bangsa Indonesia!

Kita Bangsa Indonesia memang tak ada dlasan untuk berterima
kasih kepada bekas pendjadjah kita bangsa Belanda Terlebih-lebih
Suku-suku Indonesia jang hingga kini masih sangat terbelakang, di-
mana djuga termasuk Saudara-saudara kita di Irian Barat.

Saudara Ketua, kami Suku Daya sepeseqpun tak patut berterima
kasih kepada Pemerintah Pendjadjahan Hindia Belanda dulu. Ikmi
puas mentjari-tjari, kebaikan-kebaikan apakah jang mereka telah
perbuat bagi kami. Tak ada sedikitpun Saudara Ketua. Kemadjuan
dan ketjerdasan jang demikian Hpt, jang ka,mi Suku Daya miUki
hingga dewasa ini bukanlah djasa Pemerintah Hindia Belanda, tetapi
keseluruhannja adalah hanja hasil usaha mereka, jang mendasarkan
dirinja kepada ,,kasih akan sesama manusia", jakni hasil usaha Roma
Katholiek Missie dan Zending-zending, jang usahanjapun sungguh-
sungguh banjak mendapat rintangan dan halangan!

Pemerintah Belanda malahan mengadakan usaha sebaliknja:
1. Suku Daya harus didjadikan Suku jang geisoleerd dar,i per.

gaulan ramai, dari saudara-saudaranja Suku Indonesia lain.
nja. Suku Daya hendak didjadikannja ,,Museum hidup".

2. Kalimantan jang kaja-raja itu hendak didjadikan ,,het land
voor de toekomst", tak perlu diolah, tak perlu ditjerdaskan,
karena Kalimantan akan didjadikan daerah penampungan
kepentingan-kepentingan mereka dihari-hari kemudian, apa-
bifa Nederland telah penuh, apabila kentingan-kepentingan
mereka ditanah-tanah djadjahan lainnja telah terdesak.

Malahan Saudara Ketua, Mr van Helsdingen didalam bukunja
jang bernama ,,openlegging van Borneo" dengan tegas dan djelas
mentjerminkan hasrat itu. Buku itu tak ada pada saja disini, sehing-
ga de juiste woorden tak dapat saja citeer, tetapi isi dan tudjuannja
kurang lebih adalah berbunji demikian:

,,Ditengah-tengah Kalimantan, kita (Pemerintah dan Bangsa Be-
landa) dirikan suatu kota jang indah, megah, dinamai Wilheilminastad

..... Biarlah Suku-suku Daya itu hidup didalam keadaannja dan
biarlah Suku-suku Daya itu meneruskan hidup pengembaraannja di-
dalam hutan rimba, belukar Kalimantan itu".

Saudara Ketua, dapatlah dirnengerti betapa menusuknja kata
kata dan tudjuan-tudjuan ini didalam hati kami suku Daya- dewasa
itu. Berkat, bahwa Suku kami telah mempunjai kesadaran, malahan
te!a! mempunjai gerakan dan kesatuan politik, maka rentjana ini ga-
gal dan kini.. .. dialihkan dan diteruskan di Irian Barat. Kasihan
dengan Saudara-saudara kami di Irian Barat itu.

Dan Saudara Ketua, inilah sa'atnja untuk menolong mereka dan
melalui Saudara Ketua kami mohonkin, sampaikanlah ialam persau-
daraan dari kami suku Daya jang senasib dan seperasaan dengan
mereka. Pengalaman pengalaman karni mendorong kami untuk me-
lalui Ketua memberi djandji kepada saudara-saudara kami di Irian

Risalah Resnri
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parat, bahwa kami selalu menjertai perdjuangan mereka, baik dengan
do,a,maupun-dengan.usaha.dan-.........o5i[aperlu
perbuatan-perbuatan jang njata. Kami mengharipkan, bahwa metEk"
akan rye-ndj{ikan.mbtto jrng_.tfr"h kami Jenutfan diatas tadi tetap
sebagai kejakinan hidup qan-qlim djalan lain tidak ao.,--miii tramipertjaja, bahwa mereka akan Ferpeg-ang pula kepada filsafan niaup,
iang. mer_r_gatakan:,,Pada qsahaniutah ierletak ^nasibmu!" a"nirnjt
saudara Ket_ga, Kqlq mengharapkan, bahwa wilajah Irian fi;t a;-
ngan tegas dimasukkan kedalanr- Wilajah Negara Republik Indonesia.

saudara Ke_tug, kini sampaitlh kami kepada loal kedua jang
meTdorong bati-ketjil -u{q!c.tqrplt disini dalim rangka atjara jang
berkenaan dengan soal Wilajah Negara.

.J?ng kin! lrqmi mintakan perhatian dari sidang jang terhormat
ini, ialah soal lain, jakni: berlienaan dengan Bangsi indonesia lain-
nja, termasuk pula wilajah kediamannja, jang ba-ik oleh karena se-
suatu traktat, maupun jang hanja oleh [arena nafsu kolonialisme
semata-mata, tidak termasuk wilajah Hindia Belanda dahulu itu.

Kami tak akan menjebut wilajah-wilajah itu, tetapi bagi kami
saudara Ketua merekapun adalah Bangsa- Indonesia iooqoi bukan
gahadjq berdrasarkan seographiseh dan ethnologisch, tetapi berdasar-
kan cultureel.

. ..Kr4 pertjaja Saudara Ketua, bahwa tidak ada orang jang akan
salah tafsirn"atas uraian kami ini, seolaholah uraian ini diO;irvii otett
9_jiw1 dan sifat agressief serta annexerend. Kami djauh darlipada itu.KlTi lanja ingin meminta perhatian sidang jang ierhormaf ini dan
achirnja mengharapkan, agar perumusan mengenai definisi wilajah
Negara menjimpul sesuatu clausule ttan kemingkinan untuk dailat
menampung keinginan-keinginan wilajah-wilajah jang kami maksud-
kan itu,_untuk masuk-kembali kcdalain pangluari kSsatuan liebang-
saan Indoqe!!, kembali bukan liarena djiwa agressief dan
annexerend kita, tetapi kembali .. karena liemaua-n dan kesa-
daran mereka sendiri.

- 
Dengan terdapainja kemungkinan jang sedemikian rupa didalam

undan-g-undang Dasar tetap kita, malia lieinginan ja.ng Sedemikian
rupa -dalam masa-masa jang atan datang mungkin- tiribul, dengan
yudqh dapat ditampung melalui pasal-pasat undang-undang Da"sar
itu, dengan tak usah menemui keiulitari-kesulitan cdnstituti6neel.

saudara Ketua, sebagai soal terachir jang akan kami kemukakan,
ialah sekedar menjampaikaa alam pikiian-kami dalam hubungan
perubaban susunan atjara. Dengan suara terba4jak telah kita sdtu-
$lui bersama, bahwa dilakuhan pernbahan atjara, tetapi hanja ter-
bLt"r didalam penemprtan atjara-tentang wilajah Negaia tlidjiaitan
atjara pertama.

saudara Ketua, dengan mendabulukan persoalan wilajah Negara
dan dengan terdapatnja penjesuaian pendapit jang bulat dalam m-em-
peri p.e$musan dan definisi tentang persoilan-itu] maka Fraksi kami
berkejakinan-dan. sekurang-kurangnja - walaupun agak praennatuur
r-upania - \ami menjampaikan liarapan sebesar-bisarirla, bahwa
dengan.selesainja persoalanw!3jah Negara itu, maka persbaian Sangterberat dan terpenting jang dihadapi oleh sitiang plino ke-III- ini]
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atan dapat diselesaikan dengan lantjar dan mudah, sesuai dengan
dasar pokok pikiran dan djiwa jang mendjadi pegangan dalam me-
rumuskan Wilajah Negara.

Dengan demikian, perdjuangan kita bukan sahadja kuat arah
keluar, tetapi pun kuat kedalam, karena seluruh Bangsa Indonesia,
jang hidup didalam Wilajah Negaranja, akan tetap memandang Indo-
nesia ini sebagai wadah dari dan untuk kebangsaan kita jang besar
dan berdjenis-djenis ini dari sekarang sampai achir djaman.

Sekian Saudara Ketua, banjak terima kasih.

Ketua: Jang terhormat Saudara Soeratno.

Soeratno: Saudara Ketua dan Saudara-saudara sekalian, atas
nama fraksi Republik Proklamasi, kami menjampaikan penghargaan
atas pekcrdjaan daripada Komisi IV Panitia Persiapan Konstitusi
mengenai masalah Wilajah Negara.

Apa jang disampaikan oleh Komisi IV dengan melalui Panitia
Persiapan Konstitusi itu sudah ljukup merupakan bahan pembahasan
bagi kita dalam menentukan Wilajah Negara Republik Indonesia.

Dalam membahas atjara Wilajah Negara Republik Indonesia,
Fraksi Republik Proklamasi menindjaunja dari sudut perdjuangan
kemerdekaan Indonesia dan djiwa Proklamasi 17 Agustus rg+0. Te-
gaqnja perdjuaqgan kemerdekaan mengehendaki kedaulatan rakjat
Indonesia atas bekas wilajah Hindia Belanda jang menemukan reali-
sasinja dalam Proklamasi 17 Agustus 1945. Sebagaimana kita semua-
nj_a telah galrluq memang ada sebagian daripada Wila.jah kita jang
sekarang ini masih ditangan kolonialis Belanda jaitu Irian Barat.

Dalam undang-undang Dasar sementara Republik Indonesia ta-
hun 195O ditjantumkan soal ,,Daerah" dalam Bagian II pasal 2 jang
berbunji:

,,Republik Indonesia meliputi seluruh daerah Indonesia". Arti
istilah ,,Wilajah'l.brgi Fraksi kami, mempunjai pengertian jang sama
dengan_,,Daerah",_sebagqirnana jang dimaksud oteh Undang-undang
Dasar sementara Republik Indonesia tahun 1950 Bagian II pasal 2
itu.

Untuk- singkatnja Saudara_ Ketua, maka isi daripada Wilajah
f{egara Indonesia jang merupakan pendirian Fraksi Republik pro-
klamasi ialah:

- Wilajah- Negar:a Republik Indonesia ialah rvilajah jang dipro.
klamasikan pada tanggal 17 Agustus 194F. tni terarti wita-
iah bekas Hindia Belanda sebelum perang, jang berarti Irian
Barat masuk didalamnja.

- Tentang lautan.
Antara Negara Indonesia dan negara-negara lain berlaku
peraturan-peraturan biasa menuruf peraturan Internasional
jang ada.
Lautan aiqtgl.a kepulauan Indonesia dan sekitarnja pulau
kita,- masuk wilajah-daripada Negara Repubtik Indoriesii dan
lendaknja kemudian diatur dalam Unda-ng-undang.

- Rlan_g angkasa diatas bumi Indonesia maluk wit-alatr Repu-
blik Indonesia.
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- Selandjutnja tpqlile na1_ti diadakan perumusan mengenai
soal pasal-pasal didalam Undang-undanf Dasar jang akai da-
,t-qng,_ maka didalam Undang-undang -Dasar itu hendaknja
diadakan_ perlqlj iaglperumusan daripada batas-batas wilaj ih
Negara Republik Indonesia.

.. .s"ryg.dengan andjuran saudara Ketua untuk mempersingkat
pidlto-pidato. menggl-ai- masalah wilajah ini, maka sekianlali panding-
an kami tentang Wilajah.

Ketua: Saudara+audara jang terhormat, sebelumnja kita me-
landjutnja Pemandangan umirm"ini, ada be6erapa pesanan kepada
saudara-saudara. walaupun dalam daftar masih tirtulis banjak iu*-
br-tjara jang.akaq mendapat giliran, rasanja apa jang sudatr ditatirt<an
leFafng_ 1ry tjukup lantjar,-sehingga turirbuh p-ikiian, mungkin soat
rni disualahi malam nanti. Artinja tidak mustahil malam nanti itu
ki,. ta d_atang kepada suatu tingkaf dimana kita dapat mengambil ke-
simpulan.

_ _ Dengan demikian tidak mustahil pula malam nanti kita mulai
dalam soal Bahasa. sekarang sudatr ternjata bagaimana baiknja kita
bersiap-siap pagi-pagi. Karena jang lsudah drisiapkan ilebih dahulu
{iuga, ternjata pembitjara-pembiljara tiAat siap pada wdktun;a. Maka
dar_i 1tu saja ingin djuga bersiap-siap supaja saudara-saudara, untuk
soal Bahrsa,itu, jang ingin berbitjaia djuga mentjatatkan nama se.
karang. Djadi sekarang djuga dibdri kes-empatan dntuk menjatat&an
nam? guna mengambil giliran berbitjara untuk soal Bahasa malam
nanti.

Saudara-saudara djangan salah terima, bahwa saja mau buru-
buru. sama sekali 'tidak, malah saja rninta kepada saudara-saudara
g_ntuk belpikir dengan tenang untuk mempersoalkan tentang Wilajatr
Negara. Te.tapi kalau-kalau malam nanti datang pada suatu temlat
pemberhentian, dimana kita harus 'berpindah atjaia, maka untuk jni
kita sudah bersiap-siap.

Kemudian saudara-saudala, nanti djanr setengah dua barangkali
rapat ini akan ditunda sampai malam hanti untuk dibuka kembati
paqa 9i"ry 20.00. Tjuma sekarang saja ingin nemberi pesanan ke-
p?da saudara-saudara, walaupun rapaf ini dischors dan frahm nanti
lita berkurnpul kembali diminta agar saudara-saudara nanti menan-
da-tangani daftar hadir. saudara-saudara harap membiasakan diri, wa-
laupun- dalam !apa! jang menjambung rap-at jang dischors harus
menanda-tangani daftar. Maksudnja, kalau lita hatang pada tingkat
rapat- jang nienjusul itu untuk merigambil keputurd filt terpifisa
mengindahkan sjarat konstitusionel, sjarat-sjarat jang ditetapkan oleh
undang-undang Dasar sementara. Kalau rap-at disi:trois dan pada rapat
iang menjlmuung schorsing_1tu jangtradirmisalnja hanja i30 orairg,
walaupun dengan aklamasi, Ketua tidak akan memberanikan diri ui-
tuk mengambil putusan, sebab harus ada sjarat-sjarat dalam Konsti-
tusi sementara jang har-us dipenuhi. jaitu jairg haclir sekurang-kurang-
nja dua pertiga djumlah Anggota-sidang.-

Maka dari itu saja lrarus mempunjai pegangan, jaitu daftar hadirjang ditanda-tangani- misalnja oreh srit<uran"g-trilrangn;a zeo. lni p.-
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sanan'pesanan jang saja sisipkan supaja mendjadi tjatatan Saudara-
saudara.

Sekarang saja beri kesempatan pada Saudara-saudara jang ingin
mentjatatkan diri untuk pembitjaraan mengenai Bahasa Negara.

Dipersilakan sekarang jang terhormat Saudara Sahamad Sudjono.

Sahamad Sudjono: Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat,
saja dari Fraksi Parai Angkatan Communis Indonesia (Acoma) terlebih
dahulu menjampaikan rasa gembira, dimana antara kita semuanja ada-
Iah mewakili segenap rakjat Bangsa Indonesia, dalam Sidang Pleno
Konstituante sekarang ini, telah bulat bertekad akan menetapkan ba-
tas-batas Wilajah Negara dengan tegas-tegas harus tertjantum dalam
Undang-undang Dasar jang kita kerdjakan. Tentu jang kita maksud
ialah untuk Wilajah Negara Republik Indonesia jang kita proklamasi-
kan tanggal 17 Agustus 1945. Kebulatan ,tekad kita pun memang
suatu keharusan dalam merealisir arti adanja persatuan Eangsa Indo-
nesia guna menjelesaikan tugas Nasional kita mengusir imperialis
Belanda dari daratan, lautan dan udara Indonesia, demi mengekal -abadikan Kemerdekaan dan Negara Republik Indonesia.

Tekad pulat kita ini sesuai pula dengan tekad bulat perdju-
angan rakjat sekarang ini jang sedang pasang mendjurus menjele-
saikan tugas Revolusi Nasional terutama unfuk mengusir imperialis
Belanda dari tanah air kita di Irian Barat.

Kegembiraan saja ini dengan harapan jang djauh pula, supaja
kebulatan tekad kita sekarang ini dan dengan segala konsekwensinja
dapat dibuktikan serta terpelihara - teruskan hingga pada pemba-
hasan isi atjara ini dan soal-soal lainnja lagi, djuga mari kita prak-
tekkan pula dalam pertjaturan dan perdjuangan kita diluar gedung
Konstituante demi penjelesaian Revolusi Nasional kita.

Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat, sckarang sampailah
maksud pembitjaraan saja ini guna menjampaikan pendapat dan
pendirian Partai Angkatan Communis Indonesia (Acoma) dalam tugas
kita memusjawaratkan untuk menetapkan definisi atau batas Wilajah
Negara. Dalam hal ini Fraksi Angkatan Communis Indonesia (Aeoma)
dapat menerima hasil kerdja Panitia Persiapan Konstitusi. Dalam
taiaf revolusi Nasional sekarang ini, mmusan jang berbunji ,,Wilajah
Negara Republik Indonesia sebagai Realisasi Revolusi 17 Agustus
1945 adalah Wilajah jang meliputi Wilajah dibawah kekuasaan de
facto dan de jure Hindia Belanda sebelum tanggal 17 Agustus 1945",
dengan tegasnja termasuk Irian Barat. Dan untuk salandjutnja dalam
kita menetapkan batas Wilajah Negara selain daripada itu dan jgng
harus pula ditjantumkan dalam Undang-undang Dasar dalam arti
jang lebih luas lagi bagi djaminan seluruh Bangsa Indonesia dengan
makna sampai dimana tanah air Indonesia itu.

Saudara Ketua dan Sidang jang terhor,mat, pada pendirian dan
pendapat Partai AngJratan Communis Indonesia (Aeoma) diatas itu
untuk lebih djelasnja serta alasannja, demikian:

IVilajah Negara.

Kalau kita merasa merebut kemerdekaan dari tangan Belanda,
rnaka Wilajah Republik Indonesia sudahlah barang tentu ialah Wi-
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lajah bekas Hindia-Belanda. Kalau kita merasa merebut kemerdekaan
dari tangan J)jepang, karena Belanda sudah dipandang menjerah
FTp". sjarat kepada Djepang, maka wilajah nepiutit< Iidonesii su-
g$Pq_l?rglg tentu daerah jang metiputi bekas oJadlauan Djepang
ialah. {_it_ajah seluruh tanah- aii tndoiesia (terhitring serawakj Be-
runai, Kalimantan Utara, Timor Dilly dan Mbhya).

Kita. berpeqdapat, b_ahwa sebelum kita aioSaaian kita sudah
mempunjai tanah air. Adapun tanah air Indonesia i<ita ini pernah
bersatu untuk kemudian tirpetjah dalam beberapa keiadlaair, itu.
lah soal intern kita. i(emud-ian tanah air kita drengatimi pena:i-
$j$an..Kqup ngnljadjah mentjampuri intern kita"dan -trnigIndonesia dalam beberapa daerah pena3aalahan. perbedaan adminis.
.traqi pen_dj-adjahan sebagian tebh menfaburkan pengertian kita
tentang Wilajah tanah. aii tita.

Irian Barat sedang ramai mendjacli persoalan diantara kita dan
dunia internasional. sampai sekaranri tritf masih tjukup rnemiliki ke-
bulatan dan keberanian untuk menjalakan Irian Birat Sebagai bagian
daripada tanah air kita.

pgb_auknja- diantara kita sudah terdapat banjak keraguan untuk
menjatakan Irian Timur dan Malaya sebagai balian darilada tanah
air kita. Tetapi tidak demikian halnja dengln Kalimantan.'Kita boleh
bangga, -dengan_ hati ,terbuka kita masih dapat merihat Kalimantan
llutuhnja._ Ja, Kalimantan seutuhnja sebagai bagian tanah air kita.
?..gitu pula dengan pulau Timor. Sebagian besai rakjat kita terkedilt, setengah. tiada m?u pertjaja, kalau masih ada 

-sebagian 
dari

.pulau Timol tersebu_t _j"lg lutan kepunjaan kita. Memaig pulau
Simor seutuhnja adala[ bagian daripaba ianah air kita.

-fusat_ pe$jqqngan kemerdekaan berada dalam Wilajah bekas
Ilindia Belanda. rral ini bukan berarti ,kalau kita hanja berdjuang
uqtlk pripumj witaj$ bek_as Hindia Belanda. Kita berdjuang untu[
pribymi tgqah air li!?,_9juga untuk pribumi dari bigiai,bagian
tanah air kita- i?ng {i$l?djqh oteh Inggris dan portugis. Dalam !er-djuangan ini kita telah berhasil membentuk Negara i;epublik Inoo-
nesia. Kalau memang kita b_erdjuang untuk piiuumi iegenap da-
erah kepulauan kita,-mengapa kita sekirang tidai< memupuk-Refubuk
Indonesia untuk pribumi-segenap kepulauin kita?
. .. soalnja ,sekarang _tlnggal bagaimanakah tjara kita menjatakan
tttdilt- sematjam itu-dalam undang-undang Disar Republik indone-
sia. .undang-upd.ang__9._r..q lepublik prolhmasi tid:ak sepasalpun
pe.ryinggung 'batas wilajah Repubuk Indonesia. Tetapi daiam ivlu-
kaddimahnja ada suatu kalimatl
- ,,........ ... untuk membentuk suatu pemerintah Negara In-
donesia. jSng melindungi seluruh tumpah" darah
Indonesia."

1. Ketika- pemerintah Bala-Tentara Djepang mendjandjikan ke-
merdekaan Indonesia dikemudian- hari, maka- dibentuklah
sebuah,,Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia". panitia
Persiapan Kemerdekaan Ind_onesia sampai menjerahnja Dje-
pangpun belum mengumumkan bagian-manakah dari tanitr
air Indonesia jang akan diserahkan kepada kita.
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2. 4gl,iqsuttah proklamasi 1? Agustus 194b. Dalam aturan pa-
nitia Persiapan Kemerdekaan lndonesia", diberi kuasa untuk
mengatur dan menjelenggarakan kepindahan pemerintalran
\ep3da. Pemerintah Indonesia_ (Lihat Aturan peralihan p*rt
I). Panitia Persiapan Kgryerdekaan Indonesia inipun menurut
Aturan Peralihan pasal IV diberi kuasa untuk'pertama kali
memilih Presiden dan Wakil presiden.

|alam sidangnja tanggal 19 Agustus 1g4b panitia persiapan
Kemerdekaan Indonesia. membagi wilajah Republik Inddne-
sia dalam 8 daerah: Djqygb B-arat, Djawa fengah,-OiJwa
$*.T_r, Sumatra, Borneo, Sulawesi, MaIuLu, Kepuliuair SunOa
Ketjil.

$na5aq r3i dap_at- dlp-?ndang sebagai penegasan daripada ka-
limat dalam Mukaddimah -undang-uiroang Dasar ftepublik
Indonesia Proklamasi,,,. .......selurul tumpah darah
Indonesia?". Apakah dalam Borneo itu dimaksud ifuumantan
seutuhn_ja, terhitung daerahdaerah Earimantan jang set<aiang
masih dikuasai oleh Inggris? Apakah dalam suiraixetjil it;
termasuk rimor djadjahan portugis? Apakah dalam Mitutuitu. terhitung lrian? sesungguhnja kesemuanja itu tidak
djelas.
undang-undang Dasar sementara Republik Indonesia seka-
rang dalam pasal 2 berbunji:

3.

,,Republik Indonesia meliputi seluruh daerah Indonesia".
Tafsiran mengenai apa jqng dikatakan daerah Indonesia ini
masih djuga bersimpang. untuk Belanda daerah Indonesia
sekarang_ ini, ialah. wilajah_ bekas Hndia Beranda dipotong
dengan rrian Barat untuk Inggeris jang dinamakan haerafr
Indonesia ini_ sudah barang tentu ;maximar wilajah bekas
Hindia Belanda. Dengan ini daerah djadjahannja tidaklah ter.
ganggu.

4. Adalah kewadjibal kita untuk memelihara gelora semangat
dan- kedje-rnihan diantara massa rakjat darah hngkaran Ea.
erah tanah air mengenai wilajah R-epublik Indoiesia. Kita
mengerti, bahwa kita tidak boleh main serampangan dalam
grenghadapi negara-negara pendjadjah (Inggeris, ndtanoa dan
Portugjs) jang masih mendudulii debeiapi bagian tanah airkita. Kita tah_u, !-rl*q negara-negara lenalio5arr tersebut
terikat dalam North A.ilantii Treaty orginizatioir lttato) dan
south East Asia Treaty organization (seato). Kita iahu,'bah-
wa kita harus mengukur kekuatan kita. Tetapi sebaliknja
hilangnja harapan Sagi rakjat setanah air didaerah-daerdh
pendudukan untuk pada suaiu ketika memasuki perumahan
p.gnublit< Indonesia akan merupakan pukuian ;an! dSauh i;_bih besar daripada pukulan ,iiri seniua negaia-negara pen-
djadjah itu.
Djadi dalam undang-undang Dasar jang kita kerdjakan se-
ka.rSng ini perlu.adanja pagar jang m6ngindung haripan bagi
rakjat 

- 
setnah air didaerah-dderitr penludukin untirt< pad'a

suatu ketika memasuki perumahan Bepublik Indonesia.^
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Dengan ini selajaknja dalam Undang-undang Dasar perlu
adanja pasal jang kurang lebih berbunji: ,,Republik Indonesia
meliputi seluruh Wilajah tumpah darah Indonesia:

1. Segenap daerah kepulauan bekas Hindia Belanda,
(termasuk Irian Barat).

2. Daerahdaerah lain jang penggabungannja diatur da-
lam Undang-undang

Sekianlah Saudara Ketua sumbangsih saja dari Fqaksi Angkatan
Communis Indonesia (Acoma) dan terima kasih .akan adanja kebu-

1"1"" pendapat jang sama dari Sidang Pleno Konbtituante jang mulia
lnl.

Ketua: Saja persilakan jang terhormat Saudara Mr Hamid A1-
gadri.

@elum bersedia).

Saudara jang terhonnat Radja Kaprabonan.

(fidak ada!).

Jang terhormat Saudara Gulam.

(frdak ada!).

Sekarang ternjata tidak ada lagi tenaga jang sudah bersiap-sedia
untuk berbitjara.

Dengan demikian terpaksa Babak Pemandangan Umum sekarang
ini disudahi.

Sebelumnja saja ingin memberitahukan tentang Panitia Peru.
mus. Panitia Perumus jang mulai sekarang sudah mulai giat beker-
dja, daripadanja diminta tentunja rumusan kesimpulan daripada
pembitjaraan-pembitjaraan. Tapi disamping itu merantjangkan pula
perumusan putusan Rapat Pleno ini jang bersifat instruktief, guna
disampaikan kepada Panitia Persiapan Konstitusi.

Kemudian Saudara-saudara, ini djuga berhubung dengan kalau
kita selesai dengan soal \ililajah Negara ini, saja djuga ingin supaja
kita mempersiapkan diri mengenai soal Bahasa jaitu mengenai Pa-
nitia Perumusnja.

Saudara-saudara jang ingin saja kemukakan sebagai Anggota Pa-
nitia Perumus soal Bahasa, ialah jang terhormat Saudara-saudara:

I Gde Putra Kamayana,
Bahmm Djamil,
Abdullah Jazidi,
Soetarjo,
Prof. Mr St. Takdir Alisjahbana.

Lima Saudara*audara ini saja minta untuk duduk d.alam Panitia
Perumus untuk Bahasa.
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- saja- minta persetudjuan saudara-saudara sekalian, setudju sau-
dara-saudara?

(Rapat: Setudjui!).

Djadi saudara-saudara jang duduk dalam Panitia perumus Ba,
hasa itu,_ diminta_ supaja -mempeladjari laporan dan nanti bersiap se-
dia- untgk mengikuti, kalau Pemandangan umum mengenai Baiasa
sudah dimulai.

Kemudian saulara-saudara, rapat ini saja schors sampai nanti
9ifq 20-00 dan _saja minta _supaja nanti setftlum masuk dinrangan
ini, Saudara-saudara menanda-tangani daftar badir dulu.

Dengan ini rapat saja tutup.

(Rapat ditutup pada djam L2.46).
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Sidang ke-III, Rapat ke-58 (landjutan ke-I) hari Rabu

tanggal 6 Nopember tahun 1957 dimulai djam 20.00.

Ketua: Rapat dibuka kembali. Sekarang kita landjutkan atjara
kita ptgi tadi dan terus dipersilakan saudara jang ter[ormat I Gde
Putra Kamayana.

I Gde Putr" K"-"y*a: Saudara Ketua, sebelum saja memba-

-tj$fn -Pemandangan Umum saja jang naskahnja saja h-adapi, ter-
lebih dahulu untuk menghindarkan salah-pah'am,, kami ingirr mene-
llngkan bahwa sebenarnja ialah saja telah mengadjukan untuk ber-
pitjqa pada rapat malam ini, oleh karena mengingat bahwasanja
banjak para Anggota jang terhormat mengadjukan diri untuk meng-
adakan Pemandangan umum, djadi ingin saia memberikan kesem-
patln \ep1da mereka jang akan meninggalkan Bandung untuk pergi
ke Djokjakarta menghadapi pemilihan umum disana.

Piadi Sekianlah djangan sampai timbul salah paham.
Saudara Ketua dan para Anggota Konstituante jang terhormat,

sebagai pembuka kata, perkenankanlah saja atas nama Fraksi Partai
Nasional Indonesia (P.N.I.), mengutjapkan terima kasih dan peng-
h_a1gryrn jang_sungguh-sungguh atas hasil kerdja jang telah ditlapii
oleh Panitia Persiapan Konstitusi pada sidangnja jang tatu dan-chu-
susnja k_epada Komisi IV, sehingga pada sidang Pteno Konstituante
jang. ke-III ini _dapat disadjikan suatu laporan tintang ,,Wilajah Ne-
gara" jang agak padat, berupa kesimpulan-kesimpulan dan p6rumus-
an-perumusan dari hasil-hasil pemikiran bahan-bahan jang telah di-
musjawaratkan setjara mendalam dan sungguh-sungguh.

Saudara Ketu-a, djika ditindjau sepintas lalu, memang nampaknja
pe-rsoalan ,,wilajah Negara" adalah suatu hal jang mudah dan einteng,
seb-agaimana diniatakan pula oleh beberapa Anggota jang terhormit
lada waktu membitjarakan pensahan atjaia sidang kitl sekarang ini.
Sajapun pertj-aja, bahwa pefsoalan ini dengan mu-dah pula akan- kita
d_1p-?t. selesaikan, sampaipun kepada menetapkan pisal mengenai
,,Wilajah Negara" dalam Undang-undang Dasir nan-ti, karena -pada
p.o\.gknj? lid.ak aJ<an ada perbedaan-perbedaan pendapat jang frin-sipiil, _misalnja _tidak akan ada seorangpun diantaia kiti jang hringe-
hendaki, qgqr Irian Barat dinjatakan berada diluar willjafi Negira
Republik rndonesia, karena siliap jang demikian akan beiarti m6ng-
chianati djiwa dan tudjuan Proklamasi iz Agustus tahun 1g4b dan
tugas kita sebagai wakil rakjat menjusun undang-undang Dasar baru.

Tetapi Saudara Ketua, djika kita meneliti dengan sungguh-sung-
guh laporan-laporan jang telah disampaikan kepada rapaf kemarin,
ternjatalah bahwa persoalan ,,Wilajah Negara" banjak sekali sangkut-
pautnja dengan hal-hal jang masih memerlukan penjelidikan lebih
landjut, agar supaja apa jang nanti kita tjantumkan dalam Undang-
qldang Dasar beserta pendjelasan resminja sungguh-sungguh dapat
dipertanggung-djawabkan sesuai dengan t31ta-t3ita-kita sekarian.

Karena itu kiranja dapatlah dipahami dan dibenarkan, bahwa
Komisi IV telah memirlukdn g kali iapat untuk memperbinijangkan
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persoalan ,,wilaiah _N"g3r.a'l sadja, jang pada achirnja menarik
kesimpulan, bah_wa ,,Komisi belurn mengad;dkan perumuian (formu-
lering) t-en-ta-ng qt]+h Negara Indonesia untuk aialaoit<an rantjang-
an pasal .dal-am.undang-undang Dasar". Dan jang-baru disadjikan
kepada kita ialah:

1. Definisi Seme_ntara mengenai ,,Wilajah Negara',.
2. Isi ,,Wilajah Negara,'.
saudara Ketua, baik_lah saja mulai kupasan saja tentang Definisi

$J*gqtT? -mengenai ,,Wilajalr Negara', jang telah disadjikan oleh
Komi:i rV _kepada_]dt?,- jals isinja- tidak 

-peitu 
saja ulangi disini.

- . fada sidang Panitia. Persiapan Konslitusi jairg lalu-telah saja
njatakan atas.nama Fraksi saja, Sahwa buat kami so-al definisi bukan
_soal jang penting. Kami dapat menerima Definisi sementara itu
Irgir seblgai pegangan, sebagai pedoman untuk tugas-tugas kita jang
lebih penting- lagi, jaitu merentukan ,,rsi wilajah Negarar' dan ,,h,an-tjangan palal mengenai -wilqj-ah Negara dalam und-ang-undan{ Da-
sar" dan oleh karena ia bersifat sementara sewaktu-waiitu aapit oi-
ubah menurut keperluan jang kita rasakan dalam kita melingkah
lebih djauh.

Tetapi saudara_ Ketua, memang ada pendapat-pendapat jang ti-
dak dapat menjetudjui ,,Definisi sementala" irii, jang suoair t6ntu
saja:angat hargai sebagai pendapat-pendapat jan!' riungkin dapat
memberikan inspirasi-inspiraii baru guna penjempurnaannSalr

$nggotr iang terhormat saudara soedijono Djojoprajitno antara
lain berpendapat, bahwa ,,suatu definisi teitang wiiajah-Negara da-
Iam arti umum harus mempunjai sifat umum (generit) denlan me-
lqnq!a11 sifat chusus (singular) daripada sesuatu negara dan lebagai-
lja."- K_eberatan Anggota jang terhormat ini, territama ditudju[an
kepada kata-kata, ,,baik de facto dan de jure atau de facto sadja".

Hal ini telah ditegaskannja pula dihadapan Rapat jang mulia ini
pagi tadi.

saudara Ketua, meskipun saja dapat mengikuti djalan pikiran
Anggota jang terhormat tersebut, hendaknja djangan kiti lupa,-bahwa
sesuatau definisi tidal< mungkin bersifat umum samatekall, apalagi
mutlak (absoluut), sebagaimana pula sesuatu teori atau ilmu-tidtk
bersifat absoluut, karenq dengan demikian ia akan kehilangan sifat
keilmuannja. sesuatu definisi dapat kita pandang sebagai peiumusan
ha,sil-fasil pemikiran dan pengertian mengenai sesuatu-ha/persoalan
(objek) 

_ 
dan karenania sekurang-kurangnja dipengaruhi oieh tjara

memandang,mgTllnding, menganalisa dan konklusi dari orang jing
membuat definisi itu (subjek) serta dipengaruhi pula oleh keld-aan-
keadaan atau kedjadian-kedjadian jang njata diluar jang mendorong
orang itu untuk membuat suatu definisi.

. .5gsot iiupun sesuatu definisi selalu mengandung aspek-aspek
subjektif, dengan kata lain tidak mungkin objektif seratus persen.

saudara Ketua, bagi saja ,,Definisi semeniara" Komisi IV sudah
mendekati sifat umum, meskipun belum sempurna samasekali. per-
soalan kekuasaan de facto dan de jure adatah persoalan ,,hukum
antar. bangsa" jang hing.ga ki$ belum mengadung pengertian-penger-
tian jang sama dan universil.
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. .sesuatu-negara oleh suatu negara lain dapat diakui kekuasaan-
nja baik de facto. dan de jure, sedalgkan sebaliknja rai n.i"rilaie
hanja T.eqgal.ui kekuasaair de factonia sadja atauhaat-rn.n?tuirr-
masekali. s_edjarah negara kita sendiii sedjak proklarnasi ii"aiusius
tahun 194b dalam persoatan ini telah mendjadi lutii jrnt""jri
Teranglah sarldarl Ketua, bahwa amat sukar irntuk mentjari'mileti-
um jang pasti tentang pengertian ,,kekuasaan de facto d;;-e; il;;',itu.

- - ?jika lita mempertahankan pendapat, bahwa ,,wilajah Negara"
adalah salah satu attribuut -iang maha'penting eaiipad;;dffiG-
suai dengan ,,Ruimtetheoriei; alri Francoii taie ierih dikeriukikan
*:3,{qg9.t1 j?lg terhormat Drr Simorangki, Aara; 

-sieantF"niE"
Persiapan Konstitusi lrng-lalu_, meskingn otetr prof. Logeminn tjaia
!*p$t:^ demikian ini dlikatakan,,oride aenr<-zoria.tt""6l,inii ifir.
P^t {.HrA.- Logemann,,,staatsrechr'van neaerranis rndil;' narimin88 baris ke-15 dari atas),- pelanggaran terhadap wi6j"h-NE;;;
merupakan pelanggaran terhadap inlergriteit dari'selurufi uadan"ne-
gara, dus perkosaan _dan agressi-terhadip kedaulatan negara. chusus
Te-nge-nai-p_ersoalan Irian Barat, teranglah bahwa kekuasian ae racto
Belanda didapatnja deng-an_ tid;h _sahl karena *"iup"tin-p.*;;
dan agressi terhadap _kedauratan dan kemerdekaan iegara titr, ,pr-
FSi den€p- ,,pelllqptokan" j?ng tiOak kenal matu p"t, t-ig"i-rg
Pebrua$ tahun tgsz pada wltctl mana ,,Belanda memasukkan Irian
Barat kedalam wilajaL keradjaannja", sedangkan djika tit";;t;-
lik-balik dokumendolur..q. jdng berhiruungafi aengin persoaran dae- .

lah kita i.tu, Irian Barat-lidrtJp"rtah difiisahd;aiii wiraj"h-il-
4glgrir 0ihatlah antara rain aniendemen ronsiitos Belanda tahun
1948_ jang menjebut kata ,,Indonesia").
.^ J-._og:nai, persoalan lrian Barat ehususnja, kawan sefraksi saja
saudara Arnold Mononutu akan memberikan irlasan lebih djauh."

Saudara Ketua dan p^ara Anggota jang mulia; dengan pendjelasan
saja jang-serba kuran_g-edi, m[dah-muolhan dipattitr ti-di-6j"-
tinan pad? saudara sbedijono Djojoprajitno, bihwa kekuasaan dejure atas Irian Barat adarih tetai oilanian Negira Republik Indo-
nesia, deng_an !ia$_ usah mengadikan pelubahai paaa ,oefinisi $-
mentara" Komisi IV, karena sulah meniadai dalam'peng6"ti"n umu*(general) dan chusus {rengenai Iriap Barat jang tidik A;p;t dipir;il-
pisahka,n dari lvilajah Indonesia. Bukankah i:tri iang menajioi d;aF-angan kita jang utama?

saudara Ketua, kemudian ada kechawatiran, bahwa bagian ka-
limat ,,sebagian.dari per.ryuk_aan bumi", tidak akan mendiamin i"[u-
asaan neg._ara kita sampqi kedalam bumi jang penuh dengin kekajaanjang masih terpendam. Kechawatiran ini-tidif perlu ada oleh karena
bagian ka,Iimat tersebuat sudah ditambah dengair kata-kata -UaL fiui
Taup{l daratan, termasuk ruqlg angkasa di-atasnja',. sudlh terangjang dimaksud dengan ,,laut" brikan-,,permukaan'laut" dil ,^d;;i-an" h_anjq lapisan atas daripada tanah.

untuk sekedar. perbandingan, baiklah saja petik suatu penger-
tian tentang ,Si|{jatrttegara jang diberikai citetr prot. oai aiei
cloorn dalam winkler Prins Algemeene Encylopeidie sebagai berikut:
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"Staatsgebied is de ruimte, waarbinnen een door eenzelfde over-
heid en gemeenschappelijke rechtsnormen beheerste mensengroep
Ieeft. Het bestaat uit land water, en lucht".
Kata ,,negara" dalam ,,Definisi Sementara" Komisi Midak

boleh lain berarti bahwa didalamnja termasuk pula Pemerintah de-
ngan segala alat-alat perlengkapan negara lainnja jang berkewadjiban
melaksanakan kedaulatan negara kedalam maupun keluar atas dasar
norma-norma hukum jang berlaku. Dilihat dari sudut sosiologis
,,Wilajah Negara" merupakan pembatasan dari masjarakat manusia,
jang oleh organisasi negara itu harus diatur. Ini berarti, bahwa ne-
gara pertama-tama wadjib memberikan tempat tinggal dan lapangan
bekerdja kepada rakjatnja, djuga menjelenggaraan tjara-tjara peng-
gunaan daripada kekajaan jang ada didalam tanah. Djadi ketjuali
meluas setjara horizontaal sampai pada batas-batas dengan negara
lain, ,,Wilajah Negara" djuga meluas setjara verticaal dibawah ta-
nah, sampai berapa djauh manusia dapat memasukinja (umpama da-
lam tambang-tambang).

Saudari Ketua dan para Anggota jang terhormat, kiranja tju-
kuplah dulu sekian alasan-alasan jang saja pandang perlu untut Ai
kemukakan dalam Babak ke-I ini, untuk mempertahankan ,,Definisi
Sementara" jang telah disadjikan oleh Kornisi IV, iang sebagaimana
lelah saja katakan, dapat diterima oleh fraksi kami sebagai pedoman
kerdja dan pegangan dalam kita melangkah lebih djauh, menjelesai-
kan tugas kita mengenai Wilajah Negara Republik Indonesia.

Saudara Ketua, tentang ,,Isi Wilajah Negara" saja akan pendek
sadja, oleh karena formulering jang diadjukan oleh Komisi IV tjukup
pendek dan djelas dan dapat kami terima sepenuhnja. Memang ada
keragu-raguan dikalangan sementara Anggota-anggota jang terhormat,
apakah tidak mungkin timbul tafsiran bahwa ,,Negara Indonesia" lain
atau berbeda dengan ,,Negara Republik Indonesia" jang diprokla-
masikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945"?

Saudara Ketua, saja ingin tekankan disini bahwa ,,Negara Indo-
nesia" dan ,,Negara Republik Indonesia l7 Agustus 1945" tidak
bisa lain, mesti sama dan identik satu sama lain. Apa sebabnja belum
dipergunakan, kata ,,Republik, kiranja sudah djelas dikemukakan
alasannja oleh Komisi IV. Adalah memang kurang elegant untuk
mendahului apa jang masih harus diputuskan oleh Komisi lain.

Kewadjiban Konstituante bukan untuk membentuk negara baru,
tetapi menjusun Undang-undang Dasar tetap bagi negara jang telah
kita proklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 jaitu Negara
Republik Indonesia jang merdeka dan berdaulat. Unsur-unsur pokok
dan staatsfudamentele normen dari negara kita, tidak berhak kita
mengubahnja. Jang dapat berubah ialah sistim pemerintahannja. djum-
lah organisasi dan tjara kerdja alat-alat perlengkapannja, inipun djika
dikehendaki oleh rakjat kita melalui saluran-saluran demokratis atas
dasar hukum jang berlaku.

Saudara Ketua dan Anggota.anggota jang terhormat, tinggallah
saja sekarang berkewadjiban untuk setjara sepintas lalu mengemuka-
kan beberapa persoalan jang menjangkut ,,Isi Wilajah Negara" jang
pula telah dikemukakan dalam laporan Komisi IV.
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Baiklah saja sebutkan setjara enumeratief.
1. Lautan diantara J<epulauan kita jang oleh banjak Anggota-

anggglg- jgqs 
_t_ernorm,a!, dikehendaki agar mendiadi bagian

dari Wilajah Negara kita.
2. Lautan dan perairan territoir sebagai perbatasan antara ne-

gara kita dan negara lain.
3. Persoalan continental-shelf dan sub-soil.
4. Persoalan ruang angkasa.

- Fra-ksi sqga .lgrqendapat, sebagaimana djuga terah saja njatakan
_p3da 

sidang Panitia Persiapan Konstitusi jang litu, bendaknja dlangan
kita te_rlalu_ tergesa-gesa mengambit keputuian mengenai perioaLn-
persoalan diatas, karena mungkin akan menimbulkan akibat-akibat
iang agik ,,verstrekkend" dalam hubungan kita dengan dunia inter-
nasional.

. Sebagai -negqra hukum jang sudah berketjimpung dalam perga-
ylqn_ masjarakat d'rnia, sudah sewadjarnjalah negaia tita tetap meng-
indahkan perdjandjian-perdjandjian -atau 

tractaa-i-traetaat jan! masih
berlaku.

oleh karena itu sekali lagi kami njatakan sokongan kami atas
usul Komisi rv agar supaja aiaaaun peijeueinan jand seksama ten-
Itlg tra-c_taat-tractaat _ dan perdjandjian-perdjandjian - internasional.
saja-usulkan agar s_idang pieno-sekiran! ini mengambil keputuiin
untuk menugaskan kepada Seksi Research Sekertaiiat Kons-tituante
melaksanakan. penjelidikan-penjelidikan tersebut dalam waktu se-
singkat-singkatnja.

- . Lajn daripada itu, undangan kepada ahli-ahli tentang hukum
Iautan/perairan dan angkasa.igar griaqtr dapat dilaksanafan pro.
Rapat Panitia Persiapan Konstitusi dan Komisikomisi jang rr.rri ar-t*9. _s_ebagai sqryb_angan kami jang sederhana guna-mjmudahkan
penjelidikan-penjelidikan j"ng dimaksud, pada iaskah pidato ini,
saja lampirkan ,,fiatatan tentang Tractait-iractaat" ;ang uniuk ;;-
njingkat waktu tidak akan saja batjakan.

saudara Ket_ua dan Anggota-anggota jang terhorrnat, setjara chu-
sus saja ingin pula menjambut keinginan jang amnirkan'oleh bebera-
qa.Angggta jang terhormat, iang mengeheirdiki agar perumu.san pasal
dalam l{1dgng-uSdang _Dasar nanti diatur demilian rupa, sehingga
memungkinkan daerah-daerah jang kini masih berada dilirai kekuisi-
an Republik Jndonesia, masuk kedalarlr,r pifajah Negara kita. Keingin-al jang demikian ini dapat dimengerti, bukd'n kare-na adanja 

".ip:""-tie-_geest"_ d,an ,,gxpantie-drang" tipi melihat kenjataan udtrwi kolo-
nialisme belum berachir riwajatnja dikepulauan i<ita ini.
- ?i"$eru ,,Tjatatan tentang -Tr$tat-lraktat" jang kami sadjikan
kepada Rap3!. jang.terhormat ini, ada sangkut-paritnl-a dengan ,i,isrr-nja Borneo.Utara dan Timor-poriugis

Karenanja sebelum kita mengambil ketetapan jang terachir, hen-
daknj a segala sesuatu. dapat ki_ta-pertimbangk-a" a"",'*"ri r**riim
pe.nsan semasak-masaknja. lseblgbi penuiu['aari paneangan t<amiini, kami usutkan lear..piagng -rleno_i*g [.-irr niemberi[." tugr.
iang tegas kepada panitia peisiapan ronititusi-ieiagai lerit ut, " '
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1. Melaksanakan dan menjelesaikan penjelidikan tentang berba-
gai masalah jang masih menjangkut materi ,,Isi Wilajah Ne-
gara" .(dengan bantuan Seksi ReseArch dan para ahli jang
dipandang kompetent).

2. Mengadjukan kepada Sidang Pieno jang akan datang usul-
usul rantjangan pasal mengenai ,,Wilajah Negara" dalam
Undang-undang Dasar.

Sekianlah, Saudara Ketua dan terima kasih.

Lampiran:

Tjatatan tentang traktat-traktat.
Mengenai batas-batas daerah Hindia Belanda tidak terdapat da'

lam I.S. tetapi dapat dilihat dalam Regerings-Almanak tahun 1939.
Traktat-traktat jang telah diadakan oleh Pemerintah Belanda de-

ngan negara lain:
Sumatera:

1. Traktat-traktat London:
Tanggal lT Maret tahun 1824 (Staatsblad 1825 It[o. 19), ber-
isi:
a. mengatur keadaan dipulau Sumatera dan disekitarnja,
b. Beland.a melepaskan daerah djadjahannja di Malaka, India,

Singapura,
Inggeris melepaskah Bengkulu dan Padang,

c. perdjandjian tidak akan saling menjerang dan mendja-
djah.

2. Traktat-traktat s'Gravenhage:
Tanggal 2 Nopember tahun 1871 (Staatsblad 1872 No. 94)'
berisi:
Inggeris tidak keberatan bila Belanda melepaskan djandjinja
tersebut 1 diatas.

Borneo: '
3. London tanggal 21 Djuni tahun 1891 (Staatsblad 1892 No. 211)

mengenai daerah protectoraat Inggeris di Kalimantan Barat
dan daerah sebelah utara mendjadi Britisch North Borneo,
kedua-duanja mendjadi State of Britisch North Borneo.
mengenai batas-batasnja lihat Staatblad 1916 No. 145 (Pro-
toeol)

4. Traktat s'Gravenhage:
Tanggal 28 Maret tahun
netapkan bahwa daerah
Iah termasuk Serawak.

1928 (Staatsblad 1930 No. 375), me-
jang diduduki golongan Dajak ada-

5. Traktat s'Gravenhage.
Tanggal 16 Mei 1895, (Staatsblad 1895 No. 220), mengatur
perbatasan daerah Belanda dan Inggeris di lrian.
Irian fimur bagian Selatan jang mula-mula protectoraat Ing-
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geris pada tahun 1896 oleh Inggeris diserahkan kepada Aus-
tralia: Territory of Papua.
Irian Timur bagian Utara dikuasai Djerman, kemudian sete
Iah Perang Dunia II selesai oleh Volkenbond diserahkan ke-
pada Inggeris sebagai daerah mandaat dan selandjutnja ke-
kuasaan ini oleh Inggeris diserahkan kepada Australia.

6. Tanggal 14 September tahun 1936 (Staatblad 1937 No. b69)
diadakan pertukaran nota antara Duta Besar Belanda di I,on-
don dengan Commisaris Trnggi Australia tentang batas-batas
Irian Timur Utara dan Barat.

Timor:
7. Traktat T.issaboD:

I"nggal 20 April tahun 1859 (staatsblad 1860 No. 101), batas-
batas daerah Belanda dan Portugis di Timor belum t6!as.
Tanggal 10 Djuni tahun 1893 (Sfaatsblad 1894 No. 9f; diben-
tuk Panitia bersama di Lissabon untuk menetapkan batas de-
ngan penukaran daerah guna menghilangkan daerah enclave.

8. Traktat s'Gravenhage:
T.angggl 1 Oktober tahun 1904 (Staatsblad 1906 No. 19?) meng-
atur daerah pertahanan kedua belah pihak. Karena'timbul
perselisihan lagi persoalan dimasukkan dalam Hof van Ar-
!it11Sq (fanitia Ferwasitan) pada tanggal 1? Agustus tahun
1916 (staatsblad 191? No. 6) hiadatan-Frotocol jang mensah-
kan proces-verbaal dan peta.

Ketua: saja persilakan sekarang saudara Djazulie Kartawinata.

Muhammad Djazulie Kartawinata: Bismilaahir-Rahmaanir-Rahiem.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saudara Ketua, atas nama Fratsi partai sjarikat Islam Indonesia

(P.s.Lr.), terlebih -dahulu saja mengutjapkan sjukur alhamdulillah
kehadlirat. Tuhan Jang Maha nsa auad -subhanihu 

wa Ta,ala oleh
karena de-ngan .rqchmalperlindungan-Nja serta petundjuk-karunia-
{j1 senanlah usia Madjelis Konstit[anteini setahu^n, jang tetatr men-
dj.alankan tugas-kewadjibannja dengan sebaik-baikoH seita mengha-
silkan byah .pekerdjaahnja jang minggembirakan, walaupun beTum
memuask_an bagi para Ariggotanja sekalian jang t6rhormit.

sebelum Fraksi Partai s;aritat Islam hidoiesia (p.s.I.I.) menja-
takan pendiriannja atas hasil laporannja Komisi Iv ientang'wilajih
Negara, adalah sewadjibnja kami menjatakan penghargaan" setinlgi-
linggi-qj-a ata.s buah p:et<eid3aan Komiii itu jairg Iehh- menunai[in
kewadjibannja-selamd sidang panitia .persiapin konstitusi jang baiu
lalu dengan sebaik-baiknja.

saudara Ketua, sidang Pleno Konstituante ke-I[ achir tahun ini,
jang kemarin telah' men;eluAjui perubahan susund-"tj;; ;ii;i ai:
mall ditjantumkan soal wilajah Negara mendjadi atjara ke-I, telah
melakukan kebidjaksanaannja jang psychologii-politii adalatr tepat
sekali 

^dju-steru _negara kita beserta-s-eluruh rakjat Indonesia dan
Pemerintahnja bersama Perwakilan kita diforum internasional te-
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48atr menghadapi dan meperdjuangkan kernbalinja Irian Barat ke-
dalam kekuasaan territorium Republik Indonesia dan otomatis meng-
halau pendjadjah Belanda dari tanah air kita untuk selama-lamanja.

saudara Ketua, memang sudah sewadjarnja Madjelis Konstituan-
te sekaralg ini sebagai satu morele verplichting meirgumandangkan
suaranja keseluruh dunia turut menuntut claim nasionll atas dalrah
Irian Barat kita itu, djusteru sebentar nanti Konstituante akan meru-
muskan sesuatu bab atau pasal tentang wilajah Negara dalam un-
dang-undang Dasar Negara jang baru, dimana akan ditjantumkan
setjara tegas tentang Wilajah Negara dan Daerah Negara. 

:
Saudara Ketua, setelah fraksi kami mempeladjari laporan Komisi

IV tentang Wilajah Negara jang rumusannja masih beisifat semen-
tara dan berbunji:

,,Wilajah Negara Indonesia ialah Wilajah jang diliputi oleh Ne-
gara Republik Indonesia jang diproklamirkan pada tanggal l? Agus-
tus tahun 1945", maka fraksi Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.)
pada pokoknja dapat menjetudjuinja.

Tetapi selainnja itu Saudara Ketua, kita djangan lupa bahwa
territorium Indonesia jang semasa pendjadjahan Belanda iedjak ta-
hun-tahun 1800 keatas, dirkat oleh beberapa traktatiperdjandjian de-
ngan Negara-negara Britania-Besar/Irlandia, Australia dan Portugal
jang mengakibatkan achirnja sebagian dari tanah air dan territo-
rium Indonesia didjadikan daerah protektorat atau djadjahan oleh
Keradjaan Inggeris dibagian Serawak dan Portugal dibagian Timor.
Dalam hal ini bukan maksudnja fraksi Partai Sjarikat Islam Indo-
nesia (P.S.I.I.) akan menggugat pendiriannja sebdgian para Anggota
jang terhormat jang pernah menjatakan pendiriannja tidak akan me-
njinggung-njinggung daerah-daerah Serawak dan Timor Portugis oleh
sebab mengingat ,,good neighbour policy" berpolitik tetangga baik
dan memelihara perdamaian/persaudaraan bangsa.

Ini berarti, bahwa Pemelintah kita tidak akan menutup pintu
untuk pada waktunja nanti setjara konsekwen harus menuntut dae-
rah-daerah djadjahan itu dari negara-negara bersangkutan dan di-
masukkan kedalam kekuasaan territorium Negara Republik Indonesia
jang merdeka dan berdaulat penuh atas wilajahnja.

Bukankah definisi,,Wilajah Indonesia" setjara etnologis-geogra-
fis dan historis meliputi daerah-daerah jang kami sebutkan tadi?
Bahkan meliputi djuga Madagaskar, sebagian Australia (menurut prae-
sedjarah keradjaan Bone-Sulawesi) dan lain-lainnja?

Saudara Ketua, baiklah untuk sekarang ini kita - dalam taraf
perdjuangan bangsa masa kini - setjara minimaal mengembalikan
daerah Irian Barat de facto dan de jure kedalam Wilajah Negara
kita dan ini harus ditjantumkan dalam rumusan pasal dalam Konsti-
tusi kita nanti bab atau pasal ,,Wilajah dan Daerah Negara".

Pada achir Pemandangan Umum Babak Pertama ini kami turut
menjokong sebagian pernjataan Saudara Anggota jang terhormat
soedijono Djojoprajitno jang tertjinta tentang Definisi wilajah dan
tentang Isi wilajah Republik Indonesia, bahwa jang dikehendaki ialah
realisasi hasil Revolusi 17 Agustus 1945 dan bukan hasil Konperensi
Medja Bundar tahun 1949. Tetapi djangan lupa bahwa re-volusi na-

Riselah Resrui
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sional kita belum selesai, selama daerah-daerah djadjahan dari nega'
ra-negara lain jang historis milik kita turun-temurun belum dimasuk-
kan kedalam Wilajah Negara Republik Indonesia.

Sekianlah Saudara Ketua, pendirian Fraksi kami atas laporan dan
rumusan sementara Komisi IV tentang ,,Wilajah Negara" kiranja me-
madailah mengingat andjuran Saudara Ketua agar supaja pembitja-
raan Pemandangan Umum Babak Pertama itu agak singkat tetapi ti-
dak kurang djens dan produktif-rationil hendaknja.

Terima kasih, Saudara Ketua!
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

oersilakan Saudar l.Ketua: Saja persilakan Saudara Moch. Tauchid

' Moch. Tauehid: Saudara Ketua,
L Dalam.soal makna dan isi dari apa jang kita maksudkan de'

ngan Wilajah Negara Republik Indonesia, kiranja tak seorangpun
diantara kita berselisih pendapat. Baik dengan kata-kata ,,bekas Hin-
dia Belanda dulu", maupun disebut dengan kata-kata ,,dqri Sabang
sampai Merauke" semua itu sebenarnja satu pengertian ilan isinja,
ialah Indonesia kita ini. Kita bisa sebut nanti satu demi satu pulau-
pulau mana jang masuk lingkungan Republik Indonesia. Dan tiap-tiap
kita menjebut pulau-pulau dan daerah Indonesia, Irian Barat tak
pernah lepas dari bilangan itu.

Soalnja sekarang, jang berhubungan dengan tugas kita sebagai
penjusun Undang-undang Dasar, ialah merumuskan pikiran-pikiran,
pengertian dan maksud itu dalam suatu
mat-kalimat Konstitusi, akan menuliskan
semua jang terkandung tadi.

rumusan jang dengan kali-
makna, isi dan maksud dari

Saudara Ketua, Kornisi IV Panitia Persiapan Konstitusi menurut
laporannja, baru dapat menjadjikan perumusan sementara, disarn-
ping pernjataannja, bahwa belumlah tjukup penerangan ahli untuk
mengemukakan suatu runiusan tetap soal Wilajah itu, jang benar-be-
nar berharga sebagai ketentuan-ketentuan pikiran dalam suatu Kon-
stitusi. Pun dalam Sidang Pleno,Konstituante sekarang ini penambah-
an penerangan ahli jang, dimaksudkan untuk penentuan perumusan
seterusnja, belum djuga kita terima.

Oleh karena itu Siudara Ketua, menurut henrat saja, pernjataan
dan pengakuan Komisi Iv itu harus kita hargai dan tita saaari be-
nar-benar, agar kita tidak mengambil sesuatu keputusan, apalagi pe-
rumusan, jang belum dapat dipertanggung-djawabkan benar-benar.

p_qttrllun_g dengan itu, maka perumusan selandjutnja mengenai
so-at- Pitljah Republik Indonesia. baik kita kembalikan kepadi Ko-
misi IV Panitia Pe,rsiapan lrronstitusi, dengan tugas setjepat-tjepatnja
mendapat bahan dan keterangan ahti untuk bekal lang aipeftut<dn
bagi permusan tersebut.

Saudara Ketua,
IL Dalam hubungannja dengan perdjuangan kita dewasa ini

untuk memasukkan Irian Barat, jang niend6rong Konstituante untuk
mendjadikan atjara ini mendjacli atjara pertama dalam sidang ini,
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soalnja ialah: _Bagaim_ana Eita sebagai,Konstituante jang dipertjajai
menjusun undang-undang.Dasar kita, dapat memberi-du[ungin i,ra.perdjuangan segenap raxjat sekarang ini untuk memasukkan irian
Barat dalam Wilajah Republik Indonbsia.

untuk ini saudara Ketua, oleh karena sebagai tadi telah saja
k9ry_g\afa_n,_bahryq. Jak s_eorangpun diantara kita jang ragu-ragu akan
isi wilajah Bepublik Indonesia dan,bahwa apapun aiugi perlmusan
jang akan kita tetapkan nanti,'sudah pasti-akan mengaidung dan
memuat ketentuan- termasuknja Irian Barat dalam Wilajah Republik
Indonesia, maka. dengan tidak usah kita menunggu sel6sainja peru-
ryggal tentang itu, iang_masih _memerlukan bahan-bahan pen-erairgan
ahli itu, sekarang ini djuga kita bisa berbuat sesuatu-sesuai te-
ngan _maksud tita untuk mendukung perdjuangan memasukkan
Irian Barat kedalam pangkuan Republik rndonesia. Dan untuk ini,
maka__meqgrut pikiran saja, tidak ada djalan lebih baik sebagai De-
wan Konstituante untuk mengemukakan suatu resolusi, jang -menja-

takan:
,,Bahwa Irian Barat itu termasuk dalam wilaj.ah Republik In-
donesia. Dan kita Konstituante buldt berdjandji, akan menja-
takan hal itu kelak dalam Konstitusi jang sedang kita susun ie-
karang".

Hal ini sebenarnja tidak pernah diragukan oleh segenap rakjat
Indonesia

Saudara Ketua, dengan begini, maka pernjataan dukungan kita
kepada perdjuangan mernasukkan Irian Barat dewasa ini dengan dja-
minan pasti- termasuklja Irian Barat sebagai bagian dalam -wilaj-ah

In-donesia, dalam Undang-undang Dasar kita, tidak usah menunjgu
selesainja perumusan tentang itu.

Dan sebaliknjq, pekerdjaan kita menjusun perumusan mengenai
ini, _jang_ memerlukan ketjermatan dan ketelitian, tidak akan digu-
gupkan karena desakan kehangatan perdjuangan sekarang ini dan
dengan begitu nilai Konstitusi kita dengan perumusan-per.uniusan di-
dalamnja jang akan berlaku untuk selarna-lamanja, dapat tetap dipe-
Iihara. fetapi dibalik itu pastilah, bahwa kehangatan p-erdjuangan ini
SFan meqpengaruhi dan mendorong kita mentjepatkan pekeldjaan-kita sesuai dengan rasa tanggung-djawab jang ada-pada kita.

Djadi saudara Ketua, uraian saja itu bermaksud" mengusulkan:
Sqpqla penjusunan perumusan selandjutnja mengenai Wila-
jah Negara, dapat kita serahkan kembali kepada-Komisi IV
Panitia Persiapan Konstitusi, dengan tugas agar setjepat-tjs-
patnja mendapat bahan dan keterangan ahli untuk perumus-
an tersebut, ditambah dengan bahan-bahan uraian jang ter-
dapat dalam Sidang Pleno sekarang ini.
Supaja Sidang Pleno Konstiuante sekarang ini mengemuka-
kan suatu resolusi jang menjatakan, bahwa Irian Baiat Jang
lekar-a1g didjadjah Belanda adalah termasuk daerah 14'ilajaf,
lgnu_blit Indonesia dan kita menjatakan kebulatan djandSi
kita Konstituante, aka! menjatakan itu kelak dalam Unean!-
undang Dasar jang sekarang sedang kita susun.

1.
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Saudara Ketqa,, dengan begitu, mala tertjapailah sebagian nak-
sud kita jang terpenting mendjadikan atjara tentang Wilajah Negara
mendjadi atjara pertama.

Sekian pendapat Fraksi kami Partai Sosialis Indonesia (P.S.I.).

Ketua: Saja persilakan Saudara jang terhormat Rustama Ikrat.

Rustama lkrat: Saudara Ketua jang terhormat, dalam memper'
soalkan Wilajah Negara, saja tidak berpendapat lain, terketjuali me'
njatakan bahwa Wilajah Negara Republik Indonesia itu adalah Wi'
Iajah bekas Hindia Belanda dahulu- termasuk Irian Barat jang di'
masukkan dalam propinsi Maluku oleh Republik Indonesia tahun 1945.

Sajapu.n jakin bahwa diantara kita pasti tiada seorang djuapun
jang mempunjai keinginan melepaskan sebagian dari lVilajah Nega-
ra kita Republik Indonesia

Dalam pada itupun Kepala Negara dalam perlawatannja keluar
negeri dan begitu pula missi Pemerintah jang mengundjungi ne-
gara-negara lain, banjak berusaha mempopulerkan Wilajah Negara
kita, supaja dunia dapat mengetahui dengan sebenar-benarnja.

Kesemua itu adalah satu konsekwensi daripada perdjuangan
nasional menuntut claim Indonesia untuk mewudjudkan- kemerdeka-
an penuh

Dalam membahas laporan dari Panitia Pelapor Panitia Persiap-
an Konstitusi dan laporan dari Pelapor Komisi mengenai Wilajah
Negara, saja menemui 2 rumusan.

Hal adanja 2 rumusan itu dapat diketahui dalam laporan Pa-
nitia Pelapor Panitia Persiapan Konstitusi jang menjatakan seperti
berikut:

Kesimpulan:,,Setelah mendengar pembitjara-pembitjara dalam
membahas laporan Komisi IV, maka Panitia Pelapor berkesimpulan,
bahwa Panitia Persiapan Konstitusi dengan tjatatan-tjatatan tersebut
diatas dapat menerima laporan Komisi IV mengenai ,,Wilajah dan
Bahasa".

Untuk lengkapnja saja ulangi kedua rumusan termaksud diatas,
seperti berikut:
Pertama: Rumusan Pelapor Komisi:

,,Wilajah Negara Indonesia ialah Wilajah jang diliputi oleh Ne-
gara Republik Indonesia jang diproklamirkan pada tanggal L7
Agustus tahun 1945".

Kedua : Rumusan jang dikemukakan oleh sementara pembitjara
dalam Pemandangan Umum sekitar laporan Pelapor Ko-
misi:

,,Wilajah Negara Republik Indonesia sebagai realisasi revolusi
J.? Agustus tahun 1945 adalah Wilajah jang meliputi Wilajah
dibawah kekuasaan de facto dan de jure Hindia Belanda sebe-
lum tanggal 17 Agustus tahun 1945".
Saja jakin bahwa dari kedua belah pihak jang mengemukakan

rumusan itu mempunjai dasar dan maksud jang sama. Akan tetapi
dengan adanja rumusan kedua itu djusteru supaja dapat dihindarkan-
lah sesuatu tafsiran jang dapat merugikan terhadap perdjuangan
Bangsa Indonesia
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. . . Dalam pada itu. saudara jang terhormat soedijono Djojoprajitno
telah menjatakan setjara tegas, karena kedua-dua iumusair itu niasifr
bersifat sementara, suka diadakannja rumusan bersama untuk dapat
mengambil suatu rumusan tetap jang sifatnja abadi mengenai wila-jah Negara itu.

saja jakin bahwa kita sekalianpun bersama-sama mengehendaki
adanja rumusan llng sedemikian rupa, sehingga saja menfharapkan
supaja tidak diambil_ putusan dengan pemungutan suara mengenai
kedua rumusan tersebut diatas, tetapi ditjarftan djalan dengan-mu-
sjawarah diantara jang berkepentingan.

- . Mgngen_ai soal itu saja sendiri mengehendaki adanja perkawinan
daripada kedua rumusan iiu, supaja menlenai wilajah itir tbrmulering-
nja lebih tegas dan djelas dan bersifat memberi- bentuk jang njata
kepada tuntutan Revolusi tanggal 1? Agustus tahun 1945.

Dalam hal ini kiranjg patut untuk mendapatkan perhatian kita
bersama, hal-hal seperti berikut:
Pertama: Karena lamanja Pemerintah Djadjahan berada di Indone-

sia, jang dulu dinamakan Hindia Belanda, maka banjak
diantara rakjat didunia ini jang belum mengetahui be-
nar-benar dimana letak Indonesla dan mana-mana pula
batasnja.

Kedua : Pemerintah Keradjaan Belanda telah meinasukkan Irian
Barat didalam Konstitusinja sebagai bagian dari negara
nja.

Menurut hemat saja sikap Belanda jang membandel ini dan ma-
sih adanja negara-negara terfentu jang'menjokongnja, bukanlah su-
atu keadaan !a-qg kebetulan, namun karena kepentingan jang bersa-
maan diatas bidang kotonialisme, atau setidak-tidaknJa t6rpengaruh
oJeh p_ropaganda Bglanda jang telah rebih dahuru merentjanlmn ala-
Iinan kegiatan diplomatiknja-dimana-mana.

Dalam pada itu kiranja tidak mengherankan kalau Belauda se-
lalu.berpegangan dan mempopulerkan bpa jang dinamakan piagam
Penjerahan Kedaulatan kepada Negara hepublik Indonesia serlkatjang dilakukan dibandar scheveningen tanggal 2 Nopember tahun
1glgi sedangk_an didalam membentuk Negara-negara Bagian terlebih
dahulu Belanda telah memisahkan lrian Barat diri Negaia Indonesia
Timur dan menempatka_nnja langsung dibawah pemerintah Belanda,
sekalipun Pemerinfah Negira In"done"sia Timur dan rakjif lnoon.tit
t-etap menuntut dan menganggapnja Irian Barat itu sebagai bagian
dari wilajahnja.

Dalam apa jang dinamakan ,,Piagam penjerahan Kedaulatan',
itupun menjatakannja dalam pasal 2, bahwa Iriin Barat adalah dae-
rah,,statul quo" jang berarti:-,,Belanda melandjutkan kekuasaannja".
. . ___{itglja _ 

semua_ itulah_ jang membuat samar-samarnja tenting
isi wilajah Ne-gara Repubtik-Indonesia untuk negara-neg.ti tain 3ingmeniokong Belanda, disebabkan Belanda berpegangan pida hak stidia-
rah itu, sehingga oleh karenanja mungkin aitalsirlan'bahwa wilajirr
Negara lenubut< Indonesia. jang tertjantum dalam pasal 2 undairg-
undang Dasar sementara jang berbrinji: ,,Republik'Indonesia mel'i-



puti seluruh daerah Indonesia", ialah Wilajah Hindia Belanda dulu
minus Irian Barat sesuai dengan Piagam Penjerahan Kedaulatan.

Kekeliruan tafsiran inipun mungiin sekali, karena bunji Undang-
undang Dasar Sementara lg50 pasal 2 itu mengambil oper sebagian
daripada pasal 2 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia
Serikat, dalam mana dinjatakan daerah bersama itu diantara lain '

Negara Indonesia Timur jang dalam pembentukannja oleh Belanda
dipisahkan dari Irian Barat.

Untuk meniadakan kesan seluruhnja itu saja sekali lagi mengemu-
kakan, supaja dapatlah Konstituante sekarang ini menentukan ru-
uluSar:rumusan pokok jang tidak mungkin lagi ditafsirkan lain. Bah-
kan harus dengan tandes menjatakan bahwa Republik Indonesia jang
sekarang ini adalah Republik Proklamasi 17 Agustus tahun 1945 dan
tidak perlu untuk menggantinja dengan Republik lain.

Rakjat Pedjuang jang sadar jang membela Republik Proklamasi
17 Agustus tahun 1945 tidak pernah mer&sa kedaulatan itu diterima
dari Belanda. Bahkan tidak dapat nelupalran kepahitan dan kege-
tiran jang diterima dari Belanda.

Kenjataan selama perdjuangan kemerdekaan negara dan bangsa
djuga kita telah dipaksa dengan kekuatan sendjata dan potitik litjik
Belanda untuk memperketjil Wilajah Negara Republik Proklamasi
1? Agustus tahun 1945. Dengan Linggardjati, daerah Republik me-
liputi: Sumatera, Djawa, Madura, bahkan dengan Renville mendjadi
semakin ketjil pula jang diantaranja terdir! dari daerah minus. Dan
selain dari itu Belanda berusaha mentjekik Republik dengan blokka-
de ekonomi. Tetapi rakiat Indonesia jang tjinta kepada kemerdeka-
an dengan modal Republik Proklamasi 1? Agustus tahun 1g4b telah
dapa! mempersatukan kembali semua wilaiah jang terpetjahkan oleh
politik Van il{ook dan menjusun Negara Kesaiuai tiefrtiti.

Dari itu Konstituante harus dapat menampung kesadaran perdju-
?nga! rakjat jang harus rnendjadi bangsa jang djaja dan besar, da-
lam bentuk susunan pasal-pasal Konstitusi jang elastis dan luas.

Revolusi daripada tudjuan revolusi dengan diantara lain meng-
goreskan terang-terang tentang lvilajah Republik Indonesia itu me-
liputi bekas Hindia Belanda, rnaka ini berarti suatu landasan Belanda
dengan menempatkan angkatan perangnja di Irian Barat itu sebagai
_agressi dan dimasukkannja Irian Barat dalam Konstitusinja sebagai
lagiq dari Keradjaan Belanda, adalah tindakan pelanggaian terf,a-
dap kedaulatan Republik Indonesia.

saudara Ketua, mengenai penindjauan kembari semua traktat-iang teiah dilakukan oleh Belanda dengan negara-negara lain dan
kemudian menggantikannja dengan jang menguntungkln. saja dapat
menerimanja.

_ Tetapi menurut hemat saja hal itu bukan termasuk dalam bi-
dang pekerdjaan Konstituante.-Dqlam 

if{" itu-saja menundjuk kepada Undang-undang Dasar
sementara 1950 pasal l4b supaja pemeriritah membenlut paiitia un-
tuk mcndjalankan tugas sesuai dengan petundjuknja, dalam hal ini ter-
masuk penindjauan kembali semua trattat din perdjandjian tersebut
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diatas, agar sesuai dengan kebutuhan dan perkenrbangan Bangsa dan
Negara Republik Indonesia.

Sekian, terinra kasih.

Ketua: Dipersilakan Saudara Mr Djamaluddin Glr Dt. Singo
Mangkuto jang terhormat,

Mr Djamaluddin Gelar Datuk Singo Mangkuto: Assalamu 'alai-
kum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ketua jang terhormat,
sebelum saja memulai pidato saja ini, saja hendak meminta kerelaan
Saudara Ketua, untuk mengidjinkan saja berbitjara agak lama, karena
uraian saja agak pandjang.

Rapat jang mulia, sudahlah menurut alur dan patutnja, djika
lebih dahulu saja atas nama Fraksi saja Madjelis Sjuro Muslimin
Indonesia (Masjumi) menjampaikan penghargaan kami atas hasil jang
telah ditjapai Komisi IV Panitia Persiapan Konstitusi dalam menu-
naikan tugasnja mendjeladjah, menjelidiki dan mengolah masalah-
masalah jang bersangkutan dengan Wilajah dan Bahasa, laporan ten-
tang mana telah mendapat pensahannja pula dari Panitia Persiapan
Konstitusi pada tanggal 17 September tahun 1957.

Besar pula penghargaan kami terhadap pendirian dari Komisi IV
itu dalam menunaikan tugasnja, pendirian mana diambil atas penda-
pat, bahwa lebih baik meneliti beberapa soal setjara mendalam dari-
pada mendjeladjah semua persoalan setjara dangkal.

Dalam pandangan kami, pendapat jang demikian itu adalah pen-
dapat jang penuh diliputi perasaan tanggung-djawab terhadap rakjat,
jang mengharapkan terbentuknia suatu Undang-undang Dasar tetap,
jang bernilai tinggi dan jang bakal dimiliki dikemudian hari oleh
generasi jang akan datang. sebagai harta pusaka tinggi jang turun-
temurun.

Teladan jang demikian itulah, sejogianja mendjadi gedragslijn
kita seinua, agar kepertjajaan rakjat jang bersama-sama kita memi-
kulnja, tidak tersia-sia adanja.

OIeh karena itu dapat dimengerti apa sebabnja baru dua dari
Iima materi Undang-undang Dasar jang baru dapat diselesaikan oleh
Komisi IV dalam tempo jang lebih kurang 2 minggu lamanja.

Saudara Ketua, amat menarik perhatian saja sikap pikiran jang
agak berbeda'dari Komisi IV, dalam menghadapi masalah Wilajah
dan dalam menghadapi masalah Bahasa, perbedaan mana tampak
pada kenjataan, bahwa mengenai soal Wilajah, Komisi belum mema-
djukan proeve van formulering, berdasarkan tiga matjam p-okok
pertimbangan, sedangkan mengenai soal Bahasa, ada 8 buah ran-
tjangan perumusan jang diadjukan sebagai usul-usul.

Apakah Komisi IV berpentiapat, bahwa persoalan Bahasa lebih
sederhana sifatnja dari persoalan Wilajatr, saja tidak tahu, tetapi
jang pasti, ialair bah.wa Panitia Persiapan Konstitusi menghadapkan
Sidang Pleno Konstituante sekarang ini djuga kepada usul-usul ran'
tjangan perumusan mengenai Babasa.

Salah satu dari tiga pokok pertimbangan Komisi IV, untuk be-
lum mengadjukan rantjangan perumusan mengenai Wilajah, ialah
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bahwa bahan-bahan untuk perumusan itu harus diperlengkap dahu-
lu.

Memanglah Saudara Ketua, djika ditelaah laporan dari Komi-
si IV dan pembahasan-pembahasan jang diketengahkan para pembi-
tjara dalam rapat Panitia Persiapan Konstitusi pada tanggal 17 Sep-
tember tahun 1957, maka sukar saja menghindarkan perasaan saja,
bahwa pendjeladiahan iang sudah dilakukan itu belum tjukup men-
dalam, ibarat kata peribahasa orang Minang: ,,Mangaruak balun sa-
habih saung, maawai balun sahabih raso" dan ibarat kata pepatah:
,,Berlajar belum sampai kepulau, berdjalan belum sampai kebatas".

Dalam rangka pikiran untuk turut memberikan ,,diepte dan
breedte" kepada pendjeladjahan masalah Wilajah, dengan menam-
bah bahan-bahan jang diperlukan itulah, saja menjediakan uraian
laja ini dengan harapan dapat bermanfaat sebagai latar belakang
dari perumusan jang bakal disusun uanti mengenai Wilajah.

Dalam uraian saja ini, saja tidak mengikuti sistimatik pembahas-
an dari Komisi IV, jang pada pokoknja dibagi atas tiga tingkatan:

1. Definisi ,,Wilajah Negara".
2. Isi ,,Wilajah Negara" dan
3. Perumusan rantjangan pasal dalam Undang-undang Dasar' mengenai ,,Wilajah".
Saja akan mengemukakan persoalan penting tentang ,,Wilajah"

dan akan memberikan empat tingkatan pada uraian saja ipi, jaitu:
1. Pemakaian istilah Wilajah
2. Wilajah dalam hukum internasional
3. Tapal batas negara kita menurut traktat-traktat
4. Soal Irian Barat.

1. Pemakaian Istilah Wilajah.
Dalam Komisi Iv, sebenarnja soal pemakaian istilah wilajah

ini sudah disinggung djuga, begitu pura 
- 
daram rapat panitia per-

gign_an Konstitusi tanggal-16 september tahun 1gb?, soal tersebut
!:ttl mendapat perhatian pula dari saudara sefraksi saja, saudara
H. Hoesein.

Pada_pakoknja, baik Komisi IV maupun saudara H; Hoesein,
menandeskan adanja, atau setidak-tidaknji menginginkan diadakan-
nia perbedaan pengertian tehnis diantari istilahl-ist-ilah: ,, wilajah"
dan ,,Daerah".
. .fli" sendiri saudara Ketua, menjetudjui penuh pendapat jang
demikian itu. sebenarnja_ pengeriian kidua trad itu pahi nalet at"ii
sama dan kedua-duanja berasal dari bahasa Arab. I{amun demikiin
dalam..pemakaial- t_ehn!q, sejogianja dibeda-beda[an pengertian ke-
dua istil.al itu, Wilaiah Negara untrit menundjukkin seiurritr territoor
negara kita, sedangl?n Daerah untuk menuidiukkan bahagian dari
l9gara, halmana dalam undang-undang Dasir sementafr tahun
1945 dan tahun 19.50, mendapat-perbediannja hania tlengan iltilarr
,,daerah Indonesia" dr!. ,,dairahhaerah beiar aan r<ffi;;. nl.i[i-pul diluar kebiasaa.n, k-enjataannja__pe]bagai qeraturan pe.unoang-
undangan- organik kita, d_iantaran5i UirOanf-unitang No. fZfsSZ-6;,-
tang undang-undang pokok pemerintah baerah "tahun ibei, un-
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dang-undang No. 19/1956 tentang Undang-undang Pemilihan Ang-
gota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, telah menggunakan istilah
Wilajah untuk menundjukkan seluruh territoor Indonesia, meskipun
istilah ini tidak dikenal dalam Undang-undang Dasar Sementara ta-
hun 1950.

fidaklah berkelebihan kiranja, djika saja meminta perhatian
Saudara-saudara disini, kepada pendielasan pasal 1 dari Undang-un-
dang No. 1/1957 jang saja citeer disini:
1. Istilah ,,Daerah" dalam Undang-undang ini, dipakai sebagai satu

istilah tehnis, untuk menjebut dengan satu perkataan apa jang
dimaksud oleh Undang-undang Dasar Sementara (pasal 131
ajat 1) dengan anak kalimat ,,daerah besar dan ketjil jang ber-
hak mengurus rumah tangganja sendiri (autonoom)".
Dalam Undang-undang ini diberikan dasar hukum kepada isti-
lah baru ,,Daerah Swatantra" jang berarti ,,daerah outonoom"
istilah mana sudah dipakai dalam surat-menjurat resmi.
Berhubung kata ,,Daerah" itu dalam Undang-undang ini di-

pakai sebagai satu istilah tehnis jang mempunjai isi jang tertentu,
maka kata ,,daerah" Indonesia sejogianja disebut ,,Wilajah" Indo-
nesia.

Saudara Ketua, tidak perlu kiranja pendielasan ini saja djelas'
kan pula, karena tjukup terang apa jang dimaksudnia.

Djadi berhubung pula dengan kenjataan, bahrva hukum posi'
tif kita, sudah menggunakan istilah Wilajah Indonesia untuk me;
nunrijukkan seluruh tenitoor Negara Indonesia dan menggunakan
istilah ,,daerah" untuk memaksudkan daerah swatantra dan daera.h
istimewa, tidaklah salahnja djika nanti dalam Undang-unddng Dasar
kita, kedua istilah tersebut dipakai dalam arti jang sama maksudnja
dengan pasal 1 dan pasal 2 Undang-undang No. 1/1957.

2. Wilajah dalam hukum internasional:
Saudara Ketua, tidaklah dapat disangkal lagi, bahwa salah sa-

tu unsur dari negara ialah Wilaiah. Baik menurut adjaran jang me-
ngatakan, bahwa negara barulah ada menurut hukum, apabila su'
dah ada 3 matjam anasir, jaitu, ada rakjatnja, ada wilajahnja dan
ada pemerintahannja, maupun menurut pasal 1 dari Montevideo
Convention of 1933 the Rights and Duties of States, jang berbunji:
,,The States as a person of international law should possess the
following qualifications:

a) a permanent population;
b) a defined territory;
c) a Government; and
d) a capacity to enter rinto relations with other States", rvi-

lajah adalah satu unsur pokok dari negara.
Saja disini tidak akan memberikan suatu definisi tentang Wi-

lajah Negara, baik jang dapat saja citeer dari pengarang-pengarang
ternama dalam lapangan hukum internasional, maupun jang saja
susun sendiri, oleh karena umumnja ada pendapat dikalangan or:rng-
orang jang berilmu, bahwa suatu definisi ada sadja kekurangannja
untuk mentjakup segala unsur-unsur dan fakta-fakta dari sesuatu
jang diberi definisi itu.
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Ketjuali itu, untuk mendapat suatu definisi jang ekzak dirasakan
sukar, oleh karena tiap definisi tidak terlepas dari pandangan jang
subjektif dari pembuatnja. Meskipun demikian, tidak kurang pula
p_engh.qrgaan saja terhadap ichtiar dari Komisi IV Panitia Persiapan
Ko_nstitusi, _untuk menemukan suatu definisi tentang Wilajah, jang
dalam pandangan saja lebih bersifat suatu omeseharijving dari 6agi-
an-bagian pokok ataupun isi dari suatu lVilajah.

Penghargaan saja atasnja ialah oleh karena apa jang dinamakan
definisi sementara itu, sudah dapat didjadikan pegangan ,kerdja ba-
gi Komisi IV.

Saudara Ketua, meskipun diruang Sidang Konstituante ini, te-
lah menggema dan masih akan menggema pertjaturan paham-paham
jang menganut teori-teori tentang Kedaulatan Rakjal Kediulatan
Negarh, Kedaulatan Hulrum dan Kedaulatan llahi, fetapi jang saja
kira ,sudah terang, ialah adanja keinginana kita bersama untuk me-
melihara negara kita sebagai negara jang berdaulat. Andaikata ada
keinginan dikalangan kita jang bertentangan dengan maksud un-
tuk memelihara negara kita sebagai negara jang berdaulat, maka
pastilah akan sia-sia pekerdjaan kita menjusun Undang-undang Da-
sar jang permaneu,-Suitri 

negara jang souvereign, jang berdaulat, hendaklah meru-
pakan quatu masjarakat hukum jang mempunjai tiga djenis kompe.
leqsi, _jaitu jang bersifat perorangan (persoonlijk), jang bersifat
kebendaan (zakelijk) dan jang bersifat kewilajahan (t6rriioriaal).

Sebab itu Saudara Ketua, apabila kita membitjarakan wilajah su-
tau negara, tidaklah terlepas hu6ungannja dengan liedaulatan dari rne-
gara jalg bersangkutan. Begitu eratnja hubungan wilajah dan kedau-
latan itu, sehingga ada adjaran tersendiri dalam bidang hukum
internasional, jang dinamakan ,,Territorial Sovereignty", jang me-
nundjukkan, bahwa didalam wilajahnja, suatu negara melakukan juris-
diksi terhadap orsng.orsng dan milik, dengan meng-uitsluiten nega-
ra-negara lain. Apabila ditanjakan, sampai dimana batas territorial
souvereignity suatu negara, maka jang ditanjakan sebenarnja adalah.
dimana dan sarnpai dimana tapal batas suatu negara. Dalam uraian
saja selandjutnja nanti, akan saja djadikan uraian tersendiri, hal jang
mengenai tapal batas negara kita.

Saudara Ketua, Komisi IV telah menjebuthan 3 bahagian pokok
dari suatu wilajah, jaitu; daratan, lautan dan ruang angkasa diatas-
nJa-

Saja menumpang pada pendapat ini, karena umumnja ditentu-
kan bahwa wilajah hukum suatu negara adalah daratan, lautan dan
ruang angkasa, dengan tjatatan, bahwa kata ,,lautan" dalam hubungan
ini lebih baik diganti dengan kata ,,perairan", karena termasuk dalam-
nja sungai-sungai dan terusan-terusan.

Sudah mendjadi pengetahuan kita semua, bahwa bahagian-baha-
gian lain dari wilajah suatu negara, ialah tapal batas, sungai-sungai.
perairan-peralran territoriaal, selat-selat, teluk-teluk, continental shelfs
dan terusan-terusan, jang merupakan djuga wilajah hukum dari ne-
gara jang bersangkutan tentunja menurut. ketentuan-ketentuan
umum, jang berlaku dalam bidang hukum internasional.
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saja katakan menurut ketentuan umum jang berlaku dalam bi-
dang hukum internasional, oleh karena dalam pertumbuhan hukurn
internasional sendiri dilihat adanja gedjala-gedjala jang berupa ke-
ketjualian dari ketentuan-ketentuan umum tadi.

_Norwegia, swedia umparnanja menuntut batas perairan territo-
riaal 4 rnil djauhnja dari garis pasang surut dipantai, sedangkan
negara Belanda pernah mentjoba dalann tahun l8gg untuk mdnga-
djak legara-negara lain menggunakan djarak 6 mil, untuk masa da-
ryp-djarak mana qntu_k pqsa.perang bisa ditarnbah sampai 12 mil.
Adjakan -nega_ra Belanda ini, tidak mendapat sambutan diri negara-
negara lain ,dan sedjak itu kehasratan dalam dunia internasional
untuk menambah djarak lebih dari 3 mil makin kendor.

Demikianlah pada saat sekarang semua negara diatas dunia ini,
ketjuali_Norwegia, Swedia, Spanjol-dan Portugal, berpegang teguh
kepada_ketentuan klasik jang ditetapkan dasarnja oleh-Bynkirshoek
p?da tahun 1703 dalam bukunja: "De dominio maris disserlatio", mes-
kipqn criterium jang dipakai oleh Bynkershoek, jaitu djarak tembakan
meriam pantai iang dikirakan 3 mil djauhnja itu sudah tidak terpakai
Ia_gi, apalqgi dalam djaman kita sekarang ini jang sudah mengenal
adanja peluru balistik antar-benua.

Demikianlah dalam tahun 1924 International Law Association
menerima pula, djarak 3 mil itu.

criterium lama sudah tidak terpakai lagi, oleh karena soar pe-
n-gq?sa-an meriam itu irrelevant bagi hal mengakui atau tidaknja Ju-
risdiksi su-at-u negala atas perairan territoriaal. Persoalan satu-satunia
sekarang ini ialah berapa djarak jang diperlukan, untuk memenuhi
motif-motifr mengapa suatu negara diakui jurisdiksinja atas perair-
an territoriaal.

saudara Keiua, seb-agai diketahui dalam peraturan peruntlang-
undaqsaq jang berlaku bagi tanah air kita, jaitu dalam pisat 1 da;i
,,Territoriale zee en maritieme kringen ordonantie 198g", ditentukan
pula,_ bahwa perairan territoriaal kita djuga B mil djaraknja.

. Kami berpendapat, bahwa djarak B mil ini, sesuai dengan ke-
tentuan umum dalam hukum internasional, buat sementara dipegang
teguh untuk penentuan jurisdiksi negara kita, dengan tjatatan,-bihwa
djjka kemudian ditemui alasan-alasan jang tepat unluk menuntut
lebih dari 3 mil, bisa sadja ketentqan itu ditempatkan, dalam hukum
nasional kita, ketjuali kalau karenanja timbul reaksi keras dari ne-
gara-negara lain.

saudara Ketua, salu hal jang penting dan jang menarik perhatian
Fraksi kami dari pendjeladjahan Komisi IV, ialah adanja sbmentara
kehasratan untuk menjatakal lautan/perairan diantara- pulau-pulau
|i!a. ryasgk wilajah Negara Indonesia.'Bahwa jang dimaksud disini,
ialah !rLt lep3s_ (de.vrije zee, high seas) jang bera-da diantara pulau-
pulau kita, adalah terang, karena peralr-an-perairan territoriail me-
mang sudah berupa bahagian dari rvilajah 

-kita.

Dengan tidak mengurangkan. kekagunan kami terhadap pemi-
kT?n iang super-b_erani itu, Fraksi kami tidak bisa mengikuti a'i"t.n
pikiran. jang demikian itu, tegasnja tidak setudju tlengin pendiriin
tersebut.
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Menjatakan laut lepas itu mendjadi wilajah kita, berarti kita
rnemiliki laut lepas itu dan pemilihan ini adalah bertentangan de-
ngan hukum internasional: Laut lepas, adalah terbuka buat pelajaran
dan perikanan semua bangsa.

Bahwa ada pemikiran jang hendak memiliki laut lepas itu, tidak
mengherankan saja, karena dalam sedjarah hukum internasional
memang pernah ada idee tentang ,,Mare Clausum", jang dilanceer
oleh Selden dalam tahun 1635 dan jang bertentangan dengan idee
tentang ,,Mare Liberum" jang diadjarkan oleh Hugo de Groot. Idee
,,Mare Clausum" ini, jang sebenarnja lahir dibawah tekanan politik
Karel I, dipergunakan Inggeris dalam tahun 1636, untuk menjatakan
bahwa laut disekitar kepulauan Inggeris, adalah miliknja dan karena
itu dikeluarkan larangan untuk menangkap ikan tanpa lisensi. Se-
djarah membuktikan, bahwa Inggeris kemudiannja tidak bisa mem-
pertahankan pendiriannja itu.

Saudara Ketua, telah kita ketahui pula, bahwa sedjak idee ,,Mare
Liberum" itu dilanceer oleh Hugo de Groot, semud negara mengakui,
bahwa laut lepas itu adalah terbuka buat keperluan pelajaran dan
perikanan semua bangsa dan kemudian sesudah peperangan dunia
pertama, mendjadi salah satu dari 14 punten dari Wilson, kemudian-
nja lagi, dimasukkan dalam Atlantic Charter 14 Agustus tahun 1941.

Sekarang saja bertanja Saudara Ketua, apakah dengan bertier-
min kepada kegagalan Inggeris mempertahankan idee ,,Mare Clau-
sum" itu dan dengan mengetahui bahwa idee ,,Mare Liberum" itu
rnendapat dukungan kuat dari dunia internasional, kita akan berani
melanceer lagi suatu idee sematjam jang dilanceer oleh Inggeris itu?

Saja tidak berani Saudara Ketua dan Fraksi saja djuga tidak
berani, karena bukan sadja hal itu akan bertentangan dengan ,,de
algemene rechtsovertuiging", tetapi djuga adalah mendjadi kenjata-
an, bahwa beberapa buah kapal perang jang kita punjai itu tidak
akan dapat mendjaga nanti ,,the territorial souvereignity" dari ne-
gara kita, bilamana seluruh laut lepas diantara pulau-pulau kita di-
njatakan bahagian dari Wilajah Negara kita.

Ketjuali itu amat disangsikan, apakah tindakan demikian dari
pihak kita akan diterima baik oleh negara-negara lain.

Dalam rapat Panitia Persiapan Konstitusi tanggal 16 September
tahun 1957, jang membahas laporan Komisi IV, ada pembitjara jang
mengehendaki, supaja ,,Continental shelf" dibawah laut, djuga di
njatakan mendjadi bagian dari Wilajah Negara.

Saudara Ketua, proklamasi Amerika Serikat tahun 1945 tanggal
28 September, jang bunjinja menjatakan, bahwa "the national re-
sources of the subsoil and seabed of the continental sheU beneath
the high seas hut contiguous to the coast of the United States", ter-
masuk Amerika Serikat jang selandjutnja akan rnendjalankan ju-
risdiksi atasnja, menlang telah menggairahkan beberapa negara
Iain untuk menjaiakan ,,continental shelf"nja termasuk wilajahnja
masing-masing. Jang kita ketahui ialah proklamasi-proklamasi Me-
xico tanggal 29 Oktober tahun 1945, Argentinia tanggal 11 Oktober
tahun 1946, Chili tanggal 23 Djuni tahun 1947, Peru tanggal 1 Agus-
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tus tahun 1947 dan bukan mustahil nantinja akan diikuti pula oleh
negara lain-lain.

- I{gngingat perkembangan hukum internasional kedjurusan itu,
maka {m\qi saja dalam prinsip, bisa menjetudjui ,,contin-ental shelf';
i_qng aqa dibawah laut lepas ,,diantara dan dGekitar kepurauan kita
dinjatakan mendjadi bagian wilajah kita, karena hal ini, inalah sesuai
dengan,,de algemene rechtsovertuiging" dalam dunia'internasional.

Bukan tidak mungkiq, bahwa negara kita jang sudah kaja-raja
ini masih menjimpan lagi kekajaan berupa mineial dalam continentil
shelf kita.

saudara Ketua, sampailah saja kebagian uraian saja jang menjing-
gung soal:

3. Tapal-batas negara kita menurut haktat-traktat jang ada.

sepandjang pengetahuan saja, sedjak proklamasi kemerdekaan
kita, pemerintah kita belum membuaf traktat-traktat baru dengan
negara-negara lain.tentang tapal-batas Negara Indonesia.

Menurut pendjelasan dari undang-undang Dasar sementara, jang
dimaksud dengan daerah Republik Indonesia ialah daerah Hindia Be-
landa dulu.

Ini sudah djelas dan karena itu ligging Negara Indonesia, ada-
Iah sebagai ketentuan resmi jang termuat- dalam ,,Regerings-alma-
nak voor Nederlands Indi6" tahun 1g3g, halaman B, jaitu diantara
9'_ g"ri lintang utara (6" N.B.) dan 11o garis lintang selatan (11"
?.8.-), -serta diantara 95' dan 141" garis budjur Timur (O.L.). Wi,
lajah Negara Indonesia, meliputi sumatera dengan pulau-pulau seki-
tarnja; kepulauan Bintan atau Riau; kepulauan Lingga; kepulauan-
kepulauan Karimun, Tambelan, Anambai dan Natuna; Bangka dan
Bitjton dengan pulau-pulau sekitarnja; Djawa dan Madura dengan
pulau-pulau sekitarnja; Kalimantan, ketjuaU bagian-bagian Utara dan
Barat Laut, dengan pulau-pulau sebelah Selatannja; sulawesi dan se-
mua pulau lain sebelah rimur Kalimantan atau Djawa sampai garis
1_41'_ budjur Timur; semua pulau sebelah selatan kepulauan solor
dan Mindanao sampai 11o garis lintang selatan, ketjuali Timor Delhi.

saudara Ketua, sumber resmi untuk mengetahui bagaimana dja-
lannja tlpql batas.negara kita, ialah traktat-traktat dan persetudju-
an-persetudjuan lain, jang dibuat oleh Keradjaan Belanda dengan
negara-negara jang mempunjai daerah-daerah jang berbatasan de-
ngan Hindia Belanda dulu dan jang menurut persetudjuan dalam
Konperenqi Medja Bundar, harus masih dipandang berlaku untuh:
Republik Indonesia.

Traktat-traktat tersebut adalah:
le. Traktat London, tanggal 1T Maret tahun 1824 (staatsblad tahun

1825 No. 19);
2e. Traktat s'Gravenhage, tanggal 2 Nopember tahun 1B?1, (staats-

blad tahun L872 No. 94);
3e. Traktat London, tanggal 21 Djuni tahun 18g1 (staatsblad tahun

1892 No. 211);
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4e.

5e.

6e.

7e.

8e.

Traktat s'Gravenhage, tanggal 26 Maret tahun 1g2g (staatsblad
tahun 1930 No. 375);
Traktat s'Gravenhage, tanggal 16 I\{ei tahun rggb (staatsblad ta-
hun 1895 No. 220);
Pertukaran Nota di tondon, tanggai 14
(Staatsblad tahun tr98? No. b69)t
try\te! Lissabon, tanggal Z0 April tahun
1860 No. 10U;
Traktat Lissabon, tanggal 10 Djuni tahun
1894 No. 81);

September tahun 1936

1859 (Staatsblad tahun

1893 (Staatsblatl tahun

9e. Traktat s'Gravenhage, tanggal 1 oktober tahun 1g04 (staatsblad
tahun1906N-o.194joncto-tahun1909No.214)...
{t{e-ngenai traktat-traktat itu, baiklah nanti dalam pendjelasan

lesmi dari wilajah diopnemen ,dan karena itu saja usrilkan sexsi
Research Sekertariat Konstituante menghimpun staatsblad-staatsblad
jang saja. sebutkan itu. :i

4. Irian Barat.
saudara Ketua,_ialg terpenting-bagi kita untuk mendapat per-

hatian, ialah rraktat.s'Gravenh_age dari-tanggal 16 Mei tahuln tggs,
lals m_e1gatu.r perbatasan Hinclii Beranda dltu aengan InggeriJ ai-
pulau Irian dan Pertukaran Nota di Inndon diantlra DdA Besar
Felanda dgggqn_ Hig{r commissioner Australia tanggal 14 septem-
ber tahun 1936 staatsblad tahun r9B? No. 569), men!6nai perraiaiin
Itig Barat de.ngan Australia, jang ,mendapai' Irian- Timrir sebelah
Selatan sebagai Mandated rerriiory of NewlGuinea dari Inggeris. 

-

. . 
J3ne agak- ggl?p sekarang ini dan mengehendaki peiieudit"n

dari Pemerintah kita, bagaimana konon perbltasan lria'n liarri a.-
lgal Iriry Timur sebelah utara, jang pada tahun lggb masih men-
djadi milik sebuah maska-py.Djermln Jailtu: ,,Nieu Guinea xompanie;,
jang _k-eryudian berptrdg]q tangqr .kelada iiemerintah o;ermin ain
sesudah Perang Dunia Kesatu-dipindbhkan lagi oteh L,eigue of Na-
tlo-ns dari tangan J)jerman- ketangan Inggeris. Sari Inggerij t.rnuoirn
dalam tahun 1921 disera,hlan_tagi t<epida Austraua, iima narn;i-oe-
lg?n frian Timup sebelah selatan. -sepandjang 

pengetatruan" kiii,
Belan{a. tidak pernah mengadakan perjetudjuai tipai batal itu ae.
ngan Djerman.

Bukan tidak mulgkian Beranda sudah rnengganti persetudjuan
tentang batas Irian Barat itu dengan Australia -d-imana oiatui pei-
batasan Irian Barat de_ngan Irian fimur, baik jang bagian utarinja
rylupuq jqg bagian selatannja dan dengan di:mii<ian-telah menii-
dakan traktat dan persetudjuin lama, jaig bagi kita juridis m-;rih
berlaku penuh, meikipun Iiian Barat naiih riendjadi' oaeiari:pei-
sengketaan.

Ketjuali 
_ 
itu. tindakan Pemerintah Belanda ,,menganschluss"Irian Barat dalam- un-dan-g--undang^ lasq1nj.a men5atikan"rag r,upr-

da kita, bahwa Belanda daram rriti tetiilnja tidair reta meftpriiirn
Irian__Barat, dari _tjengkeraman koloniaiisnienja. , .,

Ketentuhn daldm Konperensi Metrja Bundir, bahwa dalam'wak-tu setahun sesudah pemulihan kedaulitan tanggal 2? Desember ta-
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hun 1949, masalah Irian Barat akan diselesaikan dengan djalan pa-
tut dan rukun, sudah lama diterdjang oleh Belanda.

Saudara Ketua, Fraksi kami tetap mendukung penuh claim na-
sional kita tentang Irian Barat dan karena itu dalam hubungan menju-
sun Undang-undang Dasar ini, dalam prinsipnja menjetudjui suatu
perumusan jang tidak mengeluarkan Irian Barat dari Wilajah In-
donesia. Undang-undang kita mengenai pembentukan propinsi Irian
Barat adalah pula tindakan positit dalam bidang hukum negara ki-
ta, untuk menantang Belanda, jang setjara mengadakan traktat ba-
ru dengan Austrdia dan jang ,,menganschluss" Irian Barat dalam
Undang-undang Dasarnja, setjara geruisloos memasukkan Irian Ba-
rat kedalam pangkuan keradjaannja dan dengan demikian memberi.
kan sifat kekuasaan de jure-nja atas Irian Barat.

Sebab itu dalam penjusunan perumusan pasal Undang-undang
Dasar qengenai Wilajah Negara kita, sudah tidak mungkin dike-
luarkan Irian Barat, karena mengeluarkan lrian Barat dari-pangkuan
wilajah Negara kita, berarti kita berbalik surut dari ketentuan hu.
kum positif hita sekarang.

_ Mengeqa! agne!-aspek lain dari soal Irian Barat akan dibitjaqa-
kan nanti oleh saudara sefraksi saja, saudara Mohamad Pattisahusi-
ya. ,Mengenai sifat perumusan itu sendiri kami menjetudjui sifat
flexibititeit, asal sadja djangan karena itu hilang kedjernihan pe-
ngertiannja. :

Saudara Ketu9, adapun mengenai adanja aspiransi-aspiransi nasio-
nal lain, jang terbajang dalam Komisi IV; kami setudju kepada pe-
mikiran, untuk menjerahkannja kepada kebidjaksanaan potitit Pe-
merintah kita dimasa depan, oleh karena kita sekarang masih berada
dalam taraf konsolidasi-proses.

Sekianlah Saudara Ketua dan saja mengaturkan maaf karena
telah banjak meminta kesabaran Rapat jang terhormat ini, mende-
ngarkan uraian saja tentang apa jang dinamakan atjara ringan.

Assalamu'alaikum warahmatullani wabarakatuh.

Ketua: Saudara jang terhormat Radja Kaprabonan.

Radja Kaprabonan: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabaraka-
tuh! saudara Ketua jang terhormat, terlebih dahulu saja menjampai-
kan utjapan terima kasih atas kesempatan jang diberikan pada slja
untuk berbitjara dalam Pemandangan Umum ini.

saudara Ketua, sebagaimana jang telah dibitjarakan oleh bebe-
rapa saudara-saudara jang terhormat para pembitjara dalam Peman-
dangan umum ini, nrengenai wilajah Negara kita Indonesia itu, ham.
pir bersamaan pendapat dengan pendapat saja, hanja dengan singkat
jang akan saja kemukakan dalam Pemandangan umum ini, sekedar
pg.ldapat ialah untuk menambah pendapat-pendapat dari para pem-
bitjara.jang telah dikemukakan itu. Jaitu ukuran dan luasn-ja wiLjarr
jang dikuasai oleh Negara Indonesia jang meliputi pulau-fulau, !u-
nu_ng-gun_un_9, angkas_a, lautan, daratan daerah-daerah Propinsi, Kare-
sidenan, Kabu_paten, Kewedanaan, Katjamatan, Desa, Kotafradja, Swa-
pradia dan sebagainja, kalau tidak salah luasnja Negara rndodesia itu
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seluruhnja_kjra-kira ada ?35-805 mil persegi, Irian Baratpun sudah
termasuk dalam lingkungan wilajah Negara kita Indonesia. Hal ini
saja kira tidak mudah dapat diubah-ubah atau ditambah atau diku-
rangi perbatasannja jang .tqda! ada dalam peta-peta negara jang
mana tentunj.a- m.enurut, g.ellogi dan setjara grcnilig nanti tin-ggai
memperintji isi-isinja wilajah jang melpuUnliitu.

, sekian sadja pidato saja akan saja sudahi karena mengingat
pada waktu.

' 'Demikianlah saudara Ketua jang terhormai, jang saja kemuka-
kan itu tadi ialah d_a1i Ftqksi saji se-orang airi feipe-noiiin tJnsafi-
tengah mewakili.rakjat sebagianbesar jang tidak ferpartai jangise-
dang saja wakili dalam sidang Madjelis fronstituant6 ini.

Terima kasih.

Ketua: Dipersilakan Saudara Andelo jang terbormat.

Drs A.R.n. Andelo: Saudara Ketua dan Rapat Konstituante jang
PYli!' setelah mempeladjari hasil-hasil pekerdjaan Komisi Konstitusl
IV, Fraksi Katholiek tidak lupa pula -menjatakan 

penghargaannja
j-ang 

.le_sar_ terhada-p usaha-usaha Komisi teisebut jing-tela-h meir-
djeladjah dan membahas masalah rvilajah Negara, s-ehingga masalah
itu kini telah mendjadi lebih sederhana dari semulanja,' sehingga
Pleno sekarang telah mempunjai pegangan jang bergrina dal-am
mengusahakan penjelesaian.

Ivl-e1_seqai,perumu{ian-perumusan sementara jang disadjikan oleh
Komisi IV Fraksi kami menjatakan pendapatnja-se5agai b6rikut:
1) Pertama-tama kami hendak mengusulkan supaja istilah wilajah

Negara jang kini telah lazim dipakai, ditetap[an mendjadi istiiah
" jqng lesmi dan tepat .untuk 

-menundjuk- seluruh iingkungan
atau luas tanah daratan, air dan ruang angkasa jang berada
dibawah kekuasaan sesuatu negara jang-berdaulat dan djangan
fgldaknja dipergunakan istilah,.daerah negara" sebagaimana
kini terdapat didalam Undang-undang Dasar Sementara.-
Kami dalam kesempatan ini tidak akan mempersoalkannja lebih
landjut, tetapi hanja menjarankan sadja, agar pleno menugas.
kan \epada Panitia Istilah untuk menluhjaunia dan menentulan
pendiriannja terhadap penggunaan kedua istilah ini.

2) Mengena_i. definisi sementara untuk wilajah Negara, kami dapat
menjetudjui definisi jang telah dibuat otetr romisi Iv dengan
tjatatan sebagai berikut:
a. Istilah de _jure dan de facto kami anggap sebagai pendjerasan

lebih landjut dari istilah kekuasaan, Kekuasaan- itu supaja
s_emp_urna memang haruslah memiliki sjarat-sjarat de facto
dan de jure. P_jika tidak, maka kekuasaab. itu disengketakan.
Umpamanja: Kekuasaan kita atas Irian i3arat hanja--de jure,
tidak sempurna; kekuasaan Belanda sebaliknja 

-atas 
Irian

Barat hanja de facto, kekuasaannja atas lrian-Barat itu di-
sengketakan, djadi tidak sempurna pula. Djadi kekuasaan
jang sempurna, dengan sendirinja haruslah de facto dan de



jure. Hal itu tidak perlu disebut lagi. Hanja oleh sesuatu haljang tidak normal de fatco dan de jure perlu djuga dinja-
takan. Dal3m h-a| ini pe{u ditegaskan, bahw'a ini meniimpang
daripada jang biasa. Dalam hal jang.dibitjarakan, pe-negiasan

{"plt dinjatakan de_1g,an hanja menempitkan de-jurJ dan
de facto dalarn pendjelasan undang-uncling Dasar jang ber-
sangkutan.

b. Kamipun setudju bahwa laut/perairan dan ruangan angkasa
'jang bersangkutan -dimasukkan kedalam kekuaJaan nigara,
asal sadja djangan bertentangan dengan ketentuan-ketenluan
jang berlaku didalam bidang hukum internasional.

3) Mengenai defisini sementara untuk wilajah Indonesia, Fraksi
kami dapat menjetudjui supaja dipergunakan untuk sementara
perumusan:

.,,wilajah Negara Indonesia adalah wilajah jang meliputi selu-
'ruh wilajah lrekuasaan 'Hindia Belanda senetum proklamasi
77 Agustus tahun 1945".

Kami tetangiand !*t; daerah Irian Baratpun sudah djeras
tersimpul. dalam p_ngkaian kata-kata ,,seluruh wilajah". Djika di-
kehendaki, maka dalam pendjelasan undang-undang Dasar ninti lri-
an Earat dapatlah sekali lagi dengan tegas dinjatakan adalah dae:
rah Negara Indonesia.

- _ Kami mengakui, bahwa kata ,,Hindia Belanda", mungkin menim-
bglkan perasaan. jang kurang enak, tetapi dibalik itu kami berkeja-
kinan, !.r!*q pemakaian kata tersebut iauan baik dan tepat untut<
menundjuk dengan tegas dan djelas wilajah manakah jrnE terletak
dibawah kekuasaan Negara Indonesia. Tambahan pula, dilitit dari-
pada_ s9g_i pdjqrah kenegaraan kita, Indonesia adalah rechtsopvol-
ger dari badan hukum rlindia Belanda almarhum, jang dimasa hidup-
nja telah niengadakan banjak persetudjuan internasional mengenii
batas-batas ryilajqhnj1 -pers_etudjuan-persetudjuan mana hinggi kini
masih tetap berlaku. Djika Indonesia-itu kita-njatakan tidak-Ilin da.
_rlpada Eindia Belanda dahulu, maka dengan sendirinja batas-batas
Negara Indonesia sekarang ini sudah djelas. Demikianlah usul kami
mengenai perqmusan sementara tentang isi wilajah Negara Indo-
nesra.

- D$amping itu kami menjokong usul Komisi IV untuk mengun-
{"ng ahli-ahli tentang hukum lautanr,perairan dan angkasa, sdUal
daripadanja- dapatlah kita memperoleh bahan-bahan jang mungkin
berguna kelak untuk menjusun pasal-pasal jang bersingliutan dlida-
lam Unclang-undang Dasar.

- 
Mengenai perumusan achir tentang wilajah Negara RepubLiJ<,

Fraksi kamipun berpentiapat, bahwa kini belumlah tila waktunja,
!gr-!ub1tpg, masih adanja beberapa soal lain jang harus diselesaik'an
lebih dahulu. umpamanja: Bentuk Negara aan tiin sebagainja.

-Tg."r permusjawaratan kita kini hanjalah untuk memberikan
aandujding (penundjukan) daripada wrrajali jang-fisik daripada Ne-
gara -kita._,Mengenai perumusan pasalnja pada waktunja nanti da-
pat dilakukan.

Risalah Resni
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Achirnja saudara Ketua, dengan memperhatikan taraf perdju-
arlgan nasional kita terhadap masalah Irian Barat diforum lnterira-
sional, maka kami mempeitimbangkan agar Konstituante setelah
selesai rnembahas wilajah Negaraf menjatakan sikapnja terhadap
masalah Irian Barat itu. Kami jakin, bahwa suatu pernjataan jang
bagaimanapun sederhana bentukhja akan memberi sbkongan moreet
i.lg- kuat kepada wakil-wakil kita jang memperdjuangkin masalah
t^ni dalam gelanggang Perserikatan- Bingsa Bangia din diluarnja.
Adapun 

-mengenai bentuknja pernjataan jang dimaksud itu, kami ie-
rahkan kepada Dewan Konstituante jang terhormat ini.

Sekianlah dan terima kasih.

Ketua: saja persilakan jang terhormat saudara Mohamad patti-
sahusiwa.

, llohunad Pattisahusiwa: Assalamu'alaikum warahmatullahi wa-
barakatuh. Saudara Ketua jang terhormat, pendirian fraksi saja
mengenai persoalan jang sedang kita hadapi telah diuraikan oleh
lawan sefraksi saja Saudara Mr Djamaluddin Gtr Datuk Sirlgo Mang-
kuto jryg pada pokoknja dapat menjetudjui usul perumusan menge-
nai definisi tentgng wilajah Negara dan Isi Negara jang berbunji ie-
bagai berikut:

I. Wilajah Negara adalah sebahagian. dari permukaan bumi, ba-ik laut maupun daratan, termasu.r ruangan ,angkasa diatas-
nja, jang berada dibawah kekuasaan (jurisdiksi) de facto
atau de jure dari suatu negara.

rI. wilai3h Indonesia ialah wilaJah Hindia Belanda seberum pe-
tjah Perang Dunia Kedua.'salah satu pertimbangan jang dipergunakan oreh kami untuk

menjetudjui perumusan seuagii iaja 
-sebut 

tadi, ialah supaja ada
dasar hukum jang kuat, disamping dasar-dasar jang lain, un[u[ terus
memperdjuangkan masuknja h'ian Barat kedalah fiekuasaan de facto
dari Negara Bepublik Indonesia.

saudara Ketua _Jqng_ terhormat, perkenankanlah saja mengupas
setjara chusus masalah Irian Barat iii.

seperti saudara Ketua sama maklum masalah Irian Barat ini
seda.ng_ menggelora diseluruh tanah air kita jang akan mentjapai
plntjaknja nalti. pad3 waktu soarnja dibitjaralan-didalam tuadletis
Umum Perserikatan Bangsa Bangsa-.
, .Kalau Fraks_i saja kemarin silng meminta untuk menempatkan

atjara wilajah Negara sebagai atjari pertama dari sidang kiti ini,
maka hal itu kami dasarkan atas pertimbangan, bahwa madieus iangnnulia -ini sebagai badan- perwakilln chususlang tertinggi tiatani ne-
€ara ki!. sudah. selajaknja bersama-sama -dengan 

sJg-enap rakjat
memberikan sumbangan kepada perdjuangan jarig seda-ng ailar.ut<"a"
itu.

seluruh dunia hendaklah mengetahui bahwa masalah Irian Barat
adalah masalah seluruh rakjat Indonesia

Mudah-mudahan keputusan-keputusan jang kita ambil nanti di-
dalam persoalan mengenai atjara wita;atr ftefara ini dapat *.*uu-
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rikan dorongan bathin kepada delegasi kita di Perserikatan Bangsa
Bangsa untuk lebih gigih dan ulet lagi memperdjuangkan clairn na-
sional kita itu.

Ada suatu sembojan jang biasanja dipergunakan didaerah saja
kalau menghadapi keadaan-keadaan seperti sekarang inj. Sembojan
itu adalah: ,,Unduree-unduree, djangan unduree, apa datang dari muka
djangan unduree." Didalam keadaan bagaimanapun dan betapapun
hasil perdjuangan di Perserikatan Bangsa Bangsa hendaklah kita te-
rus berichtiar sampai Irian Barat jang sebahagian dari Wilajah Ne-
gara kita kembali kepada kita.

Saudara Ketua jang terhormat, rasanja tidak seorangpun dian-
tara kita jang meragukan claim,kita atas Irian Barat. Dasar-dasar
jang kita sertakan kepada tuntutan kita adalah wadjar dan zakelijk
objektief, terutama bila ditindjau'dari segi hukum tatanegara jang
historis.

Mengenai soal ini, idjinkanlah .saja mensitir beberapa passage
jang dikemukakan oleh Saudara E. Katoppo didalam bukunja: ,rPer-
iljuangkan Irian kembali kedalam Wilajah Indonesia."

Didalam bukunja itu halaman 78 antara lain diterangkan seba-
gai berikut:

,,Beberapa bukti sedjarah. Dari Commissoriaal rapport van de
heeren Raaden etc. tanggal 22 Nopember tahun 1761 dalam mana
telah terkumpul semua buktibukti iang mendjadi dasar hukum
(rechtstitel) Kompeni Belanda atas kepulauan Maluku, maka rechts-
titelnja atas kepulauan Papua dan lrian Barat diperhubungkan sen-
diri dengan kedaulatan Tidore atas daerah'daerah itu.

Halaman 68 rapport itu berbunji:
Het is buiten alle kijf, dat gemelde eilanden onder 't gebied varl

den Koning van Tidore behoren. (Indonesianja: Tidak dapat disang-
sikan lagi, bahwa pulau-pulau tersebut adalah bahagian dari wilajah
Sultan Tidore):

Halaman 67: 3ij. secrete missive naar Nederlands van 30 No-
vember 1705 dat bevonden is, dat de inwoners van Papoesche
eilanden van Duin, Waigeo en de buitenkust van Nieuw Guinea, hoe
woest ook deze mensen zijn, nogtans den Koning Van Tidore voor
hunnen Heer erkennen, Zendencle densilven jaarlijks eening tribuut
van amber en slaven. (Indonesianja: Dengan surat rahasia ke Belanda
tertanggal 30 Nopember 1705 ...... adalah djelas bahwa penduduk
pulau-pulau Papua dari Duin, Waigeo dan pesisir luar dari Irian
Barat, betapa kedjam mereka itu djuga, senantiasa mengakui Sultan
Tidore sebagai jang dipertuan, dengan mengirim setiap tahun upeti
berupa amber dan budak-budak).

Seterusnja dihalaman 79 Saudara Katoppo menguraikan bahwa:

gal 30 Oktober tahun 1847 dimintakan kepada Komisaris Weddik un'
tuk menguatkan dan meneguhi sebagaimana tersebut sifat-sifat itu
pada hari jang dibelakang djangan lagi mengubah atau merusakkan,
sehingga selalu ada terdiri dunia ini semuanja (daerah-daerah terse-
but) ilu dibawah hukum kami dan djuga kalimat penghargaan agar
Guvernemen Nederland nrendirikan {berdiri) dibelakang kami."
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Pada halaman 82: Kedaulatan kedalam atas wilajah-wilajah dari
kesultanan (swapridja) Tidore sedjak berdirinja pemerintatran rtin-
dia Belanoa, aiai<ui ilalam hukum iatanegar. iti.iai" Belanda.

Staatsblad No. 26 b tanggal 27 Nlei tlhun lg24 memuat pengu-
muman dari Gubernur Djenderal Baron van der Kapille, difteluir-
kan di rernate dalam benteng oranje tanggal 27 Mei'tahun 1g24.

,,..... ... Pertama menetapkan: Kepulauan papua, Waigeo,
sulawesi dan Misoul dari Nieuw Girinia jang berada difawih keiau-
latan Tidore dan seterusnja .

tahun 1883 mengundjungi lrian bersama-samfdengan beberapa orang
pangeran Tidore dapat menjaksikan hal ltu sendiri, menguafkan dan
menegaskan hal itu sendiri, bahwa bendera-,bendera Belanda dikibar-
kan hanja disamping bendera-bendera Tidore.

_ neggrings almanak dan Bijblad No. L4B7z tanggal 24 pebruari
tahun tr940 menjebu_tkan gengan djelas bahwa aaeian-aaerah jang
digabungkan_dalam Karesidenan Iriair dan kini apa jang disebut boil-
vernement Nieuw Guinea, adalah semua daerah-dalrah lang terma-
suk wilajah kesultanan Tidore.

staatsblad No. 8 tahun 1g44 memuat beslit Letnan Gubernur
Djenderal llindia Belanda tanggal 2g Nopember tahun 1g44 No. B.' Diktumnja berbunji: ,,.:... sehingga diputuskan lain, maka
wewenang dan hak-hak dan kewadjiban-kewadjiban pemerintahan Ke-
sultanan Tidore dalam daerah Swapradja jang sudah dibebaskan atau
akan dibebaskan akan diwakili oleh atiu 

-ati 
nama Gubernur Djen-

deral Hindia Belanda
sekian adalah bukti-bukti sedjarah jang memperkuat elaim kita

atas wilajah Irian Barat.. 'saudara Ketua jang terhormat, sebelum perang Dunia ke-II
Irian Barat merupakan lapangan pekerdjaan bagi putia-putra Malu-
ku. Setiap tahun_ berpuluh-puluh guru, n6gawai-pegiwai s'ipil, militer
dan 'pamongpradja dikirim dari Ambon, fernafe ian ruit tepelba-
gai tempat.

-saja termasuk salah satu dari sekian banjak pegarvai pamong-
pradia jl"g $tempatkan _di_ Ei..n Barat untuk memperoteh pengalari-
an kerdja selama ftE"*g lebih 4 tahun jaitu dari taiun 19ge 

-"1942,mula-mula di Irian B_arat bahagian utari kemudian di selatan. penga-

l"*"1 liaop berupa kesan-kesin jalg akan saja uraikan nanti kiran';a
dapat dipergunakan sekedar meird5iai tamlihan pengetahuan Anb-
go.tl-alggota Madjelis_ jang mutia ihi mengenai sebahigian dari w;-
l"ir.! Indonesia jang bernama Irian. Kesai:kesan itu 

"Ejtin 
i.iri"i

berikut:
I. Dalam bidang administratief ketata-negaraan:
Irian'Barat mula-mula dibagi rnendjadi dua Residensi, jaitu Re-

sidensi Maluku utara dan Illaluku selitan. Keduanja diba-watr Gu-
bernur Maluku jang berkedudukan di Ambon. Kemirdian status ini
diganti {_.-ng.n afdeeling Maluku utara dan Tual, Amboina, nrasing-
pas.iltg tlgpatai -oleh seorang Asisten Residen i#s berada dibawih
Residen l\Ialuku di Ambon. -
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Segala pemerintahan jang didjalankan di Irian Barat bahagian
Utara dan Selatan, ketjuali Merauke tian sekitarnja, dilakukan oleh
ResidenrAsisten Residen atas nama Sultan Tidore. (Daerah Merauke
dan sekitarnja pada abad ke-XIX dibeli oleh Belanda dari Sultan Ti-
dore dengan harga Rp. 6000.-). Segala pegawai Bangsa Indonesia
jang ditempatkan di Irian Barat itu diangkat oleh Residen atas nama
Sultan Tidore. Hal inipun didjelaskan djuga didalam surat-surat bes-
luit jang bersangkutan.

Pegawai-pegawai Bangsa Belanda jang ditempatkan di Irian di-
perbantukan kepada Landschap Tidore.

II. Dilapangan Kebudajaan:

Selama bekerdja di Irian tidak pernah ada perasaan, bahwa saja
berada ditengah-tengah orang asing. Sama djuga perasaan bilamana
saja berada didaerah-daerah lain dari Indonesia ini. Perasaan ini di-
sebabkan oleh:
a. Satu bahasa. Bahasa pengantar jang menghubungkan sekian su'

ku-suku bangsa adalah Bahasa Indonesia. Dimanapun kita pergi
(ketjuali dibeberapa daerah ditengah'tengah pegunungan) kita
dengar orang mempergunakan disamping bahasa daerah bahasa
Indonesia.

b. Tarian-tarian jang biasa dipertundjukkan di Maluku, seperti tja-
kalele, menari, maru-maru dan sebagainja djuga dipergunakan
untuk meriahkan perajaan-perajaan jang tertentu.

c. Suatu faktor jang tidak kurang pentingnja untuk memperbesar
hubungkan bathin, ialah faktor agama.
Pembawa agama-agama dan pembagian daerahnja adalah seba-

gai berikut:
1. Penduduk Manokwari pulau'pulau Biak, Memfour sampai ke

Hollandia menganut agama Protestan
Guru-guru agamanja kebanjakan berasal dari Ambon dan se-
kitarnia.

2. Penduduk pulau-pulau Radja Arrpat (Wageo, Misoul, Sala-
I wati), Sorong, Fak-fak, Kamiana dan daerah-daerah diseki-
' tarnja untuk bahagian terbesar menganut aganra Islam.

3. Mirnika sampai ke Merauke adalah lapangan pekerdjaan misi
Roma Kathotiek jang berpangkal di Key.

' III. Pertalian Daerah: :

Perhubungan lalu lintas antara Maluku Utara dengan gugusan
pulau-pulau Ridja Ampat sangat ramai. Seliap bulan beratus perahu
-inelintisi laut B-anda iari MatuXu Utara kepulau'pulau Irian Barat
itu dan sebaliknja

Selain untufc mentjari nafkah, orang-orang ilu bepergian untuk
mengundjungi keluarga-keluarga. Hal ini terdjadi dluga anlar-a.pen-
duOrit< pdtatiCeram, dhususnjiCeram Timur, Key dan penduduk se'
kitar Fak-fak dan Kamaiana.

Ada suatu hal jang kebenarannja kiranja perlu diselidiki oleh
ahli-ahli sedjarah kita,- ialah: Adanja njaniian-njanjian tanah (da'
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lam bahasa daetah disebut kepatahl jang biasa dinjanjikan didaerah
saja pada perajaan adat jang tertentu jang menggambarkan bahrva
sesudah Volksverhuizing jang kita kenal jaitu dari Utara ke Selatan
Asia ada djuga.perembetan dari Selatan ke Utara, sehingga menurut
njanjian-njanjian tanah itu sebahagian penduduk kepulauan Maluku
,berasal dari lrian Barat. ,

Dengan uraian saja tadi ingin saja buktikan, bahwa anggapan
pihak Belanda bahwa rakjat Irian Barat tidak termasuk Bangsa In-
donesia, adalah tidak benar, Kiranja uraian-uraian jang saja kemu-
kakan tadi dapat memperteguh kejakinan Anggota-anggota Madjelis
jang mulia ini untuk memasukkan Irian Barat kedalam Konstitusi
jang sedang kita susun serta memperteguhkan tehad kita memper-
djuangkan terus dan dengan tidak bosan-bosannja sampai Irian Ba'
rat kembali kepangkuan lbu Pertiwi Negara Republik Indonesia.

Unduree, unduree
djangan unduree
apa datang dari muka. 
djangdn unduree.
Sekian.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Saja persilakan Saudara Gulam.

Gulam: Saudara Ketua jang terhormat, Asalamu 'alaikum wa-
rachmatullahi wabarakatuh.

Sebelum saja mengemukakan pendapat Fraksi Nahdlatul Ulama
(N.U.) mengenai Wilajah Negara, maka idjinkanlah lebih dahulu saja
mengemukakan sesuatu, karena apa jang dinamakan Wilajah itu ada-
lah sebahagian dari permukaan bumi ini. Tiap orang mungkin tidak
dapat membantah suatu ajat dalam Al-Qufanul'karim iang ber-
bunji:

1". / ./o-;. ? ? / / / tt o

'Li: ' L^1t! L;.t L*' ,-G;il 1'U Jt+ -.;.tt
artinja:

.futran mendjadikan bumi tempat berdiam bagimu dan langit
sebagai nauhgan bagimu umat manusia".
Dari firman ini tegaslah kiranja, bahwa bumi dan isinja serta

segala sesuatu antara langit dan bumi ini adalah anugerah Ilahi ke-
pada manusia jang lahir dan berada di Wilajah itu.

Mengingat bahrva kedjadian manusia didunia ini oleh Tuhan
Jang Maha Esa dengan dasar-dasar kemerdekaan, maka tegaslah.ki-
ranja bumi serta isinja dan segala sesuatu antara bumi dan langit
jang diserahkan pengurusan segala sesuatunja kepada manusia-ma-
nusia jang lahir dan berada di Wilajah itu. '

Dengan adanja pergaulan hidup dengan dasar kemerdekaan Ilahi
itu manusia hidup berkaum-kaum, maka oleh manusia-manusia itu
sendiri dari kehidupan asimilasi dan etnologinja berkaumlah mereka

-didalam bentuk jang lebih besar iang dinamakan Bangsa..Oleh ka-
rena itu didunia ini-nampaklah pada kita suatu kenjataan, bahua
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kaum.jang bg.rgr- jang-telah membentuk dirinja dalam sesuatu kebang-
saan hidup didalam wiEjahnj-a jang diberikan oleh ruhan Jang h{a-
ha_ Esa itu, walaupun wilajah itu -adalah 

himpunan dari beb-erapa
pulau-pulau jang rnenondjol dari permukaan laut.
, Dengan melihat sedjarah ini, maka djika sesuatu golongan atau
bangsa Jaqg langat djauh letaknja dan berrainan sekili etnotoginja
datang ke wilajah jang lain, bukan dengan maksud, untuk bersilitur-
rahmi atau memperluas persaudaraan 

- 
bangsa-bangsa dipermukaan

bgmi ini, maka kedatangannja itu untuk ikut mengatur dan meme-
rintah serta menguasai_bangsa jang lainnja, maka itutah jang dina-
makan pendjadjahan. (Kolonialis Imperialisme).

Kalau saja sekarang melihat kepada wilajah Negara Indonesia
jang di-dalam J<esatuannja dari sabang sampai lie Merauke jang tidak
9"pq1 dibantah, bahwa jang menempati dan menerima anugerah Ilahi
itu_ ditindjau dari segi adat istiadatnja dan etnologinja adalah Bangsa
Indonesia, lnaka kedatangan bangsa Belanda jang s-angat djauh dlri
kepulauan Indonelia ini dan sangat lain adat istiadatnJa dan etnolo-
ginja:rn€Dgussai dan melakukan penindasan didalam b6ntuk kolonia-
lisme dan imperialisme sedjak dahulu, sedjak mulai datangnja telah
menimbulkan,perlawanan-perlawanan dan pemberontakan-pemberon-
takan i?og hebat dari Bangsa Indonesia itu sendiri walaupun kekua-
saan kolonialisme Belanda itu diselingi oleh kekuasaan fasCis Djepang
lalam P_eryng Dunia Kedua, maka perlawanan dan pemberoiriikan
Fangsa Indonesia itu lebih diintensifkan lagi dan dinjatakan kepada
bangsa didunia selurghnja dengan pernjataan revolusi besar. 

-kita
' . ,1Proklamasi 17 Agustus 1945.

Tidak usah disangsikan lagi dengan Proklarnasi 1z Agustus ta-
hqn 1_94? itu_ jang dinjatakan oleh seluruh rakjat jang menempati
seluruh daerahdaerah didalam Wilajah jang dahulu seb-elum perang
Dunia itu dikuasai oleh kolonialis Belanda dan dinamakannja daerah
Hindia Belanda jang tidak terketjuali,Irian Barat Jang dinamakan-
nja Nieuw Gunia. sebagai telah saia katakan diatas, Revolusi 1? Agus-
tus tahun 1945 itu ,ditjetuskan oleh .seluruh daerah-daerah jang-sa-
ja',sebutkan diatas tadi. Maka melihat dari segi kedjadiannja b=umi.
historis dan etnologis maka sungguh sangat perlu dilentang dan di-
perdjuangkan mengapa sampai hari ini pemerintah Belanda masih me-
rafqkal kolonialismenja di rrian Barat, walaupun olehnja sendiri
tela_h didjandjikan akan mengembalikan Irian Barat itu de facto pa-
da Indonesia.
::: : Saudara Ketua jang terhormat, djika ini saja tekankan karena
dari keterangan saja diatas tadi walaupun ditihal dari segala sudut
rrian Barat de jure adalah termasuk Wilajah Indonesia; maka lebih
me4g-herankan lagi bagi saja oleh Belanda sengadja Irian Barat di-
masukkan$-a_pula dalam wilajah Nederland dalari undang-undang
Dasarnja. walaupun demikian karena ditindjau dari segi sedJarah ke-
djadian manusia-dan dunia jang mendjadi dasar dan p-ot<ok daripida
fukum rnternasional jang mend;adi 

-pedoman 
pula- daripada ilmu

ketata-negaraa-n tiap-tiap bangsa, maka duduknja Eehnda di Irian Ba-
.rat ad3lah;melanggar dan bertentangan dengair norma-norrna hukum
,jang saja sebutkan diatas.
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Kita Bangsa Indonesia pada waktu ini dengan Madjelis Konstitu-
antenja membuat undang-undang Dasar kita dengan memperhatikan
dasar-dasar jang dipakai dan sesuai clengan hukum-hukum internasio-
nal dan ketata-negaraan dan berdasai pula dengan perdjuangan
Bangsa llrdonesia seluruhnja jang dinjalakan deigan 

- protrtari-asi

$Pgg.t 17 Agustus tahun 1945, maka dengan tenang -dan taufiq Ilahi
kita akan menetapkan wilajah Negara Indoiresia tidatam uidang-
undang Dasar kita ialah meliputi seluruh daerah-daerah dan pulau-pir-
lau,_ perairal serta udaranja jang terbentang dari sabang sairpai Me-
Laukg. jang_berarti paling utara keseluruhai putau Sumitera han pa-
ling timur Irian Barat. :

-{ghirnja_}"*i ljatakan bahwa perumusannja jang djelas baik-
lah kita serahkan pada Panitia Perumus dan jan! alan disahkan
oleh rapat Konstituante ini.

Sekian'sudara Ketua jang terhormat, Wabsalamu ralaikum wa-
rahmahrllahi wabarakatuh.

Ketua: Sekarang pembitjara jang terachir dipersilakan Saudara
jang terhormat Arnold Mononutu.

kami atas nama Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.NJ.[ hendak
{nengemukakan pada Sidang Konstituante jang terhormat, satu dua
patah kata pada atjara ini, idjinkanlah kami memperbintjangkan per-
'tama-tama satu soal chusus, dalam hubungan dengan pembahasan
soal Wilajah (territorium).

Saudara Ketua, teman separtai kami Saudara Kamayana telah
mengemukakan pendapat Fraksi kami, mengenai materi jang dibi-
tjarakan sekarang.

Kami akan rnempergunakan kesempatan untuk bitjara menge-
nai-soal Wilajah,.dengan mengemukakan pendapat kami mengenai
soal Irian Barati Menunit paham kami, sidang pleno Konstituante
tgl"tt ryenetaplan pembitjaraan.mengenai soal wilajah dalam Kons-
tllusi Republik Indonesia pada punt pertama daram atjara sidang,
djusteru karena dalam bulan ini djuga, soal Irian Baral akan dib-i-
tjarakan di Perserikatan Bangsa Bangsa.

saja -pertjaja, bahwa delegasi Indonesia di perserikatan Bangsa
Bangsa akan memperdjuangkan soal Irian Barat diforum Internisi-
onal,_dengan segala kekuatan tenaga dan pikiran, jang ada padanja.

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia sendiri ikan memimpin
delegasi Indonesia _dllary pembitSaraan di perserikatan Bangsa Bairg-
sa mengenai soal Irian Barat.

Ak_a1 tetapi seperti telah dikemukakan oleh pemerintah, per-dju-
lngan I"i"! Barat paqa saat.sekarang harus didjalankan djugi dida-
lam negey.-sendiri.. Dengan_gembirl tiap patriot Indonesii dapat
mengkonstatir, bagaimana m ehiapnj a perdj ua-ngan Irian Barat ditariah
air kita 

-pada. saat sekarang, is[iniewa afuata"ngan pemuda ain pe-
mudi Indonesia

. DjsampFg itu ada baik djuga. djika'dari sidang Konstituantejang berapat pada saat psyhologlsch ini, diperdengaikan r"tu aua
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p?t?h kata 
-me.ngenai satu perdjuangan. iang dianggao sebagai lan-

Cjutan revolusi Bangsa Indonesia, jang belum setejli itu.
Belum selesai, istimewa karena Irian Barat belum dikuasai de

facto oleh Rep_ublik Indonesia dengan kata lain Bangsa Indonesia
belum memenuhi-p-roklamasi kemerdekaannja, pada tanlgal l? Agus-
tus tahun 1845, dalam keseluruhannja.

saudara Ketua, kami mengetahui bahwa dalam tiga undang-un-
dang Dasar sementarl !epu!!ik Indonesia, tetap Irian Barat di-tjan-
tumkan dalam wilajah Republik Indonesia, bukan sadja kami jdtin
sepagai _clain nasional Bangsa Indonesia, akan tetapi 

-pertama--tama

sebagai_hak- lasional Bangsa trndonesia. pada saat iekirang Konsti-
tuante hendak mentjantumkan kembali Irian Barat sebagal sebaha-
gian mutlak dalam Wilajah Republik Indonesia.

- Pernjataan Konstituante berarti pernjataan wakil-wakil dari se-
luruh kepulauan Indonesia, jang terpilih oieh rakjat atas djalan jang
demokratis. oleh sebab itu, seharusnja pernjataan tersebuf aianlgap
oleh dunia Internasional sebagai satu pernjataan jang betul,betul
mentjerminkan kemauan bulat seluruh Bangia Indonesii.

saudara Ketua, tidak perlu kiranja saji mengemukakan dengan
pandjapg l.bg alasan-alasan bangsa kita untuk terus berdjuang -de-

lgan segala kekuatan jang ada padanja, sampai Irian Baiat dapat
dikembali\an setjara de facto dipangkuan Ibu pertiwi. Alasan-alaian
tersebut, kebanjakannja telah tjukup diketahui oleh umum didalam
maupun diluar negeri.

Hanla untuk satu alasan sadja, saja meminta perhatian Sidang
jang terhormat, mengenai persoalan sekitar Irian Barat.

Sering didengar didunia Internasional, bahwa soal Irian Barat
bagi Bangsa rtrndonesia, terlalu bersifat emosionil-politis, seolaholah
tidak ada alasan rationil iang kuat untuk menuntut Irian Barat kem-
bali de jure dan de facto kepada Republik Indonesia.

Saudara Ketua. menurut paham saja tiap-tiap bangsa diseluruh
dunia harus berusaha agar supaja security negarania terd.|amin se-
baik-baihnja. Kami mengingat lagi, bahwa Presiden Eishenhower da-
ri Amerika Serikat, pernah menjatakan bahwa soal Taiwan untuk
Amerika Serikat, adalah soal mati hidup bangsa Amerika, karena se-
curity Amerika Serikat akan terantjam djika Taiwan tidak dikuasai
oleh Amerika Serikat.

Nah Saudara Ketua, Tairvan jang terletak kira-kira 8000 mil
dari pantai Amerika dianggap soal mati hidup bangsa Amerika, djika
Taiwan akan dikuasai oleh musuh Amerika serikat, ialah Republik
Rakjat Tiongkok.

Kami tidak menganggap rakjat Belanda musuh rakjat Indo-
nesia, sekali-kali tidak! Akan tetapi, Bangsa Indonesia akan me-
nutup mata pada fealiteit politik, djika bangsa kita tidak sadar, bahwa
ada kalangan-kalangan diantara rakjat Belanda ja.ng sangat berkuasa,
jang dalam hati ketjilnja tetap hidup dalam tjita-tjita ,,Nederland
zal herrijzen in Indie". Tjita-tjita ini hendak direalisasikan oleh ka-
langan jang berkuasa dinegeri Belanda itu dan sementara direalisasi-
kan, dengan memperkuatkan Irian Barat setjara militer.
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Selain daripada itu segala alat-alat propaganda dibangun oieh
Belanda di Irian Barat, untuk mendjalankan ,,psychological warfare"
dengan Republik Indonesia. Inilah kenjataan-kenjataan jang pahit
bagi Bangsa Indonesia. Inilah kenjataan-kenjataan jang tiap-tiap hari
ja, tiap-tiap detik, didialankan oleh Belanda di Irian Barat dan de-
ngan demikian mengantjam security negara kita.

Irian Barat, jang terletak hanja beberapa mil ,dari
batasan Republik Indonesia!

daerah per-

, Eisenhower telah menganggap Taiwan, jang terletak begitu dja-
uh dati pantai Amerilra Serikat, sebagai satu $€eriity elairn bangsa
Amerika. untuk menguasai raiwan pulau iang ketjil itu, bangsa Ame-
rika Tengeluarkan beribu-ribu djuta dollar tiap tahun, pemerintah
Amerika tidak bersedia mengakui Republik Rakjat fiongliok, semua-
nja hanja karena security Amerika Serikat jang terletak beribu-ribu
mil dari pantai Amrika. :

, _ Saja bertanja Saudara Ketua, apakah tidak lebih beralasan, dji
ka Bangsa Indonesia tetap akan mefasa negaranja terantjam, selama
Irian Barat dikuasai oleh mereka dinegeri Belanda, jang telap mengan-
{ung perasaan permusuhan kepada Bangsa Indondsia?

Oleh sebab itu Saudara Ketua, demi keselamatan negara, perdju-
?lgan trrian Bar:at bagi kita, bukanlah satu perdjuangai lang Uerii-
f,qt e.mosionil-politik belaka; bukanlah satu perdjuangan urituti ,,aflei-ding", kurang keberesan dalam negeri sendiri. Perdjuangan Irian
Barat, menilik dari sudut security negara, adalah satu peidjuangan
mati hidup bangsa bagi patriot Indonesia.Adalah satu keharisan po-
litik untuk Bangsa Indonesia, adalah satu ,,politische notwendigkeii".
. oleh sebab itu, nrenurut Fraksi Partai Nasional Indonesia (p.N.I.),
B1ngs3. Indone_sia d_lpat menghadapi dengan djiwa jang tenang, rr.r€-
reka didalam dan cliluar negeri, jang hen{ak menentang perdjuang-
annja untuk kebebasan Irian Barat!
, Dan dapat berkata sebagai lVlarten Luther:', Hier sti itrt Ik kan niet-anders, God helpe mij.

Inilah aku! Aku tak dapat berbuat lain, Tuhan besertaku.
sekianlah sau-dara Ketua, alasan kami untuk membenarkan ke-

dalam dan keluar negeri hak jang muilak dan kewadjiban jang sutji
Pjnq:. _In-donesia untuk berdjuang terus, sampai s-eluruli Witajatt
Hindia Belanda dahulu, de facto dan de jure diluasai oleh nepu6tit<
Indonesia.

Kilanja alasan.ini pula, dapat didjadikan satu sebab, sehingga
4qggota'anggota pilihan rakjat Konstituante Republik Indonesia,-se-
kali lagi menetapkan, bahwa wilajah Republik-Indonesia ialah wi-
t"j{r Negara seperti diproklamasikan pada tanggal 1? Agustus tahun
1945.

Sekianlah dan terina kasih Saudara I(etua;

Ketua: Rapat jang terhormat,. pembitjara-pembitjara samasekali
sudah memenuhi giliran bitjara .sedjumlah 19 orang. Semuanja'me-
menuhi giliran berbitjara itu dengan setjara tenang dan tenteram,
jang tidak kenal pembatasan waktu. Saja rasa belum pernah saja
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menjaksikan pembitjaraan jang berdjam-djam ini jang begitu penuh
persamaan pendapat dan paham-paham jang sedjadjai

Maka dari itu Saudara-saudara saja kira, malahan saja pertjaja
baran_gkali tjukup kita mengadakan Babak pertama ini sadja,- kiriena
inti dari semua pembitjaraan pada pokoknja sama, ada j-ang ingin
menjerahkan kepada , seksi Research lebih djauh, ada disini j*g
mengharapkari perpaduan dari semua pendapat.

Maka dari itu saudara-saudara, saja ingin mengusulkan,supaja
pembitjaraan ini disudahi dalam Babak ke-i ini, un[uk diichtiafkan
satu tumusan pendapat. Lebih lagi karena sudah tersedia suatu pa-
nitia Perumus jang'sudah dengan setia dan seksama mengikfti se-
gala pembitjaraan-pembitjaraan.

. Kepa.{a Panitia PgrSmus saia sediakan lagi tenaga tetap, tenaga
jang masih segar dari Sekertariat Konstituante, Saudara Dis Kabrlt-
lah rMidjajaamiarsa. saudara tersebut supaja terus mengikuti pani-
tia Perumus.

Maka baiklah sekarang ini mengenai wilajah kita sudahi semen-
tara dan dipertjajakan kepada Panitia Perumus untuk merantjang-
kan .suatu rumusan kesimpulan pendapat-pendapat dari segala bem-
litjarg sedemikiat rqpa, sehingga merupakan 

- 
suatu putusan j.ng

instruktif kepada Panitia Persiapan Konstitusi:
Apakah usul ini dapat disetudjui Saudara-saudara?

(Rapat: Setudju!).

Sekarang baru djam 10 lebih 2? menit. Karena kita ingin mem-
pergunakan segala waktu jang seefisien-efisiennja, sedangkan kitapun
sudah mernberitahukan lebih dahulu bahwa malam ini djuga bisa di-'sambung 

dengan atjara soal Bahasa dan djuga sudah ters-edia pem-
bitjara-pembitjara jang terus langsung memenuhi gilirannja,' fraka
dari itu saja usulkan kita terus mempersilakan pembitlara-pembitja-
ra itu. Setudju Saudara-saudara?

(Rapat: Setuclju!).

Saudara Prof. St. Takdir Alisjahbana saja persilakan untuk me-
mulai Pemandangan Umum mengqnai Bahasa.. .

Prof. Mr Sutan Takdir Alisjahbana: Dari laporan Komisi Konsti-
tusi IV dan Panitia Persiapan Konstitusi dapat kita lihat, bahwa da-
lam rapat:rapat'Komisi tersebut sesungguhnja telah diusahakan me-
nimbang soal Bahasa dalam Konstitusi kita dari berbagai-bagai dju-
rusan, sehingga bagi kita tinggal lagi untuk menjusun perumusan jang
sebaik-baiknja, jang sedapat mungkin melingkungi segala buah. pi
kiran jang dikemukakan.

Kalau kita perhatikan berbagaibagai perumusan jang dikemuka-
kan dalam rapat:rapat Komisi dad Panitia Persiapan Konstitusi itu,
maka nampaklah kepada kita, bahwa segala golongan seia, bahwa
dalarn bagian Kontsitusi jang mengatur sodl Bahasa itu harus di-
masukkan, baik tentang Bahasa'Indonesia maupun tentang Bahasa-
bahasa Daerah.
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. _ _ 
HaI ini sangat menggirangkan karena membuktikan, bahwa kita

telah mulai meninggalkan. perumlsan-perumusan jang abstrak, jang
tiada ryempgrd-uIkln kenjataan dalarn negara triti jlng sebesai se-
luruh_ Erypg4 ini. seper-tf ,dalam rapangan- jang lairipui, kita harus
menghadapi kenjataan, bahwa disini Batrasi Iidonesia jang dipakai
qebagai bahasa resmi negara, masih terdapat seperti difatalan^oleh
Komisi 280 bahasa dan dialek ditanah air trita, jang berbeda-beda
tingkat kemadjuannja dan luas ringkungan pe*i,i[:"tid;J;. 

.-- --
Dengan menerima Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, bahasa

kebqng_sagn atau bahasa nasional satu-satun3l, butcan bera*i banw"
s-egala bahasa dan {alek jang sebanjak itu me3ti mati perlahan-lahan
dengan sendirinja. Tentu 

-soat 
ini mendiadi ruwet, apabila pemerintau

rndonesia {iw_adjibkan memelihara dan hemperkeh6angkan segala ba-
hasa dan dialek daerah itu. Tegasnja untuk memelibira dai mem-
perkembangka-n Bahasa Indonesia sadja sekarang ini, telah tak dapat
dilakuk^a_nnja dengan baik dan apabila-diberi tug-as pula untuk meri.te-
ribara 280 bahasa dan dialek daerah, dari sekalan! tehh dapat kita
katakan, bahwa dalam praktek hal itu tiak akan dilakukan. '

Sesungguhnja itupun tidak dit<s5.r6rki, sebab mungkin sekali
diantara daerahdaerah atau suku-suku jang inempunjai bihasa-baha-
sa- itu_ ada- jang tidak -."eihe;daki fiffir;;F-itu"aipeuu;;-a;
dikembangkali.$r9na pertimbangan-pertimbahgan prit<tis. Berhu-
bungdetgan ini $jelaslah bagi kita, baliwa tugas pemeiintah terhadap
kepada Bahasa Indonesia dan bahasa-bahasi dair dialek daerah itu
tidak :mungkin sama.

Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, barrasa kebangsaan, ba-
hasa nasional, bahasa persaiuan adalah tugas keseluruhan lrTegara In-
donesia,, sed.angkan Bahasa Daerah hendiknja pemelihar"ani;" dan
pemakaiannja_dise-rahkan kgpada daerah atari siku bangsa jaig ber-
kepentingan. 

-sebab_nja hanja srlku bangsa jang berkepeitingan- jang
dapat -menimbang daq mengambil keputusan tringga riana ii treriaaf
memakai dan memelihara bahasanja; suku-suku- bangsa jang lain
tak mungkin tjampur tangan.

- undang-undang Dasar Negara hanja dapat mendjamin, bahwa
usaha'rmtuk memakai dan memelihara bahasi dan dialbk daerah itu
tidak- dihalang-halangi.oleh pihak mana sekalipun, jaitu asal sadja
pemakaian dan pemeliharaannja itu tidak menghaling-halangi per-
kembangan bahasa Indonesia Cebagai bahasa reimi, blhasa trlening-
saan, bahasa nasional atau bahasa persatuan.

Fq.\g.Uogg- dengan ini baik benar dalam Undang-undang Dasar
kita ini ditentukan, bahwa pemeliharaan dan pemakaian Bah"asa Da-
erah itu diserahkan oleh undang-undang kepadi daerah autonomi jang
berkepentingan dengan sjarat jang perlu untuk mendjaga Batrasi hi-
donesia. untuk Bahasa Daerah jang besar daerah autoiromi itu mung-
kin berupa provinsi, sedangkan untuk Bshasa Daerah atau ,diale'ir
jang ketijl m_uqgliq kabupaten ataupun jang tebih ketjit lagi.
. ..- T*ltlng hal Bahasa Indonesia pada hakekatnja perbedaai antara
istilah .bahasa resmi, bahasa kebangsaan. bahasa nisional itu tidak
pallak. Kalau dipiu_tr antara istilah, bahasa nasional dengan bahasa
kebangsaan tentu lebih baik bahasa kebangsaan, bukan satla karena

140



kata
kata
Iagu

itu kata Indonesia jang lebih baik tetapi djuga oleh karena
,,kebangsaan" itu dipakai djuga berhubun! oeirgln bendera dan
kebangsaan.

T-enplg- perbedaan antara bahasa resmi dengan bahasa kebang-
saan, istilah batrasa resmi itu lebih zakelijk dan lebih ketjil lingkung-
aqnja-jaitu .d?.laT pelhubungan jang lesmi dalam negara-, sedingkan
scbaliknja_. islilah .kebangsaan itu -lebih kabur waiasnia mun"gkin
djuga melingkungi bahasa surat kabar, bahasa kesusasteraan ?att
lain-lain. Keuntungannja ialah istilah kebangsaan itu lebih mengan-
9fl^g perasaan,ian{ sesuai 4engan prokiamasi pemuda kita tairun
1928, satu tanah air, satu bangsa dan satu bahaia.

Be.rhubung lenga.n Bahasa Indonesia ini'ada satu hal jang hen-
dak saja kemukakan, jan-g.saja 

-anggap perlu berhubung derigai ting.
kat kemadjuan bangsa _kita seka^rang.

- Keputusan_ki-ta dengan sekaligus :meninggalkan Bahasa Belanda
!a1 memakai Bahasa rndonesia sebagai ba[asa resmi atau bahasa
kebangsaan adalah keputusan jqng bJrani. India, p;kirta;, pil6i""
dan- banjak lagi negara-negara baru jang lain belum sedjiuh liita;
lretjs? lega{a jang baru saja sebut ini misalnja masih memberikan
kedudukan jang penting sekali kepada Bahasa Inggeris dalam kehi-
dupan kenegaraan dan kebudajaan mer-eka. ,

. Disisi banj$ keuntungan kita dengan keputusan kita jang be-
rani itu harus kita akli, bahwa Bahasa lndones-ra sekarang o6rui'r oa-
pat memberikan perkgmbangan budi dan pengetahuan jrng setara
$eng1n bahasa Inggeris itu. Bagi orang jang hlnja menletihui Ba.
hasa Indonesia banjak benar dari kemaajuan dunii modein jang tak
{apat $tjapain_ja, oleh karena belum tjukup .batjaan jang ierdapat
dalam Bahasa Indonesia itu.

Kalau masih lama keadaan ini akan tetap begini, maka sedikit
banjaknja Bahasa Indonesia itu menghalangi temiaSuan Bangsa In-
donesia.

Serhubung delig-an ini saja hendak menundjukkan
an dimana-mana, bahwa pemuda-pemuda kita iering
kepada tahasa Inggeris dar,i kepada Bahasa Indonesia
nja kelihatan pada beberapa Fa[ultas Sastera kita.

Pada Fakultas Satera Universitas Indonesia di Djakarta
djumlah mahasiswa untuk Bahasa Indonesia adalah kira-kira
dari untu} Bahasa Inggeris.

ketjenderung-
lebih tertarik
seperti misal'

misalnja
separoh

Berhubung dgggan ipi. kami hendak menambahkan kepada pe:
rumusan tentang Bahasa Indonesia tugas kepada Pemerintah din
masjarakat qntuk mendjalankan segala daja-upaja agar Bahasa In-
donesia itu didjadikan setara dengan bahasa modern djaman seka,
rang. . :

_ Inilah satu*atunja tindakan jang positif jang akan dapat fii€ng,
halangi pertumbuhan bahasa$ahasa asing negeri kita mel6rvati pro-
qorgi_jang. se-hat seperti_f,itakutkan oleh beberapa Anggota Komisi
dari Panitia Persiapan Konstitusi. :' Demikianlah'achirnja usul perumusan jang hendak kami kemu:
kakan berbunji sebagai berikut:
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.,Bahasa resmi Negara ialah Bahasa Indonesia jang dalam waktu
setjepat-tjepatnja harus ditumbuhkan setara dengan"u"ttari-r;il;;
modern jang lain.

Pemeliharaan dan pemakaian Bahasa Daerah diatur oleh
undang jang akan menjerahkannja kepada daerah-daerah
jang_ berkepen-tinga.n, dengan sjarat-sjaiat jang mendjamin
an Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi nJgara.,,

Saudara Ketua, sekian.

Ketua: Dipersilakan jang terhormat $audara Oetomo.

Undang-
autonomi
keduduk-

oetomo: Saudara Ketua dan saudara-saudara sekalian jang ter-
hormat, sebelumnja kita membitjarakan Bahasa Indonesia" i."noiri,
baiklah kiranja kita mempersoalkan lebih dahulu kedudukan satu
bahasa dalam satu negara 

-pada 
umumnja

-Dengan-kata-kata lain bagaimanakah fungsi satu bahasa dalam
Ingkyngan lretata-n-egaraan. Dan untuk membitjarakan kedudukan-
kedudukan bahasa dalam negara, saja kira kita l;bih dulu dan per.lu
membitjarakannja 9il3qr {ngkungan masjarakat jang sudah merupa-
fm1 satu bangsa. Disini dengan sengadj-d saja lrendak mengatakan
pah,wa bangpa at-au nation merupakan situ masjarakat manuiia ter-
tentu - artinja dalam satu tingkatan tertentu 

--dan 
ini untuk mem-

bedakan satu bangsa atau nation.dari satu masjarakat ras atau suku.
sebab seperti'kita semua mengetahui satu bingsa adalah terdjadi
setjara historis atau satu masjarakat manusia jing terdjadi setjara
historis.

untuk mendjelaskan maksud dari keterangan saja itu ialah,
bahwa _umpamanja Bangsa Inggeris terdjadi dari-matjam-matjam ias
dan suku prygs-a, lang dalam pelkembangan sedjarah achirirja ras-
ras dan suku-suku bangsa merupakan Bangsa Ingjeris. Demikian pu-
la Bangsa Amerika sendiri jang berasal dari bermatjam-matjam ias
dan bangsa-bangsa. lgi terdjadinja satu bangsa itu dalam sealaratr
jang- spesifik_.dapat diketahui ialatr, bahwa tilp nation atau bingsa
i_tu. dalam sedjarah mempuniai bahasa umum (gemeenschrpeiiite t"iij.
Jaitu satu bahasa jang pada umumnja dipelgunakan dleh- mereka
bersama.

Dqngan kata-kata lain tanpa adanja bahasa umurn itu tidak
mu-ngkinla,h satu bangsa dapat bergaul- sebaik-baiknja. oleh sebab
it'4ah, maka dapat dikatakan djuga-bahwa bahasa umum ini rneru-
pakan tjiri jang chusus dari satu nation.

saudara Ketua dan saudara-saudara jang terhormat, lain halnja
mengenai tedudukan Bahasd dalam lingkungan satu negara. Dimi-
nakah letaknia perbedaannja? Seperti kita kefahui djuga dalam prak.
tek, maka dalam satu negara tidak muilaknja adanja (diakuinjl se-
tjara resmi) hanja satu bahasa umum. Djadi dalam hubungan dingan
n€gara, maka mungkin sekali didalam negara itu dipergunakan fra.
!j.am'n1at1am. bahasa j?ng diakui setjara konstitusionit. tvtata mung-
kin sekali- disamping p$asa umum, daram suatu negara itu masi"h
dipergunakan berbagai Bahasa Daerah.
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Maka dapatlah ditarik beberapa kesirnpulan. Pertarna-tama, ba-
hasa umum merupakan tjiri mutlak dari suatu nation. Hal itu iidak
nrentjegah dua nation mempergunakan satu bahasa uinum jang sama
seperti halnja dengan Bangsa Inggeris dan Bangsa Amerika. Bahrva-
sanja mereka mempergunakan bahasa jang sama tapi merupakan dua
bangsa ialah karena kedua bangsa itu hidup dalam dua wilajah jang
berbeda-beda.

Selain daripatla itu, maka djuga dapat dipastikan disini, bahwa
dalam satu negara dapat pula dipergunakan disamping bahasa umum-
nja, djuga diakuinja setjara resmi atau konstitusionil, satu atau dua
bahasa lainnja. Dan ini semua dengan politik negara jang tepat tidak
usah mengganggu kesatuan dari negara itu sendiri.

Dengan dasar pikiran-jang tersebut diatas, maka Fraksi Partai
Komunis Indonesia (P.K.I.) mentjoba menempatkan kedudukan Ba-
hasa Indonesia dalam lingkungan Bangsa Indonesia dan Negara Re-
publik Indonesia. Kita mulai sadja dengan terdjadinja Bahasa Indo-
nesi;a dalam perkembangan bentuknja Bangsa l-ndonesia dalam sedja'
rah. Sudah barang tentu disini bukanlah dimaksud untuk memberikan
uraian setjara paniljang lebar terdjad.inja .Bahasa Indonesia dan ba'
gaimanakah pengaruh dari bahasa apa sadja terhadap terbentuknja
Bahasa Indonesia. Ini semua saja serahkan.patla ahli-ahli bahasa atau
filologen kita. Meskipun demikian, tetapi setjara singkat'saja anggap
djuga perlu' memadjukan sekealar pe{nandangan terhadap perkem-
bangan Bahasa'Indonesia itu sendiri.

Pertama-tama saja kira telah mendjadi pengertian UlnUEI -dan djuga mendjadi pengertian bersama dari ahliahli bahasa r
bahwa- blhasa-batiasa jang dipergunakan dikepulauan Indonesia itu
merupakan bahasa-bahasa jang satu sama lain erat hubungannja, ja,
bahkan dapat dikatakan mempunjai asal jang sama. Dengan kata-kata
lain bahasa-bahasa itu dapat digolongkan dalam satu'keluarga baha-
sa pada dasarnja. Maka dilihat dari sudut ilmu bahasa, saja kira ini
merupakan faktor djuga jang tidak ketjit dalam perkembangan untuk
mempengaruhi terbentuknja Bahasa Indonesia sekarang ini. Sudah
barang tentu faktor-faktor lainnja djuga mempengaruhi terbentuknia
Bahasa Indonesia itu, perlu sekedar disinggung disini, terbentuknja
Bahasa Indonesia berdjalan paralel dengan terbentuknja Bangsa In-
donesia sendiri. Artinja persatuan Bangsa Indonesia banjak'sekali fak-
tor-faktor jang memperngaruhinja, selain perdjuangan kolonialisme,
djuga faktor-faktor ekonomis maupun kulturil.

Apakah sebabnja maka kolonialisrne sedikit banjak berpengaruh
pada terbentuknja persatuan dikalangan Bangsa Indonesia? Dalam
hubungan ini dengan tidak usah memaparkan setjara mendalam,
maka perlu saja kutip setjara pendek apa jang dikatakan Prof. Wer-
theim dalam bukunja ,,Indonesian soeiety in transition" page 136,
bahwa "The expansion of the white man's power over the coloured
races in the nineteenth century was accompanied everywhere by a
marked rise in the social standing of the w-hite and high social regard
for all outwarcl characteristic, such as language, dress, and skin co-
lour, whieh symbo[sed white races. Thus ii a-large pait of the word
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the colour line became the corner stone of the colonial social struc-
ture".

Terdjemahan bebas adalah demikian:
,,Perluasan kekuasaan bangsa kulit putih atas bangsa-bangsa ku-

Iit berwarna dalam abak ke-19 jang dimana-mana disertai dengan
setjara menjolok makin naiknja keoudukan sosral bangsa kulit pu-
tih dan dihargai segala sesuatu, jang bersifat lahir, umpama bahasa-
bahasa, pakaian, warna kulit, semuanja itu melambangkan bangsa
kulit putih.

Maka dengan itu dibagian besar dari dunia ini, garis warna me-
rupakan tiang dari struktur sosial dari masjarakat [olonial."

Maka dengan kutipan jang sependeE itu dapatlah mudah dime-
ngerti bahwa sebagai reaksi terhadapnja jang sangat wadjar itu, maka
rasa persatuan diiralangan Bangsa Indonesia dapat dipengaruhinja.
ja, malahan akan lebih terpupuk. Dan dalam hubungan dengan ba-
hasa, maka sebagai reaksi terhadap itu, dalam hal ini Bahasa Belanda,
s11d{ sangat wadjarlah tumbuhnja Bahasa Indonesia sebagai perwu-
djulan,,meskipun setjara simboG, dari kesadaran kebangiaan Indo-
nesia. Kalau tadi dikatakan bahwa Bahasa Indonesia merupakan per-
yqdjudan - dari kesadaran nasional Bangsa Indonesia, iiu berarti
bahwa Bahasa Indonesia mempunjai akir lebih dalam lagi dalam
masjarakat pada hakekatnja.

Saudara Ketua clan Saudara-saudara sekalian jang terhormat,
seperti kita ketahui didjaman Belanda adalah mendjadi sjarat jang
penting djika orang henclak meninggikan ,,social standing"-nja - 

jaitir
sebagai akibat politik kolonial - dalam hal ini umpama mengenai
bahasa, maka orang harup mahir dalam Bahasa Belanda. Disamping
Bahasa Belanda di Indonesia terdapat banjak sekali Bahasa Daerah
dan diantara bahasa-bahasa jang dipergunakan sehari-har{ dikalangan
rakjat Indonesia, Bahasa Melayulali rnerupakan bahasa jang mempu-
njai fungsi jang agak istimewa dalam pergaulan hidup sehari-hari.
Dengan kata-kata lain Bahasa Melayu tjara penggunaannja lebih luas
disebabkan kepentingan-kepentingan perdagangan jang sedjak bebe-
rapa abad dilakukan diantara kepulauan kita.

Dan djusteru karena itulah maka mudah dipahami, bahwa baha-
sa Melayu merupakan suatu bahasa jang banjak dapat memenuhi
kebutuhan:kebutuhan praktis dan dengan sendirinja merupakan
lingafranca dikepulauan Indonesia.

Oleh sebab itulah, maka mudah dimengerti bahwa Bahasa Me-
layu ini selandjutnja djuga dapat memenuhi selain kepentingan-
kepentingan ekonomis dan kulturil djuga kepentingan politik 'dari
Bangsa Indonesia. Dan ini semua sebagai reaksi terhadap politik
kolonial baik setjara kulturil maupun setjara politik djuga. Konkri-
tisasi dari aspirasi-aspirasi nasional dan dalam hal ini dilapangan
kulturil dilaksanakan dalam sumpah pemuda jang diadakan .pada
tanggal 28 Oktober tahun 1928 jang menjatakan bahwa bahasa Na-
sional kita adalah Bahasa Indonesia.

Disini kita dapat mengikuti suatu kedjadian jang penting dalam
sedjarah pergerakan nasional Bangsa Indonesia. Dan menurut Fraksi
Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) pertentangan-pertentangan kepen-
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tingan antara rakjat Indonesia dan kepentingan kolonial Belanda jang
dasar-dasar pertentangan terletak terutama dilapangan ekonomi dan
politik, djuga dilapangan kulturil didapatkan manifestasi dari per-
tentangan pokok itu. Bahasa Indonesia jang merupakan reaksi ter-
hadap kedudukan bahasa Belanda didjaman kolonial mempunjai akar
lebih dalam lagi dalam masjarakat. Pertentangan bahasa antara Ba-
hasa Indonesia dan Belanda mempunjai dasar atau landasan pada
pertentangan dilapangan ekonomi dan-politik. Kurang mendalamlan
suatu pandangan djika pertentangan antara bahasa Belanda dan In-
donesia semata-mata hanja hendak ditindjau dari sudut kulturil sadja.

Dalam hubungan ini kedudukan bahasa di Indonesia itu pernah
digambarkan oleh Dr A.A. Fokker dalam bukunja ,,Bahasa Inoonesia
dan bahasa Daerah" pada halaman 6 jang demrkian.

Sebelum Perang Dunia ke-II, ketiga bahasa itu umpama gedung
jang bertingkat-tingl(at. Diatas sekali adalah bahasa Belanoa oloa-
wahnja Bahasa Melayu dibawah sekali Bahasa Daerah. Dan kalau
bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa persatuan dari Bangsa
Indonesia rlan Bahasa Belanda dianggap sebagai bahasa kolor,ial,
maka dengan lain kata dapat dinjataxan bahwa bahasa Inoonesra
dalam hakekatnja merupakan bahasa liberator. Djadi Bahasa Inoone-
sia merupakan kawan sedjati dalam perdjuangan rakjat Indonesra
menudju Indonesia merdeka penuh.

Saudara Ketua dan Saudara-saudara sekalian jang terhormat,
kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional matdn kuat uan
malahan mempunjai kedudukan huku-m jang kuat, sesuctah prorla-
masi. Artinja setjara konstitusionil Bahasa lndonesia dianggap seba-
gai bahasa Nasional. Bahkan pengaruh Bahasa Indonesra dllapangan
politik tidak ketjil dan djika soal .tsahasa Indonesia ini lrita hubungxan
dengan perdjuangan Bangsa Indonesia memasukkan daerah inan
Barat dalam kekuasaan Republik, maka baiklah kita kutip disini be-
berapa keterangan jang ditulis oleh Dr A. Teeuw dalam bukunja ,,De
Bahasa Indonesia", halaman 6 jang berbunji demikian .. zeker
niet kan men 't Maleis onderschatten als een belangrijke factor in
de ontwikkeling van Westelijk Nieuw-Guinea, selanci;utnSa.

..... Door het Nederlands tot voertaal van Westelijk Nieuw-Gu-
inea te maken zouden yij ons eigenlijk toch sehuldig maren aan een
anarchistische cultuur-imperialisme. .i.

Terdjemahan kurang lebih begini:
..... jang djelas sadja ialah bahwa

diremehkan begitu sadja sebagai faktor
Barat-

Bahasa Melayu tidak dapa.t
untuk perkembangan Irian

Selandjutnja pertentangan bahasa antara Bahasa Indonesia dan
bahasa Belanda jang sekarang mendjadi soal jang hangat djuga bagi
pemerintah Belanda terutama mengenai politiknja terhadap Irian
Barat sebagai daerah sah dari Republik Indonesia, menundjukkan
sekali lagi bahwa pertentangan itu bukan semata-mata terletak dila-
pangan kulturil sadja.

:...._-....., Djlka bahasa Belanda dipergunakan sebagai bahasa pengan-
tar di Irian Barat, maka kita akan berbuat satu kesalahan, jaitu men-

R iselah Rermi

t45



-=r_
djalankan imperiaiisme kebudajaan jrng tak sesuai lagi dengan
djamannja.

Bahkan untuk mentjerminkan dan erat berhubungan dengan
perdjuangan rakjat rndonesia melawan kolonialisrne, jlng denlan
tjara seyibu matjam hendak diselubungi dengan sutra trituJ oleh 

-pe-

merintah kolonial Belanda. Apakah jang pernah terdjadi di Indoire-
sia akan terulang lagi disebagian wilajlh Indonesia 

-jang 
sah jaitu

Irian Barat? Dan dalam hubungan ini- pernah diutjaikai katalkata
oleh Prof. c.c. B_.rg pada tahun lg3g b^erhubung aerigrn lb tahun
b_erdirinja Rechtshogeschool (R.H.S.) sebagai berilut:,;........... ada
"alasan akan mempertimbangkan dengan [e[ti baik buruknja kedua
bahasa lang sedang berebut-iebutan klmenangan sebagai bafiasa per-
ytgal jaitu_bahasa Belanda dan bahasa Melayu". Kita kutip kata-lata
.dari Prof. c.c. Berg ini karena dinegeri tielanda dikarangan jang
berkuasa sekarang masih terdapat baniat< anasir-anasir reaksi6ner
dan-kolonial jang tidak mau beladjar dari sedjarah jaitu manusia-
tnanusia jang didalam tubuhnja tidak lagi mengalir darah manusia
rnelainkan minjak.

Dan bahwasanja kedudukan Bahasa Indonesia makin mendjadi
penting djuga didunia internasional diakui oleh Dr A. Teeuw daiam
bukunja jang telah disebut diatas pada halaman g jang antara lain
menjatakanr ,,.._....... het Maleis met zijn vele, nog nauwelijks, good
gekende en onderrichte gezichten is binnen 66n feneratie geroEpen
tot, geproklameerd tot en gemaakt tot nationale taal in de stlikte-zin
de des woords in een modern staat.'f

- _A-rtinja \urang lebih begini: ,,Bahasa Melayu jang dalam banjak
hal'belum diketalrui, dalam waktu satu generadi suoatr diproklamisi-
kan mendjadi bahasa Nasional dalam arti 5ang sesungguirnja disatu
negara jang modern."

_utjapan'utjapan ini menundjukkan betapa besar perhatian du-
nia luar terh_a.dap Bahasa Indonesia tidak sadja sebagai dllet< kulturil,
me-lainkan 

- 
djuga .tni penlils untuk dimengertinja peikembangan

Bahasa Indonesia .jang sedjak dilahirkannja merupirair bahasa libe-
ISto{, bahasa perdju-angan rakjat Indonesia-untuk nientjapai Indonesia
Merdeka jang penuh.

saudara Ketua dan saudara-saudara sekalian jang terhormat
dan marilah kita s_ekaran-g menindiau kedudukan Bahisa baerah jang
begitu b3njak terdapat di Indonesia dan bagaimanakah hubungairnja
dengan bahasa Nasional, Bahasa Indonesia itu.
_ - 

'M.pang harus diakui pula bahwa di Indonesia dikenal banjak
Bahasa-bahasa Daerah sebagai bahasa-bahasa jang dipergunakan seha-
T-hari oleh _banjak suku bangsa kita jang riren-oiariri [epulauan In-
donesia. oleh sebab itu adanja Bahasa-bahlsa Daerah itu-merupakan
kenjataan-\gpjataan jang tiada boleh kita abaikan begitu sadja, ma-
lahan sebaliknja harus -rrnendapat perhatian jang sdbesar-bdsirnSa
k;arena pada qersoalan Bahasa Daerah itu menjangtut banjak petso-
alan jang perlu kita petjahkan setjara bidjakdani.

Dalam hubungan dengan Bahasa Indonesia, maka tidak.ada se-
orangpun dapat menjangkal, bahwa pengaruh Bahasa Daerah terha-
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tiap perkembangan Bahasa indonesia adalah tidak ketjil. Artinja Ba-

hasa Indonesia diperkembangkan dan diperkaja oleh Bahasa-bahasa
Daerah. Dan perkembangan bahasa Nasional jang sedemikian itu,
jaitu berkembang disuatu persemaJan dimana terdapat bermatjam-
matjam Bahasa Daerah, saja kira adalah wadjar sekali. Satu kenja-
taan lagi ialah sampai sekarang ini Bahasa:baha$a Daerah dipeladjar-
kan disekolah.sekolah rakjat dan menurut pendapat saja suatu per'
hatian terhadap Bahasa Daerah jang kurang tjukup. Dan disamping
kenjataan-kenjataan itu terdapat satu kenjataan jang sumbang jaitu
bahwa Bahasa Daerah tidak mendapat tempat jang sewadjarnja dalam
Konstitusi kita alias Bahasa Daerah tidak diatur dalam Konstitusi
kita. Oleh sebib itulah, maka pemetjahan Bahasa-bahasa Daerah min-
ta perhatian kita sewadjarnja.:

Tiap-tiap putra Indonesia jang demokratis rnerasa bangga bahwa
tjintjin persatuan Bangsa Inoonesia dihiasi oleh mutiara suku-suku
bangsa. Dan'saja jakin bahwa tiap-tiap putra Indonesia jang demo-
kratis djuga berkepentingan bahwa tiap-tiap kebudajaan daerah ha'
rus diperxembangtian.

Sesuatu jang besar tidak akan 'mendjadi besar dan sempurna
djika bagian-bagrannja tidak dipelihara dan disempurnakan. Kebuda'
jaan nasional trdak akan djadr kaja raja djika kebudajaan daerah
tidak diperkembang. Dan djika ini kita hubungkan dengan Bahasa
Daerah, maka Sudan sewadjarnjalah bahwa Bahasa Daeran memerlu'
kan peme[haraan dan perkembangan jang sewadjarnja pula.

Selain daripada itu kedudukan Bahasa Daerah disampingnja Ba'
hasa lndonesia udak dapat disamakan samasekali dengan KeuuuuKan
Bahasa Indon'esia disamping Bahasa Belanda. Kedua bahasa terachir
adalah jang satu adalah.bahasa liberator dan jang lain adalah bahasa
kolonisator.

Lain halnja dengan kedudukan Bahasa Daerah disamping Bahasa
Indonesia. Dalam sedjarah Indonesia belum pernah terdapat peris'
tiwa-peristiwa jang merupakan ketegangan atau bentrokan-bentrokan
j ang disebabkan.oleh pertentangan-pertentangan bahasa, chususnja an'
rara Bahasa-bahasa Daerah jang terdapat clr lndonesla. SaSa Kua me
mang hat itu adalah sewadSarnga, karena faktor obiektit tldak mem'
beri alasan-alasan jang tjukup kuat untuk mempergunakan Bahasa'
bahasa Daerah sebagai alat untuk bentrokan antara suku bangsa Jang
satu dengan suku bangsa jang lain. Hanja politik kaum rekastoner oan
separatis sadja akan dapat mempergunalran 'Bahasa-bahasa Daerah
sebagai alatnja untuk menimbulkan bentrokan antara sulru bangsa
jang satu dengan jang }ain, djika mereka illlu. Tapi jang terang
sadja setjara objektif sukar orang dapat membenarkan politik jang
hendak memetjah belah persatuan bangsa dengan mempergunakan
alasan untr.rk kepentingan Bahasa Daerah. Meskipun demikian kita
harus tetap waspada tentang hal itu.

, llfengenai Bahasa Daerah dan'politiknja terhadap persoalan ba-
hasa di India, Sovjet Uni dikatakan oleh Dr H.A. Forkker dalani bu-
kunja jang telah disebut diatas pada halaman 20 demikitn:' 

' 
"
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,,Ogk in de naburige lanclen, zoals in India, waar een soortgelyke
toestand bestaat, denkt men er niet over de positie van de larios-
talen ernstig aan te tasten.

In Rusland zien we juist dat de streektalerr volledig tot hun
recht kunnen komen."

Terdjemahannja begini:

. _,,Dibeberapa negara_ tetangga, umpamanja di India jang keadaan-
nia hampir _sama tak ada pikiran untuk mCmperkaja B,arrasa-bahasa
Daerah. Malahan di Rusia Bahasa.bahasa Dadrah s-elain mempunjai
kedudukan jang kuat, djuga disempurnakan."
' selain faktor-faktor objektif tidak memberi alasan untuk tim-

bulnia bentrokan antara Bahasa Daerah jang satu dengan Bahasa
Daerah jang lain, tetapi djuga dalam praktek jang dapat kita .lihat
sehari-hari, maka Bahasa-bahasa Daerah dan Bahasa Indonesia djuga
mempunjai fungsi sendiri-sendiri jang tidak usah menimbuikin
ketegangan. Pada pendahuluan saja katakan, bahwa banjaknja bahasa
dari satu bangsa, jang dalam hal ini ialah Bangsa Indonesia, tidak
usah membahajakan kedudukan Negara Republik. Pertama kita Bang-
sa Indonesia sudah mempunjai Bahasa Nasional, Bahasa Persatuan
jaitu Bahasa Indonesia dan ditambah adanja Bahasa-bahasa Daerah,
dalam satu negara seperti Negara Republik Indonesia kita ini, tidak
perlu ada keehawatiran akan menggrogoti Negara Republik kita.

Saudara Ketua dan Saudara-saudara sekalian jang terhormat dan
djika kita perhatikan soal Bahasa ini dibeberapa negara didunia me-
mang akan terdapat dibeberapa negara diakuinja beberapa bahasa
setjara resmi dan ditjantumkan dalam Konstitusinja. Kita-ambil se-

lagai tjontoh beberapa negara sebagai dasar perbandingan dan sama-
sekali tidak untuk mendjiplak begitu sadja apa jang tertjantum da-
lam Konstitusi-konstitusi-riegara it'u, aiopdr b6gitir siOjr dahm Kon-
stitusi kita jang sedang kita bentuk. umpamanja negara swiss dalam
I(onstiusi ditjantumkan bahwa bahasa-bahasa nasionalnja antara lain
ialah'bahasa Djerman, Perantjis, Italia. Djuga Pakistan dalam Konsti-
tusinja mengenal lebih dari satu bahasa resrni umpama Bengali, urdu,
Punjabi dan lain-lain. Demikian pula Jugoslavia-selain bibasa ser-
via'Kroat djuga setjara resmi diakui dapat dipergunakan bahasa slo-
venia dan Makedonia. Dan seperti telatr disebutkan diatas, di sovjet
uni selain bahasa Rusia jang setjara luas sekali digunakan, tetapi
disamping itu diakui setjara resmi pula bahwa ditiap-tiap wilajah
U.S.S.R. dapat dipergunakan bahasa daerahnja sendiri-sendiri.

Inilah beberapa tjontoh dari negara-negara jang saja perlu se.
kedar kemukakan untuk menundjukkan bahwa dipergunakan setjara
resmi lebih dari satu bahasa dalam negara tidak usah mengurangi
kesatuan dari negara itu masing-masing.

Kernbali'kepada persoalan kita; diakui adanja satu bahasa nasi-
onal jaitu Bahasa Indonesia disamping adanja Bahasa-bahasa Daerah
jang banjak sekali jang djuga dipergunakan s-ehari-hari oreh suku-suku
b.angsa jang. rnend"iami .kgpulauan.;.Ipdgnesia, perlu dipetjahkan se-

liara tepq! p'ula dalam Konstitusi Republik jang sedang kita bentuk
bersama itU, ,. ... :, .:.. , . . - ,

148

,l
I



,l
I

Dari keterangan-keterangan jang diberikan diatas, maka.bebera-
pa kesimpulan dapat ditarik, dalam hubungan perumusan beberapa
soal dalam Konstitusi.

Saudara Ketua dan Saudara-saudara sekalian jang terhormat,
baiklah pertama-tama kita perlu setudjui bersana, bahwa selain Ba-
hasa Indonesia djuga Bahasa-bahasa Daerah hendaknja diatur dalam
Konstitusi, selain memberi kedudukan jang kuat terhadap Bahasa Da-
erah djika diatur dalam Konstitusi, djuga mengharuskan kita bersama
lebih menaruh perhatian jang lebih serius terhadapnja. Dengan de-
mikian akan lebih mendorong kita semua untuk memelihara .dan
memperkembangkan Bahasa-bahasa Daerah itu lebih baik lagi dari-
pada jang sudah-sudah. Dan bagaimana hubungannja dengan pendi-
dikan dalam satu Bab atau pasal nanti dalam Konstitusi, makd akan
dipetjahkan lebih mendalam lagi djika kita sudah sampai pada Bab
pendidikan, dalam Konstitusi nanti.

Dengan keterangan ini, maka djelaslah bagi kita bahwa selain
Bahasa Indonesia ditjantumkan dalam Konstitusi, djuga Bahasa Dae-
rah perlu djuga diatur dalam Konstitusi.

Dan sementara Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) ber-
pendapat, bahwa kedua matjam bahasa jaitu Bahasa Indonesia dan
Bahasa-bahasa Daerah hendaknja diatur dalam Konstitusi dalam satu
pasal sadja. Selandjutnja pelaftsanaan dari prinsip tersebut diatas
umpamanja dalam hubungan dengan pendidikan, maka tidak ada
keberatan untuk mengulang lagi pemetjahan lebih detail-dan akan
kita terangkan pada waktunja. Tentang pengistilahan sendiri, apakah
Bahasa Indonesia harus disebut bahasa resmi atau resmi negara atau
nasional atau kebangsaan, perlu kita petjahkan sebaik-baiknja. Se-
mentara Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) memilih istilah ba-
hasa nasional bagi Bahasa Indonesia didorong oleh suatu pertimbang-
an demikian. Djika Bahasa Indonesia adalah bahasa resrni, apakah itu
berarti bahrva Bahasa Daerah dalam kesempatan-kesempatan terten-
tu jang djuga bersifat resmi tidak dapat dipergunakan? Dengan ala-
san iang sama, Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) djuga tak
dapat menerima istilah bahasa resmi negara, bagi Bahasa Indonesia.

Menurut pengertian saja kata 1,r€smi" sebagai istilah jang
kita djumpai sehari-hari, mengandung pengertian jang erat hubung-
an dengan pengertian kenegaraan (xedinasan). Djika demikian hal-
nja istilah apakah jang akan dipakainja untuk menjebut Bahasa Daerah
dalam Konstitusi? Padahal dalam praktek dipengadilan-pengadilan
seringkali dipergunakan Bahasa Daerah untuk melantjarkan djalan-
nja sidang, sedang kita mengetahui d.juga bahu'a sidang pengadilan
itulah djuga resmi. Djadi resmi disini adalah lawannja partikulir.
Dengan keberatan-keberatan jang diadjukan itu. -4aka minta diper-
timbangkan lebih landjut apakah tidak sebaiknja Bahasa Indonesia
dalam Konstitusi disebut sadja bahasa nasional sebagai bahasa per-
satuan disamping diakuinja Bahasa.bahasa Daerah-daerah.

Sebab kata ,,nasional" sudah populer dikalangan masjarakat,
djuga Pemerintah sering menggunakannja umpama Deu'an Nasional.
Musjarvarah Nasional dan lain-lainnja.

149



Pendeknja dalam Konstitusi hendaknja ditjantumkan dalam sa-
tu pasal, mungkin terdiri dari .lebih dari satu ajat bahasa nasional
jaitu Bahasa Indonesia disamping Bahasa-bahasa Daerah. Saja kira
untuk malam ini tjukup sekian Saudara Ketua dan terima kasih.

Kefua: Rapat jang terhormat, saja kira kita malam ini sudah
llukun berapat dan terpaksa menunda pembitjaraan mengenai Ba.
hasa ini.

Sebelum itu Saudara-saudara saja ingin mengemukakan bebera-
pa hal:

1. Sekarang ini - saja minta Saudara-saudara duduk dulu se-
bentar - zudah m-entjatatkan diri untuk berbitjara dalam
Babak Pertama mengenai Bahasa 12 orang pembitjara jang
terhormat. Diantara 12 orang itu ada dua jang minta diberi
kesempatan baru malam besok.
Saudara-saudara, karena kita perhitungkan bahwa 12 orang
pembitjara ini bisa selesai besok pagi, djadi rapat siang, wa-
laupun Ketua itu seberapa dapat tentu mau memberi kela-
pangan waktu sebanjak-banjaknja kepada segala permintaan
Saudara-saudara, saia toch mengharapkan dengan segala peng-
harapan supaja 2 Saudara itu menjibpkan diii untuk nieme-
nuhi giliran berbitjara pada besok siang hari djuga. Saja kira
membikin pidato itu tidak begitu sukar, bisa malam hari.
Dari itu masih penuh pengharapan bahwa 2 orang Saudara
jang terhormat itu sudah dapat memulai.gilirannja pada be-
sok siang.

2. Kemudian Panitia Perumus tentang Wilajah, diminta terus
mengadakan rapatnja. Diharapkan makin lekas makin baik.
kalau dapat besok bisa selesai.
Kepada Panitia Perumus Bahasa disediakan tenaga pembantu
jang masih segar jaitu Saudara Agus Suria l(oesoemadinata,
jang dapat membantu terus-menerus.

In! iang perlu saja maklumkan. Sekarang karena waktu sudah
djam 23.10, maka pembitjaraan mengenai Bahasa saja tunda. Saja
shors rapat sekarang ini sampai besok djam 09.00.

Dengan ini rapat saja schors.
(Rapat dischors djam 23.10).
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napat ke-58 (Landjutan ke-II). I

(Rapat dibuka kembali djam 9.15).

Ketua: Rapat saja buka kembali. Saja persilakan Saudara Ru-
mani Barus.

Rumani Barus: Saudara Ketua, dalam membahas soal bahasa
dirapat Pleno ini kami dari Fraksi Partai Kristen Indonesia (Par-
kindo) hendak mengeluarkan beberapa pendapat sebagai berikut:

I. Mengenai bahasa Indonesia.
Sesuatu negara jang merdeka dan berdaulat penuh mempunjai

sebagai salah satu attribuut jang menundjukkan kepribadiannja ialah:
,,Bahasanja". Bahasa itu tidak sadja perlu sebagai alat penghubung
didalam negeri dalam dan antara badan-badan/instansi-instansi Peme-
rintah antara Pemerintah dengan rakjat dan antara rakjat sesamanja
dan lain-lain, tetapi djuga mendjadi pelambang dari kedjajaan Nusa
dan Bangsa keluar.

Dalam negara-negara jang penduduknja hanja mengenal satu
bahasa pokok dengan beberapa dialek, mudah menentukan Bahasa
Negara itu. Tidak dernikian halnja kalau dalam negara itu terdapat
banjak bahasa serta dialek-dialeknja. Dalam hal ini kita di Indone'
sia, jang walaupun mengenal kurang lebih 280 dialek jang masih
hidup, beruntung mempunjai kesepahaman mengenai bahasa itu.
Dipelopori oleh Sumpah Pemuda tanggal 28 October 1928 dan diikuti
kemudian oleh para pedjuang bangsa kita, walaupun sering dianak
tirikan oleh Pemerintah Pendjadjahan dan diedjek:edjek orang, ba-
hasa itu hidup mendjadi dewasa dimasa ini ialah Bahasa Indonesia.

Mengenai kedudukan Bahasa Indonesia dalam ketata-negaraan
dan dalam masjarakat kita, terdapat berbagai-bagai pendapat seperti
dikemukakan Komisi Konstitusi IV dalam laporannja kemarin ma-
Iam. Kami berpendapat, bahwa dalam soal ini kita harus membedakan
kedudukan resmi dari Bahasa Indonesia dengan kedudukan jang di
sebutnja dalam masjarakat, tanpa menjangkal bahwa Bahasa Indo-
nesia mempunjai fungsi sebagai bahasa kebangsaan, kami menjetudjui
agar dalam Undang-undang Dasar tjukup ditulis:

,,Bahasa resmi negara ialah Bahasa Indonesia". Interpretasi jang
kanri berikan mengenai ini ialah:

. Dengan bahasa resmi kami maksud Bahasa jang dipergunakan
oleh Pemerintah dan alat-alat perlengkapannja dalam melaksanakan
tugasnja setjara lisan dan tulisan.

Dalil ini kami kehendaki bersifat inperatif, sehingga Pemerintah
dan alat-alat perlengkapannja wadjib mempergunakan Bahasa Indo-
nesia dalam melaksanakan tugasnja.

Dengan tugas-tugas lisan kami rnaksud antara lain:
l. Pembitjaraan-pernbitjaraan dalam semua perundingan dinas;

konperensi-konperensi dan'musjawarah Pemerintah.
2. Pidatopidato resmi didalam dan diluar negeri sleh wakil-wa-

kil resmi Pemerintah kita dan alat-alat perlengkapannja.
3. Pembitjaraan routine dalam djabatan resmi.
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Dengan tugas-tugas tulisan kami maksud antara lain:
1. Pembuatal und4g-undang Dasar, undang-undang, peratur-

an Pemerintah dan lain-lain.
2. Perdjandjian-perdjandjian dengan negara-negara lain.

Dalam hal ini Bahasa Indonesia waajft dilergunakan dan
mempunjai kedudukan sederadjat dengln bahasi asing pihak
lain.

3. Pembuatan, keputusan-keputusan dan pemberitahuan resmi.
Ini semua harus ditulis dalam bahasa I-ndonesia. Hal ini tidak
berart! balrwa disampingnja tidak boleh dipergunakan ba-
hasa daerah untuk t<e0;elaiannja, mengingat kealdaan setern.
pat sebagai kesimpulan mengenai BahaJa Indonesia kami- merasa tjd<up bahwa kedudukannja diakui dan didjamin se-
bagai bahasa 

-resmi 
Negara Indonisia.

II. ]Iengenai bahasa Daerah.

_. .Terlep$ dari soal apakah motto lambang negara kita nanti tot
"R.llnneka Tunggal lka" kami berpendapat baiwa-ajiwa ini harus di-
pelihara 

-dalam lap_angan lahasa.-Kita iiaat boleh-memungkiri ke-
liatap_, bahwa di Indbnesia terdapat dialekdalek jang sanfat besar
9jumlahnl" i-.lg ,masih hidup, bahkan dibeberapa-teripat irendjadi
bahasa sehari-hari tulggal d-engan tidak mengurangi ketjintaan'ke-
pa.da Fahasa Indonesia.- Kita djangan .takut a-kan d'ominering salah
satu Bahasa Daerah disatu masa -kelak. Kalaulah kearah it"u tum-
buhnj_a sekarangpun hal itu akan bisa terdjadi.

Kami rasa kedudukan Bahasa Indonesii sebagai bahasa perdju-
apgal dan B_ahasa P_enghybqng lntar puak-puak tidak akan trintjim
oleh Bahasa-bahasa Daelah. sebaliknja kami berpendapat aengin "me-

p-upuk_pahasa Daerah, perbendalaraan Bahasa indonesia aka-n dapat
lenin diperkaja dengan- mengambil kata-kata Bahasa oaerin rup.i-
lunja.
. S-eterusnja sebagai faktor kebudajaan Bahasa Daerah seharus-

lja kit-a p.up.uk._ Sitrmasing-masing m6rasa, bahrva lagaiman; ;;f;-
lipun-fasihnja kita berbahasa Inddnesia, kita lebih mlrasakan-0r,'r
menghajati tiap-tiap pembitjaraan dalam. Bahasa Daerah kita.

oleh karena soal-soal tersebut diatas kami rnengandjurkan agar
Pemerintah mendj amin _peme_liharaan dan perkembaigan'gahasa ii-
erah dalam Undang-undang Dasar.

III. Mengenai Bahasa Asing.
Kita melihat bahrva bahasa-bahasa asing di Indonesia chusus

Bahasa Belanda rnasih. peryl_unlai k-edudukai praktii jang p."tG
dalam. p.erga-utan sehari-hari.-Begitu djqsa Bahaia tiongtroal. ip;hgikalau,kita lihat merek-merek ditokeiok-o dan kadang-firoing il;;i-
surat selebaran.

_ ._lundaknja. ditentukan dalam undang-undang agar pemakaian
bahasa_.qsing dalam tempat-tempat umum dan men-genai soal-soal
resmi dilarang.

Sekian, terima kasih.
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Ketua: Dipersilakan jang terhormat Saudara Utarjo.

S. Utarjo: Saudara Ketua dan Anggota-anggota Sidang jang ter-
hormat, setelah mempeladjari laporan Panitia Persiapan Konstitusi
tentang soal bahasa, seperti dinjatakan dalam laporan Panitia Per-
siapan Konstitusi nomor: LiPK/K IVi 1957 tentang Wilajah dan Ba-
hasa, maka atas nama Fraksi Republik Proklamasi, kami menjatakan
penghargaan Fraksi kami terhadap hasil-hasil pekerdjaan dari Pa-
nitia Persiapan Konstitusi, jang telah melaksanakan tugas jang sudah
diberikan oleh Sidang Pleno Konstituante jang lalu, tentang soal
bahasa sebaik-baiknja.

Pada umumnja Fraksi kami dapat menerima laporan dari Pa-
nitia Persiapan Konstitusi. Didalam laporan Panitia Persiapan Kon-
stitusi itu dinjatakan bahwa }esirnpulan-kesimpulan pokok jang telah
diperoleh dalam Sidang ke-III Panitia Persiapan Konstitusi tanggal
12 Agustus sampai dengan tanggal 26 September tahun 1957 adalah
sebagai berikut:

1) Mengenai bahasa para pembitjara pada umumnja tidak me-
ngemukakan soal-soal baru, tetapi hanja mempertegas alasan-
alasan masing-masing, bahwa bahasa Indonesialah jang harus
dipertahankan;

2') Mengenai bahasa daerah sernua pembitjara sependapat bahwa
kepada bahasa daerah harus diberikan kedudukan hukum.

Saudara Ketua, meskipun dua kesinrpulan pokok mengenai ba-
hasa jang telah dihasilkan oleh Panitia Peisiapan Konstitusi itu nam-
paknja tidak begitu banjak, akan tetapi menurut hemat kami maka
kedua kesimpulan pokok itu merupakan hasil jang kongkrit untuk
dapat melandjutkan permusjawaratan mengenai soal bahasa, sehing-
ga pada achirnja akan memung[<inkan Sidang Pleno Konstituante
menjusun suatu rantjangan ,perumusan jang pasti tentang pasal me-
ngenai bahasa untuk Undang-undang Dasar baru nanti.

Memang dalarn hal ini tidak boleh kita lupakan, bahrva keputusan
Sidang Pleno jang ialu. jaitu keputusan mengenai soal-soal jang pa-
tut dimasukkan dalam Undang-undang Dasar dan mengenai sitimatik
sementara Undang-undang Dasar. sesungguhnja masih bersifat ter-
lalu umum dan tentunja ketika itu belum dapat memberi djurusan
jang terang kepada Panitia Persiapan Konstitusi guna melaksanakan
tugasnja. Namun demikian Panitia Persiapan Konstitusi ternjata su-
dah beriehtiar untuk dengan segala daja-upaja mengatasi kekurangan-
kekurangan jang terdapat pada keputusan-keputusan Sidang Pleno
jang lalu, sehingga pada achirnja dapat menghasilkan dua kesimpulan
pokok meng€lnai bahasa tadi itu.

Terhadap dua kesimpula-n dari Panitia Persiapan Konstitusi
tadi, jaitu bahwa Bahasa indonesia-lah jang harus dipertahankan dan
bahwa bahasa daerah harus diberi kedudukan hukum, maka Fraksi
Republik Proklarnasi menjatakan persetudjuan jang sepenuh-penuh-
nja. Fraksi kami berpendapat bahwa memang sudah seharusnjalah
kita mempertahankan Bahasa Indonesia, karena mempertahankan
Bahasa Indonesia, berarti mempertahankan bahasa kesatuan dan ba-
hasa persatuan Bangsa Indonesia, berarti mempertahankan hasil-
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hasil Proklamasi Kemerdekaan l? Agustus tahun 1945 dan berarti
mempertahankan sumpah pemuda tahun 1928: satu Bangsa, satu
tanah air dan satu Bahasa Indonesia.

Demikian pula Fraksi kami menjetudjui sepenuh-penuhnja pen-
dapat Panitia Persiapan Konstitusi, bahwa kepada Bahasa Daerah
harus diberikan kedudukan hukum, oleh karena dalam kenjataannja
Bahasa Daerah itu memang dipergunakan, umpamanja dilapangan
pendidikan dan pengadilan serta mengingat pula besarnja djumlah
Bahasa-bahasa Daerah jang terdapat dinegara kita.

Saudara Ketua, disamping menarik dua 'kesimpulan mengenai
bahasa tadi itu, laporan Panitia Persiapan Konstitusi No. 2/PK/K lV /
1957 tentang Wilajah dan Bahasa djuga menjatakan, bahwa masih
terdapat hal-hal jang belum mendapat kesimpulan jang pasti, jaitu:

1. Mengenai istilah jang harus digunakan untuk Bahasa Indo-
nesia ada pendapat jang mengehendaki istilah-Bahasa resmi
negara, ada pendapat jang mengehendaki istilah Bahasa ke-
bangsaan, ada pula pendapat jang mengehendaki istilah
Bahasa nasional dan ada pula pendapat jang mengehendaki
istilah Bahasa persatuan

2. Mengenai Bahasa Daerah, ada pendapat jang menjatakan
bahrva untuk mendjaga kesatuan politik bahasa, hendaknja
ketentuan mengenai Bahasa Daerah ditjantumkan dalam pa-
sal jang mengatur soal bahasa; sebaliknja ada pendapat lain
jang menganggap bahwa sekarang ini masih terlalu pagi un-
tuk menentukan apakah soal Bahasa Daerab dirumuskan
dalam pasal jang mengatur bahasa atau kebudajaan.

3. Selandjutnja ada pendapat agar pemakaian bahasa asing
mendapat perhatian seperlunja

Mengenai penjelesaian dari hal-hal tadi, jang belum mendapat
kesimpulan jang pasti dalam Sidang ke-III Panitia Persiapan Konsti'
tusi jang lalu, malia Fraksi kami mengemukakan pendapat sebagai
berikut:

1. Oleh karena tentang istilah jang harus digunakan untuk Ba-
hasa Indonesia ternjata terdapat berbagai-bagai pendapat
didalam Panitia Persiapan Konstitusi, maka hendaknja per-
soalan istilah ini dipeladjari lebih landjut oleh Panitia Istilah,
agar supaja kita dapat mengambil kesimpulan jang pasti
tentang istilah jang harus digunakan untuk Bahasa Indo-
nesia.

2. Penetapan tempat untuk mentjantumkan pasal tentang Ba-
hasa Daerah adalah termasuk penetapan sistimatik Undang-
undang Dasar, jang masih harus dilakukan nanti, sehingga
oleh karenanja tidak perlu mendapat penjelesaian sekarang
dan baru akan mendjadi persoalan jang sesungguhnja, apa,
bila kita sudah mulai membitjarakan sistimatik Undang-
undang Dasar setjara lebih kongkrit. . 

.

3. Soal pemakaian bahasa asing hendaknja ditindjau
hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar warga-negara asing
dan oleh sebab itu hendaknja dibitjarakan dalam rangka

{
,il

I

{

:

dari sudut
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sahamad 'sudjono: saudara Ketua dan.sidang jang terhormat.
saja dari Fraksi Partai Angkatan communis Indonesia (Acoma)

dalam memusjawaratkan atjara Bahasa Negara sekaiang ini tidak ber-
pandjang lebar membahas arti dan kepentingan bahasa lada fungsinja
dalam_undang-undang Dasar, terutama lali uatrasa indonesial ri-
rena dalam hal ini sudah banjak jang mengemukakan dan clikadji

pembitjaraan mengenai hak-hak dan kebebasan-kebebasan
dlsar bagi penduduk bukan warga-negara.

Demikianlah pendapat Fraksi Republik proklamasi tentang la-
poran dari Panitia Persiapan Konstitusi mengenai soal Bahasa.

Terirna kasih.

.Ketua: saja persilakan sekarang saudara sahamad sudjono.

laik.dalanl_rapa!-rapat Komisinja maupun dalam rapat-rapat panitiauarK uaram rapal-rapa
Persiapan Konstitusi.

D..qn .sejogiania soal ini'bukanlah soar baru menurut sedjarah
Konstitusi Indonesia, sedjak proklamasi Kemerdekaan 1? Agustus
tahu1. 1_945, tentang bglasa telah ditjantumkan dan dengan-tegas
mendjadi suatu pasal dalam undang-uirlang Dasar sementira:

1) V_ngang-undang' Dasar Sepubtiti In-donesia proklamasi pasal
36 berbunji:
,,Bahasa N_egara ialah Bahasa Indonesia", dengan pendje-
lasannja; didaerah-daerah jang mempunjai bari'asa iendiri
Itlg terpeliharq oleh rakjatnja dengan baikdaik (misalnja
bahasa Djawa, sunda, Madura dan sebagainja) bahasa-bahaia
itu akan dihormati dan dipelihara djuga-oleh negara, bahasa-
hasa itupun mendjadi sebagian dari lebudajaan.

2) undang-undang Dasar sementara tahun 1g50 pasal 4 berbu-
nji ,,Bahasa resmi Negara Republik Indonesia ialah Bahasa
Indonesia".

Dan selain daripada itu, berdasarkan laporan kerdja panitia
Persiapan Konstitusi jang telah disampaikan kepada sidang, sudah
lebih teran_g lagi_bagi,kit_a untuk mentjantumkan tentang baliasa pa-
sal tersendiri dalam undang-u4dang Dasar, panitia per:siapan K6n-
stitusi dalam laporannja tetati menghasitkan satu sampai tudjuh
rantjangan perumusan ,(formuliring) guna didjadikan pasil unda-ng-
undang_ Dasar, jang semuanja djelas arti fungsi Bahlsa Indonesia,
diugq Bahasa Daerah. sungguhpun masih terdapat perbedaan dalam
memberikan pengertian istilah terhadap kedudukan Bahasa Indone-
sia dalam pasal undang-undang Dasar (seperti diartikan Bahasa Na.
sional, Bahasa Negara, Bahasa resmi.Negara dan Bahasa persatuan).
Tetaplpgngertian istilah jang masih berrainan itu prinsipnja sama,
ialah Bahasa Indonesia harus tertjantum mendjadi 

-pasal 
t6rsendiri

dalaT Undang-undang Dasar jang tengah kita Lerdj-akan.
.Pa_da- 

prinsipnja saurlara Ketua, Fraksi partai -Angkatan 
com-

munis Indonesia (Acoma),dapat menjetudjui hasil kerdjipanitia per-
giap_an Kon_stitusi tentang bahasa mendjadi pasal teisendiri dalam
undang-undang Dasar, dengan perumusan Bahasa .Negara ialah ba-
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hasa Indonesia (sesuai dengan bunji Konstitusi Republik Indonesia
tahun 1945 pasal 36).

soal Bahasa.Daerah pun Fraksi partai Angkatan communis In-
donesia (Acoma) berpgrl$aqat, patut disediakan fasal terteniu dengrn
per-umusan kurang lebih demikian bunjinja: ,,Bahasa-bahasa Daeiah
perlu.dihargak_an serta dipupuk dan disaiuikan. pertumbuhannja, hing-ga tetap mendjadi sum_be-r- kata, gaja dan beitutr jang utaini urEi
perkembangan Bahasa Indonesia".

saudara Ketua, sekianlah sumbangsih Fraksi partai Angkatan
communis Indonesia (Acom1), pamugi -geusan ditampi oruri:Siorns
Pleno Konstituante jang mulia ini, terima kasih.

Ketua: Saja persilalian Saudara Nur Sutan Iskandar.

Nur sutan rskandar: saudara Ketua, sekedar memenuhi keingin-
an jang.tertjantum dalam Laporan Komisi IV bagian ltt alat i, jirg
berbunji: Persoalan Bahasa 

-harus 
ditindjau setjara histtiris ititirit

hubungan kita bernegara dan lain-lain, maia pidaio saja ini akan saja
tjoba memulainj-a dengan riwajat Bahisa Ind6nesia sefajang panoin's.

Kemudian daripada ilu baiulah saja ketengahkan pino"aiat Fraf-
si saja, Fraksi Paitai Nasionar Indonesia (P:N.I.) tirntanf Bahasa
Indonesia beserta istilahnja, jang baik dan patut'ditjantuirkan da-
lam undan-g-un{gg Dasir liela-k. Tentu s"h;a kedd'dukan Bahasa
Daerah takkan dilupakan.

saudara Ketua, Bangsa Indonesia terdjadi daripada pelbagai
matjam suku bangsa, jaqg amat banjak bilingannja.'Dan tiap-tiap
s-qk-u !a1g1a itu mempunjai bahasa sendiri. oiftturirh Indonesii, se-
djak dari Barat sampai rimur dan dari utara sampai ke selatan, nre-
nurut_penjelidikan, banjaknja bahasa daerah di Indonesia tidak ku-
rang daripada 200 mqtjam. Btlum lagi dihitung puspa-ragam logat ma-
sing-rnasing bahasa daerah itu.

sungguhp_un- demikian, dengan kodrat-iradat Ilahi, sungguhpun
kita berasal daripada- bermatjam-matjam suku bangsa'oan iienipu-
njai pelbagai ragim dan langgam baliasr, t r*un rfti"t oat urul-aia
gaja persatuan_ sudah ada, sudah timbul dan tumbuh dengan kuat-
nja. Djiwa Indonesia_ Raya sudah berdenjutdenjut didalim dada
nenek-mojang kita. Bahasa! oleh karena bangsa Indonesia bukan
bangsa iaTg. statis,_jang suka tinggar diam didaeiahnja masing-masing
f+dir, melainkan bangsa jang be-rsifat dinamis, gemar menlembari
kian-kemari, terut_ama-gemar mentjahari pengtrioipan dengai aiit"n
berniaga didarat dan dilaut, maka tentu jadji meieka itu 

"senaniiasa

dengar'mendengarkan dimanakah gerangan "letak pasar jang ramai,
dimanakah ada barang perniagaail;an{ dapat diferdju#ueiilrin. '

Ja,- pasar-pasar jang dikehendaki itu trebanjakin adatatr terletak
dipa-ntai-prytai frepulauan Indonesia jang sangai luas, jang berserak-
serak dan bertaburan laksana rnutiari didalam samudeia jlng tenang
lagi djernih airnja. Disitulah saudara Ketua, ja, aiuairaai-uandai
perniagaan-. pantai _itulah mr;la-mlrla terdapat iuatu bahasa jang
pung_ry1 $ipgrg-unakan orang' djadi bahasa 

-perhubungan, jaitu' bal
hasa Melaju. Bukan bagi suatu suku bangsa deirgan suatir suku bangsa

156



sadja, tetapi istimewa pula bahasa itu berguna djua bagi bangsa-
bangsa asing. Mereka itupun, baik jang datang dari sebelah Utara
baikpun jang berlajar dari sebelah Barat akan berniaga dipantai-
pantai itu, selalu berbahasa Melaju dalam perhubungan dengan pu-
tera Indonesia.

Dari sana, dari pantai-pantai itulah bahasa perhubungan itu
berangsur-angs_ur- mendjalar dan dipakai orang pula didalam nggeri-
negeri dikepulauan. Dengan demikian lambat-laun bahasa itupun di-
pergunakan djua oleh radja-radja. Djika radja Ternate hendak ber-
hubungan deiigan radja-radja ditanah Djawa dan radja-radja di Kali-
mantan misalnja, mata dalam surat-menjurat dipakainjalah bahasa
Melaju itu. Dan djika radja Bugis atau radja Makasar di Sulawesi
atau radja-radja dipulau Bali dan ditempat lain-lain hendak berkirim-
kiriman bingkiqen, ilengan radja-radja dipulau Sumatera baginda-ba-
ginda itupun memakai Bahasa Melaju djua.

Lebih-lebih setelah Belanda berkuasa ditanah air kita ini. Se-
mendjak dari djaman Kompeni sampai kepada pemerintahan Hindia
Belanda, bahasa Mglaju itulah djua jang didjadikan bahasa tesmi,
jang harus dipakai dikantor-kantor pemerintah.

Tiada heran, djika bahasa itu semakin tersebar dan dipahami
orang diselur[h tanah air. Dan tentu tiada heran pula, kalau lama-
kelamaan pahaga perhubungan itu kena pengaruh Bahasa-bahasa
Daerah jang dimasukinja. Ditanah Djawa dipengaruhi oleh Bahasa
Djawa dan Bahasa Sunda, dipulau lain-lain oleh bahasa-babasa disitu
pula. Baik tentang kata,katanja baikpun tentang djalan' dan '!aja
bahasanja. Dan dari dunia luarpun pengaruh perhubungan itu keli-
hatan njata ,pula. Sebagai kita ketahui dari sedjarah, bangsa kita
lebih dahulu zudah berhubungan dengan Bangsa India, Bangsa Parsi,
Arab, Tionlhoa dan sebagainja berabad-abad sebelum orang tsarat
mentjetjahkan 'kakinja dibumi Indonesia. Dan pada ketika itupun
Bahasa ll{elaju sudah mendjadi bahasa perhubungan djua, ketjuali
dalam perdagangan dan lalu-lintas, terutama dalam politik, tatausaha
pemerintah dan balatentara, ilmiah dan tehnik.

Bahkan'ketika itu Bahasa Melaju sudah mendjadi bahasa Inter-
nasional, istimewa djadi bahasa diplomasi dinegeri-negeri jang dipe-
rintahi radja-radja, apabila bagindaiaginda itu hendak berhubungan
dengan utusan negara lain-Iain. Dan bagi Bangsa Indonesia sendiri
lama-kelamaan berubahlah sifat Bahasa perhubungan itu mendjadi
Bahasa persatuan, jang memudahkan pertalian jang lebih erat dian-
tara awak sama awak diseluruh tanah air.

Apa sebabnja maka Bahasa Melaju fang didjadikan bahasa per-
satuan itu? Sebelum mendiawab pertaniaan itu Saudara Ketua, ba-
iklah saja terangkan sedikit, batrwa Bahasa Melaju berasal dari se-
bualt keradjaan tua didaerah Djambi, ditepi Batanghari. Kira-kira
pa.da pertengahan abad ketudjuh keradjaan itu dikuasai oleh Sriwi-
rijaja, jang bertachta keradjaraan didekat-dekat kota Pelembang
sekarang ini. Maka bahasa Melaju itupun mulailah tersebar bersa.
ma-sama dengan perkembangan keradjaan itu kira-kira empat abad
lamanja. Nah, sekarang pertanjaan ,itu boleh didjawab demikian:
Menurut penjelidikan beberapa ahli bahasa, Ch. A. van Ophuijsen
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umpamanja, pertama-tama sebabnja ialah karena pengembaraan se-
perti saja terangkan tadi, kedua karena lalu-lintai dibandar-bandar
perniagaan itu.

-Adapun bandartandar perniagaan jang ramai clilalui saudagar-
*u9ggal dari India dan Tiongkok lerletak di semenandjung Melaju
di_Melaka, dikepulauan Riau-dan diselat Malaka. Kebeiula-n rakjit
dalam daerah-daerah itu sudah lama berbahasa Melaju, sebab pengarirh
keradjaan sriwidjaja. Dan ketiga karena Bahasa trreti;u amit d'uaan
.bentuknja dan amat mbrdu bunjinja. :

. Lagi pula karena tidak ada bunjinja jang sukar bagi bangsa
?sing akan mengutjapkan dia. Malah bulian-kaiena bunji iadja, hal
lain-lainpun berpengaruh djua: Bahasa Melaju mudah menerimi xa-
!r--\ltr_ asing untuk.mqnperkaja dirinja, apabila bahasa itu djauh
lebih demokratis daripada bahasa daerah lain-lain. oleh sebab itd da-
palla! i? p.-*purtahankan sifat internasionalnja, jang sudah masjhur
s-gdjak- dahulg, lrala itu, dengan pengertian, bahwa dasarnja dan sen-
dinja jang asli hampir tetap tiada bergojang.

Saudara Ketua, saja katakan bahasa itu mudah memperkaja
dirinja. _Mem-ang, sebab kita harus melihat, merasai dan meigakii,
lerapa banjaknja kata-kata asing jang telah masuk kedalam blhasa
Melaju atau Baba.sa Indonesia sekarang ini. segala bangsa jang pernah
lerga.gl d.engan_ 4?ng!" Ildonesia telah memperkajt Baiasa persa-
tuan itu: Arab, India,-Tamil, sansakerta, Parsi, Tionghoa, portugis, se-
paryoJ, Inggeris dan Belanda. Diantaranja Bahasa Arabiah jang amat
P"njtl. menambah kekajaannja, istimewa-sesudah agama Isiam terse-
bar disegenap kepulauan.

Akan tetapi kata.kata itu lambat-laun boleh dikatakan tidak be
rupa kata-kata asing lagi, tidak terasa asing lagi, karena sudah berubah
bentuknja dan bunjinja menurut lidah Indonesia sendiri. Tambahan
pula makin tjerdas sesuatu bangsa makin banjak ia menghadjatkan
kata-kata untuk melukiskan dan mengeluarkan isi hatinja, pirasiannja
dan buah pi\irannia. Kalau kita dapat mengambil kata-kaia asing uii-
tuk maksud itu, tak dapat tidak kita harus-membuat sendiri kata-ka-
ta baru, jang sesuai dengan maksud hati kita.
. , su{qh dapat dipastikan, bahwa -sedjak djaman sriwidjaja dan
berturut-turut beb-erapa_ _abqd_kgmudian, 

-Bahaia 
Melaju dapai dipa-

kai, ja, sudah berljasa djadi Bahasa pengantar kebudajaan dan teiu-
sasteraan, disam-ping.dj?di bahasa peqlrubungan. Hal iiu bukan sadja
didalam daerah M,elaj.r1,. tetapi- sebagai Bahasf persatuan bahasa ituprin
gudah _dipakai sedemikian dalam segala daerah jang masuk bilangan
1"*h M-elaju atau jang telah berhubungan kebudafaan dan kesuias-
teraan d-engan- witajah itu. Dgngan demikian waliupun bahasa iiu
masih selalu disebut Bahasa Melaju, sesungguhnja sedjak purbakala
ia -sudah .boleh dikatakan bahasa kepulauJn Indonesii seluruhnja,
sesuai dengan tjita-tjita kesatuan jang telah tertjapai setrarang iiri.

. supaja bertambah djetqs lral itg, baiklah kita kadji pula: masuk
golongan orang bahasa_apakah -bairasa kesatuan kita"itfit S.ajii.ii
bahasa menundjuklan bahwa Bahasn Melaju masu[ bildngan i"ro-
arga Bahasa Austronesia, jal_g 

_luas djadiatrifnja, jaitu mefiputt Nu-
santara dan semenandjurrg Melaju; diseSelah tiaiat sampai'iepuiru-
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in Madagaskar, disebelah utara sampai ke Kyu syu, disebelah Timul
sampai ke Hawai dan disebelah selaian sampai ki selandia Baru. se-
kalian bangsa kebudajaan jang berserak-serak didalam daerah pe-
{gembaraan itu mempunjai pertalian bahasa suatu dengan jang lain,
demikian menurut ilmu pengetahuan dalam perbandingan bahasa.

oleh sebab itu tiap-tiap anggota keluarga Bahasa Austronesia
dikepulauan Nusantara dan tiap-tiap bahasa lain dinegara-negara te-
tangga kita adalah berpengaruh belaka pada pendjelmaan Bahasa
Melaju mendjadi Bahasa Indonesia dan pertumbuhan Bahasa Indo-
nesia itu.

Tadi sudah saja katakan, bahwa Bahasa Melaju telah dipakai
oleh pemerintah Hindia Belanda djadi bahasa resmi, karena telah
diakuinja berapa luasnja daerah pemakaiannja. Akan tetapi betulkah
pengakuan dan pemakaian itu dilakukan dengan tulus dan ichlas?
Betulkah demikian maksudnja?

Bahasa menundjukkan ,bangsa. Djika bangsa terdjadjah masih
mempunjai dan mempergunakan bahasa sendiri, masih mcnrenting-
kan bahasa persatuannja, tentu maksud Belanda mendjadjah Indo-
nesia takkan tertjapai dengan mudah, tjepat dan aman. D;ika bahasa
resmi itu ditukar dengan Bahasa Belanda, hubaja-hubaja djadilah
grqng -Indonesia pro Belanda sekurang-kurangnja, kalau tidak djadi
Belanda benar-benar. Oleh karena itu politik bahasa, pengadjaran dan
pendidikan harus diubah. Kekuasaan bahasa persatuan harus berang-
sur-angsur dikurangi dan kebalikannja Bahasa Belanda harus didjadi-
kan bahasa resmi, harus meresap kedalam djiwa rakjat djadjahan.
Kebetulan ada didapatinja satu peristiwa jang boleh didjadikan tjon-
toh-teladan, jaitu peninggalan orang Portugis didaerah Maluku. Di-
dalam tahun 151.1 orang Portugis menalukan tanah Malaka dan
kemudian memasuki tanah Indonesia, lalu berbenteng di Ternate.

Kira-kira seabad kemudian orang Portugis digantikan oleh orang
Belanda disana. Pusaka Portugis jan! ada disitu iitatr beberapa buah
sekolah agama Katholiek-Roma, jang berbahasa pengantar Bahasa
Portugis. Dengan segera sekolah itu dirombak oleh Belanda; mata
peladjaran digantinja dengan agama Protestan dan bahasa pengan-
tar dengan Bahasa Belanda

Diseluruh Maluku Besarpup didirikan Belanda sekolah seperti
itu, baik sekolah umum maupun sekolah agama. Demikian tersebut
didalam sedjarah pengadjaran di Hindia Belanda karangan Dr I.J.
Brugman. Akan tetapi bagaimana djuapun Belanda berusaha mengo-
bar-ngobarkan kebaikan dan keindahan Bahasa Belanda itu, namun
bahasa persatuan di Maluku, jakni Bahasa Melaju, tidaklah dapat
disingkirkan. saja singgung hal itu sedikit hanjalah sekadar uniuk
menggarnbqkqn, bahwasanja bahasa persatuan itu sudah mendjadi
pakaian sehari-hari bagi Bangsa Indonesia, walau tempatnja dj-auh
se alipun dari pokok-pangkalnja. Bertahun-tahun, ja, berabad-abad
B_ah'asa ]t{glaju b_erkumandang dalam pergaulan hidup pertjampuran
diseluruh tanah Indonesia.

_ _ aF"q t_e_tani ada pasang naik dan ada pula pasang surut, bukan?
Belanda takkan bernama Belanda pendjailjah,- kalau niat maksud-
nja jang sebendr-benarnja mengarungi l-aut-an besar menudju keta-
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nah air: kita ini tidak disampaikannja. Dengan taktik dan siasat jang
halus lama-kelamaan pengaruh Bahasa Belanda dapat djua mengu-
rangi kekuatan bahasa persatuan itu, karena pegawai negeri jang
pandai berlqhlsa Belanda ditinggikan pangkatnja, dinaikkan gadji-
fja djauh lebih daripada pegawai jang hanja pandai berbahasa Me-
laju atau berbahasa daerah sadja.

Bahasa Melaju sudah-berkurang nilainja, sudah turun harganja,
tetapi Bahasa_ Belanda mulai menarik serta 

-mengikat 
hati rakjat, ter-

utama pemuda dan pemudi bangsawan Indonesia.

- _untung abad_keduqpuluh ini membawa angin baru dan untung
sekali ?lgil jang berernbgs sepoi*epoi ,basa dari sebelah utara dapal
menghidupkan semangat bangsa Asia kembali.
_ Bangsa Indonesiapun mulailah bangkit dan bergerak akan me-
lepaskaT kong_kongan dan ielenggu pendjadjah dari tubuhnja dan
tanah airnja. sebab kebangkitan bangsa tidak dapat dipisahkan dari-
pad-a kebangkitan dan keinsafan bahasa, rnaka sambil memperdju-
angkan kemerdekaan nusa dan bangsa, tidaklah dilupakan kemldjuan
serta ketjerdasan bahasa

Didalam perdjuangan kemerdekaan bahasa itu adalah sarah se-
buah sendjata jang tadjam, jang sakti sekali. Hal itu diketahui betul
ole! segala pemimpin pergerakan kemerdekaan tanah air dewasa itu,
$hinggq ketika volksraad dibuka dalam tahun 1918, partriotpatriot
P*gr" Indonesia i_ang ditundjuk mendjadi anggota ,dewan-rikjat',itu tiadalah chali daripada memperdjuangkan llpaja" disini Baliasa
Belanda jang-resmi hendaklah Bahasa Indonesia dipergunakan djua
dalam .perundingan didewan itu. Berhasil dan hasit ilu dipakaiiah
sebagai ser-r.djata tadjam _oleh pemuda-pemuda Indonesia jan! berpe-
ladjaran didalam dan diluar- negeri.- Tentu sadja segila -penuiis,

Pgngarang dan djurnalis Indonesia tidak ketinggalan. Merika itu
ditengah-tengah pengaruh pendjadjahan dan didaram suasana pe-
mudjaan Bahasa Belanda adalah berusaha keras akan menehidin-
hidupkan bahasa pers,atuan kembali. Itupun berhasil pula," minit
Angkatan Muda terhadap kepada Bahasa Melaju bertanibah'besar.

Dalam tahun 1925 soal bahasa itu sudah mendjadi pokok perun-
dingan didalam rapat-rapat mereka itu. ,,Keinsafin p6muda untuk
mentjapai kemerdekaan membawa pula keinsafan akin bahasa per.
satuan. sesuai den_gan {iran pikiran dan semangat dalam Angkitan
Muda hendak melepaskan pendirian kepulauan/kedaerahan,-maka
bahasa kesatuan atau persatuan itupun mendjelma mendjadi'bahasa
Il{glg$rl', kata menteri Pendidikan, Pengadjaran dan i(ebudajaan
P.!(.x.1 saudara Muhd Yamin dalam pembukaan Kongres Bairasa
Indonesia pada 28 Oktober tahun l94b di Medan.

-sungguh-dan s_ebagai kuntji dan pateri bagi keinsafan Angkatan
Muda.itu, maka pada tanggal 28 oktoEer tahun rg2s di Djakaria me-
reka itu ,mengangkat sumpah*etia: ,,Kita berbangsa satu, bertanah
air satu dan berbahasa satu: fndonesia".

Djad-i berkat keinsafan Angkatan Muda, berkat keteguhan tiita-
tjita Pemuda Indonesia, berubahlah sebutan serta sifat bihasa ne-rsa-
t11a.n.ja1g bersedja-rah ltu mendjadi Bahasa Indonesia. Dengai sen-
dirinja Bahasa Indonesia itu naik _pula deradjatnja seting[at ,lagi.
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Bukan lagi sebagai bahasa persatuan atau kesatuan sadja, tetapi telah
diasap-kemenjani pula mendjadi bahasa kebangsaan Indonesia atau
sebagai ladjim diutjapkan sehari-hari: Bahasa Nasional Indonesia.

Tentu sadja kuntji dan pateri sumpah itu bertambah kukuh-kuat
lagi, setelah liemerdekaan Bangsa Indonesia diproklamasikan pada
1? Agustus tahun 1945 dan bahasa Nasional itu didjadikan Bahasa
Negara dan ditjantumkan didalam Undang-undang Dasar Republik
Indonesia

Saudara Ketua dan Saudara-saudaraku Anggota Konstituante
jang terhormat sekalian; sekarang sampailah saja kepada maksud
iudjuan kita berapat hari ini, jakni akan menentukal, balrasa apakah
atau bahasa manakah. jang akan kita djadikan Bahasa Negara dan
bagaimanakah susunan bunji penentuan itu? SePerti sija sebutkan
tadi: Didalam Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia
tahun 1945 ditjantumkan istilah Bahasa Negara, didalam Undang-un-
dang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat tahun 1949 Bahasa
resmi Negara dan didalam Undang-undang Dasar Sementara tahun
1950 Republik Indonesia Bahasa resmi Negara djua.

Bahwa Bahasa Indonesia jang harus kita pilih, didalam rapat
Panitia Persiapan Konstitusi tidak mendjadi pertikaian paham dan
pikiran lagi diantara Anggota Panitia_Persiapan Konstitusi sekalian.
Matah saja kira, bahwasanja kita segala Anggota Pleno Konstituante
jang hadir dalam Madjelis sekarang ini, bahkaq gg-luruh rakjat Indo-
nesia-pun, akan ,berasa bangga dan beruntung lebih daripada bangsa
dan negara lain-lain, jang hampir senasib dengan HE, jqng s?m-a-

sama baru memperoleh kemerdekaannja. Pada ketika Proklamasi di'
dengungkan diseluruh dunia, bahasa nasional Indonesia sudah siap'
sedia djadi Bahasa Negara. Padahal India masih perlu memperguna'
kan bahasa pendjadjah dengan resmi: Bahasa Inggris.

Demikian pula Pakistan, Pilipina dan Sailan. Bukan karena ne-
gara-negara itu lebih tjinta kepada batrasa pendjadjah itu daripada
kepada salah sebuah bahasa jang ada didalam masing-masing negara
itu, sekalikali tidak, melainkan karena pengaruh bahasa asing da'
hulu sudah terlalu besar, sehingga bahasa jang umum disana agak
terbelakang, sekalipun rakjat'kebanjakan masih tetap memakai ba-
hasa daerahnja dalam pergaulan sehari-hari.

Akan demikian djualah agaknja nasib bangsa dan negara kita,
djikalau sekiranja keinsafan tidak lekas timbul sebagai saja terang-
kan tadi itu. Tidak, kita tidak berhadjatkan bahasa asing didalam
pergaulan didalam negeri, dalam masjarakat dan pemerintahan. Se-
gala perundingan resmi, segala zurat resmi dan sebagaiaja dapat
Iangsung diselenggarakan dengan Bahasa Indonesia, ja, dengan ba'
hasa kebangsaan atau bahasa nasional kita itu sudah boleh diperbin-
tjangkan segala keperluan negara dengan sebaik-baiknja. Bahkan
sedjak kemerdekaan dan kedaulatan negara Republik Indonesia di'
akui oleh dunia, bahasa Nasional Indonesia itu sudah memasuki dunia
Internasional pula.

Dahulu Bahasa Melaju dimasuki internasional, tetapi sekarang
Bahasa Indonesia memasuki dunia segala bangsa itu. Sebagai bahasa
resmi, bahasa itu melalui kedutaan-kedutaan telah melangkah kedalam

Risalah Rcsmi
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gelanggang internasional. Sungguh ,,Bahasa Indonesia sudah men.
djadi bahasa internasional jang ketudjuh", kata seorang dokter ba-
hasa wakil negara India dalam Kongres Bahasa Indonesia di Medan
itu.

Saudara Ketua, utjapan ahli Bahasa India itu bukanlah sekedar
pudjian sebagai biasa dalam madjelis sadja, melainkan betul-betul
karena sjarat-sjaratnja bagi bahasa jang tjerdas, jang dapat diper-
gunakan untuk mengeluarkan perasaan hati dan membahas ilmu
pengetahuan dan lain-lain, Bahasa Indonesia memang tidak banjak
berkekurangan lagi. Sedjak djaman Djepang bukankah Bahasa Indo-
nesia telah didjadikan bahasa pengantar didalam sekolah-sekolah
umum, sedjak dari sekolah rendah sampai kepada sekolah tinggi atau
universitas? Dan bukankah hasilnja tidak mengetjewakan benar?

Pengalaman sudah menundjukkan, bahwasanja pemakaian_ Ba-
hasa Indbnesia untuk ifumu pengetahuan tidak mendapat kesulitan
apa-apa jang berarti, sehingga kata-kata edjekan Belanda atau tje-
moohan orang jang masih berpihak kepadanja, iang rnengatakan
Bahasa Indonesia miskin dan daif, dengan sendirinja sudah dilenjap'
kan oleh kenjataan jang sebenar-benarnja.

Bahasa Indonesia dapat dipergunakan dalam ilmu pengetahuan,
dalam diplomasi djuga, dengan baik dan lantjar. Saja tegaskan lagi
Saudara Ketua, kata saja itu dengan utjapan Prof. Mr Drs No-
tonagoro, guru besar dalam Pengantar Ilmu Hukum dan Filsafat Hu-
kum pada 19 September tahun 1951, ketika Universitas Negeri Ga-
djah Mada menganugerahkan gelar Dokter Honorus causa dalam
Ilmu Hukum kepada Paduka Jang Mulia hesiden Republik Indonesia
Ir Soekarno; demikian: ,,Pemakaian Bahasa Indonesia sebagai bahasa
pengantar dalam pengadjaran, jang selain daripada usaha nasionalisi'
ring, merupakan salah satu sjarat mutlak djuga untuk menumbuhkan
dan memperkembangkan ilmu pengetahuan di Indonesia, bukan war'-
ga-negarapun diharuskan mempergunakan bahasa Indonesia, ketjuali
dalam keadaan jang luar biasa dan hanja dengan idjin Pemerintah".

Ja, Bahasa Indonesia sudah mendjadi bahasa kuliah, bahasa il-
miah jang resmi diperguruan tinggi. Hanja untuk sementara Bahasa
Inggeris tnasih diperkenankan dalam keadaan lual biasa dipakai disisi
Banasa Indonesia, dengan pengertian, djika gurubesar asing dalam
sesuatu ilmu belum tjakap lagi mengutjapkan Bahasa Indonesia de-
ngan sepertinja. Akan tetapi pemakaian Bahasa Belanda hampir tidak
ada lagi.

Memang, sebab mahasiswa, pemuda dan pemudi jang dibawah
umur 22 tahun tidak mengerti Bahasa Belanda itu.

Saudara Ketua, djika ada orang jang bertanja, sudah tjukupkalr
Bahasa Indonesia untuk melajani segala matjam ilmu pengetahuan,
maka pertanjaan itu saja djawab: ,,Tidak ada jang tjukup didunia ini.
kalau tidak diusahakan mentjukupkan dan menjempurnakan dia".
Kita tahu belaka dan Pemerintah-pun tahu dan insaf pula akan hal
itu.

Oleh karena itu, maka sedjak tahun 1951 Kementerian Pendi-
dikan, Pengadjaran dan Kebudajaan telah mengadakan Komisi Isti-
lah daripada pelbagai ragam ilmu pengetahuan. Komisi itu dibagi
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atas-_beberapa seksi jalg beranggotakan ahli-ahli bagi tiap-tiap ctje.
nis ilmu pengetahuan itu serta disampingi oleh arru-atrti ninasi, eoa
seksi istilah bahas-a, seksi istilah sastera tan kesenian, istilah p.ng.-
diar?t dan p_endidikan, istilah agama, ilmu djiwa, filsafat, kedoktir.
an,_teknik, ilmu pa,sti dan alam, ilmu hukum, kemiliteran dan pe-
nerb-angan,- ja, pen-deknja hampir segala matjam ilmu pengetahfan
sudah boleh dikatakan dapat ditjukupi dengan sepatutnfa. "

Hr! itu nistjaja membesarkan dan membanggakan hati kita se-
kalian. Dan lebih besar dan bangga lagi hati kita, karena Konstituante
tidak mau ketinggalan.

Dengan suara hulat Panitia ,Istilah Konstitusi telah disahkan
dalam rapat kita kemarin, bukan? Dan panitia Istilah kita itu tidak-
Iah berdiri sendiri, melainkan berhubungan rapat sekali dengan Ko-
misi Istilah jang_resmi di Djakarta. Adapun istilah-istilah, jan! sudah
terkumpul dan disahkan oleh Komisi istilah pemerintah ltu-sampai
sekarang ini tidak kurang dari 180.000 buah banjaknja. Bukan hairia
150 buah,- seperti yja batia dalam risalah sementara tentang Keti-
rang?n saja dalam Panitia Persiapan Konstitusi jang baru lalu. Tidak,
melainkan kita telah mempunjai istilah ilmijah Indonesia 150.0000
buah.

saudara Ketua,_ sengadja -agat pandjang-rebar saja bentang.
kan riwajat dan perkembangan bahasa kebangiaan kita itu, tak lain
dan tak bukan ma$gd saja, hanja sekedar unluk mengingaikan agar
supaja _sama-sama kita perhatikan betapa pesatnja xemicluan dan
pertumbuhan Bahasa Indonesia itu. Dengan sendirinja daripada urai-
an_ itu lapatlah ko?rjq kita mempertimbangkan: 

- 
masih- Iajakkah

Bahasa Indonesia didjadikan bahasa negara atau bahasa resmi serta
ditjantumkan dalam undang-undang Dasar baru itu kelak atau tidak?

saja sendiri dan Fraksi saja, Fraksi partai Nasional Indonesia
(P-N.I.) !*.trq sjukur seluruh Anggota pun rupanja tidak ragu-bim-
bang sedikit djua lagi akan menegaskan, bahwa 

-tidak 
ada -bahasa

jang dapat dan patut didjadikan bahasa negara, melainkan bahasa
nasional atau bahasa kebangsaan Indonesia idulah sadja. ,
_ Hanja 'nasih ada perselisihan paham tentang pemakaian istilah.
Didalam uraian saja itupun tergambar beberapa-istilah, jang timbul
clalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa itu sendiri. uln kebe-
tulan perselisihan paham itu berkisar diantara istilah-istilah jang
jang saja dapati itu, jakni ada:

f. istilah bahasa perhubungan,
2. ,, ,, . persatuan,
3. ,, ,r resmi,
1. :! ,, nasional atau bahasa kebangsaan,5. ,: ,, negara dan kemudian
6. ,, ,, resmi pula.

. Sekarang marilah kita tindjau kembali tiap-tiap istilah itu, su-
paja dapat kita menetapkan, manakah diantarania jang patut, iajak
dan tepat kita- pergunakan atau kita tjantumkan oiaiarn uiroaire-
undaRg Dasar kelak?
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saudara Ketua,- sudah saja katakan, bahwa bahasa Melaju mula-
Iulg {iaj3.dilgn bahasa perhubungan. Hal itu tidak berbau poiiur,,
hanja_ terdjadi karena keperluan datam pergaulan badja.

Kemudian naik tingkatnja mendjadi-ba[ar. potratluan. Baik ka-
rena Bahasa Melaj* itu-sudah agak ,6anjak dipatii dalam 

".C"ii 
ai-

kepr!'auan- fn{oqes.ra, maupun _k-arena tiita-tjiii 
-persatuan 

memang
sudah mulai timbul daram ianubari ratrjit teiutafan rrntuii m.*prr-
djuangka_n _kemerdekaan jang telah berabad-abad diramp.r urrigru
asing. selab berdjuang setempat-setempat sadja hampir'iia.k blr-
arti, malah selalu g?gal.
jang tadjam, jang saltl dahm peiaiuangan kemeroera"ri;;,-uoiri}jt
tadi itu.

^, ,"DI?q djaman pendjadjatran, Bahasa Melaju jang teilh naik ke-
lp8xat,bahasa-persatuan itu diakuilah oleh Belanda sebagai resmi
atau sebagai offisile taal in Nederlands Indie.
_ Kata resmi itu (kata Arab) ialah terdjemahan daripada istilah
Belanda: offiseele taal itu.

resjnJ artinja upatjara, opisil; dengan resmi - dengan upatjara;
sudah resmi : sudah sah, sudah-opisil.
meresmikan: mengumumkan dengan opisil, dengan sah.
Piadi F4rq !e-lqn-d1 mengatakan Eihasa-Metaju sEbagai bahasa

resmi, sekali-kali tidaklah ia mengakui Bahasa Melaju itu sfraiu a;ioi
kepunjaannja- atau_ kepunjaan rat<jat jang didjad;ihnja, melainkan
semata-mata hanjalah untuk memudahi<an-pekeidjiannja dan siasat-
!ia. Karena ketika itu Bahasa Melaju ituiarr jans dapat dipahami
bersama dan mengikat seluruh anak i5aajatann3a. i,tan tetip^i sena-
gaimana akal bukankah Belanda berusaira akan mengganti^bahasa
les]ni {Bqhasa Melaju) itu dengan bahasanja sendiri, diigan Bahasa
Belanda Nederlandie'volkstaatl
- P.-ikian djuga saudara Ketua, pemerintah India memakai ba-
hasa.In_ggeris sebag3ilahasa resilrir a4alah dengan maksud akan meng-ganti,.dia dengan balas-1 rakjat India sendirf jang dapat aianggap
dan -ditetapkan mendjadi bah-asa kebangsaan, bihaia nisional ii,?u
kelak.'

Pakistan mendjadikan Bahasa Inggeris sebagai bahasa resmi
$jua,.dengan tekad-akan menukar ,bahiia itu rremiidi; d;rg; b"-
hasa \ebangsa,an lakistan, jang disahkan ofen rii;atnja.
, .Pilipina dan-sailan-pun- demikian djua. Bahaia Inggeris hanja
buat semeatara,. sebeluni bahasa nasionai pilipina dan sailan dires-
mikan oleh masing-masing negara itu. Dan pirrsehuturn iinrt la.-
Fiu,. j-ang baru merdeka-dan berdaulat, meskipun fJrao;iin b;.;
iT t.l{ mempunjai sebuah bahasa bagi seluiuh Bangsi lMelaju,
JakT bah.asa jytg seasal dengan Bahasa rndonesia, akan tetapi karenaperdjandjian dengan induk-sem ang )am_a, -bahasa induk-seli tilf[ ii"-pun harus dipakai djua dahulu seblgai bihasa resmi oisa.ni, ie;"i;htahun lamanja,

. -?i._0i_njata sudah saudara Ketua, bahwa bahasa resmi itu bu-kanlah bahasa kebangsaan atau bahaia nrrion"i 
-*.r,i"arj., -.J.-

i.qktn lrlqtltrlt,suatu bahasa jang diopisilkin b-urt ..*.ntara sadia.Akan djadi: tjatak-tjalak ganti as-ah menanti tukang-b;iffi-iib;-'-



Kini bagaimana dengan bangsa kita. Bangsa Indonesia, jang su-
dah mempunjai bahasa nasional, ja, bagaimana pendirian kita jang
sudah memiliki Bahasa Indonesia, jang sudah sama-sama kita akui
dengan tanah air dan bangsa? Jaitu kita berbangsa satu, bertanah
air satu dan berbahasa satu: Indonesia?

Djika sesungguhnja kita, Anggota Konstituante serta rakjat se-
kalian, sudah sama-sama mengakui sumpah setia berbangsa satu, ber-
tanah air satu dan berbahasa satu ,,Indonesia" itu, tidaklah pada tem'
patnja kita memperta'hankan istilah bahasa resmi Negara Republik
Indonesia, melainkan tepat sekali kita katakan: bahasa kebangsaan
Repubtik Indonesia ialah Bahasa Indonesia.

Dengan demikian tentu sadja istilah bahasa persatuan tidak perlu
dikemukakan lagi, karena sudah lampau, sudah djauh terbelakang
masanja. Kata persatuan telah diliputi oleh kata kebangsaan. Kalau
kita pakai djua istilah lama itu berarti kita hendak mundur kembali
keabad jang telah silam. Apalagi istilah batrasa perhubungan, jang
sudah lebih tua daripada itu.

Nah, kini tentang istilah bahasa negara. Dalam Undang'undang
Dasar Sementara tahun 1945 ditiantumkan Bahasa Negara Republik
Indonesia ialah Bahasa Indonesia. Artinja Bahasa Indonesia ialah
milik negara, kepunjaan negara dan tegasnja tentu sadja milik dan
kepunjaan rakjat dan Bangsa Indonesia seluruhnja. Prof. Mr Soepo'
mo mengartikan kebangsaan sama dengan negara. Atau saja balik-
kan: negara sama dengan kebangsaan.

Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat
tahun 1949 mentjantumkan: bahasa resmi Negara Republik Indone-
sia Serikat ialah Bahasa Indonesia. Demikian djua Undang'undang
Dasar Sementara tahun 1950, meskipun kata ,,serikat" sudah ditukar
kembali dengan kesatuan. Apa sebab kata resmi disisipkan diantara
bahasa dengan negara itu? Menurut keterangan Saudara Soepomo
djua (lihat Undang-undang Dasar Sementara pasal 4) bahasa resmi
itu lebih tepat, oleh karena para bahasa daerah tetap dihormali djua,
hanja sebagai bahasa resmi berlaku Bahasa Indonesia. Sama betul
saudara Ketua, arti dan maksud kalimat itu dengan kalimat Belanda
dahulu; hanja sebagai bahasa resmi bahasa Melaju..., iang akan di-
gantinja dengan Nederlandse volkstaal.

Saudara Ketua dan Saudara-saudaraku Anggota Konstituante
jang mulia sekalian. Menurut paham saja keterangan Saudara Prof.
Mr Soepomo itu adalah kebalikan dari apa jang dimaksudnja. Per-
tama seolaholah ia masih teringat dan terikat kepada istilah Belan-
da dahulu seperti saja singgung tadi dan kedua kalau suatu bahasa
sudah diakui resmi, nistjaja bahasa lain-lain sebagai Bahasa-bahasa
Daerah itu,.berarti tidak resmi. Djika betul demikian, bukankah Ba-
hasa Daerah tidak lagi tetap dihormati, melainkan sudah seakan-akan
sengadja direndahkan nilainja? Tidak mungkinkah hal itu menjing-
gung perasaan, sekalipun benar demikian keadaannja?

Lebih-lebih kalau kita kembali kepada ,,resmi'resmian" sebagai
saja gambarkan tadi djua, tidaklah pada tempatnja istilah bahasa
resmi itu kita ulang-ulang atau kita hidupkan pula. Sebab kita sudah
mempunjai bahasa kebangsaan sendiri, bahasa jang tak boleh digang-
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gu-gugat lagi, karena sudah kita beli dengan harga jang mahal se-
kali, dengan darah-daging, dengan djiwa-iaga baigsi trjta...... Ba.
hasa Indonesia! e

saja kira, tidak-.ada seo-rang djua rakjat Indonesia jang akan
menJangkal, kalau _diljantumkan-kerak: Baf,asa kebangsain ilt.grrt
Iesatuan R-epublik Indonesia ialah Bahasa Indonesia. x#eni m.nirng
Bahasa Indonesia kepunjaan dan hak milik rakjat, trati-miiirr titi
Bang-sa- Indonesia beisama-sama seruruhnja; djadi tatctmtt mungkin
melukai hati atau menjinggung perasaan iiapafun djua didaeritrl Ia
tidak merendahkan diradfat Bihasa Daerai inanafun djua, iuurn
seluruh daerah mengakui dia sebagai hasil perdjuanlannja,- jiit" il-
sil, jang melebihi- sega.la harta-bendanja. nanitr airnjal 'bingsanSa

9an-bahasanja: Indonesia! Itupun kalau betul-betul ki6'tiatk;tii-
PjTUyg l.gi, j?, k{au.su-nggutr-$ngguh kita tidak dapat berrjeiai
Iagl dengan ketiga djenis hak milik kita itu!

Akan hal Bahasa_.Daeratr,_ bagaimana djuapun, takkan mungkin
tidak dihormati dan dih-argai dengan sepenftr-pinutrn;a. rengatiilan
sudah_ menundjukkan, bahwa tiap-tiap Bahasi Daerih masih tetap
dan akaSr tetap dihormati_, dipe[haral sehingga ia harus hidup dd-
lgan _suburnja, selama suku-suku bangsa daerah itu rnasih beikem-bang-biak. ; , ,i, ,--,',

Ap?lrgi dj.*" peryeliharaan terus dilakukan, baik oleh masjara-
kat sendiri _baikpu.n oleh pihak pengusaha. sebalaimana telah sirr-
sama kita ketahui agaknja, Kementerian pendldikan, pengadjaran

lan Kebudajaan mggugaslcan kepada Djarvatan Kebuiajriri giCiin
Bahasa akan memelihara dan menlempuinakan pertumbuhan bafrasa
dan kesusasteraan Indonesia, terinasirk bahasd dan kesusasteriin
$a.er-ah..F.unji tugas jang berlaku serta didjalankan sampai r.tiaiingini demikian:
a. Memperhatikan, meneliti dan mempeladjari bahasa Indonesia

dan bahasa-bahasa daerah, baik jan! dip"ergunakan sehari-hari.
maupun jang tertulis.b. Mengusahakan. agar -terdapat sebanjak-banjaknja keselarasan
peraturan (tentang edjaan, turisan dan tain-iain)"antara bahasa
Indonesia dengan-bahisa daerah.c. Mengusahakan agar kesusasteraan nasional dalam Bahasa Indo-
nesia dan Bahasa-bahasa Daerah berkembang dengan sebaik-
baiknja.

Qjadi terang pula saudara Ketua, bahwa Bahasa Daerah tidak
q.Iollt.tidak diperhatikan, tidak murigkin diabaikan, sekalipun ti-
-!1t ${!ur dengan undang-undang, hanji baru dengan peraturin clariplnal( Kementerian- Pendidikan, pengadjaran dan retruda5aan sadja.
Tentu sadj-a akan bertambah baitr rigi,- djika hal itu diaiui d;;g;;
undang'un9rlg, trmikian_ djua tentarig' pdmakaian tatriri a"ins, k:
Plia kedudukan Bahasa Indonesia sematin kuat-kukuh, tidak f,bt.t
dikalahkan oleh bahasa apa dan mana aiuapun aiairirn t*giini..-

- tentallg -Istilah bahasa negara, lebih dahulu harus *ita ientukan
apakah arti dan sifat negara itut-Kita tabu, bahwa datrulu aai ie-
lenlar negara-federal: nelgara ini dan negai; itu buatan van Mook.Ijagl ,,negara-negaraan" serupa itu tidaklah tepat istilah bahasa ne.
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,gara itu, karena negara-negara bagian pada suatu ketika kelak mung-
kin sekali tertarik kepada bahasa jang lebih hidup disitu, berlainan
dengan bahasa dipusat. Pendapat atau kekuatiran sedemikian dikuat'
kan oleh suatu pasal Undang-undang Dasar Sementara Republik Indo-
nesia Serikat, jang berisi ketentuan, bahwa negara-bagian, jang tak
menerima Konstitusi-federal boleh menentukan perhubungannja de-
ngan Indonesia dan keradjaan Nederland setjara lain. Djadi terang
dan djelas, bahwa negara-bagian tidak terikat erat kepada pusatnja.
Tentu tentang bahasa djuga !

Dan djika arti negara itu benar-benar negara kesatuan, negara
hak-milik rakjat satu bangsa, dikuasai oleh satu orgaan kebangsaan
Bangsa Indonesia, disitupun istilah bangsa n€gara belum djua boleh
dikatakan tepat betul, sebab negara belum lagi menundjukkan bangsa
dengan pasti, sekalipun Saudara Prof. Mr Soepomo sudah menja-
makan arti negara dengan kebangsaan.

Berdasarkan kesemuanja itu Saudara Ketua, menurut pendapat
dan perasaan saja, sesudah hal itu ditindjau dari sudut sedjarah dan
ilmu bahasa itu, maka hanjalah istilah bahasa kebangsaan (tidak saja
andjurkan istilah bahasa nasional, karena kata nasional itu boleh di-
ganti dengan kata asli), ja, hanja istilah bahasa kebangsaan itulah
jang sebaik-baiknja. Apalagi pemakaian sedemikian sesuai pula de-
ngan apa jang tertjantum dalam Undang-undang Dasar Sementara
pasal 3, jang berbunji:

Pasal 3.
1. Bendera kebangsaan Republik Indonesia ialah bendet'a Sang

Merah Putih.
2. Lagu kebangsaan ialah lagu Indonesia Raja.
Dibarvah pasal itu tertera keterangan seperti saja sebutkan'tadi,

jaitu: Menurut djawaban Pemerintah atau laporan Panitia Pelapot'
Dervan Perwakilan Rakjat tanggal 3 Agustus tahun 1950 kata ,,kebang-
saan" dalam ajat 1 pasal ini sama artinja dengarr ,,negala". Nah, djadi
kalau negara berdaulat, tak dapat tidak bahasa kebangsaan berdaulat
pula dan harus dipergunakan sebagaimana mestinja dalam hal-ihrval
kenegalaan.

Achirulkalanr 'baik .djuga saja tegaskan, bahrva katarkata dan
kaliniat-kalimat serta istilah lain-lain jang akan mengisi Undang-un-
dang Dasar itu harus dipilih dan diteliti dengan seksama. SekaUan-
nja itu harus ringkas, mudah dipahamkan. tepat dan djelas, sehingga
tidak mudah ditafsirkan orang lain daripada apa jang dirnaksud. se-
sungguhnja.

i\Iudah-mudahan Undang-uridang Dasar baru jang akan kita sii-
surl itu terlepas daripada tjatjat dan tjela bahasa. baik tentang
edjaannja, tanda-tanda batjaannja seperti titik dan komanja, baik-
pun tentang kata-katanja, istilahnja, susunan kalimatnja dan seba-
gainja, sebagaimana banjak terdapat dalam beberapa undang-undang.
peraturan Pemerintah dan surat'surat resmi dewasa ini.

Sekian.

Ketua: Saja persilakan Saudara jang terhormat V.B. da Costa.
V.B. da Costa: Saudara Ketua jang terhormat, djika dalam hu.

bungan atjara jang masih kita hadapi ini dikatakan bahwa soal ba-
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hasa adalah soal rnudah sadja untuk diambil suatu keputusan, maka
sudah te_ntg pertama-tama karena pikiran kita tertudju kepada ke-
_njataan _bahwa tjda! seorangpun diantara kita jang heng6hendaki
bahasa lain selain Bahasa Indonesia jang akan-diiljadika; Bahasa
Resmi Negara, Bahasa Kebangsaan, Bahasa Nasionil atau Bahasa
Persatuan, se.b?g_?i ternjata dari laporan panitia Persiapan Konsti-
tusi mengenai Wilajah dan Bahasa.

Kami merasa sjukur saudara Ketua, karena kenjataan itu mem-
buktikan_, bahwa walaupun di Indonesia-kita ini masih hidup tidak
ku-rang dari 260 anak-anak bahasa jang disebut ,,Bahasa Daerah" dari
suku-suku bangsa kita jang tinglal -iersebar diseluruh Nusantara,
namun tidak satupun Anggota Konstituante jang terhormat jang
Lngin umpamanja_supaja bihasa golongan sukuiangsa Djawa, Diiak,
Bahasa Toradja, Baliasi Djawa aTau }ilores sadja dia5aoitan'Badasa
Rg-tpi N.egara; karena disadari benar-benar bahwa tuntutan jang de-
mikian itu adalah suatu kehendak jang berada diluar ,reaeujt
nationale aspiraties". Bukankah jang telah- kita miliki bersama suditr
ada dan masih kita miliki bersama, iatatr Bahasa Indonesia sebagai
jang dengan_ pandjang lebar telah' diuraikan oleh pem,bitjara ja-ng
terhormat sebelum saja.

Tidaklah terlalu murah hendaknja saudara Ketua, untuk me-
ngatakan, bahwa hal itu membuktikan- pula, bahwa hubungan antara
y?rg? negSra Indonesia antara suku bangsa jdng satu dengan jang
lainnja s-ud_ah dialami. setjara sadar, sehinlga"sudah mempuiiiai"aitljang so_ciaal-staatkundig, mqskipgn denganilJa telah timbui puia satu
nationale_ gjoep sebqgai zielkundig-sociile fictor jang memiawa ser-ta masaalah-masaalah baru.

saudara Ketua, _bukan pikiran baru ragi, bahwa bahasa bagi su-
atu bangsa_.adalah alat untuk menjatakan pendapatnja, ,,de uit?ruk-
kingsmogelijheid" jang utama. siipa mer'ampa.s bairasd'dari suatu
bangsa atau melarang p,emakaiannja, ia berdoja terhadap bangsa itu.
karena ia merampas atat jang wadjar untuk bertumbuh din bei-
kemt4-ng,- sebag_ai-sebatang- pohon tanpa kembang atau daun hams
mati, begitu pu]a satu bangsa_ jang diiampas orgi"n hidupnja jang
ulaT?, jaitu bahasa, harus bobiokl Memarig, bah-asa tidak^dipr[ ai-
pisahkan dari suatu bangsa.

, Pertimbangan 
-sematjam- itlrlah saudara Ketua, menarik kita

yntuk memperg]r_lakan .islilah,,Bahasa Kebangsaan"'dalam' unoing-
nndang Dasar. u.tja-q3n jSng terkenal daram Sahasa asing: ,,de tail
is .gans een volk", diika ditindjau setjara caur"ri betul adatifi ,o"{,,
ytjapan jang- tak dapat dipeitangg'ing-65rr"abkan, namun bahasa
tentu merupa.i<a-n satu.dari tlir.i-tiiriJlng-seiungguhnja oaii ,,nation"rlgemeensch?p_" ia- pasti lermasuk satati satu dlri tittor-taiitor jang
pal.ing banjak bekerdja tearah persatuan rakjit, kesatuan nasional.
!{: ryltiq!.anSar1-p6rtirnba-ng.a1 sedemikian' iiulah rrpdf l;Gmen-dorong kita untuk memakai istilah-istilah bahasa,,Naiiorial"'da;r
,,Bahasa Persatuan".

. Menrang, bahasa adalah satu faktor jang kuat untuk menentu-kan pe'asaan ikatan kenasionalan. sedjiraf, priler.Lan Indonesia
menpersaksikan hal itu sebagai jang t6lah binjirr oiuiait-an ;t;t
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pembitjara-pembitjara dari tadi dan djika dapat mengambil tjon-
toh dari luar Indonesia: hal itupun menampak djelas dari sedjarah
,,Europeesche nationalisme" misalnja.

Mengenai pelbagai negararnegara .Eropah-Tengah dan Eropah.
Timur jang menderita dibawah persoalan-persolan kenasionalan, se-
orang penulis Inggeris, Muro Chadwick, pada tahun 1945 dalam stu-
dinja "The Nationalities of Europe and the Growth of national ideo-
logies" menjatakan:

,1!!9re nationality is bound up with language: those who speak
different languages claim different origins", artinja setjara febas
sekali kurang lebih: ,,Satu bahasa satu bangsa, berbeda bahasa
berbeda bangsa".
Saudara Ketua, memang benar bahwa Bahasa Indonesia dapat

dirqsakan sebagai bahasa Kebangsaan Indonesia, benar bahwa Baha-
sa Indonesia dapat dirasakan sebagai bahasa nasional Indonesia,
benar pqlq bahwa Bahasa Indonesia lengan kenjataan-kenjataan jang
ada, adalah bahasa Persatuan

_ Akan tetapi Saudara Ketua, sampai mempergunakannja istilah-
istilah bahasa Kebangsaan, bahasa Nasional, bahasa Persatuan de-
!8an pengertian-pengertian jang sedemikian itu dalam Undang-un-
dang Dasar, Fraksi saja, Fraksi Katholiek berpendapat agak Jain.
Menurut pendapat kami, djika kita mentjantumkan dalam Undang-
undang Dasar Bahasa Indonesia adalah bahasa Kebangsaan atau ba-
hasa Nasional atau Bahasa Persatuan, maka dengan demikian itu kita
lebih hanja sekedar menegaskan sadja gawai-gawai wadjar, jang telah
dengan sendirinja ada pada ,Bahasa Indonesia.

Menurut hemat kami, soalnja dalam Undang-undang Dasar ada-
Iah kurang lebih ,,mengangkat",- menempatkan Bahasa Iidonesia de-
ngan kebaikan-kebaikan jang ada padanja itu, seperti: ia bahasa
Kebangsaan, ia bahasa Nasional, ia bahasa Persatuan diatas bahasa-
bahasa lain jang 260 buah banjaknja di Indonesia dan mendjadikan-
nja bahasa resmi negara untuk dipergunakan dalam perhubung-an keta-
ta-negaraan; perhubungan ketata-negaraan adalah perhubungan resmi.

Bahwa bahasa daerah dapat dipergunakan djuga dalam upatjara-
lpatjara resmi, dalam sidang pengadilan dan sebagainja itu menurut
hemat _kami, 'tidak mendjadi soal karena dalam graldal jang isti-
mewa dan karena memang jang diatur dalam undang-undang basar
adalah hanja pokoknja, prinsipnja sadja.

. 
Xesimpuhn_nl.r Saudara Ketua, Fraksi saja dapat menjokong

rantjangan pasal jang berbunji: ,,Bahasa resmi negarra ialah Bahasa
Indonesia".

.- . Mengenai bahasa daerah saudara Ketua, kalau dapat diikuti
qi{t.l- jang_ saja kemukakan diatas tadi, bahwa ,,bahasa tat dapat
dipisahlat] d3li sualu bangsa", maka kesimpulan jang dapat oitariti
daripadanja ialah: djuga bahasa daerah tidtk dapat uipisitrt<an dari
pukg-rykg Bangsa jang berdiam didaerah-daeratr, untut dapat ber-
tumbuh terus dan_ berkembang. oleh karena itu sudah sewidjarnla
pahw_1 pokok-po-kok penggunaan Bahasa Daerah itu diatur djuga d'a-
lam Undang-undang Dasar.

Sekian, terima kasih.
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Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Bahrum Djamil.

H. Bahrum Djamil: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabara-
katuh.

saudara Ketua, para Anggota jang saja muliakan. Idjinkanlah
saja atas nama Fraksi saja Madjelis sjuro 

-Musrimin 
Indonesia (Ma-

tjqryi) menjampaikan pemandangan umum tentang Bahasa Indonesia
{9rlqn Undang-uqdang Dasar Republik Indonesia" semoga sumbang-
sih pikiran jang dikemukakan ini mendjadilah iekedai penambal
jang kurang, penjisip jang tiris.

_ Adalah selajaknja apabila saja menjampaikan terima kasih ke-
pada Komisi IV, dimana persoalan bahasa dirlalamnja sudah tertjan-
!u*, mereka telah meletakkan dasardasar penjelidikan jang tidak
ketjil artinja, kearah realisasl kedudukan bahasi Indonesia d'idalam
Undang-undang Dasar kita pada chususnja dikemudian hari. Meng-
ikuti sep_enuh minat laporankomisi IV jahg telah kita dengar dalan:r
lidang Pleno tanggal 5 malam 6 Nopember tahun 19b? jang baru
Ialu, 

_ 
njatalah bahwa prosedur pembitjaraan ditaraf pertamf tioat

membahas istilah takrif (definisi) bahasa, sebagai jang t-erdapat dalam
prosedure pembahasan masalah lVilajah Negara.

Saudara Ketua, biarpun demikian, tetapi saja menganggap ada-
lah rvadjar sgkali kalau kita sudah mengetahui Bihasa Indonesia jang
mana, jang hendak kita tjantumkan itu, apakah Bahasa Indonesia
murni, Bahasa Indonesia tjampuran atau jang dikenal dalam istilah
bahasa tjaptjay, Bahasa Indonbsia sehari-hari.

Perlulah disatu masa kelak, Pemerintah dalam hubungan ini
Kementerian Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan, memberikan
pendjelasan supaja didalam keteiangan pendjelasan undang-undang
Dasar kelak, terdapat suatu definisi jang tidak saling beisimpang
siur, menurut definisi St. M. Zain-kah, 

-I\{adong Lubls-kah, Sutan
Takdir Alisjahbana, ataupun para sardjana bahasa kita lainnja?

Saudara Ketua, Kongres Bahasa Indonesia jang berlangsung
di Medan telah memutuskan antara lain, bahwa 

-bahasa 
termasuk

nation building, karena itu Fralai saja tetap menganggapnja masalah
penting dan berat, bukan ringan.

- _ 
Memang selalu ringan memutuskan, tetapi berat mengamalkan,

undang-undang Dasar jang hendak kita susun itu, tergantung selain
dali materi Konstitusinja jang berat dan modern, djuga bahasa jang
men_djelaskan isi Konstitusi itu terdjaga keindahan dan gajanja, 

-dje-

las dan mudah dipahamkan, sebab [ukankah kita hendati meriirigg-at-
kan suatu undang-undang Dasar jang akan berusia ratusan ribu
tahun kemudian hari? Insja Allah.

Bangsa-bangsa diseluruh dunia menjusun bahasa undarrg-undang
Dasar itu dengan bahasanja sendiri, biarjun ada bebera.pa neg=ara janE
merangkapkan bahasa asing disampingnja dan njatalatrbahwa bahasa
jang dipergunakan, selalu djelas din intiah, dibalja oleh setiap orang.

Tiada maksud saja menilai bahasa didalam Undang-undang Da-
sar sementara kita jang lalu, sebab memang diperbuat lalam waktu
iang sesingkat-singkatnja dan karena itu pastilah terdapat hat-hal
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j3ng belum menjenangk-an, -se!a! itu-undang-undang Dasar kita jang
p3tangpql dengan sebab*ebab itu, ttjangan-bak peiggali, bak p.r-
bilang, djangan pengganti bagai jang n-itang, tidak -a-da'perubihan
apa€pa.

saudara Ketua, mengikuti perkembangan bahasa diwaktu ter-
ach! ini, perlukah karenanja dengan segeridiambil tindakan-tindak-
an jang kongkrit dimulai dari induk -Undang-undang Dasar jang
tanpa seme-ntara, supaja bila dimuara terdapat-kekeruhan, ada jang
pergi kehulu sungai mentjari jang djernih.

Men_gapa demikian, tiada lain apabila hal itu sudah tertiipta,
datanglah saatnja realisasi kearah pengindonesiaan segala hukirm-
hulrum jang tertulis jang masih berlaku di Indonesia dan masih ba-
njak dalam bahasa Asingzgslanda itu, sehingga negara mempunjai
kewadjiban chusus segera menjelesaikan terd.jemahinnja dalarn 6a-
hasa jang resmi, untuhmendapalkan satu bahaJa perundang-unclangan
jang dimengerti oleh seluruh-rakjat

Haruslah disini saja menjampaikan kechawatiran saja terhadap
Bahasa Indonesia itu -dikemudian -hari, 

apabila Bahasa hidonesia itu
lid-ak dengan resmi disebutkan mendjadi Bahasa Negara. pengaruh
bahasa asing-jang sangat djelasnja, tjukuplah menamnan kejakinan
mengapa 

- 
setjepat mungkin kita membina pagar jang tegutr- untuk

mendjamin kelandjutan usia rBahasa Indonesia diaha[kan oleh selu-
ru!. bangsa, tidak hanja tertjantum didalan undang-undang Dasar
sadja.

Saudara Ketua, betapa misalnja dalam pengalaman sehari-hari
kita jang menamakan diri kaum terpeladjar, selalu agak segan me-
makai bahasa resmi negara, bahkan terasa kurang inteleknja, kalau
bahasa lesmi negara itu tidak 3/4 dengan bahasa-Belanda atau Ing.
geris misalnja. Ada orang daerah jang datang kesalah satu kernen-
terian kita hendak berurusan, tetapi karena datangnja tidak berke-
reseh-peseh, pura-pura tak atjuh sadja pegawai kita melajaninja, bu.
kankah hal itu dapat menghibakan hati dan sekembalinja kedaerah
rnembawa satu tias ketjil dari antara luka-kuka lain jang didapatnja
dibidang lain.
_ Akan pandjang uraian itu Saudara l{etua, apabila hal itu dipapar-
kan, tetapi dapatlah sesekali djeritan hati itu diletuskan difoium
jang mulia ini untuk sama kita nikmati dan beroleh perbaikan
dimasa datang tanda kita memberi nilai atas adanja bahasa resmi
negara kita.

Itulah sebabnja Fraksi saja menjetudjui formulering jang me-
njebut:
. a. bahasa resmi negara ialah Bahasa Indonesia, '

b. pemeliharaan dan pemakaian Bahasa Daerah diatur oleh
Undang-undang.

saudara Ketua, benar Bahasa Indonesia itu berasal dari Bahasa
Melayu, tetapi kini disana sudah mendjad.i suatu taman milik bersa.
ma dahlia dari sumatera Timur telah tumbuh rnawar dari Andalas,
Teratei dari Prianggq, l\{e,lati dari Djawa Tengah dan sebagainja.
Perpaduan Bahasa Melaju dengan Bahasa Daerah masih memeilukln
perawatan chusus-chusus bagi Bahasa Daerah, seperti Bahasa Daerah
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!u1d-a .Djaya, M-andahiling, Minangkabau, sulawesi dan sebagainja.
Sebab itulah Fraksi saja tidak mern'isahkair teOuAukan bahasa"resini
dengan Bahasa Daerah, ibarat dua kakak beradik iatu din Jrng rri"
lqrus s3lFg mentjita dan kasih, sebab kedua-duanja saling ;;;;r-
lukan. Didalam akibat rawatan itu, fraksi saja menlanggapi.;i p.riu
dari satu tangan jqg liut up adil dan membigi simi 6;g;t:- - - -

Pada tahun 1928 ketika sumpah pemudidiikrarkan,"t.trn aiu-
fazkan bahwa kita berbahasa satu laitu Bahasa Indonesia, piamu-
lanja benarlah lafaz dan ikrar itu tidik mempunjai oasai trurlu'".,, tidrt
mendapat perlindungan hukum jang tertrilis setjara formil, 'sebab

li9"t. pgTn_aF _diundangFan menurut letentuan-ket6ntuan land hrim,
t_etapi tidaklah berartf bahwa jang tidak diundangkan itu tid;k *.n-
dapat tempat didalam hati dan k-enangan kita. Femuda/putri Indo-
Irgt? _meniambtnja den_gan hati jang-selatu njala dan' kewaaiilin
kitalah meneruskan _p_er$uangal itu-sehingga iul"u paal ;;[;jt
beluT-resmi, dalam Undang-undang Dasar [ita airesmikan. d

Didalam Dewan Perwakilan Rakjat baik didaerah maupun dipu-
sat didalam perundang-undangan, pdraturan pemerintah, ieputuian
11e_n!eri, surat-menjurat _negara, keputusan pengadilan dan sebagainja
didalam instansi resmi harus men-ggunatan gihasa Indonesia 'itu. "

Prof. Mr Dr so_ep_omo didalam -nukunja 
undang-undang Dasar se-

mentaraJepublik Indonesia penerbitan iahun rss+ tat5a"26 menja-
takan: ,,Dianggap tepat perkataan Bahasa resmi Negara'oleh kaieiia
Bahasa Daerah tetap dihormati djuga, hanja sebag:ai bahasa resmi
berlaku Bahasa Indonesia".

A_{apu_n mengenai . sikap.-Fraksi kami terhadap bahasa asing,
Fly" Hamka akan.menlgmpiitannja kepada kita dan dengin oeml:
kian saja mengachiri pidato jang singtat ini.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Saja'persilakan Saudara Abd, Muin Utsman.

Abtl. ]|Iuin utsman: Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabara-
katuh.

saudara Ketua jang terhormat, sidang Konstituante jang mulia,
terlebih dahulu saja utjapkan ,banjak teriia kasih atas segaia us.ht
d.q1 djelilr paiatr komisi iv Konstiluante dan panitia persiipan xon-
stitusi dalam- pendjeladjahannja membahas pokok persoalan Bahasajang termasu-k atjarg J<qII siding ke-III tahrin 19bz ini. Lapomn ko-
plsi .emp-at i3.ng telah kami terima jang walaupun sangaf singkat,
tetapi sudah _tjukup memadai dan sedikif mendaiam, teriiata bihwa
disamping adanja kesimpulan pendapat-pendapat seperti trarn;i me-
nge-nai pembahasan pokok s_oal lainnja, ditjobi a;ugi memberi pro'e-
ve.formulering jang_merupakan rumusan pisat 5aig-atan dimasukkan
didalam Undang-undang Dasar nanti.

Fraksi Nahdlatul ulama (N.u.) setelah mempeladiari laporan
me-ngenai so?l bafrasq ini, dapat menarik suatu k-esimfulan dahwa
didalamnja_ tidak te1[hqt adanja perbedaan-perbedaan irinsipiil un-
tuk meletakkan soal Bahasa dalam pengertiai Konstituiionil.^ Tetapi
satu hal jang sangat menggembirakan sila dan Fraksi saja. - t



saudara Kqtua. jang terhormat, bahwa seperti pendirian Nahdla-
tul- ulama (N.u.) jang -saja 

?k?n kemukakari, telitr menundjukkan
pada kami bahwa semua pihak baik jang terdiri dari semua a"nggota
jang terhormat jgng 0u0uk dalam komisi empat Konstituante dai"pa-
nitia 

-Pe_rsiapan Ko_nstitusi, maupun para pehbitjara jang terhormat
terdahulu, m,enundjukkan. engggng-djawibnia j"og -nefrr 

terhadap
soal bahasa dalam p-ertumbutran retata-negarian-nelara kita Indone-
sia, jakni menempatkan bahasa itu sebagaf soal jang-fundamental.

- B_e1qgtlam-matjamnia. proeve formulering jang dihadapkan k€-
pada..Madielis Konstitualt{ irtrg. qrltl-a ini irdnuiaiu*in^ p.ng.r-
tian itu. Termasuk Fraksi Nahdlatul ulama (N.u.) seirori reiperioa-
pat _bahwa bahasa {4.p perkembangan ketatanegaraan ki6 dan
pembuatan Konstitusi Indonesia memegang peranan [enting jang fun-
dame.ntil, oleh karena bahasa adalah satu alat uirtut iret"h"itt 

"npolitik, sosial kebudajaan dan lain-lain sesuatu bangsa.
saudara Ketua jang _terhormat,- sekarang saja kembali kepada

Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah jang hldup ainegara tita,- se-perti jang dikemukakan oleh beberapa pembitjara. sajl mengutlrp
sukur Alharndulillah, bahwa sebagai sualu bangsa uta telatr liairu-
gerahi ruhan satu bahasa nasional atau bahaia kebangsaan, ialah
Bahasa Indonesia, ti-dqk 

- 
sgperti umpamanja negara-nelgara India,

swiss, Pakistan dan lain-lain jang masitr tetap mempergunakan ba-
hasa asing karena masih sukarnjf menemui bahasa iang 

"dipii ,n.ir-
ta pada bangsanja. Bu}an itu sadja, pun berasa sjukur Sahria Bahasa
Indonesia dapat memberikal asprasi iang keramat terhadap linira
kita sehingga mendjadi bahasa persatuan dan Kesatuan. ^Memirg
satu keljataan jrTg harus diakui, bahwa proses pengakuan kita ter-
!4qp Bahasa Indon-esia mendjadi bahasa Nasioiral "atau p"tgturn,
fidak semata-mata ditentukan oleh factor-factor dari luir t<aiena
pergolaka_n politik jang bergema ditanah air kita. Tetapi disamping
i_tu sedjalan deng31 pergolakan politik itu, perkembangan .g^*"
dan- kebudajaan tidak sedikit menjumbangkan darmanja uitut ir.*-perkaja Bahasa Indonesia.

. Politik verdeeld en heerstnja kolonialis Belanda telah kita gagal-
kan, sebahagian karena dgmgnja Bahasa Indonesia dimana setiii[us
pihak kolonialis Belanda.tak dapat menahan pula politik Inland.rriir.
Bahasa Indonesia terus timbul, terus_ menjumbangi<an darmi rrr.tiri;"
ynqr-ai datanglah p?lnjl Indonesia Merdeka iang oitSetuskan dengan
Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 194b. 

- -
saudara Ketua jan-g_terhgrmaj,. te.ntang Bahasa Daerah seperti

pendirian wakil kami dalam Komisi IV, mika Bahasa oaeratr jang
tidak sedikit turut mpplerkaja Bahasa Indonesia perlu dipuputi ie_
bab merupakan satu faktor daii dalam jang turut rrrtmperkdia^bahasa
kita Indonesia. Malah kami lebih -tjgndong seperti perioirian jang di
kemukakan oleh beberapa fraksi lain untuk memb6rikan teciuofiun
hukum lerhadap Bahasa Daerah. Memupuk perkembangan Bahasa
Daerah berarti memupuk kebudajaan daeiah jing tidat [urang p.n-
tingnja_ untuk mendjaga persatuan Bangsa Indonesia. Dalam frrf ini
dapat djuga berarti memupuk perkembangan agama. Insja enan pada
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waktunja nanti Fraksi kani akan memberikan tinctjauan terhadap
soal ini.

saudara Ketua' jalg tgrlormat, pada achirnja saja ingin menjam-
paikan pendirian kami terh-adap Bahisa Indonesia dri;* li;bfi;rdj;
dengan pembentukan Undang-undang Dasar.

Pendirian FraEi;i lr.*l seperti jang telah dapat dukungan dari
sebahagian besar Fraksi lainnja bahwa Bahasa^lnooneiia'*.Lgrib.!rg kebangsaan ggdah sewadjarnja diletakkan sebagai narran ria-
teri Konstitusi mendjadi bahasa resmi negara. pendiriin ini dikemu-
kakan dengan -peTlrlnlangal_ prakt-is pula, jakni realisasinj; Batrs;
Indonesia mendjadi bahasa Nasional atau peisatuan itu tjukip *irinia
ditjerminkan oleh Proklamasi tanggal l?-Agustus tahun rg4s. J

- {itr ingirl,memupuk Bahasa rndonesia disamping memupuk Ba-
hasa Daerah. Memang itri harus diartikau bahwa hioltam peirgguna-
an-nja djanga-n sampai menimbulkan contrast, sehingga melemahkan
salah satu bahasa itu. Fraksi kami meniadari bahwe nenoonnzrn Re-
annja dja

hasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara akan meiremui kesulitan
didaerah-daerah qeperti apa jang disangsikan oreh salah satu Anggota
jang terhormat dimuka. ]\fenurut hemat kami djusteru oleh kaiena
kita ingin berdjadjaran terus tumbuhnja Bahasa-bahasa Daerah de-
ngan Bahasa Indonesia, maka perlu pemakaian itu dipakai terus seperti
jang ternjata sekarang didalam lapangan pendidikan, pengadilan dan
lainnja. Pengertian kami bahwa Bahasa Indonesia traruiairctakkan
sebagai bahasa resmi negara, bukan sebagai lawan adanja bahasa par-
tty{t, -tetapi dalam pengertian konstitusionil, negara harus meripu-
njai bahasa resmi. Menurut henat kami, kemungkinan akan terbrika
di$qlaq tiap ha\ resmi akan dipakai Bahasa Daerah atau lainnja djika
tidak ada bahasa resmi negara ini adalah satu kedjanggalan.- -

_ . Ap_a- lagi kalau saja mengikuti uraian Saudara jang terhormat
Sutan Iskaldar, jang mensiteer keterangan Mr Dr Sbepomo, bahwa
pengertian bangsa dan negara adalah sama. Dengan pokok pendirian
ilng tersebut, sajq {apat mengambil natidjahnja (kesimpulannja),
djusteru karena itulah maka perlulah Bahasa kebangsaan atau Bahasa
Negara, diresmikan sebagai Bahasa-ResmiNegara.

Oleh karena itu Saudara Ketua jang terhornrat,
dapat kami mufakati adalah sebagai berikut:

Bahasa resmi Negara Indonesia adalah Bahasa

{raksi kami menjadari bahwa-penggunaan Ba-

fornrulering jang

Indonesia.
Negara mendjamin terlaksananja perkembangan Bahasa-bahasa

daerah.
Sekian Saudara Ketua jang terhormat.
Wassalamu'alaikum warahrnatullahi wabarakatuh.

Saja persilakan jang terhormat Saudara Kuasini Sabil.

Kuasini sabil: saudara Ketua jang terhormat, .,Assalamu 'alai-
kum warahmatullahi wabarakatuh". 

- -
Dalam membahas persoalan bahasa negara ini kami dari'Fraksi

Partai Islam Persatuan- fqbijah Islamijah ]perti) ingin pula henrlak
menjumbangkan buah pikiran kami.
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saudara Ke.tua. jqls- terhormat, praktek selama puluhan tahurr
bel-akan-gan_ iry telatr tjukup mernbutlikan bahwa gatrasi inaonesia
oleh seluruh Bangsa Indonesia telah tjukup populer aipinai sJuaiai
bahasa sehari-hari, prik sebagai bahasi- peitrirnirngan airtara ranlsa
Indonesia $e-ngar-r lralangan _uangsq asiig, rnaupin sebagai lirris.pergluln dalam kalangan seluruh Bangsi Indonesia: o

Baik selama pgpdjadjahan Betandimaupun dalam djarnan pen-
{u$ukaq Djepang li_tqnalr air kita, apatagi s6rnendjat t.i"uia.ti"n,
Bahasa Indonesia t t4 {igergqlakari. dar-am pelbagai fipd;;;- r.-
rupakan surat-m-enju_rat _dalam Pemerintahan Aan riasj"titrTl,ip.rti
berupa p€rs, radio- dan lain-lain.

,Bahkan sampai kepada per_djandjian-perdjandjian antara peme-
rintah Belanda dengan-.sw3nr-a$ji di- Indbnesia seperti iange F;ri-tieke contract dan Korte Vbrkrdring, Bahasa Indoiesil afi;; teLr,
dipergunakan.

Mgp?os kami-djuga dapat memahami, bahwa Eahasa Indonesia
PeluT tjukup memberikan- segala kebutuhan, hingga harus mengambil
kata-kata asing, Ini adalah siwadjarnja daiam [Ertumbuhan Sahasa
d.an {e1gaT r_ni menundjukkan kepadi kita, baiwa Bahasa lnoone-
sia adalah bahasa jang hidup diterigah-tengatr masjarakai inoon.rir.

untuk lebih. memperkaja Bahasa Indonesia, juna dapat meng-gantikan kata-kat* asing..ja_ng ga_sih terpaksa aipir<ii trilat; ;;ktuini, kiranja dapatfah afilf-ahli Bahasa Iridonesia,'menggali"-kekaiaa'
|ata-\at4 iang ada dalam Bahasa Daerah didjelmakariirendjaoi" ga-
hasa Indonesia.

fa1. j-ang. deimikan ini-pada waktu jang achir-achir ini telah
leldjadi kenjataan dan akan terus-menerus menudju perk.*urng-
annJa.

. Qglgen-merdekanja-M.alaya pada tanggal 81 Agustus tahun inijang dijalrini akan memakai nanaia Melayrilebagai u"irrasa r..["nei^-
annj-a,.ja-ng--ha_kekatnja bersamaarq denlan Ba[asa lnooneiii, fi..
nambah lebih besar pengaruh Bahasa Jndonesia dalam pe.glt rrn
Internasional.

Dan ini dibuktikan dengan adanja kegiatan antara pemerintah
Republik Indonesia dengan pemerintah Maiaya achir-achi. ili drl;;
persoalan tata-bahasa.

, , M:lurut kejakinan kami dimasa-nasa jang akan datang bahasa
Inctonesla alran men-empati kedudukan jang penting diantari bahasa-
bahasa Internasional.

xesimpulanlla- saudara Ketua Jang terhormat, Fraksi kami ber.-
pendapat. jang Bahasa Indonesia._meirang sudah pada 6;patnj"
untuk ditetapkan sebagai Bahasa Negara.

saudara K.tu.. {rng terhormat, sampailah kami sekarang kepada
persoalan Bahasaibahasa Daerah.

setelah kami memperhatikan laporan komisi IV dan memper-
hatikan 

- 
suf gguh.sunggu! pembitj araan-pembitj aiian j r" g air..-*ii.-

kan oleh Anggqta;anggota j_ang ierhor.irat sebelum ini,"*"r,r-L"*i
T€lqga hera_n, bahwa masih banjak pendapat-pendapit j*t *;-djadikan Bahasa Daerah seakan-ikrn''n.rulr-fin nir,ir."-r&"riirr,
resmi dalam negara.
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Kami dari Fraksi partai Isiam persatuan Tarbiiah Islamiiah(Perti) tidak_ dapat- memahami akan har jang au"rikiril-'rrirl"I^'i"i
merupakankemundurandalam1ukisansei1aiatrbangsatiti.

.,_ I,{rl jgng demikian menurut kami merupakan kemunduran kita
JJara berpikir: apakah disebabkan_ akibat-akib;t jang ditimbulka.n oleh
keadaan-keadaan 

JSns terdjadi_dil'rar bidang xo;ilituante paaa wat-tu'waktu jang aehir-achir ini, kami sunggufi ii;;k mengerii.
Andaikata Bahasa Daerah ini dimaiut<kan dalam bihagian jang

memuat pasal Bahasa Negara, kami chawatirkan bahwa hal"itu ;k;"
membawa aspect-aspect. jang. tidak sehat bagi perkembingr" t..r-tuan bangsa kita diharitiari jang akan datangL 

t--

* . AdL pendapat J.ang menjatakan _bahwJ dengan menempatkan
Bahasa Daerah itu. disamping 

-Bahasa 
Negara itu-tToat;k* ddrbr_

wa kesulitan-kesulitan.
Ini tidak dapa-! F ..r pahqqi. untuk sekedarnja sebagai tjontohkami kemukakan disili Saitu dalam tapangan p.ndiaikan:;g' teiat

dialami diwaktu.pendjadjahan,Betanda {.hum, aai sat,iTEru"rg"
pegawai negeri dipindahkan dari suatu daerah'teaaeiitr lain; ja;g
melfg3jai _ana\. jang masih duduk:dibangku sekolah rendah."'Se-perti diketahui disekotah rendah pada waktir itu sebigai-b;fi; p;-
ngantar diperg_unakan Bahasa Daerah. Keluarga terselut tirlak me_ngerti sama-sekali. dengan _Batrasa Daerah ditimpat :ing liiu itu,
sehingga anak-anaknja tidak dapat mengikuti petio;airn"uniuf *"-
neruskan sekolahnja.

Hal ini menimbulkan dua kerugian:
Pertama: Bagi anak tersebut terhambat kemadjuannja.
Kedua : Paedagogis menimbulkan perasaan jarrg iiO.k baik,

sehingga anak tadi merasa ising daram riegarania ien-
diri.

.Tjukuplah satu ini kami berikan tjontoh untuk mendjad,i bahan
qg.ltim-blngan -bagi. Qi4rttg Kons-tituarite jang tertrormai. Ap"i.gidjika bahasa daerah ini dipakai dalam u.ui.nlur*an pemeriniahin
9...ph- umpamanja, maka iresulitan-t.rulir* jil akan timbul ten-tulah dapat kita gambarkan dari sekarang. 

--- '----'
Kami akui diberbagai negara, Bahasa Daerah itu setjara resmi

sq..r,ti pula disamping bahasi negaranja; teutiiiair.rr[-;ail i;;;baik di n-eg-ala tain itu akan baik-pula"oi neg^arrtrit", antarania" ka'-rena disebabkan berlainan strukturir dan tjorik pemeiiniaui;; dilA
perbedaan-. pertumbu}al serta qerkembatigan bangsa, entatr t<itiu
113"3:lg.-9jgg. tjorak Pemerintahannja akln kita i*uil op.i k;dr-lam Undang-undang Dasar kita.
- saudara Ketua jang terhormat, sebagai penutup kami kemukakandisini, bahwa kami dSuga menjetudjui nafrwd-B;fi; Daerah itu riaius
*:I_.,flgg dltr.awgia,rannjl mryiirg-masing dan djika oiuga ;;;iholperlukan untuk diatur dalam undang-undang .Ddsar, han"ja dima-sukan dalam pasal-pasat jang memuat [arragia; r,"moh:.";]- -.---"

Buat sementara kami batasi pembitjarain kami setringga ini da-hulu.
Terima kasih.
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Ketua: Saja persilakan Saudara H. Abdul Malik Karim Amru,llah
fHAMKA).

H. Abdul Malik Karim Amru'llah (HAMKA): Assalamu'alaikum
rvarahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Ketua jang terhormat, sesungguhnja tidaklah akan ada
suara lain atau pendapat lain, jang mengatakan ada bahasa selain
bahasa Indonesia, jang telah dapat dan akan dapat mendjadi bahasa
persatuan kita. Fraksi kami Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Ma:
sjumi), menjadari Qahwa bahasa jang telah kita tukar namanja, demi
persatuan bangsa, dari Bahasa Melayu kepaila Bahasa Indonesia telah
beratus-ratus tahun l'amanja mendjidi linggua Franka, mendjadi ba-
hasa pengantar, bahasa penghubung, diantara sebuah pulau dengan
pulau jang lain, satu daerah dengan daerah jang lain. Lama sebelum
Potugis memasuki Alam Indonesia didalam tahun 1511, lama sebe-
lum Belanda memasuki pelabuhan Bantam pada tahun 1596 bahasa
jang sekarang kita namai Bahasa Indonesia ini, telah mendjadi ba-
basa jang lebih tinggi dari bahasa penghubung pulau kepulau, bahkan
telah mendjadi bahasa persuratan diantara radja-radja, meskipun
masing-masing daerah tidak pernah melepaskan bahasa daerahnja
masing-masing.

Kemudian Saudara Ketua, menurut penjelidikan terachir jang
diperkuat pula oleh Prof. Purbotjaroko, ialah surat-pusaka Kadukan
Bukit, tahun Saka 605 atau tahun 683 Masehi, jang dapat ditjotjokan
dengan tahun 62 Hidjrijah atau 52 tahun sesudah Nabi Muhammad
Sallahu 'alaihi wasallam wafat. Disurat pusaka itu ada disebutkan
bahwasanja Dapunta Hijang datang ke Sriwidjaja, melalui Malayu dari
satu tempat bernama Minanga Tamuan. Menurut penjelidikan ter-
aehir dari Prof. Purbotjaroko jang ditulisnja dalam ,,Sedjarah Indo-
nesia I", Minga Tamuan itu ialah Minangkabau, Suratpusaka itu ditu-
lis didalam bahasa Melayu-kuno. Sampai sekarang itulah buah pe
njelidikan terachir tentang telah lamanja Bahasa Melayu. Mungkin'
akan ada pula dikemudian hari penjelidikan jang melebihi hasil
tuanja dari itu. Tetapi untuk mentjapaikannja 6000 tahun, tentu agak
pajah djuga menjusun-njusun tjeriteranja.

Didjaman kemadjuan ilmu pengetahuan, jang dipelopori oleh
ulama-ulama Islam di Atjeh, didalam abad-abad keenam belas dan
tudjuh-belas, ilmu pengetahuan jang tinggi-tinggi dalam hal Islam,
umpamanja Ilmu Tasauf, Ilmu Fiqhi, Ilmu Tauhid, Ilmu Kalam dan
lain-lain, telah mereka salin dari bahasa Arab kebahasa Melayu. Dan
ada djuga saduran dan karangan mereka jang asli. Meskipun dalam
pertjakapan sehari-hari, mereka masih tetap memakai bahasa Atjeh.

Abdurrauf orang Fansur adalah jang mula-mula menjalin Tafsir
Al-Qur'an karangan Baidhawi kedatam Bahasa Indonesia. Hamzah
grang _Fansur djuga adalah pengarang ilmu Tasauf jang tinggi dan be-
liau adalah terhitung pudjangga sastrawan Melayu klasiiek,-jang sjair-
sjairnja dan buah tangannja mendjadi salah satu pangkalan didalam
mempeladjari Bahasa Indonesia modern sekarang ini. Demikian dju-
ga ilmu pengetahuan jang sesuai bahasanja dengan djamannja, jang
dikarang oleh Sjech Abdussamad Palembang; Sjlch Arsjad Bandjar
dan lain-lain. Ahli-ahli rasauf di Djarvapun mengakui bagaimana be-'

Risalah Re smi
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sar pengaruh Tasauf Hamzah Fansuri kedhlam perpustakaan Djawa.
j-trg beliau tulis dalam Bahasa Melayu. Tandanja dalam kalangan
ilmu pengetahuan di Djawa-pun pada masa itu, memakai Bahasa Mela-
yu.

pndang-undang Peuturruruhum, tjiptaan didjarnan Sultan Iskan-
dar Muda, Mahkota Alam di Atjeh ditulis dalim Bahasa Itlelayu.
lf4dang-undang Simburtjahaja dalam Keradjaan Palembang, pun di-
tulis dalam Bahasa Melayu. Undang-undang Keradjaan Bandjarmasin,
jang disusun didjaman 

-sultan 
Adam Al-Wastiq Biltah, saja dapati

naskahnja dalam simpanan budiman tua, Bapa Amir Hasan Bonilan,
ahli sedjarah dan Sastra Bandjar dan Dajak, ditulis dalam Bahasa
Melayu djuga. Ahli-ahli Sastra sedjak daripada Sjech Nuruddin Ar-
raniri, Tun Sri Lanang, sampai kepada Abdullah bin Abdulkadir Mun-
sji, sampai kepada Radja Ali A!-Hadji, Riau, melalui sedjak dari abad
ketudjuh belas sampai abad kesembilan belas, semuanja menulis se-
djarah dalam Bahasa Melayu. Bahkan demikian keahlian Abdullah
Munsji dalam Bahasa Melayu itu, sehingga beberapa pendeta Ka-
tholiek dari Eropah, datang beladjar kepada beliau dan meminta
pertolongannja dalam menjalin Kitab Bybel kedalam Bahasa Melayu.
Sebagai seorang Muslim, Munsji telah memegang teguh pendirian
toleransi, dengan sukarela memberikan pertolongan itu.

Bangsa asing sesama bangsa asing, terpaksi mernakai Bahasa
4elqnr untuk menghubungan pit<iran i*asa mereka. Orang Indone-
sia dari berbagai pulau sudah sangat lama memakai Bahasa Melayu
sebagai bahasa perhubungan.

Kemudian Saudara Ketua dan Saudara-sagdara jang terhormat,:
setelah mulai timbul pergerakan kebangsaari sedjak tahun 1908;,
Almarhum H.O.S. Tjokroaminoto bila berpidato diluar daerah jar4;
berbahasa Djawa; telah memakai Bahasa.Melayu dengan semangat
berapi-api untuk melaksanakan tjita-tjita beliau, jaitu 20 tahun se-;
belum pemuda bersumpah. Ketika Ulama-ulama Islam bertukar pikiran
tentang paham lama dan paham baru di Sumatera, sedjak tahun 1g0g
sampai tahun 1916, mereka berhudjah dan mengarang dengan bahasa
Melayu. Anggaran Dasar Sjarekat Islam pada tahun 1911 ditulis dalam
Bahasa Melayu. Anggaran Dasar Muhammadijah pada tahun igfZ 0i-
tulis dalam Bahasa Melayu djuga.

Saudara Ketua jang terhormat, melihat kekuasaan Bahasa Me-
layu jang demikian besar, jang nampaknja mungkin mempersatukan
kesadaran pada seluruh Bangsa lrtdonesia, Belanda berusaha men.
djadikan Bahasa Belanda untuk pengganti kekuasaan Bahasa Mela-.
yu itu. Maka diaturlah djalan penOiOit<in dan pengadjaran, untuk men-
djauhkan pengaruh Bahasa Melayu. Lebih-lebih pada djaman itu,
Bahasa Melayu mempunjai pull huruf kesatuan jaitu huruf Arab
dimelayukan.

Jang disetengah daerah bernama Huruf-Djawi atau huruf Pegon.'
Dikubur Pangeran Dipenogoro, tarich wafat dan nama beliau difu[s
dengan huruf Pegon jang dapat disaksikan sampai sekarang, asal
djangan sudah ditukar.- 

balinan Indjil dan Taurat-pun ditglis dengan huruf pegon. Saja
ada menjimpani Sandara Ketua jang terhormaf, tetapi asing jang di-
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kehendaki lain jeng terdiri. Ditanam oleh Belanda lalang, padilah
jang tumbuh. Terbalik dari pepatah lama. Pelopor dan pemuka-pe-
muka penentang pendjadjahan Belanda dengan setjara teratur de-
ngan setjara kebangsaan, tiba-tiba berpindah dari tangan pemuka-
pemuka agama sebagai Diponegoro, Imam Bondjol dan lain-Iain, ke-
dalam tangan pemuda-pemuda jang dididikannja daldm Bahasa Belan-
da itu, jang diharapnja akan mendjadi pelopor pengganti Bahasa Me-
layu dengan Bahasa Belanda akan mendjadi bahasa persatuan; tetapi
terdjadilah keris makan tuan, jang diharapkan akan mendjadi pelopor
Bahasa Belanda pengganti Melayu, tetapi pemuda-pemuda itu tidak
mau!

Saudara Ketua jang terhormat, kesadaran mereka akan kesatuan
bangsa tidak dapat dihambat lagi keras sebagaimana badja, maka
timbullah ,,Sumpah Pemuda" pada bulan Oktober tabun 1928 itu. Me-
reka bersumpah dihadapan sedjarah, dihadapan persada kesadarau
bangsa, bahwa bahasa kesatuan mereka adalah Bahasa lndonesia,
bukan Bahasa Belanda, walaupun mereka terdidik dalam Bahasa Be-
landa, walaupun bagi setengah mereka masih sukar mengutjapkan
Bahasa Melayu itu, karena dari ketjil sedjak Sekolah H.I.S., M.U.L.O.,
A.M.S., H.B.S., sampai Sekolah Dokter Tinggi, Sekolah Hakim Tinggi,
hanja diadjar dengan bahasa pengantar Eahasa Belanda. Dan walau-
pun bagi setengah mereka sampai sekarangpun, setelah 12 tahun
merdeka, ada jang masih sulit bertjakap dalam Bahasa Indonesia
dan tebih mudah bertjakap dalam Bahasa Belanda. Walaupun sampai
kepada masa sekarang inipun, setelah dalam Undang-utdllg Dasar
Sementara dituliskan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Kebangsa'
an, dalam kementerian-kementerian sendiripun, masih banjak terde:
ngar Bahasa Belanda sekarang!

Oleh sebab itu Saudara Ketua jang terhormat, saja berani me-
ngatakan bahwasanja Sumpah Pemuda dalam kesatuan bahasa itu ada.
Iah sumpah sugesti-kedalam djiwa mereka sendiri: kesadaran kebang-
saan memerintah kepada kelantjaran lidah! Maka barangsiapa iang
masih bertjakap dalam Bahasa Belanda, berpikir dalam Bahasa Be-
landa, bermimpi dalam Bahasa Belanda, oleh orang tua-tua kita di
sebut dimakan sumpah! Adapun dalam masjarakat umum Saudara
Ketua, kita tak usah kuatir! Sudah larna benar Bahasa Indonesia men-
djadi bahasa Persatuan dan Sumpah Pemuda adalah mengokohkan
barang jang telah ada. Sehingga walaupui sumpah itu tidak ada mi-
salnja, Bahasa Indonesia akan tetap mendjadi bahasa Kesatuan djuga;

Dan walaupun sumpah itu diulang-ulang berpuluh kali dengan
ehidmat atau tidak diulang sama sekali, namun Bahasa Indonesia
akan terus djadi bahasa persatuan djuga.

Oleh sebab itu Saudara Ketua, Fraksi kami terhadap bahasa
Perlatuan Indonesia ini tidaklah mempunjai kata lain. Dan dlantara
kitapun tidaklah ada perselisihan paham dalam hal ini. Semoga tetap
tertulisnja Bahasa Indonesia didalam Untlang-urrdang Dasar, akan
menambah djuga hilangnja pengaruh bangsa kita 350 tahun, sehing-
ga mendjadjah djuga kepada tjara kita berpikir, jang selama ini de-
ngan tidak kita sadari, kadang-kadang menghambat djuga bagi-.penr-
binaan bangsa.

179



- Saudara Ketua jang terhormat, fraksi kami mengusulkan agai-
dalam Undang-undang Dasar ditjantumkan ajat-ajat tentang bahasa
itu demikian;

a. Bahasa resmi ltegara ialah Bahasa Indonesia. b. Pemeliharaan dan pernakaian Bahasa Daerah diatur oleh
Undang-undang.

Kami tidak memakai rumusan ,,Bahasa Kebangsaan ialah Baha-
sa Indonesia", atau ,,Bahasa Nasional ialah Bahasa Indonesia". Se-
babnja Saudara Ketua, ialah babwa djalan pikiran kami tidak dapat
menolak bahwasanja Bahasa Daerah itupun adalah bahasa kebangsa-
an kita dan bahasa nasional kita. Saja amat keberatan djika bahasa
Sunila, Djawa, Bugis, Makasar dan'maaf Saudara Ketua Minangka-
bau djuga; dan lebih dari 200 bahasa daerah jang lain tidak dikatakan
bahasa kebangsaan Indonesia atau bahasa Nasional Indonesia. 200
matjam lebih Bahasa Daerah, semuanja adalah Kekajaan bangsa kita,
kekajaan nasional kita. Berbagai aneka-warna Bahasa Daerah itu
adalah satu diantara isi lambang negara kita ,,Bhinneka Tunggal lka".
Dan ragi susunan kalimat ,,Bahasa resmi ialah Bahasa Indonesia",
adalah lebih ringan pada Udah dan indah bunjinja didengar telinga
daripada -Bahasa kebangsaan ialah Bahasa Indonesia", jang menurut
rasabahasa (balagat) berat diutjapkan. Anggota jang terhormat, ma.
manda Nur St. Iskandar tentu lebih maklum tentang itu.

Dan kata resmi itu bukanlah bahasa asing lagi, tetapi djadi Ba-
hasa Indonesia.'Asalnja dari bahasa Arab ialah rasmi dengan a. Dan
setelah di Indonesiakan djadi resmi, dengan e. Semingga orang Arab
tidak akan mengakui lagi bahwa kalimat resmi (dengan e) itu bahasa
Arab.'

Maka Fraksi kami memilih bahwa diantara bahasa jang 200 ma-
tjam itu hanja satu jang didjadikan bahasa resmi, meskipun semua-
nja bahasa kebangsaan kita, karena jang satu ,itu memang sedjak
dahulu, sedjak 500 tahun lebih, telah tumbuh dengan suburnja men-
tljadi bahasa persatuan.
: . Kalau dipakai kalimat resmi, bukanlah artinja karena ada niat

hendalc menggantinja kelak dengan bahasa lain, sebab menurut alasau
Anggota jang terhormat mamanda Nur St. Iskandar, Negara-negara
Pakistan; India, Pilipina dan lain-lain, memakai bahasa lnggeris de.
ngan resmi.buat sementara karena ada niat kelak hentlak mengganti-
nja dclgan bahasa mereka sendiri. Membawa tafsiran arti kata resmi
dengan tjara demikian karena demikian kedjadian di Pakistan dan
lain-lain itu, adalah sangat djauh dari jang benar. Dan memakai
susunan kata ,,Bahasa kebangsaan ialah Bahasa Indonesia",: pun ada-
lah menjinggung perasaan rdjuga, seakan-akan Bahasa Daerah bukan
Bahasa Bangsa Indonesia- Bahasa Indonesia niudair dipakai dapat memberi dan dapat me-
nerim_a1, mudah diperkembanglgn dan demokratis. Sedang Bahasa
paerah banja.k jang telah teriliat oleh susunan jang berat, sehinggapaerah banja.k jang telah terikat oleh nan jang berat, sehingga
ada jang bertingkat sampai limg. Seumpama.Bahasa Dawa, jang tuaaqa Jang DsrllngKal sampal 4ma. Deumpama Sanasa
boleh memakai r,.o.ra ono" kepg.d.a jang,muda, tetapi jboleh memakai r,.o.ra ono" kepg.d.a jang muda, tetapi jang muda men-
djadi salah l<alau kepada jang tua tidak rnemakai ,,bo[en wonten"-
Demikian diuea terdapat baniak'itau sedikitnia dibdhasa daerah ianpDemikian djuga teriifpat linlit<'itau sedikitnja dibdhasa daeralg jang
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lain-.Sedang F.ahasa Indonesia telah kita bersihkan daripatla pengaruh
,,patik, patjal" dan seumpamanja.

setelah itu. saudara Ketua, Fraksi kami meletakkan perhatian
pel3h^kepada-Bahasa Daerah, dalam rangka ,,Bhinneka Tunilgal lka"
tadi..supaja. dia-tqtap terpelihara dan terpaliai. Bukan sadfikarena
kekajaan djlryq kita s-ebagai bangsa tersirirpan dalam Bahasa-bahasa
Daerah itu. Bukan sadja karena dalam Bahisa-bahasa Daerah tersim-
p-?n perpystakaan pusaka nenek mojang kita jang mendalam dan djuga
filsafat dan hikmatnja. Tetapi terutama lagi lahh karena didilam
Bahasa-bahasa Daerah itulah se'benarnja teiletak sandaran kebang-
ttt:tfr:rl.saudara 

Ketua, saja sendiri mengaku terus terang, brhw;-
s3nja _tji1t1 saja kepada tanah air saja Indonesia, jang beibatas se-
djak dari sabapg ke lvlarauke adalah berpangkalan 

-di 
Minangkabaut

Dari pepat_ah dan petitih, dari pantun dan taribun. Dan den[an ke,
gadalan kebangs_aan jhng luas dan'dalam, saja sumbangkan haiil rasaitu keatas tanah air kita. Tentu demikian djuga sludara-saudara
iq"g ltil. D_an ini tak perlu disemblnjikan, karena tidak salah, tapi
njata! Kita Bangsa Indonesia merasa berbahagia sekali, karena Bahasa
Daerah adalah pangkal kekajaa,n, bukan pangkal sengketa, sebagai-
mana _terdapat dinelara-negaia rain, sebagii ol lnaia Ean saiiin,'la-
hasa daerah membawa perpetjahan, sebagaimana jang pernah kita
batja dalam berita surat-surat kabar.

tantaran itu Fraksi kami tidak setudju kalau pemeliharaan Ba-
hasa-bahasa Daqlah ilo hanja diserahkari sadja kiepada peraturan
Menteri, tidak didjamin oletr undang-undang. Ifureni dalam penga-
laman sekian tahun, kalau Menteri bertukar kerap pula bertuklar be-
leidnja, bergantung kepada ada pergantian beliai itau tidak. sebab
itu pemeliharaan dan pemakaian Bahasa Daerah hendaklah diatur
dengan Undang-undang.

Terhadap djalan pikiran supaja Bahasa-bahasa Daerah itu disa-
makan keduduka$ia dalam undang-undang Dasar dengan Bahasa
Indonesia,- i3rlg demikian itu namania bukanlah persatlan, tetapi
adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnja.

Saudara Ketua, didalam Kongres,Bahasa Indonesia jang bersidang
$i |!eda-n pada achir tahun 19b4 pandjang lebar ahli-ah[ memper-
bintjangkan perkembangan Bahasa Indonesia. Maka disatukarilah
paham, bahwasanja Bahasa Indonesia adalah berasal dan berdasar
dari Bahasa Melayu. Dan didalam memperkembangkan Bahasa Indo-
lesia itu._djika tidak terdapat satu maksud kata jang baru didalam
Pahasa llelayu, akan dianibil kata-kata karimat 

-jrti'g tjotjok dari
Bahasa Daerah. Dan kalau tidak pula terdapat diri'datim Bahasa
Daerah, barulah diambil dari bahasa negara- jang dekat hubungan
dengan dia.

Ahli-ahli bahasa itu rupanja telah mendapat kesimpulan bahwa-
sanja Bahasa Daerah bisa merirperkaja Bahasi Indoneiia Baru dan
proses ryeyperkaja itu telah beidjalah dengan baik.

Apabila Bahasa Daerah telah dioiamin femakaian dan pemeliha-
laqnnjl_dengan undan_g-undang dan-ada l6mbaga djaminan itu di-
dalam undang-undang Dasar, hllanglah persangkian sbtengirt goiong-
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i[, bahwasanja dengan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah hendak
dihilangkan.

Padahal Bahasa Daerah tidak dapat dihilangkanan. Usaha hendak
menghilangkan Bahasa Daerah, selain daripada kerugian ,,Bhinneka
Tunggal lka", adalah usaha jang sia-sia.

Tentang pemakaian bahasa asing Saudara Ketua, Fraksi kami
memandang tidak usah dimasukkan kedalam Undang-undang Dasar.
Kamipun menjadari soal bahasa asing adalah mempunjai segi-segi
ruwet pula. Banjak sarut-marutnja. Tetapi tidaklhh perlu soal itu
dimasukkan kedalam Undang-undang Dasar. ,Bahkan kitapun akan
memperkaja Bahasa Indonesia dengan bahasa asing, kita djadikan
kalimat-kalimat asing itu dJadi Bahasa Inilonesia, sesudah kita se-
suaikan dengan lidah Indonesia. Karena kalau tidak begitu, bahasa
kita akan mati atau membeku, tidak dapat menampung perkembangan
ilmu pengetahuan jang telah sangat berkembang didunia modern ini.
ilang akan didjaga barangkali, tetapi tidak perlu dimasukkan dalam
Undang-undang Dasar, ialah infiltrasi bahasa asing, jang dipakai oleh
bangsa asing, buat memasukkan pikiran-pikiran jang salah kepada
anakanak kita atau kepada anak-anak mereka untuk memusuhi kita.
Ini dapat diserahkan sadja kepada pimpinan negara sehari-hari jang
bertugas untuk itu.

Saudara Ketua, ada satu hal jang kami rninta dengan sangat di-
pertimbangkan, untuk mendjaga perasaan kita. Jaitu didalam me-
nuliskan bahasa.bahasa jang dimasukkan dalam golongan bahasa
asing itu, kami sangat mengharap djanganlah Bahasa Arab dimasuk-
kan. Sebab bagi bahagian terbesar penduduk Indonesia, bukan hanja
partai-partai Islanr sadja, tetapi pagi semua orang jang beragama
Islam, bahasa Arab itulah, atau tegasnja bahasa Qur?n, jang mula
sekali didengarnja waktu dia lahir dari per.ut ibunja, sebab dia di-
sambut dengan azan ,,Allahu Akbar!" Dan bagi sebahagian jang ter-
besar pula, dengan bahasa itulah dia menjeru nama Tuhan, sekurang-
nja limakali sehari semalam! OIeh sebab itu bagi mereka bahasa
Arab bukan asing lagi.

Dan menggolongkannja dalam bahasa ,,asing" sangatlah menjing-
gung perasaan. Apa sebabnja hal ini saja sinjalir, Saudara Ketua?
Sebab perasaan nasional ini kadang-kadang bisa mendjadi penjakit
jang akan membawa hantjurnja bangsa itu sendiri, jaitu chauvenis-
me. Di Turki misalnja, setelah rasa kebangsaan meluap-luap pada
tahun L922, Ikmal Attaturk hendak membersihkan bahasa Turki
dari pengaruh asing, termasuk bahasa Arab, bahasa jang telah mem-
perkaja bahasa Turki 1000 tahun. Dan rnerembet kepada agamapun
sekali. Azan (bang) mesti diutjapkan dalam bahasa Turki dan dihu-
kum barangsiapa jang masih memakai bahasa Arab. Padahal peme-
rintah Nasional Turki katanja tidak mentjampuri urusan agama.
Dengan mentjampuri azan itu mereka sudah mentjampuri agama!

Kemudian Saudara Ketua jang terhormat, rupanja usia bangsa
Turki lebih pandjang dari usia Kemal Attaturk!

Saja ulang sekali lagi: ,,Usia bangsa Turki lebih pandjang dari
usia Kemal Attaturk! Setelah beUau wafat dan sehabis perang du-
nia ke-II, naik Presiden Djalal.Rayar, orang kernbali berazan d=alam
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bahasanja jang aseli. Ketika suara azan asli terdengal kenrbali dipun-
tjak-puntjak menara di Istambul dan kota-kota jang lain Saudara
Ketua, rakjat Turki tidak dapat menahan air matanja. Sebab barang-
nja jang dirampas 25 tahun telah di kembalikan, barang jang paling
sutji dalam kepertjajaan mereka. Inilah perasaan Saudara Ketua!

Saudara Ketua, saja belum melihat gedjala chauvenisme jang
parah di negara kita dalam soal bahasa. Jang saja lihat hanjalah
mmgelak dari bahasa sendiri, mengelak dari Bahasa Melayu jang
tjukup mempunjai kalimat dan tidak mau menerima bahasa asing
dan ,,moh" kepada bahasa Arab lalu masuk kedalam bahasa chajali,
supaja enak didengar, tetapi tidak terterima oleh telinga seluruh
Bangsa Indonesia; misalnja Tjadradimuka, Bhayangkari, Saptamarga,
Sakyakitri, Pantja Sila, Dasasila, Krishnadwipayana, Darmawisata,
Pantjakarya, Purbawisesa dan akan banjak lagi tumbuh jang lain
kalau dibiarkan,,sehingga lcadang-kadang saja terheran, apakah kita
ini dibawa kedjaman Airlangga atau Madjapahit dengan Gadjahmada-
nja atau Sriwidjajanja dengan Demang Lebar Daunnja. Dengan itu
kita mendjadi sangat madju Saudara Ketua, kebelakang!

Saudara Ketua, semoga kita sebagai bangsa. djanganlah ditimpa
sakit chauvenisme bahasa, atau tak berketentuan kemana kita hendak
dibawa dengan bahasa ini.

Sebagai penutup, saja ulangi kembali usul Fraksi kami berke.
naan dengan bahasa, untuk diletakkan dalam Undang-undang Dasar;

a. Bahasa Resmi Negara ialah Bahasa Indonesia
b. Pemeliharaan dan pemakaian Bahasa diatur dengan

undang.
Terima Kasih! Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh!

.

Ketua: Dipersilakan jang terhormat Saudara Dr Abdul Manap.

.Dr Abdul Manap: Sidang jang mulia, Saudara Ketua jang ter-
horrna[, hranja setelah diolah dimasak-rnasak mengenai Bahasa Ne-
gara atau Bahasa Kesatuan. maka kiranja sumbangan saja ini hanja
merupakan se-titik air dalam lautan jang besar.

Saudara Ketua jang terhormat, dalam membahas soal Bahasa
ada dua persoalan, s?tu dengan jang lain sama pentingnja. Pertama,
adalah Bahasa Kebangsaan jang akan mendjadi Bahasa Resmi. Ke-
du.a, Bahasa Daerah jang tak kalah pentingnja dengan jang lain.
Satu dengan lain adalah rapat hubungannja. Pertumbuhan Bahasa
Kebangsaan tak lepas dari pertumbghan Bahasa Daerah. Kedua-dua-
nja perlu dapat tempat dalam Undang-undang Dasar kita jang tepat., Sidang jang rrulia, Saudara Ketua jang terhormat, setelah kita
memasukr materi UnCang-undang Dasar kita, maka soal Wilajah Ne-
gara teiah selesai dibahas (dan a.kan diputus) dan kita telah njata
mempunjai daerah jang tertentu, sehingga persoalan Irian Barat
lidak ragu--Iagu lagi tentang kedudukannja.

Djika dahulu Wilajah Negara masih mendjadi persoalan semen.
tara, karena tertjantum dalam Undang-undang Dasar Sementara,
paka kini wilajah itu akan ditjantumkan sebagai bagian jang tetap
dalam.Undang-undang Dasar kita jang permanent djuga.

Undang-
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setelah kita menentukan adanja wilajah Negara, maka kita se-
karan_g- harus memperbintjangkan iiapa ia-ng merigtruni witajirr r.te-
gara kita itu.

Tidak akan san-gsi -lagi kita, lahkan dunia umumnja akan menje-
but penghuninja adalah Bangsa Indonesia.

{natan bahasa jang dipergunakan oleh ,Bangsa Indonesia itu?
Pun ini kita tak. s_angsi mendjawabnja, karela sumpah pemuda

!*ggrt 28 oktober tahun 1928 telatr mirrilatakan, bah.ivasanja iita
berbangs_a satu, jaitu Bangsa Indonesia, bdrbahasi satu Bahiia In-
donesia dan bertanah air satu iatah Indonesia.

waktu itu telah mendjadi kenjataan, bahasa rnana jang disebut
Bahasa Indonesia. syrlt bangsa_ dikenal 

'antara 
lain daii litrasan3a.

suaty bangsa jang kehilangah bahasanja, maka akan hilang djuga
segala-galanja.

Kawan sefraksi saja, saudara Nur st. Iskandar telah mengurai-
!q1 nandjang lebar dari mana asal mulanja Bahasa Indonesii itu.
?i*r -ia menguraikan d4r_r raqgka sedjarih bahasa, maka saja di-
sini akan menoropong Bahasa Indonesii itu dari sudut politis so.
eiologis.

9iadi kenjataan, bahwa Bangsa Iindonesia terdiri dari suku-suku
blngsa,- artinja, kita adalah ferdiri dari golongangolongan bangsa
*."u suku _bangs? jalg berpuluh-puluh tjoian r5ori't sulu-suku "ini
rlikenal pula dari Bahasa Daerah-ija.

Bahasa Daerah ini talc dapat kita pakai untuk seluruh Indone-
li": sehingga sangat terasa betut kepirluannja bahasa persatuan.
9S*r-p-qryatug itu akan diberi nami bahasa apakah? Mika, sukur
4tsary9u-ut]ah, Pemgda kita progressief dan pada tahun 1928 dengan
definitief, bahasa kita itu ,dinamakan Bahasi Indonesia. oitiuii fJig{ut sedjarah, maka Bahasa rndonesia berinduk kebahasa lvrehyu.
Iul".pi dalam pertumbuhan gerakan kebangsaan dan gerakao -.i.-but kemerdekaan sedjq tahun lgz7; bahkan sebetumnJa pada tahun
1912, maka Bahasa Indonesia mend5adi ketjuali bahisa^p"rsaiu*,
$jusa.me-ndjadi !3[*l perdiuangan, mendj;di bahasa peiigil<at an-
l*,lgku blngsa di Indonesia. Dengan Bahaia Indonesia, iafig ai"ut
berlain_an dengan Bahasa Melayu, maka suku-suku banlsi tii ilrao-
nesfa dapqt melgenalkan satu dengan lain. sociologis dahasa Indo-
nesia .mg.nlia-pai tudjuam:ja, jaitu mendjadi bahasa fengitrai, 6rnr.""
mendjadi bahasa kesatuan jang kuat. -

. -- seliak tahun 1928 Bahasa Indonesia tambah meresap dalam
kalbu_Bangsa- Indole-sia, te_rutama parapedju"tg kerneroetian. ga-
hasa Indonesia adalah_sendjata jan'g arirpuir nEno:iai p.":amu*?
lidah universeel dari rBangsi Indondsia. ^

_. _ Sidang jgg mulia, -dengan perkembangannja semangat perdju-
3nga! kemerdekaan, maka gatrasa Indonesii tauibatr mentlaai popu-ler. Bahkan Bahasa Indonesia tambah lama *enajroi- b;'h.r;-i;ngresmi diakui sebagai bahasanja Bangsa Indonesia

untuk Belanda tumbuhnja- Bahisa Indonesia mendjadi antjarn-an kedudqlpnnjq. Tak mungtin tagi Bahasa Betanda lt"u tii,ri.
manapun djuga dapat mendeiak Baliasa Indonesia. Bahasa Indoneiia
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dari tugas sociologis mendjadi alat politis. Dengan mendengung-de-
ngungkan Bahasa Indonesia dalam tiap-tiap rapat-rapat dimasa pen-
djadjahan, menambah mengekalkan persaudaraan, tambah meniper-
kuat kejakinan, bahwa kita berbangsa satu dan berbahasa satu pula.

Saudara Ketua jang terhormat, setelah njata bahwa Bahasa
Indonesia telah mentjapai tudjuannja mendjadi alat socio-politis dan
mendjadi bahasa persatuan pula di Indonesia, maka dimata dunia
luar deradjat Bangsa Indonesia pun meningkat. suatu bangsa men-
{?p"t -penghargaan 

jang tinggi, mempunjai kebudajaan jang berarti
djika bahasanja djelas ada. Tiap-tiap 

-bangsa 
didunia mehpunjai ba,

Fry?, bahkan mendjadi alat poUtis jang kuat. Tjontoh jang terbaik,
ialah Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris boleh dibilangkandipakai oleh
seluruh dunia, karena Inggeris mempunjai djadjahan jang -paling 

ba-
njak,_ sehingga ia mengatur seluruh dunia, bahkan djuga bahasanja
mendesak bahasa lain.

Dalam konperensi internasional Bahasa Inggeris mendjadi bahasa
antar bangsa jang utama. Bahasa trnggeris sebagai alat politis nenl
dapat sukses jang besar.

Saudara Ketua jang terhormat, begitu djuga Bahasa
dimasa depan, tidak hanja akan mendjtdi Bahaia Bangsa
sadja, tapi dapat mendjadi bahasa antar bangsa.

Bahasa Indonesia mempunjai kelebihan dari bahasa-bahasa lain,
jaitu mudah dipeladjari, edjaannja mudah, pengolahannjapun mudah.

Sidang jang mulia, suatu bangsa jang kehilangan bahasanja, lam-
bat-laun akan hilang djuga kebangsaannja. Tidak karena dengan
tritangnja bahasa, maka akan turut hilang kebudajaannja dan kemu-
dian hanjut djuga kebangsaannja. Oleh karena itu, maka tepat sekali,
9jika dqlam Undang-undang Dasar {<ita jang tetap, bahasa untuk
Bangsa Indonesia ini adalah bahasa kebangsaan Indonesia.

Apa sebab saja tidak mempergunakan istilah bahasa Nasional
Indonesia? Saja sebagai putera Indonesia selalu akan memakai isti-
lah asli dahulu daripada istilah jang diimport. Oleh karena,itu, ada-
lah tepat sekali djika saja sebut, bahwa Bahasa Negara adalah Ba-
hasa Kebangsaan Indonesia dan bahasa kita adalah Bahasa Kebang-
saan Indonesia, dengan sehari-hari disingkat mendjadi Bahasa Indo-
nesia.

Saudara Ketua jang terhormat, kalau saja mendengar bahwa
diplomaten kita atau bangsa kita selalu mempergunakan bahasa
asing sebagai kebanggaan, maka saja kira sebagian betul, tapi se-
bagian banjak tidak tepat. Meskipun kita pandai Bahasa Inggeris, tapi
untuk mendjungdjung tinggi deradjat nusa dan bangsa, maka tak
salah, kalau kita mendjawab dalam Eahasa Indonesia, meskipun me-
reka memakai bahasa asing. Kita harus dapat memaksakan kepada
mereka mernpeladjari bahasa kita. Dengan djalan itu, maka bahasa
kita akan berkembang diluar negeri dan akan dapat ikut djuga da-
lam perdjuangan merebut kedudukan dalam kantjah politik -inter-
nasional.

Saudara Ketua, kesimpulan mengenai Bahasa Negara ialah Ba-
hasa Kebangsaan Indonesia, sehari-hari disingkat Bahasa Indonesia.
Sidang jang mulia, sekarang bagaimana kedudukan Bahasa Daerah?

Indonesia
Indonesia

185



;

Sjarat mutlak untuk memelihala kebudajaau, kesenian Incone-sta
tidak hanja memelihara bahasa kesatuan bahasa kebangsaan Indo-
nesia, tapi lahasa Daerah harus dipelihara. Tidak hanja Bangsa In-
donesia ini bersuku-suku, berkelompok, tapi djuga kebudajaan dan
keseniannja ikut suku-suku dan kelompok-kelompok itu. Daeiah dapat
berkembang' karena adanja bahasa, kebudajaan 

-dan 
kesenian daerih.

Biar bagaimana Indonesia-nja suku Bangsa Djgwa, kalau ia mem-
perhatikan atau mempeladjari budaja atau seni Minangkabau, maka
soal itu tidak akan meresap sebagai suku Bangsa Minangkabau, djika
menikmatinja.

Daerah, maka daerahdaerah akan tambah beikernbang.
Tentu diatas Bahasa Daerah, adalah bahasa kebangsaan Indo-

nesia jang utama. Djika bahasa kebangsaan Indonesii mendjadi
bahasa pengikat antar suku di Indonesia, maka Bahasa Daerah akan
mendjadi pendorong kemadjuan daerah. Djuga Bahasa Daerah me-
nundjukkan kemadjuannja daerah. Djika bahasa daerah mundur-ma-
{junja, maka biasanja diikuti dengan kemunduran dalam tata tjara,
9."hq kebudajaan, dalam adat istiidat. Dalam bahasa terletak dluga
tingginja kebudajaan.

Saudara Ketua, mungkin saja mendahului kawan lainnja tentang
Balasa Daerah ini, apakah ini akan mendjadi suatu bagian tersendiri
dalam undang-undang Dasar kita atau dimasukkan dalam bagian hak-
hak warga-negara atau dalam Undang-undang Dasar.

Pokoknja, asal Bahasa Daerah dipelihara dan dilindungi oleh hu-
kum. Maka untuk Bangsa Indonesia saja menganggap, bdhwa harus
hanja_.ada satu bahasa iebagai bahasa fesatuan-. Ini rintuk mendjaga
versplintering bangsa. Sebab kalau disamping Bahasa Indonesia-ada
Bahasa Daerah jang mendampinginja, sebagai resmi, maka Bahasa
Daerlh jang mana jang mendapat prioriteit. Disini letaknja bahaja.

oleh- karena itu, maka untuk Negara Republik Indonesia harirs
hanja ada satu bahasa kebangsaan: Bahasa Indonesia. Bahasa Indo-
nesia chusus ditulis oleh Bangsa Indonesia dan diutjapkan oleh
Bangsa Indonesia. Dan umumnji harus diusahakan dikena'l oleh du-
nia internasional.

Maka sebagai penutup.
a. Definisi.
Bahasa Indonesia ialah bahasa
Bangsa Indonesia.
b. Resume:
I. Bahasa Kebangsaan Negara

hasa Indonesia,

jang ditulis dan diutjapkan" oleh

Republik Indonesia adalah Ba-

IL Bahasa Daerah disamping Bahasa
djaminan perkembangannja dan
(hukum).

Sekianlah, terima kasih.

Indonesia harus mendapat
dilindungi Undang-undang
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Radja Kaprabonan: Assalanru'alaikum rvarahmatullahi wabara-
katuh.

saudara Ketua, bahwa pendapat-pendapat jang terah diadjukan
oleh belerapa kawan tadi mengenai bahasa,- pun sa.ia akan ikut-serta
meng_adjukgnja. pe_1!1pat. Pe,ndapat ini sebenarnja sudah saja adju-
kan dalam Komisi.IV- te_tapi dianggapnja sepi sadja karena rirungtiin
sebabnja. tunggal tidak dui atau t'i[a'tringgai itutatr *ungiin r,"i"enr-
nja demikian.

M*" pendapat sajl, Patnsa jang dipakai dalam Undang-undang
Dasar -Negara itu nanti, bai_k dalam suiunan sistimatiknja-maupun
sepasal . demj 

. 
sepasal jang diisikannja itu, sudah sepatutnja bahasa

kebangsaan..hita sendiri, jaitu Bahasa Indonesia ash bbrsih jang tidak
diliamnur-tjampur dihias-hiasi bahasa asing atau bahasanja orang
kebangsaan lain atau bahasa negara lain.

. Itr.1r.a- laja kira, Undang-undang Dasar di negara-negara lain,
misallja di Negeri Belanda, Arab, Tiongkok, InggeriJ peranijis, Ame-
rika, Rusia dan lain-lainnja lagi, tentunja tidak diselap-sela1i, dihiasi
perkataan bahasa lain kebangsaan. Adakah Bahasa Ihdonesia jang
di,muat sekata dua kata dalarn kalimat Undang-undang Dasar nelara
Iain?

Dalam undang-undang Dasar Negara. apabila ada sesuatu kari-
mat jang seharusnjalsepantasnja memakai bahasa asing/hahasa mo-
dern misalnja, baiklah asalkan-supaja ditulis arti makianja dengan
bahasa kita sendiii agar mudah dapat dimengerti oleh orairg banJak
jang dipeloso\-pelosok kampung dan didesa-desa jang tidak-sepadan
pglg_etahualnja, dengan kita para pembuat Undan$-undang Dasar.
Tidak untuk sebagian bagi kita sadja, tetapi untuk-umum.-Adapun
diluar unda.ng-undang Dasar kita harus pandai bahasa asing dalam
pergaulan hidup baru ini.

Dan arti kita bahasa Nasional itu memang pendapat saja, ialah
bahasa jang meliputi bahasa-bahasa daerah jang tidali mungtcin di.
hapuskannja sudah mendjadi kesatuannja bahasa dalam negara kita
Indonesia ini.

oleh karena itu negara kita ini Negara Indonesia, maka seba-
iknja .bahasanjapun Bahasa Indonesia jang diresmikannja.
, Sekianlah jang saja kernukakan pendapat saja tadi, ialah dari
Fraksi saja seorang diri jang berpendirian tengah-tengah.

Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara jang terhormat Soekarna Soe-
tisna Sencljaja.

. Moeh. Soekarna Soetisna Sendjaja: Saudara Ketua jang terhormat,
walaupun pada mulanja didjaman pendjadjahan, Bah;rsa- Melayu itu
hanja merupakan bahasa pergaulan antara suku-suku llangsa di lvila-
jah pemerintahan Belanda, maka lambat-laun sedjalan dengan per-
kembangan politik ditanah air kita ini mendjadi 

-Bahasa 
Indon-esia

dan diakui sebagai bahasa Kebangsaan Indon6sia. Dan setelah pro-
\lamasi Kemerdekaan kita, maka djadilah Bahasa Indonesia itu
Bahasa Negara. Saja maksudkan, .satn.-satunja bahasa jang dipakai
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oleh Pemerintab Pusat dalam menunaijkan tugasnja diseluruh wila-
jah. Saja katakan oleh Pemerintah Pusat, sebab alat-alat Pemerintah
didaerah-daerah Saudara Ketua, rupanja agak sulit untuk memper-
gunakan Baha,sa Indonesia dalam melaksanakan tugasnja dalam pe-
merintahan.

Saudara Ketua, djanganlah hendaknja memalingkan muka dari
pada kenjataan, bahwa Bahasa Indonesia belum mendjadi bahasa
Nasional dalam arti seluas-luasnja. Meskipun begitu tak ada seorang-
pun diantara kita jang akan mengganggU-gugat kedudukan Bahasa
Indonesia sebagai Bahasa Negara. Dan-hallni memang telah njata-
njata dalam laporan Komisi IV mengenai bahasa.

dak dalam kedudukannja sebagai Bahasa Negara.
Saudara Ketua, lain halnja dengan Bahasa Daerah. Bahasa Da-

erah bukan sadja penting untuk lantjarnja pemerintahan di peda-
Iaman, malahpun di kota-kota, tapi dari sudut lain, Bahasa Daerah itu
mempunjai fungsi jang penting sekali, jakni dari sudut kebudajaan.

Kemadjuan bahasa seperti alat terpenting untuk perkembangan
kebudajaan, dalam perdjalanan tarichnja bergandengan dengan ke.
budajaannja itu. Dan bahasanja sendiripun merupahan bagian pen.
ting daripada kebudajaan keseluruhannja.

Saudara Ketua, kebahagian hidup tidak hanja tersimpul dalan
makanaq jang lezat-lezat dan pakaian jang indah-indah, djuga tidak
kurang karena adanja kebudajaan.

Kebudajaan kami jang rnelalui pertumbuhan berabad-abad, se-
akan-akan terantjam oleh kerusakan kalau tidak mau memperguna.
kan keruntuhan karena kelalaian Pemerintah, tidak menumpahkan
perhatian kepada pemeliharaan-pemeliharaan bahasa kami. Hal ini
tidak akan menguntungkan pertumbuhan kebudajaan nasional.

Saudara Ketua, tumbuhnja kebudajaan tidak dengan rentjana
lima atau sepuluh tahun, kebudajaan tumbuh dari bawah. Kebuda-
jaan nasional melalui assimilasi proses dari kebudajaan daerah-da-
erah. Djuga bahasa nasional akan gestadig diperkaja oleh Bahasa-
Bahasa Daerah.

Tidaklah bidjaksana kalau Pemerintah karena hasratnja akan
persatuan sampai melalaikan Bahasa Daerah. Hasrat memelihara dan
memperkembang bahasa kami, kebudajaan kami, tidak akan mengu-
rangi sedikit djuapun akan kesediaan kami mendjungdjung tinggi me-
melihara dan mempertahankan terhadap siapapun, djuga negara kita
Republik Indonesia.

Marilah kita semua .tetap setia kepada devies (sembojan kitat
,,Bhinneka Tunggal Ika".

Saudara Ketua, Saudara kami memperhatikan nasibnja kebuda-
jaan dan Bahasa f)aerah kami, sudah berkali-kali memperlihatkan
hetjemasannja terhadap Pemerintah, karena peladjaran Bahasa Da-
erah, (saja konkritkan Bahasa Sunda, entah di daerah lain) sama
sekali terbengkalai, karena tidak dihargai oleh pemerintah.

Pertama Saudara Ketua, disekolah landjutan Bahasa Sunda
tidak mendjadi mata peladjaran jang diwadjibkan, kedua tidak di-
djadikan mata peladjaran Udjian (examen vak). Sekali lagi saja te
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gaskan dan mengkonkritkan Bahasa Sunda, karena tidak mengetahui
keadaan didaerah lain.

Karena tidak adanja penghargaan dari pemerintah, dengan sen-
dirinja hilanglah belangstelling (perhatian) dari pada anak-anak. Ter-
bengkalailah sudah mata peladjaran itu. Toch tidak diperhitungien
untuk kenaikan kelas, tidak diperhitungan untuk udjian.

Seterusnja Saudara Ketua, Bahasa Indonesia itu bukan bahasa
jang diisap berbarengan dengan air susu dari ibu kami, oleh karena
itu untuk kami tetap sulit. Seringkali terhenti karena harus memi"
kir:mikir dan mentjari-tjari kata-katanja dulu. Kalau untuk orrng
tua sudah sulit apalagi untuk anak-anak umur 8-9 tahun, sebab dari
mulai kelas tiga bise[olah rakjat (S.R.) Bahasa Indonesia diperguna-
kan sebagai bahasa pengantar

Terbajanglah sudah kesulitan untuk anak-anak. Mana untuk
memikirkan materi pengadjarannja, mana untuk bahasanja. Pada
hernat saja, dilihat dari sudut ilmu pendidikanpun pemakaian Bahasa
Indonesia sebagai bahasa pengantar di Sekolah Rakjat tidak dapat
dibenarkan. Oleh karena itu bahasa pengantar di Sekolah Rakjat itu
haruslah Bahasa Sunda, Bahasa Daerah.

Orang suka mengandjur-ngandjurkan: Baliklah kepribadian asli,
baliktah kepribadian asli".

Andjuran ini memang pada tempatnja, sebab mau tidak mau
Saudara Ketua, kita ini murid Barat. Dan salah satu djalan, hendak-
nja kita dapat menjelami Kitab-kitab (wawatjan paririmbon) pening-
galan leluhur kita. Saja mempunjai kejakinan Saudara Ketua, dengan
pengetahuan bahasa jang makin lama makin ramidjud danalakatetot
ini entah Bahasa Indonesianja tak mungkin kita memperoleh mutiara
jang terpendam dalam lubuk bahasa dan sastra jang terdahulu.

Dengan sepantasnja kalau kami mendesak agar sungguh-sungguh
ada djaminan dalam Konstitusi untuk pemeliharaan dan berkem-
bangnja Bahasa Daerah itu.

Oleh karena itu Saudara Ketua, kami memadjukan rumusan me-
ngenai pasal bahasa sebagai berikut:

1. Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Saja agak berlainan
dengan Saudara Hamka dan tidak menjetudjui dengan kata
,,resmi". Sebab menurut paham saja, apa jang lebih resmi
daripada Negara! Saja usulkan ,,resmi" itu digunakan untuk
Maha Bahasa Daerah. Bahasa Daerah mempunjai kedudukan
resmi didaerah iang bersangkutan.
Bahasa daerah mempunjai kedudukan resmi didaerah jang
bersangkutan.
Pemakaian bahasa daerah diatur dengan Undang-undang. '

Dalam pendjelasannja pasal ini hendaknja ditjantumkan antar'a-
dja penggunaannja bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di Se:
kolah Rakjat dan didjadikannja mata peladjaran jang diwadjibkan
dan mata udjian sekolah landjutan

Semoga bermanfaat.
Terima kasih, Saudar,a Ketua!

3.
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Kglyt: Rapat jr-ng terhormat, demikianlah giliran berbitjara jang

telah dilakukan oleh 14 saudara-saudara. Berliat kegiatan 
-Saudari.

saudara sekalian, sekarang kita sudah menjelesaikan pemandangan
umum Babak Pertama. Djuga saudara-saudara jang nrura-mura meng-
llgini berbitjara malam nanti, sekarang ternjati atas permintaai
Kg_tgr, memenuhi giliran berbitjara pada pagi ini djuga. Dengan de-
rnikian kita selesai sama sekali dengan Pemandangin umum Babat<
Pertama ini. Babak Pertama ini harus ditutup dengan satu kesinrpul-
an'dah kesimpulan itu direntjanakan melatui panitia perumus. fadi
saja_sudah minta kepada saudara-saudara jang duduk dalam pani-
tia Perumus untuk mengikuti pembitjaraan-pembitjaraan dalam ba-
bak pertama ini.

Tetapi disamping itu saja rasa soalnja sangat mudah. Soal baha-
sa ini tidak begitu berat untuk diselesaikan perumusannja, pada ting-
kat pertama maksudnja. sebab soalnja ternjata jang dimaksud adatatr
Bahasa Indonesia itu djuga, apakah Resmi, Negara, Nasional, Ke-
bangsaan, ja Bahasa Indonesia itu djuga jang di-maksudkan. Disam-
ping itu semua mengehendaki pemeliharaan dan perkembangan Ba-
hasa Daerah, apakah itu diatur oleh Undang-undang, apakah tjukup
dengan formnlering Negara mendjadi perkembangannja itu.

Itu semua bisa kita tjari dan kita temukan sebaik-baiknja.' Maka dari itu soalnja saja kira tidak begitu berat untuk meng-
hasilkan suatu perumusan jang tertentu.

- Sekarang saja usulkan begini. Berikanlah kesempatan kepada
saudara*audara jang duduk dalam panitia perumus itu kira_kiri se-
ten_gah djam,, sebab kita akan tergantung kepada mereka, apakah
malam nanti kita berapat atau tidak.

_ ,Djadi usul saja itu, rapat ini kita schors setengah djam lamanja,
didalam waktu mana Saudara-saudara I Gde Putra[amayana, H. Bih-
rpm Djamil, Abdul Moe'in Utsman dan ,Prof. Mr Sutan Takdir Ali,
sjahbana mengadakan rapatnja. .

- r Disarnping itu, sajapun mengundang Anggota-anggota panitia
Musjawarat Konstituante untuk bei'apat guna menjusuriltiara ming-
gu depan, karena tidak bisa kita terus menerus niembitjaiakan Soal
Tvilajah dan Bahasa sadja, sebab kalau kita terus me-nerus hanja
drembitjarakan soal jang sama, rnaka tidak akan bisa selesai dengin
tugaqkita, sebelum ajam djantan berkokok pada tahun 1g58.: Dapatkah usul saia ini disetudjui? -

Rapat: Setudju!).

Dengan ini rapat saja schors dan saja nrempersilakan saudara-
saudara Anggota Panitia Musjawarat Konstituante berkumpul.untuk
berapat.

_ _ (Rapat dischors pada djam 12.15 dan dibuka kembali pada djam
13.00).

Ketua: Rapat saja buka kembali. Untuk menutup pembitjaraan
mengenai Bahasa Negara, diperlukan rantjangan kesimptilan daiipada
Panitia Perumus. oleh karena itu, saja minta dahulu- dari Saudara-
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sauciara Panitia Pelunrus tentang Bahasa Negara. Apahah nanti ma-
lam bisa memberikan laporan tentang hasil pekerdjaannja? Saudara-
saudara dari Panitia Perumus, siapa jang ingin berbitjara?

S. Utarjo: Saudara Ketua, Panitia Perumus suclah mengaclakan ra-
patnja jang pertama tadi jang dipimpin oleh Ketua Sementara
saudara I Gde Putra Kamayana dan dalam rapat bersama itu telah
memilih saudara Prof. sutan Takdir Ali sjahbana sebagai Ketua Pa-
nitia Perumus dan sebagai Pelapor adalah saja sendiri.-

Seterusnja diputuskln dalam rapat tacli,-mulai nanti djam 2.00
Panitia Perumus akan melandjutkan pembitjaraan-pembitjaraannja
dan baru malam nanti dapat memberikan laporan- kepada Sidang
Pleno Konstituante !.ni.

Sekianlah laporan daripada Panitia Perumus.

Ketua: Saurlara-saudara jang terhormat, saja kira dengan djan-
dji itu, kita sudah tjukup mempunjai alasan untuk nelandlutkan
rapat ini malarn nanti. Djadi setu.lju malam nanti clilandjutkan?

(Rapat: Setudju!).

Disamping itu, diberitahukan djuga, bahwa pekerdjaan Panitia
Perumus mengenai'wilajah Negara sudah selesai, malalian hasil pe-
\er{jaannja sedang ditik. Tapi saja kira sekarang tidak sempat unfuk
dib.aglbagikan kepada Saudara-saudara, tjuma malam nanti pun Pa-
nitia Perumus ini akan memberikan laporannja.

Dengan demikian saja kira sudah bisa selesai semuanja. Saudara-
saudata, suda! dipastikan tadi oleh Panitia Musjawarat, bahwa pada
hari Senin-malam djam 20.00, tanggal 11 Nopember'1g5?, atan di- .

nrulai Pemandangan Umurn Babak Pertama mengenai Dasar Negara.
Mengapa saja umumkan sekarang Saudara-saudara? Karena

lngin saja memberikan kesempatan kepada Saudara-saudara jang
ingin berbitjara dalam babak pertama itu, sudah mentjatatkan dirJ
pada waktu ini dan diberi tempo sampai dengan hari Sabtu djam
12.00. untuk itu, maka saja umumkan pengumuman itu lebih dahulu

Dengan ini rapat saja schors sampai malam nanti djarn 20.00.

(Rapat dischors pada djam 13.01.)
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KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA

Sidang ke-III (tahun 1957) Rapat ke-58 landjutan ke-3.

Hari Kamis, 7 Nopember 1g5T

(Djam panggilan: 20.00).

Atjara :

.Ketua 
:

Sekertaris :

Anggota jang

Laporan Panitia Perumus mengenai ,,Wilajah" dan
,,Bahasa".
Ml Wilopo.
Mr Usep Ranawidjaja.

hadir: 327 orang
Soemarto, K.H. Fakih Usman, Anwar Sutan Amiruddin, Tony

Wen, M. Bannon Hardjoamidjojo, Hutomo,'K.H.M. Rodji'oen, Rd. Ha-
mara Effendy, Hadji Intje Achmad Saleh Daeng Tompo, Kijai Hadji
Noor 'Ali, Nj. Dalam Iboe Sjamsoeddin, I Gde Putra Kamayana, Is-
chak Surjodiputro, A. Jasin, K.H.M. Sjukri, K. Hadji M. Ramli, Djam-
hari, Abadi, n. Hendrobudi, K.H. Ahmad Azhary, Ir Sakirman, Hadji
Ibrahim Siti Ebong, Nj. Siti Salmi Sismono, Subandi Martosudirdjo,
Ketut Subrata, Soesilo Prawiroatmodjo, Dr Sudibio Widjojokoesoemo.
Nj. Amir Sjarifudin Djaenah, Achmad Sumadi, Moh. Munir, Nj. Ha-
dji Ratu Aminah Hidajat, K.H. Taufiqurrahman, Sukarni Kartodiwir-
jc., Hadji Aboebakar, Nj. Kamsinah Wirjowratmoko, Tan Ling Djie,
Mas Slamet Soetohardjono, Asnawi Said, Raden Hadji Achmad Has-
boellah, Mohammad Sjafii Wirakusumah, Mohamad Pattisahusiwa.
Drs R. Raja Rangga Andelo, Abdul Radjab Daeng Massikki, Hadji
Abdullah Addary, K.H. Muhammad Isa Anshary, Kijai Hadji Abuba-
kar, Bastari, Atmodarminto, Nj. Sulasmi Mudjiati Sudarman, Hadji
Zainal, Mr R. Praktikto Sastro Hadikoesoemo, Mr Wilopo, R.H. Ha-
djid, Nj. Nadimah Tandjung, Soediono, Nengah Malaya, H.M. Zainud-
din, Zainoel Abidin Sjoe'aib, Nj. Mien Sutari Abdul Gani Suriokusu-
mo, Mr Hamid Algadrie, R. Fernandus Basoeki Poerwosapoetro, Soe-
dijono Djojoprajitno, Bisri Kijai Hadji Mustadjab, H.M. Salim Fachry',
Mick Nirahuwa, Umar Salim Hubeis, Prof. Mr Dr. R.M. Soeripto, ilXo-
chamad Tam, Achmad Zakaria, H. Ridhvan AMuIlah, Maschoen Ha-
dji Achmad Fauzy, Nj. Adiani Kertodiredjo, M. Ng. Gede Sosrosepoe-
tro, Dr Imanudin, Abdul Choliq Hasjim, S.U. Bajasut, Hermanu Adi
Kertodihardjo, K.H. Sjauki Ma'sum Kholil, R.H. Aliurida, K. Hadji
Muhammad Thaha, K.H.Abdulmanab Murtadlo, N. Kasijati, Ahjak So-
srosoegondo, K.H. Abdoel Chanan, Da-toe Poetrawati, K.H. Achmad
Zaini, H. Nachrowi Thohir, Sajogia Hardjadinata, .Hadji Soekron, Ki-
jai Hadji Harun, K.H.A. Bakri Siddiq, Nihajah, Ali Masjhar, Hadji
Abusudja, Alwi Murtadlo, Rd. Dadang Soeparta Partawidjaja, K.H.
Anas Machfudz, Sastrodikoro Widija, Kijai Zahid, H. Moh. Thohir
Bakri. Nj. Abidah Machfudz, Hardjosoemarno, Soenardi Adiwir-
jono, Achmad Anwar, Muntaha, Sarikoen Adisoepadmo, Rachmat Soe-
santo (S. Rachmat), Ali Markaban Harsono, Amir, Mohammad Hasbi

Risalah Resnii
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Ash Shiddieqy, R.S. Hadisoenarto, Tedjo, M. Pratikto, Suputro Bro-
todihardjo, M.r H.M. Soejoedi, R. Darmono Damanhuri, Achmad Mudat-
sir, R. Sardjono, Oetomo, Suhari Kusumodirdjo, Soegito alias Da-
noesoegito, R. Ng. Sumodarmodjo al. Sujamto, Mochamad Salinr,
Soelardi, Saleh Abdullah, Dr Soehardi, Kijai H. Achmad Dasuki Si-
radj, Muchamad Adnan, Toeraichan Adjhoeri, R. Dachlan Tjiptomar-
tojo, Roespandji Atmowirogo, Drs B. Mang Reng Say, V.B. da Costa,
Moh. Doerjat Karim, Abdulrahman Baswedan, Zainul Arifin, R.M.
Hadisoebeno Sosrowerdojo, Kijai Hadji Maksoem, M. Kamawidjaja
Sujud, Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja, Madomiharna, Soerat-
no, R. Sugana Ganakusumah, Mas Muhamad Bachar, Muhammad Sja-
deli Hassan, Oesmadi, Asmara Hadi, K.R.R.H. Moh. Noh ldris, Bu-
diman Triasmarabudi, Radja Kaprabonan, Enin Sastraprawira, Hadji
Abubakar Jusuf, Hadji Husein, R. AMurochman Wangsadikarta, Ha-
dji Muhamad Dachlan, R. Hollan Sukmadiningrat, Muhamrnad Ru-
sjad Nurdin, Kijai Hadji Saleh Solahuddin, Rd. Soeparno, R. Muharn-
mad Sjafe'i, Abu Bakar, Achmad Dasuki, Raden Sutalaksana, K.H.M.
Dimjati, D. Soekardi, Hadji Asjmawi, K.H. Moehamad Sjadjari, H.
Ismail Dahlan Djuru Alam, H. Mohamad Thaha bin Moh. Nur, Hadji
Umar Bakry, Kuasini Sabil, Nj. H. Sjamsijah Abbas, Hadji Sjarkawi,
Tengku Bay, Mochtar Husin, Sjeh Ibrahim Musa, Dr Abdul Manap,
Binanga Siregar gelar Sutan Mangaradja, Hadji Abdurrahim Abdul-
lah, Muhammad Ali Hanafiah Lubis (MAHALS), Anwar Nasution,
Rumani Barus, M. Arsjad Th. Lubis, Zaifal Abidin Nurdin, H. Ad-
nan Lubis, M. Sabri Munier, Ibrahim Us$an, Hailji Ali Usman, Mu-
zani A. Rani, H. Mhd Basioeni bin H. Imran, J.C. Oevaang Oeray, Ab-
dullah Jazidi, H.M. Marwan Noor, Hadji Abdurrachman bin Ismail,
Darmawi Munawir, H.M. Hanafi Gobit, H. Husain Qadry, Hadji Ru-
hajah Abdulhamid, Abd. Sani Karim, Mochsen bin Sokma Wira Said,
Sajid Abubakar Alayderus, Ds. Wilhelm Johannis Rumambi, Drs La
Ode Manarfa, Jakin Intan Parmata, H.S. Djamaluddin Dg. Paremma,
AMurrahman Sjihaab, Abdul Muin Daeng Myala, Nj. Siti Ramlah
Azies, Abdul Rahim Munier, Daeng Maradja Lamakarate, Siswasudar-
mo, Mohammad Arifin bin Abdulrahman, I Gusti Ketut Ngurah, Gu-
lam, Soeratno, Alimin, Nj. Setiati Surasto, Kijai Hadji Akrom Chasa-
ny, Mr Ahmad Astrawinata, Kijai Hadji Munief, K.H. Dachlan Ab.
doelqohhar, K.H. Ghazali Asj'ary, U.J. Katidjo Wiroprarnudjo, Lalu
I,u\man, Mohamad Sanusi, H. Mustadjab, Abdulmadjid Lalu Mandja,
Mohamad Natsir, Arnold Mononutu, Sabilal Rasjad, 

-R. 
Baroeno Djo-

johadikoesoemo, Abdul Muchid Ma'sum, K. Moch-. Maehfoed Effendie,
H. Bahrum Djamil, W.A. Rachman, Sarrvono S. Soetardjo, Argo Is-
mojo, Basuki, Firmansjah, Nj. Tresna Sungkawati Garnida, A.S. Dhar-
ta, Sjamsoe Harja-Udaya, Pangkoe bin Oemar, P.M. Tangkilisan, Soe-
djono Tjiptoprawiro, Usman Hamid, R. Moedjoko Koesoemodirdjo,
Achmad Bastari bin Aehmad Daoed Natadirdja, Nj. Maimunah, R.
Soetedjo, Muhammad Amin La Engke, M.A. Chanafiah, Jean Torey,
Djoko Oentoeng, Ahmad Boeshairi, Muhammad Djazulie Kartawinata,
S. Utarjo, Raden Umar Anggadiredja, Nur Sutan Iskandar, Sawiruclin
gelal Sutan Malano, Sjamsulhadi Kastari, Sutan Mochammad Jusuf
Samah, Soetimboel Kertowisastro, R. Usman Ismail, Hadi Sosrodanu-
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kusnrno, Usman Mufti Widjaja, Soepardi, Slamet S, Surnowarsito, S.
Notosun'irjo, Izaak Riwoe Lobo, R.A. Sri Kanah Koempoel, R. Soela,
moelhadi, K. Muchamad Afandi, Dr T.A. Djaiil T.M. Junus, Sri Soe-
mantri Martosoervignjo, i\Iamiq Djamita al Lalu Abdullah, Krvee Ik
Hok, H. Andi Kasim, Rd. Apandi Wiradiputra, Ds. J.B. Karvet, Mo-
hamad Ahiar, Achmad Djoedjoe, Sahamad Sudjono, Soelaeman Ef-
fendi, Ds E. Uktolseja, Il[. Ng. Moh. Hamzah, Estefanus Kandou, H.
AbCulhafidz bin Hadji Sulaiman, Ali Kamarudin Abdulmutalib, Mr
R.H. Kasman Singodimedjo, Abdulwahab Turcham, O.N. Pakaja, Ra-
den Male Wiranatakusumah, Gulmat Siregar, Suxmentojo, R. Soendoro
Hadinoto, Rustama Ikrat, Moh. Fatchan, Hadji Masjkoer, Prof. llr
Sutan Takdir Alisjahbana, Moh. Achijad Chalimi, Mohd Ma'sum Jusuf,
Dachlan Loekman, Sjeh Abdullah Afifuddin, Bey Arifin, Abriul Mu'in
Utsman bin Abdul Mu'in, Jahja Jacoeb, Ismail Nongko, Dokter Koes-
nadi, Hendra Gunawan, Otong Hulaemi, Hadji Abdul Malik Karim
Amru'llah (HAMKA), K.H. Moeh. Moechtar Moestofa, Raden Moeljono
Moeljopranoto, Kasimun, M. Tahir Abubakar, Suparna Sastradire-
dja, H. Moh. Sadad Sisworvidjojo, Amir, Dr J.F. I\'Iohede, Mochamacl
Tauchid, Abdurachman Said, Hidajatdjati, R. Oemarsaid, Raden Sa-
dono Dibjowirojo, Nj. Moedjio Moedjiati.

Ketua : *, j.:l,T i'J# i *ill;]' ,1nT 
j,i ::l s o u a 

". 
a. s a u c, ar a

s_ekalian mengetahuinja, malam ini kita melandjutkan rapat pagi tadi
dan melandjutkan atjara ,,Bahasa Negara". saja terus mempersilakan
Panitia Perumus te4tqg Bahasa Negara untuk memberikan laporan;
Pelapor Saudara utarjo jang terhormat dipersilakan memberi Iiporan
dari hasil kerdja Panitia Perumus tentang Bahasa Negara.

S. Utarjo: Saudara Ketua dan Saudara-saudara sekalian, pertama
kami minta maaf bahwa didalam raporan jang sudah diedarkan pada
saudara-saudara itu,_ ternjata teldapat beberapa kekeliruan, jang se-
belumnja akan kami batjakan. Pertama pada halaman lg4 barii ke-
satu, kalimat pertama seluruhnja ditjore^u.

(Ketua: Saja minta djangan terlalu tjepat).
Jang dimaksudkan itu adalah baris pertama halaman Ig4 itu

seluruhnja ditjoret. Lalu baris kelima belas dari bawah ,,Bahasa
Aling",- kata ,,Asing" dengan huruf besar mestinja dengan huruf ke-
tjil. Lalu sesudah baris terachir harus ada jang ke-4 -dan berbunji
sebagai berikut: ,,Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia". selandjut-
nja algka 4 lama mendjadi angka 5 dan isinja tetap.

sekarang masih halaman 194 baris ketiga dari bawah daram kata
,,modern" ditulis ,,moderen", huruf e jang-kedua itu kelebihan, su-
paja ditjoret.

Kemudian halaman 195 baris ke-b dari atas, kata ,,pemakainja",
seharusnja,,pemakaian".

Demikianlah beberapa kekeliruan tetah kami koreksi dan sete-
rusnja akan kami mulai dengan membatjakan laporan panitia peru-
mus tentang Bahasa Negara:
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Laporan
Panitia Perumus

tentang
Bahasa

Setelah mempeladjari dengan seksama isi dari pidato-pidato jang
pada tanggal 6 dan 7 Nopember tahun 1957 diutjapkan berhubung
dengan laporan Panitia Persiapan Konstitusi dalam Rapat Pleno Kon-
stituante oleh Anggota-anggota jang terhormat:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
l.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

Saudara Prof. Mr Sutan Takdir Alisjahbana (P.S.I.)
,, Oetomo (P.K.I.)
,, Rumani Barus (Parkindo)
,, S. Utarjo (Rep. Prokl.l
,, Sahamad Soedjono
,, Nur Sutan Iskandar
,, V.B. da Costa
,, H. Bahrum Djamil
,, Abdul Moe'in Utsman
,, Kuasini Sabil
,, H. Abdul Malik Karim
,, Dr Abdul Manap
,, Radja Kaprabonan

{Acoma)
(P.N.I.)
(Katholiek)
(Masjumi)
(N.U.)
(Perti)

Amru'llah (Masjumi)
(P.N.I.)

,, Moehamad Soekarna Soetisna

Panitia Perumus tentang Bahasa, jang dibentuk oleh Sidang Ple-
no Konstituante pada tanggal 6 Nopember tahun 1957, dalam rapat-
nja pada tanggal 7 Nopember tahun 195? menjimpulkan sebagai ber-
ikut:
1) Pembitjara-pembitjara didalam pembahasannja membagi perso-

alan Bahasa dalam:
a. Bahasa Indonesia,
b. Bahasa daerah,
c. Bahasa asing.

2) ad a: Bahasa Indonesia:
Pembitjara-pembitjara mengemukakan rantjangan-ran-
tjangan perumusan pasal dalam Undang-undang Dasar
sebagai berikut:
1. Bahasa Resmi Negara ialah Bahasa Indonesia.
2. Bahasa Nasional ialah Bahasa Indonesia.
3. Bahasa Kebangsaan Negara Republik Indonesia iaiah

Bahasa Indonesia.

(Kaprabonan)
Sendjaja (Gerankan pi-

lihan Sunda)

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.
Bahasa Resmi Negara ialah Bahasa Indonesia, jang se-
tjepat-tjepatnja harus ditumbuhkan setara dengan ba-
hasa-bahasa modern jang lain.

ad b: Bahasa Daerah:
Pembitjara-pembitjara mengemukakan rantjangan-ran-



tjangan perulnusan pasal dalam Undang-undang Dasar se-
bagai berikut:
1. Bahasa Daerah mempunjai kedudukan resmi didaerah

jang bersangkutan.
2. Pemeliharaan dan pemakaian Bahasa Daerah diatur

oleh Undang-undang.
3. Bahasa Daerah diberi kedudukan jang sewadjarnja. "'

4. Negara mendjamin pemeliharaan dan perkembangan
Bahasa Daerah.

5. Negara mendjamin pemeliharaan dan perkembangan
Bahasa Daerah dengan Undang-undang.

6. Pemeliharaan dan pemakaian Bahasa-bahasa Daerah di-
atur oleh Undang-undang, jang akan menjerahkannja
kepada daerah-daerah otonomi jang berkepentingan de'
ngan sjarat-sjarat jang mendjamin kedudukan Bahasa
Indonesia sebagai Bahasa resmi Negara.

Tjatatan:
Mengenai Bahasa Daerah ada jang berpendapat supaja
dimasukkan didalam pasal mengenai kebudajaan atau pa-

da pasal lain, djadi tidak dalam pasal Bahasa Indonesia.

r.d c: Bahasa Asing:
Pembitjara-pembitjara pengemukakan pendapat-pendapat
sebagai berikut:
1. Supaja dalam Undang-undang dilarang pemakaian ba'

hasa asing dalam tempat-tempat umum dan mengenai
soal-soal resmi.

2. Supaja didalam Undang-undang Dasar tidak disebut-
kan hal-hal jang bertalian dengan bahasa asing.

Bandung, 7 Nopember 1957

Panitia Perumus Bahasa,

Pelapor,

t.t.d.

(S. Utarjo).

Anggota-anggota:
1. I Gde Putra Kamayana :

2. H. Bahrum Djamil :

3. Abdul Moe'in Utsman :

Demikian Saudara Ketua, laporan
hasa.

Ketua,

t.t.d.

(Prof. Mr Sutan Takdir Alisjahbana).

r.t.d.
t.t.d.
t.t.d.
Panitia Perumus tentang Ba-

Ketua: Rapat jang terhormat, saja mengusulkan supaja kita se-
karang terus sadja mendengarkan laporan-laporan dahulu. Bagaimana,
dapat disetudjui oleh Saudara-saudara?
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(Rapat: Setudju!).

Djadi sekarang kita mempersilakan lagi Panitia Perumus kedua,
tentang Wilajah Negara untuk melaporkan hasil pekerdjaannja siang
tadi.

Saudara.saudara jang terhormat, perlu diutarakan disini, bahrva
dalam laporan tersebut ada terdapat beberapa kesalahan atau keku-
rangan, [esalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan man-a apn
dibetulkan atau ditambahkan begitu sadja sambil dilaporkan oleh Pa-
nitia Pelapor.

Untul melaporkan hasil pekerdjaan Panitia Perumus siang tadi
itu dipersilakan Saudara Rumani Barus.

Rumani.,Barus: Saudara Ketua, laporan ini 'akan saja batjakan
sadja. Adapun jang mengenai perubahan-perubahan atau tambahan'
tambahan didalam laporan ini, akan saja lakukan nanti sadja pada
tempatnja (ter plaatse).

,,Panitia Perumus, tentang Wilajah Negara jang dibentuk oleh Si'
dang Pleno Konstituante dalam rapatnja pada tanggal 6 Nopember
tahun 1957, tentang pikiran-pikiran jang terdapat dalam Pemandang'
an Umum mengenai Wilajah Negara, - setelah mengadakan rapat-
nja pada tanggal 7 Nopember tahun 1957 - setelah mempeladjari
dengan saksama isi dari naskah-naskah jang pada tanggal 6 Nopem-
ber tahun 1957 dibatjakan dalam Rapat Pleno Konstitttante 'oleh
Anggota-anggota jang terhormat:
1. Saudara Ido Garnida

,, M.A. Chanafiah
,, Achmad Soekarmadidjaja
,, Rumani Barus
,, Soedijono Djojoprajitno
,, Kuasini Sabil
,, J.C. Oevaang Oeray
,, Soeratno
,, Sahamad Soedjono
,, I Gde Putra Kamayana

Muh. Djazulie Kartau'inata
,, Rustama Ikrat
,, Moch. Tauchid
,. ilIr Djamaluddin

Mangkuto
gelar Datuk Singo

2.
3.

(P.R.I.M.)
(P.K.I.)
(r.P.K.I.)
{Parkindo)
(Murba)
(Perti)
(Persatuan Daya)
(Rep. Prokl.)
(Acoma)
(P.N.I.)
(P.S.I.I.)
(Permai)
(F.S.I.)

4.
5.
6.
7.
8.
o

10.
11.
72.
13.
L4.

15.
16.
17.
18.
19.

o, Radja Kaprabonan
,, Drs A. Raja Rangga Andelo
,, Moh. Pattisahusiwa
,, Gulam

. ,, Arnold Mononutu
Mengenai laporan Komisi Konstitusi IV
berikut:

(Masjumi)
(Kaprabonan)
(Katholiek)
(Masjumi)
(N.U.)
(P.N.r.)

dapat disimpulkan seba-
gal
A. 1) Pembitjara-pembitjara didalam pembahasannja mernbagi per.

soalannja dalam:



a.
b.
c.
d.
e.

2) ad

Istilah Wilajah
Definisi Wilajah
Isi Wilajah
Perumusan
Irian Barat.
I a. Mengenai istilah Wilajah:

Pada umumnja disetudjui pemakaian istilah ,,Wila-jah" untuk Wilajah seluruh Negara dan istilah
,,Daerah" untuk bagian-bagian dari Wilajah Negara.
Diantara jang.rnenjetudjui itu ada jang mengehen-
daki ketetapan selandjutnja dari Panitia Istilah.

1 b. Mengenai definisi Wilajah:
a. Pada umumnja definisi Wilajah ini dianggap

perlu sebagai pedoman dan pegangan kerdja
bagi Komisi Konstitusi IV.

b. Ada dua definisi Wilajah jaitu:
Pertama: dari Komisi Konstitusi IV jang berbunji:

,,Wilajah Negara adalah sebagian dari permu-

, kaqn bumi, baik lauta_n maupun.daratan, t_ernqq-

suk ruang angkasa diatasnja, jang berada di
bawah kekuasaan (jurisdictie), baik de facto

$11"1;,,.iut. 
atau de jure sadja, dari sesuatu

Keclua : dari Saudara Soedijono Djojoprajitno jang ber-
bg$i:

#l;,:f#},lf ,li":x?-T#il*Tllii'?tuHt
ada dibawah kekuasaan (jurisdictie) de facto
dan de jure Negara itu".

Tjatatan:
Ada pendapat bahwa kata ,,lautan" didalarn definisi
Wilajah dari Komisi Konsiitusi IV lebih baik di-
ganti dengan kata ,,perairan".

ad 1 c. Mengenai isi Wilajah:
Ada kesatuan pendapat bahrva isi Wilajah Negara
Indonesia adalah Hindia Belanda dulu termasuk
Irian Barat.

Tjatatan:
a. Mengenai lautan diantara pulau-pulau kita, ada

dua pendapat, jaitu:
Pertama: menjatakan sebagai Wilajah Negara.
Kedua : menurut ketentuan-ketentuan hukum Internasi-

onal.
Mengenai Continental
dua pendapat, jaitu:
harus ditegaskan masuk
tidak perlu ditegaskan
sendirinja.

ad

b.

Pertama:
Kedua :

Shelf dan Subsoil ada

Wilajah Negara.
karena sudah dengan
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ad I d. Mengenai perumusan;
a, Perurnusan tentang isi lVilajah dapat dilaksa-

nakan sekarang.

Tjatatan:
Tentang ini ada dua pendapat, iaitu:

Pertama: Perumusan jang dikemukakan oleh Komisi Kon-
stitusi IV jang berbunji sebagai berikut:
,,Wilajah Negara Indonesia ialah wilajah jaag
diliputi oleh Negara Republik Indonesia jang
diproklamirkan pada tanggal t? Agustus tahun
1945".'

Pendjelasan:
1. Jang dimaksud dengan Wilajah Negara Indone-

sia ialah lfilajah Hindia Belanda dahulu.
2. Lautan/perairan diantara pulau-pulau kita ma-

suk Wilajah Negara Indonesia.
3. Lautan/perairan diantara pulau-pulau kita de-

ngan negara lain, menurut ketentuan-ketentu-
an jang ada .dalam traktat-traktat/perdjandjian-
perdjandjian Internasional jang berlaku.

4. Ruang. angkasa diatas bahagian bumi tersebut
pada ajat (1) dan {2), masuk \ililajah Indone-
sia.

Keclua: : jang diadjukan oleh Saudara Soedijono Djoio-
prajitno, jang berbunji sebagai berikut:
,,Wilajah Negara Republik Indonesia sebagai
realisasi Revolusi 1? Agustus tahun 1945, adalah
wilajah dibawah kekuasaan (jurisdictie) de fac-
to dan de jure Hindia Belanda sebelum tang-
gal 17 Agustus tahun 1945".

b. Perumusan rentjana pasal Undang-undang Da-
sar mengenai Wilajah Negara Indonesia dise-
rahkan pada Panitia Persiapan Konstitusi.

ad 1 e. Mengenai Irian Barat:
Pada umumnja dianggap perlu Konstituante me-
ngeluarkan pernjataan tentang keputusan Konsti-
tuante, bahwa Irian Barat adalah bagian Wilajah
Republik Indonesia.

B. Berdasarkan keinginan rapat Pleno tanggal 6 Nopember tahun
1957, Panitia Perumus Wilajah Negara, mengadjukan rentjana
instruksi. pada Panitia Persiapan Konstitusi sebagai berikut:

Pertama: supaja Panitia Persiapan Konstitusi, mengun-

$:l**#;i,,il,li*li"mg"ilii,yiirui.T,:rr::
ngan dibantu oleh Seksi Research di Sekerta-
riat Konstituante.

Kedua : merumuskan rentjana pasal Undang-undang Da-
sar mengenai Wilajah Negara Indonesia berda-
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sarkan perumusan isi Wilajah jang telah dite-
rima baik oleh Pleno ke-III diperlengkap de-
ngan keterangan jang diperdapat dari-ahli-ahli
tentang Wilajah Negara dan dari Seksi Research
tersebut diatas.

Pelapor:

t.t.d.
(Rumani Barus).

Anggota-anggota:
1. M.A. Chanafiah.
2. Ali Masjhar
3. A. Sani Karim.

Bandung, ? Nopember 1957.

Panitia Perumus Wilajah Negara
Ketua,

(Mr H. Moh. Soejoedi).

Ketua: Rapat jang terhormat, roneo daripada laporan Panitia
Perumus tentang Witajah jang sudah diperbaiki, sekarang sudah se-
Iesai, djqdi akan dibagikan kepada Saudara-saudara.

Teritunja Saudara-saudara sekalian ingat bahura urutan atjara
sebagaimana telah diputuskan atau disahkan Pleno ke'III sekarang
ini, ialah:

1. Wilajah,
2. Bahasa.
Maka dari itu saja usulkan supaja kita selesaikan dahulu ssal

Wilajah. Setudju Saudara-saudara?

(Rapat: Setudju!).

Terhadap rumusan jang disadjikan oleh Panitia Perumus Wila-
jah ini akan-kita ambil putusan. Sebagaimana sudah saja njatakan,
maksud daripada Panitia Perumus ialah merumuskan:

1. Kesimpulan tentang segala sesuatu jang dikemukakan oleh
pembitjara dalam rapat Pleno ini.

2. Rantjangan putusan jang instruktief untuk Panitia Persiapan
Konstitusi.

\Valaupun belum sempurna, saja kira dalam laporan jang dibe-
rikan oleh Panitia Perumus ini sudah bisa kita lihat apa jang harus
diputuskan dan dapat diputuskan dan apa jang bisa diinstruksikan
kepada Panitia Persiapan Konstitusi.

Saja kira Saudara-saudara, jang diutamakan sekarang ialah ru-
musan jang menundjuk dengan agak djelas atau setidak'tidaknja me-
ngurangi keragu-raguan mengenai luasnja Wilajah. Formuleringnja
bagaimana? Tetapi sebetulnja jang diutamakan ialah rumusan jang
bisa aanduiden atau menundjukkan luasnja Wilajah jang tidak mu-
dah diragu-ragukan itu. Itu dulu jang harus diputuskan. Dan kepu-
tusan itu harus diambil diantara perumusan pertama dan kedua, se-
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bagaimana jang dilaporkan oleh Panitia perumus, bahwa definisi
Wilajah itu ada dua, jaitu pertama dan kedua.

Mengenai definisi wilajah itu sebetulnja tidak usah ada perse-

{sihan paham, sebab kalau saudara-saudaia membatja betur-betur,
definisi jang pertama berupa definisi jang universil din jang kedua
1d4rlt iang diadiukan oleh jang terhormit saudara soedijono, jaitu
definisi mengenai keadaan kita sadja. Djadi tidak usah, kita beiseli-
sih., seb.ab sep-erti saja kemukakan tadi, definisi pertama, sifatnja
universil dan jang kedua sifatnja chusus mengenai kita, Maka dari
itu., nanti mungkin bisa ditjarikan djalan atau rum.usan j4ng sebaik-
baiknja mengenai hal ini.

Kbmudian, saja kira jang bisa dikemukakan dalam instruksi re-
bih landjut, jaitu jang tertera pada instruksi kepada panitia persi-
apan Konstitusi, jang disebut pada huruf B. ajat pertama dan kedua.

Selandjutnja tergantung kepada Saudara-saudara, apakah disam-
ping penundjukkan daripada luasnja Wilajah itu direntjanakan rumus-
an pasal-pasalnja Konstitusi. Sjukur kalau kita sudah sampai kepada
itu.

Iv.Ielgut perasaan saja, tjukup kalau menundjukkan gambaran
luasnja Wilajah.

Hanja sadja kalau kita hanja merumuskan luasnja dan itu men-
djadi instruksi kepada Panitia Persiapan Konstitusi untuk merantjang-
kan pasal-pasal bagaimana baiknja, maka kemudian Saudara-saudara,
penjelesaiannja saja pikir begini: setelah sekarang kita memikirkan
bersama mengenai hal itu, sebaiknja rapat kita ini disehors.

Soalnja tjukup penting untuk dipikirkan matang-matang didalam
fraksi masing-masing.

(Soedijono Djojoprajitno: Boleh saja bertanja?).
Sebentar Saudara, prosedure jang saja usulkan, agar supaja ra-

pat dischors dulu, ini untuk r-nemberi kesempatan sehingga fraksi-
fraksi dapat merundingkan hal ini matang-matang. Kemudian nanti
kita berkumpul lagi. Didalam berkumpul itu, nanti mungkin ada di
antara pembitjara-pembitjara jang mengusulkan penjempurnaan dan
dalam hal ini persamaan sudab banjak.

Kepada Panitia Perumus saja mengharap supaja bisa mengikuti
terus semua pembitjara, sehingga bisa mengolah atau verwerken apa
jang dibitjarakan itu.

Maksud saja begini Saudara-saudara, kalau bisa kita mengambil
keputusan pada malam ini, maka buat pertama kali Konstiuante me-
mutuskan sesuatu materi Konstitusi. Djadi untuk pertama kali Sau-
dara-saudara, kita melatih diri untuk mengambil keputusan tentang
nrateri Konstitusi.

Saja usulkan supaja, bentuk keputusan materi Konstitusi itu
nanti sebagai suatu keputusan jang mempunjai bentuk tertentu. Saja
kira lEntuknja tidak lain daripada sebagaimana biasa, jaitu:

,,Konstituante dalam Sidangnja jang ke-III dan sebagainja; me-
nimbang dan sebagainja; memutuskan dan sebagainja".
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Dengan demikian kita bisa menemukan bentuk tertentu untuk
selandjutnja kalau kita mengambil keputusan mengenai materi Kon-
stitusi.

sebab, resminja kita harus mengirimkan keputusan itu kepada
partner kita, jaitu Pemerintah jang seharusnja bersama-sama kita
memutuskan Konstitusi ini. Djadi keputusan itu dengan resmi kita
kirimkan kppada Pemerintah dan achirnja kepacla peis, kepada Ke-
menterian Penelangan untuk digunakan dalam kampanje, uirtuk me-
njokong perdjuangan delegasi [ita di perserikatan^ Bangsa Bangsa;
itu urusan executief.

Tapi dengan djalan itu djuga, kita bisa memuaskan saudara-sau-
dara 

- 
kita jang disini jang sudah mengemukakan pendapat untuk

membikin resolusi. Itu sama sadja bentuknja, tjuma ladja kalau kita
kilimkan keputusan itu kepada Pemerintah, maka denjan tjara de-
mikian sudah diketemukan suatu tjara dan bentuk untuk meirgambil
-keputusan mengenai materi itu. Itu jang saja maksudkan. Dai saja
kira saudara-saudara kalau toch nanti berapat saja minta supaja me:
mikirkan usul saja mengenai bentuk ini.

Djadi nanti sesudah rapat dischors, kita berikan kesempatan ber-
litjara kepada Saudsra:studsra iang ingin berbitjara dan supaja bisa
ditetapkan tjara-tjaranja. Hal ini saja usulkan untuk dipikirkan nanti
dalam rapat fraksi-fraksi.

Kemudian saja dengar Saudara Soedijono ingin menanjakan se-
suatu hal. Saja persilakan Saudara Soedijono

soediiono Djo-ioprajitno: saudara Ketua, pertama-tama saja ingin
menjampaikan terim.a kasih saja atas hasil p6kerdjaan panitii peiu.
m.us j_ang mentierminkan rumusan-rumusan jang objektif. Tapi ha-
nja ada dua soal lagi jang perlu didjelaskan-oteh pinitia per'umus,
jaitu:
. Pertama. dibawah perumusan Komisi Konstitusi IV ditambah de-
lgan pendjelasan,- tetapi dibawah perumusan saja tidak ada'pendje-
lasan apa-apa;-padahal didalam teks pidato saja-ada tiga perumus"an
jang saja adjukan, jaitu:

1. menutup a{1nja tafsiran Negara jang lain daripada Republik
sebagai realisasi Revolusi 1? Agustus tahun 1-g45, iarah Re-
publik Proklamasi;

2- menetapkan bellakunja kekuasaan (jurisdictie) de jure Ne.
g4p Eepupli_k Indonesia atas sebagian dari wilaja[ Hin,ilia
Belanda sebelum tanggal lz Agustus tahun 194s, jing dewasa
ini diduduki oieh Belanda ialah Irian Barat, atas tuntutan
revolusi;

3. menetapkan terus berlakunja craim nasional Republik In,"lo-
nesia atas Irian Barai dan nrentjap Nederland s-ebagai nega-
ra agresor.

Djadi kalau setjara adil, karena dibawah perurnusan Komisi Kon-
stitusi Iv_.a$a pendjelasan, maka dibarvah perumusan saja djuga mesti
ada pendjelasannja. Ini kalau setjara adil.
. Kedua, pagi tadi saja ber_niat akan pergi ke Djokjakarta dan sa-ja meninggalkan sui'at kepada saudara Sjamsoe 

-Harla-udaya 
dan
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lTjol, sup?i? surat itu disampaikan. kepada panitia perumus, jang
isinja m_eljatakan_ bahwa saja bersedia untuk mengadaka" iornpio*'i
dengan-Komisi IV, dengan sJarat-sjarat seperti janf telah sala ii:nui-
kan tadi.

Menurut Saudara sjamsoe Harja-udaya, surat itu sudah diterima
oleh saudara Drs Kabullah widjajaamiaisa. saja ne*inji s;;d;;;
Ketua, bagaimanakah nasib suraf iaja itu?

,__- Ketua: Sajalrira perta_ljaan saudara^ soedijono itu disampaikan
lepqda Panitia Perumus. Karena itu saja periilakan saudari dari
Panitia Perumus untuk mendjawabnja.

' 
Rumani Barus: saudara Ketua, walaupun jang diutjapkan oleh

saudara soediiono Djojoprajitno berupa peitan;ianitetapi suair, tei-
arah -lrepada Peman_dangan _umunn. letapi tidal mengafa, saja akan
yem.ugri!3q ne-ndlgtasan._Adapun pada oirinisi jans oirumuitin ;Gh
+op5t fy t_gTdapat pendjelasan karena ada pem5it5ara jang minta
d efinisi itu diterima .hanja -inh_e_arant dengan pindj elisan.'Tet"api me-
ngenai pendjelasa.n jang diberikan oleh Saudira Soedijono Djo'jopir-jitno sebagai -tambahan dari definisi itu, tidak ada pdmbit:.ii:ini
mengehendaki peadj elasann_ja. Tgt"pi kaiau saudara Soedijo'no pjoio:
prajitno minta.diug?, hal demikian itu ini dapat dipenuhi. -'-r-
. Ugnsenai jang kedua, ialah mengenai surit dari saudara soedi-
iono Djojgprajitno. sebenarnja Panitii pelapor sendiri mengehendaki
dikemukakannja suatu -rumusan jang meiupakan perkawinan aaii
Kedua perumusan. tersebut mengenai isi wilajah. Pagi tadi dalam
p-embitjaraan soal ini kami telah mengundang siudara sjamsoe narja.
udaya sendiri untuk membitjarakan ioal ini-dalam rapal kami, 

-i*ipi
entah apa sebabnja saudara itu tidak dapat memenulii undangan ka-
ml.

Benar, bahwa surat itu kami terima via saudara Drs Kabullah
widjajaamiarsa, tetapi- surat itu lami terima sesudah kami mengada.
kan r4pat dan sesudah laporan kami selesai.

. Tetapi kalau inti surat itu dibahas isinja dau clapat menimbulkan
:u*u.kompromi definisi, maka kami anggap ini djilan jang sebaik-
baiknja.

Sekian Saudara Kefua.

Ketua: saudara .soedijono Djojoprijitno, apakah saudara puas
dengan djawaban ini?

Soedijono Djojoprajitno: Sudah!

Ketua: Kalau begitu kita bisa ryulai dengan perumusan. Saja
usulkan rapat sekarang ini dischors. setudju Saudaia-sauciara?

Setudju!).

Rapat saja sehors tiga perempat djam.

(Rapat dischors pada dj-am 21-10 dan dibuka kembali pada
djam 22.05').



. Ketua: Rapat jang terhormat, kita sampai kepada tingkatan per-
siapan terachir untuk mengambil keputusan.

Fraksi-fraksi sudah diberi kesempatan reluasa untuk memper-
timbangkan sekali lagi sebelum mengambit keputusan, maka dari itu
saja persilakan sekarang dari Fraksi-fraksi dan Saudara-saudara Ia-
in, siapa jang ingin berbitjara?

__ - (lertjatat: _I Gde Putra Kamayana, M.A. Chanafiah, M. Ng.
l4oh, -Hamzah, Gul.amr Mr Djamaluddin Glr Dt. singo Mangkuto daln
Mr Ahmad Astrawinata).

r Gde Putra Kamayana: Saudara:Ketua, pertama-tama saja atas
nama Fraksi Partai Nasiona! Indonesia (P.N.I.I tidak lupa pula-meng-
ytjapkan terima lfin ga+ pelghargaan jang .sebemr'-b"i"rnja atas
hasil jang telah ditjapai oleh Panitia Perumus tentang wilajih Ne-
g.arl j.ang !el{r- dapat menjelesaikan tugasnja dalam waktu jang se-
singkat-singkatnja.

saudara Ketua dan para Anggota jang terhormat, setelah kami
gel$ja! qeTqgulan jrye tetah diuatSat<ai- tadi oleh Felapor, maka
Fraksi Partai Nasional Indonesia (p.N.t.1 dapat menjetudiui laporan
dari Panitia Perumus tentang wilaiah Negaia jang iit<emukakinnja
itu oleh karena segala apa jang oleh fraksi tariri titatr dikemukakan
didalam Pemandangan umum jang hanja dilakukan dalam satu Ba-
bak itu, telah tertjantum didalam laporan itu.

saudara Ketua, disamping itu, kami cari Fraksi partai Nasional
Indon_esia_(P.N.I.) _{juga menjambut segala apa jang telah dikemuka-
kan oleh saudara Ketua sendiri mengenai tjara penJelesaian masalah
wilajah {ggTr ini, -dengan_tjara nienqamlit sesuitu putusan jing
pertama didalam sedjarah Konstiuante ini.

oleh karena itu, maka dengan ini Fraksi partai Nasional Indo-
1esi1 (P.N.I.) meng.usulkan supaja sidang Konstituante pada malam
ini djuga mengambil suatu putusan jang bunjinja sebagai berikut:

Pertama, Fraksi Partai Nasional Indonesia (p.N.I.) mendjelaskan
bahwa kami tetap menjetudjui _rumusan tentang isi wilajah seperti
termuat dalam laporan paniiia perumus halamai 1gg ad i a. stil a.
pendapat .pertama:

,,wilajah Negara _Indonesia ialah wilajah jang diliputi oleh
llegara Repub_lik Indonesia jang diprot<iamiit<ai padi tanggal
17 Agustus tahun 194b".

Maka oleh karena itu _putusan pertarna hendaknja merupakan su-atu gebiedsomschrijving daripada -negara kita dan supaSa oioatam
puturyn i{u- tqtap disebutkan rumusan- mgngenai isi wiiajah s"uigii
iang.tami batjakan tadi, jang s_eka{ lagi tirdapat didalim rrpofin
Panitia Perumus halaman rgdad r d. sub a. pendapat perama.r 

- ---

Dalam hal ini saudara Ketua, setelah kimi niendengarkan pe-
mandangan-pemandangan dari para Anggota jang terhofi;a;-;r-k,
LssliFun mengusulkan ag_ar_ supaja deilan tbgai-tegas nanti iriin
Barat termasuk didalam wilajan Negari nepu"lur Indonesia.

Saja persilakan Saudara Kamayana.
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-.Sup?j? diadakan pendjelasan atas putusan pertama jang kami
usulkan ini, lelah_ jang dimaksudkan dengan wilaiah Negari Republik
Indonesia tidak lain seluruh kepulauan Indonesia bekis tanah dja-
djahan negeri Belanda pada waktu keradjaan Belanda terlibat dalam
peperangan dengan Djepang. Itu usul kami jang pertama.

Jang kedua ialah sesuai dengan apa jang-terah-kami kemukakan
pula didalary lemSndang_an umum kami, jailu menginstruksikan ke-
pada, Panitia Persiapa!_ Kgqstilusi untuk merantjangkan pasal atau
pasal-pasal_ mengenai wilajah Negara Indonesia berdisarkair putusan
tersebut diatas tadi itu untuk diadjukan kepada sidang pleio jang
akan datang.

Itu jang kedua Saudara Ketua.

- Jqng ketiga djuga sesuai dengan apa jang telah kami kemukakan
dan djuga sudah dioper oleh Panitia Peiumus jaitu menginstruksi-
kan kepada, Panitia Persiapan Konstitusi untuk mengadakan penjeli-
dikan-pent_._49il.qn 

_rye n ge nai se gala s esu atu j an g berhubungan hengan
persoalan Wilajah Negara Indonesia misalnja mengenai perairan, liut-
an-_te,rritorial, lautan diantara kepulauan kita, cohtinenlal-shelf, sub.
soil dan ruangan angkasa.

- Dja$i demikianlah saudara Ketua dan saudara-saudara Anggota
iang.terh_orrya!, tiga usul jang kami adjukan kepada Rapat prenoha-
lam ini. Mudah-mudahan dapat disetudjui. Terima kasih.

Ketua: Dipersilakan Saudara Chanafiah.

M.A. chanafiah: saudara Ketua, kami dari Fraksi Partai Komu-
nis Indonesia (P.K.I.) dapat menerima laporan daripada panitia pe-
rumus gebagSi pentjatatan tentang apa jang memang telah dibitjara-
kan dalam Pleno ini dan kami-dapaf menerima rantjangan jang
dikemukakan oleh Panitia Perumui tentang instruksi ja-ng it<air
diberikankepadaPanitiaPersiapanKonstitusinanti.

- Tetapi disamping itu kami merasa sajang kalau disini harus di-
adakaa pemungutan suara, misalnja tentang perumusan isi wilajah.

Kami merasa sajang djika diadakan pernungutan suara tenting
soal ini. oleh karena itu Saudara Ketua, 

-kami 
mengusulkan supaji

tentang lrrt iqg masih bisa kita adakan kesatuan pendapat atau
kompromi, terlebih dahulu kita tempuh djalan itu seb-elum 

-kita 
ter-

paksa mengambil putusan dengan djalan pemungutan suara.

- . Yi.qlnJa_sadja tentang definisi Wilaja[; sepeiti didalam laporan
dari Panitia Perumus itu ada dua pendapat, pertama dari Komiii IV,
kedua dari Saudara Soedijono Djojoprajitno. -

Karena ini menurut paham kami dapat diformulir begitu rupa,
Thingga _merupakan kesatuan pendapat ieperti jang dikatakan oieh
saudara Ketua tadi. Djadi kita:bisa merumuskan pendapat dari Ko-
misi Iv dan pendapat saudara soedijono tentang- isi wilajah, oleh
karena ini hanja soal formulering sad5a saudara Ketua. Mika kami
mengusulkan supaja untuk penjelesaian hal ini bisa diadakan kom-
promi, karena djika bisa diadakan kompromi, tidak perlu kita meng-
adakan pemungutan suara lagi dan dengan demikian-maka hasil dari-
pada kompro-mi itu dapat diferima dengan suara bulat.

Sekian Saudara Ketua.
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Ketua: Dipersilakan Saudara Hanrzah.

N. Ng. Mohammad Hamzah: Saudara Ketua. pertama-tama kami
atas nama Front Pembela Proklamasi '4b, terlebih dahulu mengutjap-
kan terima kasih _qt?s.kesempatan jang telah diberikan kepadit<dnii.
- lgrlu dirlg? disini kami permaklumkan, bahwa sebagaimana sau-
dara Ketua telah maklum, Partai Buruh termasuk didalam Front pem-
bela Proklamasi '45.

__ . Kami.ingin mengadjukan suatu initiatiefvoorstel kepada Saudara
Ketua, untuk melantjarkan djalannja rapat.

- sekarang mulai mengenai wilajah. Didalam hal wilajah ini ada
perbedaan pendapat jang soalnja sebetulnja tidak berbedi. Maka di-
sini karni kemukakan, bahu'a apa jang diidjukan oleh saudara soe-
dijono, diambil oper oleh Fraksi Front pembela proklamasi '4b se-
luruhnja.

I\{aka kami minia kepad-a_ saudara Ketua, supaja kepada Rapat
Pleno Konstituante sekaran_g diberikan kesenrpatan urituk mengadrk.n
kompromi, qg3r J<-e{ua pendapat itu dapat dipertemukan, sehinlga me-
ngenai hal ini tidak perlu diadakan pemungutan suara.

Demikianlah harapan Fraksi Front pembera proklamasi ,45. Ha-
rap kebidjaksanaan Saudara Ketua dalam hal ini.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara jang terhormat, sudah dua pembitjara
jang memandang tidak perlu diadakan pemungutan suara. K6tua
djuga mengharap supaja dalam hal ini djangan sampai diadakan
pemungutan suara.

Sekarang saja persilakan Saudara Gulam.

Gulam: Assalarnu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. sau-
dara Ketua, mengenai istilah wilajah, Fraksi kami Nahdlatul ulama
(N.u.),_$na_t menerima apa jang tertera pada laporan, sebagaimana
Iang telah- diputuskan oleh Komisi IV, mengenai definisi ivitaSatr.
!_egitu. p_ula kami _dapat menerima apa jang-terah diputuskan dletr
Komisi Konstitusi IV, jang berbunji: -

,,wilajah Negara adalah sebagian dari permukaan bumi baik laut
mauprln daratan, termasuk ruang angkasa diatasnja, jang bera-
da dibawah kekuasaan (jurisdictie), Saik de faeto da-n o1 iure
atau de iure sadja, dari sesuatu Negara."

. Mengenai perumusan isi wilajah saudara Ketua, kami rdjuga
_drpq! menerima apa jang telah diputuskan oreh Komisi IV, j.ng
bunjinja:

,,wilajah Negar_a Indonesia ialah wilajah jang diliputi oleh Ne-
gara Republik Indo,nesia jang diproklamirkan pada tanggal L7
{Bustus tahuil, L945," disertai dengan pendjelasannja.
Hal ini kami dapat menerima. karena kanri berpendipat bahwa

dalam_ pendjelasan itu telah tertjakup usul saudara Soedijono.
Mengenai perumusan rantjangan pasar, baiklah kitd nantikan

sebentar dan kita serahkan nanti kepada panitia perumus.
sekian saudara Ketua, terima kasih. Assalamu 'alaikum warah-

matullahi wabarakatuh.



Ketua: Sekarang saja persilakan Saudara Djamaluddin.

ifir Djamaluddin GIr Dt. Singo Mangkuto: Assalamu'alaikum wa-
rahmatulahi wabarakatuh.

Saudara Ketua jang terhormat, Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin
Indonesia (Masjumi), pertama-tama mengutjapkan terima kasih ke-
pada Panitia Perumus jang dapat menghasilkan laporan jang bersa-
ma-sama kita bahas sekarang.

Saudara Ketua, kami didalam membahas laporan daripada Panitia
Perumus ini, akan membatasi diri hanja kepada laporan an sich sa-
dja, belum terdjun kepada usul-usul. apalagi usul-usul jang bersang-
kutan dengan suatu keputusan jang akan kita ambil nanti.

Saudara Ketua, pada halaman 197, sub A ajat (1), ditjantumkan
disana:,,Pembitj ara-pembitjara didalam pembaha-sannja membagi per-
soalannja dalam:

i: 'd:11*,'*$i'S,
c. Isi Wilajah.
d. Perumusan
e. Irian Barat".
Disini kami minta tambahan Saudara Ketua, oleh karena ada

diantara pembitjara jang didalam pembahasannja tidak membagi per-
soalannja sedemikian rupa. Djadi kami mau menambahkan:

f. Wilajah didalam hukum Internaslonal, ,

g. Tapal batas Negara kita menurut traktat-traktat.
Selandjutnja Saudara Ketua,

,,?. Mengenai istilah Wilajah:
Pada umumnja disetudjui pemakaian istilah ,,Wilajah" untuk
Wilajah seluruh Negara dan istilah ,,Daerah" untuk bagian-
bagian dari Wilajah Negara".

Diantara kata ,,bagian-Uagiai" dan ,,dari" ingin saja tjantumkan
kata ,,jang otonoom".

Djadi bunji lengkapnja adalah sebagai berikut:
,,?. Mengenai istilah \Milajah:

Pada umumnja disetudjui pemakaian istilah ,.lYilajah" untuk
Wilajah seluruh Negara dan istitah ,,Daerah" untuk bagian-
bagian jang otonoom dari Wilajah Negara."

Selandjutnja Saudara Ketua, dibawah halaman 2:
,,c. Mengenai isi Wilajah:

Ada kesatuan pendapat bahwa isi Wilajah Negara Indonesia
. adalah Hindia Belanda dulu termasuk Irian Barat".

Kami anggap kata-kata ,,termasuk Irian Barat" itu overbodig,
djadi tidak usah clitjantumkan.

Halaman 197 sub b jang mengenai Continental Shelf dan Subsoil,
ada dua pendapat:

,,Pertama: harus ditegaskan mengenai Wilajah Negara.
Kedua : tidak perlu ditegaskan karena sudah dengan sen-

dirinja'1.
, Karni ingin merubahnja, jaitu b mengenai Continental Shelf dan

Subsoil ada tiga pendapat:
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Pertama: sebagai
Kedua : sebagai
Ketiga : dalam

sukkan
Pada halaman 198

nai Irian Barat, kalimat:
,,Pada umumnja dianggap p_e_rlu Konstituante mengeluar.kan per-
njataan tentang keputusan Konstituante, bahwa Irian Barat ada-
lah bagian Wilajah Republik Indonesia".

Ingin karni merubahnja sebagai berikut:
,,Semua pembitjara berpendapat bahwa Irian Barat adalah Wila-
jah Republik Indonesia".
Demikianlah perubahan dan tambahan-tambahan dari kami sau-
Ketua dan dengan.perubahan ini kami dapat menerima laporan

Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh!

Ketua: Saja persilakan jang terhormit Saudara Mr Astrawinata.

Mr Ahmad Astrawinata: Saudara Ketua, jang akan diusulkan di-
sini ialah 2 soal. Jang lainnja bisa kita anggap dapat disetudjui oleh
rapat. Jang 2 soal itu ialah pertarna; mengenai definisi Wilajah dan
keduanja; tentang perumusan isi Wilajah itu.

Tentang definisi Wilajah itu ada 2 pendapat. Pertama, jang me-
ngatakan de facto dan de jure atau de jure sadja." Pen-
dapat jang pertama ini ada perbedaan dengan jang kedua, jang me-
ngatakan:

i;;i; il';; iXXg *3!:ll ,Tl,i*'n 
kekuasaan (jurisdictie) de

Kalau menurut djalannja sedjarah, maka pendapat pertama itu-
lah jang benar dan pendapat kedua tidak.

Kalau kita ingai; kepada invasie Djerman ke Eropah Barat, maka
Belanda dan Perantjis de faeto dikuasai Djerman. teiapi de jur.e me-
nurut hukum Internasional tetap pada pemerintah pelarian Belanda
dan Perantjis.

Tetapi andaikata sjarat jurisdictie itu dihubungkan dengan ,,de
facto dan de jure", maka Irian Barat jang .menurut paham de jure
masuk kita dan de facto tidak, tidak mcmenuhi siarat. Kalau salah
satu sjarat tidak dipenuhi, rrrzka tidak masuk daerah kita. Djadi
suatu bukti bahwa tuntutan kita tidak betul.

saudara l(etua, jang kedua, jaitn perumusan tentang isi lvila-
jah. Sebenarnja pendapat pertama darr pendapat kedua itu- tidak ber-
beda. Hanja akan saja peringatkan bahwa Belanda itu bertekuk lutut
kepada Djepang pada bulan Maret tahun 1942 algehele cvergave atau
capitulatie. !e jure dan de facto-nja pada Djepang kalau sudah me-
ljgla! \epqdg Djepang. Djadi waktu itu de f.a.cta dan de jure kita
didjadjah oleh Djepang. Djadi artinja kalau kalimat ini diirbah de-
ngan ,,wilajah Negara Republik Indonesia sebagai realisasi Revolusi
17 Agustus tahun 1945", adalah kekuasaan jurisdictie de facto dan
de jure Hindia Belanda sebelum menjerah k-epada Djepang.

tertjantum disini.
tertjantum disini.

prinsip menjetudjui Continental Shelf dima-
dalam Wilajah Negara.
ini djuga, Saudara Ketua dibalvah, melrge-

dara
itu.

Risalah Resmi



Dengan perubahan ini menurut paham fraksi saja, tidak ada per-
bedaan antara pendapat pertama dan pendapat kedua. Hanja dalam
pendapat jang pertama ini, ditjantumkan pendjelasan-pendjelasan
jang lebih memberikan pembatasan jang terang.

Maka saja usulkan kepada Saudara Ketua, dalam halaman l9B
dan 199 instruksi jang kedua, supaja ditambah sebagai berikut:

,,merumuskan rentjana pasal Undang-undang Dasar mengenai
Wilajah Negara Indonesia berdasarkan perumusan isi Wilajah
,,serta pendjelasan-pendjelasannja" jang telah diterima baik oleh
Pleno ke-III
Djadi saja harapkan, beserta pendjelasan-pendjelasannja djuga

diambil oper, sehingga Panitia Persiapan Konstitusi terikat oleh pu-
tusan Pleno. Dalam hal ini saja tidak memastikan mengehendaki
persamaan-persamaan sekarang, tapi kalau ada pembitjaraan lagi dari
kedua pihak, mungkin dengan tidak perlu stem-steman bisa diambilputusan. 

:

Sekian sadja, Saudara Ketua.

Kelua: Rapat jang terhormat, dalam hal ini kita bisa memper-
bedakan, pertama; menjetudjui laporan ini dan keilua; menjetudjui
usul-usul mengenai putusan.

Saja akan menanjakan, apakah kita satu demi satu membitjara-
kan hasil Panitia Perumus, misalnja dengan mengatakan ,,opsomming"
halaman 197 sub 1 itu, lengkap atau tidak, kemudian menanjakan me-
ngenai istilah Wilajah Negara dan seterusnja? Atau kita sekalian sa-
ma-sama memetik sari,rentjana putusan jang bisa diputuskan, sebab
barangkali pihak Komisi-komisi akan mempertahankan pendiriannja
mengenai toegepaste definitie, misalnja. Itu menjulitkan.

Saja timbang-timbang sama, mengenai definisi, antara pendapat
pertama dan jang kedua ini, jang disebut sub b, kalau ditoepassen,
ternjata rumusan definisi Wilajah itu menundjukkan persamaan.

Sedangkan jang kita perlukan djusteru rumusan isi Wilajah se-
bagai hasil pembitjaraan jang djuga tidak banjak berbeda itu.

Saja menanjakan kepada diri-sendiri, apakah tidak bisa ditjari
suatu rumusan mengenai isi Wilajah ini,. jang ternjata dikehendaki
dari dua definisi jang djuga hampir sama itu dan dikemukakan su-
atu rumusan jang bisa disetudjui oleh kita sekalian. Kalau itu bisa
diketemukan saja kira kita sudah mentjalrai tudjuan kita pada malam
ini, jaitu omschrijving daripada Wilajah, apakah itu dikatakan ,,se-
luruh Indonesia sebagai realisasi dari Revolusi 17 Agustus tahun
1945", ataukah lain formulering, jang ternjata menundjukkan hal
jang sama.

Maka dari itu djusteru mengenai jang dikehendaki sebagai pu-
tusan malam ini, sebetulnja. sudah ada peri.lamaan penriapat kaialr
rumusannja digandeng samasekali sadja, ialah 1? Agus-
tus tahun 1945 dan keseluruhan kepulauan fndonesia", lantas me-
njangkut tijdstip; wahtu, waktu kapan, apakah penjerahan wakil
Pemerintah Belanda di Djakarta ataukah petjahnja perang waktu
itu. Dan dengan demikian soal ini sudah bisa dirumuskan, apalagi
kalau ditambah pendjelasan. . .;
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Itu jang nengenai hal jang pada rvaktu sekarang nanlpaknja su-
dah bisa diambil keputusannja. Djuga bisa dianrbil keputusan apa
jang terpaksa sekarang ini diserahkan kepada Panitia Persiapan Kon-
stitusi, dipertjajakan kepada Panitia Persiapan Konstitusi. Saudara-
saudara boleh mengusulkan matjam-matjam, apakah soal menjelidiki
territoriale wateren, menjelidiki subsoil, menjelidiki continental shelf
dan sebagainja, jang saja kira sekarang disini tidak bisa diputuskan,
itu harus diperiksa lebih landjut.

Maka dari itu saja kira bisa dirantjangkan sebagai putusan:
1. mengenai omschrijving dari gebied itu, itu boleh ditjarikan

kompromi.
2. instruksi kepada Panitia Persiapan Konstitusi untuk meran-

tjangkan pagql-pasal _jang bersangkutan berdasarkan keputus-
an jang sudah diambil dalam sub 1 misalnja.

3. soal menjelidiki lebih landjut soal-soal territoriale wateren
dan lain-lain sebagainja.

Barangkali ada_usul- lain, untuk masuk sebagai instruksi kepada
Panitia Persiapan Konstitusi.

- I"p:-:u9?h boleh dimulai dengan sub (1) jaitu omschrijving da-
ripa{a wilajah, jang sebetulnja dimaksudkan pada waktu iekaiang.

Berdasarkan .hasi]-hasil,,approach", mentjoba dengan mende-
katkan definisi-deJinisi jang hasilnja sama itu, saja rasa memang ti-
dak perlu diambil keputusan dengan pemungutan suara.

Kalau diketemukan suatu keputusan Konstituante jang menun-
djukkan luasnja daerah itu, itu sudah mentjukupi sebagai iuatu ke-
pltusan. Itu belum pasal, tapi menentukan pasar-pasat lang harus
dibikin nanti dalam Konstitusi. Tetapi perantJangan pasil-plsal itu
memang diperintahkan kepada Panitia persiapan Ronstitusi.

saja kila dengan demikian kita betul-betu} sudah bisa mengambil
keputusan. Bagaimana saudara-saudara apa tidak demikian halnja?
. . Tentu sa.lj-a masih ada kesempatan bagi beberapa pihak jang
ingin mengusulkan lain-lain pasal. Jang disebut disini tila ialair:

1. rumusan tentang isi wilajah jang bisa kita ketemukan dari
rumusan-rumusan jang ada, itu keputusan jang sebetulnja
essensiil,

2. djuga berupa keputusan, instruksi kepada Panitia Persiapan
Konstitusi jang merantjangkan pasal-pasal untuk Konstitusi
berdasarkan keputusan nomor satu itu dan

3. menrerintahkan pula kepada Panitia Persiapan Konstitusi
mempeladjari, memperbandingkan dan lain-lain sebagainja
mengenai. soal-soal territoriale wateren dan soal-soal iuans-
angk"asa.

Saja sekarang akan menanjakan, apakah ada Saudara-saudara
mengusulkan hal lain jang bisa didjadikan keputusan?

Siapa jang ingin menjampaikan pendapatnja?
(Tertjatat jang akan berbitjara: 1. Saudara Prawoto Mangkusas-

mito, 2. Saudara l\{r Hamid Algadrie, 3. Saudara Soedijono Dj-ojopra-
jitno dan 4. Saudara K.H. M. Sjrrkri).

Dipersilakan Saudara Prawoto.
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Prawoto lllangkusasmito: Assalamu'alaikum warahmatullahi u'a-
barakatuh

Saudara Ketua, saja mendapat kesan bahwa pembitjaraan me'
ngenai hasil Panitia Pelapor ini mendjadi kurang djelas, karena ada
dua hal jang didjadikan satu. Sekarang jang mendjadi pertanjaan,
jaitu:

Pertama, bagaimana sikap Konstituante, rapat ini terhadap hasil
rumusan dari Panitia Perumus? Apakah hasil Panitia Perumus
itu diterima dengan bentuk jang ada, jang telah dilaporkan? Apa-
kah dikehendakf dengan peiublhan-p-erubahan jang dibitjarakan
oleh para pembitjara tadi?
Kedua, apakah jang akan mendjadi keputusan nanti?
Kalau soal-soal ini dapat kita selesaikan satu demi satu maka

pembitjaraan akan mendjadi djelas.
Apakah rumusan itu sudah baik, apakah rnasih perlu disempur-

nakan lagi dengan ditambah disana'sini keterangan setjara pendek?
Itu kita putuskan lebih dahulu.

Kemudian disusul dengan suatu keputusan, jang tadi sudah di-
kemukakan oleh Saudara I Gde Putra Kamayana, jaitu mengenai:

Pertama, omschrijving Wilajah Negara,
Kedua, persoalan-persolan jang didalam rumusan itu masih ada
beberapa pendapat. Itu diserahkan sadja kepada Panitia Persiap-
an Konstitusi untuk dibitjarakan lebih landjut, dengan atau ti-
dak dengan ahli-ahli, jaitu mengenai perairan - territorial -ruang-angkasa dan sebagainja. Itu semuanja diserahkan untuk
diselidiki lebih landjut.
Djadi perbedaan rumusan itu semuanja dimasak lagi oleh Pa-

nitia Persiapan Konstitusi dan nanti didatam Pleno jang akan datang
dilaporkan lagi untuk kemudian diputuskan.

Kalau persoalan itu sudah sedemikian, saja rasa lebih mudah kita
melaksanakannja. Akan tetapi kalau kita melontjat kepada keputusan
dan perurnusannja, ini tentu tidak berketentuan. sa5a ehawatir nanti
tidak djelas apa jang harus dikerdjakan oleh Panitia Persiapan Kon-
stitusi.

Sekian, Saudara Ketua. Terimah kasih.

Ketua: Sekarang .saja persilakan Saudara Soedijono.

Soedijono Djojoprajitno: Pertama-tama fraksi saja menjetudjui
pendapat Saudara Prawoto dari Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia
(Masjumi), supaja segera keputusan ini diambil jaitu jang mengenai
perumusan jang tertjantun dalam laporan keseluruhannja. Djadi ti-
dak mengambil perumusan Komisi Konstitusi IV atau perumusan saja
jang sudah diambil over oleh Front Pembela Proklamasi '45. Tetapi
apakah perumusan laporan ini bisa disahkan oleh Sidang Pleno ini
dengan suara bulat sesudah ada perubahan-perubahan?

Dan disamping ini, dari saja ada sedikit perubahan, jaitu jang
mengenai Irian Barat. Menurut keterangan Saudara I.R. Lobo jang
katanja dapat keterangan dari orang lrian Barat. Saudara Ketua, sa-
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ja tekankan lagi bahwa kita berbitjara mengenai soal Irian dengan
tidak seorangpun dari Irian jang ada disini.

Menurut keterangan Saudara I.R. Lobo, kata ,,Irian" sama de,
ngan ,,West Nieuw Guinea". Djadi, karenanja kata .,Irian Barat" itu
bisa diartikan ,,sebelah barat dari Irian Barat", maka mungkin kita
akan diberi hanja ,,Vogelkopnja" sadja seperti jang dikatakan oleh
pihak Belanda.

Djadi saia usulkan supaja kata-kata ,,Irian Barat" diubah men-
djadi ,,frian", karena Irian Barat itu adalah sebahagian daripada lri-
an, jang sekarang diduduki oleh Belanda.

Dan jang mengenai kompromi dengan usul saja seperti dikata-
kan oleh Saudara Hamzah, atas nama Front Pembela Proklamasi '45,
kalau Panitia Perumus menolak kompromi dengan saja, itu terserah,
tapi saja telah bersedia, ryalaupun fraksi saja nanti dalam pemu-
ngutan suara akan menderita kekalahan, saja sudah siap dengan
minderheidsnota.

Kctna: Sekarang saja persilakan Saudara Hanrid Algaclrie.

Mr Hamid Algadrie: Saudara Ketua, Fraksi saja sependapat de-
ngan apa jang dikatakan oleh Saudara Prarvoto, jaitu perlu kalau kita
mengadakan sesuatu prosedur jang lebih terang. rasanja hasilnja
akan lebih ditjapai dengan baik. Artinja sebaiknja kita mulai mem-
berikan kesempatan kepada rapat untuk mengadakan koreksi terha-
dap hasil-hasil 'iang telah ditjapai oleh Panitia Perumus. Sebab, nlung-
kin sekali apa jang telah dihasilkan oleh Panitia Perunrus ada keku-
rangan-kekurangan jang masih dirasakan oleh pihak jang telah ber-
bitjara dalam Konstituante ini. Baiklah diberikan kesempatan kepada
mereka untuk mengadakan koreksi jang mungkin berupa tambahan
atau perubahan redaksi mengenai perumusan dari Panitia Perumus,
misalnja seperti dari Saudara Mr Djamaluddin tadi.

Sesudah itu Saudara Ketua, boleh kita meningkat mengadakan
sesuatu keputusan, umpamanja seperti iang dikatakan oleh Saudara
Ketua tadi. Fraksi saia berpendapat bahu'a mentang banjak soal-soal
jang tidak bisa dibitjarakan setjara detail didalam Sidang Konstitu-
ante ini, karena didalam laporan tehnis ini sedikit banjak perlu ban-
tuan daripada ahli untuk mendapatkan suatu keputusan jang sempur-
na, sebagai jang diharapkan oleh Konstitusi Repubiik Indonesia jang
rnodern. Oleh karena itu, idee jang mengatakan bahwa Konstituante
itu hanja mengemukakan general line sadja, prinsip-prinsip sadja,
pendapat itu dapat saja sokong sepenuhnja. Umpamania mengenai
Wilajah tidak perlu berdebat pand;ang-pandiang. Idee bahwa Wilajah
itu adalah daerah ja,ng rneliputi Hindia Belanda dulu diterima oleh
seluruh pihak, hanja formulering satlja jang berbeda. Dan saja rasa
hanja merupakan penjelesaian dalam lapangan tehnis dan tidak soal
prinsip, karena semua mengehendaki bahrva Wilajah kita itu meliputi
\\rilajah Hindia Belanda dulu.

Tentang formuleringnja mengehendaki bantuan tehnis. Oleh ka-
rena itu saja usulkan agar dalam bagian tingkat kedua nanti me-
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nge_nai kepu-tusan, kita tidak terlalu bersusah pajah mengadakan for-
mulering sebaik-baiknja.

Baiklah kita katakan, bahwa jang dimaksud dengan wilajah Ne-
gara ialah_Wilajah Hindia Belanda dulu. Bagaimana setlara tehnisnja
agg.r p3ndapatkan redaksi jang baik, itu kita adakan de-ngan bantuan
ahli-ahli techniche ju.risten jang ulung, sehingga kita -dapat men-
tjapai suatu rulnusan jang technisch dapat veraniwoord.

Ketua: Saja persilakan Saudara Kijai Hadji Moh. Sjukri.

Kijai Hadji Moh. sjukri: Assalamu 'alaikum warahmatulrahi wa-
barakatuh

saudara Ketua. sedjak rapat siang tadi selalu digambarkan bahwa
pembitjaraan pada malam ini bukan sadja mengenai wilajah Negara
tetapi $juga mengenai Bahasa dapat diselesaikan, tetapi ternjata kita
sudah hampir sampai djam 23.00-soal wilajah belum lagi adi tanda-
tanda penjelesaiannja.

saudara Ketua, memang kalau rapat ini akan kembari kepada tra-
disi_jang sudah-sudah, tiap-tiap ada Femandangan umum, k^emudian
isi 

-Pemandangan umum itu dirumuskan. Kalau bisa perumusan ituma]p ini, tetapi ada fraksi jang minta penjerahan laporan dilain
waktu s.aqiq. Kalau pensahan itu diminta padi waktu ini dluga, ma-
ka karni belum sempat mempeladjarinja. '

Pada waktu Saudara Ketua memberikan sedikit uraian mengenai
laporan tadi, sebagian daripada fraksi-fraksi tidak berapat u"ntuk
menghadapi pensahan laporan, sehingga tidak mempeladjari apakah
laporan-laporan itu lengkap atau tida[, kata-katanja iudah tepai atau
tidak. Tetapi ada tliantara fraksi itu hanja membit;arakan apa jang
langsung mengenai persoalannja.

oleh karena itu saudara Ketua, apakah tidak ada kemungkinan-
nja pada malam ini kita bersama sedifit mengadakan penjimfnng.n.
sebab toh tudiuan kami rlalam rapat ini akan"menentdkan -'engEniisoal. Wila-jah Negara. oleh karena ini lepas daripada diterima-atau
tidaknja laporan ini, disahkan atau tidaknja laporan ini, apakah ti-
dak mungkin kalau _r.anqt ini mengambil iuatu keputusan ^misalnja
clalam ringkasnja sadja jang berbunji sebagai beriliut: . r

.wilailh Ne_gara Indonesia iatah wilajah jang diliputi Negara
Republik Indonesia jang diproklamirkair pada -tanggal 1z Alus
tus tahun 194b".

- Dengan ketentuan harus ada pendjelasan jang berturut-turut
mulai nomor t hingga nomor 4 dan- kalau pendj6lasin itu aiansiap
T"sil, _kulang dje-las, m.aka pendjelasan pertama-ialah,,wilajah'Iii;
dia Belanda" itu berarti termasuk lrian.- Apa dengan kata-krt, ,.Br-rat" atan tidak, terserah pada persetudjuan tita sEt<atian.

saudara Ketua,. jang- saja maksud bisa diambil keputusan seka.rang ialah pertama-tama karena saja i"!.il bahwa doel harifaoa at:i-ra ini nrengenai wilajah_. -Adapun'soal laporrn, tn.ngenai' punjein.
pulnSal prosed_ur mengolah sesuatu persoalan, dengan-denrikian, da_patlah hal itu dilangsungkan sebagaimana digambrikrn kemarin'dan
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pendapat-pendapat mengenai wilajah Negara sudah dapat diputus-
kan.

Sekian Saudara Ketua.

-FgtTtr Rapat_ jang terhorm.at, terus terang sadja, sebetulnja saja
send-iri djuga terbawa oleh keinginan hendali praktis, lantas meng-
ambil tjara unlqF l9\as kedjurusan putusan. seuau seandainja kitl
memutuskan lebih dahulu seluruh laporan, hasilnjapun mengdnai isi
[ilaj{ ini harus mengambil kompromi apa jang-harus diputuskan.
Tut"pl saja tidak akan mungkiri bahwa laporan 

-ini 
sebagal hporan

jang_-harus- disempurnakan. Dan kalau semua fraksi mengadakan
penelitia! jang kongkrit, memakan waktu. Tetapi itu terserah sau-
dara-saudara, bagaimana. saja kira tidak apa kita berapat sampai
djam 02.00 umpamanja.

Baiklah saudara-saudara, marilah kita setjara tenang meneliti
lagi persoalannja.

saudara-saudara, apakah tjqranja meneliti itu tjukup berturut-
tgru! begitu sadja?_ saja minta persetudjuan, misarnja sudah tjukup
ataukah masih perlu memberi kesempatan fraksi-fraksi untu[ me-
nentukan pendapatnja. ' .

Saudara Sjukri mau berbitjara?

iK.H.!!. 
-siukri: saudara Ketua, disini kami katakan terus terang,

bahwa untuk mensahkan notnlen ini, lengkap atau tidaknja sesuli
dengan isi pidato atau tidaknja, kalau hal itu-jang dimaksuh, Fraksi
t q*l minta rapat ini dischors kembali untuk- minelitinja kembali,
sebab paham kami semula prosedure itu langsung mbngenai isi
atjara.

Sekian.

Kehra: Saudara-saudara, maka ada 2 pendapat. Laporan ini di,
qngg?p_ sebagai-su?tu persoalan jang bukan essensiil, misalnja pen-
dapat Saudara H. Sjukri.
_ Ada_tagi_ jang minla diteliti mengenai Wilajah Negara. Tetapi
dengan demikian ryungkin djadi lebih lama ragi dapaf mengamdit
fepulugan. Tetapi k{au saudara-saudara mengehendakinia, baiklah,
tgtlpi ini mendjadi hal jang essensiil untuk dikupas. Dan kalau da-ri Nahdlatul Ulama (N.U.1 minta begitu, itu djugl adil.

Saja persilakan sekarang Saudara Hamid Algadrie.

Mr Hamid Alga{Iie: sgudara Ketua, saja rasa tidak usah diurangi
peng.ad$an penjelidikan jang lebih teliti mengenai laporan daripada
Panitia Perumus itu. Dalam pembitjaraan tadi-beberapa Anggoti su-
dah diberi kesempatan dan 

-ada 
bbberapa orang janjg meiladakan

koreksi. Dan sekarang soalnja Panitia pemmus apa suEah dalpat me-
nerima koreksi-koreksi itu atau tidak.

__Dengan demikian soalnja bisa dibikin singkat. Itu satu, sauda-
ra Ketua.

dikemukakan Panitia Perumus tidak merupakan ioal essensiil untu[
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diarnbil putusan. Karena memang jang mendjadi idee saja Saudara
Ketua, apa jang dirumuskan oleh Panitia itu akan berguna bukan un-
tuk Konstituante sekalang, tetapi lebih berguna buat Panitia Persiapan
Konstitusi. Sebab Panitia Persiapan Konstitusi nanti, menurut idee
jang ada pada saja, akan mentjari setjara tehnis rumusan-rumusan
dalam pasal-pasal. Sehingga berdasarkan bahan-bahan jang dikemu-
kakan oleh Panitia Perumus itu akan disusun pasal jang tehnis dapat
veraantwoord. Tetapi understanding tentang Wilajah saja kira Sau-
dara Ketua sudah djelas sekarang. Tidak ada perbedaan paham, jaitu
'semua jang ada disini mengehendaki, jaitu agar bekas Hindia Be'
landa itu adalah Wilajah Republik Indonesia.

Dengan demikian Saudara Ketua, kalau perlu kita boleh meng-
ambil keputusan mengenai Wilajah ini, sekalipun belum selesai me-
ngenai apa jang tertjantum dalam rumusan Panitia itu.

Saudara Ketua, saja kemukakan disini bahwa agar Wilajah itu
disebut dengan pendek sadja dalarn putusan, ialah lililajah Hindia
Belanda dahulu. Karena dengan demikian supaja mengenai kehendak
dari beberapa pihak, dihindarkan pemungutan suara dalam soal Wi-
lajah itu. '

Dengan usul demikian itu, jang mengatakan sekadar bahwa Wi-
lajah Hindia Belanda adalah Wilajah Republik Indonesia tidak perlu
mengadakan penrungutan suara, tentang formulering daripada bentuk
Wilajah tersebut. Dengan demikian, dengan suara bulat kita dapat
mengatakan, inilah Wilajah Negara Indonesia. Sedang formulering
lebih landjut dapat dilakukan nanti oleh Panitia Persiapan Konstitusi
dengan bantuan tehnis dari juristen.

Sekian, Saudara Ketua.

Ketua: Jang terachir itu rnulai pembitjaraan nrcngenai keputusan.
Sckarang soalnja bagaimana, apakah untuk nremutuskan terpaksa ki-
ta masih perlu meneliti. Memang sekarang dari Nahdlatul Ulama
(N.U.) mengusulkan, diminta kalau toh akan nrensahkan, harus pe-
nelitian dilakukan lebih dahulu. Ketiuali kalau, walaupun itu memang
logis, sekarang Saudara dari Nahdlatul Ularna (N.U.) menganggap
tidak usah sadja, ja sudah.

Dus ini sekarang tjuma Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Ma-
s.iumi) jang mengadjukan, kita bisa mensahkan atau tidak apa jang
diadjukan oleh Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Irlasjumi),ltu bisa
tetap, kalau tjaranja tjuma mensahkan apa jang diadjukan oleh Sau-
dara'saudara dari Madjelis sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi), ka-
lau lainnja tidak, itu bisa djuga kita mensahkan. sebab lain-lainnja
tidak ada jang mengemukakan dan kalau Fraksi Nahdlatul ulama
(ry.U.) _dj!,ga tidak, dus kita sahkan dahulu ini. Tapi apakah peneli-
tian dahulu apa tidak, itu dulu.

Saudara Sukarni jang terhormat saja persilakan.

Sukarni: Saudara Ketua jang terhormat, Sidang jang nrulia,
sebetulnja kita mengerti betul akan maksud daripaoi trita 

-hrsama
supaja pada saat ini ada kebulatan pendapat dari kita semua me-
ngenai witajah dari Negara kita Republik Indonesia ini. Ini jang
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mendiadi polro_k daripada maksud jang tersirat clalam kata.kata tiap-
tiap kali dari Ketua.

Oleh karena maksudnja ini sebetulnja tidak acla perbeclaan anta-
ry kit? mengenai soal Daerah dari Negara Repubrili Indonesia ini,
wilajah d_aripada Negara Republik ini, maka saja usulkan supaja
langsung kepada persoalan ini sadja dahulu.
. . lgt.T mengadakan penelitian mengbnai laporan daripada Koni-

si tadi, {juga boleh diserahkan kembali kepada fraksi intuk men-
tjari-kan _bahan-bahan jang lebih lengkap dan fraksi akan bisa me-
nambah bahan'bahan jang lelih lengtiap lagi untuk diberikan kepada
kita. Tetapi memang agak tidak muaan uniuk kita menentukan atau
mengemukakan (a_anduiden) wilajah Republik Indonesia jang seakan-
akan bisa mentjafup semua pikiran kita bersama, sebab slja akan
mengadakan koreksi sedikit, bahwasanja didalam naskah prdklamasi
1z agqltus _tahun 1945, tidak ada dis-ebutkan, ,,proklamasi Negara
R_e_publik Indonesia", tetapi jang disebutkan dalam naskah itu adilah,
,,Ketnerdekaan dari Bangia indonesia". Memang kemudian pada tang-
gal- 18 _{gustus tahun 1945, setelah kemerdekaln berdiri, lierbentu[,
maka dibentuklah Negara Republik Indonesia. Maka dari itu kalau
meng_enai hal ini menolak untuk kompromi, tentu sadja hal demikian
ittr tidak akan dapat melengkapi maksirtl-maksud jang tersirat didalanr
maksud-maksud jang ada dalqm Konstituante ini. Djadi didalam per-
soalan ini nanti, baru akan tirnbul persoalan lain.

oleh karena_ itu,dinjatakan disini, bahwa Negara Republik In-
donesia itu adalah sebagai realisasi daripada proklamasi 1? Agustus
talrun 1945. Memang tidak ada perbedaan bahkan disini diteg:askan
,,wilajahnja" jang diduduki oleh djadjahan Hindia Belanda dahulu.

Kalau dalam _aanduiding Wilajah kita, tidak disebutkan ,,jang
diduduki oleh Hindia Belanda dahulu". tjarilah kata-kata lain, tdtapi
jang pokoknja tetap, bahwa wilajah Negara Republik Indonesia itu
jang diduduki oleh Hindia Belanda dahulu.

Oleh karena itu, saja mengusulkan:
Pertama, supaja kita mengadakan keputusan jang bulat.
Kedua, supaja mernberikan kesenrpatan kepada fraksi-fraksi un-
tuk mempeladjari kedua pendapat itu.
Sekian Saudara Ketua.

Ketua: Rapat iang terhormat, saia
schorsing. Supaja schorsing itu djangan
harus dipikirkan oleh Panitia Perumus
lesaian setjara kompromi.

Kemudian saja persilakan Saudara-saud_ara dari
pq (N.U.) dan lain-lainnja, jang belum mempeladjari
ladjarinja. Untuk itu saja t<ira tiCat usah larira-Iarira.
kup kiranja duapuluh menit?

waktu schorsing ini dapat dipergunakan pula oleh fraksi-fraksijangtelum meneliti agar dapat melengkapi pinefitiannja.
Dengan. begitu, saja kira-semua biia rirerirpergunakdn waktu un-

tuk- melan9jutkan pertimbangannja. saja kira bila hanj a 2a menit
sadja. Djadi rapat ditunda sampai djam-29.90. Baru djani 28.80 sau-

sudah terlandiur memikirkan
memakan waktu tiuma-tjuma.
untuk mentjari djalan penje-

Nahdlatul Uia-
untuk mempe-

Bagaimana tju-
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dara-saudara, sebab sebelunr matahari menjingsing kita harus sudah
selesai.

(Rapat ditunda dja'r z3.lt dan dibuka kernbati djam zs.4g).

Ketua: Rapat saja buka ke.mbali, masing-masing fraksi sudah
mengadakan pembitjaraan lagi dan Panitia Perumus- sudah menga-
dakan perumusan baru. saja persilakan sekarang saudara-saudira
jang _mglgehendaki penjelesaian dari laporan Panitia pgrumus ten-
lang wilajah, karena tadi ada saudara-saudara jang ingiir mengemu.
kakan soal-soal baru. Saja persilakan Saudara Oevian{ Oeray.-

- J.C. Oevaang Oeray: Saudara Ketua, sebetulnja saja tidak ingin
berbitjara setelah mendjumpai Saudara Pelapor jaitu Saudara Rumani
larus, tetapi beliau mengatakan bahwa baiklah saja kemukakan sadja
dalam rapat Pleno.

Saudara Ketua, sebagaimana telah kami kemukakan dalam Pe-
mandangan Umum kami dan djuga dikemukakan oleh kawan-kawan
jang lain, seperti pula dalam pembitjaraan Saudara Rumani Barus
sendiri sebagai Pelapor dan kawan-kawan dari Angkatan Communis
Indonesia (Acoma), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (I.P.
$.L) dan lain-lain, ada meminta perhatian sidang mengenai Bangsa
Indonesia jang daerah kediamannja jang oleh traktat-lraktat tidak
termasuk wilajah Hindia Belanda dulu. -

Dan ini merupakan suatu pendapat jang prinsipiil, terutama bagi
fraksi kami walaupun tidak bbrsifaf muttal, tetafi prinsipiil untuk
didjadikan pertimbangan Panitia Persiapan Konstitusi, terserah ke'
lak kepada pendjeladjahannja, bisa terrnasuk atau tidak. Dan karena
soal-p-rinsipiil telah tidak dimasukkan dalam laporan-laporan, nraka
kami kemukakan supaja pada perumusan jang tertera pida halaman
197 ad. 1. c, ditambah suatu kalimat baru mengenai isi witaiah. Di-
clalam ad. 1. c. itu dikatakan:

,,Mengenai isi Wilajah":
Ada kesatuan pendapat bahwa isi wilajah Negara Indonesia ada-
lah Hindia Belanda dulu termasuk Irian Barat".
Maka kami inginkan supaja ada kalimat kedua jang mengenai

pendapat kami dan kawan-kawan lain itu jang berbunSi oemikiin:
,,Berlubung dengan kenjataan, bahwa terdapat pula daerah-dae-
rah, bagian-bagian dari Bangsa Indonesia, fang- tidak termasuk ,

Hindia Belanda dulu, sebagai akibat traktat-traktat jang diadakan
oleh pemerintah Belanda dengan negara-negara asing rainnja,
maka lda pula pendapat jang mengehendaki agar perumusan
pasal dalam Undang-undang Dasar berkenaan dengan Isi ,,Wi-
lajah_Negara" Republik Indonesia harus memberi liemungkinan
kepada mereka untuk atas kemauan sendiri mas_uk dalam wila,
jah Negara Indonesia, agar dapat dihindarkan kesulitan-kesulitan
konstitusionil".' saudara Ketua, diterima atau tidak, terserah kepada panitia

Persiapan Konstitusi,'tetapi Fraksi kami menganggap pendapat ini
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prinsipiil, walaupun tidak mutlak dan perumusan harus menampung
segala pendapat.

Sekian Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Apakah Saudara-saudara lain tidak ada jang mau berbi-
tjara? Kalau iiOat ada baiklah saja persilakan Panitia Perumus un-
tuk mengolah segala sesuatu jang dikemukakan tadi dalam perumus-
an jang bam. Saja kira dapat dengan singkat didjelaskan pegitu sa-
dja. Jang saja maksudkan adalah hal-hal jang dikemukakan oleh Sau-
dara Mr Djamaluddin dan Saudara Oevaang Oeray. Saja persilakan
Saudara Rumani Barus.

Rumani Barus: Saudara Ketua, saia rasa mengenai perubahan
jang diadjukan oleh pembitjara tadi dapat sepintas lalu sekarang
djuga ditentukan, lebih baik kalau Panitia Perumus berembuk.

Memang tadinja kami bitjarakan dan kemungkinan banjak pem-
bitjara jang hendak menambah, tapi sekarang ternjata hanja satu
orang sadja.

Didalam rapat tadi, dimana kami undang djuga pembitjara-pem-
bitjara jang chusus membitjarakan persoalan jang berkenaan dengan
isi Wilajah, kami dapat mengambil kesimpulan jang herbentuk ke-
putusan jang rantjangannja ada dimuka saja dan kalau perlu diba-
tjakan.

Ketua: Rapat dibatjakan samasekali, Saudara.

Rumani Barus: Baik saja batjakan.

,,KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA
Tahun Sidang 1957.

Pokok No. 143: Pelumusan tentang Wilajah Negara Indonesia

KEIUTUSAN
KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA

No. 47 /K./t957
tentang

Perumusan Wilajah Negara

KONSTITUANTE NEPUBLIK INDONESIA

Didalam Rapatnja terbuka ke-58 Sidang ke-III pada tanggat ?
Nopember tahun 1957 di Bandung,
setelah mempeladjari:

saran-saran dan pendapat-pendapat dalam Rapat Pleno Kon-
stituante tanggal 5 r/d tanggal 6 Nopenrber tahun 1957;

Indonesia
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Meninrbang:
perlu_ ditetaphannja suatu perumusan tentang wilajah Ne-gara Indonesia;

IUengingat:
Iap_oran Panitia Persiapan Konstitusi tentang Wilaiah Nesa-ra Indon_esia;-tanggat ll_sep-tember tahun rgsz No. iipT<tK lvlr952 sebagai hasil kerhja Komisi Konstitusirv;

MEMUTUSKAN DENGAN SUARA BUI,AT:

Menetapkan:
sebagai lvilajah Negara Indonesia untuk dirumuskan kemu.
dian didalam pasa! undang-undang Dasar, sebagai berikut:
,,wilajah- Negara rndonesil metipilti seruruh tEputiuan 

-in-
donesia bekas tanah djadjahan Belanda menurirt keadaan
sanpai sa'at Pemerintah Hindia Belanda menjerah keparla
Tentara Djepang."

Bandung, 7 Nopember lgb7.

KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA

Sckertaris Djcrrderal Ketua
t.t.d. t.t.d.

(IUr Usep Ranau'idjaja) (Mr Wilopo)"

Inilah rantjangan keputusan jang kami bikin.

^ Ketua: R-aqat jang terhormat, kita harus perdebatkan 2 hal, Trcr.
tama; maksud Panitia Perumus, apa jang dik6mukakan oleh I\{r Dja.
maluddin dan Saudara oevaang oirai itI bisa diselesaikan dalam i.a-
pat dari Panitia Perumus.
. - sgk3rang kita tinggal apakah kita bisa menerima itu semuanja,
inclusief segala tarnbahannja? Dapat diterima Saudara-saudara?

(Rapat: Setudju!)

. Rapat jang terhormat, sekarang soal kedua, jaitu merantjangkan
putusan. Ini sudah mendahului saudara-saudari panitia pbruirus.
Rantjangan 

. 
keputusan telah dipertimbangkan segala sesuatunja de-

ng?l- pembitjaraan-pembitjaraan jang tadi, menjusul pula ini di-
g3djikan urtuk mendjadi pertimbangan. untuk djelasnia uotetr diba-
tjakan lagi oleh saudara Sekertaris, sebab tidak 6isa oilagikan. Dje-
l-q!ni? lupajq ljukup dipahami oleh Saudara-saudara, jang ianti akin
dibatiakan oleh Saudara Sekertaris.

sekarang kita dalam fase baru jaitu merantjangkan keputusan.
saja persilakan saudara-saudara berbitjara tentang-rantjangan ke-
putusan itu.
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t.

I

;

tl

Siapa jang mau bitjara?
Sekarang kita sudah meningkat kepada rantjangan keputusau.

(Seorang Minta dibatjakhn lagi).

Ini suatu rumusan dari Panitia Perumus. Disamping itu selnue
Saudara-saudara dapat kesempatan berbitjara. Minta dibatja lagi oleh
Saudara Sekertaris.

Kita batjakan lagi Saudara-saudara. Saja
Sekertaris untuk membatjanja.

(Sekertaris membatjakan lagi rantjangan
Witajah Negara).

persilakan Saudara

keputusan mengenai

Saja persilakan Saudara Djamaluddin Gelar Dt. Singo Mangkuto.

Mr Djamaluddin Gelar Dt. Singo Mangkuto: Assalamu 'alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara Ketua, dengan tidak mengurangi penghargaan kami ke-
pada gerak tjepat jang dilakukan oleh Panitia Perumus untuk mene-
lorkan suatu rantjangan keputusan, fraksi kami masih berpegang
kepada andjuran Saudara Ketua supaja fraksi kami memikirkan apa-
kah isi dari suatu keputusan jang akan diambil Konstituante.

Sebab itu Saudara Ketua kami disini sudah mendapatkan be-
berapa rumusan keputusan jang akan mendjadi diktum daripada
putusan Konstituante itu, jaitu ada 3 pasal jang kami ambil dari isi
laporan Panitia Perumus:

1. Wilajah Negara Indonesia adalah Wilajah Hindia Beianda da-
hulu.

2. Perumusan rantjangan pasal Undang-undang Dasar mengenai
Wilajah Indonesia diserahkan kepada Panitia Persiapan Kon-
stitusi.

3. Soal-soal mengenai perairan. ruang angkasa, continental-shelf
dan subsoil, supaja memerintahkan untuk dipeladjari lebih
djauh oleh Panitia Persiapan Konstitusi.

Demikianlah isi keputusan jang berupa diktum jang telah kami
ambil.

Sekian, Saudara Ketua.

Kelua: Saja persilakan sekarang Saudara I Gde Putla Kanra-
yana jang terhormat

I Gde Putra Kamayana: Saudara Ketua, Saudara-saudara para
Anggota jang terhormat, kamipun menghargai sekali usaha-usaha da-
ri Panitia Perumus, bahwasanja didalanr waktu jang sesingkat-singkat-
nja sudah dapat mengadjukan rantjangan keputusan kepada kita se-
kalian.

Apa jang dirantjangkan itu adalah sudah mengandung unsur-
unsur, terutama usul kami jang pertama, jaitu mengenai apa keselu-
ruhannja isi Wilajah dari Republik Indonesia.

Akan tetapi Saudara Ketua, saja kira, oleh karena kita didalam
menentukan Wilajah dari Negara kita itu harus pula berhadapan de-
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ngan negara-negara lain didunia Internasional, maka hendaknja
musan kita itu ditegaskan supaja tidak dapat diganggU-gugat.
pamanja kalau kita mengatakan, bahwa jang dimaksud oleh kita

ru-
Um-

de-
ngan Wilajah Negara ?epublik Indonesia itu, ialah seluruh kepulauan
djadjahan Hindia Belanda pada saat penjerahan Hindia Belanda ke-
pada Djepang, maka saja chawatir, kata-kata ,,penjerahan kepada
Djepang" itu akan mendjadi persoalan, sehingga akan dapat diganggu-
gugatlagiolehBelandaataupunolehnegara.negaraIain.

Oleh karena itu, maka sesuai dengan apa jang kami usulkan dan
djuga dengan mengambil bahan-bahan daripada apa jang'dikemu-
kakan oleh Saudara-saudara jang lainnja, saja mengusulkan disini agar
supaja diadakan perubahan, jang nanti akan kami serahkan kepada
Panitia Perumus untuk disempurnakan.

Perubahan jang dimaksud oleh kami adalah sebagai berikut:
.,,Wilajah Republik Indonesia, ialah seluruh kepulauan djadjahan
Hindia Belanda pada waktu petjahnja perang Pasifik tanggal ?
Desember tahun 1941".
Dengan demikian, maka tegaslah, bahwa kita mengehendaki Wi-

lajah, jang betul-betul pada waktu itu dikuasai oleh Pemerintah Hin-
dia Belanda.

Sebab kalau kita hanja mengambil Hindia Belanda dulu, itu ter-
lalu .vaag, karena dapat diinterpretasikan matjam-matjam. Karena
itu kita harus mengambil suatu saat jang tegas, inilah Saudara Ketua,
usul dari Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.).

Sekian.

Ketua: Dipersilakan Saudara jang terhormat Sjamsoe Harja-
Udaya.

Sjamsoe HarJa-Udaya: Saudara Ketua dan Saudara-saudara hadi-
rin jang terhormat, saja sependapat dengan pendirian Saudara Ke-
tua, walaupun didalam soal ini saja kira mendjadi suatu keputusan
didalam Panitia Perumus sendiri, ialah pada malam ini, sesudah me-
lampaui kompromi mengenai Wilajah Republik Indonesia ini ter-
dapat dua pendapat. Oleh karena itu saja harap supaja malam ini
Konstituante mengambil keputusan jang positif.

Pertama, sesuai dengan apa jang tadi dikemukakan oleh Sau-
dara Mr Djamaluddin ialah supaja laporan Panitia Perumus diper-
gunakan sebegitu rupa, sehingga mendjadi pedoman jang konkrit
untuk dilaksanakan oleh Panitia Persiapan Konstitusi lebih djauh;
sesuai pula dengan jang ditegaskan oleh Saudara Ketua tadi, bahwa
apa jang dilaporkan oleh Panitia Perumus dengan segala kekurang-
annja, mendjadi keputusan daripada Dewan Konstituante malam ini,
riidalam artikata jang belum konkrit, jang masih perlu dimasak lebih
dahulu.

Kedua, ialah mengenai apa jang dikatakan oleh Saudara Ketua
sebagai aanduiding dari Wilajah Negara Republik Indonesia.

Maka sesudah mendengar perumusan daripada Panitia Perumus,
baik jang mengenai konsiderans sampai kepada diktumnja, saja bisa
menjetudjuinja apa jang disebut dan dinjatakan dalam konsiderans
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seluruhnja, sehingga didalam diktumnja, untuk lebih menegaskan Ia-
gi, saja usulkan supaja bunji diktum itu, ditambah dengan beberapa
kata-kata, jang bunjinja seperti berikut: ,,Daerah Wilajah Negara
Republik Indonesia sesuai dengan Proklamasi 17 Agustus tahun 1945
...,.... ...." dan seterusnja, artinja ditambah dengan apa jang di-
tjantumkan dalam usul Panitia Perumus.

Djadi bedanja ialah ditambah untuk penegasan, kata-kata ,,sesu-
ai dengan Proklamasi 17 Agustus tahun 1945" antara kata-kata jang
pertama sampai kata-kata jang menundjukkan ,,meliputi seluruh ke-
pulauan Indonesia bekas tanah djadjahan Belanda menurut keadaan
sampai saat Pemerintah Hindia Belanda menjerah kepada tentara
Djepang".

Sekian Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Sekarang saja persilakan $audara Ir Sakirman.

Ir Sakirman: Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat, mes-
kipun kita pada prinsipnja harus berusaha-dengan sekuat tenaga
untuk mengambil sesuatu keputusan dengan suara bulat, tapi ini
tidak berarti, bahwa dengan keputusan jang mungkin kita ambil
dengan suara bulat itu merupakan suatu dasar jang kuat bagi Panitia
Persiapan Konstitusi untuk uitwerken keputusan itu lebih landjut.

Oleh sebab itu Saudara Ketua, untuk menjingkatkan waktu sa-
ja menjokong usul Saudara Sjamsoe Harja-Udaya dari Partai Murba
Pembela Proklamasi (Murba). Sebab, kalau tidak ada tambahan anak-
kalimat seperti jang diusulkan oleh Saudara Sjamsoe Harja-Udaya
itu dalam Panitia Persiapan Konstitusi dapat merupakan dispunt jang
tidak ada udjung pangkalnja. Sebab, orang bisa mengatakan, bahwa
seluruh kepulauan ini tidak termasuk perairan antara pulau-pulau
itu, karena menurut hukum internasional, maka perairan jang ma-
suk didalam Wilajah Hindia Belanda dahulu terbatas dengan djarak
7 mil daripada pantai atau pesisir. Oleh karena itu perlu ditambah-
kan atau disisipkan anak-kalimat sebagaimana jang tadi diusulkan oleh
Saudara Sjamsoe Harja-Udaya.

Atau, Saudara Ketua, dengan keterangan bahwa pendjelasan da-
ripada Panitia Perumus jang tertulis dihalaman 198, ad 1 d. nomor 1,
2, 3 dan 4, itu tetap berlaku,,untuk menjingkat keterangan ini.

Saja lebih tjondong untuk menjokong usul Saudara Sjamsoe Har-
ja-Udaya, walaupun ini tidak berarti bahwa saja setudju dengan ke-
terangan Saudara Sukarni jang telah dikemukakan sebelum rapat ini
dischors.

Ketua: Rapat jang terhormat, saja kira kita sekarang ini setapak
demi setqpak madju djuga dan Ketua sebetulnja tugasnja mendorong
madju sadja.

Saudara-saudara, tadi ada jang mengusulkan dari Fraksi Madje'
lis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi), jaitu supaja keputusan ter'
diri atas tiga hal:

1. melukiskan tegasnja Wilajah Hindia Belanda dahulu,
2. memerintahkan, menginstruksikan atau mempertjajakan ke'
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pada Panitia Persiapan Konstitusi untuk merumuskan pasal-
pasal tentang Witajah untuk Konstitusi,

3. untuk mempeladjari pekerdjaan ini .dipertjajakan lagi kepa-
da Panitia Persiapan Konstitusi soal-soal mengenai territori-
ale wateren, ruang-angkasa, continetal-shelf, subsoil dan
sebagainja.

Demikiairtatr 5ang dimaksudkan Saudara Mr Djamaluddin, bukan?

Mr Djamaluddin Gelar Dt. Singo Mangkuto: Betul!

Ketua: Mengenai usul jang kedua dan jang ketiga itu tidak ada
Anggota jang mengusulkan lain. Apakah boleh saja minta persetu-
djuan mengenai buntutnja sadja dahulu Saudara-saudara, sebab me'
ngenai usul pertama, jaitu tentang ,,rumusan Wilajah" masih perlu
dikemukakan rumusan kompromi, tapi jang mengenai usul kedua
dan ketiga apakah bisa disetudjui?

(Rapat: Setudju!).

Tinggal sekarang usul jang pertama Saudara-saudara.
-Itupun sebetulnja tidak ada perbedaan paham.,Jqng dimak-sud ittt,

jaitu djuga. Tapi sekarang ada hasrat keras dari beberapa pihl! un'
iuk memasukkan kata-kata ,,Proklainasi 17 Agustus tahun 1945", se'
dang ada lain pihak. jang memandang itu tidak usah. Djadi ada jatrg
menganggap ,,Hindia Belanda dahulu".itu sudah {iukup terang,_tapi
ada jan$-mengatakan bahwa kata ,,dahulu" itu belum terang. Kare'
nanjl antara tjalon-tjalon Tumusan itu'harus ditjari rumusan kom'
promi, kalau tidak, tidak akan ada''aklamasi. Saja sendiri merasa
bahwa harus dapat ditjapai aklamasi dan dapat dihasilkan kompromi.
Terutama dari pihak Saudara Soedijono sendiri jang seringkali mena'
war-nawarkan ,,mari kita adakan kompromi".

Saudara-saudara, apakah tidak bisa dirundingkan diantara pihak-
pihak jang bersangkutan dan mengirimkan wakil'wakilnja jang ber'
-i<ervibarryaan untuk merundingkan dengan Panitia Perumus jang nanti
tinggal merumuskan sadja? Kalau tiapkali Panitia Perumus menjo-
dorkan usul-usul baru, itu tidak effisien.

Bagaimana kalau kita ambil sadja sekarang Saudara-saudara da-
ri Frakiifraksi: Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi), Partai
Komunis Indonesia (P.K.I.), Partai Nasional Indonesia (P.N.I.), Nah'
dlatul Ulama (N.U.) dan Murba Pembela Proklamasi (Murba)?

Saja ulangi:
" Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi),
Partai Kornunis Indonesia (P.K.I.),
Partai Nasional Indonesia (P.N.I.),
Nahdlatul Ulama (N.U.) dan
Murba Pembela Proklamasi -(Murbi).

Djadi lima Fraksi itu sekarang berunding tetapi tak usah lama-
lama dan didampingi oleh Panitia Perumus serta Sekertaris Djenderal.
Kita sekalian barangkali bisa memperoleh suatu-perumusan paling
lanra dalam 20 menit. Dan untuk ini rapat dischors selama,2O mettit.

(Rapat dischors djam 24.22 dan tlibuka kembali djam 01.f 2).
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Ketua: Rapat saja buka kembali. Saja mendapat l,aporan bahwa
Panitia Perumus jang membantu beberapa wakil dari beberapa pihak,
sudah rnendapat hasil jang baik.

Saja persilakan wakil daripada Panitia Perumus rnernbatjakan-
nja.

Rumani Barus (Pelapor Panitia Perumus): Saudara Ketua, sete-
lah tadi diadakan rapat oleh wakil dari fraksi-fraksi jang ditundjuk
tadi ialah Partai Komunis Indonesia (P.K.I.), Partai Nasional Indone-
sia (P.N.I.), Nahdlatul Ulama (N.U.), Madjelis Sjuro Muslimin Indo-
nesia {Masjumi) dan Murba Pembela Proklamasi (Mqrba) didampingi
oleh Panitia,Perumus; maka .terftpatlah'hasil sqbagai berikut:

Saudara Ketua, rasanja konsiderans daripada perumusan itu ti-
dak usah dibatjakan; taiklah diktum daripadr putusan itu sadja jang
saja batjakan. Diktumnja berbunji:

Memutuskan dengan suara bulat:

Meuetapkan: sebagai Wilajah Negara Indonesia untuk dirumus-
kan kemudian didalam pasal Undang-undang Dasar, sebagai berikut:

,;Wilajah Negara'Indonesia, sesuai dengan jang dimaksudkau
pada waktu proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal L7
Agustus tahun 1945, meliputi seluruh bekas Wilajah gindia
Belanda menurut keadaan pada saat petjahnja perang Paci-
fic tanggal 7 Desember tahun 1941."

Demikianlah diktumnja Saudara Ketua.

Ketua: Bagaimana Saudara-saudara sekalian?

Mr Ahmad Ashawinata: Bukan tanggal ? Desember. tetapi tang-
gal 8 Desember tahun 1941.

Baik, kalau ada jang mengetahui tepat tentang tanggalnja, itu
dapat diadakan perubahan.

Bagaimana sekarang sudah dapat disetudjui, dengan tjatatan,
bahwa ientang datum bisa dilihat didalam Eneylopaedie.
.. 

:

(Rapat: Setudju!).

Saudara-saudara, ini belum berarti semua sudah diputuskan
samasekali, sebab ada dua hal jang saja kira harus diran-tjangkan
samasekali untuk dapat disahkan. Maka saja menjerukan kepada Pa-
nitia Perumus agar supaja dapat dirumuskan keCeluruhannja.

Sekarang saja ingin supaja kita mulai membatjakan laporan nre-
ngenai Dasar Negara dan untuk membatjakan laporan ituf saja'kira
tidak akan memakan waktu lama, kira-kira didalam tempo 8 menit
djuga sudah selesai. :

Kemudian, besok sudah terbuka kesempatan untuk mentjitatkan
n_ama guna memberikan Pemandangan umum Babak pertama, jang
akan dimulai.hari senin. Ketjuali. kalau saudara-saudara dapat-me-
njetudjui, laporan itu dibatjakan pada hari Senin itu djuga.

R i.salah Resmi
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Jang tentunja, begitu laporan dibatjakan, begitu segera diada-
kan Pemandangan Umum Babak Pertanra. Bagaimana, dapat dise
tudjui?

(Rapat: Setudju!).

Kemudian Saudara,saudara, saja permaklumkan kepada Saudar_a-

saudara, bahwa saja memberi kabar jang menggembirakan kepada
Saudara-saudara. Kabar itu begini:
-- Berhubung kita sekarang berapat sampai djauh tnalam, maka be-

sok tidak diadakan rapat dan malamnjapun tidak diadakan rapat.
Pada hari Sabtu Saudara-saudqra bisa memutar otak untuk meng-

hadapi Pemandangan Umum, kareha tidak ada rapat. lqa"-.S"qpqg
pun iidak ada rapat dan Senin malam rapat dimulai 9jam_20,00.
dengan atjara: Laporan mengenai 'Dasar Negara, diteruskan dengan
Pemandangan Umum Babak Pertama.

Saudara-saudara, Panitia Musjawarat Konstituante sudah memtl-
tuskan, bahwa hari Senin itu dipergunakan untuk mengadakan Pe'
mandangan Umum Babali Pertama mengenai Dasar Negara.

Saudara-saudara, saja kira, karena kesempatan untuk mentjatat-
kan nama sudah diberikan, maka pada liari .Senin itu masih bisa
dipikirkan untuk memikirkan antira Pemandangin Umum Babak
Pertama dan Babak Kedua.

Bagaimana dapat disetudjuil.

(Rapat: Setudju!).

Kalau begitu, segala pemberitahuan telah disanrpaikan kepada
Saudara-saudara. Sekarang tinggal penjelesaiannja; apakah kedua
pasal itu minta dirantjangkan oleh Panitia atau diputuskan oleh kita
sekalian?

(Rapat: Dirumuskan dan diputuskanl).

- f"jl_persilakan supaja Panitia Perumus, Anggotanja ditambah
dua dari Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) ain aud dari trlaksi
Madjelis sjurg Muslimin Indonesia (Masjumi), iiitu nntuk melenjap-
kan dan mentjegah keragu-raguan.

- S.\t{a.gt sala persilakan Panitia Perumus untuk berapat selama
kurang lebih seperempat djam,'kiranja dapat selesai dan lengkap de-
ngan konsideransnja. .. ,.,

Karena untuk sementara tidak'ada atjara lagi jang akan kita bi-
tjarakan - maksud saja tadi supaja Panitia perumui segera bera-
pat -- maka rapat saja scliors selama seperempat djam.

(Rapat dischors pada
djam A1.42).

_ Ketua: Rapat saja buka
dara Rumani Barus selaku
musannja.
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Pelapor untuk membatja[an hasil peru-



Rurnani Barus: Saudara ,Ketua, setelah Panitia Perumus tadi
mengadakan rapat jang disertai oleh rvakil-wakil dari Fraksi Partai
Nasional Indonesia (P.N.I.) dan Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin In-
donesia (Masjumi), maka terdapatlah keputusan seperti jang akan
saja kemukakan ini.

Saudara Ketua, untuk menghemat waktu, maka konsideransnja
serupa dengan jang ladi. Djadilidak perlu saja batjakan, sehingia
sampailah kita kepada diktumnja jaitu:

I\TEMUTUSKAN.

1. Il{enugaskan kepada Panitia Persiapan Konsttusi untuk me-
rantjang rumusan pasal dalam Undang-undang Dasar menge-
nai Wilajah Negara Indonesia jang harus diadjukan didalam
Sidang Pleno ke-I tahun 1958.

2. M_enugaskan kepada Panitia Persiapan Konstitusi untuk meng-
adakan penjelidikan lebih landjut mengenai Iautan,/perairan,
continental-shelf , subsoil, 

_ 
rlgls:agglrgsa dan lain-lainnj a jang

berhubungan dengan soal Wilajah Negara.
Inilah diktum daripada keputusan jang telah diannbil tadi.

Ketua: Apakah itu keputusan dua dan tiga?

Rumani Barus: Ja.

Ketua: Dan konsideransnja mengenai Wilajah sendiri dan rne-
ngenai ini sendiri. Djadi tidak usah diulangi lagi konsideransnja.

Kalau begitri kita mengutjapkan sjukur Alhamdulillah, '6ahrva
kita sudah bisa menjelesaikan pekerdjaan kita jang begitu berat.

Saudara-saudara, kami sudah beritahukan- kepada corps polisi
Militer (c.P.M.) dan Polisi supaja kita didjaminl supaja Saudara-
saudara tidak diganggu didjalan berhubung dengan dJah-nralam.

Dan dengan ini rapat saja tutup.

(Rapat ditutup pada djam 01.45).
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KONSTITUANTE NEPUBLIK INDONESIA

Sidang ke-III (Tahun 1957) Rapat ke:59

Hari Senin, 11 Nopember 195?

(Djam panggilan: 20.00).

Atiara : 1. Laporan Panitia Pelapor Panitia Persiapan Konsti'
tusi tentang Dasar Negara.

2. Pemandangan Umum
sar Negara.

Ketua : Mr Wilopo.

Sekertaris : Mr UseP Ranawidjaja.

Anggota iang hadir: 38? orang.

Babak Pertama mengenai Da-

. R.F. Soewarno Wanrodiprocljc, Soetnartc, K.H. Fakih Usman, A.
Sjafiuddin, Anwar Sutan Amiruddin. Kiai Hadji Sapari. Tony Wen,
Andi Gappa, M. Bannon Hardjoamidjojo, Hutomo, Raden Hubertys
Soetarto Hadisoedibio, Mr J.C.T. Simorangkir, G. Winaya. Kijai Hadji
Abdulazis Alir..'afa, K.H.M. Rodji'oen, Rcl. Hamara Df{endy, Hadji In-
tje Ahmad Saleh Daeng Tompo, Kasitn, Kijai Hadji Noer 'A!9' Xj.
Dalam Iboe Sjamsoeddin. I Gde Putra Kamavana, A. Jasin, K.H.M-
Sjukri, K. Hadji M. Ramli, Djamhari, Abadi, Baheramsjah Sutan fn-
di.a, Jusuf Lausuf Indradewa, Prawoto Mangkusasmito. R. Henclrobu-
di, K.H. Ahmad Azhary, Zainal Abidin Ahmad, Ir Sakirman-, Nj. Hadji'
Ibrahim Siti Ebong, Nj. Siti Sahni Sismono, Subandi Martosudirdjo,
Ketut Subrata, Soesilo Prawiroatmodjo, Dr Soedibjo Widjojokoesoe'
mo, M. Sumbarhadi, Nj. Amir Sjarifudin Djaenah, Achmad Sumadi,
Nj. Hadii Ratu Aminah Hidajat, Maroeto Nitimihardjo, Hadji Aboe-
bakar, Mohanrad Sardjan, Njoto, Nj. Kamsinah Wirjowratmoko, Tan
ling Djie, I\'Ias Slamet Soetohardjono, Amelz, Asnawi Said. Raclen Ha-'
dii Achrnad Hasboellah, Muhammad Siafii Wirakusumah. Prof. H.
Abdul Kahar Muzakkir, Mohammad Pattisahusiwa, Drs A. Raja Rang'
ga Andelo, Hadisoejono. Abdul Rad.jab Daeng Massikki. Hadji Ab-
ttullah Addary, K.H. Muhammad Isa Anslrary, Kijai Hadji Abubakar
Bastari, Emor Djajadinata, Atmodarntinto, Nj. Sula-smi tr{udjiati Stt-
darman, Hadji Zainal, Mr R. Pratikto Sastro Hadikoesoemo, Mr Wi-
lopo, R.H. Hadjid, Osman Raliby, Nj. Nadimah Tandjung, Nengah
Malaya, H.IU. Zainuddin, Zainoel Abidin Sjoe'aib. Nj. Mien Sutad
Abdul Gani Suriokusumo, K.H. Abdul Wahab Chasbullah. Mr Hamid
Algadrie, Soedijono Djojoprajitno, Bisri Kijai Hadji Il{ustadjab, H.
tr{. Salim Fachry, Suwirjo, K.H. Masjkur. Nirahuwa Melkianus, Umar
Salim Hubeis, R.III. Ali Manshur, Nj. Suwardiningsih, Mochamad Tam.
Achmad Zakaria, H. Ridlwan Abdullah. Maschoen Hadji Achmad Fau-
zy; Nj. Adiani Kertodiredjo, M. Ng. Gede Sosrosepoetro. Dr Imanu-
di& Abdul Choliq Hasjim,' S.U. Bajasut, Illoenawar Djaelani. K.H.
Sjauki llla'sum Kholil, R.H. Aliurida, K. Hadji Muh. Thoha. K.H. Ab-
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dulmanap Murtadlo, Kasijati, Ahjak Sosrosugondo, K.H. Abdoel Cha-
nan, Datoe Poetrawati, K.H. Achmad Zaini, H. Nachrowi Thohir, Sa-
jogia Hardjadinata, Hadji Soekron, Kijai Hadji Harun, K.H.A. Sahal
Mansjur, K.H.A. Bakri Siddiq, Nj. Nihajah, Ali Masjhar, Hadji Abu-
sudja, Rd. Dadang Soeparta Partawidjaja, K.H. Anas Machfudz, Sas-
trodikoro Widija, Kijai Zahid, H. Moh. Thohir Bakri, Nj. Abidah Mach-
fudz, M. Hardjosoemarno, Rd. Soenardi Adiwirjono, Soetedjo Brodjo-
negoro, Achmad Anwar, Muntaha, Sarikoen Adisoepadmo, Rachmat
Susanto (S. Rachmat), Ali Markaban Harsono, Amir, Muhammad Has-
bi Ash Shiddieqy, R.S. Hadisoenarto,- Dr Parijono Surjodipuro, H.
Soetadi, Tedjo, Nj. Soenarjo Mangunpuspito, S. Sardjono, Dr Sahir
Nitihardjo, M. Pratikto, Suputro Brotodihardjo, H. Illuchjiddin Al.
Churaifisj, AMul Djamil Misbach, R. Darmoho Damanhuri, Achmad
Mudatsir, K.H.R. Abdullah Awandi/Afandi, Kiai Hadji Ali Maksoem,
Mr H. Kasmdt, K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi, R. Sardjono, Oetomo,
Nj. S.D. Soesanto, Prof. Ir S. Purbodiningrat, Affandi, Suhari Kusu-
modirdjo, Soegito Alias Danoesoegito, R. Ng. Sumodarmodjo al. Su-
jamto, Soelardi, Saleh Abdullah, Dr Soehardi, Kijai Hadji Mochamad
Cholil, Kijai H. Achmad Dasuki Siradj, Muhammad Adnan, Toeraichan
Adjhoeri, R. Dachlan Tjiptomartojo. Roespandji Atmowirogo, Sadji
Sastrosasmito, Karkono Partokusumo alias Kamadjaja, Drs B. Mang
Reng Say, V.B. da Costa, Moh. Doerjat Karim, Abdulrahman Baswe-
dan, Zatnul Arifin, Dr Roestamadji, M. Kamawidjaja Sujud, Moeha-
mad Soekarna Soetisna Sendjaja, Madomiharna, Soeratno, R. Suga-
na Ganakusumah, Mas Muhaniah Bachar, Muhammad Sjadeli Hassan,
Oesmadi, Asmara Hadi, Hadji Mas Muhamad Aop, K.R.R.H. Moh. Noh
Idris, Budiman Triasmarabudi, Radja Kaprabonan, Enin Sastraprawira,
Raden Basara Adiwinata, Hadji Abubakar. Jusuf, Hadji Husein, R.
Abdurochman Wangsadikarta, Hadji Muhamad Dachlan, R. Hollan Suk-
madiningrat, Muhammad Rusjad Nurdin, Kijai Hadji Saleh Solahud-
din, Rd. Soeparno, R. Muhamrnad Sjafe'i, Abu Bakar, Achmad Dasuki,
Radeln Sutalaksana, K.H.M. Dimjati, D. Sukardi, Hadji Asjrnawi, Kiagus
H. Moehamad Sjadjari, H. Ismail Dahlan Djuru Alam, H. Mohamad
Thaha bin Moh. Nur; Hadji Umar Bakry, Kuasini Sabil, Hadji Mansur
Dt. Nagari Basa, Nj. Sjamsijah Abbas, Hadji Sjarkawi, Nj. Ratna Sari,
Tengku Ba.y, Hadji Iljas Jacoub, Mochtar Husin, Sjech Ibrahim Musa,
Dr Abdul Manap, Duski Samad, Binanga Siregar gelar Sutan Manga-
radja, Hadji Abdurrahiur Abdullah, Mtihammad Ali Hanafiah Lubis
(MAHALS), Anwar Nasution, Rumani Barus, M. Arsjad Th. Lubis,
Zunal Abidin Nurdin, H. Adnan Lubis, M. Sabri Munier, Agustinus
Djelani, Ibrahim Usman, Hadji Ali Usman, Muzani A. Rani, H. Mhd.
Basioeni bin H. Imran, J.C. Oevaang Oeray, Abdullah Jazidi, H.M. Mar,
wan Noor, Hadji Abdulraehman bin Ismail, Darmawi Munawir, H.M.
Hana{i Gobit, H. Husain Qadry,,'Nj. HaCji Ruhajah Abdulhamid, Abd.
sani Karim, sajid Abubakar Alayclerus, Ds wilhbh Johannis Rumdrn-
bi, Drs La Ode Manarfa, Jakin Intan Parmata, J.J. Detaq, H.S. Dja-
qalluddln Dg. Paremma, Atrdurrahman Sjihaab, Abdur Muin Daeirg
My-ala, Siti_Ramlah Azies, Abdul Rahim Munier, Daeng Maradja La-
makarate, siswasudarmo, Mohammad Arifin bin Abdulrahman, i Gusti
Ketut Ngurah, A.J. Toelle, Gulam, P.S. da Cunha, Soeratno, Alimin,
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Nj. Setiati Surasto, Kijai Hadji Akrom Chasan.y*, Mr Ahmad Astrawi-
nata, Kijai Hadji Munief, K.H. Dachlan Abdoelqohhar, K.H. Ghazali
Asja'ary, U.J. Katidjo Wiropramudjo, Lalu Lukman, Mohamad Sanusi,
H. Mustadjab, Abdulmadjid Lalu Mandja, Zamzami Kimin, Mohamad
Natsir, Arnold Mononutu, Abdul Malik Ahmad, Sabilal Rasjad, R. Ba-
roeno Djojohadikoesoemo Abdul Muehid Ma'sum, K. Moch, Machfoed
Effendie, Kijai Hadji Tjikwan, H. Batuum Djamil, Mr Oei Tjoe Tat,
WA. Raehman, Mr Nj. Tutilarsih Harahap, U.P. Bobong, Sarwono S.
Soetardjo, Argo Ismojo, Basuki, Firmansjah, Nj. Tresna Sungkawati

- Ggrnida, A.S. Dharta, A. Bakar St. Lembang Alam, R. Achmad Soe-' karrnadidjaja, Sjamsoe Harja-Udaya, Pangkoe bin Oemar, P.M. Tang-
kilisan, Soedjono Tjiptoprawiro, Usman Hamid, R. Moedjoko Koesoe-
modirdjo, Nj. Maimunah, R. Soetedjo, Muham.mad Amin La Engke,
M.A- Chanafiah, Jean Torey, Djoko Oentoeng, Ahmad Boeshairi, Mu-
hammad Djazulie Kartawinata, S. Utarjo, Raden Umar Anggadiredja,
Nur Sutan Iskandar, Sawirudin gelar Sutan Malano, Sjamsulhadi
Kastari, R. Hadji Doeldjamil Adimihardja, Sutan MochAmmad Jusuf
Samah, Soetimboel Kartowisastro, R. Usman Ismail, Hadi Sosrodanu-
kusumo. Usman Mufti Widjaja, Soepardi, Slamet S., Karsono,'Sumo-
warsito, Izaak Riwoe Lobo, Nj. R.A. Sri Kanah Koempoel, W.A. Lokollo,
R- Soelamoelhadi, K. Muchamad Afandi, Dr T.A. Djalil T.M. Junus,
Mamiq Djamita al. Lalu Abdullah, Kwee Ik Hok, R. Iskandil, H. Andi
Kasim, Rd. Apandi Wiradiputra, Ds J.B. Kawet, Mohamad Ahjar, h'
Tjoa Teng Kie, Wikana, Achmad Djoedjoe, Sahamad Sudjono, Soe-
laeman Effendi, Ds. E. Uktolseja, M. Ng. Moh. Hamzah, Estefanus
Kandou, H. Abdulhafid bin Hadji Sulaiman, Ali Kamaruddin Abdul-
mutalib, Mr R.H. Kasman Singodimedjo, Abdulwahab Ttrcham, 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, Mohd Ma'sum Jusuf, Dachlan Loekman, H. Abdullah Afifu-
din, Bey Arifin, Abdul Mu'in Utsman bin Abdul Mu'in, Jahja Jaeoeb,
Ismail Nongko, Dokter Koesnadi, Hendra Gunawan, Otong Hulaemi,
Hadji Abdul Malik Karim Amruillah (HAMKA), Roesni Tjoetjoen, K.H.
Moeh. Moechtar Moestofa, Raden Moeljono Moeljopranoto, Kasimun,
Muhammad Tahir Abubakar, K.R.T. Prakosodiningrat,'Suparna Sastra-
diredja, H: Moh. Sadad Siswowidjojo, Amir, Basuki Resobowo, Dr J.F.
Mohede, R. .Achmad Padmakoesoema, Mochammad Tauchid, Abdu-'r' rachman Said, Hidajatdjati, R. Oemalsaid, Mr Djaidin Purba, trIr
Djamaluddin Glr. Dt. Singo Mangkuto, Nj. Moedjio Moedjiati.

Ketua: Rapat jang terhormat, djumlah Anggota.sidang
ini ada 501 orang, sehingga sjarat quorum sedikitnja harus
orang. Sekarang jang hadir ada 367 orang.

sekarang
ada 334

Rapat jang terhormat, terlebih dahulu kita hendak mengadakan
sedikit peringatan tentang satu tahun usia Konstituante sekarang ini.
Kemarin tanggal 10 Nopember tahun 195? usia Konstituante genap
satu tahun. Satu tahun jang lalu Paduka Jang Mulia Presiden 'Soe-

karno melantik Anggota-anggota Konstituante:dan sesudah itu Kon-
stituante tems mendjalankan tugasnja, jaitu membuat Undang-undang
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Dasar jang definitif. Ulang tahun badan seperti Konstituante ini, se-
betulnja tidak begitu penting, Konstituante jang selekas-lekasnja
harus menjelesaikan tugasnja berpengharapan djangan terlalu ba-
njak mendapat utjapan ,,selamat ulang tahun" itu. Kalau tergantung
kepada kita sendiri, kita akan lekas menjelesaikan dan mudah-mu-
dahan tak usah mengalami ulang tahun sekali lagi.

Walaupun tidak penting, Saudlra-saudara sekalan jang terhonnat.
ada baiknja diantara kita sama-sama menjadari sekali lagi kedudukan
dari Konstituante ini. Kedudukan Konstituante dalanr sedjarah negara
kita, adalah istimewa. Mempunjai tugas untuk menetapkan Konstitusi
definitif dan isinja dipertjajakan samasekali kepada Konstituante.

Pasal 134 Undang-undang Dasar Sementara 1950 mengatakan,
behwa, Konstituante menetapkin Kohstitusi untuk mengganti []ndang-
undang Dasar Sementara 1950 sekarang ini. Benar didalam pasal itu
djuga dikatakan bahwa dalam usaha ini, kita harus kerdja-iama de:
lSan Pemerintah. Tetapi itu maknanja ialah supaja baik materinja
maupgn keseluruhannja ditetapkan oleh Konstituante sendiri. Bagiin
dari Pemerintah tidak lain ialah memberi sumbangan pikiran selama
ada permusjawaratan.

Pada waktunja suatu materi hdrus ditetapkan, Konstituante-lah
jang meletapkannja sendiri. Ini dikatakan djuga oleh pasal 18? jang
mengatakan:

,,Undang.undang Dasar baru berlaku, djika rantjangannja telah
diterima dengan sekurang-kurangnja dua pertiga dari djumlth suara
Anggota jang hadir dan keinudian disahkan oleh Pemerintah".

Dengan demikian tugas Pemerintah, sesungguhnja hanja mensah-
kan dan mengundangkannja. Prosedur sebagai Jlng kita d'iumpai ter-
hadap pada ontwrep undang-undang parlemen, dlmana ltem-erintah
berhak mengadjukan keberatannja, asal dikemukakan dalam waktu
satu bulan,_prosedur jangdernikian itu, tidal{ ada terhadap pada Kon-
stituante. Maka dari'itu inutlak isi daripada Konstitusi ditritapkan oleh
Konstituante. Pun waktunja dalam mana Konstituante menjilesaikan
pekbrdjaannja, djqga diteritukan sebetulnja oleh Konstituanie sendiri.
_ I{alahan prosedur jang maiia ada terhadap pada parlemen, bahwa
Presiden berhak membubarkan Parlemen, proiedur demikian itu tidak
diadakan terhadap pada Konstituante.

lIe,nu1ut penafiiran jang lazim terhadap pada undang-nndang, mak-
sudnja r,alah 

- 
sengadja bahwa waktu keidja atau tjar:a kerdjl atau

ryenetapkan isi daripada Konstitusi itu diselahkan simasekali kepada
Konstituante.

. F.ir gambarkan kedudukan istimeu'a ini Saudara-saudara, hanja
yntuk- 1ne}jadarkan diri kita sekalian betapa beratnj a tanggung-iti.*dl
j an g_ dibeban kan kepad a kita sekalian terliad ap pembit<in-a-n X"onititusi
itu. Karena baik lqinja maupun waktu penjel6siiannja diserahkan sa-
masekali kepada Konstituante.

Bpt! jang terhormat, sesudah Anggota-anggota Konstituante
dilantik oleh Paduka Jang Mulia presidJn] kita SErsama mulia me-
lesaikan Peraturan Tata-tlrtib sebagaimaria diminta "oleh undang-
undang Dasar sementara lgsO bahwa segera Konstituante memulii
iapatnia, harus diselesaikan Peraturan Tata-tertibnja.
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Maka setelah itu Saurlara-saudara sekalian kita rlasih ingat ment-
bitjarakan soal-soal jang lazim dimasukkan dalam Konstitisi. Mak-
sudnja ialah supaja saudara-saudara sekalian jang pertama sekali
memulai pekerdjaan jang berat itu berkenalan 

-tenlarig 
arti Konsti-

tusi itu berhubung dengan kewadjiban membuatnja.
setelah kita berhasil menjebut dengan persetudjuan kita ber.sama

kira-kira 49 soal dan hal-hal lain jang birsangkutan dengan itu, perlu
sekali diichtiarkan da.p-atnja kita sekalian menguasai soaisoal jang de-
mi\i1n banjaknja..Didaja-upajakan adanja sultu ordening diri "soal-

soal. itu, _suatu,penjusunan jang sistimatis, sistimatis diliha-t dari pem-
buatan Konstitusi.

Kita belum berhasil sarnasekari mengadakan suatu susunan tetapjang bisa mendjadi pegangan kita sekilian untuk ;;ajadi d;;;,
peylembangan soal-soal itu selandjutnja. Akan tetapi mat<srrdnla tam-
bat-laun kita datang kepada susuian pokok jang har-us dtiambahkan
mendjadi sistimatis Konstitusi jang henctak tiita-litin itu. untungnjatita djuga_ mempunjai pegang-an,-membagi nanti panitia F.i"i"-pl"
Konstitusi dalarn matjam-matjam Komisi kerdja, mendapat bagian tugas
tentarg soal-soal jang nantinja a-kan mendjadi bab-bab atau plasal-pial
pokok-pokok dalam Konstitusi itu.
. 

- 
Berhubung dengan tjara ker.dja jang demikian itu kita mernpu-

njai_sidang Pleno, satu-satunla pitral jlng berwenang menetapkan
segala materi dan Panitia Persiapan Koiistitusi iang befirigsur-angru.
diwadjibkan merantjang,, merantjang segala sesuatu- jang tdbih dahulu
telah mendapat persetudjuan daripada Rapat pleno.

Dengan.djalan demikian datanglah kita kepada pembitjaraan dari
beberapa atjara jang sebelumnja dluga sudah dimisak oieh panitia
Persiapan Kgnstifgs;

Dalam sidang sekalang ini kita menghadapi permusjawaratan
tentang Dasar Negara, tentang Hak-hak Asasi, tentang Bentuk peme-
rintah, tentang. beberapa soal lain seperti wilaiah dan Bahasa Negara
jang maunja diselesaikan sebagian.atau seruruhnja dalam.sidan{ se-
karang ini.

Mudah-mudahan dengan tjara jang demikian ini dan dengan di-
ketemrrkannja tjara-tjara jang lebih effektif lagi, kita benai-benal
akan berhasil' menjelesaikan tugas jang dipertjajakan kepada kita
sekarang ini.

Dengan kata-kata ini kita bekerdja memperingati usia satu tahun
daripad_a Konstituante. Maka kita datang pada atjari sekarang ini, ialah
Pemandangan Umum mengenai Dasar Negara.

seka_rang_saja mulai clengan memberi kesempatan kepada panitia
Pelapor dari Panitia Persiapan Konstitusi jang. alian melaporkan hasit
kerdjanja- silp_r 

-jan$- ditundj_uk untuk melaporkan hasil kerdjanja
itu? saudara Madomiharna? saja persilakan Saudara' Madomihirni.

Madomiharna: saudara Ketua. Rapat pleno jang rnulia, atas nama
Panitia Persiapan Konstitusf _nada ,milarn ini sl5a"arran meiapo*rn
sekitar urusan jang_rnengenai Dasar Negara, sebagii hasil dari K6misi I
Penitia Persiapan Konstitusi.
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- . Keduani? 13i1 .?kat menjarnpaikan soat kesinrpulan-kesirnputan
dari pendapat disekitar Dasar Negara dari Komisi tersebut.

saudara Ketua, untuk itu dan untuE menghemat waktu, saja akan
-mupi dengan laporan mengenai Dasar Negara, jang berbunji ieuagai
berikut:

Laporan
Komisi Konstitusi I

tentang

. ,,I)asar Negara"

I. Kqta pengantar dan rangkaiar Rapat.

Ketua : I\[r R. H. Kasman SingodimeCjo
Wakil Ketua I : K.H. Masjkoer
Wakil Ketua fI: Mr Mohamad Jusuf
Pelapor Madomiharna.

Berdasarkank-epu-tuj_anlapit_p_gnitia-persiapanKonstitusitanggal
2l-Agustus tahlrn 1952 No. S/K/PIf./5? dan tufas jang ditjantumf<"an
o4g_pas4 2 Peraturan Pembentukan dan Tjira i<ertja i<o*isixo-
misi Konstitusi, {o-misi I i.ng beranggotatran 6r orang anggota tetarr
mengadakan 8 (delapan) |a{ rapat -rengkap dan s (l"ima)"[.u t.pri
nippinal d.engan Ketuanja berfanti-gaiti,' jang rangkaian i.priijt
sebagai berikut:
A' D--alarl, ypat pertama pada tanggal 2t Agustus tahun 1g5? dari

diam 11.00 ryry_nai gj"* t2-90 tglatr menladakan pemililran pinr-
pinan Komisi Konstitusi I jang hasilnja latatr:

B.

susunan pimpinan tersebut tetah dilaporkan kepada dan disah-
kan oleh rapat Panitia Persiapan Konstitusi pada tanggal 22 Agus-
tus tahun 1957.
Datamrapat kedua ttrsq"t 26 Agustus tahun 195? dari djam zz.o0
sampai 4j"* 22.10, berdasarkan keputusan rapat panitii persiap-
an Konstitusi tanggal22 Agustus tahun rgb? cian mengingat akan
kebutuhannja mlta susunan pimpinan Komisi I ditambah-dengan
seorang Pelapor II.
Prlty pemilihan ini telah_terpilih saudara Rd. D. soeparta par-
tawidjaja sebagai Pelapor II.
Kemudian aibiljar.alan meng_enai nama Komisi serta nama per-
soalan, _akan tetapi.karela hal ini belum ada persesuaian pahinr.
p3l.?. StJeh r3p-tdisetudjui saran Saudara L.'sarkiman (iebagai
wakil Ketua IV Kons_tituante), untuk membawa persoalan'dersefut
herapat Pim-pinan Konstituante danlatau panitia Musjawarah.
?fl$ rapatlietiga p?q1Flg-gal2? Agustus tahun 19b? irari djim
.09-90 sampT clj-am 11.1s telah dipuiuikan tentang prosedur, plm-
bgetan waktu dan nalna. persoalln sebagai t<epiti atjara idalah
,,Dasar .l!_ega1a" jang _ditafslrlar sebagai ,,sokoguru-" daripada
negara (lihat lampiran I dan II).
Keputusan .keprp atjqa tersebut ialah setelah mendengarkan
yla.nJiqpinan Konstituante jang disampaikan kepada .apit *.-lalui Saudara Ir Sakirman.

c.
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D. Sesuai derrgan pembagian waktu jang telah diputuskan, nraka
pada tanggal 29 Agustus tahun 1957, tanggal 3 dan 4 September
tahun 195? telah diadakan Pemandangan Umum babak I dan II
mengenai,,Dasar Negara'.
Berhubung dengan sangat lantjarnja djalannja rapat maka rapat-
rapat rnalam pada tanggal 3 dan 4 September tahun 1957 di-
tiadakan. Waktu jang digunakan untuk Pemandangan Umum
babak I dan II tersebut hanja membutuhkan 4 kali rapat sadja,
iafah dua kali rapat untuk Pemandahgan Umum.babak I, jaitu
pada tanggal 29 Agustus tahun 195? pagi dari djam 09.15 sam-
pai djam 11.00 dan malam dari djam 20.00 sampai djam 21.00.
Pemandangan Umum babak II diadakan pada tanggal 3 dan 4
September tahun 1957 berturut-turut tlimulai dan diachiri dari
djam 09.10 sampai djarn 10.05 dan dari djam 08.30 sampai djam
10.30.
Banjaknja pembitjaraan dalam Pemandangan Umum babak I ada
15 orang Anggota dan dalam babak II ada 16 orang Anggota.

II. Rumusan Pendapat mengenai Dasar Negara.
Dari semua pendapat jang dikemukakan pada Pemandangan

Umum babak I dan II pada dasarnja tersimpul mendjadi 3 pokok dasar
pendirian mengenai Dasar Negara, jaitu: ,

Pertama: Pendapat jang mengatakan bahwa Sosial-Ekonomi adalah
Dasar Negara; dan Sosial-Ekonomi jang sesuai dengan tu-
djuan revolusi ialah apa jang pada prinsipnja telah dirumus-
kan dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1945
pasal 33 sebagai dasar prinsip untuk melaksanakan kemak-
nrurall dan keadilan-sosial. Dan untuk mendjamin terlaksa-
nanja Sosial-Ekonomi itu, disusunlah suatu sistim politik
seperti jang termaktub dalam Undang-undang Dasar Se-
mentara tahun 1945 pasal 1 ajat (l) clan (2).

Kedua Pendapat jang mengehendaki Islam didjadikan Dasar Nega-
ra antara lain pada dasarnja sebagai berikut:
a. Berdasarkan kedaulatan hukum Tuhan maka:

Islam mervadjibkan demokrasi jang berdasarkan rnusja-
warat diantara wakil-wakil rakjat jang dipilih oleh rak-
jat itu sdrrcliri, -demokrasi jang nrendudukkan kebenaran
dan hak.
Islam mewadjibkan pemimpin rakjat, pernimpin negara
dan pemimpin pemerintahan penuh bertanggungdjawab
kepada rakjat.
Islam menegakkan kemerdekaan lahir dan batNn. me-
nolak pendjadjahan, penindasanT'eksploitasi rnanusia
atas ntanusia dan kerniskinan dalarn bentuk apapun dju-
ga.

. Islam memberantas kemiskinan dan kemelaratan dan
menegakkan kemakmuran lahir dan bathin atas dasar
hidup keragaman antara golongan dan golongan (kelas).

.' Islant meletakkan dcsar hidup antara bangsa dengan
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Ketiga:

bangsa, antara suku bangsa dengan suku bangsa atas
dasar harga-menghargai, memberi dan menerimg.
Islam membersihkan hidup bangsa dan suku bangsa dari
chauvenisnre dan rasialisme sehingga perdamaiair dapat

*iffittlffidjamin dan mempertahankan kemerdekaan
menganut dan mendjalankan agama oleh pemeluknja
masing-masing.
Islam mendjundjung tinggi nilai-nilai prikemanusiaan.
Islam mewadjibkan menunaikan fardhu 'ain disamping
menunaikan fardhu kifaiah, sehingga tidak boleh 

-ada

egoisme jang tamak atau bathil; kekajaah (milik) per-
seorangan tidak terlepas dari fungsi sosial sehingga re-
zeki dapat merata.
Islam mendjamin Hak-bak Asasi Manusia (human-
rights), dengan menitik beratkan penunaian kewadjib-
an-kewadjiban asasi.
Islam memberi penilaian jang sama antara kaum wanita

. dan kaum pria, dengan tidak mengurangi kenjataan,
bahwa perMaan sifat dan bakat antara kaum wanita
dan pria membawa pula pembahagian tugas dan lapang-
an pekerdjaan bagi masing-masing kaum.

b. Karena Islam itu di Indonesia banjak pengikut dan
penganutnja, maka Islam dapat mendjamin keselamatan
dan kesedjahtcraan umat manusia demi kebahagiaan
dari dunia sampai keaehirat, berdasarkan hukum jang
bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadits jang djelas dan
njata.

c. Dalam Islam sudah tersedia hukum-hukum dan aturan-
aturan jang sempurna tentang masalah kebangsaan
prikemanusiaan, kebebasan agama, keadilan sosial da-
lam semua susunan masjarakat.

d. I_slam meng-hormati tiaptiap kepertjajaan, kejakinan
dan agama lain.

e. Islam melarang melakukan paksaan terhadap pemeluk-
pemeluk agama lain, oleh karenanja Islam merupakan
djaminan jang kuat, sehingga pemeluk-penreluk agama.
lain akan lnerasa arnan dan fenteram hidup beriaur-
pingan setjara-damai dengan umat Islam.

Pendapat jang mengehendaki Pantja Sila didjadikan Dasar
Negara antara lain beralasan sebagai berikut:
a. Dasar Pantja Sila merupakan suatu titik pertemuan da-

ripa.da segala golongan dan aliran jang berbeda tubuh
B_angsa Indonesia, dimana suatu golonganpun tidak
dirugikan didalam menganut ideologinja masihg-masing.

b. Karena kelima-dasar jang ada didalam Pantja Sila sudah
tjukup memberi kelonggaran kepada bermatjam-matjam
pandangan hidup, tjukup .memberi keleluasan untuk
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siapapun guna meurberi wudjud dan realisasi da:'ipada
pandangan hidupnja.
Pantja Sila merupakan ,,voedingsbodem" jang subur
untuk persatuan dan kesatuan bangsa.
Didalam Pantja Sila sudah tjukup mentjenninkan sifat,
tabiat dan watak Bangsa Indonesia.
Didalarn Pantja Sila tjukup memberi dasar hiduo bagi
Bangsa Indonesia jang lebih tjenderung kepada Zat
Ilahi jang banjak membuka kemungkinan hiCug ber-
Religie daripada kepada akal pikiran.
Didalam Pantja Sila tjukup memberi djaninan bagi
hidup Bangsa Indonesia dalam penggolongan kebangsa-
annja tidak sempit dan memberi kemungkinan seluas-
luasnja untuk mentjari persambungan dengan lain:Iain
umat didunia ini untuk kelangsungan hidup keminusia-
annja.
Didilam Pantja Sila terdjarnin bahwa musjawarat i'ak-
jat didjadikan salah-satu dasar tjara penjelesaian per-
soalan kenegaraan.
Didalam Pantja Sila sudah terdjamin djiwa pelaksanaan
Proklamasi tahun 1945.
Didalam Pantja Sila sudah terdjamin kebebasan ber-
agama dan melakukan ibadat menurut kepertjajaannja
masing-masing.
Dengan Pantja Sila sudah tjukup didjamin kesedjahte-
raan den kebahagiaan rakjat"Indonesia dan pula didja-
min pentjegahan timbulnja sistim kapitalisme/libera-
lisme. :

Pantja Sila mendjamin bahwa Negara hukan uptuk
segolongan, bukan untuk sebagian besar dan djuga
tidak untuk bagian jang terbesar dan terbanjak sadja.
Pantja Sila sudah sesuai dengan tjita-tjita revolusi tahun
1945.
Pantja Sila mendjamin kebebasan berkejakinan hitlup.

B. Pendapat Jang Bersamaan.
Semua pembitjara pada ppkoknja mempunjai pendapat jang sama

agar Dasar Negara seharusnja:
1. Sesuai-dengan treprilaOian Bangsa Indonesia.
2. Didjiwai semangat revolusi tanggal 1? Agustus tahun 1945.
3. Musjawarah hendaknja mendjadi dasar dalam segala perun-

dingan dan' penjelesaian mehgenai segala persoalan kentigara-'an.
4. Terdjar4in adanja kebebasan beragama dan beribadat.
5. Berisikan djaminan sendi-sendi prikemanusiaan, kebangsaan

jang luas dan keadilan sosial.'

III. Penutup.
Kelantjaran djalannja permusjawaratan seperti tersebut diatas,

dikarenakan adanja goodwill dari semua golongan dan aliran jang
terdapat didalam Komisi Komisi Konstitusi I.
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- tinluli mernperlengkapkan rerou+ !{r* jang berhubungan dengan
s.al-soal tersebut diatas, bersama ini dillmpirtrin:

Lampiran I (Prosedul rapat-rapat Komisi I).
Lamp_iran II (Pembagian waktu (timetable) rapat-rapat Ko-
misi I).

3. I,ampiran III (Naskah-naskah pidato pemandangan umum ba-
bak I mengenai Dasar Negara). 

:4- f,a-mpir_an Iv (Nasliah-naskah pidato pemandangan umum
babak II mengenai Dasar Negari).

Pembahasan 
-persoalan jang mendjadi tugas ,Komisi I sebagai

sudah diuraikan diatas,. ilng-te$gs baru s"mpai pao" pem;.d;;d;:
pemandangan mengenai Dasar Negara, termisuk asasi falsafan ?an
ideologi.

.: Laporln ini telah disahkan oleh rap_at Komisi Konstitusi I pada
langgal I September tahun 195? djam ll.g0.

1.

2.

I(etua,
t.t.d.

Bandung, tanggal g September tahun 1g5?.
Pimpinan Komisi I
. pelapor,
' ' tt.d.

Mr R. H. Kasman Singodimedjo. l. Madomiharna
t.t.d.'

Z. Rd. D.. Soeparta partawidjaja.

saudara Ketua, kemu.dian m,ja akan_ batjakan pula kesimpulan-
kesimpulan_ daripada Panitia Persiapan Konstitusi tdntang nasii 1,le-
gara jang dibatjakan tadi.

Laporen'
Panitia Persiapan Konstitusi

. No.3/PK/K.I/L957
tentang

,,Daser Negare".

A. *ry"i dengan pasal i6 peraturan Tata-te*iu xonstituante maka
dalam rapatnja. paq hnggar 10 september tahun rg5?, panitia
Persiapan Konstitusi terah'rnembentut panitia perapoi, j*g l"l:gota'anggotanja terdiri dari semua Pelapor Komisi-L,iriiii"i"iifr,l. Saudara Madomiharna
2. Saudara Iq._D.- lggp"tt" partawidjaja
3. Saudara R.M. AU ffanshur
4. Saudara Asnawi Said
5. Saudara Mr J.C.T. Simorangkir. 6. Saudara Moenawar Djaelani
7. Saudara Rumani Barus
8. Saudara Gulam.
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Rapat Panitia Pelapol dalam nternbahas pemandangan Unrunr
laporgn Komisi I tentrng ,,Dasar. Negara" dipimpin oleh Saudara Mr
R.H. Kasman SingodirneCjo.

B. Pembahasan Lapor"an Komisi I dalam Panitia Persiapan Konstitusi.

Pemandangan Umum.

Dalam_ rapatnja pacla tanggal rg september tahun lg5?, panitia
Persiapan Konstitusi mengadakan pemandangan umum mengenai La-
poran Komisi I tentang ,,Dasar Negaran'.

Dalam Pemandangan umum tersebut-berbitjara g orang Anggotajang keseluruhannja rnenerima laporan Komisi I tersebut] ddi"gan
pengertian bahwa.rumusan pendapat mengenai ,,Dasar Negara". jing
.dikehe-nda4njr telah tersimpul dalam r ponot dasar peoditiatr jang
berbe_d1be& _r"p"tti telah tertjantum dalam laporan komisi I [ala-
man I Bab II bagian A.

Mengenai rtimusan fendapat jang sama, jang terdiri dari 5 pokok
sepe{i.tertjantum dalam lapolan Komisi I bab II bagian B, iemua
pembitjara-telah menerima rumusan itu pula, bahkan aiie*ai t ar"p"n,
rnudah-mudahan. b"pokok dasar jang sudah sama itu bisa didjadikan
mqdal untrik melantjarkan penjusunan Konstilusi selandjutnja.
_ Ada pembitjara jang pfda pokoknja menerima lapoian komisi I

9.gllgjT..qeaghalapan agar dalam pembahasan lebih lindjut terdapat
Utik-titik;persamaandengan ;penilh toleransi, sehinlga daii pendapat-
pendapat.jang kini masih saiigat berbirda-beha itir fthifiil [ir" did"-
pat sesuatu persesuaian jang dianggap baik oleh semua pitrat<.

:. Ada pula pendapat jang menjetudjui laporan Koniii I dengin
disertai usul pe_rubaEl redaksi pada Bab II baglan A (B pokok da-sar
pendapat) 

_ 
pendapat Ketiga, sehingga mendjadi seperti 6erikut:

ljat (d) mendjadi: ,,Pantja sila sudah tjukup mentjerminkan sifat,
tabiat dan watak Bangsa Indonesia". 

-

$at (e) f9ldjadi: ,,Pantja_S-ila lju\up memberi dasar hidup bagi
Bangsa Indo-nesia _Jang lebih tjendeiung kepada zat Ilahi jarig
banja\ membuka kernungkinan hidup bereligi daripada kepadi
akal pikiran". i

qjat (0 mendjadi: ,,Pantia- sila tjukup memberi djaminan bagi hi-
dup Bangsa Indonesia dalam penggorongan kebangsaan[ja liaat
sempit 

-dan memberi kemungkinan seluas-luasnja untuk mentjari
persambungannja dengan lain-lain umat didunia ini untuk ke.
langsungan hidup kemanusiaannja".

Pada- b-ab II bgg"l B- (Pendapat jang bersamaan) terdapat pula usul
perubahan redaksi sebagai berikut:

ajat -(3)_.diusulka-n- supaja mendjadi:,,Menentukan musjawarat
mendiadi dasar dalam segala peiundingan dan penjelesaian me-
ngenai segala persoalan kenegaraan". -

ajat (4) mendjadi:
,,Mendjamin adanja kebebasan beragama dan beribadat,'.
Ada pula jang mengusulkan agar supaja kata ,,musjawarat" pada

i

I
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ajat (3) diganti dengan kata ,,kedaulatan rakjat" dan kata-kata ,,ke-
bangsaan jang luas" pada ajat (5) diganti dengan kata ,,kebangsaan"
saclja.

Ada jang nrengusulkan agar supaja pada Bab II bagian A (Tiga
pokok dasar pendapat) pada pendapat Kedua ajat (a) ditambah bebe-
rapa kalimat sehingga berbunji:

,,Islam mewadjibkan pemimpin rakjat, pemimpin negara dan
pemimpin pemerintahan penuh bertanggungdjarvab kepada rak-
jat dan kepada Tuhan".
Usul lainnja pada Bab II pendapat Kedua tersebut, supaja ditam-

bah satu ajat lagi ajat (f) sesudah ajat (e) jang berbunji:.
,,Islam tidak berlawanan dengan Panlja Sila ,tetapi lebih sempur'
natt. . .

Disamping usul-usul tambahan dan perubahan redaksi padd
umumnja,pembitjara-pembitjara menambahkan ketegasan'ketegasan
dan pendjelasan-pendjelasan jang lebih luas sebagai alasan dan kete-
rangin pendiriannja masing-masing supaja dapat menerima dan me'
njetudjui laporan Komisi I tentang ,,Dasar Negara".

C. Kesimpulan:
- Setelah mendengar pembitjara-pembitjara dalam membahas la'

poran Komisi I, makl Panitia Pelapor berkesimpulan bahwa Panitia
C. Kesimpulan:
Persiapan Konstitusi dengan tj4tatan-tjatatan tlan uzul-usul jang dire-
giStradi diatas dapat menlrlmi laporin Komisi I tentang ,,Dasar Ne'
gara".

Banduns''*rT:"1tT:ffirr tahun 1e5?'

, Fanitia PersiaPan Konstitusi
Pimpinan Rapat,

Mr R.H. Kasman Singodimedjo..

Pelapor-pelapor:
t.t.d.

1. Madomiharna.
2. Rd. D. Soeparta Partawidjaja.
3. Asnawi Said.
4. Mr J.C.T. Simorangkir.
li. Moenawar Djaelani.
6. Gulam.
7,. Rumani Barus.
8. R.M. Ali Manshur.
Pada waktu pembahasan Laporan Komisi I pada tanggal 19 !up-

tember tahun 1952 ada bebiiapa pembitjara jang mengemqkakan
saran-saran dan pertanjaan-pertanjaan iang mengehendaki pendjelasan
dari Pimpinan Panitia Persiapan Konstitusi. ...
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Hal-hal lain jang perlu dibitjaratum lebih landjut
dalam Panitia Persiapan Konstitusi.

Pada waktu pembahasan Laporan Komisi I pada tanggal 18 Sep-
tember L957 ada beberapa pembitjara jang mengemukakan saran-
saran dan pertanjaan-pertanjaan jang mengehendaki pendjelasan dari
Pimpinan Panitia Persiapan Konstitusi.
1. Ada- seorang Anggota jang mengehendaki agar alasan-alasan per-

ubahan nama pokok soal, jakni dari ,,Ideologi Negara', mendjadi
,,Dasar Negara" sebaiknja dimasukkan dalam laporan dan Ang-
gola itu mengehendaki -agar perubahan tersebut mendapat pen-
sahan dari Panitia Persiapan Konstitusi.

2. Ada Anggota lain jang -mengemukakan 
iilertanjaan-pertanjaan

mengenai pendapat Ketiga (jakni jang mengetrendaki Pantja Sila);
Apakah kesimpulan dari a sampai dengan m telah sepenuhnja
mendapat persetudjuan golongan Pantja Sila dengan tidak ada
pengetjualiannja?
Apakah ada penilaian atau tafsiran jang sama mengenai alasan-
alasan a sampai dengan m itu, ataukah ada perbedaannja? Tidak.
kah ada arti jang bertentangan mengenai alasan m dan alasan i?
Dan andaikata alasan m itu tidak disetudjui oleh golongan Pantja
SiIa, tidakkah lebih tepat menempatkan alasan m itu pada bagian
lain, umpamanja sebagai pendapat ke4?

3. Selandjutnja ada pula seorang Anggota jang beranggapan bahwa
pekerdjaan Komisi I belum selesai, karena itu ia menjarankan
agar sesudah reses diadakan Sidang Panitia Persiapan Konstitusi
lagi, kemudian barulah Sidang Pleno Konstituante.

Bandung, tanggal 19 September tahnn 195?,
Panitia Pelapor

Panitia Persiapan Konstitusi
Pimpinan Rapat

t.t.d.
Mr R.H. Kasman Singodimedjo

Pelapor-pelapor: 
.t.t.d.

1. Madomiharna.
2. Rd. D. Soeparta Partawidjaja.
3. Asnawi Said.
4. Mr J.C.T. Simorangkir.
5. Moenawar Djaelani.
6. Gulam.
7. Rumani Barus.
8. R.M. Ali Manshur.
sekian saudara Ketua, laporan dari Panitia Persiapan Konstitusi

tentang Dasar Negara.

Ketuq: Dengan telah dibatjakannja laporan ini, maka pembitjara-
an boleh dimulai. Tetapi sebelumnja sudah mendjadi kebiasaan dida-
lam tjar4 bekerdja kita ini, sebelum Pemandangan Umum, disusun
suatu Panitid Perumus jang bertugas:

Risalah Resmi
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pertama, merumuskan kesimpulan dari segala pembitiaraan dan
kedua, menjusun dan merentjanakan keputusan dari Rapat Plcno
jang bersifat suatu tugas kepada Panitia Persiapan Konstitusi
tentang soal jang dikemukakan.
Untuk mudahnja saja telah rnenjusun nama 18 orang para Ang-

gota untuk diberitahukan kepada Saudara'saudara sekalian dan untuk
mendapat persetudjuan pada pokoknja, dengan pengertian bahwa
kalau Saudara.saudara jang bersangkutan ingin merubah nama itu,
diberikan kesempatan.
1. Saudara Hardjodinoto,
2. Saudara Enin Sastraprawira,
3. 'Saudara Hadji Zainal Abidin Ahmad,
4. Saudara'Roeslan Moeljohardjo,
5. Saudara K.H.M. Sukri,
6. Saudafa K.H. Masjkur,
7. Saudara Wikana,
8. Saudara Mr Ahmad Astrawinata,
9. 'saudara Mr J.C.T. Simorangkir,

10. Saudara W.A. Rachman,ii. Siuoirr otr b. rrarne ilng say, t'

12. Saudara Mr Hamid Algadrie,
13. Satrdara Firmansjah, ,

L4. Saudara H. Mansur fX, N"gari Basa, l

15. Saudara Prof. S.M. Abidin,
16. Saudara Mr Oei Tjoe Tat,-
17. Saudara Sjdmsoe Harja-Udaya,
18. Saudara Madomiharna.

Saudara-saudara jang terhormat, saja minta persetudjuan Sau-
dara-sautiara, agar supaja Saudara-saudara jang disebut tadi dapat
sokongan rapat untuk duduk sebagai Anggota Panitia Perumus. Kepa-
da Saudara-saudara jang bersangkutan diperkenankan untuk meng-
adakan perubahan nama bila oleh mereka dipandang perlu. Saja kira
pada pokoknja sadja dapat disetudjui oleh Saudara-saudara.

(Rapat: Setudju!).

I\{aksud saja, supaja Saudara-saudara tersebut itu mulai dari se-
karang sudah dapat bekerdja, mengikuti apa jang dibitjarakan oleh
para pembitjara nanti.

Saudara-saudara jang terhormat, jang sudah mendaftarkan ciiri
menurut giliran pembitjara ada 63 orang.

Maksud dari Pimpinan, tidak akan mengadakan pembatasan wak-
tu kepada sekalian pembitjara, sebab daripada pembitjara jang sudah
mendaftarkan itu mungkin sebagian ada djuga jang mengundurkan
ctiri _atau ada djuga jang permintaan waktunja" jang sudah ditetapkan
itu dikurangi. Dan ada djuga jang bisa menjelesaikan pidatonji itu
dengan waktu jang sudah ada pada kita.

- S_ebagai pembitjara pertama, saja persilakan jang terhormat Sau-
dara Suwirjo.
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_ s.yirjo: 
. sauclara Ketua, sidang Konstituante jang teffirmat,

baru sadja saja mendengar, bahw_a djumlah jang akan #rbitj;;;.i;"-
lang h{ Dasar NeggS itu ada 63 orang. Ini suitu bukti, uahwa ioat
Dasar Negara itu adalah soal jang. s_angat berat dan sangat penting.
Maka dari itu soal jang sangat.berat oan sangat penting iti rre^naar.n3a
kita tindjau bersama-sama setjara serieus oan s6tSara jnendalu*.

_Berhubung dengan itu maka Fraksi kami Pariai Nasional Indone-
sia (P.N.I.) ingin membahas soal jang sangat berat dan sangat peniing
itu dengan menugaskannja \:qr.iq ulrgr.in1 otrng Djadi fidri t uni"
dituggskan \ep1d.a_gaj-a sen{ii!, akan tetapi kepalda teueripa 

-f.wrn
dari Fraksi Partai Nasional Indonesia (p.N.I.).

Saudafa Ketua dan Sidang Pleno jang terhormat!
Komisi"Konstitusi I telah melaporkan adanja tiga matjam pendapat
dikalangaq e-ngqotS-a.nggo-tqnja jang telah mentJerminian p1.na.p1rt-
pendapat fraksi-fraksi didalam Konstituante ini, mengenai^ ioeoiogi
atau Dasar Negara.
Tiga matjam pendapat itu ialah:

1. Dasar Negara Sosial-Ekonomi,
2. Dasar Negara Islam,
3. Dasar Negara Pantja Sila.
Saudara KetUa, kiranja sudah tidak perlu dinjatakan lagi, bahwa

Fraksi L".i, Fraksi partai Nasional Indonesia (p.N.I.), *.-ijiir'o.r*
Negara Pantja Sila.

Partai Nasional Indonesia (p.N.I.) adalah suatu partai pembera
Pantja _sila, suatu partai jang mempertahankan dan hendak memper-
tegak dasardasar pantja sita. Datain Kongresnja jang r<e-vrii oiT.-
lla13lg .p?d-e pertengahan tahun 1956 -partai Naionat inaon.ri,
1P.N.r.) telah memutuskan hendak. me-m_pertahankan dasai prni:"-iir"
itu'bagi Negara. Tequblik Indonesia_, aqll* sidang pembuat u;d;g-undang Dasar ini. Jang aasih.psjl,l ditelangkari, atau perlu didF-laskan adalah: mengapa- partai-Nasional Indinesia (F.I\i.i.i d;;1"
sungguh-sungguh, hendak mempertahankan dasar eantja 

-did 
iffi?

saudara Ketua, pendj.elas_an-pendjelasan mengapa partai NasionalIndonesia (P.N-I.) memilih dasar pintja sila, ir<in diberikan olehbeberapa -Alggotr Fraksi kami dalam sibang ini. Masing-masine 
"krnmen gemuk-aka1 persoalannj a ditindj au d ari -sud ut 3 an g ieiir-in-irinrn.

4d.-jang hendak m-enindjlu dari iudut p{rdangi" isram,-;d;J;;g
hendak.menindjau,dari_sudut_pandalgan- Kristei, aoa jang t*riorrmerindjau_dari sudut Hindu Bati, -adi jan-g hendit -ehinE:ru-Jrrisudut, pandangan Sosial-Ekonomi, dari iuairt ilmu pengetahuan hu-kum kenegaraan dan lain-lain.

. Adapun sekarang ini.saja_hendak menindjau dari sudut pandang-
an jang umum sadja dan tiiik beratnja dari sudui pera:uan;il b;;;;,

saudara Kerua dan -sidans llerio..jang_terhoimatj xriri r.riZL-
li1a-merypatja tapo'an Komisi Ko_nstitusi"I jang menjatak"n, titw.didalam.lingkungan Komisi itu telah terdapit fierr".rrn-persamaanpendapat p.engenai ketentuan-ketentuan ,,drsrr^ N;i;r;;;- :;;; il;-djadi pembitjaraan. sekarang ini. persamaan-p.irrrran pendapat itudirumuskan sebagai berikut: ' ------



Semua Anggota jang berbitjara dalam Komisi I itu pada pokok'
nja mempunjai pendapat jang sama mengenai ketentuan-keten'
tuan Dasar Negara. Jakni Dasar Negara itu seharusnja:
1. Sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia,
2. Didjiwai semangat revolusi tanggal 1? Agustus tahun 1945,
3. Musjawarah hendaknja mendjadi dasar dalam segala perun-

dingan dan penjelesaian mengenai segda persoalan kenegara-
, 8tr'' A. Terdjamin adanja kebebasan beragama dan beribadat,
, 5. Berisikan djaminan-djaminan sendi-sendi prikemanusiaan,

kebangsaan jang luas ilan keadilan sosial.
Saudara Ketua, kami bergembira membatia bunji laporan sebagai

jang rumusannja saja kutip tadi, oleh karena menurut peqdapat k?qi,
rumusan-rumusan itu sungguh tepat. Dan saja berpikir, bahwa tiada
seorangpun diantara kita Anggota-anggota Konstituante ini semuanja,
jang tiada menjetudjui ketentuan-ketentuan tersebut. Djuga didalam
kalangan masjarakat ramai, kiranja tiada seorangpun jang tiada me-
njetudjui ketentuan-ketentuan itu.

Saudara Ketua, menurut hemat saja, dari lima matjam ketentuan
sebagai telah dirumuskan oleh Komisi I diatas, dapatlah diringkas
mendjadi satu atau dua ketentuan sadja. Djika diringkas mendjadi
satu, maka ketentuannja itu ialah: Dasar Negara itu harus sesuai de-
ngan kepribadian Bangsa Indonesia. Dan djika didjadikan dua keten-
tuan, maka ketentuannja jang kedua ialah: Dasar Negara itu harus
didjiwai semangat revolusi tanggal 17 Agustus lahug 1945. _P?ptt
diringkas mendjadi satu atau dua ketentuan sadja Saudara Ketua,
oleh karena ketentuan-ketentuan jang lain, iang tiga atau empat itu,
semuanja sudah tertjakup dalam ketentuan ,,sesuai dengan kepriba-
dian Bangsa Indonesia". Ketentuan-ketentuan musjawarah, kebebasan
beragama dan beribadat, prikemanusiaan, kebangsaan jang luas dan
keadilan sosial, semuanja itu telah terkandung dalam ketentuan ,,Se-
suai dengan kepribadian Bangsa Indonesia". Sedang ,,semangat revo'
Iusi tanggal 1? Agustus tahun 1945" adalah ikut menentukan ,,kepri'
badian Bangsa Indonesia sekarang ini". Djadi sebenarnja, apabila
diambil satu ketentuan sadja, ,,sesuai dengan kepribadian Bangsa
Indonesia" sudah tjukup, sebab ketentuan-ketentuan jang lain sudah
tertjakup didalamnja. Ketentuan-ketentuan jang lain itu hanjalah
merupakan perintjian isinja sadja. Tetapi memang perlu dikemukakan
semuanja, supaja lebih djelas.

Saudara Ketua, kami mendjadi lebih gembira lagi membatja la-
poran Komisi I tentang persamaan-persamaan pendapat diatas, karena
setelah kami peladjari benar-benar alasan-alasan dari tiga matjam
pendapat atau tiga matjam pendirian mengenai ideologi Negara itu,
maka ternjatalah, bahwa hanja ideologi atau dasar Pantja Silalah jang
benar-benar mentjukupi sjarat-sjarat atau ketentuan-ketentuan jang
telah dirumuskan tadi.

Dasar Pantja Sila jang benar-benar sesuai dengan kepribadian
Bangsa Indonesia, jang benar-benar didjiwai semangat revolusi tanggal
17 Agustus tahun 1945, jang benar-benar mengehendaki tjara-tjara
musjawarah dalam segala perundingan dan penjelesaian, jang benar-
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benar mendjamin kebebasan beragama dan beribadah, jang benar-be-
nar -berlli aiantl-djaminan prikemanusiaan, kebangsian"jang luas
dan keadilan sosial.

Dan oleh karena _p..ntjl sila jang benar-benar nrentjukupi sjarat-
sjarat atau ketentuan-ketentuan tadi, maka mestinja tiadl se6ran-gpun
rng akan menolak Pantja sila itu didjadikan atau tetap didjadlfuan
Dasar Negara ini.

Dasar sosial-Ekonomi dan dasar Islam djuga tidak djelek. Tapi,
dari alasan-alasan jang telah dikenlukakan dalam Komisi i itu, belim
tertjukupilah sjarat-sjarat atau ketentuan-ketentuan sebagai tersebut
dimuka.

Dasar Sosial-Ekonomi misalnja, mungkin ini sudah didjiwai se-
nrangat revolusi tanggal 17 Agustus tahun 1945, tetapi belum mentju-
kupi sjarat-sjarat sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia, mu-
sjawarah, kebebasan beragama dan beribadat dan lain-lain lagi.

Dasar Islam misalnja lagi, mungkin telah mentjukupi sjarat
ketiga keempat dan kelima, tapi belum nampak mentjukupi sjarat
pertama (sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia) dan sjarat ke-
dua (didjiwai semangat revolusi tanggal 1? Agustus tahun 1945).

Demikianlah Saudara Ketua, djadi sudah nampak, bahwa hanja
4asar Pantja Silalah, jang benar-benar telah mentjukupi sjarat-sjarat
ketentuan-ketentuan Dasar Negara, jang sudah disetudjui oleh seluruh
Anggota Komisi I itu.

Saudara Ketua dan Sidang Pleno jang terhormat, sebelum saja
memberi pendjelasan lebih djauh tentang tepatnja dan harusnja Pan-
tja sila itu tetap didjadikan Dasar Negara kita, lebih dulu saja hendak
mengemukakan setjara singkat, apakah tugas jang sebenarnja dari
Konstituante kita ini.

Namanja sudah menundjukkan tugasnja, Konstituante adalah
badan untuk membuat atau menetapkan undang-undang Dasar bagi
satu negara. Konstituante itu dibentuk apabila ada suatu-negara baru
berdiri, atau apabila asas-asas dari undang-undang Dasar suatu Ne.
gara suclah tidak terpakai samasekali dan harus diganti dengan asas-
asas jang lain.

Terang Saudara Ketua, bahwa tugas Konstituante adalah untuk
meneta-pka1 atlu membuat Undang-undang Dasar bagi Negara jang
sudah berdiri, bukan untuk merentjanakan satu undang-undang- Da- .

sar bagi satu Negara jang baru hendak didirikan, atau jang 6elum
berdiri.

Tgga,s dari Konstituante &ita ini adalah untuk menetapkan (mem-

!q"t) _u_ndang-undang Dasar bagi satu Negara jang sudah [erdiri pula,
jrF$ _Undang-uldang Dasar bagi Negara Republik Indonesia ]rng
telah_ berdiri sedjak Proklamasi Kernerdekaan tahun 194s. Djadi bukan
untuk membuat undang-undang Dasar bagi satu Negara jang belum
berdiri, bukan untuk_satu Negaia jang masih dalam alam likiian kita
semuanja, atau pula bukan bagi suatu Negara jang lain.
_ - Jang h-en_dak dibuatkan undang-undang Dasarnja adalah Republik
Indonesia,- bukan karena asas-asas dari Undang-unding Dasar Sernen-
tara Republik Indonesia tidak terpakai samasekali dan hams diganti

i
l
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dengan asas-asas jang iain, melainkan karena undang-undang Dasai,jang tetap belum ada. Jang ada baru undang-undang b.ra. j;nt ilr-
sifat sementara.

_ saudara Ketua, undang-undang Dasar sementara lgs0 djuga
f,yd?h.menjeb_utkan tugas Konstituante jang demikian tadi. Jit<ii
oseDull(an ctalam pasal lB4 jang bunjinja demikian:

,,Konstituante lsio"ng pemniat unoing-una"nt'basar; bersana-
saqa dengan Pemerintah selekasJekasnJa menetapkan unclang-
undang Dasar Republik Indonesia lang ltan rn.ris*tiil; t;-
d3ng-undang Dasar sementara ini". blaai suitah-iegas, tugas
Konstituante kita ini adalah menetapkan (membuatl lindatrg-in-
dang.Dasar 

-bagi satu negara jang iudah'berdiri, jakni'ne'grm
Republik Indonesia.
Bukan untuk membuat undang-undang Dasar bali sesuatu negara

llil'_1!1u bagi satu negara jang iasih birada diaafim ang.n-"n?n
Kna semuanja, satu aegara jang masih dalam chajal, bukait

Malah menurut bunji pasal-184 undang-undang Dasar Sementara
1950 tadi, pembuatan uirding-undang Dasai itu iifat dilakukan oleh
Konstituante sendiri, melainlan haius dilakukan bersama-sama de-
lgan Pemerintah._ Pengan 

pemerintah apa? Tidak rain adalah A;grtr
Pernerintah Republik Indonesia puta jang sudal nerairi i.a:rr,1.*-gal 17 Agustus tahun 1945.

. .Boleh djuga dirumuskan, bahwa tugas dari Konstituante kita ini
hanj alah- untuk memperleng-kapi Negara- Republik I;d;;;i;- i rnJ rr-dah berdiri sedjak tinggal-l? Agustus tahun 1945, densan satu un-
gqng'ul glng Dasar j ang t_etap- sebagai pengganti Undang-rlndairg Dasar
l-lll" 1950 jang masih beriifat s"ernenta?E. T"t; Konstituante kitalnl samasekari bukan untuk mendirikan satu nelara baru.

saudara Ketua dan sidang pleno j11s te.f,ormat, sesudah saja
:iTF^s-y:q :.,143 singkat.renra"ng tggas" K;iliitu;;te i<ita ini,- mariaseKarang sa]a akan menuturkan setjara singkat pula tentang keadaanNegara Republik Indonesia jang hend.r. oir""!f.;i ;;;il; il;;ft.undang Dasar jang tetap itu'.

saudara Ketua,, \egara !.enubrit Indonesia kita ini, meskipun
P:llt mempunjai Undaig-undang Dasqr j*tt.trp, bukannja masih
5os!{rg, belum m empun j ai ideologi atau ueium'"i.iriifii"i orr,h urturberdiri_nj a. Tidak. saudara _Ketur,"Nugri, ilpobuf il donesia j an g hen-dak dilenqt3pt dengan 

-undang-uno1ni 
-il:;;l;;g 

htap ini sudahmempunjai ideologi, surlah memounja!-dasa. uniufu.raiiinSa. D;;;,.
*g:*l Republik Indonesia itu srioiri;.;il6 ilft berdirinja tahun
J!e.s {utg.sampai sekarang ini. Dan dasarnja-itu" suaan sanjat k;;i,ialah Pantja Sila!
I oleh karena itu saudara Ketua, kita semua Anggota Konstituante
i1i tjdat' usah lepot mentjarikrn Di*, Negara ;"r,i tr"ru. Karena da-
l?I ialg baru itu mungkin sekali lernlahiSii"ir- L'"r.lamatan ,"g;;
Stt tnj,-Sebagai telah terkenal diseluru! dd6l;;-Dasar NegaratariRepubiik Indonesia ini adalah pantja Sila. 

-_- ---' '

- Pantja sila adatah dasar atau icieologi w.g"r, Republik Indonesiaselama ini. Dan tiada seorangpuo pernrli*.n-g"trL"n, brh*, icreorogi
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atau dasar Pantja Sila ini sudah tidak telpakai samasekali, sehingga
perlu diganti.

Memang ada suatu suara jang menjatakan kurang puas dengan
Dasar Pantja Sila, tetapi tiada seorangpun jang berani menjatakan,
bahwa asas-asas dasar Pantja Sila itu sudah tidak terpakai. Bahkan
ideologi Pantja Sila itu sudah disumpah-setia oleh setiap pendjabat
Pemerintah, oleh setiap anggota Polisi dan oleh setiap anggota Tentara
kita. Bahkan sering didengung-dengungkan suara, bahwa Tentara kita
tiada rnempunjai ideologt jang lain, selain ideblogi Negara Republik
Indonesia, jakni ideologi Pantja Sila. Tentara Republik Indonesia ha-
nja setia kepada ideologi Pantja Sila itu, tidak suka setia terhadap
kepada ideobgi jang lain-lain.

Saudara Ketua, tidakkah akan mernbahajakan keselamatan nega-
ga kita, kalau kita para Anggota Konstituante sekarang ini, karena
merasa berdaulat penuh untuk menetapkan Undang-undang Dasar itu,
lantas begitu sadja hendak mengubah atau mengganti Dasar Negara
jang disumpah-setia oleh alat-alat negara semuanja dan djuga oleh
pemuda'pemuda serta sebahagian besar rakjat Indonesia itu?

Saudara Ketua, tidak sadja alat-alat negara kita dan sebagian
besar rakjat Indonesia, melainkan djuga dua orang tokoh nasional kita
Rung Karno dan Bung Hatta, jang oleh masjarakat ramai diharapkan
aktif dalam tjatur politik negara kita, pulih kembali dalam perwu-
cljudan Dwi-Tungga1 seperti dihari-hari revolusi tahun tr945 dulu, jang
menjatakan bahwa dasar Pantja Sila itu adalah sesuai dengan kepri-
badian Bangsa Indonesia serta didjiwai oleh semangat revolusi tanggal
17 Agustus tahun 1945, serta jang merupakan djaminan bagi kesela-
matan bangsa dan rakjat Indonesia. Pernjataan jang demikian ini ter-
sirat dalam Pernjataan bersama Soekarno-Hatta tanggal 14 September
tahun 195?.
Pernjataan Bersama Soekarno-Hatta itu, alinea pertama'berbunji de-
mikian:

.,Bahwa kami bersama atas nama Bangsa Indonesia pada tanggal
1? Agustus tahun 1945 telah menjatakan Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia".

Selandjutnja alinea ketiga berbunji sebagai berikut:
,,Bahwa Pantja Sila, jang ditjantumkan dalam Mukaddimah Un-
dang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 194b,
adalah djaminan hakiki bagi seluruh rakjat Indonesia, untuk te-
tap berkehidupan bebas dan merdeka, adil dan makmur.
Saudara Ketua, demikianlah kata-kata dalam pernjataan Bersama

Soekarno-Hatta itu. Dua orang tokoh nasional Indonesia, jang pada
tanggal 17 Agustus tahun 1945 atas nama Bangsa Indonesia seluruhnja
memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, jang lantas melahirkan
Negara Republik Indonesia, jang oleh Konstituante hendak dilengkapi
dengan Undang-undang Dasar jang tetap itu. Saja ulangi sekali lagi
saudara Ketua, kata-kata kedua tokoh nasional kita itu: bahwa Pantja
Sila adalah djaminan hakiki bagi seluruh rakjat Indonesia untuk tetap
berkehidupan bebas dan merdeka, adil dan makmur.

Apakah artinja ini Saudara Ketua? Ini berarti, menurut kejakinan
Bung Karno dan Bung Hatta, bahrva apabila Pantja Sila dibuang, maka
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akan tidak adalah djaminan bagi seluruh rakjat Indonesia, untuk tetap
berkehidupan bebas dan metdeka, adil dan makmur. Artinja lebih
landjut, apabila Pantja Sila itu ditinggalkan, maka akan hilanglah ke-
bebasan dan kemerdekaan Rakjat Indonesia dan tidak akan terwudjud-
lah masjarakat jang adil dan makmur.

Oleh karena itu Saudara Ketua, walau betapapun djuga baiknja
Dasar Negara Sosial-Ekonomi dan Dasar Negara Islam, sebagai jang
digambarkan oleh jang mempunjai pendapat-pendapat itu, namun bagi
Negara Republik Indonesia jang sekarang ini, dasar Pantja Sila itu
tidak dapat diganti dengan salah-satunja. Bagi Negara Republik In-
donesia kita ini, dasar Pantja Sila tidak dapat diganti dengan jang lain,
dengan dasar Sosial-Ekonomi atau dengan dasar Islam, oleh karena
dasar Pantja Sila itulah jang tetap untuk Negara Proklamasi tanggal
17 Agustus tahun 1945, sebagaimana nanti masih akan saja djelaskan
lebih landjut.

Dengan pernjataan jang demikian tadi Saudara Ketua, tidaklah
berarti bahwa Konstituante tidak berhahs;nembitjarakan soal Dasar
Negara.

Tidak, samasekali tidak Saudara Ketua! Ifu adalah hak Konsti-
tuante, bahkan mendjadi kewadjibannja, mendjadi tugasnja. Kalau
Konstituante tidak membitjarakan tentang Dasar Negara, malah salah,
malah berarti tiada mendjalankan kewadjiban atau fugas jang sebe-
narnja. Konstituante wadjib membitjarakan soal Dasar Negara. Kon-
stituante mempunjai kewadjiban untuk mengetahui, untuk mempela-
djari, untuk memikirkan dan untuk menetapkan. Dan kalau perlu
untuk merubah atau untuk menggantikan samasekali apa jang sudah
ada, djika jang sudah ada itu ternjata tidak tjotjok dengan keperluan
Negara Republik Indonesia.

Dengan pernjataan sebagai diatas, hanjalah saja maksudk4n, su-
paja para Anggota Konstit'uante pertama-tama mengetahui bahrva
Negara Republik Indonesia kita ini telah mempunjai ideologi atau
dasar jang kuat, jakni Pantja Sila. Sesudah mengetahui lantas mem-
peladjari dan memikirkan. Kalau perlu mengubah rumusannja, disem-
purnakan!

Pada Anggota Konstituante sudilah rnenginsjafi dan suka menge-
tehui, bahwa berdirinja Negara Republik Indonesia kita ini sudah
mempunjai dasar jang kuat! Djanganlah hendaknja para Anggota
Konstituante mempunjai pikiran, bahwa tugas Konstituante adalah
mendirikan negara baru. Tugas Konstituante adalah hanja memper-
lengkapi Negara Republik Indonesia ini dengan Undang-undang Dasar
jang tetap. Dan Negara Republik Indonesia ini telah mempunjai dasar
jang kuat, jakni Dasar Negara Pantja Sila.

Saudara Ketua dan Sidang Pleno jang terhormat, perkenankanlah
sekarang saja mengutarakan sedikit sedjaiah Pantja Siia jang Saudara-
saudara sekalian telah memaklumi, tetapi sungguhpun demikian sedikit
uraian tentang sedjarah itu perlu saja kemukakan disini untuk mudah
menetapkan, apakah dasar Pantja Sila ini boleh dan patut untuk di-
ganti atau tidak.
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saudara Ketua, sedjarah Pantja sila itu sangat pandjang. Jakni
sedjarahnja dalam rangkaian perdjuangan'Bangsalnd6nesii. Sedjarah
Pantja sila_ hampir sama plndjangnja dengan sedjarah perdjuangan
Bqngs3 In-donesia, sedjak djaman dahulu sampai sekara-ng iiri. sa5a
tidak hendak menguraikan sedjarahnja jang sahgat pandjang itu. rii-
sini saja hanja hen4_?k mengemukakan sementara jang sekiranja lantas
segera dapat didjadikan pertimbangan bagi sidang plino Konslituante,
untuk mengambil keputusan, apakah dasar Pantja sila itu boleh dan
perlu diganti atau tidak.

Saudara Ketua, buku ,,Lahirnja Pantja Sila" berisi pidato Bung
Karno dimuka sidang Badan Penjelidik usaha-usaha Persiapan Kemer-
d_ekaan, pada tangal I Djuni tahun 1tx5. Dalam pidatonja iluhh Bung
Karno pertama kali mempergunakan istilah ,,Pantja Sila", sebagai
satu dasar falsafah negara, atau sebagai satu weltanschaung untuk
tlidjadikan Dasar Negara Indonesia Merdeka, jang telah akan didiri-
kan. Satu filsafat kenegaraan atau satu weltanschauung jang dapat
diterima dan disetudjui ole! seluruhnja jang hadir dalam Ciaang taai,
satu dasar falsafah negara jang dapat mempersatukan seluruh keku-
atan Bangsa Indonesia.

Oleh karena kenjataan jang demikian ini, maka orang mudah
berpiki! bahwa pad? tanggal 1 Djuni tahun 1945 itulah paham atau
filsafat Pantja Sila dilahirkan.
_ Pikir_an jang demikian menurut pendapat kami kurang benar.
Mgmang b_enar istilah ,,Pantja Sila" baru dikemukakan pada tanggal
I Djuni tahun 1945, tetapi isi adjaran-adjaran Pantja sila sudah lima
diketemqkan, atau lebih tepat: tumbuh dan berkembang, dalam kan-
rlungan Ibu Pertiwi Indonesia ini.

bukan pentjipta dari Pantja Sila itu.
Pantja sila terdjadi bukan karena ditjiptakan, melainkan karena

tumbuh dan berkembang sendiri dalam pangkuan Ibu Pertiwi Indo-
nesia. Beliau hanja menernukan atau menleta-hui adjaran-adjaran pan-
tja Sila itu dalam kandungan Ibu Pertiwi Indonesia tadi.

Bung Karno menggali-gali kandungan Ibu Pertirvi dan lantas
tertemuilah mustika filsafat, jang selandjutnja harus didjadikan dasar
dari berdirinja Negara Indonesia Merdeka, jakni filsafat ,,Pantja sila".

Tidak hanja dalam tahun 1945 itu sadja Bung Karno menggali-gali
kandungan Ibu Pertiwi Indonesia, melainkan sedjak sebelum taliun
1920 dulu. Dan diantara tahurr-tahun 1927 dan tahun 1gBB, telah ba-
njaklah isi kandungan Ibu Pertiwi Indonesia itu jang diketemukan
olehnja dan lantas dikemukakan kepada chalajak ramai.

Antara tahun-tahun ini telah dikemukakanlah oleh Bung Karno isi-
isi adjaran sebagai jang terdapat dalam adjaran-adjaran Pantja sila
itu, meskipun dikala itu istilah Pantja Sila belum diketeniurkan.-Misal-
nja sadja adjaran-adjaran jang rlikala itu dirumuskan sebagai adjaran
sosionasionalisme dan sosiodemokrasi.

Demikianlah Saudara Ketua, djadi menurut sedjarahnja, bukan
Negara Republik Indonesia lebih dulu lahir, kemudian disusul oleh
lahirnja filsafat Pantja sila iang mendjadi Dasar Negara, melainkan
sebaliknja: filsafat Pantja sila lebih dahulu lahir, kemudian disusul
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ole-h berdilinjq negara_ Republik Indonesia jang mempergunakan fil-
safat Pantja Sila itu sebagai dasarnja.

Menurut sedjarahnja, ideologi pantja sila itu lebih-dutu dikete-
nru,k11 lahir,,tumbuh dan berkembang-dan kemudian lantas dapat
meiahirkan negara Republik Indonesia. Lahir, tumbuh dan berkem-
bangnja_ Pantja. Sila _jang_ dibawa -oleh perkembgrrgan perdjur"grn
l3angsaIndonesia,sedjakdahulukalasampaisetaiarigini.

. singkatnjar..bukan Negara Republik Indonesia jang melahirkan
paham ralljf $la, melainkan paham pantja sila jang mElahirkan Ne-
gara'Republik Indonesia. .j;

Memang, menuru-t sg$jryah dari-berdirinja hampir semua negara-
Irgg?rq ba1u, dapatlah dinjatakan, bahwa birkan riegaranjalah "iang
lebih dulu berdiri, lantas diberi dasar (ideologi ,-melaiikan aasrr.ii"u
ideologinja dulu dikembangkan dan lantas.d'apat melatriika*rr!"i,baru: :

' . -gegitql"h sedjarllr be.rdir_inJa Negara Amerika'serikat dulu,:"5s-
gitulah sedjarah Lerdirinjalggrrt Sovjet uni, b€gitulah seajlrat
berdirinja.N.eg_ara Republik-!3kjat riongtiok (R.R.T.),-begitulah j.aj"-
rah berdirlrua Neggra P'epublik India dan Pakistan, begititah sediaritr
berdirinja Negara 4efunl\ Mesir gan tggitu pula iecljarah betaiInJ"
negara-negara jang iain didunia ini, baik dulti maupuir sekarang. 

d

oleh karena itu, mau tidak mau Dasar Negara-jang baru f,erdiri
harus sesuai dengatp.?h"T jang menggerakkai, sarirpa"i negara baiu
tadi dqplt berdiri. Djika daCarnja fida[ sesuai,'itu b'erarti "siratu 

ke-
gagalan dari perdjuangan ideologi tadi.

ha.rys PanJja sila,jebab paqary pantja sita inltah jan! menggerakkan.
s-ehing_ga Negara {epublik Indonesii ini berdiri. bjifia Dii;- N&;;a
dari.Negara Republik Indonesia tidak lagi pantja sila, *it. -i*g
demikian itu berarti kegagalan perdjuangin paham rantia sita,'ilatr-
kan kegagalan perdjuanlai persituan Baigsa titi.

Paham Pantja sila adalah merupakan resultante dari semua ke-
kuatan perdjuan"gan kemerdekaan Bangsa lnoonesia sea:ak dahulu
sampai.sekarang ini. Itutah sebabnja, maka pantja sila riapat mem-
pe_rsatukan seluruh tenaga perdjuangan Bangsa In"ctonesia Oan menge-
rahkan djalan kekuatan jang bertemu itu pada satu djurusan. 

- o-

Resultante dari seluruh kekuatan Bangsa Inclonesii-lah jang dapat
mewudjudkan f.emerdekaan legal? setraring 

-ini. -iiur.rn 
rrinji k;i"-

atan adjaran-adjaran Islam dan djuga buka"n hania kekuatan soiiai-
Ekonomi belaka. oteh karena itu tgn_-ia pantja Sila" pulatrh 6ti.prtyltul, .didjadikan dasar dari berdiriirSa Negara Republik'tnaondsia
kita ini.

Djikl Dasar .Negara -Republik Indonesia tidak lagi pantja .sita,mafl itu berarti, tidak Ladia gagalnja perdjuangan pahim rrnf1" sii.,
nrelainkan- d_:qsa berarti gagatnSa ferijuairgan-persatuan ningi" in-
donesia. oleh karena itu djika ctasar eairtSa -sita oiganti dengari'dmrt
lain, maka s_qja chawatir at<iuatnia adalair perpetjihan Barigsa Indo-
ne.sia, selandjutnja petjah-belahnja Negara'Repuutit lndonEsia jang
sekarang ini.
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saudara Ketua dan sig.ang.Pleno jang terholmat, sekarang sedikit
perintjian isi dasar-dasar Pantja sila itu, sangkut-pautnja deigan se-
djarah perdjuangan Bangsa Indonesia, untuk meriundjrikkan, "bahwa

pahaln Pantja Sila itu benar-benar merupakan resultanle dali kekuat-
an-kekuatan perdjuangan Bangsa Indonesia sedjak dahulu sarnpai
sekarang ini. Chususnja perdjuangan untuk mentjapai kemerdekian
bangsa dan mernbangun masjarakat jang adil dan 

-mikmur.

Menurut buku ,,Lahirnja Pantja sila", runtutan sila-silanja itu
adalah demikian:

1. Dasar Kebangsaan, 2. Dasar prikemanusiaan, B. Dasar Demo-
krasi (musjawarat), 4. Dasar kesedjahteraan dan b. Dasar ke-Tu-
hanan Jang l\{aha Esa.

_ Runtutan jang demikian tadi diubah oleh piagam Djakarta,
dengan menempatkan sila ke-T\rhanan Jang Maha Esa mend3aai sita
pgrtama. Dan runtutan inilah jang lantas dipergunakan dalam ilIukad-
dimah undang-undang Dasar, sementara tahun 1g4b dan dalam Mu-
kaddimah Undang-undang Da6ar sementara tahun l94g dan tahun 1950
ini, dengan sedikit perubahan susunan kalimatnja sadja.
1) Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara .tahun 194b me-

njebutkan begini:
,,............ dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia,
jang tgrbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia jang
berkedaulatan rakjat dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan jang
Mahq Esa, kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indone-
sia dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan
dalam_permusjawaratan, perwakilan serta dengan mewudjudkan
suatu keadilan sosial baSi seluruh rakjat Indonesia".

2) undang-undang Dasar sementara tahun 1g4g Republik Indonesia: Serikat (R.I.S.) sama dengan Undang-undang Dasar Sementara
tahun 1950.

3l Sedang Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara tahun 1gb0
menuliskan demikian:
,,Maka demi ini kami menjusun kemerdekaan kami itu dalam su-

atu piagam Negara jang berbentuk Republik-kesatuan, berdasarkan
ke-Tuhanan Jang Maha Esa, prikemanusiaan, .kebangsaan, kerakjat-
an dan keadilan sosial, untuk. mewudjudkan kebahagiaan, kesedjahte-
raan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masjarakat dan Negara
hukum Indonesia Merdeka jang berdaulat sempurna".

Demikian runtutan-runtutan Pantja sila itu beserta sementara
susunan kata-katanja.

Saja tidak hendak membitjarakan runtutan serta susunan kata-
katanja. Soal ini bagi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) tidak merupa-
kan soal jang prinsipiil. Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) tidak kebe-
l?t?n, dilt q runtutannja i{u diubah-ubah dan susunan kata-katanja
diubah-ubah pula, diperbaiki atau disempurnakan. Jang merupakan
soal prinsipiil bagi kami adalah isinja, adalah adjaran-adSaran Pantja
Sila itu.

saudara Ketua, sekarang sedikit perintjian isi dasar-dasai Pantja
sila itu, runtutannja dengan sedjarah perdjuangan Bangsa Indonesia,

t
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jang lantas dapat nrembuktikan, bahwa Pantja Sila itu benar-benar
nierupakan resultante dari kekuatan-kekuatan perdjuangan Bangsa
Indonesia sedjak dahulu sampai sekarang ini.

Untuk mendjelaskan jang demikian itu, saja akan membikin run-
tutan lain. Dan kebetulan, runtutan jang hendak saja pergunakan ini
sama dengan runtutan jang dipergunakan oleh Kijai Fakih Usnr'an dari
Ittadjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi), dikala itu sebagai Men-
teri Agama, waktu menerangkan Pantja SiIa itu dimuka Pendeta-pen-
deta Kristen dan Kepala-hepala Agama lainnja di Gunung Sitoli (Nias),
pada tanggal 13 Maret tahun 1953. (Runtutan Kijai fakih Usman itu
saja dapati dalam buku ,,Demokrasi Pantja Sila" tulisan Sajuti Melik).
Runtutannja adalah demikian:

1. Kebangsaan, 2. Kerakjatan, 3. Keadilan, 4. Prikemanusiaan
dan 5. Ke-Tuhanan .Iang Maha Esa.
Bukan maksud saja untuk menaruh sila ke-Tuhanan Jang Maha

Esa dibelakang sendiri, didalam runtutannja nanti. Saja bikin runtutan
demikian, sebagai halnja Kijai Fakih Usman, hanja untuk memu-
cahkan pendjelasannja sadja, setjara chronologis, meagikuti djalan
pikiran perdjuangan Bangsa Indonesia.

Runtutan sebagai diatas mudah dipergunakan untuk memberi dja-
s'aban atas pertanjaan jang setjara berturut-turut akan timbul dipikir-
an orang banjak. Dan runtutan pertanjaannja adalah sebagai berikut:
1. Bangsa Indonesia berdjuang mati-matian untuk mendirikan suatu

Negara Merdeka. Negara apakah jang hendak didirikan itu?
Djawabannja: Negara jang dahulu berada dibawah kekuasaan!

Negara Kebangsaan Indonesia jang meliputi selu-
ruh kepulauan Indonesia jang dahulu berada dibawah kekuasaan Be-
landa. Negara Nasional dari Bangsa Indonesia, oleh Bangsa Indonesia
dan untuk Bangsa Indonesia seluruhnja, jang meliputi seluruh Wilajah
Indonesia tadi. Tidak dibagi-bagi oleh adania beberapa suku bangsa
serta keturunan dan oleh adanja matjam-matjam agama jang dipeluk-
nja. Negara Nasional jang berdaulat penuh!
2. Npgara Nasional jang diperdjuangkan tadi adakah dasarnja?

Djawabnja: Dasarnja adalah kerakjatan, demokrasi, kedaulatan
rakjat. Negara Nasional ini atlalah milik seluruh rakjat (Warga-Nega-
ra) Indonesia, dikuasdi dan diatur oleh rakjat seluruhnja pula, jang
diperdjuangkan oleh Bangsa Indonesia bukan hanja kemerdekaan
bangsa, melainkan jang lebih penting lagi adalah kemerdekaan rak-
jatnja. Negara Nasional Indonesia ini adalah milik seluruh rakjat
Indonesis, bukan hanja segolongan Bangsa Indonesia sadja. Negara
oleh rakjat, dari rakjat dan untuk rakjat. Rakjat jang benar-benar
merdeka, tidak didjadjah oleh bangsa sendiri, rakjat jang benar-benar
dapat mempergunakan Hak-hak Asasi Manusia jang sepenuhnja.
3 Negara Nasional atas dasar kerakjatan. Lantas, apakah tudjuannja?

Djawabnja: Keadilan-sosial, terwudjudnja masjarakat jang adil
dan makmur. Masjarakat, dimana setiap warganja dapat merasakan
kebahagiaan hidup lahir-bathin. Tidak ada tindas-menindas, baik djas-
maniah maupun rochaniah, baik lahir maupun bathin.

Tidak ada pertentangan antara satu golongan dengan golongan
jang lain, tidak ada tjuriga-mentjurigai dan lain'lainnja. Malahan se-
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muanja hidup rukun, tolong-menolong, bantu-rnembantu, bergotong-
rojong.
4 Apakah tjara untuk memakmurkan rakjat itu tidak pandang dja-

lan asal maksudnja terlaksana, het doel heiligt de middlleh?' 
Plgaimanakah pendiriannja terhadap bangsa-baigsa lain didunia
ini? Djika bangsa dan Negara Indonbsia tClah kuat, apakah tidak
ada pikiran untuk memperluas daerahnja dan mendjadjah bangsa
lain?

- Diawabnja: Tidak! Bangsa Indonesia mengerti akan prikemanu-
siaa-n dan Negara Nasional Indonesia memperglnakan prikemanusia-
an itu.

Bangsa Indonesia mengenal keadilan dan Negara Nasionat Indo-
nesia berdasarkan keadilan pula. Bangsa Indonesia tidak mau didjadjah
oleh bangsa asing. Dan seterusnja Bangsa Indonesia djuga tidak mau
rnendjadjah,bangsa lain. Bangsa Indonesia memegang teguh prike-
manusiaan dan prikeadilan!
5. Mengapa diperlukan dasar prikemanusiaan dan prikeadilan?

Djawabnja:-Karena Bangsa Indonesia itu pada umumnja pertjaja
akan adanja Tuhan Jang Maha Esa. Bangsa Indonesia mengakui, bahwa
dirinja adalah rnachluk Tuhan. Bangsa Indonesia dilahirkan didunia
oleh ?uhan, bukan tersedia untuk mendjadi tindasan (djadjahan) bang-
ga- lqn, t-api djuga tidak disuruh supaja mendjadjah bangsa lain, mb-
lainkan disuruh supaja hidup damai, rukun, toiong-menolong, bantu-
membantu, djuga terhadap bangsa-bangsa lain. Bangsa Indonesia
mengakui dan merasa,.bahwa segala tjita-tjitanja hanja akan dapat
ditjapai dan terlaksana, apabila sesuai dengan ketentuannja dan diri-
dhai oleh Tuhan. Karena segala sesuatunja tidak dapat terlepas dari
kodrat Tuhan.

Saudara I(etua, demikianlah runtutan jang saja kemukakan diatas
dapat dipergunakan untuk memberi djawaban terhadap pertanjaan-
pertanjaan jang timbul didalam pikiran orang banjak. Dan djawaban-
dlawabannja itu sernuanja menundjukkan, bahwa Pantja Sila itu be-
nar-benar merupakan resultante dari kekuatan-kekuatan, perdjuangan
Bangsa Indonesia selama ini.

Saudara Ketua dan Sidang Pleno jang terhormat, pokoknja sadja
Republik Indonesia jang hendak kita lengkapi dengan Undang-undang
Dasar jang tetap ini sudah mempunjai dasar (ideologi) jang kuat.
Ideologi Reputlik Indonesia jang sudah ada ini djuga sudah mentju-
kupi sjarat-sjarat atau ketentuan-ketentuan jang lima matjam, sebagai
jang telah mendjadi pendapat seluruh Anggota Komisi I. Bahkan
hanja ideologi negara jang sudah ada itulah satu-satunja Dasar Negara
jang telah mentjukupi ketentuan-ketentuan tadi

Djadi tidak perlulah kita repot-repot mentjari Dasar Negara jang
lain. Kewadjiban kita sekarang, hanjaiah memperbaiki atau menjem-
purnakan rumusan Dasar Negara jang sudah ada tadi, bukannja meng-
gantinja dengan Da.gar Negara jang lain, jang belum tentu tjotjok
dengan kepentingan Republik Indonesia sendiri.

Sebenarnja telah banjaklah perdjuangan Bangsa Indonesia selama
ini merintis'djalan serta meninggalkan hasitnja, jang lantas memudah-
kan pekerdjaan Konstituante ini.
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Tidak sadja perdjuangan Bangsa Indonesia telah mendapatkan
dasar atau ideologi Negara jang harus dipergunakan, melainkan djuga
telah banjak mendapatkan hasil-hasil jang lain jang positif. Misalnja
sadja hasil ketentuan ,,Wilajah Negara Republik Indonesia". Konsti-
tuante sudah tidak perlu bersusah-pajah mentjari-tjari, manakah ke-
tetapan Wilajah Republik Indonesia itu, sebab perdjuangan Bangsa
Indonesia sampai sekarang ini telah menetapkan wilajahnja itu. Se-
hingga Konstituante tinggal merumuskan sadja.

Misalnja lagi ketentuan tentang ,,Bahasa Negara". Perdjuangan
Bangsa IndoneSia djuga sudah dapat menghasilkan ketentuan ,,Bahasa
Negara", ,,Bahasa Nasional", ,,Bahasa Resmi" atau ,,Bahasa Persatuan"
itu. "

.Konstituante tinggal merumuskannja sadja,
Selandjutnja, tentang ,,Bendera Negara", tentang ,,Lambang rtrls-

gara" tentang ,,Lagu kebangsaan" dan lain-lain _lagi._Semyanja sudah
dihasilkan oleh perdjuangan Bangsa Indonesia dan Konstituante ting-
gal merumuskan sad;a. Sudah boleh dipastikan, bahwa ,,Wilajah Ne-
gara" haruslah meliputi seluruh Wilajah Indonesia jang dimasa lam_pau

dikuasai oleh pendjadjah Belanda. Sudah boleh dipastikan, bahwa

,,Bahasa Negara" adalah Bahasa Indonesia. Sudah boleh dipastikan
bahrva ,,Bendera'Negara" adalah ,,Sang Merah Putih". Sudah boleh
dipastikan bahwa ,,Lagu Kebangsaan Indonesia" adalah ,,Lagu Indo-
nesia Raya".

Sudah boleh dipastikan bahwa ,,Lambang Negara" adalah ,,Bhin-
neka T\rnggal lka" dan lain-lain lagi.

Demikianlah Saudara Ketua, djika'kita runtutkan ketentuan-ke'
tentuan diatas itu semua, maka mau tidak mau ,,Dasar Negara"
haruslah,,Pantja Sila" pula!

Kami tidak menjatakan, bahwa Dasar Negara Sosial-Ekonomi dan
Dasar Negara Islam itu tidak baik. Tapi terang, adjaran iang dua inr
tidak merupakan resultante dari seluruh kekuatan perdjuangan Bang-
sa Indonesia. Dasar Islam sadja dan dasar Sosial-Ekonomi sadja belum
terbukti dapat mempersatukan seluruh kekuatan perdjuangan Ba_ngsa

Indonesia. Jang sudah terbukti dapat mempersatukan adalah dasar
Pantja Sila itu! Adjaran Sosial-Ekonomi seperti jang diadjukan oleh
Frakii Pembela Proklamasi (Murba) dan adjaran Negara Islam seperti
jang diadjukan oleh Fraksi-fraksi Islam, semuanja adalah !{t<. !1qi
iemuanja- itu djuga sudah tertjakup dalam dasar Pantja Sila. Oleh
karenanja, dengan:Dasar Negara Pantja Sila itu apa jang dimaksudkan
oleh golongan Fraksi Pembela Proklamasi (Murba) dan oleh golongan
Fraksi-fraksi Islam telah tertjakup.

Saudara Ketua, sebagai penutup saja berharap, mudah'mudahan
Dewan Konstituante ini achirnja mengambil keputusan jang bidjaksa-
rra ialah: Menetapkan dasar Pantja Sila sebagai Dasar Negara! Disini
letak keutuhan dan tudjuan bangsa kita lahir bathin.

Saudara Ketua, seperti apa jang telah saja katakan diatas, ialah
sesudah saja masih ada lagi beberapa kawan dari Partai Nasional In-
donesia (P.N.I.) jang akan menindjau soal ini dari beberapa sudut
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sehingga lengkaplah pendirian dari Fraksi Partai Nasional Indonesia
(P.N.L) mengenai Dasar Negara ialah Panjta Sila.

Sekian.

Ketua: Saja persilakan jang terhormat Saudara Ir Sarkiman.

Ir Sakirman: Saudara Ketua, oleh karena beberapa Anggota dari
Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) jang bersedia akan berbi-
tjara dalam Pemandangan Umum babak per[arna malam ini tidak djadi
berbitjara, maka pembitjaraan saja akan memakan waktu satu djam.

Saudara Ketua, Sidang jang terhormat, dengan tetap menginsafi'br:tapa pentingnja Sidang-Jidang Pleno Konstitulnte jang telad lalu,
maka dapatlah kiranja dengan setjara tidak berlebih-lebihan saja kata-
kan bahwa Sidang Pleno sekarang ini, jaitu Sidang Pleno III Konsti-
tuante tahun ini adalah sangat penting,.djika tidak hendak dikatakan
sidang jang terpenting dalam sed;arah pembuatan Konstitusi, seperti
jang beberapa hari jang lalu dikatakan oleh salah-satu 'harian jang
progresif di Djakarta.

Sidang Pleno ke-III Konstituante ini adalah sangat penting karena
ia dilangsungkan pada saat-saat Konstituante memperingati hari ulang
tahunnja jang pertama, dimana Rakjat Indonesia pada umumnja dan
kaum pemilih chususnja sedang bertanja-tanja, sampai kemanakah
sudah Konstituante selama satu tahun ini dapat menghasilkan buah
pekerdjaannja jang sesuai dengan harapan negara dan masjarakat.

Sidang Pleno ke-III Konstituante ini adalah sangat penting karena
ia mulai membitjarakan atjaranja jang sangat penting jaitu ,,Dasar
Negara" tepat pada hari genap satu tahun umur Konstituante dan
oleh karena itu djuga tepat pada hari Pahlawan jang sedang diperingati
diseluruh Indonesia dengan segala chidmat dan hormat. Pembitjaraan
soal ,,Dasar-dasar Negara" jang dimulai tepat pada hari Pahlawan ini
telah menimbulkan pertanjaan-pertanjaan dikalangan rakjat jang luas,
apakah Sidang Konstituante ini akan dapat mengambil keputusan-
keputusan mengenai Dasar-dasar Negara jang sesuai dengan tjita-tjita
para Pahlawan jang telah gugur mendahului kita sebagai Kusuma
Bangsa, jang sesuai dengan djiwa dan semangat Revolusi Agustus dan
sesuai dengan keinginan jang luas dan mendalam daripada massa
Rakjat, jaitu keinginan supaja Konstituante menetapkan Pantja Sila
sebagai Dasar Negara.

Sidang Pleno Konstituante sekarang ini Saudara Ketua, adalah
sangat penting, karena ia dilangsungkan dalam suasana, dimana selu-
ruh negeri sedang berusaha keras untuk melaksanakan hasil-hasil
I\{unas (Musjawarah Nasional), termasuk mewudjudkan kerdjasama
Soekarno-Hatta atas dasar Pernjataan-bersamanja.

Pernjataan bersama itu dasarnja djelas dan tegas sekali, jaitu di-
samping kesatuan Republik Indonesia. adalah Pantja Sila. Dalam hu-
bungan ini, bagian terbesar Rakjat Indonesia jang masih suka melihat
kerdjasama Soekarno-Hatta atas dasar kesatuan Republik Indonesia
dan Pantja Sila, djuga bertanja-tanja Saudara Ketua, apakah Kon-
stituante akan dapat memperkuat ataukah sebaliknja akan merusak
atau melemahkan dasar kerdjasama Soekarno-Hatta seperti jang te-
lah diputuskan oleh Musjawarah Nasional (It{unas) itu.
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Saudara Ketua, Sidang jang terhol'mat, rneskipun Sidang pleno
sekarang ini belum mengambil lieputusan tentang Bentuk Pem--erintah
jang akan kita tetapkan dalam undang-undang Dasar kita, akan tetapi
dari L-a.poran_Panitia Pelapor PanitiiPersiapan Korrstitusi mengenii
pekerdjaan Komisi III, sudahlah dapat 0iamlit kesimpulan seliara
pasti, bahwa senua Anggota Konstituante dari partai, aliran dan- go-
longan manapun djuga menjetudui Repubiik sebagai Bentuk peme-
rintah dan tidak ada seorangpun jang menuntut supaja keradjaanlah
jang harus kita tetapkan sebagai Bentuk Pemerintah. Ini saudara
Ketua, adalah sesuai dengan tuntutan massa Rakjat, sesuai dengan
tuntutan Revolusi, dengan djiwa daripada Proklamasi tanggal 1? Agus-
tus tahun 1945 kita dan sikap jang bertentangan dengan tuntuian
Proklamasi Agustus itu akan digilas oleh rodanja sedjarah.

Akan tetapi Saudara Ketua, sekali kita sudah memutuskan bahwa
Bentuk Pemerintah kita adalah Republik, maka hal ini membawa suatu
konsekwensi atau pertanggungan-djawab sedjarah jang berat.
Sebab sebagaimana telah dinjatakan oleh Presiden Soekarno dalam
pembukaan Konstituante, tepat setahun jang lalu, maka kata ,,Repu-
blik", asalnja ialah ,,Res Publica", jang berarti ,,Kepentingan umum",
bukan kepentingan satu individu bukan kepentingan satu golongan
bukan kepentingan satu kelas. Berkatalah Presiden Soekarno selan-
djutnja: ,,Dalam banjak Republik didjamandjaman jang lampau dan
dalam beberapa Republik jang baru saja lihat dengan mata sendiri
dalam perdjalanan saja keluar negeri baru-baru ini, maka negara-
negara Republik itu tidak berisi Res Publica, tidak berisi kepentingan
umum jang berarti kepentingan bersama, .melainkan berisi kepen-
tingan satu kelas, kepentingan satu golongan".

Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.L) dapat menjokong se-
penuhnja pengertian jang telah diberikan oleh Presiden Soekarno ten-
tang kata Republik itu dan pengertian jang demikian itu memang
sudah lama mendjadi kompas bagi Partai Komunis Indonesia (P.K.L)
dalam memperdjuangkan djiwa dan semangat daripada undang-undang
Dasar Republik Indonesis jang akan kita buat ini. Dua tahun jang
IaIu, dalam Pemilihan Umum untuk Anggota Konstituante, Partai Ko-
munis Indonesia (P.K.l.) telah menjatakan sikapnja jang djelas kepada
Rakjat umumnja dan kaum pemilih chususnja, bahwa Partai Komunis
Indonesia (P.K.I.) tidak akan memperdjuangkan Undang-undang Dasar
rtntuk negara proletar, tetapi Partai Komunis Indonesia {P.K.I.) djuga
tidak akan menjetudjui usaha-usaha dari golongan manapun untuk
menjusun suatu Konstitusi negara kapitalis atau negara feodal. Djuga
Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) menolak Konstitusi jang hanja me-
menuhi kebutuhan-kebutuhan hanja dari satu golongan atau aliran
sadja tiaiarn masjarakat, jaitu misalnja Konstitusi nasionalis, Islam,
Kristen, Katholiek dan lain-lain oleh karena hal ini bertentangan de-
ngan arti jang sewadjarnja daripada Res Publica, bertentangan dengan
cljiwa dan semangat Revolusi Agustus.

Konstitusi negara kapitalis Saudara Ketua, atau negara feodal se-
betulnja sudah tidak mendjadi persoalan lagi, karena pikiran untuk
membentuk Konstitusi kedua matjam negara itu sudah dikalahkan
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12 tahun jang lalu baik didalam ,,Badan Penjelidik" usaha Persiapan
Kemerdel<aan" jang dibentuk oleh Pemerintah militer fasis Djepang
pertengahan tahun 1945, maupun diluar Badan itu jaitu dalam uentu[
Pernjataan-pernjataan dan tulisan-tulisan dalam beberapa surat kabar
antara lain harian Asia Raya dari ,,Angkatan Baru" suatu gerakan jang
rnentjerminkan keinginan dan tjita-tjita golongan luas pemuda revo-
lusioner dan demokratis anti fasis jang kemudian ternjata mengambil
bagian jang vital dan menentukan dalam Revolusi Agustus tahun 194b.

Kalau dibawah antjaman dan tekanan bajonet kaum militeris
Djepang, baik,,Badan Penjelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan" mau-
pun ,,Angkatan Baru" sudah setjara definitif bisa mengalahkan pikir-
an-pikiran jang ingin membentuk negara feodal atau negara kapitalis,
aCalah sangat tidak masuk akal, r4alahan bisa dikatakan adalah suatu
pengchianatan djika sekarang sesudah Republik Indonesia berdiri le-
brh dari 12 tahun masih ada orang jang mempunjai pikiran-pikiran
sedemikian itu.

Djuga tidak mendjadi persoalan lagi pembentukan Konstitusi
nasionalis, Kristen, Katholiek dan apalagi Konstitusi komunis. Sebab
sebagaimana dapat kita batja dari laporan Komisi I jang sudah disah-
kan oleh Panitia Persiapan Konstitusi'maka kaum nasionalis, kaum
Kristen Katholiek, kaum Komunis dan sebagian golongan Islam kese-
muanja, sudah menjatakan menerima Pantja Sila, Saudara Ketua se-
bagai Dasar Negara kita, berdasarkan alasan-alasan jang pada umum-
nja sama dan tidak berbeda-beda, jaitu bahwa mereka itu baik go-
longan nasionalis, golongan Kristen, Katholiek, maupun Komunis
insaf dan sebagian golongan Islam insaf bahwa Pantja Sila adalah
satu-satunja dasar jang bisa diterima oleh bagian terbesar djika tidak
hendak dikatakan oleh semua golongan dalam masjarakat Indonesia
dan oleh karena itu, maka Pantja Sila adalah satu-satunja dasar
jang bisa memenuhi segala logika dan konsekwensi daripada makna
Res Publica.

Sesungguhnja Saudara Ketua, didjaman Revolusi kita telah meng-
alami saat-saat sedjarah dimana Republik jang telah kita proklamasikan
itu telah memenuhi tugasnja sebagai n-epubtit<, diman-a makna Res
Publica benar-benar mendjadi realitet jang tjukup dikalangan massa
Rakjat jang sedang ber-revolusi.-Pada 

tahun-ta[un Revolusi Agustus, kita semua telah menundjuk-
kan sikap bersedia memberikan pengorbanan jang sebesar-besarnja,
pengorbanan djiwa dan raga, untuk kepentingan negara, untuk ke-
pentingan umum.

Pada tahun-tahun Revolusi Agustus, kita tetah menundjukkan
sifat-sifat patriotik dan heroik, keberanian dan kepahlawanan jang
luar biasa dalam menghadapi serangan biadab daripada agresi tentara
imperialis Be,landa jang dibantu oleh tentara imperialis Inggeris de-
ngan persendjataannja jang sangat lengkap dan modern.

Pada tahun-tahun Revolusi Agustus, kita telah mendemontrasikan
kebulatan dan kesatuan tekad serta tindakan-tindakan kita dalam ben-
tuk front persatuan nasional bersendjata jang luas dan jang metiputi
semua golongan dan lapisan masjarakat, dengan tidak memandang

Risalah Rcsmi

257



perbedaan aliran politik dan ideologi, agama dan kejakinan hidup,
sukubangsa, kedudukan sosial, sekse dan lain-lain.

Pada tahun-tahun Revolusi Agustus, kita telah menundjukkan
kepada dunia luar, bahwa bangsa dan rakjat Indonesia bukanlali suatu
bangsa jlng berdjiwa fasis, tctapi adalah suatu bangsa jang dalam
keadaan Revolusi bersendjata masih djuga sanggup mempertihankan
djalan demokrasi, jaitu dengan membentur Komite Naiional pusat
dan Komite-komite Nasional Daerah, sebagai suatu badan perw'akilan
dan permusjawaratan dimana Rakjat Indonesia jang patriotik berusaha
dengqn s_qkuat tenaga untuk memetjahkan soatr-soal ketata-negaraan
dengan djalan musjawarah.

Djuga kita telah menundjukkan kepada dunia Internasionar, bah-
na Bangsa Indonesia tidak berkebangsaan jang sempit dan tidak ber-
pendiriantahwa revolusi bersendjata adalah satu-satunja djalan untuk
nremetjahkan pertentangan kepentingan antara kita dan B-elanda. Hal
ini telah dibuktikan dari kenjataan bahwa disamping djalan perlawan-
an dan pertempuran bersendjata, kita djuga menempuh semua saluran
irrternasional, terutama Perserikatan Bangsa Bangsa (P.B.B.), jang
bisa membuka djalan penjelesaian setjara damai daripada masblah
kemerdekaan kita. Pengalaman telah berkali-kali membuktikan bahwa
kaum kolonialis Belandalah jang memang tidak suka melihat tertjapai-
nja penjelesaian masalah kemerdekaan kita dengan djalan damai.

Dan achirnja Saudara Ketua, pengalaman selama tahun-tahun
Revolusi, telah menundjukkan, bahwa fita telah menghirup udara
Revolusi jang tidak mengandung ratjun permusuhan disebabkan oleh
perbedaan kejakinan hidup ataupun agama, tetapi sebaliknja malahan
suatu udara jang mengandung unsur-unsur untuk saling menghormati
dan menghargai Agama dan kejakinan hidup, sehingga terdjaminlah
kebebasan dan kemerdekaan penuh bagia setiap warga-Negaia untuk
memeluk Agama dan mengikuti kejakinan hidup mereka masing-ma-
sing.

_. - Dan apakah sebabnja Saudara Ketua, mengapa Republik kita
didjaman Revolusi telah memainkan peranan jang tregitu penting dan
menentukan sesuai dengan tuntutan rakjat banjak supaja nepuutit<
kita itu benar-benar memenuhi tugas-tugas sedjarahnia sebagai Res
Publica?

- M.r_kipun harus diakui, bahwa banjak faktor jang menjebabkan
bangsa dan Eakjat Indonesia telah menarik setjara-konsekw6n logika
dari makna Res Publica itq, sehingga Republili kita merupakan llat
dit_angan rakjat untuk berdjuang nretawan agresi tentara'imperialis
Bela_nda, untuk berdjuang guna kepentingan bangsa dan tanah 

-air, 
un-

t-qk kepentingan -urnum, akan tetapi kenjataan menundjukkan bahu'a
ciantara b_anjak faktor itu ada satu faktor jang penting dan menentu-
kan jaitu_Pantja sila. Pantja sila jang beberapa saat se-belum meletus-
n_ja Revolusi Agustus dalarn rapat,,Badan renletioitc usaha persiapan
Kemerdekaan" pada tanggal 1 Djuni tahun 194b, telah dinjatakan dleh
Bung Karno sebagai dasar daripada Negara Indonesia dalam suatu
formulasi jang terdiri dari lima 

-pasal, jaitu:
1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Piikemanusiaan.
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Mufakat atau Demokrasi.
Kesedjahteraan sosiai.
Ke-Tuhanan jang berkebudajaan atau Ke-Tuhanan jang ber.
budi luhur atau Ke-Tuhanan jang hormat-menghormati satu
sama lain.

Setelah Revolusi tanggal l? Agustus tahun 1945 melahirkan Re-
publik Indonesia maka Pantja Sila dengan mengalami sedikit perubah-
an dirumuskan dalam Undang-undang Dasar Sementara Republik
Indonesia tahun 1945, sebagai berikut:

1. Ke-Tuhanan Jang Maha Esa.
2. Kemanusiaan Jang Adil dan Beradab.
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjasanaan dalam

Permusjawaratan, Perwakilan serta dengan mewudjudkan
suatu:

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakjat Indonesia.
Djadi djelaslah Saudara Ketua, bahwa Revolusi Agustus jang

menurut hukumnja berwatak nasional anti imperialisme dan demokratis
anti feodalisme dan jang telah melahirkan suatu negara jang benar-
benar Res Publica, tidak dapat dipisah-pisahkan dengan Pantja Sila,
ja, sebaliknja Saudara Ketua, malahan dapat dikatakan bahwi Revo-
Iusi Agustus tahun 1945 dimulai dengan Pantja Sila.

Tentang hubungan antara Pantja Sila dengan Revolusi Agutus,
Dr K.H. Dewantoro dalam bukunja ,,Pantja Sila" mengatakan: ,,Isi
atau adjaran Pantja Sila rnempunjai arti pula jang sangat penting,
bila kita hubungkan dengan petjahnja revolusi nasional kita jang di
pelopori oleh kaum pemuda diseluruh kepulauan Indonesia. Isi Pantja
Sila membuktikan, bahwa perdjuangan rakjat kita, jang memuntjak
dalam bentuknja Revolusi,,in optima forma", revolusi senjata-njatanja,
sekali-kali bukanlah suatu perdjuangan jang kosong dan hanja untuk
mengatjau atau merusak, sekali-kali bukanlah extremisme daripada
avonturiers", jakni bukan meradjalelanja watak luar biasa dari gerom-
bolan-gerombolan jang tak bertanggung-djawab, bukan samasekali.

Revolusi kita sebaliknja adalah benar-benar revolusi untuk me-
musnakan pendjadjahan kolonial, baik dalant sifatnja jang imperialis-
tis, maupun jang kapitalistis: Revolusi kita adalah pembalikan djaman
dan keadaan, berdasar kepada kenjataan dan bersandar atas perhi-
tungan, baik moril maupun materiil. Revolusi kita adalah pemberon-
takan jang bersiasat dan merupakan puntjak perdjuangan kita sedjak
tahun 1908.

Demikianlah Saudara Ketua, gambaran Saudara Dr Kijai Hadji
Dewantoro seorang pemimpin nasionalis kita jang djudjur dan kon-
sekwen, tentang arti daripada Revolusi Agustus dan dengan demikian
djuga tentang arti daripada Pantja Sila sebagai faktor daripada Re-
volusi Agustus.

Dan berkatalah almarhum Dr K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat
dalam kata-pengantar buku ketjil: ,,Lahirnja Pantja Sila", bahwa Pan-
tja Sila adalah suatu Denpkrasi beginsel jang mendiadi Dasar Negara
kita, jang mendjadi Rechts ideologie Negara-kita; suatu beginsel jang
telah meresap dan berurat-berakar dalam djiwa Bung Karno dan jang

3.
4.
5.
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telah keluar dari djiwanja setjara spontan, meskipun Sidang (maksud-
nja sidang Badan Penjetidik Usaha Persiapan Kemerdekaan) ada diba'
wah penilikan jang keras dari Pemerintah Balatentara Djepang.
Memang djiwa jang berhasrat merdeka, tidaklah rnungkin dikekang-
kekang.

Dalam Sidang Pleno Konstituante jang baru lalu, almarhum Sau-

dara Ki Mangunsarkoro telah menguraikan diuga setjara ringkas tetapi
djelas perkembangan daripada sedjarah perdjuangan kemerdekaan
nasional kita jang memuntjak dalam suatu revolusi bersendjata pada
bulan Agustus tahun 1945.

Kemerdekaan Negara jang kita miliki sekarang ini (demikianlah
Saudara Mangunsarkoro almarhum) adalah hasil perdjuangan seluruh
rakjat kita diwaktu jang telah lampau. Seluruh rakjat kita dengan
dipelopori oleh partaipartai politik dan diperkuat oleh segala perge'
rakan kebangsaan, baik jang bersifat keagamaan, kebudaiaan, sosial
dan ekonomi. Semua mereka itu merupakan suatu gerakan rakjat jang
menrbawa tjita-tjita kemasj arakatan j an g bermatj am-matj am tjoraknj a,

tetapi semuanja mengehendaki kemerdekaan tanah air lebih dulu.
Dengan tertjapainja kemerdekaan itu, dapaUah tjita-tjita kemasjara-
katan jang bermatjam-matjam itu mulai diwudjudkan.

Tjita-tjita kemasjarakatan dan keagamaan iang nampak pada
pergerakan kebangsaan itu, seakan-akan terhimpun dalam suatu ru-
rnusan ideologi negara dengan nama Pantja SiIa. Pantja Sila itu ber-
clasarkan lima pokok jang dapat memberikan kebahagiaan kepada
manusia, dua pokok hidup kebahagiaan bathin ialah ke-Tuhanan dan
Prikemanusiaan dan tiga pokok hidup kebahagiaan lahir ialah Ke'
bangsaan, Kedaulatan Rakjat dan Keadilan Sosial", demikian almarhum
Saudara Mangunsarkoro.

Lepas dari persoalan setudju atau tidaknja dengan definisi jang
riiberikan oleh Saudara Mangunsarkoro tentang Pantja Sila dalam
hubungan dengan ideologi negara, dapatlah kiranja ditarik kesimpulan
<lari uraian almarhum Saudara Mangunsarkoro bahwa Pantja Sila
adalah merupakan pendjelmaan daripada konfergensi semua tjita'tjita
sosial dan keagamaan jang diperdjuangkan oleh senlra partai dan
organisasi rakjat didjaman kolonial dulu,

Berdasarkan pengalaman kita selama 12 tahun ini tentang praktek
ciaripada Pantja Sila pada umumnja dan sila ke-Tuhanan Jang Maha
Esa chususnja dan laporan Komisi I mengenai pendapat jang bersa-
maan, angka 4 jang berbunji ,,Mendjamin adanja kebebasan beragama
dan beribadat" dan huruf m daripada pendapat jang mengehendaki
Pantja Sila sebagai Dasar Negara jang mengatakan: ,,Pantja Sila men-
djamin kebebasan berkejakinan hidup" (Laporan Panitia Persiapan
Konstitusi No. !/PK/L957, halaman 21 dan jang telah disahkan dalam
rapat Panitia Persiapan Konstitusi tanggal 26 September tahun 1957),
maka sebetulnja Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) menginginkan su-
paja sila ,,ke-Tuhanan Jang Maha Esa", diganti dengan sila ,,Kemer-
dekaan Beragama Dan Berkejakinan Hidup". Formulasi ini ketjuali
lebih bersifa* ilmiah, tjotjok dengan pengalaman serta kebutuhan dan
lebih sesuai dengan pikiran-pikiran jang hidup dalam Komisi I dan
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Panitia P,ersiapan Konstitusi, sebetulnja djuga lebih tepat djiwanja
clengan idee jang orisinil Bung Karno mengenai sila ke-Tuhanan jaiiu
Ke-Tuhanan jang hormat menghormati satu sama lain.

Tetapi Saudara Ketua, djika dengan sila ke-Tuhanan Jang Maha
Esa m,emang benar-benar tidak dikandung maksud paksaan-paksaan
dan perkosaan-perkosaan terhadap agama-agama dan kejakinan lain,
djadi prakteknja pada pokoknja seperti 12 tahun Republik Indonesia
demi penghormatan kami kepada kaum monotheis dan kaum polytheis
jang mengakui adanja kekuasaan tunggal jang meliputi seluruh ke-
kuasaan, b_agian dan demi kelantjaran sidang-sidang Ronstituante ma-
ka Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) dalam sidang pleno ini menjata-
kan bersedia menerima Pantja Sila tanpa perubahan atau perbaiian.

Pantja Sila Alat perdjuangan.
Saudara Ketua, tentang bagaimana kita semua jang menjetudjui

Pantja sila, seharusnja menggunakan Pantja sila seiagai alat-perdju-
angan praktis, pendapat orang tidaklah selalu sama.

_4dr jang berpendapat bahwa Pantja Sila itu tjukup disandjung-
sandjung sadja dengan menulisnja dalam bagian Mukaddimah- daii
Konstitusi kita,-dengan menganggapnja sebagai suatu dalil jang ke-
ramat dan sewaktu-waktu dapat digunakan untuk kepentingan potitit<
golongannja, kalau perlu untuk memetjah-belah persatuan nasional
kita, .!al mana sangat bertentangan dengan djiwa dan semangat pan-
tja Sila itu sendiri.

Mereka jang berpendirian sernpit terhadap Pantja. Sila itu, ma-
l{rln _menganggap Pantja sila sebagai milik monoporinja sendiri dan
tidak bisa menghargai golongan lain jang turut memperluas front pan-
tja sila trrrut memperluas dan memperkuat Dasar-dasar Negara kita.

Belakangin ini misalnia terdengar suara-suara gelagak orang-
orang dari golongan tertentu jang mengatakan bahwa partai Komunis
Indonesia (P.K.I.) menerima Pantja SiIa katanja karena terpaksa, ja ma-
lahan ada djuga jang mengatakan bahwa garis politik parlai Koinunis
Indonesia (P.K.I.) sebetulnja bertentangan dengan djiwa pantja sila
dan oleh karena sikap Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) menerima
Pantja sila katanja hanjalah merupakan suatu sikap pura-pura sadja.

Mengenai suara-suara mereka jang demikian itu dan- jang paha
hakekatnja sama dengan suara-suara mereka jang anti pantji si-lai dan
mentjoba menutup-nutupi sikap anti Pantja sila dengan menghambur-
hamburkan tuduhan-tuduhan dan tidak mengenal malu terhadap partai
Komunis Indonesia (p.K.I.), partai Komunii Indonesia (p.K.Ij hanja
bisa mendjawab bahwa garis Politik Partai Komunis Indonesia (p.K.l.)
3dal.1!r terang dan djelas dan tidak ada hal-hal jang disembunji-sem-
bunjikan.

Aalasan-alasan Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) untuk menerima
P_antja sila sudah kami terangkan dengan djelas dimuka dan alasan-
alasan itu akan merupakan dasar bagi pedoman politik partai Komunis
Indonesia (P.K.I.) dalam membela dan melaksanakan pantja sila da-
lam praktek.

_idr lagi pendapat lain jang menganggap pantja sila sebagai alat
perdjuangarr, tetapi tidak tahu bagaimana 

-m-enggunakan 
setjari tepat
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Pantja sila itu sebagai alat untuk mewudjudkan tudjuan Revolusi dan
mendj-adi marah atau putus asa, djika ada orang alau golongan lain
jang dianggapnja mendjadi pelopor Pantja sila dan jang tidak bisa
m.enggunakan setjara tepat, djuga Pantja sila itu sebagai alat per-
djuangan.

Diakui misalnja oleh mereka, bahwa pantja sila selama Revorusi
PgTang memiliki watak-watak revolusioner tetapi kemudian telah
liehilangan watak-watak ini dan telah mendjadi rea-ksioner dan b
fr$.l kenjataan-kenjataan ini mereka tidai< suka lagi menerima

berda-
Pan-

tja Sila sebagai Dasar Negara.
Dalarn hal ini, Fraksi Partai Komunis Indonesia (p.K.I.) sependi

rian dengan Fraksi Partai Kristen Indonesia (parkindo) jang berpen-
dapat lnhwa ,,kalau hingga kini belum tertjapai oteti tita suatu
masjarakat jang adil dan makmur, maka bukantahltu karena kesalahan
Pantja Sila an sich, tetapi karena kesalahan-kesalahan daripada pelak-
gpa-qelrsana Pantja Sila". Dan selandjutnja,,,ditindjau-dari sudut
histori Revolusi kita, maka dapat kita piiahkan raht5a sila dari
p_e1istiry-a tanggal 17 Agustus tahun 194b dan Revolusi ian! aitSetuskan
olehnja" (Laporan Panitia Persiapan Konstitusi No. 

-ttFl<t[gt?, 
ha-

laman 50).

.S.4?ng begitulah Saudara Ketua, kalau selama Revolusi Agustus
Pantja sila telah menundjukkan kemampuannja untuk memiinkan
rol jang besar i"lqh karena kesanggupan dan kemampuan dari semua
gofon-gan dan lapisan masjarkat Indonesia jang setii kepada pantja
sila dan siap sedia melaksanakannja dalam-praktek, kaliu perlu db-
lgan pengorbanan-pengorbanan jang sebesar-besarnja. Dan lialau ada
iang mengatakan bahwa Pantja sila sesudahnja Revolusi telah men-
djadi alal dari kaum reaksi untuk memaksakan politik reaksioner
mereka dalam bentuk Konperensi Medja Bundar, maka hal ini dise-
babkan dis_amping perbuatan-perbuatan ihianat dari kaum reaksi cliuga
karena- kekurangqn-kekurangan dan kesalahan-kesalahan aari pitriti
pembela Pantja sila itu sendiri. Dan apakah pantja sila dikemirdlan
hari-akan 

-m?.mpu ,memenuhi fungsinja lebagai alai perdjuangan rak-
ijt, ttal _igi djuga lergantung daiipada kita semua, pembera-[embela
Pqnlja sila dan tidak terganlung ikepada kaum reit<ii jang memang
tidak suka kepada Pantja SiIa.

soalnjg sekarang, ialah apakah pantja sila setjara obiektif me-
ryalg s l4ah bisa dikatakan memenuhi sjarat-sjarat untuk didjadikan
alat perdju.angan guna mewudjudkan tuntutan 

-Revolusi 
Agustus jang

lnti impelialisme dan anti feodarisme, guna mervudjudt<ai xeaditair
Sosjal, sebagai s_uatu sistim sosial-Ekonomi jang bisa mendjamin ke-
makmuran dan keb_ahagiaan kulturil dan m-ateiiit jang meiata dika-
langan massa jang luas

Partai Komunis Indonesia (p.K.I.) mendjawab pertanjaan ini
setjara_ pasti dan positil: Pantja Sila memenuhi sjarat-sjarat itu.

-sebabnja ialah, djika_ Pantja sila itu dinilai daii beniuknja sadja
s.auQra Ketua, maka sudah terang bahwa sila Keadilian soiial djn
sila- KeraUatan merumuskan setjara pokok sistim sosial-Ekonomi oin
sistim politik negara kita sila Kebangsaan dan prikemanusiaan ma-
sing-masing merumuskan setjara pokok politik persatuan dan keutuh-
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an nasional anti imperialisme dan anti feodalisme dan politik luar ne-
geri jang demokratis dan damai, sedangkan sila ke-Tuhanan, suatu
unsur jang chusus kita djumpai dalam alam kehidupan Indonesia
merumuskan suatu ketentuan adanja djaminan tentang kebebasan
heragama dan berkejakinan hidup. (Ralat pidato Presiden dalarn
Sidang pembukaan Konstituante dan ajat (m) pendapat jang mengehen-
daki Pantja Sila sebagai Dasar Negara).

Tetapi Saudara Ketua, kita bukan sadja bisa menilai Pantja Sila
dari sudut bentuknja, tetapi dan terutama djuga dari sudut isinja,
djiwanja dan semangatnja.

Tentang isi jang desungguhnja, tentang djiwa dan semangat Pan.
tja sila dikatakan oleh Bung Karno dalam rapat ,,Badan Penjetidik
Usaha Kemerdekaan Indonesia":

,,Djikalau saja peras jang lima mendjadi tiga dan jang tiga men-
djadi satu, maka dapatlah saja satu perkataan Indonesia jang tulen,
jaitu perkataan ,,gotong-rojong". Negara Indonesia jang kita dirikan
haruslah negara gotong-rojong! Alangkah hebatnja! Negara Gotong.
rojong.

Gotong-rojong adalah suatu paham jang lebih dinamis dari ,,ke-
keluargaan".

Marilah kita menjelesaikan karjo, gawe, pekerdjaan, amai ini
bersama'sama! Gotong-rojong adalah pembantingan-tulang bersama,
pemerasan keringat bersama, perdjuangan bantu-binantu bersama.
Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagia-
an semua.

Hologis-kuntul baris buat kepentingan bersama! Itulah Gotong-
rojong". Ja, Saudara Ketua, paham gotong-rojong jang bukan sadja
dinamis, tetapi progresif dan revolusioner dan jang 12 tahun jang lalu,
dibawah antjaman dan tekanan bajonet militer fasis Djepang telah
dikemukakan setjara terang dan tegas oleh Bung Karno, kini telah
nnentjapai tingkatan-tingkatan jang lebih tinggi, jaitu tingkatan-ting-
katan dimana paham itu dengan setindak demi setindak telah men-
djelma mendjadi realitet, mendjelma mendjadi Konsepsi Presiden.

Terutama diantara golongan-golongan jang menerima Pantja Sila,
dus djuga Gotong-rojong sebagai Dasar Negara kita, hendaknja dja-
ngan lagi ada pikiran-pikiran jang menurut kata Presiden baiu-
baru ini pada peringatan Hari Pemuda, immoril karena telah dihinggapi
oleh penjakit main sikut, main sengkelit dan main isolasi terhadap
golongan lain.

Pendeknja saudara Ketua, Fraksi Partai Komunis Indonesia
(P.K.t) jakin bahwa Pantja sila didalam masa transisi ini, jaitu masa
peralihan dari djaman setengah kolonial dan setengah feodal-kedjaman
nasional, kedjaman kemerdekaan penuh ditapangan politik dan eko.
nomi seluruh Indonesia, bisa merupakan alat jang penting dan me-
nentukan dalam perdjuangan untuli mentjapai t<emakmurin dan ke-
bahagiaan jang meluas dikalangan rakjat-b-anjak. Dan alat ini akan
meme-nuhi tygql sedjarahnja, apabila semua golongan pembela pan-
tja s!fa,_ $ari qliran potltik, ideologi dan agama minapin djuga bisa
mendjadikan Pantja sila sebagai tamanaatjuan atiu staoi6n na-
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sional dimana golong-golongan itu bisa berlomba-lomba setjara damai
dan demokratis memberikan prestasi dan arnal sebesar-besarnja untuk
menindas setiap gerakan pemetjah-belah bangsa dan negara, untuk
memperluas dan rnemperteguh front persatuan nasional diseluruh
tanah air dan untuk melaksanakan tuntutan-tuntutan Revolusi Agustus
tahun 1945.

Marilah kita terima Pantja Sila setjara aklamasi.
Saudara Ketua, dari Laporan Komisi I jang telah disahkan oleh

Sidang Panitia'Persiapan Konstitusi jang baru lalu, dapailah kita lihat
adanja tiga pendirian mengenai Dasar Negara jang sedang kita per-
soalkan sekarang ini, jaitu:

1. pendirian jang mengehendaki Pantja Sila,
2. pendirian jang mengehendaki dasar Sosial-Ekonomi dan
3. pendirian jang menginginkan Islam sebagai Dasar Negara.
Mengenai pendirian jang kedua ini saja tidak hendak berbitjara

pandjang-pandjang, karena bukanlah tempatnja disini untuk berdebat
dengan Saudara jang terhormat Anggota Fraksi Pembela Proklamasi
(Murba) dalam Kornisi I tentang apa artinja ideologi menurut teori
Marxis dan djuga karena bukanlah maksud kita disini untuk mem-
perluas bidang-bidang perbedaan pendapat antara golongan jang satu
dengan golongan jang lain, malahan sebaliknja untuk mempersempit
bidang-bidang itu dan mengusahakan sebanjak mungkin tertjapainja
titik-titik pertemuan diantara pendapat-pendapat jang berbeda-beda
itu.

Tentang pendirian (2) dan pendirian (bukan ideologi) (1) sebe.
tulnja tidak terdapat perbedaan jang prinsipiil, karena sebagai dite-
rangkan diatas dalam Pantja Sila djuga tertjakup dasar Sosial-Ekonomi
dan dasar politik, sebagaimana jang dimaksudkan oleh jang terhormat
Saudara Anggota Fraksi Pembela. Proklamasi (Murba) tersebut. Djadi
kalau Fraksi Pembela Proklamasi (Murba) dan fraksi-fraksi lainnja
jang menjokong pendirian (2) tidak menolak dasar kebangsaan, pri-
kemanusiaan atau internasionalisme menurut istilah Bung Karno dan
kalau Fraksi Pembela Proklamasi (Murba) dan lain-lain itu tidak
menolak adanja djaminan tentang kebebasan beragama, maka Saudara
Ketua, tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan pendirian ke-
dua itu, sehingga tinggal ada dua pendirian jaitu dari golongan
Pantja Sila dan golongan Islam. Pendapat Partai Komunis Indonesia
(P.K.I.) mengenai soal Is1am sebagai Dasar Negara itu setjara terper-
iniii telatr dikemukakan oleh kawan Njoto dalam mendjawab pendiiian
jang terhormat salah seorang Anggota Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin
Indorresia (Masjumi) dalam Komisi I dan telah diumumkan dalam
bentuk interviu melalui Algemene Pers Bureau.

Dalam pidaionja dalam Sidang Panitia Persiapan Konstitusi jang
baru lalu oleh kawan Njoto telah dikemukakan alasan-alasan jang
konkrit dan masuk akal, mengapa pendapat Saudara jang terhormat
tersebut bahwa ,,dasar Islam itu objektif dan praktis, universil dan
Iogis" adalah samasekali tidak benar dan oleh karena itu dinjatakan
bahwa tidaklah tepat apabila Islam dipakai sebagai dasar daripada
negara kita.
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Saudara jang terhormat itu, telah mengutarakan pendapatnja ten-
tang soal Islam sebagai Dasar Negara dan saja tidak tahu apakah
pendapatnja itu sudah mentjerminkan djuga pendapat dari seluruh
Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi). Tetapi saja ta-
hu, bahwa pendapat Saudara tersebut itu sudah terang tidak men-
tjerminkan pendapat dan pendirian daripada semua fraksi dari
partai-partai Islam dalam Konstituante, apalagi mentjerminkan pen-
dapat dari semua aliran Islam di Indonesia.

Kalau kita peladjari setjara teliti pernandangan dari b-agian terbe-
sar aliran-aliran Islam dalam Konstituante ini, baik pemandangan jang
diberikan dalam rapat-rapat Komisi-komisi I, maupun dalam rapat-
rapat Panitia Persiapan Konstitusi tentang Dasar-dasar Negara, .maka
njatalah bahwa disamping adanja perbedaan-perbedaan, djuga terda-
pat banjak persamaan antara pendirian golongan-golongan jang me-
nerima Pantja Sila dan golongan-golongan jang mengusulkan Islam

'-*toi:,i:ffi T3flXll', jang bersamaan daripada semua Anggota
Komisi I sebagai dikatakan Saudara Soewirjo, dikatakan, bahwa semua
pembitjara pada pokoknja mempunjai pendapat jang sama agar Dasar
Negara seharusnja:

1. Sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia.
2. Didjiwai semangat Revolusi tanggal 17 Agustus tahun 1945.
3. Musjawarah hendaknja mendjadi dasar dalam segala perun-

dingan dan penjelesaian mengenai segala persoalan negara.
4. Terdjamin adanja kebebasan beragama dan beribadat.
5. Berisikan djaminan sendi-sendi prikemanusiaan, kebangsaan

jang luas dan keadilan sosial.
Kelirna-lima pasal ini Saudara Ketua, telah

Stdang Panitia Persiapan Konstitusi dengan
sedikit jang bersifat redaksionil semata-mata.

Saudara Ketua, djika diantara golongan jang menerima Pantja
Sila dan goiongan jang mengusulkan Islam sebagai Dasar Negara su-
dah dapat tertjapai suatu bidang persamaan pendapat jang begitu luas
itu Saudara Ketua, apabila jang masih akan bisa mendjadi rintangan
untuk tertjapainja satu pendirian sadja rqengenai Dasar Negara, jaitu
pendirian bahwa Pantja Sila seharusnja didjadikan Dasar Negara Re-
publik Indonesia? Sebab kelim'a-lima pasal jang merumuskan persama-
an pendapat itu ialah tidak lain daripada Pantja Sila. Djadi Saudara
Ketua, kalau kita tidak mau terpaku kepada soal-soal formil dan ke'
pada etiket semata-mata, maka dapatlah dikatakan bahwa pada hake'
katnja golongan jang mengusulkan Islam sebagai Dasar Negara sudah
menjetudjui Pantja Sila. Ini kalau orang mau berpegang teguh kepada
keputusan-keputusan dan kesimpulan-kesimpulan jang telah diambil
oleh Komisi I dan oleh Panitia Persiapan Konstitusi dengan suara
bulat.

Dan memanglah Saudara Ketua, kalau kita mengikuti pidato-pida-
to dari beberapa Saudara dari Fraksi Nahdlatul Ulama, (N.U.), Per-
satuan Tarbijah Islamijah (Perti) dan Partai Sjarikat Islam Indonesia
(P.S.I.I.) dalam rapat-rapat Komisi dan Panitia Persiapan Konstitusi,
maka andaikata senua kata ,,Islam" diganti dengan ,,Pantja Sila",

disahkan djuga oleh
perubahan-perubahan



hal ini samasekali tidak akan mengubah isi dan djiwa daripada pidato
pidato Saudara-saudara jang terhormat Saifuddin Zuhri, K.H. Man'
sjur dan W.A. Rachman saja persilakan untuk mengudji kebenar'
an pendapat saja itu.

Oleh karena itu Saudara Ketua, kita tidak perlu merasa heran
membatja dalam suralsurat kabar dan mendengar keterangan Peme'
rintah didepan Dewan Perwakilan Rakjat tentang hasil-hasil Musjawa-
rah Nasional, bahwa tekst daripada pernjataan bersama Soekarno-
Hatta jang merumuskan kerdjasama kedua tokoh itu diatas dasar
kesatuan Republik Indonesia dai Pantja Sila, dibuat oleh suatu Panitia
Chusus Musjawarah Nasional (Munas) jang dipimpin oleh Saudara
Idham Chalid, Ketua Umum Partai Nahdlatul Ulama (N.U.) dan Wa-
kil Perdana Menteri II Kabinet Djuanda.

Kalau didalam Musjawarah Nasional jang baru lalu toch dapat
ditjapai permufakatan dan persetudjuan antara aliran Islam dan aliran
Pantja Sila mengenai dasar kerdjasama Soekarno-Hatta, saja iakin
Saudara Ketua, bahwa didalam,Konstituante inipun tidak mustahil,
malahan harus bisa tertjapai kesatuan pendapat antara golongan
Pantja Sila dan bagian terbesar golongan Islam untuk menetapkan
Pantja Sila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

Mungkin sekali Saudara jang terhormat Anggota Fraksi Madielis
Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) Mr Kasman masih akan tetap
mempertahankan pendapat bahwa Islam lebih objektif, lebih praktis,
lebih universil dan sebagainja dari Pantja Sila.

Dalam hubungan ini, kami dapat menjokong pendaoat dari Fraksi
Katholiek, bahwa ,,Rakjat Indonesia terdiri dari berbagai-bagai go-

longan dengan berbagai-bagai kepertjajaan atau kejakinan jang bersifat
universil masing-masing".

Djadi betapapun universil, praktis dan objektifnja Islam. tetapi
karena Islam hanja merupakan salah satu dari banjak kepertiajaan dan
kejakinan, jang hidup dalam Masjarakat Indonesia, maka Pantia Sila
sebagai apa jang dinamakan oleh Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
suatu ,,grootste- gemelle deler" jang mempertemukan kejakinan dan
kepertjajaan kita semua, akan tetap lebih praktis lebih objektif dan
Iebih universil daripada Islam.

Oleh karena itu adalah praktis dan objektif djuga kalau kami
dari Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) mengharapkan dengan
hormat agar Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi)
suka menerima tanpa perubahan Pantja Sila sebagai Dasar Negara!

Saudara Ketua, dari keterangan diur-uka itu djelaslah bahwa Revo'
,lusi kita dimulai dengan Pantja Sila, oleh sebab itu diapun harus
Ciselesaikan dengan Pantja Sila djuga. Ini kalau kita setia kepada tu-
djuan Proklamasi tanggal 1? Agustus tahun 1945 seperti jalg 9iga1t.'
kin oleh Musjarvarati Nasional. Lain halnja kalau kita tidak setia
kepada Musjawarah Nasional dan tidak setia kepada tudjuan Plokla'
rnasi tanggal L7 Agustus tahun 1945 itu sendiri.

Revolusi kita djuga Saudara Ketna, ini jang terpenting, dimulai
dengan persatuan dan oleh sebab itu dia harus diselesaikan dengan
persatuan djuga. Dan satu-satunja asas jang bisa mendjamin pers.a'
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tuan seluruh bangsa dan tanah air sekarang ini, adalah bukan asas
Kristen, bukan asas Islam, bukan asas Nasionalisme, bukan asas Ko-
munisme, melainkan asas Pantja Sila jang universil itu.

Mengingat bahwa kita harus setia kepada tudjuan Revolusi Agus-
tus tahun 1945, mengingat bahwa kita harus membina persatuan
seluruh bangsa dan tanah air Indonesia, sebagai sjarat mutlak bagi
kelangsungan hidup Bangsa Indonesia; mengingat bahwa sesuai de-
ngan harapan kaum pemilih dan harapan Presiden Soekarno pada
waktu pembukaan Sidang Konstituante tepat setahun jang lalu, Kon-
stituante ini tidak lajak menunda-nunda keputusan jang sangat penting
dan bersedjarah, jaitu keputusan tentang Dasar Negara, maka Fraksi
Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) mengadjak kepada semua fraksi
didalam Konstituante ini, termasuk Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin
Indonesia (Masjumi), untuk setjara aklamasi menerima asas Pantja
Sila sebagai Dasar Negara kita.

Sekianlah, Saudara Ketua dan terima kasih.

Ketua: Jang terhormat Saudara Ahjak Sosrosugondo

Ahjak Sosrosugondo: Assalamu 'alaikum warahmatullahi wa-
barakatuh. Kami atas nama Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.) sebelumnia
menjampaikan pernjataan terima kasih jang sebesar-besarnja kepada
I(omisi I jang dengan susah pajah telah dapat menjumbangkan bahan-
bahan untuk melandjutkan rundiugan ini mengenai Dasar Negara.

Saudara Ketua jang terhormat, kemudian sjukur Alhamdulillah
saja hadapkan kehadapan Dzat Jang Maha Esa, bahwa saja telah dapat
mempeladjari laporan Panitia Persiapan Konstitusi jang memuat di-
dalamnja beberapa pendapat mengenai pembahasan ,,Dasar Negara".

Kesimpulan dan cholasahnja terdapat tiga masalah pokok untuk
didjadikan grondbeginsel negara kita, .iaitu Sosial-Ekonomi, Pantja
Sila dan Islam.

Saudara Ketua jang jang terhormat, Dasar Negara adalah rnasalah
jang berat jang membutuhkan ketenangan pikiran dan pernbahasan
jang berhati-hati karena kehidupan negara dan bangsa tergantung
kepada dasarnja.- 

Kata-kata dasar asal-mulairia Oipergunakan untuk bangunan lahir
(materiil) misalnja rumah, gedung dan sebagainja. Kemudian kata-
hata itu dipergunakan pula bagi bangunan jang abstrak, urnparl.anja
partai atau organisasi negara. Sebagai halnja dengan bangunan mate-
riil, bentuk dan kekuatan sesuatu bangunan tergantung dan menurut
bangun dan kekuatan dasarnja. Djika dasarnja bersegi tiga, tidak
mungkin bangunan jang didirikan diatasnja bersegi empat, karena
apabila demikian, segi jang keempat jang tiCak mempunjai dasar itu
akan lemah dan mudah rubuhnja, riehingga mengakibatkan hantjurnja
seluruh bangunan itu. Demikian pula kalau gedung besar jang hendak
didirikan, hendaknja fundamentnja jang kuat terbuat dari beton-besi,
bukan dari lumpur. Dan terutama dasar itu tentunja sesuatu jang
tegas terang bentuk dan isinja, bukan suatu jang boleh berbentuk
semau jang membentuk.
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Demikian pula bangunan abstrak seperti organisasi negara. Kalau
negara hendak kuat kedalam dan keluar maka haruslah ia mempunjai
Casar jang tegas, njata isi dan bentuknja, bukan sesuatu jang dapat
ditafsirkan dengan sekehendak hati penafsir semata-mata.

Saudara Ketua jang terhormat, ingin disini saja menjampaikan
pandangan mengenai idee jang pertama jaitu mengenai Sosial-Ekonomi.

Soal ekonomi atau kebutuhan hidup adalah masalah jang sangat
penting menurut adjaran Islam. Kesempurnaan ibadah baik berupa
fardu'ain (individueele plicht), maupun mengenai fardhu kifajah (maat.
schappelijke plicht) tergantung atas kesempurnaan kebutuhan hidup.
Kita umat Islam tidak mungkin mendjalankan Rukun Islam jang ke-V,
tidak mungkin mengeluarkan zakat dan tidak sempurna mendjalankan
sembahjang apabila keadaan ekonominja tidak sempurna. Demikianlah
pentingnja soal ekonomi menurut adjaran Islam. Oleh karena itu
agama .Islam sangat berhati-hati menetapkan sistim ekonomi jang
mendjadi sjarat kesempurnaan untuk mendjalankan kebaktian keha-
dapan Tuhan.

Untuk djelasnja bagaimana tjara ekonomi menurut adjaran Islam,
baiklah disini saja menjampaikan firman Allah dalam Kitab Sutji surat
Al-Qoshos ajat 77 sebagai berikut:

,o d / t /o / /or.tl t/ eo I G ?'w f f e lo tO /qt J\ c.r"o dJ^ *! g,..i5 I: 'F !lrl.-Jl cIJl f.l\sl" Li C1i;!/ / , //
o -SO / / / o oft f I O, ,; / , t ot / / o o'g/

, ,-r) X\ .i -.L*-c.Jl &5x: ' dJJl, 6JJl c*.^=1 tJ *r"-=!
///l/

! o o2 o d, 2

O$O"-nJl t--'s.:
tt I

,,Hendaklah tuntut kampung achirat dengan kekajaan jang dianu-
gerahkan Allah kepada engkau serta djangan lupa bahagian (nasib)
e'ngkau diatas dunia. Berbuat baiklah engkau kepada manusia, seba-
gaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Djanganlah berbuat
bentjana (kebinasaan) dimuka bumi, karena Allah tidak suka kepada
orang jang berbuat bentjana itu".

Ketegasan dari ajat tersebut sebagai berikut:
1. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk men-

tjari kampung achirat dengan segala modal jang dikurnia-
kan oleh-Nja kepada kita.

2. Kita dilarang melalaikan perbaikan nasib kita didunia dengan
meniggalkan pentjaharian ketrutuhan hidup.

3. Kita diperintah untuk melaksanakan kebaikan kepada masja-
rakat (sosial) sebagaimana Tuhan berbuat baik kepada kita
dengan tidak berkira-kira.

4. Kita dilarang membuat kerusakan dan kebinasaan didunia ini.
Ajat jang mulia ini diturunkan dalam hubungannja mentjeritera-

kan perbuatan Qorun, seorang kapitalis besar pcnindas kaum lemah
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jang tidak suka mengeluarkan harta bendanja untuk menolong masja-
rakat sekalipun berulang-ulang Nabi Musa meminta untuk membantu
nrereka. Karena kapitalis besar tersebut tidak mengindahkan perminta-
an Nabi Musa atas perintah Allah, maka tersiksalah ia sehingga terbe-
nam segala hak miliknja dan ia sendiri kedalam bumi.

Saudara Ketua jang terhormat, mengingat pentingnja ajat tersebut
terutama mengenai kemasjarakatan maka perlu saja kemukakan disini
bagaimana hubungan Islam dengan masjarakat.

Agama Islam telah menetapkan peraturan.chusus mengenai ma-
alah tersebut sebagai berikut:

1. Tiap-tiap hartawan wadjib mengeluarkan hali-miliknja seba-
njak 2Vz%o atau lebih menurut matjamnja hak-milik itu. Pe-
ngeluaran tersebut harus didjalankan tiap-tiap tahun dan
wadjib diberikan kepada fakir-miskin, orang-orang terlantar
dan orang-orang jang lemah lainnja

2. Tiap-tiap djiwa jang mempunjai kelebihan makanan (beras,
djagung dan sebagainja) pada waktu Hari Raya wadjib mereka
mengeluarkannja sebagian untuk diberikan kepada orang-
orang tersebut.

3. Bagi umat jang mampu
kepentingan masjarakat,
ditentukan Pemerintah.

wadjib memberikan bantuan untuk
dalam batas-batas kemampuan jang

4. Seluruh umat Islam diandjurkan untuk mengeluarkan sedekalr
atau segala kebaikan, baik berupa apapun djuga untuk dite-
rimakan kepada fakir-miskin dan sebagainja.

5. Bukan sadja kepada sesama manusia umat Islam harus men.
djalankan kebaikan, akan tetapi kepada selain manusia jang
berdjiwa, mereka djuga diandjurkan untuk berbuat jang se-
demikian itu.

6. Selain itu umat Islam diperintah untuk berpuasa setiap tahun
selama satu bulan guna melatih diri, bagaimana perasaan ka-
um lemah fakir-miskin setiap harinja jang selalu lapar dan
selalu tidak dapat dipenuhi segala keinginannja.

7. Tidak diakui seorang Islam jang sempurna, bila ia tidak men-
tjintai sesama manusia, sep-erti ia mentjintai dirinja sendiri.

Demikianlah agama Islam menghadapi masjarakat. Disamping
itu dalam persoalan perekonomian menurut adjaran agama Islam tidak
dapat terlepas dari soal ke-Tuhanan (agama). Karena apabila soal
ekonomi tidak disertai atau tidak digandengkan dengan ioal ke-Tu-
hanan, maka menurut adjaran Islam baik bagaimanapun djuga keadaan
ekonominja tentu akan mengalami kebinasaan dan kehantjuran dan
tetap keadaan dunia gontjang dan pintjang (tidak sempurna). Djun-
djungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda:

, / o r.'
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(Urusan ke-Tuhanan (Agama) dan urusan dunia, andaikan kaki
kanan dan kaki kiri. Barang siapa jang berdjalan dengan salah-satu
diantaranja, maka adalah ia seorang jang pintjang).

Saudara Ketua jang terhormat, tepat sekali apa Jang disabdakan
oleh Nabi kita Muhammad salallahu alaihi wassalam. Sebagai tjontoh
saja dapat mengemukakan disini bukti jang njata jang disaksikan oleh
seluruh manusia. Jaitu dunia pada dewasa ini terbelah mendjadi dua
karena ekonomi.

Disatu pihak mempertahankan sistim ,,Kapitalis" jang berdasar-
kan ,,individualisme" sedang jang lain mempertahankan sistim ,,Ko-
munistis" jang berdasarkan ,,Sosialisme". Kedua sistim ini bertentang-
an sedemikian hebatnja, sehingga dichawatifkan Perang Dunia ke-III.
Kedua sistim jang bertentangan itu mempunjai pokok dasar persamaan.
Kedua-duanja sama bersumber ke falsafah ,,Materialisme" jang tudju-
an pendiriannja hanjalah semata-mata,,Kebendaan" belaka.

Perang Dunia ke-I dan ke-II jang membinasakan berdjuta-djuta
manusia dan meninggalkan berdjuta-djuta djanda dan anak jatim ada-
lah karena soal-kebendaan belaka. fimbulnja Kapitalis-imperialis, tum'
buhnja pendjadjah dan penindas, adanja kezhaliman dan pengchianat-
an, timbulnja penggedoran dan pembunuhan serta muntjulnja sifat
,,We ben ik" alias besar kepala, kesemuanja itu semata-mata karena
soal,,kebendaan" belaka.

Tepat'sekali firman Allah Subhanahu \4'a Ta'ala sebagai peringat-
an kepada segenap manusia dalam Kitab Sutji Surat Al-Imran ajat 185:

02) t" ? t / 6 fo i. 2 , / o / f
(ro 1n" * *rb^" J\) )9;J\ tL;i^//

(tiadalah hidup didunia ini, melainkan mata benda jang memper-
dajakan).
Saudara Ketua jang terhormat, apabila soal kebendaan telah njata

mendjadi sumber kekatjauan dan kegontjangan dunia, maka sudah
seharusnja kita umat rqanusia berusaha adanja suatu falsafah lain jang
dapat membendung dan menjampingi falsafah ,,materialisme" itu,
falsafah lain jang saja maksudkan tiada lain melainkan falsafah ,,ke-
Tuhanan" (agama). Karena agama mendidik manusia kearah kelu-
huran budi dengan mejakinkan adanja suatu kekuasaan jang tertinggi
jang wadjib ditaati, jaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Suatu Negara jang kaja-raja, makmur dan indah, tidak dapat di-
katakan bahagia, apabila penduduk negara itu tidak memiliki djiwa
jang djadi tudjuan hidup, jaitu agama. Tepat sekali apa jang dikatakan
Dr H. Van Gelder dalam bukunja Algemene Geschiedenis djilid III
halaman I, ia menerangkan sebagai berikut:

,,Het Romeinsche Keizerrijk heeft vrede gebraeht en alom veel-
zijdige hoge beschaving verbreid. Het heeft gerechtigheid be.
verderd, .welvaart, veiligheid, verkeer. Wetenschap en kunst
waren gemeengoed gedorden. Meer en meer werden de scheid-
smuren weggeruind tussen de standen en tussen de volken; de
algemene verbroedering bereidde zich voort. Hebben nu die
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g€nodigden tot dat onafgebroken feest van rijkdom en genot
zich ook werkelijk gelukkig gevoeld? Een ding ontbrak aan die
heerlijkheid; en geen Keizers konden dat geven: dat was een
voldoende godsdienstige en zedelijke grondslag. De mensheid leecl
aan eene afgrijzelijke kwaal: aan onbevredigende aspiratie".

. _ (Keradjgn Romawi telah mentjiptakan perdamaian dan menje-
gaTk_al peradab.an jang tinggi, jang mempunjai segisegi jang banjdk.
Ia telah memadjukan keadilan, kemakmuran, keamanan aan titu-tinlas.
Pengetahuan dan kesenian telah terdjadi milik orang banjak. Dinding-
dinding jang membatasi antara kaum dengan kaum atau antara ,bangia
dengan bangsa, berangsur-angsur dilenjapkan, persaudaraan umlm
telah mendjalar. Tetapi, adakah orang jang mengundjungi keradjaan
l_aqg peauh dengan suka ria itu merasa bahagia? Ada sriatu kekurangan
dalam kegembiraan itu dan tak ada Keizer jang sanggup menambah
kekurangal itu. Hal itu, ialah agama dan disardaiaf moril jang
sempurna. Kem_lnusiaan menderita satu penjakit jang berat jaitu ta[
ada pegangan djiwa jang djadi tudjuan hidup).

saudara Ketua jang terhormat, berdasarkan pandangan ini, Fraksi
saja Fraksi Nahdlatul ulama N.u.l tidak sependapat dengan idee jang
mengehen_daki aggr ,,Sosial Ekonomi" sadja (zonder meer) didjadi--
kan grondbeginsel negara kita, karena dengan idee sematjam itd ke-
adaan negara kita akan pintjang dan tidak akan sempurna.

- IJld.ng-undang lagar Republik Indonesia Bagian XIV pasal BB
dan 34 menetapkan sistirn jang tegas dari ekonomi kita, ialah sistim
kolleEtif jan_g bersendikan asas kekeluargaan. Bila sistirn ini ditegak-
kan diatas dasar ,,ke-Tuhanan Jang Maha Esa" kita mendapat suatu
bentuk^el<ono_mi jang sempurna ialah kesedjahteraan rnasjarakat jang
bersendikan ke-Tuhanan.

saudara Ketua jalg terhormat, disini saja ingin menjampaikan
pandangan mengenai idee jang kedua, jaitu mengenai ,,pantja- sila".

Telah mendjadi wet alam bahwa tiap-tiap barang sesuatu barulah
tlaplt dipastikan kebaikan atau keburukannja, bila barang itu telah
rliudji. Seorang-kadang-kadang kelihatan tjerdas, tjakap dan djudiur,
pk-an tetapi_ t_atkala ia menghadapi sesuatu udjian, barurah nampak,
bahwa ia adalah seorang jang bodoh, tidak djudjur dan pengchianat.
Demiki-an pula halnja dengan suatu benda, kadang-kadang nampaknja
lndatr, bertjahaja murni dan dapat memikat hati manusia jang meii-
hatnja, akan tet_api"setelah benda itu diudji barulah diketahui, bah-
wa_ barang itu adalah barang palsu jang tak seberapa harganja. Begitu
pula sesuatu teori, kadang-kadang tampaknja praktis, logis- dan me-
narik, akan tetapi setelah diudji dalam praktek, ternjata terdapat ke-
kurangan dan pertentangan dengan pelaksanaannja.

saudara Ketua jpg terhormat, mengenai masalah ,,pantja sila"
s-1j3 in_gin pengqtjn dahulu utjapan dari Fentjipta ,,panija siia" sen-
diri ialah -B,lng Karno ketilr:a betiau mgngup-ai Dasar ilegara jang
kelima pada tang_gqt 1 ollli tahun 1945. Beliau mengatakanl,,priinsip
iang kelima hendaknja: Frinsip ke-Tuhanan! Bukan sadja Bangsa In-
donesia ber-T\rhan, tetapi masing-masing orang Indonesia ber-fuhan-
Tuhapnja sendirisendiri. Jang kristen-menjjmuarr Tuhan menurut
petundjuk Isa al-Masih. Jang Islam ber-Tuhan menurut petundjuk Nabi
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Muhammad sallahu 'alaihi wasallam. orang Buddha mendjalankan
ibadatnja menurut kitab-kitab jang ada padanja". Tetapi maiilah se-
mua ber-Tuhan. Hendaknja Negara Indonesia iaiah negara jang tiap-
tiap orangnja dapat menjembah Tuhannja dengan tjarl 5an-g t6tuasi.
s.eg-enap ra}jat hendaknja ber-Tuhan setjara ke6udajian, jakni dengan
tiada _,,Eggis-me-agqmql'. Dan hendaknja Negara tndbnesia satu neg-ara
jang ber-Tuhan! Marilah kita amalkan, djalankan agama, baik Islam
maupun Kristen,_dgngqn -tiara jang berkeadaban. Apakah tjara jang
berkeadaban itu? Ialah hormat-menghormati satu sama liin. Nali
Muhammad sallahu 'alaihi wasallam telah memberi bukti jang tjukup
tentang verdraagzaamheid, tentang menghormati agama-agama lain,
Nabi Isapun telah menundjukkan verdraagzaamheid itu. Demikianlah
utjapan sebagian dari Bung Karno.

saudara Ketua jang terhormat, Pantja SiIa djika dalam teori
sangat mengagumkan, akan tetapi setelah dikadji dan diudji, baru
tampaknja didalamnja kekurangan-kekurangan jang merupakan per-
tentangan antara sila jang satu dengan sila jang lain. Disini saja ingin
mengemukakan satu tjontoh berdasarkan utjapan dari Bung Kafno
tadi. sila ke-Tuhanan sebagai Dasar Negara dalam pantja -sila 

se-
harusnja ada konsekwensi jang mentjerminkan teori, bahwa warga-
]\egarq Inclonesia harus mengakui adanja Tuhan Jang Maha Esa, jang
berarti 9iuga tidak ada tempat bagi warga-Negara jang tak mengakui
adanja Tuhan. Tetapi apa kenjataannja? Ideologi tak ber-Tuhan tum-
buh sedemikian luas dan pesatnja di negara kifa ini. Kalau kita ber-
tryi" bagaimana seorang warga-Negaralang tidak ber-Tuhan masih
diberi tempat di negara kita jang berdasarkan ke-Tuhanan? pertanja-

il ini mudah didjawab dengan sila ,,Kedaulatan Rakjat" dalam pantja
Sila jang mengandung arti, bahwa tiap-tiap Warga-Negara dan golong-
an bebas dan merdeka mengeluarkan pikiran dan pendapatnja. Merek-a
dengan bebas mengatakan tak ada Tuhan dan tidak perlu ber-T\rhan.

Nah, teranglah sudah, bahwa kedua sila itu ialah sila ke-Tuhanan
dan sila Kedaulatan Rakjat setelalr menghadapi udjian, baru diketahui
bahwa kedua sila tersebut sangat bertentangan. IVIaka karena itu di-
sini dapat menentukan, bahwa Pantja Sila keadaannja lemah dan
kurang sempurna jang wadjib kita jang menjempurnakannja.

Saudara Ketua jang terhornlat, dasar ke-T\rhanan Jang Maha Esa
dalam Pantja Sila sebenarnja adalah dasar,.jang belum konkrit. Tidak
terang definisi dan wudjud isi serta batas-batasnja. Tidak heran kalau
masing-masing golongan menafsirkan dasar itu menurut kehendaknja
masing-masing. Akibatnja menjebabkan anarchie dalam segala hukum-
nja, perundang-undangannja, tata-tjara, sosial dan susila, ekonomi
dan politik jang hendak ditegaskan.

Menurut mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara tahun
1950, ke-Tuhanan Jang Maha Esa bukan dasar, melainkan hanja peng-
akuan belaka. Di pasal 43 dalam Undang-undang tersebut kalimatnja
lebih tegas, jaitu: ,,Negara berdasar atas ke-Tnhanan Jang Maha Esa".
Tafsiran dari beberapa Sardjana dalam soal ini sering memberi sikap
keragu-raguan. Misalnja Anggota Konstituante jang lerhormat Proi.
Mr H. Muh. Yamin sendiri dalam bukunja: ,,Proklamasi dan Konstitusi
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Republik Indonesia"..Beliau mengatakan:,,Tidaklah ditegaskan dalam
3djaran Pantja sila itu bagaimana perhubungan antara pengakuan
Negara keqada_ Tl.hqn dengan pe.ngakuan masing-masing waiga-Ne-
gara terhadap ke-Tuhanan atau tidak ber-Tuhan.

saudara Ketua jang terhormat, kita sama-sama memaklumi bahwa
lantja sila itu terdiri dari lima sila. (1. ke-Tuhanan Jang Maha Esa, 2.
Prikemanusiaan, 3. Kebangsaan, 4. Kedaulatan Rakjat dan 5. Keadiian
Sosial). Disini timb-ul pertanjaan, sila manakah diantara lima sila itu,
f,"Irl_ didjadikan d-asa1 pokok dari sila-sila jang lain? Apabila soat
ini tidak dapat perhatian, maka sebagaimana-saja katakan tadi akan
nenjebabkan timbulnja anar_chie dalam segala hukumnja, perundang-
qgdangalnja, _tata-tjara sosial, ekonomi dan sebagainja.- Daiam pantj-a
Sila tidak terda!'at ketegasan sematjam itu, sehingga-timbul beberapa
tafsiran dari ahli.-pikir j_ang -berm_atjap-qatjam. Misalnja Ki Hadjar
Dewantoro menitik-beratkan kepada sila prikemanusiaair

lagdara jang terhormat Asmara Hadi mengehendaki Keadilan
Sosialla[lang harus ditanamkan lebih dahulu sebagai dasar masjarakat.
Ds. H. Rosin seorang docent sekolah rheologie-Tinggi di Djakarta
berpendapat lain. Beliau mengatakan, bahwa kelima iundament itu
lidak _mempuliai arti jang tersendiri. Prof. Mr sutan Takdir Alisjah-
!rn? berpendapat lain pula, beliau mengatakan bahwa: ,,pantja sila"
hanjalah kumpulan paham-paham jang berbeda-beda untuk menente-
ramkan semua golongan pada rapat-rapat.

saudara Ketua jlng terhorma!_sampai disini sadja tindjauan saja
99rba_ singkat atas ,,Pantja_ sila']. Kiranja tjukup uniuk direnungkin
kita bersama, bagaimana kekurangan dan kelemahan ,,pantja Sila"
sebagai Dasar Negara kita. Tak perlu saja kupas lebih landjut-menge-
nai pelaksanaannja jang sangat bertentangan dengan teoii ,,panljasila", karena kita sama-sama mengetahui dan menSaksikan sendiri,
!'grapa soal Denrokrasi atau Kedaulatan Rakjat atjapkali diindjak-in-
djak.

Prof. Dr slamet Iman santoso dalam suatu pertemuan di Djakarta
mengatakan: saudara slamet menjarankan, untuk mengisi keinerde-
kaal perlu adaaja ,,Braintrust" jang dapat memetjahkan masalah-ma-
salah dewasa ini. untuk hal ini ada usaha daii dahulukala jang
dikerdjakan oleh seseorang,jang tidak sedikit pengaruhnja tetapi tiaa[
berhasil, jaitu usaha Presiden kita mengadakln ,pantji sila'r.

-Pantja !itq_meskipun tiap-tiap kari dikemukakan oleh presiden,
meskipun ada Kementerian Penerangan jang bertugas memberi pe-
nerangan dalam hal ini, tetapi tidak djuga b-erhasil perwudjudann-ja,

saudara Ketu-a Jang terho_rmat, apabila kelemahan dan kekurang.
an ,,Pantja sila" dalam teori dan pralitek sedemikian rupa kenjataai.
nja, setelah menghr-drpi udjian, maka kita Bangsa Indonesii jang
P..r-t .yq0jiban .untuk_ menjempurnakan. Djalan -penjempurnaannja
tiada lain, melainka-n Dasar Negara kita hanis dibeii s6trai jang kuat,
1.g$.dan terang, bentuk serta isinja, dengan menetapkair: iDasatke-Tuhanan Jang Maha Esa', didjadikan Dasar pokok. '

_ Fraksi saja menginginkan agar perumahan kita Indonesia meru-
pakan suatu Negara jang berdasar lilam.

Iiisalah Resrni
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Disini saja tidak akan rnemberi pendjelasan lebih landiut tentang
ketinggian, keluhuran dan kesutjian agama Islam tjukup kiranja ku-
pasan-kupasan dari Saudara-saudara jang terhormat dari Fraksi Nah-
dlatul Ulama (N.U.) dan partaipartai Islam jang lain jang akan me-
njusul. Hanja untuk memperkuat, perlu disini saja adjukan pengakuan
Bung Karno sendiri tentang Agama Islam.

Ketika beliau memberi kuliah di Universitas Indonesia pada tang.
gal ? Mei tahun 1953 di Djakarta. Antara lain beliau mendjelaskan
sebagai berikut:

1. Islam mempunjai tjita-tjita kenegaraan.
2. Islam bukan sadja mengatur soal hubungan manusia dengan

Allah, soal ibadah dan kepertjajaan tetapi mengatur djuga
soal-soal kehidupan dan hubungan manusia dengan masjarakat,
sehingga tidak sadja agama tetapi way of life jang mengatur
segala soal kehidupan.

3. Islam tidak memisahkan Geredja dari Negara sebagai agama
Kristen, tetapi agama dan negara, menurut Islam adalah ber-
satu dan sedjalin.

4. Walaupun begitu Islam tidak mengenal dan tidak membenar-
kan theokrasi, karena dalam Islam tidak ada tingkatan-ting-
katan kepadrian sebagai dalam Agama Kristen.

5. Negara Islam mendjamin kemerdekaan kepertjajaan agama-
agama lain dan memberi persamaan hak antara segala rakjat-
nja.

Saudara Ketua jang terhormat, demikianlah pengakuan Bung
Karno jang dapat dibenarkan dan diterima oleh Fraksi Nahdlatul
Ulama (N.U.). Maka karena itu, saja pertjaja dengan penuh keper-
tjajaan, bahwa bilamana Negara Kita Negara Indonesia dibangun
berdasarkan Islam, maka apa jang diakui oleh Bung Karno tersebut
akan terbukti, bahkan akan lebih sempurna daripada itu, karena apa
jang disebut oleh beUau adalah hanja rlebagian ketjil sadja dari
ketentuan-ketentuan Islam.

Sebagai penutup kata, saja adjukan disini pengakuan Prof. J. Ger-
manus terhadap Islam. Ia mengatakan: ,,Zonder den Islam zou het
menschdom moreel en geestelijk den tegenwoordige toestand niet kun.
nen bereiken". (Dengan tiada peraturan Islam sungguh kemadjrran
prikemanusiaan. baik lahir maupun bathin pada dewasa ini tidak akan
tertjapai).

sekian saudara Ketua jang terhormat, sumbangan saja mengenai
Dasar Negara dalam rapat permusjawaratan jang -mulia- ini dengan
qgnglqrapan-, semoga sumbangan tersebut dapaf direnungkan dan
dipikirkan oleh kita bersama.

Ketua: Saudara-saudara rapat jang terhormat, setelah pembitjara
jang-terachir malam ini, dengan ini rapat saja tutup dan kila landjut-
kan besok djam 09.00.

(Rapat ditutup pada djam 23.0?).
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KONSTITUANTE REPUBLIK INDONNSIA

Sidang ke-III (tahun 1957) Rapat ke-60.

Hari Selasa, 12 Nopember 1957.

(Djam panggilan: 09.00).

Atjara : Pemandangan Umum Babak ke-I tentang Dasar Negara.
Ketua :

Sekertaris :

Anggota jang

Prawoto Mangkusasmito, Wakil Ketua I.
Drs Kabullah Widjajaamiarsa.

hadir: 396 orang.

R.P. Soewarno Warnodiprodjo, Soemarto, K.H. Fakih Usman,
A. Sjafiuddin, Anwar Sutan Amiruddin, Kijai Hadji Sapari, Tony Wen,
Andi Gappa, M. Banon Hardjoamidjojo, Hutomo, Raden Hribertus
soetarto Hadisoedibio, Mr J.c.T. simorangkir, Mr Renda saroengal-
lo, G. Winaya, Kijai Hadji Abdulazis Aliwafa, K.H. Moehammad ho.
dii'oen, _Rd.. HqpSta Effendy, Hadji Intje Achmad Saleh Daeng
Tompo,_Kasim, Kijai Hadji Noer 'Alie, Nj. Dalam Iboe Sjamsoeddin,
I Gde Putra Kamayana, Ischak Surjodiputro, A. Jasin, IC.ff.U. S5u.
kri, K. Hadji M. Ramli, Djamhari, Abadi, Baheramsjah St. India,
Jusuf Lausuf Indradewa, Prawoto Mangkusasmito, R. Hendrobudi,
K.H. Ahmad Azhary, Zainal Abidin Ahmad, Ir Sakirman, Nj. Hadji
Ibrahim siti Ebong, Nj, siti salmi sismono, Subandi Martosudirdjd,
Ketut Subrata, Soesilo Prawiroatmodjo, Dr R. Soedibio Widjojokoe.
soemo, M. Sumbarhadi, Nj. Amir Sjarifudin Djaenah, Achmad Sumadi,
Prof. s.M. Abidin, Nj. Hadji Ratu Aminah Hidalat, Maroeto Nitimi-
hardjo, Hadji Aboebakar, Mohamad Sardjan, Njoto, prof. Mr R.A.
Soehardi, Nj. Kamsinah Wirjowratmoko, Tan Ling Djie, Mas Slamet
Soetohardjono, Amelz, Asnawi Said, Raden Hadji Achmad Hasboel.
lah, Mohammad Sjafii Wirakusumah, Prof. H. Abdul Kahar Muzak-
kir, Mohamad Pattisahusiwa. Drs A. Raja Rangga Andelo, Hadisoe.
jono, Abdul Radjab Daeng Massikki, Hadji Abdullah-Addary, K.H.
Muhammad Isa Anshary, Kijai Hadji Abubakar Bastari, Atmodarmin-
to, Nj. Sulasmi Mudjiati Sudarman, Hadji Zainal, Mr R. Pratikto
Sastro Hadikoesoemo, Mr Wilopo, R.H. Hadjid, Osman Raliby, Nj.
Nadimah Tandjung, Soediono, Nengah Malaya, H.M. Zainuddin, Za.
inoel Abidin Sjoe'aib, Nj. Mien Sutari Abdul Gani Suriokusumo, K.
H. Abdul Wahab Chasbullah, Mr Hamid Algadric, R. Fernandus Ba-
Soeki _Foerwosapoetro, Soedijono Djojoprajitno, Bisri Kijai Hadji
Mustadjab, H.M. Salim Fachry, Suwirjo, K.H. Mansjur, Miek Nira-
huwa, Umar Salim Hubeis, Frof. Mr Dr R.M. Soeripto, R.M. Ali Man-
shur, Nj. Suwardiningsih, Mochamad Tam, Achmad Zakaria, H. Ridl-
wan Abdrrllah, Maschoen Hadji Achmad Fauzy, Amir, Nj. Adiani
Kertodiredjo, M. Ng. Gede. Sosrosepoetro, Dr Imanudin, Abdul Cho-
liq Hasjim, S.U. Bajasut, Moenawar Djaelani, Hermanu Adi Karto-
dihardjo, 5 H. Qlaut<i Ma'sum Kholil, R.H. Aliurida, K. Hadji Muh.
Thoha, K.H. Abdulmanab Murtadlo, N. Kasijati, Ahjak Sosrosugondo,
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K.H. Abdoel Chanan, Datoe Poetrawati, K.H. Achmad Zaini, H. Nach-
rowi Thohir, Sajogia Hardjadinata, Hadji Soekron, Kijai Hadji Harun,
K.H.A. Sahal Mansjur, K.H.A. Bakri Siddiq, Nihajah, Ali Masjhar,
Hadji Abusudja, Alwi Murtadlo, Rd. Dadang Soeparta Partawidjaja,
K.H. Anas Moehfudz, Sastrodikoro Widija, Kijai Zahid, H. Moh. Tho-
hir Bakri, Nj. Abidah Machfudz, Hardjosoemarno, Rd. Soenardi
Adiwirjono, Soetedjo Brodjonegoro, Achmad Anwar, Muntaha, Sari-
koen Adisoepadmo, Rachmat Susanto (S. Rachmat), Ali Markaban
Harsono, Tgk. Mohammad Hasby Ash Shiddieqy, R. S. Hadisoenarto,
Dr Parijono Surjodipuro, H. Soetadi, Tedjo, Nj. Soenarjo Mangun-Dr Parijono Surjodipuro, H. Soetadi, Tedjo, Nj. Soenarjo Mangun-
puspito. S. Sardiono. Dr Sahir Nitihardio. M. Pratikto. Suoutro Bro-puspito, S. Sardjono, Dr Sahir Nitihardjo, M. Pratikto, Suputro Bro-
todihardjo, H. Muchjiddin Al Churaifisj, Abdul Djamil Misbach, R.
Darmono Damanhuri, Achmad Mudatsir, K.H.R. Abdullah Awantli/
Afandi, Kijai Hadji Ati Maksoem, Mr H. Kasmat, K.H.R. Fatchur-
rachman Kafrawi, R. Sardjono, Oetomo, Nj. S.D. Soesanto, Prof. Ir
S. Purbodiningrat, Affandi, Suhari Kusumodirdjo, Soegito alias Da-
noesoegito, R. Ng. Sumodarmodjo al. Sujamto, Soelardi, Saleh Ab-
dullah, Dr R. Suhardi, Kijai Hadji Mochamad Cholil, Kijai Achmad
Dasuki Siradj, Toeraichan Adjhoeri, R. Dachlan Tjiptomartojo,
Roespandji Atmowirogo, Sadji Sastrosasmito, Karkono Partokusumo
alias Kamadjaja, Drs B. Mang Reng Say, V.B. da Costa, Moh. Doerjat
Karim, Abdulrahman Baswedan, Zainul Arifin, Dr Roestamadji, M.
Kamawidjaja Sujud, Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja, Mado-
miharna, Soeratno, R. Sugana Ganakusumah, Mas Muhamad Bachar,
Muhammad Sjadeli Hassan, Oesmadi, Hadji Mas Muhammad Aof, K.
R.R. H. Moh. Noh ldris, Budiman Triasmarabudi, Radja Kaprabonan,
Enin Sastraprawira, Raden Basara Adiwinata, Hadji Abubakar Jusuf,
Hadji Husein, R. Abdurochman Wangsadikarta, Hadji Muhamad
Daehlan, R. Hollan Sukmadiningrat, Muhammad Rusjad Nurdin, Ki-
jai Hadji Saleh Solahuddin, Rd. Soeparno, R. Muhammad Sjafe'i,
Abu Bakar, Achmad Dasuki, Raden Sutalaksana, K.H.M. Dimjati, D.
Sukardi, Hadji Asjmawi, K.H. Moehamad Sjadjari, H. Ismail Dahlan
Djuru AIam, Nj. Sjarkawi Mustafa binti Sajid M. Taib, H. Mohamad
Thaha bin Moh. Nur, Hadji Umar Bakry, Kuasini Sabil, Hadji Mansur
Dt. Nagari Basa, Nj. H. Sjamsijah Abbas, Hadji Sjarkawi, Nj. Ratna
Sari, Tengku Bay, Hadji Iljas Jacoub, Mochtar Husin, Sjech Ibrahim
Musa, Dr Abdul Manap, Duski Samad, Binanga Siregar gelar Sutan
Mangaradja, Hadji Abdulrahim Abdullah, Muhammad Ali Hanafiah
Lubis (MAHALS), Anwar Nasution, Rumani Barus, M. Arsjad Th.
Lubis, Zainal Abidin Nurdin, H. Adnan Lubis, M. Sabri Munier
Agustinus Ojaetini, Ibrahim Usman, Hadji Ali'Usman, ttI**i el
Rani, H. Mhd. Basioeni bin H. Imran, J.C. Oevaang Oeray, Abdullah
Jazidi, H.M. Marwan Noor, Hadji Abdulrachman bin Isnail, Darmawi
Munawir, H.M. Hanafi Gobit, H. Husain Qadry, Nj. Hadji Ruhajah
Abdulhamid, Abd. Sani Karim, Sajid Abubakar Alayderus, Ds Wil-
helm Johannis Rumambi, Drs La Ode Manarfa, Jakin Intan Parmata,
J.J. Detaq, H.S. Djamaluddin Dg. Paremma, Abdunahman Sjihaab,
Abdul Rahim Munier, Daeng Maradja Lamakarate, Siswosudarmo
Abdul Muin Daeng Myala, Nj. Siti Ramlah Azies, Mohamad Arifin bin
Abdulrahman, I Gusti Ketut Ngurah, A.J. Toelle, Gulam, P.S. da
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Cunha, Soeratno, Alimin, Nj. Setiati Surasto, Kijai Hadji Akrom
Chasany, Illr Ahmad Astrawinata, Kijai Hadji Munief, K.H. Dachlan
Abdoelqohhar, K.H. Ghazali Asj'ary, U.J. Katidjo Wiropramudjo, Lalu
Lukman, Mohamad Sanusi, H. Mustadjab, Abdulmadjid Lalu Mandja,
Zamzami Kimin, Mohamad Natsir, Arnold Mononutu, Abdul Malik
Ahmad, Sabilal Rasjad, R. Baroeno Djojohadikoesoemo. Abdul Mu-
chid Ma'sum, K. Moch. Machfoed Effendie, Kijai Hadji Tjikwan, H.
Bahrum Djamil, K.H. Asnawi Hadisiswojo, Mr Oei Tjoe Tat, W.A.
Rachman, Mr Nj. Tutilarsih Harahap, U.P. Bombong, Sarwono S.
Sutardjo, Argo Ismojo, Basuki, Firmansjah, Nj. Tresna Sungkawati
Garnida, A.S. Dharta, A. Bakar St. Lembang Alam, R. Aehmad Soe-
karmadidjaja, Sjamsoe Harja-Udaya, Pangkoe bin Oemar, P.M. Tang-
kilisan, Soedjono Tjiptoprawiro, Usman Hamid, R. Moedjoko Koesoe-
modirdjo, Achmad Bastari bin Achmad Daoed Natadiredja, Nj. Mai-
munah, R. Soetedjo, Muhammad Amin La Engke, M.A. Chanafiah, Jean
Torey, Djoko Oentoeng, Ahmad Boeshairi, Muhammad Djazulie Kar-
tawinata, S. Utarjo, Raden Umar Anggadiredja, Nur Sutan Iskandar,
Sjamsulhadi Kastari, R. Hadji Doeldjamil Adimihardja, Sutan Muham-
mad Jusuf Samah, Soetimboel Kertowisastro, R. Usman Ismail, Hadi
Sosrodanukusumo, Usman Mufti Widjaja, Soepardi, Slamet S., Karsono,
Sumowarsito, Izaak Riwoe Lobo, R.A. Sri Kanah Koempoel, W.A.
Lokollo, R. Soelamoelhadi, K. Muchamad Afandi, Dr T.A. Djalil T.M.
Junus, Sri Soemantri Martosoewignjo, Mamiq Djamita alias Lalu Ab-
dullah, Kwee Ik Hok, R. Iskandar, H. Andi Kasim, R. Apandi Wira-
diputra, Ds. J.B. Kawet, Mohamad Ahjar, Ir Tjoa Teng Kie, Wikana,
Achmad Djoedjoe, Sahamad Sudjono, Soelaeman Effendi, Ds. E.
Uktolseja, M. Ng. Moh. Hamzah, Estefanus Kandou, H. Abdulhafid
bin Hadji Sulaiman, Mr R.H. Kasman Singodimedjo, Abdulwahab
Turcham, O.N. Pakaja, Raden Male Wiranatakusumah, Gulmat Sire-
gar, Suxmantojo, R. Soendoro Had.inoto, Rustama lkrat, Moh. Fat-
chan, Hadji Masjkoer, Prof. Mr Sutan Takdir Alisjahbana, Hadji
Abdulkabir, Moh. Achijad Chalimi, Mohd. Ma'sum Jusuf, Dachlan
Loekman, Sjeh Abdullah Afifuddin, Bey Arifin, Abdul Mu'in Utsman
bin Abdul Mu'in, Jahja Jacoeb, Ismail Nongko, Dokter Kusnadi, Hen-
dra Gunawan, Otong Hulaemi, Hadji Abdul Malik Karim Amru'llah
(HAMKA), Roesni Tjoetjoen, K.H, Moeh. Moechtar Moestofa, Raden
Moeljono Moeljopranoto, Kasimun, M. Tahir Abubakar, K.R.T. Pra-
kosodiningrat, H. Moh. Sadad Siswowidjojo, Amir, Basuki Resobowo,
Dr J.F. Mohede, R. Achmad Padmakoesoema, Mochammad Tauchid,
Abdurachman Said, Hidajatdjati, R. Oemarsaid, Soedjatmoko, Mr
Djaidin Purba, Mr Djamaluddin Glr. Dt. Singo Mangkuto, Ali Kama-
ruddin Abdul I{utalib, Nj. Moedjio Moedjiati.

Ketua: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota
jang telah menanda-tangani daftar hadir ada 355 orang dan dengan
ini rapat saja buka. Pagi ini kita akan meneruskan mendengarkan
Pemi-ndangan Umum Babak Pertama mengenai Dasar Negara.

Untuk pembitjara
Firmansjah.

ini saja persilakan sekarang Saudarapagr
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Firmansjehr Saud
atas" berkdf ' rahirfat A

fia satu tahun. Dan kebetu[n !ula, bihrva Sid"ttg p6nrtripr"-tat unini, kita telah samp_ai_ pada taraf membitjarakan i'an memirsjarvarat-

ormat,

anggota Konstituante
nggota-

llltl_q t<g'tJl pa{a saat-ini, -jang bertepatan pula dengan geiap irsia-

kan beberakan- beberapa masalah atau persoalan pokok jang terpentin! untuk
undang-undang Dasar jang akan datan'g, ialah se"suai ouneafr iti"i"g, ialah sesuai dengan atjarajang telah ditetapkan anta-ra lain mengEnai:

Dasar Negara
Hak-hak dan Kebebasan Dasar Manusia/Hak-hak dan Kebebasan
Asasi ser,ta Kewadjiban Warga Negara.

, Ta.ni disamping _kggembiraan dan utjapan sjukur bahwa kita da-
pat melangsu_gqkp. sidang ini_dengan atjaia jarig maha penting dan
It?p", saja disini terpaksa pula mengemukakin iasa perijesalafi d"n
ketjewa, bila saja melihat dan menindjau kemuati itan hasil-hasiljang sampai saat ini ditjapai oleh Konsiituante jang mulia ini-

Fekali lagi saja- tekankan, bahwa dalam hal ini Fraksi saja Ikatan
Pendukung Kemerdekaan Indonesia (I.P.K.I.) sangailah menjesalkan
dan.ketjewa, berhub.uog-"p? jang telah kita tjapai"dan p.ioi.[ a;ir-
yaktu satu tahun-ini, lidaktah hjak dan tidai<tin aapat diLanggakan,
bila kita.band-in_gkan dengan seliian banjaknja wakfu j;;g i6ir.air,
tapi -ternjata didalam n1a[tetnla banjak set<aii waktu jrnf u.rr,rig*itu kita lalukan- dan- buang-Iiuang, 

- 
sehingga -eng"libitkat din

memberikan hasil_kerdja dibawah minimat,-Ieperti j-ang saja utara-
kan diatas tadi. Hinggi kemarin tanggal g Nope.l.t igs?-r.turrr,
melalui perdebatan jqn-g-hangat, Konstituante biru dapat m"trgtrarn-
kan satu keputusan, ialah keputusan mengenai wilajatr Negrr? o.n
Jalg satu-satunja jang baru merupakan meteri Konslitusi. -

saj_a_tekankan.lag_i, baru satu keputusan mengenai materi Kon-
stitusi dalam usianja Konstituante satrl tahun, kepu"tusan *rn, dapat
diibaratkan baru merupakan-setetes air. ' L

. Kesemu?niq ini disebabkan menurut pendapat kami tidak ada-nia nampak tanda-tanda tj?Ia kerdja dan kegiatan jang oinamif paea
g.glols_an terbesar dalam-Konstitu-ante ini. "Hanja"se{olongan 

t6ite-tjil dalam Konstituante jang-memp_unjai idee dinimik"itu, t-api ,r;-g
idee jan_g baik itu selalu teidesak oan ia kalah a"ia- arena-ierrdu"n
suara. Hal-hal s,em.atjay inilah jang berketjimpung dalam xonsti-
tuante jang mulia _ini, jang sang-at -mengetj6r"rani 

lang me;uiut
penda-pat fami., tidaklah pg.lq riengenai-trat-trat semitiai, itu jang
pada hakekatnja hanj3 beitudjual kEperbaikan tjara triti r<eiajr'din
mempergunakan waktu jang efficidnt, kita harus beradu suaiu.
,_, s:,J1 mengemukakan soal ini setjara terus terang dan dengan
clada terbuka, berdasarkan akan kenjalaan-kenjataan jing saja alimi
selama ini.

saja.sengadja d.an menganggap perlu mengemukakan ini dalam
kata pendahuluan saja_ini, sebelum_ saja-memulai dengan pokok atjarajang sebenarnja, uniuk mengingatkan dan menjadarfan i.ita r."*[rfiakan rasa tanggung-djawau titl dalam menunaikan tugas-t;;h;;;p
negara dan bangsa. Jang saja maksud rasa tanggung-?jr*"t-j.ng
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rieel dengap perbuatan jang njata, tapi bukan tinggal pada onlongan
dan pura-pura sadja.

Atas kelalaian kita ini, telah sekian banjak waktu terbuang per-
tjuma, jang tak mungkin kita kedjar dan peroleh kembali. Dan ting-
gallah sekarang kita memiliki suatu impian belaka mengenai tjita-tjita
dan hadjat untuk menunaikan tugas kita dalam waktu jang sesingkat-
singkatnja jang telah kita kira-kirakan tempo hari dalam waktu 2
tahun.

Maka melihat akan kenjataan-kenjataan seperti apa jang saja
utarakan diatas tadi, timbullah suatu pertanjaan kepada kami, jang
mungkin pula pada Saudara-saudara jang terhormat lainnja jang se-
pendapat dengan kami:

Hendak didjadikan apa Konstituante ini?
Hendak dibawa kemana Konstituante ini?
Dan bila tjara serta sifat-sifat jang masih berlangsung seperti
sekarang ini akan tetap dilangsungkan, dalam berapa tahunkah
Konstituante dapat menunaikan tugasnja?

Baiklah soal ini akan saja pertegas lebih landjut pada saatnja dan
atjaranja nanti.

Saudara Ketua jang terhormat, sekarang telah kiba saatnja bagi
kita untuk mengolah 'dan membuat satu Konstitusi, tapi bukanlah
lagi untuk menindjau dan mendjeladjah suatu Konstitusi. Waktu un'
tuk penindjauan dan pendjeladjahan itu sudah silam.

Kepada Dewan Konstituante jang mulia inilah diberikan tugas
untuk melaksanakan suatu tindakan hukum jang positif, jang hen-
daknja pula kekal sifatnja, dalam meletakkan dasar-dasar hukum
untuk hidup dan kehidupan serta tudjuan kelandjutan hidup dari
bangsa dan negara kita.

Dalam Komisi I telah pernah dikemukakan oleh wakil fraksi
saja, bahwasanja keadaan kita sekarang, terlepas daripada penilaian
baik-buruknja, sempurna tidaknja iklim hukum jang dipantjarkan
oleh Undang-undang Dasar Sernentara tahun 1945, Konstitusi Semen'
tara Republik Indonesia Serikat 1949 dan Undang-undang Dasar Se-
mentara tahun 1950, jang selama ini senantiasa meliputi hidup-
kehidupan Bangsa Indonesia, kenjataan-kenjataannja pada dewasa ini
memberikan gambaran jang sangat berbeda dan mengetjewakan, di-
bandingkan dengan idam-idaman jang dikandung oleh Revolusi Na-
sional kita.

Kenjataan-kenjataan pula, bahwa kini tidak ada lagi nampak hu-
bungan timbat-balik atau pertalian perhubungan antara hukum jang
berlaku beserta undang-undang organiknja dengan pertumbuhan
bangsa jang sangat dinamis, bangsa jang telah memperdjuangkan
kemerdekaannja dan kini ingin mengetjap buah darma baktinja.
Djusteru karena itu didalam masa mengalah dan membuat dasar-
dasar hukum untuk negara kita, saja ingin mengemukakan kembali
pendapat kami itu setjara singkat dalam suatu rumusan pokok pi-
kiran sebagai berikut:

Didalam menentukan Dasar-dasar Negara kita, djangan kita di-
hinggapi atau merasa dihinggapi oleh pendapat: ,,Negara Indonesia
jang mengambil ,,over" kekuasaan dari ,,het Nederlandskoloniaal-
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bewind", tapi harus berpendapat dan berpendirian ,,Republik Indo-
nesia jang rnerebut keku:rsaan dari pendjadjah dengan djalan keke-
rasan jakni Revolusi."

Undang-undang Dasar kita harus mentjerminkan sepenuhnja
akan kepribadian Bangsa Indonesia,'terpeliharanja dan terdja-
minnja persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara, djuga hak-
hak asasi warganja dan djangan sampai hendaknja setjara mutlak
gesubordineerd kepada hak-hak asasi manusia seperti jang telah
diumumkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa, pun pula harus
mendjamin kesempurnaannja ketata-negaraan kita dan dapat me-
nampung penilaian pandangan jang baik dari dunia luar, sesuai
dengan kemadjuan djaman.
Undang-undang Dasar kita harus mendjamin adanja pertalian
perhubungan jang seimbang antara hak dan kewadjiban dari
warga-negaranja.
Maka atas dasar titik-titik jang saja kemukakan inilah kami me-

nentukan garis-garis awal dalam pengolahan dan pembuatan soal-soal
jang sekarang sedang kita hadapi.

Saudara Ketua jang terhormat.

Pokok atjara.
Tibalah saja sekarang pada pokok atjara jang sedang kita hadapi

sekarang ini. Pada Pemandangan Umum dalam Sidang Konstituante
jang baru lalu, ketika membahas mengenai soal-soal jang patut di-
masukkan dalam Undang-undang Dasar, setjara pokok dan garis be-
sarnja telah saja kemukakan pendapat fraksi saja mengenai Dasar
Negara. Maka pada kesempatan tcati ini perkenankanlah saja menge-
mukakan dan mengulangi kembali pendapat kami itu sebagai pendi-
rian jang tetap.

Pada kesempatan ini saja hendak mentjoba memberikan alasan-
alasan dan dasal-dasar pendapat dan pendirian kami itu. Saja akan
menguraikan dasar-dasar alasan itu hanja dari sudut dan bidang prak-
tis dan njata sadja jang bersumberkan pada satu titik utama, ialah
titik Proklamasi 1945 dengan proses (sedjarah) Revolusinja.

Djusteru karena soal Dasar Negara itu merupakan atau adalah
urat nadi daripada sesuatu Undang-undang Dasar, jang kelak mem-
berikan kelangsungan akan hidupnja, maka didalam kami menentu-
kan pend.irian kami unenSenai Dasar Negara ini, kami tak dapat
melepaskan diri dari satu titik utama itu, jang kami simpulkan dalam
satu kalimat: ,,Berbuat dan kembali pada sumbernja" jaitu ,,Sumber
Proklamasi 1945 dengan Revolusinja-". Ia mempunSai 

-daja-faib 
dan

daja-tarik bagi Bangsa Indonesia. Mentjoba mengalihkan sumber itu
ataupun mengesampingkannja, adalah merupakan pengchianatan.
Bukti-bukti dan'kenjataan-kenjataan telah banjak ia tundjukkan se-
lama dalam 12 tahun sedjarah Kemerdekaan kita ini.

Dalam hal ini bukanlah maksud kami untuk memaksakan suatu
pendirian, dengan kata-kata jang tadjam tadi. Tidak, sekali-kali tidak.

Bagi fraksi kami, tiap pendirian kami hormati dan tiap idee
kami hargai dan ikut kami mempertimbangkannja. Jang kami maksud
dan andjurkan, ialah agar kita dalam berbuat untuk kepentingan
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Negara dan Bangsa, -djanganlah hendaknja menjimpang dan melupa.
kan akan sumber kekuatan, dengan sumber mana i<ita"telah mentSa-
pai Kemerdekaan Negara dan Bangsa kita.

- -DJrnganJah. didalam hal jang mbnentukan ini, kita mentjoba
hendak membuat sgatu experimenf5ang menjimpang'dari sumbeiitu,
karena trTi jakin bahwa penjelewengin dari sumbdr itu, akan mem-
!awa. bahaja_akan-hidup l-angsungnja Dndang-undang Dasar jang akan
dan jang sedang kita olah sekar-ang ini, jang akibaTnja teuih lindjut
memb-a.wa bentjana dan malapetaka bagi negara dan'bangsa kita di-
kemudian hari.

saudara Ketua jang terhormat, baiklah didalam kita memberi-
kan ketentuan mengenai hal jang penting ini, memusjawaratkan dan
memutusk?ryja dalam sidang jang terhormat ini, kita bulatkan dan
padukan dahulu .segala tenaga- din pikiran kita' seobjektif-objektif-
nia, _mengesampingkqn sebanjak mungkin unsur-unjur subjlcten,
membuang rasa sentimen dan tjuriga-mentjurigai dan jang utama
lagi membuang sifat/perasaan kilah--menan{.

" Bilamana unsur-unsur nafsu ini dapat kita kesampingkan, sajajakin dan Insja Allah kita berhasil. Dair bila kita berirasit didaiam
memu_sjawaratkan dan memutuskan hat ini dan hal-hal jang lainnja,
kami berpendirian, tidaklah seharusnja nanti sesuatu piliakinengai<u
ia men-ang dan pihak jang lain kalah, karena apa jang kita hasilkan
sepenuh_njq gntuJr kepentingan negara dan bangsa -dan bukanlah
mendjadi hak sekelompok atau segolongan orang sadja.

saudara Ketua jan^g terhormat, Panitia persiapan Konstitusi jang
telah melangsungkan sidangnja selama kurang tirlitr 40 hari, seta-
rang telalr.q.litppalk_an hasil kerdjanja kepada sidang pleno jang
terhormat ini. Maka dalam hal ini rratsi kami terlebih d'ahulu m-eng-
ltjjap5?n .banj_ak terima'kasih atas djerih pajah Panitia persiapan
Konstitusi, walaup_un {lsamping itu fra}si Hmi belumlah dapat 6er-
gembira dengan hasil-hasilnja, karena samasekali diluar irarapan
semula.

_ Melgenai soal Dasar Negara, Panitia Persiapan Konstitusi 'ielah
rnelaporkan dan menjadjikan kepada sidang pl-eno jang terhormat
ini, 3 matjam rumusan pendapat pokok jang berbeda-becr=a, ialah:

pertama; jang berdasarkan,,sosial-Ekonomi"
kedua; jang berdasarkan ,,Islam"
ketiga; jang berdasarkan ,,Pantja Sila,'.

- Jang ketiga-tiganja dan masing-masing mempunjai alasan-alasan
dan dasar-dasarnja, seperti apa jang tertCra dalam laporan panitia
Persiapan Konstitusi itu.
. - 

Din disamping ketiga buah pendapat jang berbeda-beda itu,
terdapat pula pendapat jang_bersamaan, jang ieaitit banjaknja mem-
berikan sinar harapan dan-lorong akaniekasnja tertjapii suatu ke-
lqlltan.pendapat me-ngenai Da,sar Negara itu,- jang init a bila saja
tidak salah, semua pihak sependapat agar Dasai we[ara itu berisikin
dan berdjiwa;

1. Sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia;
2. Semangat Revolusi l? Agustus fg+b;
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3. Dasar musjawarat didjadikan dasar dalam segala perundingan
. 9ln p.enjelesaian mengenai segala persoalan- kenegaraan;
! Mendjamin adanja kebebasan beragama dan beribadat;
5. Mendjamin- ad_anjq.-sendi-sendi prikemanusiaan, kebangsaan

jang luas dan keadilan sosial.'Maka bila kita telaah dan peladjari setjara mendalam kelima
unsur tersebut dari pendapat jang sama ini, saja dapat menarik ke_
s1mpylq1, bahwa ketiga pendapat pokok jang b6rbedi-beda itu, telah
9.p{ ditemukan pad-a satu titit irersimianlan, jang dari mana se-
landjutnja dapat dimulai dan ditentukan-djrirusari liru meru*uitan
satu _pendapat jang bulat dan jang sebaik-baiknja.

setelah kita dapat bertemu dititik persimpangan djalan itu dan
selandjutnja_-mau bersama-sama menentdkan djuruJan bai.u jang manajang harus ditempuh, baiklah terlebih dahulu ilitelaah kembali"makna
daripada kelima buah unsur dari pendapat jang sama id d;n aipe.-
timbangkan. serta ditentukan, dapat digoldng,[an atau dimasulikan
kemanakah ia diantara ketiga pendapat fokoti jang berbeda-beda itu
atau. jang lgbih- tegas dan mudah, ialah menelaa[ ketiga pendapat
pokok jang- b_erbeda-beda itu dan menentukan paca penoapit poliok
j.ang manaka,h te_rdapatnja kelima buah unsur- persimaan itu atau
dengan l<ata lain lagi, harus dapat menempatkan lan mengembalikan
kelima buah unsur itu pada sumber asalnla.
. . - 

selain daripada_kedua matjam dasar pegangan seperti apa jang
telah saja u-raikan diatas tadi untuk meneniuka"n pen^golahari Disar
Tgg"t., ryaka ada satu 

_ 
dasar pegangan lagi jang ha-rus tersimpul

dalam makna isi Da_sar Negara ilu nan1i, ialah agaiDasar Negara itu
harus set<'atigus 4gli-puti d--an mendjarnin fetenfiia" atau pefrgertian
iang _ legas dan djelas mengenai adanja ,,dasar politik ian- dasar
moral."

_ {ak_a dengan demikian menurut pendapat saja, didaram kita me-
n_golah dan, menentukan suatu Dasai Negira sebigai inti daripada
undang-undang Dasar, hendaknja Dasar -Negara trlta itu harus di-
dasarkan pengolahannja pada tiga matjam lapisan dasar, ialah:

Kembali sumber-asalnja
Meliputi dan berisikan kelima buah unsur dari pendapat jang
bersamaan itu.
Mempunjai dasar politik dan dasar moral.
saudara Ketua jang terhormat, sebelum saja memberikan dja-

waban untuk menentukan pendapat kami mengenai Dasar Negara
i_ang manakah jang kami pltih, saJa ingin terletih dahulu meneiaah
dan ikut .mepertimbangkannja sebagai sumbangan buah pikiran ter-
hadap ketiga buah pendapaf pokok-Dasar Negalra jang b6rbeda-beda
itu.

seperti apa jang telah saja utarakan terdahuru, dalam kita mem-
bahas dan menentukan Dasai Negara itu, saja rrahja ingin memba-
hasnja_dan menentuhalnja dari suaut atau bidang fraktii dan njata
:1dit dan tidak- perlu lagi memberikan alasan-alalsan jang pandj-ang
lebar, karena alasan-alasan itu dapat kita buat-buat ierilu mailarir
alasan Jagi, jang pada hakekatnja-toch akan kembali ketudjuan se-
mula dari masing-masing jang -mengemukakannja. pandanlan-pan-
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dangan dan dasar-dasar alasan dari ketiga buah pendapat itu saja
qnggap sudah tjukup banjak. sudah barang tentu tidak semua dasar-
dasar alasan itu bersifat objektif. tapi lebih banjak mengandung un-
sur-unsur subjektif.

Didalam hal jang sedemikian tidak perlulah kita terlalu menen-
tangnja dan bermutlak-mutlakan, karena saia berpendapat bahrva
rygu_r:ulsur suljektif itu selalu terdapat pada setiap sifat. manusia.
Tidaklah mudah seorang manusia itu mau t-ekas meng-akui bahwa pen-
d.1pgt1ja itu salah, karena manusia itu sering-sering dipengaruni btetr
sifat-sifat rasa takut dan malu akan sesuatu jang nlaia. -

Djlfteru karena itu, bila kita tetap dalam memusjawaratkan me-
l8en_ai Dasar-Negara itu, saling tentang-menentang, belsitegang leher
dan bermutlak-mutlakan, saja jakin kiia tidak akan dapat tr]etuir dari
kebuntuan.- Djusteru karena itu pula, didalam kita jnengolah satu
pendapat jang bulat, tidaklah perlu kita mengesampingkan dan
m.enghap_uskan pendapat-pendapat jang lain. Kita harus dapat me-
njatu-padqk?n ke_tiga buah penaapat itu dalam satu pendapat jang
bu-la!, ?ni jang harus berisikan dan mendjamin adarija tidp uirsur
pokok dari ketiga-tiganja, sehingga tiap pihlk tidaklah-meraia diru-
giFry dan ketjewa dan dengan demikian tidaklah ada pula suatu
pihak jang merasa menang atau kalah.

Sudah barang tentu ini bukanlah suatu pekerdjaan jang ringan.
p_an-mgngkin ada pula jang berpendapat bahwa pendapal ini terralu
idealistis,jang tidak mungkin dapat dilaksanakan. Tapi saja berpen-
4qprt rlidalam hal ini dengan penuh kejakinan, bahwa ini dapat kita
laksanakan, asal kita semua mempunjai keinginan dan maksud jang
baik dan mau melihat akan kenjataan jang didasarkan pada tiga-ma-
tjam dasar atau sumber kekuatan seperli apa jang telah iaja utirakan
diatas iadi.

Saudara Ketua jang terhormat, marilah saja sekarang mulai de-
l8an m_enelaah dan memberikan pertimbangan sekadarnja terhadap
ketiga buah pendapat pokok itu dan saja mulai dengah pendapat
pertama.

Pendapat pertama mengehendaki, agar Dasar Negara didasarkan
pada,,sosial-Ekonomi". Alasan-alasan dan dasar-dasarnja telah dibe-
rikan oleh jang bersangkutan setjara pandjang lebar, jang sudah
barang tentu patut kita hargai dan pertimbangkan. Dalam-hal ini
saja tidak bermaksud hendak menentangnja atau ticak membenarkan-
nja, oleh karena mungkin bagi saja itu kurang beralasan jang kuat,
tapi bagi jang bersangkutan ia jakin dan tjukup beralasan-

Tapi- jang in_gin qaja mau kemukakan dasar pertimbangan saja
mengenai_-dasar Sosial-Ekonomi itu, hanja berupa pengudjian salja
pada sendi dasar, sebagai berikut:

1. Dirnanakah dan adakah dasar sosiat-Ekonomi bersunrber ke-
asalnja pada Proklamasi 1945 dengan sedjarah revolusinja?

2. Adakah dasar Sosial-Ekonomi itu memuat makna dan dja-
minan akan kelima buah unsur dari pendapat jang bersama-an
itu setjara keseluruhannja?

3. Adakah dasar sosial-Ekonomi itu memuat makna dan djamin-
an akan dasar-dasar politik dan moral?



. Entah. j.ng bersa_ngkutan mau mendasarkan dasar pendapatnja
{gp.rdr -ketiga buah daiar jang saja tanjakan tadi dan^ entafi mdu
didiawabnja_ atag _tidak, lapi m.enrirut pbrtimbangan dan pendapat
saja, dasar sosial-Ekonomi itu tidat< tjukup kuat irendjamiir aaairia
ketiga buah sumber kekuatan dan daiar f.g.ngrtt sepirti apa jang
saja rumuskan itu. Didalam hal ini dasaf sisiit nnonbmi itu n-an:l
menempati sebagian ketjil sadja dalam ketiga buah sumber itu din
hanj^a mempunjai peranan terbatas. Dus, kesimpulan saja, bahwa da-
sar sosial-Ekonomi itu tidak kuat sumber dasarnia dan feitatu sempit
daja dan_ruang-geraknja untuk menentukan Daiar Negari. ----:-

Saudara Ketla img terlormat, sekarang saja Gralh kepada
pe-ndapat ked-u1 Pendapat kedua mengehendaki agar ,,Islam" aiaia-
dikan sebagai Dasar Negara. Pandangan-pandangan din dasar-dajar
alasannjapun su_dah banjak dikemukakan bren jang bersangkutan se-
tiaT? pandjang lebar, jang dikemukakannja da-sariasarnjidari ber-
mltjam-ry1ti"*, jang kesemuanja ini patut pula kita pertimbangkan
sedalam-dalamnja. sebenarnjalah, bila kita tindjau setjlra mendafam,
memang dasar Islam itu tjukup luas mendjamin akan kehidupan se-
suatu negara {4 bangsa, karena adjarannja antara lain mengutama-
kan sendi-sendi dan dasar moral bagi manusia. Bila saja me-ngemu-
kakan hal ini tidaklah maksud saja, mengesampingtran ar{i agamitain.
.- frjl menghormati tiap agama jang datam adjarannja mengakui

a.danja Jang Maha Ega, karena pada hakekatnja tiap adjaran agama
itu dasarnja_sama, ialah moral. Tiap negara din bangsa dapat f,iaup
lalgsung, bila ia bersendikan moral. Maka dalam trat ini bagi saji
pribqdi d_an karena -saja salalr seorang pemeluk agama tstam Sarigmendjund3ung trlgg! akan adjaran-adjarannja, sudah barang t6ntu
sangat gemb_ira dan_bersjukur, bila Islam itu dapat didjadikin seba-
gai. Dasar_ Negara- Keg-embiraan dan rasa sjukdr itu dudah barang
tentu terdapa-t pgla pada orang lain jang mimeluk agana lain, bili
agaq3 jang dipeluknja itu dapat didjadii<an Dasar Negara.
. Trpi maksud saja bukanlah demikian, bila saja beipegang teguh

akan keinginan saja itu,.berarti saja hanja mementingtin ieg6tonlan
orang sadja, terlalu dipengaruhi oleh unsur-unsur- subje[tif dan
ggoisme serta buta akan kenjataan. Djusteru karena itu iemua, di-
$al.am saja mengemukakan dasar pertimbangan mengenai pendapat
kedua ini, serupa pqlq seperti apa ;ang saji kemuklkan rirengeirai
pe_ndapat pertama, ialah berupa pbngudjian pada satu dasar hnd'asan
sebagai berikut:

1. Adakah dasar Islam itu bersumber asar pada proklamasi 1g4b
dengan proses revolusinja?

2. Adakah dasar Islam itu memuat makna dan djaminan akan
kelima buah unsur dari pendapat jang bersamian itu?

3. Adakah dasar rslam itu mendjamin dasardasar politik dan
_ moral, untuk didjadikan sebagai Dasar Negara?

, walaupun dasar Islam ini lebih banjak dan rebih luas mengan-
{utrg unsur-unsur untuk didjadikan sebalai Dasar Negara, aarifaoa
dasar sosial-Ekonomi, tapi menurut peniapat saja disar'Istani ini
belum dapat lagi_ mendjamin akan teimuatiria atiu memuat setjara
keseluruhannja akan ketiga sumber dasar, s6perti apa jang sajj ta.

284

I
I



njakan diatas tadi, jan_g merupakan pusat sumber kekuatan dan jang
merupakan pegangan bagi saja untuk mengolahkan dan menentrikan
sesuatu Dasar Negara. Antara lain Islam tidak bersumber pada pro-
klam-asi 1? Agustus 1945 dan tidak didjiwai semangat Revolusi Ke-
merdekaan.

Entah jang bersangkutan sependapat dengan saja dalam menen-
tukan sumber-sumber dasar tadi sebagai pegangan untuk mengolah
s_r1atq Dasar Negara, terserahlah. Tapi jang saja hendak tekankan
disini kepada semua pihlk, djanganlati tita trendak mentjoba menge-
sampingkan akan fakta-fakta kenjataan dan melupakan- sumbernfa,
karena men_ga_baikan akan fakta-fakta ini semua, ia-ahan membahaja-
kan akan kehidupan langsungnja undang-undang Dasar jang t<ita
buat sekarang ini. untuk dihaii kemudian.

-Dus-kesimpulaa $ja, bahwa dasar Islam itu tidak tjukup kuat
sumber dan dasarnja dan kurang luas daja dan ruang geraknja untuk
menentukan sebagai Dasar Negara. Didalam hal ini iaja tidak ber-
maksud untuk mengesampingkannja samasekali, karena-saja berpen-
dapat banjak u_nsur-unsur jang baik didalamnja, guna perigisian ru-
musan Dasar Negara jang akan kita olah dan ketemufan nanti.

saudara Ket*a jang terhormat, tibalah sekarang saja kepada
pend.apat ketiga,. lns mglgehendaki agar ,,pantja Sila"-tah lan! ai-
djad-ikan sebagai Dasar _Negara. Pun pandangan-pandangan hai' oa-
sar-dasar alasannja sudah banja_k sekali dikemukakan olJh penganut-
pengan_utnja didalSln ruan-gan sidang Konstituante setjara pan-oiang
f_ebg_ dengan tindjauan dari segala segi dan bidang baili set]jara
ilmiah maupun setjara praktis.

_ Djusteru karena itu saja berpendapat tidaklah perru ragi dasar-
dasar dan alasan-alasan jang sekian banjak itu ditambah lagi.

Mau diakui atau tidak, jang djelas dan njata bagi saja, ialah
bahwa dasar Pantja sila itu tjukup luas mendjamin dapat hidupnja
Jtlegara dan Bangsa Indonesia selama 12 tahun ini, dengan meialiri
bermatjam-matjam pantjaroba dan pasang-surutnja. Ia telah dapat
mendjamin akan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara kita.

Bukti dan ni-ata pula jang baru sadja ia berikan, iarah mengenai
!{usjawarah Nasionaf. eeikal [ndungi"n orn 

-iictrmat 
ruhan i"trg

Maha_Er", serta dasar-dasar Pantja sila jang memberikan pegangan

-pad-a Musjawarah Nasionat itu, mitca uuilariaratr Naiionat it,i o.irt
berlan-gsun_g dengan selamat dan memberikan hasil-hasil jang tjuk:up
baik dan kuat guna mendjamin akan keselamatan bangsa tan ne-
gara kita.

Namun demikian, saja mau berusatra lagi untuk mengudjinja
dengan dasar-dasar jang lebih kuat. Maka itu pandangan aan-peitirh-
bangan saja mengenai ini, akan saja kembalilian ragi pada rdmusan
dasar pegangan _saja, ialah terhadap tiga buah dasai p-egangan, jang
merupakan sumber kekuatan itu.

1. Adakah dasar Pqqtja sila itu bersumber asal pacla prokalamasi
1945 dengan sedjarah revolusinja?

2. Adakah dasar Pantja sila itu memuat makna dan djaminan akan
kelima buah.unsur dari pendapat jang bersamaan"itu, jing bu-
nji maksudnja:
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a.
b.
c.
d

harus sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia
harus. didjiwa semangat-Revolusi tZ ,{gusius tg4b
mendjamin dasar musjawarat

' mendjamin adanja kebebasan beragama darr beribadate. mendjamin- adanja sendi-sendi prik"emanusiaan, kebangsaanjang luas dan keadilian sosial?
3. Adakah dasar pantja sila itu mempunjai dasardasar politik

dan moral?
untuk dapat rnendjawab terhadap ketiga pertanjaan itu jang

merupakan dasar atau sumber pengudji, bait<iah ierlebih dahulu kitamenoleh sebentar l<ebelakang 
-kesaat- proklamasi rz asustur-r-g4b

dan Perang K.emgldekaan kital karena saat itulah iang mEnoiroi ,r.tlahirnja Pantja Sila setjara resmi.
s.engadja saja katakan dan tekankan disini kata-kata ,,setjararesmi", karena tidak perlu lagilah kita membentangka""j" ai'ri"i,.-tjara pandjang lebar,mengena-i asar-usurnjr. Djiltefr, r,iri,n" ilu,-"p,

l3.Tg trj.- mau kemukakan disini, akan ri:" tirurri ;rdi; p.a"luit"titik, ialah tersusunnja dan tertjiptanjr pi""g;* o:"r,jit";;; t*g-
g-al 2_2_Dju1i 194b,-karena piagani inilih jan! mehhirkan proklamasi
dan Konstitusi rg4b jang berlnti-sarikan" Fa"n[jr 

-bil..
setelah Proklamasi diumumkan pada tanggal 1? Agustus 1g45dan dua hari kemudian disahkannja'dan oiil?T*r":a x?nstit"rinj"

oleh Bangsa Ildonesia, maka mulai pada saat itu iati;at Indonesiatelah .mempunjli .gqatu undang-undairg basr. u"gi rahgs; d*;-
g_alanja dan mulailah mengindjak djanian bahagia, s"p"rIi dimaksudoleh kata-kata Mukaddimah Konstitusi proktam?si' 1g4b, antara lain
berbunji:

telah sampailah k-epada saat jang berbahagia dengan
selamat sentosa_ mengantarkin_rakjat Indjnesia teaEpao tiii,gerbang keTg.rdpkaan Negara Indonesia jang merdeka, beisatu,
berdaulat, adil dan makmur',.

Dan kalimat tainnja berbunji:
maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indone-

sia itu dalam suatu undang-un_dang Dasar Negara l"naonesia iangberkedaulatan rakjat dengln berdisar kepadi:
Ke-Tuhanan Jang Maha Esa,
Kemanusiaan jang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat
kebid j aksa_naan dalam -permusj awaratan z f'eru'akilan, serta dengan
mewudjudkan suatu keadilari sosial bagi seluruh'iatjat G"d"
nesia".
Del8an dua matjam modal itulah, sebagai perwudjudan Kemer.

dekaan Indonesia, langsa Indonesia uinumnj, dil $dj;;-g i;;;;_dekaan chususnja, d-engan kejakinan dan keieguhan-imin din tekad
terdjun kemedan bakti, untuli mempertahankafr remeia.l*" gr-;gr;
dan.Negar_a terhadap tiap- ggrangil baik dari luar maupun dari dalim.
sedjarah Kemerdekaan -kita, 

tetatr dibuat oan aitelii, oGr, B-----
kita deng-an pengorbanan jang maha hebat dan tak terhingga. lnlLlpula hasil pengorbanan dari pahlawan-pahlawan kita jang TJtar, men-
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dahului kita. Kita peringati setiap tahun, pada 10 Nopember akan
darma-bakti dan djasa-Cjasa pahlawan-pahlarvan kita itu-.

Mereka mau berkorban itu, karena hendak mentjapai dan mem-
pertahankan satu tudjuan dan tjita-tjita, jang terhimpun dalam ru-
musan termaktub dalam Mukaddimah dan Konstitusi 1945, sebagai
hak dan pusaka revolusi. Mereka telah meninggalkan untuk kita se-
karang jang masih hidup, satu pusaka jang maha mahal.

Saudara Ketua jang terhormat, apa jang baru saja uraikan di-
atas tadi, inilah, apa jang saja maksudkan dengan: ,,Sumber asalnja",
sebagai isi maknanja pokok pertama dari pegangan dasar saja untuk
mengolah suatu Dasar Negara.

Sumber-asalnja, ialah bersumber pada Proklamasi 17 Agustus
1945 dan memberikan kekuatan pada djalannja sedjarah revolusinja.
Sedangkan mengenai pokok kedua dari pegangan dasar jang saja ke-
mukakan terdahulu jang meliputi lima buah unsur itu, bila ditelaah
satu demi satu akan kelima sila itu, maka keseluruhannja dapat dipe-
nuhinja akan makna, isi dan djiwanja.

- Dan mengenai pokok ketiga dasar pegangan saja itu, apakah
dasar Pantja Sila tjukup kuat dan lengkap memuat dasar-dasar poli-
tik dan moral. Maka dapat saja katakan, ja, karena bila kita telaah
kelima buah sila itu, sekedjap dan sekligus dapat kita lihat dengan
terang, bahwa:

Sila pertama mempunjai dasardasar moral.
Sila kedua mempunjai dasar-dasar moral dan politik djuga.
Sila ketiga, keempat dan kelima mempunjai dasar-dasar politik.
Maka dengan ini berachirlah pengudjian saja terhadap ketiga

buah pendapat jang berbeda$eda dasarnja itu, jakni:
Sosial-Ekonomi
Islam dan
Pantja Sila.
Dan dengan ini pula menurut penelaahan dan pendapat saja.

hanja satu diantara ketiga pendapat itu jang memenuhi setjara ke-
seluruhannja ketiga sjarat jang saja djadikan dasar itu, ialah dasal
Pantja Sila. Maka setelah penelaahan, penelitian dan pengudjian itu
tadi, saja dan fraksi saja Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
{I.P.K.I) menentukan pendapat dengan kejakinan dan kesadaran jaug
penuh, bahwa dasar Pantja Sila jang sebaik-baiknja didjadikan Dasar
Negara kita.

Saudara Ketua jang terhormat, dengan demikian djelaslah sudah.
bahwa fraksi saja Ikatan Pendukung Kemerdekaan Ind6nesia (I.P.K.I)
mengehendaki dasar Pantja sila didjadikan sebagai Dasar Negara kita.
Tapi walaupun demikian, tidak berar-ti bahwa fraksi saja bulat-bulat
dan setjara mutlak hanja dapat menerima rumusan rantja sila jang
ada.sek_arang !ni, dengan tidak menghiraukan kemungkinan dapalnja
pqqh diperbaiki dan disempurnakan rumusan jang se-karang ini; per-
!a!ka.n dan penjempurnaan akan rumusan kata-kata djanganlah hen-
daknja ditutup kemungkinannja, karena fraksi saja b6rpendapat,
bahwa perbaikan dan penjempurnaan itu perlu diadakan. asal sadja
djangan merubah akan djiwanja.



Adalah sebenarnja menurut pendapat kami, bila dasar pantja
Sila itu kita telaah.ddngan sebaikjbaiknil dan t<iia ituti sedjarahnja
selama 12 tahun ini, ma"ka pantja sila iiu masih banjak menlandurig

ffi '.?"':x1,'f.l6r'.,1xj,,xtlt\-**#il9:tx,ffi'.fi?*ff iif ffilTang perlu sekali, tapi hendit<ni-a aapit oiiatutrin dEngan sjarat,dapat memberikan a{i o}lektif fraoa 
'nant;a -ita, hinggi rumusan

penegasan-penegasan. itu_ dapat dipertanggun!-olawintan]-entara lainrumusan penegasan itu berkisar pada p-emuEriin definisi jang pasti,
tegas dan djelas mengeng 

-peneirtuatr' api i"urrii p"olii-- shi itu,
sehingga menutup samasekari kemungkinan adanja nantf penafsiian
i*q_9.lfalj1ry-matjam. tjoraknjl, selert! ja;t i;rdj;df ffip"i ;.
Icarang tni, sehingga melupakan akan isi dan mat<suohia semuia dan
l3qe ry.-ngakibatkan banjak r.a$qt k.lilangan kepertpiaat itasnjr.
Kebanjakan orang sekarang ini- terlalu suSlekiit' memberik?r pan-
dangannja atas pantja sila sehinggl ia -enaiiai tF;fig;$irii,ig
g,an deqsan sengadia mau- mendjiaikannja tuLuh 5ing invirih.. 'i;.r-
trmen clan ekses-ekses ini memang baniak terlihat -dan dirasakan,jang memang dilakukannja setjara -sadar.

Karena orang-orang iry lg'l?lu memberikan pandangan jang sub-jektif, sehingga _ia mendSadi dan merupakan leaiari-Fai"rri'irng
anarsis sekali dalam 

-Pprtur'_npuhan dan terrilupai' negara- fita fringga
dewasa ini. Mereka ini terlalu dipengaruhi otiu nadu sentimen fiin
liytigr dan mengSnggap atau b6rpe:ndapat s.oun-orrrr F;tj; Sil.ini liirtaan qan rlu.lit-qgleorang sad]ia atiu segolongan manusii Indo-
nesia sadj-a,-dus, bila kita meni=rima-dasar raftia sita itu berartikita
menurut kehendak.s-eseoran_g ataq segolongan inanusia sadja. rlatii
saja didalam hal ili berpendapat deng:an telas dan jjr<in, li[*" p.;-
lia_sita bukanlah dibuat-dan milit seseoranf atau seigolotig." ***i,
Indonesj.? ydL". Pantja sjla bukan dibuat ofLti guni"rarn6 oan t"t."pula milik beliau. B]lng Karno hanja perumus darip-adanj.;il;;;;;;
$r! rgr-mqtjam-matjair perasaan jarig aaa paaa ilt3"i"rit6;n;il ;-djak dahulukata.

Pendapat inipun sudah berurang-ulang ditegaskan dalam ut-iap-
11-u!janln- B3ng-Karno sendiri. ealntla "sila b:ika;i;h;"fi ;iifi.
pgnopoli dari sezuat,u golo_ngan atau pirtai. Mereka trin:f pent;*t
belaka dan ini adalah irjqllkarena pantja Sita ii" iorirt-p.f;oJE:
::?:r^$ilttijt sedj_arah Kemerdekaan,Fiequblik rndonesia.' F*tj;srta actalah hak milik revolusi dtn merupakan pusaka jang ditin!.galkan oleh Pahlawan-pahrawan Kemerdeic""tt- riaorresi"' jaig-Gi;i
mendahului kita. Djust-eru karena itu bila tita nengaku 6ahfi" r.it"
:lT LTq:i illg..bermorar, wadjiblah sesuatu pusafr itu aipeurraraoan dldjaga sebaik-baiknja.

saudara Ketua ialg terhormat, seperti jang saja utarakan diatastadi bila nanti pantja sila diterima'dari oioiiaifian iebagai Dasai Ne-gara kita, maka perluhh rumusan-rumusanri5a disempuriakan d.rrgan
!ll.gjt?1,-pe-l.egalal ]ebih tandiut, jang dapat,kiti musjawarat[anoan drolah disini bersama-sama dengan antara lain meneliti danr-nengambil unsur-unsur.jang baik dan"pantas dari pendrp.t p-it 

"ridan kedua sehingga kila iapat mentirpdka;-Fa;tjt Sil; 
-d;6;

288



rumusan jang lebih sempurna dengan tidak merubah djiwa dan mak-
sudnja semula.

selandjutnja bila kita telah sepakat menentukan satu Dasar Ne-
gara, marilah kita menentukan pula dimasukkan dimana atau ditem-
patkan dimana rumusan Dasar Negara itu dalam rangka undang-
undang- Dasar_kita nanti. Kami berpendapat, bahwa Dasa"r Negara iiu
dimasukkan dalam_ _!agi-an Mukaddimatr, jang mana ia meiupakan
intisari dari Mukaddimah.

- Djusteru tarena itu maka hendaknja Mukaddimah itu memuat
pula.dengan 4jelas dan ringkp sgatu 'gambaran sedjarah mengenai
qg.rdju-anga.g Bangsa Indonesia dalam- mentjapai liemerdekainnja
diiry? kepribadian langsa Indonesia dan lain-lain Sang dianggap petiu
nanti. Lergkapqi a dg. 

Jeg_as_nj a pendapat kami, iatati tatrwiuniang-
undang Dasar Republik Indonesia itu nanti didahului oleh sebual
tlukaddiq* iqlg lerinti Dasar Negara: ,,Pantja sila dengan kalimat
Negara Bhinneka Tunggal fka."

saudara Ketua jang-terhormat, sebagai kata terachir dan penutup
uraian p_en-dapa! klry_ini, kami dari Fra[si Ikatan pendukung-Kemer-
dekaan Indonesia O.P.K.I.) berseru dengan penuh pengharapai kepada
saudara-saudara jang terhormat _sekalian,- agar 

-datam 
misa sidang

Konstituante sek_arang ini kita dapat memberikan satu keputusan
mengenai Qasar Negara sebagai pegangan pokok kita, Dasar Negara
Tqna iang kita rumuskan nanti lebih landjut dalam tahun jang akan
datang. Dengan demikian Konstituante dalam usianja satu iah"un ini
telah dapat_ pemberikan suatu hasil jang konkrit dan jang terpen-
ting, 

-agar_ kita dapat _memberrlan -pertanggung-djawab jaig tilat<
lgrlaq_p Bangsa dan Negara. saja berdoa- moga-moga rirtran Jing
Maha Kuasa tetap memberikan rachmatNja dan pertndunganNja ke-
pada kita sekalian.

Sekian dan terimakasih!

Ketua: saja persilakan jang terhormat Saudara Rd. Abduroch-
man Wangsadikarta.

Bd. Abdurochman lvangsadikarta: Assalamu'alaikum warahma-
tullahi wabarakatuh.

Saudara Ketua jang_ terhormat, perkenankanlah saja, sebagai
seorang. i?ng beragama Islam, jang mewakili sebuah partai ketjit,
dan partainja orang-orang ketjil, jaitu orang{rang tani, memberikin
p-endapat saja mengenai soal jang penting ini, jaitu soal Dasar-dasar
Negara, sebagai sekedar sumbangan untuk diperhatikan oleh partai-
partai besar.

. F.ir tahu, bahwa suara saja tidak mempunjai arti jang menentu-
kan karena suara partai saja, hanja partai i<et5it sadja-dai suara itu
adalatr suara orang-orang ketjil, jaitu orang-oiang tini jang tingkat
pengetahuapnja maslh singat- rendah. Mesliipun [egitu "srutrtr"t<.-
tu-a, suara jang saja bawa kemuka sidang jaig terh6rmat ini, adalah
suara.jyg sungguh-srlngguh. mewakili keinginan-keinginan dan pera-
s-aan tidak hanja flari partai tani sadja, tapi jang nj-ata-njata liidup
dalam hati sanubari rakjat ketjil umumnja din iakjat tani chusui-

L
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nja. Dan saja kira perasaan itu adalah perasaan rakjat dinegara mana
sadja.

Saja jakin bahwa tak ada seorangpun didunia ini jang senang
akan adanja perpetjahan, apalagi permusuhan dimana pihak jang
satu ingin menghantjurkan jang lain, lebih-lebih dimana pihak-pihak
jang ingin saling menghantjurkan itu adalah orangorang sebangsa,
setanah air dan sependeritaan diwaktu jang lampau. Rakjat Indone-
sia jang umumnja beragama dan berbakat religieus, merasa sedih
dan chawatir, mendengar achir-achir ini suara-suara jang tidak se-
suai dan tidak didengar oleh telinga rakjat umumnja dan rakjat
beragama chususnja. Suara-suara itu ialah suara-suara dari sesuatu
golongan jang menundjukkan tak punjanja toleransi dan ingin meng-
hantjurkan sesuatu golongan lain dari bangsanja sendiri dengan tu-
duhan-tuduhan jang subjektif dan seenaknja sendiri.

Saudara Ketua jang terhormat, saja jakin, bahwa Saudara-sau-
dara Anggota-anggota Konstituante jang terpilih ini, bukannja orang-
orang biasa, tapi orangorang jang mempunjai kelebihan daripada
manusia-manusia lainnja dalam "intellek" dan budi pekerti dan
oleh karenanja tentu menginsafi, bahwa kita harus dapat menghar-
gai pendapat-pendapat, pendirian-pendirian maupun ideologi dari ma-
tjam-matjam golongan jang ada karena tiap-tiap-golongan memper-
djuangkan hak hidup golongan masing-masing dan hak hidup adalah
hak asasi, jang dalam Komisi II Panitia Persiapan Konsitusi dengan
bulat disetudjui.

Oleh karena itu djanganlah kita tuduh-menuduh, seolaholah go-
longannja sendirilah jang benar, golongan lain kurang benar atau
belum tahu djalannja. Saja kira tak ada sesuatu agamapun, jang mem-
benarkan kesombongan.

Djanganlah kita memaki-maki dengan kata-kata jang akan men-
tjemarkan diri kita sendiri, seperti, ,,pentjuri" dan lain sebagainja,
karena mungkin kita akan dikatakan orang: ,,Biasanja jang berteriak
pentjuri adalah pentjurinja sendiri". Dan lagi Saudara Ketua, kami
jang beragama, kami harus ingat akan sabda Tuhan: ,,Wahua maakum
ay nama kuntum" artinja: ,,Tidak ada sesuatu kedjadian diluar pe-
ngetahuanKu." Djadi adanja matjam-matjam aliran didunia ini ada-
lah diketahui oleh Tuhan. Dan djika ada aliran beserta ideologinja
jang tidak diridlai oleh Tuhan, maka aliran itu akan hantjur dengan
sendirinja. Pertjajalah dan pertjajakanlah hal itu kepada Tuhan.

Bagi kita pada waktu ini, maka tjukuplah, djika serahkan kg-
pada rakjat menghakimi kita semua. ,,Vox populi vox Dei," kata orang
Romawi: ,,Suara rakjat, adalah suara Tuhan." Oleh karena itu kita
harus menghormati hasil pemilihan umum, suara rakjat, jang meng-
adili kita semua. Jang tidak didojani rakjat akan lenjap.

Kita harus menghormati pula, suara-suara jang hidup ditengah-
tengah rakjat. Seperti saja katakan dimuka, suara itu adalah anti
perpetjahan, anti permusuhan, karena setiap perpetjahan, setiap pe-
musuhan akan merugikan Negara dan Bangsa Indonesia sebagai kese-
luruhan.
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Kepentingan negara dan bangsa harus diletakkan diatas segala
kepentingan golongan, diatas golongan manapun, diatas kepentingan
golongan jang sebesar apapun djuga.

Pertama-tama sebab tentang .besar ketjilnja golongan-golongan
itu belum ada perimbangan jang dapat membenarkan tuntutan jang
mutlak dari sesuatu golongan. Saja masih ingat akan utjapan-utjapan
Jang terhormat Saudara Mr Daliono dan Jang terhormat Saudara
Kobarsih di Komite Nasional Indonesia Pusat (K.N.I.P.) dulu. Mr Da-
liono mengatakan, bahwa karena 90Vo rakjat Indonesia beragama
Islam, maka semua partai dan golongan diluar partainja merupakan
minoriteit. Hanja partainja jang majoriteit.

Sebaliknja Saudara Kobarsih mengatakan, bahwa sebagian ter-
besar rakjat Indonesia adalah buruh dan tani. Oleh karena itu par-
tainja jang mewakili buruh dan tanilah jang majoriteit.

Tapi Saudara Ketua, pemilihan umum achir-achir ini menundjuk-
kan sampai dimana kebenaran kata-kata Mr Daliono itu, terutama di-
daerah kekuasaan Komite Nasional Indonesia Pusat (K.N.I.P) dulu.
Begitu djuga kita dapat mengetahui dari hasil-hasil pemilihan umum
itu, berapa besar pengaruh partainja Saudara Kobarsih.

Kedua, tapi jang terpenting Saudara Ketua, ialah kaum impe-
rialis dan terutama kolonialis Belanda masih selalu mengintai, men-
tjari golongan-golongan jang tidak puas, jang tertindas untuk di-
pergunakan sebagai alat devide et impera, untuk mengada-kan
kekatjauan dan lain-lain.

Maka dari itu kita harus waspada. Adalah kewadjiban kita De-
wan Konstituante ini untuk mendjamin terpeliharanja persatuan
dan kesatuan, dengan djalan membuat peraturan jang tidak mengun-
tungkan sesuatu golongan dan merugikan golongan jang lain. Pera-
turan-peraturan dalam Konstitusi kita harus menjamin kepentingan
semua golongan, harus res publica.

Djanganlah kita meniru negara-negara lain, dimana peraturan-
peraturan dibuat untuk kepentingan sesuatu golongan dan menindas
golongan jang lain.

Kita lihat di Amerika dengan Free enterprise-nja. Disana me-
nurut Tafft-law, kaum penguasa boleh mengadakan persatuan mem-
buat trust dan sindikat-sindikat, tapi kaum buruh tidak boleh ber-
serikat. Kaum pengusaha boleh bersama-sama menentukan harga
bagi barang-barang produksi mereka dan menentukan pula upah bagi
buruh-buruh mereka. Sebaliknja kaum- buruh dilarang mengadakan
aksi bersama menuntut harga barang-barang jang rendah, upah-
upah jang lebih tinggi. Pihak pengusaha boleh mengadakan peme-
tjatan sewenang-wenang dan lockout tapi pihak buruh dilarang
mogok.

Peraturan jang tidak adil ini terang dibuat semata-mata untuk
kepentingan kaum pengusaha dan menindas kaum pekerdja. Sebalik-
nja di Sovjet Uni. Disana tak ada kesempatan hidup bagi kaum kapi-
talis. Semua peraturan semata-mata dibuat untuk nlendjamin kepen-
tingan kaum buruh. Saudara Ketua peraturan-peraturan seperti di
Arnerika itu tidak adil buat Indonesia dan peraturan di Sovjet Unipun
tidak tjotjok buat Indonesia, meskipun adalah baik, bahwa perkem-
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bangan kapitalisme harus dibatasi djangan sampai mendjadi kapitalis
monopoli. Indonesia adalah negara jang mempunjai susunan masja.
rakat dan sifat-sifat jang tersendiri.

Bagi Indonesia harus ditjari dasar-dasar jang rnenCjamin per-
satuan dari semua golongan, memperlunak pertentangan satu golongan
dengan jang lain. Saudara Ketua, saja bukan seorang idealis, jang
mengatakan: Perdjuangan kelas adalah charam begitu sadja. Trdar
saudara Ketua, saja tahu, bahwa perdjuangan kelas tidak-akan hi-
lang, selama kelas-kelasnja masih ada.

Selama ada pendjual dan pembeli, maka kepentingan pendjual
adalah bertentangan dengan kepentingan pembeli. Pendjual menge-

, hendaki harga jang tinggi bagi baranglbaringnja, sedangftan si pem-
beU ingin harga murah. Begitu pula tentu ada pertentangan antara
buruh dan madjikannja. Buruh mengehendaki- upah jang tjukup
untuktridup jang lajak, sedangkan madjikan ingin menekan upah itu
serendah-rendahnja. PertentangXrn pertentangan ini tetap ada, tapi
dapat kita perlunak dengan peraturan-peraturan jang -bidjaksana,

umpamanja dengan menentukan upah minimum, dengan penentuan
harga-harga jang dikontrol dengan konsekwen, artinja disamping har-
ga-harga jang ditentukan Pemerintah, tak boleh ada harga pasar
bebas. Tapi jang paling penting ialah peraturan-peraturan jang me-
nentukan hak dasar jang sama bagi semua warga-negara, tanpa per-
b_edaan-perbedaan jang terdapat di Amerika serikat maupun sovjet
Uni.

Tapi kali ini saja tidak bermaksud membitjarakan hak-hak dasar
warga-negara; jang mendjadi atjara adalah Dasar Negara. Dengan urai-
an diatas tadi saja hanja ingrn menandaskan, bahwa dalam menentukan
Dasar Negara, kita harus berpegangan kepada dasar persatuan, anti
perpetjahan.

Dja_di Dasar Negara harus dapat mendjamin terpeliharanja per-
satuan, harus dapat menghindarkan perang saudara,-harus mbmper.
lunak pertentangan. Dan ini hanja dapaf djikalau soal-soal sosiat-
Ekonomi jang mendjadi sumber segala pert-entangan diatur begitu
rupa, hingga- tgk ada golongan nasional dirugikan. Pasal-pasal jang
mengatur hal ini, jaitu pasal-pasal 32, 33 dan 34 dalam Undang-un-
{lgg Das_q Proklamasi, dimuat dibawah Bab Kesedjahteraan sdsiar,
didalam Konstitusi Sementara Republik Indonesia s-erikat 194g Bab
itu dinamakan Bab Asas-asas Dasal dan dalam undang-undang Dasar
Sementara 1950 dinamakan Bab Asas-asas Dasar.

Inilah sebabnja maka seorang kawan saja dari Front pembera
Proklamasi 1945 menuntut supaji dasar-dasar sosial-Ekonomi men-
9ia0i Dasar Negara. Dan djikalau betul ini jang dimaksud dengan
P_as_ar Negara, jaitu jang dimual sebagai Bab Asas-asas Dasar dalam
undang-undang Dasar sementara, maka sajapun memperkuat pen-
$a_p-at kpyan sefront saja itu. Tapi djikalau liita memferhdjarf be-
tul-betul laporan-laporan,dari Komisi I maka kebanjakan 3angdimak-
$.4 9eng?n_ Dasar:dasar_Neg?ra itu adalah ,,sendi-sendi nbgaia', jang
kita temui dalam Mukaddimah-mukaddimah Konstitusi Sementara ig+5
dan undang-undang Dasar sementara 1gb0 dan dalam pembukaan
atau Preambule undang-undang Dasar proklamasi. Apakah ada per-
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bedaan pengertian dianta_ra golongan dari pendapat ke-I dan golongan-
golongan dari pendapat ke-2 dan ke-B?

Ap?.k?h metang golongan dari pendapat ke-l berpendapat, bah-
wa sendi itu tidak periq dimuat dalim mukaddimah, iapi r,iprj. r.-tjara kongkrit merupakan pasal-pasat jang mengatur trtihingan
ekonorni sosial diantara warga-negara mlupun hak--hak dasar d-ari
warga-warga negara? sistim begini memang kita 1ihat didalam un-
dalg-undang Dasar Mesir, jaitu dibawah Bab Dasar-dasar Masja-
rakat.

saja_ sendiri_men_ganggap_pqsar Negara itu sebagai sendi perlu
dimuat dalam Mukaddimah 

- 
undang-undang Dasar j-ang akan^ kita

buat ini. saja menganggap perlu, tiaat kalena pelaksairaan soiiat-
Ekonomisnja, tapi karena djiwanja. sila-sila eanija sila itu hingga
kini belum mendapat pelaksanaan j_a.1g semestinja, tapi satu hal jing
t3k dapat diingkari, ialah bahwa ttiiwa dari pinija'sila jang tela[
dimuat dalam Preambule undang-irndang Dasar 

- proklarirasi telah
memberi inspirasi kepada Bangsa Indonesia, telah membuktikan ke-
Igampua_nnja- untu.k .mempersatlrkan rakjat Indonesia setjara bulat
hingga dapatlah rakjat Indonesia dengari bambu runtjingirja meng-
adakan perlawanan terhadap _tentara Belanda bersenija[a"modein,
baft-an_ achirnja- dapat .m_emaksa pelalcta melepaskan keinginannja
untuk berkuasa kembali ditanah air kita ini.

oleh karena itu saudara Ketua, pantja sila tidak boleh diganti.
Demi kesatuan bangsa dan keselamatan n6gara saja akan meneitang
setiap perubahan Pantja sila, karena setiap peru'bahan akan berarti
perpetjahan. setiap perubahan, akan menlenaukan adanja golongan
jgng m91asa dirinja.tergentjet, merasa tidak terdjamin tiatltrat< isa.
sinja, tidak terdjamin hak-hak penghidupan, kebebasan dan keseta-
matan pribadilia,.hak-hak asasi jang oleh Komisi II disetudjui dengan
:u.ara,bulat. Djadi tiap _perubahan 

pantja sila dengan dasar-da"sar
Iain akan,dapat menjebabkan perang saudara.

oleh karena itu,. maka.siapa tidak menginginkan perang saudara,
ia harus menjetudjui Pantja. Sila sebagai s6ndJ pe.saiuan iat 5"t o"n
kesatuan negara. lan sebagai a_nggota F;ront pembeia proklarnaii tg+s,
lajr. rnengadjak saudara-saudara untuk mengikuti djedjak tokoh-
tokoh nasional kita _jang baru-baru ini berkumful dalam nius;awariir
Nasional. Presiden soekarno dan Bung Hatta ditam statemeni'nja me-
nandaskan kembali.Pantja sila sebagii dasar perdjuangan dan p.;-
bangunan negara kita ddn kesatuan-sebagai b6ntu[nja." 

------ r--'
statement it} m-eTggmbatikan semangat r? Agujtus 194b. sema-

lgat persatuan. setelah M_usjawaratr Nasional, jait-u pada tanggrt roseiitember 19b?, maka ditaman, bahagia semaki, ierrraoap"-p.ti.-
wan-pahlay-a1,. jang telah mengorbankin djiwanja untuk riusi dan
Dangsa, tolioh-tokoh nasional kita telah mengutjapkan djandji atau
sumpah. jang diantaranja berbunji sebagai leiit<ritj

,,Kita telah berdjandji untuk mengadakan self-koreksi, apakah
perbuatan . \ita masirig-mising sun gguh" seraiii ;;;;;'A;;r;:dr;;,
Proklamasi 1? .Agustus 1g4b ltu.,,

saudara Ketu_a, djika kita mengikuti djedjak tokoh-tokoh itudan djuga mengadakari self-koreksi, "kita tioir<'afa"-ir*-uJ"J,'ili,
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tidak akan merasa benar sendiri dan mengatakan orang lain kurang
benar atau belum tahu djalannja. Kita tidak akan mengatakan orang
lain tidak benar samasekali dan menuduhnja sebagai pentjuri jang
harus diberantas. Didalam djandji berikutnja, tokoh-tokoh itir menga-
takan:

,,Kami telah,berdjandji untuk mendjauhkan diri dari perasangka
tuduh-menuduh dan saling tjuriga-mentjurigai".

Marilah Saudara Ketua dan Anggota-anggota jang terhormat,
kita ikuti djandji ini. Kembali kepada djandji jang pertama tadi, jang
berbunji: ,,Apakah perbuatan t<ita masing-pasing sungguh selaras
dengan dasar-dasar Proklamasi 1? Agustus 1g4b i1u." --

Saudara Ketua, saja ingin bertanja: ,,selaraskah perbuatan kita
dengan dasardasar Proklamasi 1? Agustus Lg b itu, djikalau kita
mgngubah dasar-dasar itu sendiri?" Saja kira djawabnja: ,,samasekali
tidak selaras."

Oleh karena itu, djikalau kita tidak hendak mengchianati Revo-
Lusi _17 Agustus 1945, djanganlah dasar-dasar itu diubafr. Achirnja
saudara Ketua, diwaktu achir-aehir ini sering kita dengar kata-kata
,,toleransi", djuga didalam ruangan Konstituante ini. Oleh karena itu
sebagai penutup saja adjak Saudara-saudara jang terhormat, mari
kita buktikan dengan perbuatan, kata-kata itu. Dan kita tetapkan
Pantja Sila, jang mendjadi lambang ,,toleransi" itu sebagai Dasai Ne-
gara kita Republik Kesatuan ini.

Sekian Saudara Ketua dan terima kasih.

Ketua: Saja persilakan jang terhormat Saudara Mohamad Hamzah.

Mas. Ng. Mohamad llnmzah: Saudara Ketua jang terhormat dan
para Anggota jang mulia, terlebih dahulu saja atas nama fraksi saja,
Fraksi Partai Buruh, ingin menjampaikan penghargaan jang setinggi-
tingginja kepada segenap Anggota dari Komisi ,,Dasar Negara" jang
dengan susah pajah sudah dapat menjelesaikan sebagian daripada
tugasnja. Setelah saja mendengarkan, memperhatikan dan menelaah
l_aporan Komisi ini, maka didalam rumusannja terdapat tiga pokok
dasar pendirian mengenai ,,Dasar Negara" jang berbeda-beda. 

-

Pendapat pertama, mengatakan bahwa Sosial-Ekonomi adalah
Dasar Negara.

. Pendapat kedua. mengehendaki Islam didjadikan Dasar Negara
jang _terachir mengehendaki Pantja sila didjadlkan Dasar Negari.

saudara Ketua, sebagaimana fraksi saja Fraksi Partai Buruh
didalam rapat-rapat Komisi dan Panitia Persiapan Konstitusi jang
baru lalu, senantiasa menekankan, bahwa pendapat jang pertama 

-ada-

lah pendapat sesuai dengan kehendak rati;at banjat< sefingga fraksi
saja. ingin terus mentjoba memasukkan kehendak dari keinginan rak-jat ini untuk didjadikan Dasar Negara. Djika didalam hal ini saja
mempertahankan pendirian pertama ini, tidali berarti bahwa saja akan
mengesampingkan pendapat-pendapat jang lain

. Adapun_ pentingnja soal Dasar Negara, kiranja tidak perlu lagi
s_aja kemukakan disini karena Dasar Negara itu mCrupakan 

-soko-guru

dari negara dan segala tiang-tiang jang lain berpangt<at dari Dasar
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Negara itu, hal ini harus pula dapat mentjerminkan sifat, tabiat dan
watak Caripada negara.

Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah suatu bukti kenjataan dari-
pada hasil kemenangan perdjuangan politik rakjat jang telah dila-
kukan berpuluh-puluh tahun, bahkan berabad-abad lamanja terhadap
pemerintah pendjadjahan. Undang-undang Dasar Sementara tahun
1945 mengandung inti jang sesuai dengan hasil dan djiwa revolusi,
sebagaimana dalam Preambule undang-undang Dasar sementara tg4i
dengan tegas dinjatakan sebagai berikut: untuk membentuk
suatu pemerintah Negara Indonesia jang melindungi segenap Bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memadju-
kan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan
kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Repubtik In-
donesia jang berkedaulatan rakjat dengan berdasar kepada: Ke-Tu-
hanan Jang Maha Esa, Kemanusiaan jang adil dan beradab, Persatuan
Indonesia dan Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan
dalam permusjawaratanlperwakilan serta dengan mewudjudkan suatu
Keadilan Sosial bagi seluruh rakjat Indonesia".

Saudara Ketua dan para Anggota jang mulia, saja sangat meng-
hormati para perantjang proklamasi dan penjusun Dasar Negara itu,
karena dengan hanja beberapa kata sadja mereka telah berhasil me-
nampung intisari dari kehendak jang hidup dalam masjarakat Indo-
nesia dan merumuskannja dengan sederhana dan jang penting sekali
dapat dimengerti dan diterima oleh segenap rakjat Indonesia.

Setelah Proklamasi Republik Indonesia diproklamasikan dan
Undang-undang Dasar Sementara 1945 berlaku, harapan segenap
rakjat Indonesia jang telah bebas dari pendjadjahan mengehendaki
dalam arti jang luas, namun hal ini tetap mendjadi tjita-tjita belaka,
12 tahun lamanja kita sudah merdeka tetapi dengan bermatjam,ma-
tjam kesengsaraan. Kenjataan seperti jang saja kemukakan diatas
ini, jaitu kenjataannja kita belum merdeka penuh, karena ekonomi
negeri kita masih tetap bergantung kepada kaum imperialis; dan se-
lama ekonomi belum dapat dikuasai oleh negara, rakjat tetap seperti
keadaan sebelum tahun 1945 dan apabila saja menelaah pasal 33
Undang-undang Dasar Sementara 1945 dan pasal 38 Undang-undang
Dasar Sementara 1950 tjukup mendjamin kebahagiaan rakjat, tetapi
pasal ini hanja merupakan pasal jang tak bernilai.

Saudara Ketua jang terhormat, selama ekonomi masih tetap di-
kuasai oleh kaki-tangan imperialisme, kebahagiaan rakjat tetap tidak
akan dapat terdjamin dan disana-sini akan timbul ontevredenheid
dan apabila kita selidiki dengan tenang apa sebabnja rakjat bergerak
dan berdjuang, tidak Iain hanja semata-mata soal ekonomi jang tidak
dapat mendjamin kebutuhan hidup sehari-hari. Kesengsaraan eko-
nomi dan harapan akan bebas dari kesengsaraan ekonomi itulah
faktor jang utama sekali membuat rakjat djadi bergerak, berdjuang
dan berrevolusi dengan tudjuan jang terutama sekali membangun
Negara Republik Indonesia adalah kebebasan dari kesengsaraan eko-
nomi jang kinipun masih menekannja. Tetapi tidak dapat disangkal
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bahwa ekonomi jang 
. 
baik adalah sarat muilak untuk hidup berba-

hagia.

. Ap.alila, sosial-Fkonomi ini_ jang sesuai dengan tudjuan revolusi
jang 

-t-ef1h dirumuskan dalam unaing-p;da;g b;sar sementara ta-
lg_114_? qasa| BB. dipe_rgunakqn sebalgai prr-atIeg.r" -o"n- 

seurgai
l3_tg. prrnsrp. {?pr! melaksanakan kemakmuran dan keadilan sosill,
Iuran_Ja dapat diterima oleh semua pihak.

saudara Ketua jang terhormat dan para Anggota jang mulia,
{engal alasan-alasan jang gqngat zakelijk sekali, -maka -frai<si 

sajaFraksi Partai Buruh, -me_J$in!aq 
bahwl pena.f"i ili ;d;--oapit

diterima oleh segenap rai<jat Indonesia taiipi p^eir."tiuaufi i#tai
Buruh tidak mempuniai keinginan samase-katf membuat undang-
I14""g PrrT irlrg lt"li" dapal diterima oterr sebagian iitirt inao-
le-sia $dia_ 9an insaf benar bahwa Negara Repubfi Indondsia jang
telah- dipr_oklamasikan ini, bukanlah miiik dari^seiuatu golongin"mr-
sjarakat di Indonesia, akan tetapi milik dari segenap "rakjaT rndo-
nesia._ Pada prinsipnja p_endapat-pendapat meng6nai'Dasai Negaraj"ng hanja mendjamin -kemeidetaan/iebebasafi 

gotonia" r.ntiti,
terus -t.{lng frak-s1 saja tidak dapat mengikuti kehEndaf j""g-a"-i:
kian, 

. 
baik jang diberi pendjelasin-pendjdlasanzuiiii; l;rit ;.nriit

sekali.
Pembuatan undang un4rlg Dasar ini adalah hanja sekali ini

sadja dan.akan berlaku untuk bErabad-abad lamanja, auJipabii.-tii"
sekarang ini membuat sesuatu dasar jang hanja dafat oiterimj otetr
sebagi.an.masjarakat Indonesia ini, beiart-i mediitra^oao m"ngtrut u-
anak tjutju kita dikemudian hari.

saudara Ket ra dan para Anggota jang mulia, kiranja sudah tju-kup djelas pendirian. frai<si s_aja 
-d'engan tieteiangan-t<et6iangi" irh?sangat sederhana, lgtrpi_ mudah dapat dipahami ileh segenip aririnjang ada didalam Konstituante ini.^

Fraksi Partai Buruh tetap mempunjai kejakinan dan kepertja-jaan bahwa Dewan Konstituante ini ^adaiah 
satu medrn p.rp-ui"i""n

pikiran .dan.permusjawartan untuk mentjapai senaisenoi i"k;k t;;gharus kita simpulkan untuk.m_entjapai sdadu rurunao unding-un,iing
Dasar jang dapat mentjerminkan seluruh aliran kehendak ri"an kehi-
glpan masjarakat Indonesia. oleh sebab itu, adalah sangat tidak bi-
djaksana sekali, apabila Dewan Konstituante'ini kita di;fiikan *uornpertertangan dan tempat mentjatji-maki.

Saudara Ketua jang terhormat, tiap_-tiap pendapat dan buah pi-
kiran.jang. timbut haruslah kita terima ^oenfati araitr"tLt""g ,i;-tuk dimu-sjawaratkan, walaupun bagaimana lahitnla duaf,-pifiirfr ilu,
ataupun bertentangan dengan suatu tjita-tjita atau panodg; hifipmenurut anggapan suatu golongan aiau iuatu alirin madpun indi-
vidu.

Perbedaan ideologi atau pendapat jang dikemukakan oleh suatualiran dalam bentuk dan. tjari apafun a;""g" rriiorr.rn lit, ;;"rp*;g
bersama'sama dengan djaian milsjawardti,- t.t.* i"i aoaran tiiii-satunja_djalan uagi kita untuk mempertemukan semua kehendak
D_a9a1 Negara dan dapat ditarik titik lieburatan jang d;pri dii;;i*;oleh kita semua, sehingga undang-undang Dasai jrng ,.*purna se-
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bagaimana kita bersama semua rakjat Indonesia harapkan segera
dapat berwudjud.

saudara ketua, demikianlah pendirian fraksi saja terhadap la-
poran Komisi II mengenai Dasar Negara, terima kasiir.

Ketua: saja persilakan jang terhormat saudara Mohammad sjafii
Wirakusumah dari Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.).

Mohammad sjafii wirakusumah: saudara Ketua dan saudara-
saudara Anggota jang terhormat, semoga saudara-saudara sekalian
mendapat rachmat serta berkat Tuhan Jang Maha Sutji.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

-_ . Sudah- hampir !! atqd, sedjak diturunkannja Kangdjeng Nabi
Muhammad sebagai Nabi jang teiachir, Tuhan Jairg MahI bsJmenu-
runkan suatu ,,uluksalam" untuk dipergunakan sehari-hari oleh se-
Egnap machlukNja, sebagai lambang dasar pergaulan hidup bersama
diseluruh muka bumi ini, dimana manusia berada. Didalam lambang
tersebut,- mengandung arti jang sedalam-daramnja. Ialah lambang
pg..daTaill, persaudaraan dan persatuan dunia. (Karena Allah Jang
Maha Sutji).

saudara Ketua jang terhormat, sebagaimana kita telah maklum,
bahwa segenap adegan atau bangunan berdiri diatas suatu dasar
atau asas jang tertentu. Kemudian oleh karenanja kita bertemu de-
lgan kata ,,pademen" dengan kata ,,tapakan"- atau ,,fundament"
-dalam lingt<ungan bangunan rumah-rumah. Dalam ringliungan tum-
buh-tumbuhan, kita bertemu dengan kata ,,akar" sebigai -dasarnja
d.an didalam lingkulga! m_anusia sebagai machluk ruhln jang ter-
tlnggi harkat deradjatnja daripada sekalian machruk lainnja, lnaka
dasar atau asasnja ialah jang dinamakan Iman atau Tauhid, laksana
suatu bliksem afleider jang- dipasang diatas gedung jang 'tertinggi
jang d-apat senantiasa menghindarkan bahaja gangguan geledeg aiau
petir dimasa turun hudjan terutama sekali.

-M-anusia- 
jang ber-bliksem afleider Tauhid, sebersih-bersihnja

Tauhid, tidak"akan apa-apa karena apa-apa dimasa segala matjam
krisis .duli? _apqpgn. Dasar atau asas seorang individir, seseorang
manusia, tidak tjukup hanja mempunjai atau berdiri diatas satu da-
sar jang.bersifat materialistis sadja. Seorang manusia tidak tjukup
mempunjai dasar jang terdiri daripada satu matjam sendi spiriiualis-
me l?dja. Ak-ry tetapi seorang manusia jang lebih sempurna-daripada
sekalian machluk lainnja, harus terdiri-diitas suatu dasar atau'asas
j_ang h-qrmolis, suaty drya.r iang ]ebih luhur jang terdiri daripada
dasar Materialisme dan Spiritualisme.

Harus berdiri diatas dasar: Lahir dan Bathin.
Harus berdiri diatas dasar: Djasmani dan Rochani.
Harus berdiri diatas: Maddhie dan dasar Latif.
Diatas dua matjaln sendi dasar itulah manusia harus berdiri atau

hidup. P.!* itulah. sualu da_sar jang harmonis bagi manusia sebagai
machluk j"ng tertinggi harkat deradjatnja sertf lengkap keadin
Pantja-inderanja itu.
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Dasar Negara.
' Tumbuh-tumbuhan jang berdasarkan akar tonggak, akar pan-

tjer atau hoofdwortelsteisel-jang terdiri daripada dirl matjam ikar'
itulah_ jang terkuat menahan- ba-haja angin taufan dan berdagai ma-
ljam bahaja. Manusia jang hendali men-dirikan rumah atau ledung,
harus lebih dahulu diletakkan suatu dasar atau padcmen jang kuat,
jang.ses-uai dengan keadaan rumah jang akan didi:rikannja igal dapat
bercllri kuat serta tidak roboh.

Dunia ini dapat diumpamakan sebagai sebuah kendaraan kereta
i?-ng ditarik oleh dua ekof kuda. Kalau ledua ekor kuda jang mena-
riknja sama-sama kentjang larinja, maka keadaan sang'keieta itu
3kal. njaman. Akan tetapi, kalau ialah seekor kuda itu- lirinja sangat
kentjang dan jang lainnja sangat kendor, apalagi kalau ii mogok,
9y9?h tentu djalannja kereta itu tidak baik, keadaan keretanjapun
tidak_ akan, njaman bahkan ada kemungkinan terguling djuga.

Ini adalah ibarat atau tamsil, athu perumpaan -sad;a. Adapun
artinj-a, ialah kalau dalam dunia ini hanja dipeirtingkan 

-atau 
ha-nja

dimadjukan salah-satu sendi daripada dasar dunia itu, maka keadain
dunia tidak akan sempurna, tida[ akan njaman, tidak akan tenteram
dan tidak akan aman,-bahkan akan katjau. Kenjataannja keadaan du-
nia dimasa sekarang ini, hanja mementingkan 

-kemadjuan 
soal kela.

hiran atau soal duniawiah sadla, atau soafmeterialisnie sadja. Dunia
pada umumnja dimasa sekarang hanja mementingkan soal 

-ilmu 
pe-

ngetah_uan umum sadja. soal kepandaian dan kepintaran akal sadja
jang dipentingkan, akan tetapi manusia pada uirumnja melupakin
atau suka m_elupakan soal kebenaran. Soal itu dikesampingkan. Soal
kebathinan dan kerochanian dilupakan.

Keadaan dunia dimasa sekarang ini, berada didalam keadaan
pintjang seakan-akan ilmu pengetahuan umum larinja sangat ken-
tjang_, akan tetapi ilmu kebathinan dan soal kerochanian sangat ken-
dur_ larinj-l malatr dapat djuga dikatakan dibeberapa negaia jang
modern, tidak bergerak. Manusia pada umumnja sangat mimeniing-
kan soal kepintaralr sambil melupakan soal kebenaran. Kalau seoranig
pintar_tetapi tidak benar, ini akan menemui berbagai akibat jang tida[
baik. Bahkan akan sampai pula kepada kedjahatan jang tidak diha-
rapkan oleh sekalian bangsa manusia jang sehat.

Manusia jang normal mempunjai keinginan, mempunjai nafsu
atau sema_ngat jang dinamis, jang hidup atau bergerak meningkat
kearah keluhuran budi-pekerti, kearah kebahagiaan-dunia dan ichi-
rat. segenap bangsa manusia tidak akan menolak akan kesempurnaan
hidup lahir-bathin. Demikianpun pula segala bangsa, terrefih-Iebih
iang- sudah_mendapat hasil perdjuangannja, ialah-mendapatkan ke-
merdekaan bangsa seperti bangsa kita Indonesia, tentunja mengingin-
kan pula agar negaranja mempunjai dasar jang utama, jang semluina,
jang tidak berubah-ubah, jang kuat dan abadi.

Dasar atau asas daripada sesuatu negara jang genap-lengkap,
jang kuat serta jang sempurna, ialah suatu dasar ;ang tidak tdrdiii
daripada hanja satu sendi dasar kelahiran atau keduniaan atau ma-
terialism maddhie sadja, akan tetapi harus berdiri daripada sendi-
sendi dasar lahir dan bathin, sendi-iendi djasmaniah dan-uchrowiah.
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. ap? gunanja seseorang manusia jang bisa menundukkan dunia,
akan^tetapi mencapat_kerugian jang heigenai roehaninja?

saudara Ketua, Negarc. Indbnelia jang rakjatnja ab dluta itu,
bukaL satu negara jang ketjil, bahkan dipal aititat<in termisuk da-
lam lingkungan negara-negara jang besir, terlebih-lebih diseluruh
Asia Tenggara.

Menurut istilah Architektur, gedung Indonesia jang besar jang
lt_Tl, iang gudah bobrok itu, pada tahin 194b sudih ?uniuh, lt"rt
tqbih tegas diruntuhkan oleh bangsa Djepun, karena bangsa kita sen.
diri tidak kuasa meruntuhka_nnja, karena-sudah terlalu laira darahnja
diisap 9]eh pendjadjahan selama BbO tahun. Dan alhamdulillah patia
l?lrun 1945 itu djuga, setelah gedung Indonesia runtuh, muka oapittatr
kita sendiri mendirikan sebuah rumah sementara, untuk seluruh
bangsa kita bertinggal diam disitu, selama gedung jang baru belum
selesai. sampai hari ini kita bertempat-tinggat dalam iumah semen-
tara itu. sekarang bertanja kepada- kita iendiri: ,,Kemanakah kita
ttg"$."F begrind.ah dari rumah sementara itu?". Kemudian kita djawab
s€ndiri: ,,Kita ingin pindah kegedung jang lebih indah, jang-Iebih
besar, jang lebih kuat serta sempurni darirumah sementiralni,'.
. Dasar l!.g?tg Pantja sila serta Dasar undang-undang sementara
i,ang masih berlaku sekarang ini, memang sesuail memaig harmonis
dengan keadaan negara sementara kita sekarang ini. wa'iaupun ne-
gara kita sekarang ini masih.negara sementara, masih serba semen-
tara, akan tlt"pl kalau_ dibandingkan dengan negara-negara tainnja
jang lebih dahulu merdeka dari bangsa kita, Dalar Neg:ara kita sL-
mentara itu nilainja masih lebih tinggi.

^.. Karena n_egara sementara kita Indonesia dasarnja ialah pantja
sila, jqrg terdapat didalamnja ada salah satu Sila ,,k6-Tuhanan Jarig
Maha Esa".

Bung Kqqo pernah berkata: ,,Negara sementara ini, bukan tu-
djuan kita. sebelum diruntuhkan gedung jang tua itu, kita lebih
dahulu sudah mempunjai tjita-tjita-ingin-me.rdi.ikan gedung baru.
l\{endirikan_ gedung baru adalah tudjuan kita. Mendiiikan -gedung
baru tidak berarti gedung bangsa asing atau bangsa lain. ritl telitr
dahulu harus mengetahui; apakah kitt ini, dimaiakah kita ini dan
hendak kemanakah kita ini?"

- _selandjutnja beliau berkata: ,,Jang penting, ialah bahrva kita
sekalian mengerti jang kita ini hidup datam atam perpindahan atau
transitie, ialatr alam perpindahan darl alam koloniai keilam nasional.
P-erpindahan dari_alam p_erbudakan kealam kemerdekaan politik dan
ekonomi. Perpindahan dari alam kemarin kealam besok. Konsti-
tusi kita harus mendjawa! kgn-ada keperluan-keperlan Indonesia pada
waktu sekarang oada waktu dbkat dari pada wakiu jang akan dating.,'

saudara Ketua jang terhormat, menurut sedjarih, bangsa kfta
Indonesia sebelum lnasuJ< djaman pendjadjahan, sudah' lama"p.t*t
berada dalam deradjat tinggi budi-pekeitinja. sudah pernah mendja-
Iankan segala apa_ jang diharapkan oleh Bung Karno dan oleh kita
sekalial. Bangsa Indonesia sudah pernah menolaoi suatu masjara-
kat gotong-rojong (praktek). sudah rnengalami alam,,subur-makuiur,"



al?m ,,gemah-ripah loh djinawi." Mengalami alam ,,repeh rapih silih
asih." Kaum berada atau kaum kaja, mereka tjinta serta sajang ter-
hadap kaum miskin dan oleh karbnanja, mereka ichlas pula mem-
berikan sebahagian redjekinja karena Allah untuk kepentingan kaum
miskin, untuk kepentingan kaum proletar. Kaum kaj-a dengan kaum
miskin saling tjinta-mentjintai, saling sajang-menjajangi, saling har-
ga-menghargai dan saling hormat-menghormati. Tidak ada bahan
_atau bibit i?ng dapat menimbutkan permusuhan 'diantara mereka
\aum kaja {engan kaum miskin. Didalam pergaulan hidup sehari-
!r?ri, terlebih-lebih dalam lapangan pripenghidupan, maka timbul-
lah suatu rasa ,,Ketresnaan": Sabanda sariksa. Kaum kaja mengang-
gap miskin.sebagai saudaranja dalam lingkungan kekeluargaan jang
besar. Kaum proletar merasa, bahwa darahnja jang mengalir diselu-
ruh tubuhnja itu, adalah darah pemberi kaum kaja pada tahirnja
dan daripada Tuhan Jang Maha Asih pada hakekatnja. Mereka kaum
kaja dan kaum miskin, merasa sama-sama se-Tuhan, merasa sama-
sam seasal.

Kemudian Islam mewadjibkan kaum kaja, agar setiap tahur. me-
ngeluarkan sebahagian kekajaannja untuk kepentingan anak-anak
jatim piatu; untuk menjelamatkan mereka jang mendjadi korban lin-
tah-darat atau rentenir, jang dinamakan Ghorim. Untuk memberikan
qertolongan kepada mereka jang mendapatkan kesusahan dalam per-
djalanan sebagai musafir dan sebagainja. Demikianlah salah satu
peraturan Islam untuk memelihara kaum miskin. Bagi sesuatu ne-
gara jang menudju kearah keluhuran negaranja, soal pemeliharaan
kaum miskin itu sangat penting, sebab kalau suatu negara lalai akan
soal jang penting ini, negara itu akan menemui kebangkrutannja.

Menurut keterangan sedjarah tersebut diatas tadi, dimasa itu
Islam dengan manusia atau dengan masjarakat, sudah dapat dikata-
kan sudah bersatu-padu, seakan-akan sudah mendjaCi satu-gembleng-
an atau satu assimilasi jang sangat erat, jang tidak mudah dapat di-
pisahkan diantara Islamisme dengan kaum Muslimin atau masjarakat.
Kemerdekaan Kebangsaan atau Nasional vryheid Indonesia semen-
tara, sebagai djembatan emas jang berdasarkan Pantja Sila, sudah
tentu menudju kearah Negara Indonesia jang berdasarkan satu dasar
jang lebih sempurna daripada Dasar Negara jang sementara itu. Su-
atu dasar jang sempurna, suatu dasar jang lengkap jang mengatur
untuk alam se\arang dan untuk alam besok, jang dapat mendjawab
kepada keperluan-keperluan Indonesia untuk waktu sekarang, untuk
waktu dekat dan untuk waktu jang akan datang sampai kepada waktu
atau alam achirat sebagaimana jang diharapkan oleh Bung Karno di-
atas tadi, ialah: Islam.

Tiada ada suatu dasar jang sempurna selain daripada Islam. Dan
oleh karena kesempurnaannja, karena tidak akan terdapat kekurang-
qnnja dan karena maha agung sifatnja, tidak mungkin Islam itu
dap-at dimasukkan kedalam tempat lain, kalau Islam dapat dima-
sukkan kedalam tempat lain, berarti Islam itu masih ada kekurang-
sempurnaannja alias tidak sempurna.

Saudara Ketua jang terhormat, kenjataan praktek adjaran Islam
tersebut diatas itu tadi, memang dimasa sekarang walau- kita sudah
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12 tahun merdeka, belum nampak, belunr kelihatan di Indonesia
pada chususnja. Jang masih kelihatan malah umat Islam, pada de-
wasa ini di Indonesia, masih rendah, masih sangat berdjauhan dengan
segala teori-teori atau adjaran-adjaran Islam. Nampaknja kaum Mus-
Iimin pada masa alam transisi sekarang ini, masih buta harta, masih
buta hati, bahkan kelihatannja dekat kepada buta Islam, tidak me-
ngenal lagi akan agamanja Islam, sebagai peraturan Tuhan Jang
Sempurna itu, walau sudah mendjadi Hadji sekalipun.

,dpakah sebabnja?
Umat Islam Bangsa Indonesia, sudah mengalami 350 tahun di-

tjeraikan dengan djiwa Islam jang sebenarnja. Benteng pendjadjahan
selama 350 tahun, telah memisahkan Islam dengan prakteknja. Ben-
teng pendjadjahan telah memisahkan Islam dengan soal negara atau
politik, sudah memisahkan mesdjid dengan masjarakat. Sjukur al-
hamdulillah, teori-teori atau adjaran-adjaran Islam selengkapnja ma-
sih tetap tidak berubah dan tidak akan ada manusia jang akan dapat
mengubahnja. Bihaus pendjadjahan selama 350 tahun itu sudah dapat
memisahkan umat Islam dengan Islamnja. Dengan kata lain, sebahe.-
gian daripada praktek Islam sudah dapat dilumpuhkan. Memang pen-
djadjah bermaksud supaja Islam tidak hidup, tidak berkembang di
Indonesia.

Belanda tidak akan dapat mendjadjah bangsa kita Indonesia,
kalau Islam hidup subur, kalau Islam tetap kuat.
Keterangan ringkas tentang Islam.

Untuk menambahkan keterangan tentang kesempurnaannja Is-
lam, dibawah ini akan saja berikan keterang-an ringlias sebagai be-
rikut: Ma'na Islam, ialah masuk kedalam keselamatan atau perda-
maian; menjerah.diri atau takluk tunduk kepada Tuhan Jang Maha
Esa, Jang Maha Isi. Selain daripada Dia (Tuhan) kesemuanja adalah
kosong.

D-idalam Islam diantaranja ada:
1. Hukum teruntuk perseorangan, sjahshiab atau individu.
2. Hukum untuk pergaulan hidup bersama. untuk masjarakat

jang dinamakan Hukum Idjtima'ijjah jang didalamnja ter-
masuk:
a. Hukum Perkawinan.
b.
c.
d.
e.
f.
C'b.
h.

,, Waris. r ,

,, Peladjaran dan Pendidikan.
,, Berdjual-beli atau Ekonomi.
,, Sosial.
,, atau Politik Luar dan Dalam Negeri.
,, atau Peraturan terhadap agama lain (diluar Islam)
,, jang perlu untuk mengatur soal keduniaan dan

keachiratan dan sebagainja.
Islam adalah suatu peraturan Tuhan, suatu Wet jang dibuat oleh

Tuhan Jang Maha Sempurna jang tidak ada kekurangannja. Islam
tidak dapat dipisahkan daripada soal Ibadah dengan soel politik atau
soal ketata-negaraan.

Dengan kekuatan Islam, dengan pimpinan Nabi Muhammad
sallallahu 'alaihi wasallam, Kabilah-kabilah atau golongan jang senan-
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tiasa berselisih didjaman purbakala, didjaman Djahiiijah dan senan-
tiasa berperang satu sama lain dimasa itu, maka dapat terkumpullah
mendjadi satu umat, satu bangsa atau satu natie jang berdiri diatas
satu peraturan atau dasar jang sempurna, jang meliputi segala soal
dunia dan achirat, jang sehingga keradjaan-keradjaan jang terbesar,
jang tunggal djaman dengan mereka, seperti Keradjaan Rum dan
Persia, bertakluklah kepada hukum Islam, kepada peraturan Tuban
Jang Maha Esa. Memang tidak akan ada lain peraturan atau dasar
peraturan, atau dasar hukum jang telah dapat menimbulkan kehi-
dupan baru jang begitu luas kepada pemeluk-pemeluknja sebagai
Islam jang meliputi segala tjabang perbuatan manusia. Suatu peru-
bahan baru jang mengenai hal seseorang manusia atau individu, atau
sjahsiah, mengenai keluarga, mengenai pergaulan hidup bersama atau
idjtima'ijjah, mengenai umat atau bangsa dan mengenai negara.
Suatu kebangkitan prikebendaan atau materieel, pembangkitan budi-
pekerti atau moril, pembangkitan akal atau intelektueel dan ke-
bangkitan kebathinan atau rochani.

Islam ....., telah menimbulkan perubahan mengangkat pri-
kemanusiaan daripada sedalamdalam djurang kerendahan deradjat
sampai kepada setinggi-tinggi puntjak keadaban atau kesopanan di'
dalam suatu tempo atau masa jang tidak lebih lama daripada sepe-
rempat abad lamanja.

Dasar Negara jang sempurna jang bersifat historis dan filosofis

Menurut tindjauan Islam, biarpun sesuatu negara berupa Repu-
blik atau Keradjaan (Monarchi) dengan Parlemen seperti di Eropah,
tetapi pada umumnja tetaplah adanja dua golongan atau kelas, ialah
golongan kaja dan golongan miskin. Tetap adanja golongan atau kaum
tertindas dan kaum penindasnja jang senantiasa bermusuhan satu
sama lain.

Satu negara jang keadaannja sedemikian itu, dapat dikatakan se-
olah-olah sebagai suatu mesin jang tersusun dengan rapatnja untuk
memperlindungi kaum kaja dan menindas kaum miskin atau kaum
proletar, karena undang-undang atau peraturan negaranja jang di-
buat atau disusun oleh mereka, hanjalah menjatakan kemauannja
kaum kaja, jang mempunjai alat-alat jang menimbulkan dan menge'
luarkan hasil-hasil jang mendjadikan kepentingan umum atau rakjat
jang dinamakan capitalistische productie middelen!

Tambah lama tambah njatalah, bahwa Undang-undang Dasar
atau hukum negara buatan manusia itu, tidak disusun dengan mak-
sud atau menimbulkan sesuatu keadaan jang baik, tidak menimbul-
kan keamanan dan keselamatan bagi segenap lapisan masjarakat, akan
tetapi menimbulkan berbagai pertentangan atau verhoudingen dida-
lam lingkungan masjarakat itu sendiri, sehingga selamanja Wet atau
Undang-undang Dasar buatan manusia demikian itu hanja bersetu-
dju dengan kemauan kaum atau pihak jang berkuasa jang berada di-
dalam masjarakat itu sadja.

Tidak begitu halnja didalam Islam. Kangdjeng Nabi Muhammad
sallallahu 'alaihi wasallam ialah jang pertama-tama mendirikan dan

3A2



memerintahkan suatu negara jang berdasarkan hukunr atau rvetperbuatan Tuhan Jang l\Iaha Esi atau Islam. Dalam negara tersebut,tidak pelnah kedapatan sifat-sifat permusuhan diantaia satu samalain karena mengandung }ebentjian,-karena perbedaan gotongan at"u
kelas, atau karena perbedaan bangsa ataupun warna t<uIit. oimiHan-pun pula, tidak.pernah kedapatan _ada pertentangan diantara p*u-
rintah dengan pihak jang diperintah.

senantiasa Pemerintahan ada didalam genggaman sekalian rak-jat- jang s-emuanja takluk tunduk serta padh ffenurut kepada satu
hukum bukan buatan manusia, tetapi kepada hukum iang aiturunr.""
oleh ruhan Jang Maha Murah dan-Mahi Adil. wet atau" rrur.u* itu-
lah jang saja namakan ,,wet Historis" sebagai sumbernj. ..gil, ir-kum atau. perundang-_undan-gan jang disusu-n oleh ketjirorri" 1i"r.
manusia jang dinamakan ,,hukum filosoof atau filosof"ische wet."

saudara Ketua, tentang kelengkapan Islam, proff. Ludulf Krech,
seorang Biografer Djerman telah belkata: ,,Islam itu adalah pem-
beri _peratyran atau hukum _j?ng lengkap tentang rrar susunin'ig^-
ma. dan tingkah laku peradaban atau moreel, b'egitupun pula frat
tentang tata-hukum jang terletak didalamnja.' r,ag'ipufa aidalamnja
berisi.s-uatu perkara tentang soal pendidikan jan[ dapat meni"iu,
penghidupan serta_ keh.idupan orang banjak. seiandlutrrSa berisi"soal
pemerintah dan keadilan, organisasi militer, hulium- peperangan,
peraturan-peraturan lgng paung berhati-hati untuk kaum' b'uruh,.un-
tuk kaum fakirtmiskin dan kesosialan jang sangat luas. semuanja
itu: membangunkan as_as kepertjajaan piaa-muin .lang Maha Esa.
iSng- memegang kle_ndali dari tiap-iiap gerakan setiap *r'.t tut *"nu-
sia dalam tangan-Nja."

Kemudian Edward Gibon berkata: ,,eur'an itu, adalah sebuahKitlb Sutji,,iang- menerangkan tentang har kenegaraan, tentang per-
saudaraan atau ekonomi, tentang kemihkamahan-dan undang-uiarng
tentara.

Qur'an mengandung isi jang sangat lengkap, dari mulai urusan
Ibadah Ketauhidan sampai kepada soat peterdjaan sehari-hari, mu-
lai soal kerochanian sampai kepada hal jang mengenai soal djasmani,
mulai.d_ari soal pembitjaraan hak dan kewadjiban segolongin umat
sampai kepada achlak-perangair seseorang manusia.

^ soal p_eraturan hukum siksa didunia ini, inipun diatur dalam
Qur'an-. Didjelaskan dalam eur'an segala pembalasin amal-perbuatan
manusia. sebab itu sangat besar perbedalnnja diantara eir,an de-
ngan Kitab-kitab lutji lainnja jang diturunkin sebelumnji.

Qur'an itu tidak.hanja mengupas asas-asasa politik klnegaraan.
Qur'anlah jang mendjadi sumber peraturan negari. Islamlah iumber
undang-undang negara atau Dasar Negara jang dapat menentutian
ses-u.atu perkara jang berhubungan deng-an kehartaan maupun dengan
kedjiwaan."

Demikian Gibon

. untuk mengachiri pemandangan saja saudara Ketua, maka se-
karang saja akan menerangkan dengan iingkas tentang:
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Dasar kesedjahteraan umat menurut Islam
(ekonomi rakjat)

Diatas sudah saja njatakan bahwa Islam itu meliputi segala tja-
bang perbuatan manusia meluputi soal politik, soal ekonomi dan
lain-Iain sebagainja. Sebagaimana kita telah maklum, bahwa kedja-
hatannja kapitalisme jang meradjalela dengan sepenuh-penuh tena-
ganja serta kekuatannja selama 350 tahun dinegeri tumpah darah
kita, ternjatalah sudah mendjadikan sebab bangsa kita kehilangan
kemerdekaannja, djatuh kedalam djurang kenistaan perhambaan ke-
bangsaan dan kenistaan perhambaan pentjaharian.

Dengan mengingat hal-hal jang mendjadikan sebab-sebab kema-
tian kebangsaan dan kesengsaraan hidupnja hampir segenap rakjat,
maka kita harus merasa wadjib memerangi kapitalisme dari mulai
benihnja sampai kepada akar-akarnja, terutama sekali oleh karena
kapitalisme itu bukan sadja satu kedjahatan dalam pandangan ma-
nusia sadja, akan tetapi oleh Tuhan Jang Maha Sutji diantjam djuga
dengan siksaan dunia dan siksaan achirat (siksaan jang lebih pedih
lagi).

Firman Tuhan dalam Qur'an
275): ,,Mereka jang menelan
melainkan seperti bangkitnja
sjaitan. . ... .. . .. .."

Dalam surat lainnja (surat Al-Humazah), Tuhan berfirman:
,,Tjelakalah bagi tiaptiap pengedji, pengumpat, jang menumpuk
numpuk kekajaan dan jang mendjadikan kekajaannja serta har-
tanja itu persediaan untuk menolak ketjelakaan. Ia mengira,
bahwa kekajaannja itu akan membuat dia mendjadi kekal. Ti
dak, ftata Tuhan). Sesungguhnja ia akan melemparkan kedalam
ketjelakaan jang menghantjurkan, membuat negara Huthamah
fiang tak ada bandingannja didunia)."
Dengan keterangan diatas itu tadi, njatalah bahwa Islam menen-

tang kapitalisme sekeras-kerasnja. Sungguhpun Islam mewadjibkan
tiap-tiap orang harus berusaha dengan sungguh-sqngguh hati, dengan
sekuat-kuat tenaganja, akan tetapi dipantangkannja seorang mema-
kan hasil pekerdjaan atau keringat orang lain, oleh karena peme.
rasan jang demikian itu tidak boleh tidak mesti menuntut kepada
kapitalisme. Kekajaan atau keuntungan jang diperdapat daripada ke-
kuatan pekerdjaan kaum buruh jang tidak dibajar atau tidak patut
upahnja, atau pengisapan keringat orang lain inilah jang dinamakan
riba dalam Islam, inilah benih kapitalisme, jang njata-njata dilarang
oleh Islam sekeras-kerasnja.

Demikian diantara lain Dasar-dasar Kesedjahteraan umat atau
rakjat jang diadjarkan oleh Islam

Kemudian oleh karena salah memahamkan dan salah mendja-
lankan Islam jang sedjati jang selengkapnja dan terlebih-lebih lagi
Iantaran dari, mementingkan dan mendjundjung-djundjung prikeben-

'daan atau materialisme semata-mata, maka timbullah berbagai soal
atau waagstuk kwestie jang berkenaan dengan pergaulan hidup ma-
nusia, ialah soal-soal jang senantiasa mendjadikan sebabnja peperang-
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an, pergaduhan atau keributan, perbantahan dan lain-iain sebagainja
itu. seperti:

,,Soal kaum buruh dan soal pengangguran, soal pertanian, soal
kaum dagang pertengahan, soal kaum pabrik pertengahan, soal pe-
rempuan (het vrouwen vraagstuk) dan lain-lain sebagainja."

Saudara Ketua jang terhormat, partai kami, Partai Sjarikat Is-
lam Indonesia (P.S.I.I.) sudah 30 tahun mempersoalkan, memusja-
waratkan tentang Dasar Negara Indonesia jang sekarang kita sudah
bertemu dengan saatnja akan segera diletakkan. Partai kami jang
bergerak. telah 45 tahun sampai sekarang, tidak mendapatkan suatu
Dasar Negara jang lebih sempurna, jang meliputi segenap tjabang
perbuatan manusia selain dari suatu dasar perbuatan Tuhan atau
Islam.

Selama hukum Tuhan, selama Islam, selama perkara kebathinan
dan keadilan tidak tertanam benar-benar didalam kehidupan dan hati
sanubari umat, didalam hati atau djiwa masjarakat dan dalam Dasar
Negara, selama itulah akan timbul perbuatan, kelakuan dan penga-
ruh jang djahat atas penghidupan ekonomi masjarakat.

Lain daripada itu, kesedjahteraan masjarakat jang tidak mengin-
dahkan agama Tuhan atau Islam, tidak mengindahkan budipekerti
dan kebathinan, tidak akan dapat memperbaiki pergaulan hidup ber.
sama. Kesedjahteraan ekonomi sesuatu bangsa atau masjarakat, tidak
bisa menimbulkan kebaikan kepada sebanjak-banjak manusia, kalau
segenap pergaulan hidup tidak berdasarkan Islam, sebagai hukum
Tuhan Jang Maha Sempurna, jang meliputi segala keperluan dan
mendjadi peComan atau dasar pergaulan hidup manusia lahir-bathin.

Selama suatu negara jang belum dapat memakai Islam sebagai
Dasar Negaranja dan sebagai dasar hukumnja, maka selama itu, ne-
gara tersebut belum dapat disebut satu negara jang sempurna. Sela-
ma itu, negara tersebut masih ada dalam taraf sementara.

Kita sekarang masih berada dirumah sementara, negara mana
menudju kearah suatu negara jang sempurna. Marilah kita letakkan
bersama-sama Dasarnja Negara kita jang sempurna itu, jang kuat,
jang harmonis serta abadi, ialah dasar Islam, suatu dasar jang bukan
buatan manusia, tetapi buatan Tuhan Jang Maha Esa jang dapat me-
njelamatkan dunia serta seisinja, dari alam sekarang sampai alam
besok, dari alam sekarang sampai achirat.

Sekianlah pemandangan saja, saja achiri dengan utjapan: Semoga
Saudara-saudara sekalian mendapat rachmat serta berkat Tuhan Jang
Ilaha Penjajang Can Maha Pengasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Saja persilakan Saudara jang terhormat Atmodarminto.

Atmodarminto: Saudara Ketua jang terhormat, seteiah saja
membatja keputusan Panitia Persiapan Konstitusi tentang penetapan
waktu dan atjara untuk sidang Pleno Konstituante ke-III ini, -da-

lam_ sidangnja Panitia Persiapan Konstitusi tanggal 2s september
1957, saja merasa bangga dan dapat menghargai kepada panitia per-
siapan_Konstitusi jang dalam sidangnja jang baru-lalu telah dapat
menjadjikan atjara jang sangat bernilai untuk dibitjarakan dalam

Risalah Resmi
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Fi_dqng _Pleno Konstituante jang ke-Iil ini, jang terdiri dari 6 soal.ialah: 5 soal mengenai materi Undang-undarig Dasar :ang aka;
kita susun dan 1 9o.al tentang pe_ljempurnaan liara terciii iconrii-
tuant_e (Pleno, Panitia persiapan K6nstitusi dan komisi-tro'misi1. 

-

. .. Jang mengenai materi undang-undang Dasar jang akan datangjaitu:
1. Dasar Negara,
2. Hak-hak dan Kebebasan Dasar Manusia/Hak-hak dan Kebe.

basan Asasi serta Kewadjiban Warga Negara,3. Bentuk Pemerintahan,
4. Wilajah Negara dan
5. Bahasa Negara.
saja tahu b4ry" tugas j-ang dibebankan kepada panitia persiapan

Konstitusi sebagai termuat ilalam putusan sidang pleno Konstitua'nte
p*ad?. tanggal 18 Juni 19b? memuit o+ soal, jaft didalam sidangnja
Panitia .lersiapan Kgqglilrsi_jang baru lalu jairg [anja dilangJunfr.do
dalam,43 trari, pasti tidak dipat diselesaikin iemua.

Mudah-mudahan. Rapat-rapat pleno Konstituante dalam sidangnja
jang ke-III ini, d.anat menjelelaikan atau mengambit treputui.t i#;
!et1n__d{am pembahasannia dan pembitjaraanija tentang b soat"ma'-
teri u_ndang-undangnasar 

_s_ebagai lang iiaoiutrin didalailr atjara iiu.
r_, Mengenai soal Dasar Negara rirenurut liporan Komisi l"oiiaa;i-
!.n.? p-e-ndapat, jaitu dasar sosial-Ekonomi,-dasar Islam dan dasir
P-antja sila. Maka p_qd?. Pemandangan umum ini pembarrasan m:r.
akan saja bagi mendjadi B bagian aSuga seperti beiikut: l
I. Dagar. {._ggr sosial-Ekonomi, Sang sesuai dengan tudjuan re-

v_olqsi, ialah apa jang pada prinsipnja telah diiirmuskair dalam
undang-undqng Dl* Sementara rg+s pasal BB, sebagai oasiiprinsip untuk melaksanakan kemakrnurin dan i<eaclilin sosiit.
Dan untuk mendjamin terlaksananja sosial-Ekonomi itu, diiuiun-
lah- suatu sitim^ politik se!9rtr jairg termaktub dalam' unaang-
3_nd-ang Dasar Sementara tg+S lasat 1 aiat (1) dan (2). 'a

IJl{"ng:undang Dr_r.* r94b pasir BB berbunji'seperti berikut:
(1) Perekonomian disusun se-bagai usaha beriama'berclasar atas

asas kekeluargaan.
(2) Tjabang-tjabang produksi jang penting bagi negara dan jang

menguasai hadiat _hidup orang banjali diliuasai oleh nejaral
(3) Bumi dan air dan kekajaan 4am jang terkandung diclahtrnja

dikuasai oleh negara dan dipergirna-kan untuk jebesar-besir
kemakmuran rakjat.

!]n{gg-undang Dasar 1945 pasal I ajat (1) dan (2} berbunji:
(1) Negara Indonesia ialah 

-Negara 
Kesaiuan j"irs berbintuk

Republik.
(2) Kedaulatan 1{1tatr_ditangan rakjat dan ditakukan sepenuh-

- . 
nja oleh Madjelis permuiSawaraian Rakjat.

-^._5aj? menjetudjui pasal BB daii undang-undang Dasar sementara
1945 seluruhnja dimasukkan didalam uidang-uio.ttg o"sii i"niakan datang.

- .pndTg_-undang Dasar sementara lg4b pasal 1 ajat (2) jang ber-
bunji: ,,Kedaulatan adalah ditangan rakjat-", ini saja hjulr ?apat
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m.gnjetudjuinja. $kaq._tetapi anak katimat setandjutnja jang berbu.
nji:
waratan_ Rakjat", ini saja masih membutuhkan keterangan jang ledtr
djelas dari para Anggota jang terhormat jang menguzuttdnnfa.

Akaq tetapi qaja berpendapat, bahwa jang dikehendaki oleh para
Anggota jang terhormat, jang mempunjai pendapat Nomor 1 itu se-
lengkapnja teBh tertampu{rg didalam dasar Pantja sila, jaitu pada sila
ke[ma jang dirumuskan dengan kata-kata ,,Keidilan Sosialt'.

Djadi seandainja dasar Pantja sila dapat diterima sebagai Dasar
Negara, malra keh_e_ndak dari para Anggota jang terhormat jang mem-
punjai pendapat Nomor 1 telah dimasukkan sebagai Dasar Negara.
II. f9n-{qpat_Nomor 2 ialah pendapat jang mengehendaki Isram di.

djadikan Dasar Negara, antara lain pada dasarnja sebagai berikut:
a. Berdasarkan kedaulatan hukum Tuhan itu maka:

Islam mewadjibkan demokrasi jang berdasarkan musjawarat
diantara wakil-wakil rakjat jang dipilih oreh rakjat itu sen-
diri, demokrasi jang mendudukkan kebenaran aan nat.
Islam mewadjibkan pemimpin rakjat, pemimpin negara dan
pe_mimpin pemerintahan penuh bertanggung-djawab kepada
rakjat.
Islam menegakkan kemerdekaan lahir dan bathin, menolak
pendjadjahan, penindasan/eksploitasi manusia atas manusia
dalam bentuk apapun djuga. ,

Islam memberantas kemiskinan an kemeiaratan dan mene-
gakkan kemakmuran lahir bathin atas dasar hidup keragaman
antara golongan dan golongan (kelas).
Islam meletakkan dasar hidup antara bangsa dengan bangsa,
antara suku-bangsa dengan suku-bangsa atas dasar harga.
menghargai, memberi dan menerima.
Islam membersihkan hidup bangsa dan suku-bangsa .dari
chauvenisme dan rasialisme sehingga perdamaian dapat ter-
pelihara.
Islam mendjamin 

-dan mempertahankan kemerdekaan menga-
nut dan mendjalankan agama oleh pemeluknja masing.
masing.
Islam mendjundjung tinggi nilai-nilai prikemanusiaan.
Islam mewadjibkan menunaikan fardhu-,ain disamping menu-
naikan fardh-u kjtgja_h, sehingga tidak boleh ada egbisme jang
tamak atau bathil; kekajaan (milik) perseorangan tidak-ter-
lepas dari funggi qosla,l sehingga redjeki dapal merata.
Islam mendjamin hak-hak asasi manusia (human rights) de-nga! menitik-beratkan penunaian kewadjiban-kewadjiban
asasi.
Islam memberi penilaian jang sama antara kaum wanita dan
kau-m 

_ 
prija, -dengan tidak mengurangi kenjataan, bahwa

perbedaan sifat dan bakat antafa kaum wanita dan pria
membawa pula pembagian tugas dan lapangan pekerdjian
bagi masing-masing kaum.

b. Karena Islam itu di Indonesia banjak pengikut dan penga-
nutnja, maka Islam dapat mendjamin keserimatan dan keie-
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djahteraan unrat manusia demi kebahagiaan dari dunia sam-
pai achirat. berdasarkan hukum jang bersumber kepada Al
Qur'an dan Hadits jang djelas dan njata.

c. Dalam Islarn sudah tersedia hukum-hukum dan aturan-aturan
jang sempurna tentang masalah kebangsaan, prikemanusiaan.
kebebasan agama, keadilan sosial dalam semua susunan ma-
sjarakat.

d. Islam menghormati tiap-tiap kepertjajaan, kejakinan dan
agama lain.

e. Islam melarang melakukan paksaan terhadap pemeluk-peme-
luk agama lain, oleh karenanja Islam merupakan djaminan
jang kuat, sehingga pemeluk-pemeluk agama lain merasa
aman dan tenteram hidup berdampingan setjara damai dengan
umat Islam.

Saja tahu bahwa Anggota-anggota jang terhormat jang menge-
hendaki Islam didjadikan Dasar Negara, masih sanggup untuk mem-
beri alasan-alasan lebih banjak lagi.

Akan tetapi saja masih merasa keberatan bilamana Islam didja-
dikan Dasar Negara. Saja merasa keberatan karena:

1. Pada sekarang ini masjarakat kita pada umumnja belum me-
rupakan masjarakat Islam.
Kepertjajaan dan adat-istiadat tinggalan dari rienek-mojang
seperti pertjaja kepada djiwa atau rochuja para leluhur dan
bermatjam-matjam djiwa jang terserak disegala tempat, jang
dianggap dapat memberi kebahagiaan hidup, masih mendjadi
pangkal dari masjarakat kita pada umumnja.

Hal ini dapat disaksikan dengan adanja bau dupa (bakaran
kemenjan) dimana-mana pada malam hari jang dianggap
sutji. Dapat disaksikan pula dari banjaknja orang jang ber-. ziarah ditempat-tempat jang dianggap keramat dan banjaknja
orang jang pergi ketempat kuburan-kuburan pada hari nja-
dran dan menjekar (ngirim kembang liepaCa leluhur).
Sebagian rakjat terbesar, bilamana mereka mempunjai kerdja.
seperti baien. birah6n, mant6n dan kepat6n, tentu diadakan
sadjen-sadjen jang beraneka-warna dan selamatan atau ken-
duri menurut adat setempat, jang dihadjatkan memberi dahar"
atau santapan kepada djiwa para leluhur dan semua djiu,a
jang terserak dimana-mana untuk mohon berkah pangestu.
Pun Nabi kita Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam bilama-
na ada orang mempunjai kerdja, tak luput pula diberi sesadji
santapan jang berupa nasi-gurih dengan adu lembaran ajam.

2. Memang menurut sedjarah di Indonesia, di Djawa dan Juar
Djawa, pernah berdiri beberapa keradjaan Islam, jang radja-
radjanja memakai sebutan sultan atau shah dan ada pula jang
menjebut dirinja kalifah. Akan tetapi berdirinja kbradlaan-
keradjaan Islam dahulu, itu bukan merupakan akibat dari
adanja dan berkembangnja masjarakat Islam di Indonesia,
atau bukan disebabkan rakjatnja jang terbanjak telah meme-
luk agama Islam, melainkan dari kehendak ii radja dan be-
berapa orang pengikutnja jang berpengaruh. Dan dari sebab
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itu hingga sekarang agama Islam belum menguasai djiwa
masjarakat Indonesia.
Lihat sadja sedjarah berdirinja keradjaan Islam di Djarva,
seperti di Demak, Padjang dan Mentaram, Tjirebon dan Ban-
ten, jang pada tahun 1579 menjerang keradjaan Hindu Djawa
di Padjadjaran, hingga seluruh Djawa Barat mendjadi da-
erah keradjaan Islam. Akan tetapi bekas-bekas dau tinggalan-
tinggalan dari keradjaan-keradjaan Islam itu, jang terbesar,
ketjuali mesdjidnja, berupa pusaka-pusaka keris, tumbak,
tameng, kereta-kereta keradjaan jang penuh dengan tanda-
tanda kebudajaan Hindu Djawa.
Djadi menurut sedjarah agama Islam tidak pernah dapat
menguasai djiwa rakjat jang terbesar di Indonesia. Rakjat
jang terbesar diseluruh Indonesia, jang suka memeluk agama
Islam, rnereka itu memeluk agama Islam dengan paham Islam
abangan, ialah Islam dengan djiwa jang masih penuh dengan
kepertjajaan lama.
Semencljak hitiupnja para wali, jang saja ketahui di Djawa,
selalu ada pertentangan antara paham ke-Isiaman, jaitu per-
tehtangan antara paham Islam abangan dengan paham Islam
putihan. Pertentangan ke-Islaman tersebut jang terdjadi pa-
da djamannja para waii didalam buku sedjarah Demak jang
pakai tembang, disimpulkan berupa tjeritera waktu para wali
mendirikan mesdjid besar Demak terdjadi berebutan kiblat.
Kisahnja demikian:

Tembang pangkur bahasa daerah:
Adege mesdjid wus dadya, tunda tiga klangkung dennja
respati, tengah pangimanan agung, kanan kering ginatra,
aprajoga sagung para wali ndulu, nging teksih pradondi
keblat, sadaja nened6ng Widi.
Dyan kendel kang nambutkarja, dene ingkang para tvali
pradondi, dennja lnawas keblatipun, kang madjeng leres
\,Iekah, geseh-g6s6h para wali rembagipun, tan n'onten
wekasanira, nganti negah sanghjang rarvi.
Sigra Sunan Kalidjaga, ngadeg njandak mustakane kang
mesdjid bregagah madjeng mengidul, asta tengen anjan-
dak mustakane mesdjid Dernak sampun gatuk, kelarvan
mustaka Kakbah, keblate sampun sinami.
Angling Sunan Kalidjaga. kantja necia winawas kang pra-
jogi keblating mesdjid wus gatuk, kelawan keblat l\,iekah,
para wali djrih gawok sarja andulu, nahuri sampun sadja,
leres keblate kang mesdjid.

Terdjemahan ringkas demikian: ,,Bangunan mesdjid telah
selesai rlidirikan, aka.n teiapi segera timbul pertentangan
diantara para wali mengenai arah kiblatnja. Karena penda-
pat para wali bermatjam-matjam dan tidak dapat dipersatu-
kan, maka Sunan Kalidjaga segera memandjat keatas meme-
gang mustaka mesdjid Demak dipadukanl dengan mustaka
Ka'bah untuk disamakan kiblatnja. Maka para wali merasa
lega dan pertentangan paham dapat dihentikan.



3.

Akan tetapi pertentangan paham itu tidak dapat dihapuskan.
Pertentangan itu ada kalanja meningkat dan ada kalanja me-
reda. Bilamana pertentangan meningkat dan menghebat,
seling menimbulkan peperangan dan mengakibatkan perpin.
dahan keraton.
Perpindahan keraton Demak ke Padjang dan keraton pa-
djang _ke Mataram, jang djuga disertai peperangan-peperang-
?trr adalah akibat dari menghebatnja pertentangan antara
paham Islam mutihan dan paham Islam abangan, atau Islam
dengan djiwa lama.
Memang pertentangan itu setiap waktu dapat dikorbankan
dan dibakar oleh para pemimpin untuk mentjari kedudukan.
Mudah-mudahan didjaman merdeka ini tidak lagi terdjadi
jang demikian.
Pendapat nomor 2 saja anggap tidak memenuhi hadjat selu-
ruh rakjat Indonesia. Setiap orang tahu bahwa rakjat Indo.
nesia terdiri dari bermatjam-matjam kelompok kepertjajaan
dan agama dan diantaranja ada 4 matjam agama jang diakui
oleh Pemerintah, jaitu; agama Islam, Kristen-Katloliek,
Kristen-Protestan dan agama Hindu-Bali.
Dan dalam kelompok agama ISlam, ada kelompok Islam mu-
tihan dan kelompok Islam abangan. Dan karena itu hemat
saja, rakjat Indonesia dari kelompok keagamaan jang diakui
oleh Pemerintah sadja sudah ada 3 kelompok keagamaan jang
kira-kira tidak dapat menjetudjui dengan pendapat Nomor
2 dan djumlah itu akan lebih besar, sebab akan disokong
oleh kelompok Islam abangan jang perasaan kebangsaannja
sangat kuat. Pun dari aliran kebathinan jang tidak sedikit
djumlahnja dan tidak sedikit pengikutnja, dari kelompok
agama-agama lain jang belum diakui oleh pemerintah seperti
agama Budha, agama Konghutju dan dari beberapa aliran
ideologi politik dan perekonomian, kira-kira djuga tidak da-
pat menjetudjui dengan pendapat Nomor 2.
Pendapat Nomor 2 itu sedikit banjak tidak sesuai atau me-
1]impang dari dasar-dasar revolusi nasional kita sebagai jang
dilukiskan didalam Undang-undang Dasar Sementara tahun
1945, jang telah didjadikan piagam bersama bagi seluruh
rakjat Indonesia untuk mentjapai kemerdekaan bangsa dan
negara, jang ternjata hasilnja dapat mengembalikan kemer-
dekaan B_angsa Indonesia dan dapat mendirikan Negara
Republik Indonesia jang berdaulat penuh.

{ar_e_na semendjak revolusi nasional kita jang dimulai dengan
Prokl3mas! 17 Agustus 1g4b, hingga sekarang Dasar Negara
kita Republik Indonesia belum pernah berganti dan be-lum
pqrn-a! mengalami perubahan, maka dasar-dasar kenegaraan
lai-n'l-qinnja termasuk dasar Islam, belum mempunjai seO3a-
rah didalam negara kita Republik Indonesia. Dan liarena itu
:m.aka pe-ndapat Nomor 2 Islam didjadikan Dasar Negara ada-
lah..pendapa-t baru 6qt saja alggap sangat ideal dai speku-latif dan bilamana dilaksanakan iisitonla mungkin t6rlalu

4.
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besar, jang pasti akan rnenimbulkan tperpetjahan diantara
kita sama kita dan mungkin menghebat hingga petjah pe
rang saudara.

6. Pelaksanaan dari pendapat Nomor 2 atau Islam didjadikan
Dasar Negara itu berarti, bahwa hasil dari revolusi nasional
kita akan diambil atau dikukub seluruhnja oleh golongan
Islam sadja, atau bahwa golongan agama-agama dan keper-
tjajaan-kepertjajaan lain-lainnja, golongan-golongan kebathin-
an, golongan keinsafan bathin dan jang berkejakinan hingga
lain-lainnja, akan didjadikan indung tempel atau tlosor sadja.
Boleh djuga golongan jang lain-lain itu, jang didjadikan in-
dung tempel dan tlosor itu, akan diberi hadiah sekedarnja
jang didasarkan atas rasa belas kasihan. Akan tetapi tidak
mempunjai hak andarb6 samasekali.
Sedang pada waktu bertempur untuk menundung musuh, uD-
tuk membela dan menegakkan kemerdekaan bangsa dan ne-
gara kita, mereka tidak bedanja dengan golongan Islam. Me-
reka ikut serta dan rela djuga mengurbankan harta-bendanja
dan djiwa-raganja. Djadi sudah terang, bahwa kemenangan
revolusi kemerdekaan kita itu bukan melulu dari djasa go-
longan Islam sadja, melainkan dari djasa seluruh rakjat In-
donesia jang terdiri dari bermatjam-matjam agama dan ke-
pertjajaan, dari beraneka-warna aliran kejakinan hidup dan
beberapa matjam aliran ideologi kenegaraan.
Maka dari itu jang bukan Islam pasti akan menuntut hak jang
sama, hak untuk sama-sama sebagai pemenang revolusi ke-
merdekaan, hak untuk sama-sama mempunjai negara. Djika-
lau tidak demikian mereka akan merasa tertipu dan pasti
akan berontak.

7. Meskipun diatas untuk mendjelaskan Islam didjadikan Dasar
Negara telah diterangkan dasar-dasar dan alasan-alasan jang
semuanja baik dan tidak merugikan kepada golongan lain,
akan tetapi sebenarnja semua dasar-dasar dan alasan-alasan
jang dikemukakan itu, tidak lebih dan tidak kurang hanja
merupakan djandji-djandji belaka.
Apa golongan-golongan lain sudah puas dan dapat menerima
djandji-djandji itu? Itu terserah kepada mereka sendiri.

Akan tetapi bagi saja djandji-djandji itu masih sangat saja ra-
gukan dan saja sangsikan, keragu-raguan dan kesangsian saja ini ti-
dak saja dasarkan kepada prasangka dan chajalan sadja, akan tetapi
saja dasarkan kepada kenjataan sedjarah, baik sedjarah dari permu-
laan berkembangnja agama-agama lain seperti jang terdjadi diluar
Indonesia, maupun kepada sedjarah permulaan berkembangnja agama
Islam jang terdjadi di Djawa dan kenjataan-kenjataan jang terdjadi
didalam alam merdeka sekarang ini.

Masuknja agama Islam di Djawa kira-kira bersamaan dengan
timbulnja keradjaan Madjapahit pada djamannja patih Gadjah I\Iada
dan berkembang bersama-sama mulai mundurnja serta runtuhnja
keradjaan Madjapahit tersebut.
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Padq permulaannja, berkembangnja gerakan agama Islam jang
dikemudikan oleh para wali, hanja berdjuang untuk menuntut kemer-
del<aan memeluk agama dan mendjalankan hukumnja. pada kira-kira
tahun 1460 umat- Is_lam di Djawa oleh radja Madjapahit diperkenan-
kan mendirikan kabupaten Islam di Demak, j"ng pada tairun l5?g
didjadikan keradjaan setelah Madjapahit runtuh.
. -A\ry tetap-i setelah umat Islam dapat mendirikan keradjaan jang
berdaulat penuh, mereka segera berganti haluan, atau djikitau paol
permulaannja.mereka berdjuang untuk menuntut kemerdekaan'bagi
semua kepertjajaan, maka setelah berkuasa mereka tidak lagi mem-
perkenank_an 

-agama Iain berada diwilajah kekuasaannja. Di Djawa
TiTyt terdjadi pemburuan kepada orang-s1sng Tengger jang terp-aksa
Iari k-epegunungan Bromo. Dan di Djawa Baiat teiaiaai pembriruan
\epada orang'orang Badui jang terpaksa lari kedaerah rjibeo, suatu
daerah jang terpentjil.

sikap kedjam dan keras dari keradjaan Islam Demak itu tidak
hanjq d_i_l,akukan terhadap orang-orang jang berlainan agamanja, akan
tetapi dilakukan djuga terhadap semua orang-orang Islam jang ber-
lainan pahamnja. Seorang wali jang bergelar pangeran panggung,
karena berlainan paham dihukum mati dengan dibakar. seorang wali
Iagi bernama. pang€ran sitidjenar dihukum mati dengan dipenggar
kepalanja. Djenasahanja diganti dengan andjing dan dipertundjuk-
kan kepada orang banjak. Seorang ularna djuluk Kijai Ag.ng peng-
ging dihukum mati dengan dipotong tangannja.

Pun didalam alam kemerdekaan ini, partai-partai Islam tidak
menetapi djandjinja, jaitu djandji-djandji jang tetah diikrarkan tidak
hanja kepada-rakjat pada umumnja, tetapi-djuga kepada rakjat Islam
jang mendjadi pengikutnja, seperti jang teiah- tertulis didaiam ang-
garan dasar dan program perdjuangan jang dengan terang ditudjukan
kepada kemakmuran rakjat.

s_e_telah Republik Indonesia serikat (R.Ls.) diganti dengan Ne-
gara 

_ 
Kesatuan Republik Indonesia, telah B kali partaipartai Islarr

mendjadi inti dan memegang djabatan perdana menteri dari kabinet
koalisi. Akan tetapi selama itu rakjat tidak mendjadi makmur, sebab
pemimpin-pemimpin dari partai Islam itu setelah memegang kekua-
s_q?n negara lalu memalingkan muka atau- lupa kepada djandji-djan-
djinja. Tg{iuan segera berganti mendjadi diarahkan kep-ada kefen-
tin_g.an diri dan golongannja sendiri. Maka berdasarkai tindjauan
t-:9j"lltr itE djandjidjandji jang dikemukakan sebagai dasar islam
didjadikan Dasar Negara, sukar dapat dipertjaja.
. Djadi. ka.pan Islam didjadikan Dasar Negara, iang pasti ialah

akan .terdjadi perbedaan hak diantara warga-negar'i litam dengan
jqg- bera.gama ata-u mempunjai kepertjajaan tain, umpamanja; jlng
boleh- dipilih mendjadi presiden kepala negara, mendjabat menleri
diangkat mendjadi sek_dien dan kepila-kepala djawatanl hanja orang-
orang jang beragaTa Islam sqdja. sebab kalau 

-Islam 
didjadikan Da-yr \ega1a, m-aka dengan sendirinja negara itu lalu dianggap sebagai

Darul Islam dan. ja_ng memegang kalfah ialah golongai" Iilam, ie-
p9+j jang pernah diterangkan oleh seorang pemimpii partai lilam
di lllakasar.
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sudah tentu kalau- n_egara didasarkan kepada Islam, wal.ga-ne-
gara jang. hgknjq penuh hanja orang-orang Isiam sadja dan uTarga-
negara l-ajn-lainnja jang tidak beragama Islam pasti akan dikuraigi
!1knja- Mungkin pula golongan saja, iaitu Islam-abangan djuga akan
diberi wewenang_tidak wutuh, sebab duru telah ada Jeorang pemim-
pin dari partai Islam jang akan membuat garis demarkali antara
golongannja _dengan, golongan Islam abangan jang disindir disama-
kan ular berkepala dua.

, i lqn mungkin.pula paguron-paguron dan himpunan-himpunan
kebathinan akan _dilarang, karena telah sering terdbngar andjuran-
andjuran dari bebe.rapa orang pemimpin partai Islam,l"ng diiudju-
kan kepada Pemerintah (Kementerian Agima) supaja' fagiron-padu-ron dan_himpunqn;h-impunan kebathinan Jemua diiarang. Akan t^etipijang sudah pasti ialah Partai Komunis Indonesia (P.rll.y at<an oita-
rang_berdirinja. Apalagi jang berkuasa golongan Kongres Atim ula-
ma di Palembang, semua nilrahnja orang Komunis a[an dibatalkan
dan kalau mati tidak boleh dirukti setjaia Islam.
III. Pendapat nomor 3 mengehendaki pantja sila didjadikan Dasar

Negara dan antara lain beralasan sebagai berikut:l
a. Dasar Pantja sila merupakan suatu titik pertemuan daripada

seg-ala golongan dan aliran jang berbeda iralam tubuh bahgsa
Indonesia, dimana suatu golonganpun tidak dirugikan didalim
menganut ideologinja masing-masing.

b. Karena ke.lim.a dasar jang ada didalam pantja sila sudah tju-
lup mem.b-eri kelonggaran kepada bermatjam-matjam pin-
dangan hidup, tjglilp memberi keleluasaan untuk 

-siapapun

guna memberi ucjud dan realisasi daripada pandangan- hi-
dupnja.

c. Pantja sila_ merupakan "voedingsbodem" jang subur untuk
persatuan dan kesatuan bangsa.

d. Didalam Pantja sila sudah tjukup mentjerminkan sifat, ta-
biat dan watak Bangsa Indonesia:

e. Didalam Pantja sila tjukup memberi dasar hidup bagi Bangsa
Indonesia jang lebih tjenderung kepada Zat flahi-jang ba-
nja\ m-embuka kemungkinan hidup beretigi daripada kepada
akal pikiran.

f. Didalam Pantja. siF tiukup menrberi djaminan bagi hidup
Bangsa Indonesia dalam penggoiongan kebangsaannia tidak
sempit dan memberi kemungkinan seluas-luasnJa untuk men-
tjari persambungannja dengan umat lain didtinia ini untuk
kelangsungan hidup kemanusiaannja.

g. Didalam Pa_nlja sila terdjamin bahwa musjawarat rakjat di-
djacikan salahsatu dasar tlara menjelesaikan persoalan tene-
garaan.

h. Didalam ialtja sila sudah terdjamin djiwa pelaksanaan pro-
klamasi 1945.

i. Didalam Pantja sila sudah terdjamin kebebasan beragama dan
melakukan ibadat menurut kepertjajaannja masing]11asing.

I

I
l
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i. leng_an Pantia sila sudah- tjukup didjamin kesedjahteraan
dan kebah-as1ap rakjat Indon_esia dan fula didjamii p.nli.-
gahan timbulnja sistim kapitalisme/liberalis.e,t ' {

k. Pantja sila rnendjamin bahwa negara bukan untuk segolong-
an, bukan untuk sebagian besar dan djuga tidak uniut ui-gian jang terbesar dan terbanjak sadja. "l. Pantja sila sudah sesuai dengan tjitatjita Revolusi rg45.

m. Pantja sila mendjamin kebebasan berkejakinan'hidup.
;lesgngg.grunj.q.ti$n hanja sekarang sadja sila menjetudjui da-

ga5.Pa.ntjq sila didjadikan Dasar Negara] at<an tetapi sem6nairi.n"a,
ll$ql?, jaitu pada. tangg.d..r Djuri'i l_e4b, seuagfi- fi;ii-il;;;;;
Dudr lJung -Karno, iang $iytjapkan_ pada rapatnja Badan 'penjelidik
usaha Persiapan rer$09!gr1 pada achir penaiia*an ldtd- DJ;-pang, saja telah menjetudjuinja.

Kita sekalian mengetahui, setelah tentara Djepang jang mengu-
i:1t-l.i?, rglgsara dap .kepuJauan Samudera pasifili t"iai,iii"-;;;il,
oapat.dihantjurkan oleh sekutu, tentara pendudukan Dj6pang iangada di Indonesia dgng_an tjara berangsur-angsur pula akan memberi
kemerdekaan ke-p.-adl !it". pqda perriulaannja ojawa, sumatera dansulawesi akan diberi kemerdekaan sendiri-sendiri dan kemudiannja
p19r _y-1t keradiaan..Digprne akan berrekuk rutut tepaai S;fiail,
lremerdekaan akan diherikan untuk seluruh Indonesia.'

. Pada.achir pendudukan tentara Djepang itu, berturut-turut mun-tjul 3 matjam rantjangan Undang-undang dasai, jaitu:
1. rantjangan undang-undang Dasar dengan Islam sebagai da-

sarnjq i
2. rantjangan undlqg;undang Dasar pantja sila jang diakui

sebagai Piagam Djakarta dan
3. rantjangan. undang-undqlg Dasar pantja sila dengan mem-

beri priorite! repirda_golon_gan Islam, liarena diaar?mnj;-Ai-
sebutkan, bahwa Fresiden Kipala Negara harus dipegang oterr
seorang Islam.

, A\ry tetapi setelah Proklamasi 1? Agustus 1g4b atau seteiah
kemerdekaan bangs_a {an berdirinja Negari Republik Indonesia di-
um.umkan maka plda _hari berikutnja, jaitu pada tanggal 1g Agustus
1945 diumumkan undang-undang Dasir Nelara neilu"ttitr Ind6nesia
ggb.leai jang lazim disebut undang-undang -Dasar Sementara titrun
1945 dan_ jqng disetudjui 

_{e_n_g_a} 
-suara Sutat oleh sidang romite

Nasional rndonesia Pusat (K.NJ.P.) pada tanggal 19 Agusius tahun
1945.

- uSdang-undang--Dasar sementara tahun 1945 ialah undang-un-
dpng ?"lT Pantia sila.jang gidalamnja tidak terdapat sesuatu frasatatau ajat jang memberi keistimewaan atau priorite't kepada sesuatu
go_longq1, atau dengan kata lain undang-undang Dasai pantja sila
tahun 1945 itu memberi hak politik dan hak kJmanusiaan atiu hak
asasi _jang sama k-epada tiap wargq-negara dengan tidak pandang bu-
l-u. {ema.ng_itulah- jgrg T"ldjadi dalar dari-sila Kerjkjatan'atau
demokrasi. Tanpa hak kebebasan atau kemerdekaan serti hak we
wenang-wewenang jang sama untuk setiap warga-negara, rnaka dasar
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Kerakiatan atau demokrasi tidak mungkin ada, atau tidak mungkin
dilaksanakan.

Undang-undang Dasar Pantja Sila 1945 jang diterima dengan
suara bulat oleh sidang Komite Nasional Indonesia Pusat (K.N.I.P.)
pada tanggal 19 Agustus 1945, adalah merupakan piagam bersama
jang tertjipta dengan sebesar-besar toleransi dari segala golongan
dan aliran dan karena itu Undang-undang Dasar Pantja Sila 1945
telah merupakan kompromi, seperti keterangan Presiden Soekarno
jang diutjapkan pada waktu memberi kuliah pada Universitas Indo-
nesia di Djakarta tanggal 7 Mei 1953.

Undang-undang Dasar Pantja Sila 1945 telah mengalami peru-
bahan 2 kali, jaitu pertama pada djaman Republik Indonesia Serikat
dan jang kedua mendjadi berwudjud Undang-undang Dasar Semen-
tara seperti jang dipakai oleh Negara kita Republik Indonesia seka-
rang.

Akan tetapi telah njata perubahan-perubahan itu bisa terdjadi,
karena perubahan-perubahan itu samasekali tidak mengenai atau
mengubah Dasar Negara jaitu Pantja Sila dan tidak mengubah da-
sar'dasar demokrasi jang murni, jaitu demokrasi jang memberi hak
kebebasan atau kemerdekaan serta hak wewenang-wewenang jang
sama untuk setiap warga-negara dengan tidak pandang bulu.

Dahulunja hingga tahun 1950 boleh dikatakan dasar Pantja Sila
belum ada jang menggugat-gugat, baru pada tahun-tahun berikut-
nja, setelah rantjangan undang-undang pemilihan umum untuk mem-
bentuk Dewan Perwakilan Rakjat (D.P.R.) dan Konstituante dibitja-
rakan didalam Dewan Perwakilan Rakjat Sementara (D.P.R.S.), maka
dasar Pantja Sila mulai dihebohkan, ada jang mengehendaki supaja
dasar Pantja Sila diganti dengan dasar Islam, ada pula jang mengehen-
daki supaja negara kita didjadikan negara Republik Rakjat seperti
negara Republik Rakjat Tiongkok (R.R.T), ada jang mengehendaki
supaja sila Ke-Tuhanan Jang Maha Esa ditjoret sadja. Ketjuali itu
timbul pengertian bermatjam-matjam mengenai sila Ke-Tuhanan Jang
Maha Esa.

IVlengenai sila Ke-Tuhanan Jang Maha Esa ini ada jang mempu-
njai pendapat karena Negara Republik Indonesia berdasarkan ke-
Tuhanan Jang Maha Esa, maka seluruh rakjat Indonesia harus dirva-
djibkan memeluk agama. Rakjat jang tidak pertjaja kepada adanja
Tuhan Jang Maha Esa harus ditempatkan diluar hukum. Karena Ne-
gara Republik Indonesia berdasarkan ke-Tuhanan Jang Maha Esa,
maka tidak ada tempat lagi untuk Atheis.

Pun kira-kira karena adanja kehebohan mengenai sila Ke-Tuhan-
an Jang Maha Esa, rantjangan undang-undang perkawinan, terutama
perkawinan umum, hingga sekarang belum-muntjul, maka itu saja
berpendapat supaja dasar-dasar perkawinan, terutama perkawinan
umum, dimasukkan didalam Undang-undang Dasar jang akan datang.

Ja, saja mengakui bahwa semua itu adalah hal< mereka masing-
masing._ Akan tetapi menghukumi kepertjajaan atau bathin orang
atau golongan lain itu sebenarnja termasuk kepada hukum gaib atau
hukum Tuhan, ialah suatu hukum jang tidak diberikan oleh ruhan
kepada orang, pun kepada Nabi tidak diberikan, lain halnja dengan
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menghukum seseorang atau golongan jang didasarkan kepada per-
buatannja jang njata-n5ata metanggar [ukum baik jang berupa'un-
dang'undang dan peraturan-peraturan pemerintah, inaipun hukum-
hukum kemasjarakatan jang- tidak tertulis.

Saudara Ketua, didalam kitab ,,Ambija Djawa" terdapat dua ki-
sah seperti berikut:
l. Kisahnja Nabi Musa alaihi wasallam. Pada suatu waktu Nabi

Musa mohon kepada Tuhan untuk diberi mengerti tentang hu-
kum g-alq, maka datang utusan Tuhan Malaikat Djibril -jang
mengadjak Nabi Musa kesuatu sumber permandian- dan iem-
bunji didekatnja.
Tidak lama datang seorang saudagar untuk mandi disitu, setelah

Tnalqi ia perg_i pula, akan tetapi ia kelupaan; kantong kepunjaannja
b€nsr emas dan intan jang diletakkan diatas sebuah batu keting-
galan. Lalu datang seorang tati-tat<i jang mau mandi disitu, akai
tetapi_ karena ia tahu ada sibuah kant-ong berisi harta terletai< dise-
buah batu, ia tidak djadi mandi; ia tergeia-gesa pergi dengan mem-
bawa_.kqlong tersebut. segera datang-lagi-seoring tald-tiki untuk
mandi disitu, ketika ia baru-mandi, datang si saudagar dan menanja-
kan kepadalja kepunjaannja kantong jan-g ketinggi'lan. Tentu sadla
orang jang ditanja menjahut tidak tahu, sisaudagar mendjadi marih
dan orang itu dibunuhnja, kemudian si saudagir pergi pula.

Nabi Musa dengan rasa tjemas tanja kepacta Malaikat Djibril:
Bagaimana itu saudara? orang jang mengambit harta kepuhjaan
gr_ang lain dibiarkan hidup dengan senang, sedang orang jang tidak
tahu apa-apa, dikenakan hukuman mati.
, S"J,r mendjawab Malaikat Djibril: Ja, demikian itu saudara, dja-
lannja keadilan hukum Tuhan jang sempurna, saudara tentu injin
mengetahui sebab musababnja, begini: orang jang datang nomor dua,
ian-g- mengambil kantong isf harta kepunjaari sa-ucagar-itu memang
sud-ah. mendjadi haknja, karena harta itu harta pusaka tinggalan darl
aiahnja jang sudah meninggal dan jang dahulu-waktu ajahnja masih
hidup .dititipkan kepada si saudagai supaja kelak oitreiit<an kepada
anaknja dan karena si saudagaf tidali mengetahui tentang uhSua
dan tempat tinggalnja si anak, maka Tuhan lang memberikin hirta
pusaka itu kepada jang berhak menerimanja.

Adapun kisahnja orang jang datang nomor tiga demikian: Ia da-
hulu-d-ungry diam-diam membunuh ajah saudagaiwaktu si saudagar
masih ketjil dan pembunuhan itu tidak diketahui oleh siapapun djuga.
Makg Tuhan mengehendaki si pembunuh harus dibunuh. Dan sripala
dosa tidak beranting atau berkepandjangan, maka pembarasan dita-
lukan oleh anaknja si terbunuh dahulu.
. Maka tanja Malaikat Djibrit kepada Nabi Musa: Apakah keadilan
jang demikian itu tidak sangat sempurna? Nabi Musa fioat< menjahut
karena merasa sangat terharu, melainkan segera sudjuc kepadi Tu-
han. setelah itu Nabi Musa diadjak oleh Mitaikat Djibril lergi ke-
temp_at^ penggalangan kapal kepunjaan orang kafir, dimana beberapa
kapal.-jang bagus-bagus telah selesai dibuat. Ir{aka segera Malailiat
Djibril membuat beberapa lobang jang disamar pada tlap-tiap kapal
itu, karena tidak mengerti maksudnja Nabi Musa lalu tanja: Apaliah

316



maksud saudara membuat lobang-lobang kepada dasar kapal-kapal
itu? Saja merasa sangat sajang, karena kapal-kapal itu, rneskipun.ke-
punjaan orang kafir, kalau dipakai berhubungan dagang. akan ber-
paedah tljuga kepada orang-orang jang berbakti kepada 'l'uhan. Maka
kata Malaikat Djibril: Pendapat saudara itu sungguh betul, akan te-
tapi hendaklah saudara ketahui, bahwa kapal-kapal ini dibuat tidak
untuk tudjuan damai, akan tetapi akan dipakai untuk memerangi
orang-orang jang berbakti kepada Tuhan.

Maka kata Nabi Musa: Djikalau begitu, baiknja kapal-kapal ke-
punjaan orang kafir dirusak semua sadja.

Malaikat Djibril mendjawab: Saudara akan menggebjah-ujah ke-
pada semua orang kafir-kafir? Itu tidak boleh. Pun saudara tidak
boleh menghukumi orang lain hanja dengan sangkaan sadja. Seratus
sangkaan orang djarang ada satu jang benar, karena kehendak jang
masih terkandung didalam sanubari, hanja Tuhan sadjalah jang me-
ngetahui. Kisah Nabi Musa selesai.
2. Sekarang saja mulai dengan kisah jang nomor 2, jaitu kisahnja

Djaka Slewah.
Kata sahibul hikajat, disalahsatu desa Banisrail ada seorang anak

kira-kira umur 10 tahun jang badannja slewah. Jang separo mulai
kepala sampai kepada tangan dan kakinja berwarna hitam dan jang
separo putih bersih. Maka anak itu disebut Djaka Slewah. Ia merasa
sangat malu, sebab setiap hari selalu diedjek dan dipojok oleh tetnan-
temannja bermain. De_ngan_ hati s-angat sedih ia minta kepada ajahnja
supaja rupanja jang slewah itu dihilangkan dan diberi warna seperti
anak-anak lainnja. Maka si ajah menjahut: Itu tidak bisa nak, sebab
kamu slewah itu sudah mulai kamu dilahirkan, bukan karena sakit,
akan tetapi sudah pemberian Tuhan.

Karena mendengar kata ajahnja bahwa ia selewah itu sudah peltl-
berian Tuhan, maka ia pergi dari rumahnja berniat melana mentjari
Tuhan, hanja dengan bekal kejakinan penuh bahwa ia pasti dapat
menemukan Tuhan jang akan diminta menjembuhkan tjatjatnja.

Pada suatu hari ia ketemu deingan seorang modin ditepi sungai
jang baru sadja selesai bersembahjang, Djaka Slewah tanja kepada-
nja dan mengatakan apa maksudnja ia mentjari Tuhan. Si modin
tertjengang-tjengang dan timbul rasa takutnja kepada ana\ jang aneh
itu. Maka si modin berkata: Nak saja sungguh tidak tahu dimana
tempatnja Tuhan. Tapi saja pertjaja nak, bahwa anak tentu akan
dapat menemukan Tuhan, karena itu saja pesan sadja nak, kapan
anak ketemu dengan Tuhan, tjobalah tanjakan, besok saja ini masul<
kesorga nomor berapa, saja dapat niemastikan bahwa saja tentu akan
dinaikkan kesorga, sebab saja ini sangat radjin bersembahjang, se-
bagai bukti, tjoba'lah anak lihat, ini 10 batu pesudjudan saja sampai
berbekas agak dalam. Djaka, Slewa menja.nggupi dan terus pergi.

Disebuah desa jang agak sepi Djaka Slewah ketemu seorang
pentjuri, jang segera diberi tahu a.pa jang dimaksud dengan kepergi-
annja. Seketika itu si pentjuri mendjadi takut dan berkata kepada
Djaka Slewah: O, nak, saja ini sebenarnja seorang pentjuri, mana
bisa seorang pentjuri mengetahui tempatnja Tuhan, berbeda dengan
anak, adalah anak jang baik dan berbakti kepada Tuhan dan saja
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jakin .ln?k: gntah besok entah lusa, tentu dapat menemukan Tuhan,
tapi, tiobalah ja nak, kapan anak ketemu iengan Tuhan, sukalah
kiranja anak menanjakan, saja besok akan aimalut<t<an keneraka ke-
las berapar J3 !ak, sekian sadja pesau saja, karena Tuhan maha
mengetabui. Djaka Slewah menjanggupi dan terus pergi.
. 4*glrasnja sewaktu Qia\a Slewah berada ditengatr- hutan belan-
tara didataqgi utusannja Tuhan,. jaitq Malaikat DjiSril jang berupa
orang tua. seketika itu djuga Djaka slewa bc-rganii udjud irenaSaoi
3q?k ialg rupanja ganteng dan kuat badannja. Maka lata Malaikat
_Djibril: Dj.aka slewah, lihatlah badanmu, kamu sekarang'tidak slewah
lagi, permintaanmu kepada Tuhan telah dikabulkan, kairu telah men-
diaqi aTqk jape Sqnteng dan kuat, tentang pesannja si modin dan si
pentjuri katakanlah kepadanja, bahwa si moain akln dimasukkan ke
neraka, karena si modin suka berbuat tjurang, suka meminta uang
nikah lebih dari mestinja dan sqka mendjual ourat talak dan si pen-
liuri besok akan 

_ 
ditempatkan disorga, sebab si pentjuri itu ofang

baik, ia mentjuri kepada orang{rang-kaja jang kifir, jiog tidak su]ia
bersedekah dan tidak suka memberi djakat, sedang uing pentjurian-
nja-hampir- ggmua diberikan kepada orang{rang-fakir-ririsun aan
anak-anak jatim. Sekian kisah Djaka Slewah selesai.

- Dqr -tjerite-ra sanepa diatas dimasukkan didalam kitab Ambija
paksq{nja untuk memberi peringatan, bahwa menghukumi bathin din
kepertjajaan orang lain sebenarnSa dilarang oleh-Tuhan dan karena
itu bila !uk3m gaib atau hukum Tuhan dilakukan oleh manusia, maka
dunia ini akan katjau-balau dan diperintah oteh sjaitan. orang tidak
$gt setia kepada pe$ntah agama jang menudju lepada perdimaian
dan ketenteraman hidup bersama.

.ol1lts t_iq"k hgi berbakti kepada Tuhannja. Tafsiran Kitab-kitab
{u!ji dibelok-be]okkan untuk mentjari keunt-ungan diri*endiri dan
Tuhannja didjadikan pentung untuli memukul din membunuh orang
lain dengan- maksud jang sama, jaitu untuk kepentingan diri:.sendirJ
dan kawan-kawannja. Kami ulangi, sering terdengar dari orang ber-
lFam?. Irng menghukumi, bahwa semui orang }tneis tidak 

-boleh

dipertjaja, tidak mempunjai rasa tanggung-djaivab, tidak susila dan
sebagainja

- 
Jang demikian itu terang tidak benar, memang tentu ada dianta-

Ianjq jang tidark baik. or-ang-orang beragamapun -tiaat kurang jang
buruk, tidak kurang jang berbudi rbndah-dan ieiragainja. paaa-wit<tir
Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wassallam naenghldap Tuhan, diberi
minuman segelas arak dan segelas susu. Nabi memilih minumar\ suzu,
akan teta-pi-hanja $pi"uT slparg. Karena itu umat Nabi banjak pula
jang tidak berbakti kepada Tuhannja.

__ - lgrtja Siia adalah Pantja Tunggal atau 5 dasar jang dipersatukan.
Melakukan dasar Pantja sila berarti melaliukan 5 dasal. fidak boleh
diberatkan atau dipiuh salahsatu sadja, dipilih salahsatu jang disu-
kai atau salahsatu jang sekiranja dapat meiguntungkan goionfannja.

Ini tidak boleh. seperti peraturan perkawinan setjari Istam, iang
dipilih hanja polygaminja sadja, kewadjiban lain-lainnja tidak dihirau-
kan, ini sebenarnja djuga tidak boleh.
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Maka bilamana kita menginginkan pelaksanaan pantja sila. hen-
daknja dj_angm memberi arti kepada iatahsatu sila setjara sempit.
Pun sila ke-Tuhanan Jang Maha Esa tidak boleh diartikan setjira
sempit, karena Tuhan Jang Maha Esa menrpunjai sifat jang Maha
!ut!,Maha_Agung, Maha A'dil, Maha Pemurah, Maha pengasih, I\faha
Penjajang_, Maha Tbesna dan sebagainja. Tuhan Jang MasfEsa adalah
Tuhan sekalian Alam, Tuhan sekalian umat Manusla, baik umat ma-
nusia jang mengakui adanja Ttrhan Jang Maha Esa atau tidak.

. Meman-g Eprn sila Ke-Tu'hanan diartikan setjara sempit, pasti
timpu.I penQp_at-pendapat jjrng'sempit pula, umpariranja; di'salafsatu
risalah dari Sidang Panitia Pers,iapan Konstitusi jang biru lalu terda-
p-at seorang _pembiljara jang rupa-rupanja tidak menjukai salahsatu
alasan jang dikemukakan sebagai dasar pendapat Nomor B, jaitu dasar
pagq huruf (m) iang berbunji: Pantja sila mCndjamin kebebasan ber-
kejakinan hidup.

Didalam buku ,,Pantja sila" Rahmat subagya copy right dari ba-
ris 1955, pada halaman 35 ada keterangan jang beiEunji demikian:

,,. . sudah djelas bahwa paham atheis itu tidak dapat djadi
isi negara Pantja sila. Djelaslah kiranja djuga bahwa pintja -Sita

tidak mengehendaki materialisme".
Rupa'rupanja kapan golongan saudara Rahmat subagya nanti

memegang kekuaFan negara, akan segera memerintahkan pemburuan-
pernburuan- kepada _orang-orang atheis dan orang-orang jang berpa-
ham materialisme. dengan mendirikan badan'badan inquisisf seperti
p.td? djaman- pert_engahan di Eropah. sedang sesungguhnja Tirhan
tidak bentji kepada paham materialisme, sebab ruhln minitahkan
djuga material.

Ada pula golongan jang mengatakan, bahwa pantja sila itu bukan
bikinsp Tuhan. Apakah utjapan ini tidak berarti hendak mengikis dan
mernbatasi kekuasaan Tuhan Jang Maha Asih dan Maha -pemurah

untuk memberi hidaja!, tauJik dan ilham kepada hambaNja jang setiap
hari memohon petundjuk kepadaNja?

Dan karena sila Ke-T\rhanan Jang Maha Esa diartikan setjara
sempit qleh .belerapa golongan agama, maka sekarang pantja sila
dengan Pantja sila adalah dua, atau ada Pantja sila 

',iaru 
din ada

Pantja sila lama. Pantja sila baru ialah Pantja sila dengan sila k+
Tbhanan Jpg_Mala Esa jang diartikan setjara sempit. Dan dengan
dasar Pantja sila jang sempit ini, Negara Republlk- Indonesia a[an
didjadik_an Negara Pe-rsekutuan, bukan Negara Persekutuan kera djaan
seperti Negara Persekutuan Melayu, akan tetapi Negara persekuiuan

49"p1. lekarafg di Makasar telah berdiri persekutuan agama jang
disebut Front Agama.

Ad_apun Pantja sjla lama ialah Pantja sila jang berarti pantja

|\r.nggl} jgg qgrup?kan_ kgs.atqg dari 5 dasar. Pintja Sita jang tid;k
loleh.dipetil-petil,_tidaik boleh dipilihi jang <tisukai sldja. pantja sita
jang tidak membeda-bedakan kejakinan hdup, kepertjajaan agama dan
keinsafan bathin J^qlg. terdap_?t .dibumi Indonesia, 

-pbntla -sila 
Sang

l*r ialah Pantia sila jang 3sli, ja-ng murni, jang belum Letjampuran
kepentingan perseorangan dan golongan.
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Deugan diadakannja Musjawarah Nasional jang baru lalu Dwi-
Tunggal Soekarno-Hatta dapat dipulihkan kembali. Didaiam pernjata-
annja diantaranja disebutkan demikian: ,,Bahwa Pantja Sila, jang di-
tjantumkan dalam Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara
Republik Indonesia tahun 19a5 {djadi Pantja Siia jang lama) adalah
djaminan hakiki bagi seiuruh rakjat Indonesia untuk tetap berkehi-
dupan bebas dan merdeka, serta mewudjudkan suatu masjarakat jang
sedjahtera, adil dan makmur".

Maka sudah terang perbedaannja Pantja Sila jang lama dengan
Pantja Sila jang baru.

Pantja SiIa jang baru, karena silanja fl<e-Tuhanan Jang Maha Esa
diartikan setjara sempit, atau diartikan melulu menurut artian go-
longannja sendiri sadja, maka timbul pertentangan hebat antara sila
ke-Tuhanan Jang Maha Esa dengan 4 sila lainnia, sebab 4 sila jang
lain itu, ialah sila-sila: Prikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakjatan atau
Demokrasi dan sila Keadilan Sosial, akan digagahi, diangklus atau
didjadikan embel-embel sadja; akan dikurangi haknja, atau akan di-
laksanakan menurut paham golongannja sendiri sadja, atau akan
dibekukan samasekali.

Maka Pantja Sila baru itu, Pantja Sila jang artiannja sudah dipu-
tar-balikkan itu, sebenarnja sudah tidak merupakan Pantja Sila lagi,
atau sudah wudjud Pantja Sila gadungan atau palsu.

Sebenarnja Pantja Sila (jang lama) dengan sila ke-Tuhanan Jang
Maha Esa didjadikan Dasar Negara Republik lndonesia tidak dimaksutl
untuk menafsirkan sifat-sifat keTuhanan menurut kepentingan go-
longan, atau samasekali tidak dimaksud untuk menimbulkan perten-
tangan dan perpetjahan diantara golongan beragama dengan jang
tidak, pula tidak dimaksud untuk mewadjibkan setiap warga-negara
harus memeluk agama.

Sesungguhnja ke-Tuhanan Jang Maha Esa dimasukkan didalam
Pantja Sila sebagai Dasar Negara'Republik Indonesia tudjuan jang
sebenarnja ialah untuk mengakui dan menghormati kepada semua
agama jang telah lama ada diwilajah Negara Republik Indonesia supaja
semua agama itu dapat berkembang dengan aman dan tenteram,

Maka kesimpulannja, saja dapat rnenjetudjui pandapat nomor 3
jaitu Pantja Sila didjadikan Dasar Negara, akan tetapi jang saja setu-
djui ia,Iah dasar Pantja Sila jang lama, iang,dilahirkan pada tanggal
1 Djuni tahun 1945 sebagai jang tertjantum didalam Undang-undang
Dasar Sementara tahun 19t15 jang dapat diartikan dengan djeias, ring-
kas dan sederhana seperti berikut:
1. Ke-Tuhanan Jang Maha Esa berarti mengakui dan menghormati

kepada semua agama jang ada.
2. Prikemanusiaan berarti saling meaghormati tepada semua ma-

nusia.
3. Kebangsaan berarti kesatuan penituduk iang kompak bertang-

gung-djawab kepada kesentosaan dan kesedjah'ceraan negara.
4. Kerakjatan atau demokrasi berarti sama hak, sama kewadjiban

sama merdeka dan sama bebas. Jang pokok ialah merdeka dan
bebas beragama, berkeinsafan batlin, berkejakinan hidup, ber-
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pikir, mempunjai dan mengeluarkan pendapat, bersidang dan
berkumpul.

5. Keatiilan Sosial berarti meratakan djaminan penghidupan bagi
setiap warga-negara.
Dan alasan saja lebih land'jut untuk menjetudjui dasar Pantja

Sila jang lam.a, didjadikan Dasar Negara akan saja uraikan pada Pe-
mandangan Umum Babak Kedua nanti.

Sekian, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan jang terhormat Saudara Sahamad Sudjono.

Sahamad Sudjono: Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat,
dalam menentukan Dasar Negara jang dikemukakan dalam laporan
Panitia Persiapan Konstitusi kemarin itu terdapat tiga pokok dasar
pendirian dari Komis I jang mentjerminkan pendapat semua aliran
dalam Konstituante mengenai ,,Dasar Negara" jakni;
1. Pendapat pertama iang mengehendaki bahwa Sosial'Ekonomi

rnendjadi Dasar Negara;
2. Pendapat kedua mengehendaki ,,Islam" didjadikan ,,Dasar Nega-

ra" dan
3. Pendapat ketiga mengehendaki ,,Pantja Sila" didjadikan Dasar

Negara.
Saudara Ketua, dalam permusjawaratan sekarang ini, kewadjiban

kita ialah dasar manakah jang harus kita pilih dengan tidalk merugikan
pokok-pokok pikiran jang telah diadjukan oleh para penganut masing-
masing pendirian tersebut. Dalam hal ini Fraksi Angkatan Communis
Indonesia (Acoma) tidak akan mengulangi alasan-alasannja jang su-
dah, demikian pula tidak akan menambah atau mengurangi prinsip-
nja Fraksi Angkatan Communis Indonesia (Acoma).

Hanja dalam Pemandangan Umum sekarang ini Fraksi Angkatan
g6mmunis Indonesia (Acoma) akan meringkaskan soal sadja, dengan
mengutamakan pelaksanaan soal-soal jang praktis dan jang tidak me'
langgar dasar-dasar demokrasi jang kini sedang tumbuh. Sudah te'
rang tentu demokrasi jang kita maksudkan disini adalah demokrasi
jang tidak bertentangan dengan djiwa Revolusi tanggal 17 Agustus
tahun 1945, jang mana prinsip tersebut sudah tidak ada jang ber'
tentangan diantara kita semua dan ada persamaan pendapat.

Saudara Ketua, mem'ang sudah mendjadi hak dan kewadjiban
bagi tiap-tiap golongan/aliran dalam negara demokrasi untuk mem-
perdjuangkan setjara mutlak dasar-dasar ideologinja. Atau lebih po-
puler hak dan kewadjiban tiap-tiap golongan/aliran untuk memenang-
kan ideologinja. Golongan Islam zudah barang tentu mengehendat<i
supaja masjarakat Indonesia ini diatur serba Islam, demikianpun
golongan Komunis dalam langkah perdjuangannja ingin mendjurus
kearah melaksanakan masiarakat jang diatur menurut dasar-dasar
Komunis dan lain-lain sebagainja.
L Pendapat daripada pokok pikiran jang pertama bahwa: ,,Sosial-

Ekonomi" adalah mendjadi Dasar Negara kurang tepatlah kiranja,
karena Sosial-Ekonomi itu adalah merupakan hatuan tjorak dari

Risalah Resmi
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pada strukturnja ekonomi suatu negara. Djadi bukan Dasar Ne-
gara. Memang betul, Sosial-Ekonomi itu membawa pengaruh jang
besar bagi Dasar Negara. Kita kenal Sosial-Ekonomi jang libe-
ralistis/kapitalistis dan sosialistis.
Dari dasar ekonomi tersebut kita dapat mengetahui haluan dari-
pada negara.

U. Pendapat dari pokok pikiran jang kedua bahwa Islamlah jang
harus didjadikan Dasar Negara dengan alasan-alasannja jang telah
dikemukakan, Fraksi Angkatan Communis Indonesia (Acoma) ti-
daklah dapat menerima, karena dasar ini memberi kesempatan
bagi golongan (orang-orang) Islam jang sempit jang sudah diper-
gunakan oleh unsur-unsur jang tidak sehat, untuk memusuhi go-
longan jang non agama, dengan alasan bahwa golongan non agama
adalah golongan jang memusuhi agama dan tidak perlu diberi
kesempatan untuk setjara aktif dalam menenfukan nasib negara.
Fraksi Angkatan Cummunis Indonesia (Acoma) pertjaja, kalau
Islam revolusioner tidak akan memusuhi golongan non-agama,
sekalipun terhadap Komunis jang benar-benar dalam prakteknja
mendjalankan dasar-dasar Komunisme. Karena kaum Komunis
seperti halnja djuga golongan Islam berkepentingan menentang
bentuk/tjorak penindasan dan pemerasan terhadap umat manu-
sia.' Djelasnja Islam jang sehat dan Komunis jang sehat dalam
hidup didunia ini memiliki kepentingan jang sama. Maka untuk
membendung gedjala-gedjala jing tidak ietrit jang mudah mem-
pengaruhi golongan Islam jang sehat untulk memusuhi golongan
non-agama, dasar Islam menurut pendapat Fbaksi Angkatan Com-
munis Indonesia (Acoma) adalah sempit untuk didjadikan Da-
sar Negara jang akan mentjerminkan pertumbuhan dan bakat
demokrasi di Indonesia sekarang ini walaupun dalam alasan'
alasannja,,Islam menghormati tiap-tiap kepertjajaan, kejakinan
dan agama lainnja".
Saudara Ketua, selaras dengan pendirian Partai Angkatan Com-

munis Indonesia (Acoma) jang telah kami kemukakan dalam Komisi
I, pada tingkatan sekarang hanja dasar ,,Pantja Sila"lah, jang dapat
didjadikan Dasar Negara, sesuai dengan realisasi Revolusi tanggal 17
Agustus tahun 1.945, pada kenjataannja telah tahan udji dan telah
mendjadi tradisi dari kebudajaan rakjat Indonesia.

Sebab ,,Pautja Sila'" sudah mendjamin segala aliran, golongan,
agama, suku jang sehat untuk hidup setjara bebas dalam Negara In-
donesia. Djelasnja ,,Pantja Sila" adalah lebih demokratis daripada
dasar Islam.'Dan memberi kesempatan bagi semua aliran, kejakinan, golongan
agama, suku jang sehat untuk setjara aktif menentukan nasib negara.
Adapun ,,Pantja Sila" jang selama ini belum dapat mewudjudkan tu-
djuan dari negara dan rakjat Indonesia jang berdiri diatas watak dan
djiwa P,roklamasi tanggal 1? Agustus tahun 1945, adalah bukan kesa-
lahan daripada Republik Indonesia berdasarkan ,,Parttja Sila", melain-
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kan kesalahan daripada manusia-manusia jang menempatkan ,,pantja
Sila".

saudara Ketua dan sidang jang terhormat, djelasnja bagi kita
tidak u-jq pua dapat^.mendjumtah segala aliran agami, goiongrn,
$*u, melalui ,,Pantja sila", akan tetapi t<etlatrapan -menltritungiitu
harus pula disertai keberanian memihak kepada golongan rakjat- ter-
baniak,-dengan ini ,,Pantja sila" jang menbhk idanji kaum"modal
m_ono;nliasing serta saluran-salurannja dinegeri kita ilii, karena djika
tidak demikian tidak ryrlngkin membawa kearnanan din kebatragia-
an bagi negara dan rakjat terbanjak.

Hd inipun telah dibuktikan dan dirasakan pahit getirnja, bahkan
hingga sekarang ini.

- Djadi soalnja bukanlah semata-mata meraksanakan ,,pantja siia,'
melainkan menempa9gl ,,P_*tja sila" diatas dasar kepentinjan dan
kebutuhan massa rakjat_Indonesia. Tegasnja ,,pantja Sila" hlrus di-
tempatkan diatas dasar Revolusi. Sedjarah felah membuktikan selamaini adanja golongal kontra-revolusi telah menempatkan ,,pantja sila,'
fbagal ,,Pantja . 

sila" 
_ 
dalam pengchianatannja terhadap lievolusi

gogg.t 17 A_gustus tahun 1948 seperti Linglardjati, R6nville dan
Konperensi Medja Bundar (K.M.B.).-

saudara Ketua, sebagai kesimpulannja daripada uraian kami terse-
but diataq itu, Fraksi Angkatan communis hidonesia (Acoma) pada
taraf- p_enjelesaian Revolusi Nasional ini tetap memperiahankan'dan
membela ,,Pantja Sila" sebagai Dasar Negara, dengin tjatatan:
1. Menempatkan ,,Pantja Sila" diatas garis revolusi.
2. Pantja Sila jang tidak terpisah dari dua unsur dibawah ini;

a. Negara Republik Indonesia adalah sebuah benteng penjusunan
kekuatan rakjat semesla, keluar dan kedatam uitirk mendja-
min hidup d_an penghidupan hingga setjara minimal tiap ke-
luarga memiliki satu rumah, tjukup makan dan pakaian, ierba
waras dan berpendidikan;

b. Pembangunan jang 
-mengutamakan perindustrian dan pertani-

an negara sebagai basis ekonomi nasional.
Saudara Ketua dan sidang jang terhormat, sekian dahululah

sumbangsih Fraksi Angkatan communis Indonesia (Acoma) dalamturut serta memusjawaratkan Dasar Negara .pada pemandangan
Umum Babak Pertama sekarang ini, terima kasih.

Ketua: saja persilakan Saudara jang terhormat Datoe poetrawati.

Datoe Poetrawati: saudara Ketua dan para hadirin jang terhormat,
saat ini kita membahas ,,Dasar Negara" suatu atjara jingfberat seba-
gaimana pernbitjara-kemarin djuga katakan iang tentuiSa tioat ie-
:olangptln _ 

diantara kita menganggap sebaliknja. siutrurtih saudara
Ketua, bahwa didalam menunaikan lugas kita- ini, iuasana toleransi
masih selalu meliputi musjawargh kita, sehingga'panitia persiapan
Konstitusi telah berhasil menjadj,ikan kepada sidang ini bahan-bairan
jang b_ersalnra-sama akan kita putuskan sebagai dasai dari negara kita
jang akan kita tjantumkan dalam Konstitusi3ang akan datan-g.

323



Saudara Ketua, djlka tadinja saja menduga, bahwa kita akan meng'
hadapi beberapa matjam pendapat mengenai atjara ini, maka kini
ternjata hanja 3 pendapat sadja jaitu Pantja Sila, Islam dan Sosial-
Ekonomi. Penjederhanaan pendapat-pendapat ini adalah suatu hasil
usaha jang besar dari Panitia Persiapan Konstitusi, suatu prestasi jang
direalisasikan atas dorongan rasa tanggung-djawab kepada nusa dan
bangsa atas dasar saling mengerti. Kepadanja Saudara Ketua, dengan
ini sajapun tak lupa menjatakan penghargaan jang setinggi-tingginja.

I)asar Negara jang objektif.

Saudara Ketua, tadi saja katakan, bahwa atjara ini sangat berat,
berat karena atjara ini mengehendaki pemikiran dan renungan djiwa
jang sedalam-dalamnja serta kesanggupan untuk lnenglaah setjara ob'
jetrtit lkenjataan-kenjataan jang ada, baik dalam diri kita sendiri mau'
pun dalam masjarakat sekeliling kita. Dalam p_ada_ itu tentunja aita
iiaat boleh meiupakan adjaran-adjaran jang berdasar ilmiah iang
bersangkut-paut dengan ,,Dasar Negara" ini sebagai kompas jang me'
nundjukkan kepada kita arah, dimana sumber-sumber dari materiaal
itu kita dapatkan untuk fundamen dari negara kita. Ja, kita harus
sanggup menelaahnja setjara objektif.

Djika demikian halnja Saudara Ketua, maka dalam usaha itu ha'
ruslah kita sanggup terlebih dahulu melepaskan diri kita, dari seluruh
ikatan jang menjangkut diri kita, baik ini belupa ideologi-partai sen-

diri jang kaOang-kadang kita bersifat egoi-stis terhadapnja, maupun
perasaan-perasaan jang bersifat sentimentil.

Hanja dengan tjara seperti ini, dalam menielidiki sgatq persoalan
dapatlah-diharapkan suatu hasil jang objektif p_ula, artinja, jang sesuai
deirgan kenjatainnja, Demikianlah hendaknja Dasar Negara jang akan

kititjantumkan nanti, tidak sadja akan sesuai dengan kenjataannja,
tetapi djuga dapat diharapkan setapak _d.*i .setapak m-ewudjudlan
kebihagiain jang dirindukan oleh seluruh rakjat kita, seluruh rakjat
dengan segala pandangan dan sikap hidupnja jang beraneka-warna
itu.bjadi bukan hanja-untuk sebagian rakja!, apa_lagi hanja sek_adar

bagi slgobngan sadja, saja jakin, bahwa Saudara Ketua dan Saudara'
sarldari sekalan tentu sependapat dengan saja.

Saudara Ketua, ibarat orang hendak membuat fundamen sebuah
rumah-batu biasa, djanganlah hendaknja hanja bata sadja atau semen

atau kapur dan pasir sadja jang kita pakai, karena de-lgaq demikian
pasti rumah janf t<ita bangun diatasnja. itu h_anja bersifat darurat sa-

hja, bahkan inuigkin tidak dapat berdiri, tidak akan kuat dan tidak
lima robohlah ia dan menimpa-membinasakan sekalian orang dida'
lamnja termasuk si pemilik jang membuatnja.

Demikianlah djuga mengenai dasar perumahan negara kita _ini.
Itulah sebabnja Saudara Ketua, saja tidak jakin, bahwa negara kita
akan berdiri dengan kuatnja, djika hanja akan dibangun diatas sebuah
dasar sadja jang berupa ideologi segolongan rakjat. Keruntuhan dan
fl<ekatjauan akan kita dapati dan kekatjauan itu tidak akan mungkin
dibenarkan, karena ia adalah tetap merupakan suatu kekedjaman.
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Djanganlah hendaknja kifa katakan ,,perang untuk perdamaian" dan
lainlainnja sebagaimana jang pernah kita dengar pada 'achir-achir ini.

Djusteru karena itulah, mak-a Dasar Negara kita itu harus bersifat
universil, dimana seluruh rakjat dapat didjamin hak kemerdekaan
dan perkembangan kepribadiannja dengan tidak terganggu.

Djaminan akan hal-hal itu sangatlah perlunja, bahkan sjarat ,mu-

tlak bagi persatuan bangsa. Bagaimana pentingnja persatuan itu,
Paduka Jang Mulia Presiden Soekarno Cidalam salah suatu kuliahnja
di Universitas Indonesia pernah berkata sebagai berikut:

,,Djikalau petjah persatuan kita, itu berarti petjah, gugur, meledak,
musnah negara kita jang telah kita perdjuangkan bersama ini
dengan penderitaan, dengan segenap penderitaan dan segenap
korbanan jang hebat".
Saudara Ketua, adapun tentang tjorak Dasar Negara ki'ta itupun

sudah semestinja merupakan suatu kompromi, suatu resultante dari-
pada paralelogram gaja aliran-aliran jang ada dalam masjarakat seperti
apa jang Saudara Ketua telah utjapkan pada pembukaan Sidang ini,
sesuai dengan apa jang kita harapkan tentang sifat universil tersebut
diatas, dimana tiap-tiap aliran saling .mengurangi tuntutannja, saling
memberi dan menerima dengan tidak ,merugikannja.

Memang, kini lkita akan membuat dasar dari negara kepunjaan
seluruh rakjat, oleh karenanja haruslah dasar itu bertjorak ideologi
seluruh rakjat pula.

Sumber l)asar Negara menurut ilmu Hukum.

Saudara Ketua, marilah kini saja bawa perhatian Sidang jang rnu-
lia kepada adjaran ilmu Hukum mengenai sumber Dasar Negara itu,
menurut adjaran ini ada 2 sumber:

a. Mukaddimah sesuatu Undang-undang Dasar jang disebut djuga
sebagai ,,sumber jang formeel" jang mempunjai sifat historis
dan

b. Masjarakat dimana Undang-undang Dasar itu berlaku jang
dinamakan djuga ,,sumber jang materieel".

Saudara Ketua, ditindjau dari segi sedjarah, maka djirka kini mem-
buka lembaran ketiga Undang-undang Dasar Sementara kita, dida-
Iam Mukaddimah itu tak lain jang tertjantum sebagai Dasar Negara
kita selainnja Pantja SiIa dengan kelima silanja jang tersusun atas:

1. Ke-Tuhanan Jang Maha Esa
2. Prikemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kerakjatan dan
5. Keadilan Sosial.
Bahkan dinjatakan, bahwa Pantja Sila ini diterim,a dengan suara

bulat. Selandjutnja, djika kita alihkan pula pandangan kita djauh se-
belum ketiga Undang-undang Dasar Sementara itu tertjipta, kepada
Djakarta Charter, maka dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa Pantja
Sila itu bukanlah barang baru jang diimport dari luar negeri, tetapi
adalah benar-benar buah hasil perenungan djiwa jang sedalam-da-
lamnja dari para pemimpin kita jang didasarkan atas pengetahuan
dan pengalaman jang luas.
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Tentang Pantja Sila ini, jang terhormat Professor Mr Drs Noto-
nagoro, salah seorang Mahaguru pada Universitas Gadjah Mada di
Jogiakarta pernah mengutjapkan sebagai berikut:

,,Begirulah asas-asas dari Pantja Sila meresap dan hidup terpeli-
hara dalam hati sanubari Bangsa Indonesia 

-sebagai hidup, jang
telah lama berada.
Pantja Sila adalah pensifatan dan bentuk baru jang sesuai de-
ngan keadaan Bangsa Indonesia".
Demikianlah kejakinan beliau tentang pantja sila ini dan baiklah

kini kita tjotjokkan dengan keadaan'masjarakat kita agar kita benar-
benar memperoleh hasil jang objektif, jang sesuai dengan kenjataan-
nja.

saudara Ketua dan saudara-saudara sekalian, dalam kita menin-
djau keadaan ini, tidaklah.tjutcup dengan melihat fi<eadaan pada waktu
sekarang sadja, tetapi djuga pada keadaan masjarakat Indonesia se-
djauh dapat diketahui selama sedjarah bangsa dan masjarakat Indo-
nesia dapat diketahui pula.

_ Kita ketahui, bahwa sebelum agama Hindu dan agama-agama
dunia lainnja datang ditanah air kita, masjarakat Indonbsia adalah
bersifat magis jang mengakui adanja kekuasaan gaib jang berasal dari
nenek-mojangnja, kekuasaan gaib ini tidak hanja dalam soal kerocha-
nian atau kepertjajaan sadja, tetapi djuga meliputi seluruh masjarakat.

-,Dalam_masjarakat jang demikian itu sudah barang tentu baik ke-
susilaan, adat-istiadat, kebudajaan, aturan-aturan hidup lainnja seba-
gai hukum adat dan lain sebagainja, semuanja diliputi otetr t<ekuasaan
gaib itu. Sifat magis jang demikian itu tidak hilang dari masjarakat
Indonesia, meskipun agama Hindu dan Budha telah masuk dan mem-
penga_ruhi masjarakat kita jang disusul kemudian oleh agama Islam
dan Kristen. Benar agama-agama ini telah merubah sifitnja, akan
tetapi melenjapkan samasekali dalam kenjataannja tidaklah dapat.

Sampai pada saat ini sifat magis dari masjarakat Indonesia masih
terus tegajk deagan kuatnja disamping didasarkan atas keagamaan jang
baru itu. Ambillah tjontoh sebagai didalam kesenian dan kesusasteiaan
kita -umpamanja, didalam hukum ada.t seperti dalam perkawinan, da-
lam hubungan rnanusia dengan benda seperti waktu membuka tanah
dan ldin-lainnja, semua ini menundjukkan sifat magis dan religieus.

saudara Ketua, bangsa Hindu datang ketanah air kita dengan
agama Hindu dan Budhanja, bangsa Barat dengan Kristennja, akan
tellpi bagaimanapun djuga, katakanlah, bahwa ikbpertjajaan Indonesia
asli itu berwudjud animisme atau dynamisme atau 

-vitalisme, 
pada

dasarnja mempunjai satu basis jang sima dengan agama-agama'dunia
jang datang kgmudian itu jaitu; adanja inti kelrertjajaan jang bersifat
kekuasaan gaib. Pun mempunjai basis jang sama dengan 

-agima 
Isram

i31g dtlqryr oleh orang Gudjarat dan Arabnja. Islam men-amakannja
Allah subhanahu wa Ta'ala, orang Barat dengan Kristennja menje-
putnja God dan lai! sebagainja, sedangkan sebutan umumnia dalim
bahasa Indonesia adalah Tuhan Jang Maha Esa.

saudara Ketua, dengan adanja inti kepertjajaan jang bersifat ke-
kuasaan gaib inilah manusia dapat memberi penghaigaan kepada se-
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sama m'anusianja sebagai tjiptaannja dan dengan itu pulalah manusia
akan melakukan tugasnja dalam negara dengan penuh rasa tanggung'
djawab kepadanja sebagai sumber dari prikeadilan, prikemanusiaan
dan kesedjahteraan.

Saudara Ketua, ,,'menjusun Negara Indonesia jang merdeka dan
berdaulat dengan bertaqwa kepada Tuhan Jang Maha Esa itulah prin-
sip ke-Tuhanan" demikian kata Presiden Soekarno.

Lebih landjut Saudara Ketua, marilah kita lebih djauh meneUti
keadaan masjarakat kita ini. Sebagaimana kita ketahui, aturan-aturan
kesusilaan jang terdapat dalam nrasjarakat ki,ta ini dalam dirinja me-
ngandung adjaran-adjaran tentang baik dan buruk. Siapakah jang
baik dan buruk itu? Ialah manusia sebagai diri pribadi. Sifat baik
dan buruk inilah jang memberi nilai kepada manusia.

Saudara Ketua, kalau kita mengingat, bahwa segala tindak-tanduk
manusia itu diberi nilai oleh manusia pula, maka teranglah, bahwa
dengan adanja peraturan.peraturan tkesusilaan jang dimiliki masjarakat
Indonesia ini sebagai warisan dari nenek-mojangnja didalamnja ter-
simpul penghargaan atau penilaian jang setinggi-tingginja kepada
manusia itu sendiri.

Djika demikian maka dapatlah kita katakan, bahwa kesedjahtera-
an dalam hakekat manusia atau dengan kata lain prikemanusiaan itu,
ada padanja.

Saudara Ketua, unsur prikemanusiaan inilah menjebabkan ma-
nusia Indonesia dapat bekerdja-sama dengan sesama manusianja,
karena olehnja manusia didorong untuk saling mengakui dan meng-
hormati hak manusia lainnja. Djuga unsur inilah jang memungkinkan
kita melaksanakan prinsip ko-eksistensi dengan bangsa-bangsa lain di-
muka dunia ini dan jang penting, unsur ini djugalah jang memungkin-
kan kita berdemokrasi. Didalam adat-istiadat, didalam hukum adat,
baik ia merupakan aturan-aturan pidana maupun perdata, unsur jang
sesuai dengan hakekat manusia itu, selalu diselenggarakan didalamnja,
sesuai dengan sifat dari hukum itu sendiri ialah merupakan peraturan
hidup bersama, agar supaja antara manusia jang satu dengan jang
lain dapat bergaul dengan sebaik-baiknja, dengan tidak bertjektjok
dan bertengkar, dengan tidak memperkosa perasaan dan kehorinatan
satu sama lain.

Saudara Ketua, seterusnja dalam masjarakat Indonesia ini :kita
lihat sedikit banjak adanja persamaan darah, persamaan kehendak un-
tuk bersatu, persamaan nasib dan kebudajaan serta persamaan daerah,
seandainja Irian Barat nanti berhasil kita perdjuangkan dan Insja
Allah akan berhasil. Sedikit banjak, saja katakan Saudara Ketua, ka-
rena .masjarakat Indonesia kini tidak atau ,belum seluruhnja mernpu-
njai persamaan seperti apa jang saja sebutkan diatas. Ja, memang di-
negara manapun sadja sampai pada waktu ini tidak atau belum ada
satu bangsapun jang terikat dalam segala-galanja itu sama dan murni.

Tetapi perbedaan-perbedaan itu bukanlah suatu halangan bagi
adanja suatu bangsa. Kita mempunjai hasrat jang sebesar-besarnja
untuk mengadarkan kesatuan dalam segala lapangan itu. Memang kesa-
tuan itu adalah sjarat lang absoluut bagi adanja suatu bangsa dan
keinsafan akan kebangslaan itulah menjebabkan kita rela berkorban
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cian berdjuang untuk meninggikan deradjat bangsa dan tanah air kita.
Karena itu saja jakin, bahwa tidak seorangpun diantara kita jang tidak
menginginkan kesatuan itu. Dimana kesatuan itu belum lagi tertjapai,
haruslah diusahakan.

Saudara Ketua, sesuai dengan adanja unsur ke-Tuhanan dan Ke-
manusiaan jang terdapat dalam masjarakat kita ini, maka kebangsaan
kita ini tidak mungkin dalam arti sempit jang bersifat chauvinistis,
tetapi sebaliknja, ialah kebangsaan jang berdjiwa ke-Tuhanan dan
prikemanusiaan jang bersifat luas.

Saudara Ketua, lebih djauh lagi, kalau kita memandang rkepada
desa.desa, kita mengetahui, bahwa segala peraturan-peratuian Jang
penting-penting dimusjawaratkan dan diputuskan oleh rakjat sendiri
Calarn kumpulan mereka bersama. Sedjak dahulu tjara ini dilakukan
orang sampai pada saat ini, djuga dalam gedung Konstituante ini.

Saudara Ketua, mengenai unsur ini saja tidak akan menguraikan-
nja dengan pandjang lebar, karena soal demokrasi itu bukan sa.dja
suatu levenbeschouwing jang bersifat teoritis tetapi memang dilak-
sanakan didalam actuil life bangsa kita.

Achirnja. sau'dara Ketua, dikalangan rakjat kita sesuai dengan
unsur-unsy{ jalg terdapat padanja dalam u'raian diatas, tidak dapat
$ta pungkiri tentang adanja tjita-tjita akan keadilan, kebahagidan
{?l?* masjaraka't iagg sangat dirindukannja. pada djaman peiraSa-

-djahan, tjita-tjita selalu muntjul, rkarenanja dapailah dilatakan benir-
benar hidup dikalangan masjarakat. Rakjat selalu menanti-nantikan
akan datangnja seorang Imam Mahdi atau seorang Ratu Adil. Inilah
suatu bukti jang tidak dapat kita abaikan,

Saudara Ketua dan Saudara-saudara sekalian.
Demikian itulah keadaan jang terdapat dalam masjarakat Indo.

nesia kita ini. Kalau saja tkumpulkan segala unsur-unsur itu, maka
dapatlah saja simpulkan sebagai dibawah ini:

1. adanja ke-Tuhanan Jang Maha Esa.
2. ,, prikemanusiaan.
3. ,, kebangsaan.
4. ,, kerakjatan dan
5. ,, keadilan sosial.
Jang kesemuanja pengaruh-mempengaruhi dalam satu kesatuan
Ja, namakanlah kelima unsur itu lain dari apa jang disebut seka-

rang Pantja SiIa. Tetapi Saudara Ketua, bagaimanapun djuga kelima
llnsur itu sebagai suatu kenjataan didalam rnasjarakat tidak dapat
dipungkiri adanja. Adanja kenjataan-kenjataan ini adalah tjotjok de-
ngan Djakarta Charter dau tjotjok pula dengan apa jang tertjantum
dalam ketiga Undang-undang Dasar kita.

Djadi Saudara Ketua, Pantja Sila itu sebagai Dasar Negara me-
mang betul-betul objektif jang semestinja kita tetapkan serkarang ini
sebagai Dasar Negara kita, karena sesungguhnja Pantja Sila itu hidup
dalam masjarakat'Indonesia jang telah meresaF dalam djiwa sanubari
seluruh anggotanja. Karenanja, sebagai suatu konsekwensinja, tidak-
lah perlu kita merubahnja, apalagi menggantinja dengan dasar jang
lain dan Saudara Ketua, memang Dewan Konstituante ini sesuai de-
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ngan adjaran ilmu Hukum, samasekali tidak berhak untuk berbuat
itu, selain oleh Pembentuk Negara. Dewan Konstituante ini sudahlah
terang bukan pembentuk Negara, tetapi hanjalah salahsatu badan
Negara jang semata-mata ditugaskan membuat satu Undang-undang
Dasar jang bersifat tetap untuk mengganti Undang-undang Dasar Se-
mentara kita.

Menetapkan Undang-undang Dasar bukanlah membentuk Negara
lagi karena tidatk perlu. Negara kita jang sekarang ini sudah dibentuk
dan berdiri sedjak tahun 1945.

Sekianlah Saudara Ketua dan terima kasih.

Ketua: Dan saja persilakan sekarang sebagai pembitjara terachir
Saudara jang terhormat Karkono Partokuzumo.

Karkono Partokusumo: Saudara Ketua jang terhormat, Sidang
Dewan Konstituante jang mulia, Ketua umlm-partai kami, parta]
Nasional Indonesia (P.N.I.), saudara suwirjo dihadapan sidang Dewan
Konstituante jang mulia ini, telah menjatakan pendirian Partai Na-
sional Indonesia (P.N.I.) terhadap persoalan Dasar Negara.

Partai Nasional Indonesia (P.N.,I.) membela dan berpegang teguh
pada Dasar Negara ,,Pantja Sila", berdasarkan tindjauan sed3ar1h,
tjitatjita dan logika perdjuangan kemerdekaan rakjat Indonesia ieper-
ti jang telah diurai}an oleh Saudara Suwirjo itu.

Pada kesempatan ini, saja akan menjadjikan Pemandangan Umum
mengenai Dasar Negara itu, teristimewa berdasar pada laporan-laporan
Panitia Persiapan Konstitusi.

Didalam memperhatikan Iaporan Panitia Persiapan Konstitusi,
fraksi saja menjatakan penghargaan terhadap perumusan-perumusan-
nja, teri-stimewa jang berisi ,,Pendapat jang bersamaan", terbagi da-
Iam 5 bab, ialah,

Dasar Negara seharusnja:
1. Sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia;
2. Didjiwai semangat Revolusi tanggal 17 Agustus tahun 194b;
3. Menentukan musjawarat men'djadi dasar dalam segala perun-

dingan dan penjelesaian mengenai segala persoalan kenega,
. raan; I

4. Mendjamin adanja kebebasan beragama dan beribadat;
5. Berisikan djaminan sendi-sendi prikemanusiaan, kebangsaan

jang luas dan keadilan sosial.
Menurut hemat saja dalam laporan itu belumlah dikemukakan

suatu kesimpulan dari pendapat jang bersamaan itu. Oleh ka,renanja
pada pidato saja ini nanti iiend.ak saja kemukakan ,,Kesimpulan" itu.
Kesimpulan ja.ng saja adakan menurut logika dari ,,Pendapat jang
bersamaan" itu sendiri.

Saja merasa tertarik sekali pada perumusan tersebut bagian 1
ialah tentang ,,Kepribadian Bangsa Indonesia" dan ini pulalah iang
hendak saja kemukakan sebagai sumber utama untuk menetapkan
Dasar Negara kita.
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Demikianlah, karena dalam ,,kepribadian" itu telah termasuk so-

al-soal jang meliputi; hakekat, sifat, tabiat dan tjita-tjita bangsa. Me-
liputi keadaan, kenjataan, watak, perangai dan idam-idaman kita se-
bagai suatu bangsa. Dan ,,kepribadian" itu pula mentjerminkan;
pandangan hidup, sikap hidup dan tjita-tjita hidup kita.

Pendeknja, segala-gala jang meliputi hidup kedjiwaan dan kela-
hiran, kerochanian dan ked'uniawian, terlihatlah pada,,kepribadian"
itu. r

Itulah sebabnja, saja njatakan bahwa ,,kepribadian Bangsa Indo-
nesia" adalah sumber utama ,untuk menetaptkan Dasar Negara ,Indo-
nesia.

Disamping ,,pendapat jang bersamaan" itu, sajapun memperhati-
kan sepenuhnja ,,Tiga pokor dasar pendirian mengenai Dasar Negara",
ialah: Sosial-Ekonomi, Islam dan Pantja Sila. Hal itu akan saja bahas
pula.didalam pidato saja ini.

Saudara Ketua jang terhormat, betapakah kepribadian Bangsa
Indonesia?

Untuk melukiskan kepribadian bangsa kita itu dan untuk men-
dapat bahan-bahan jang sewadjarnja, maka kita harus menggali bumi
sedjarah bangsa kita, sedjarah pertumbuhannja, sedjarah pergaulan-
1ja dengan bangsa-bangsa lain, sedjarah perdjuangannja, sedjarah ke-
budajaannja dengan segala perkembangannja, sehingga dapat men-
datangkan kesimpulan jang berupa suatu kebulatan pendapat, betapa
pandangan hidup, sikap hidup dan tjita-tjita hidup Bangsa Indonesia.
untuk itu kita mengambil kekajaan perpustakaan dan perbendaharaan
sedjarah kita.

Saudara Ketua jang terhormat, setjara ringkas saja akan kemuka-
kan tjukilan sedjarah jang melukiskan hidup kedjiwaan dan kelahiran
bangsa kita, sebagai berikut:

I. Hidup Kedjiwaan.

1. Sedjak sebelum bangsa Hindu datang disini, bangsa kita telah
mengenal hidup kedjiwaan, mereka menjembah roch nenek mojangnja
dan.menjembah roch dari orang-orang jang mereka hargai, misalnja
pembangun-pembangun dan kepala-kepala suku dan nagari.

Mereka menjembah Matahari, tetapi menjebut pula ,,Jang Maha
Tinggi" dan ,,Jang T[nggal".
. Tjatatan sedjarah ini tegas, walaupun diantara penulis-penulis
sedjarah ada jang meragukan tentang persamaan hidup kedjiwaan
nenek mojang kita itu dengan hidup religieus kita sekarang ini.

Dengan itu dapat dibuktikan, bahwa sedjak dahulu Bangsa Indo-
nesia hidup diliputi .oleh kedjiwaan jang religieus.

2. Para penulis sedjarah telah amat banjak jang mengemukakan
betapa sifat dan tabiat bangsa kita.

I\{ereka menerima bangsa-bangsa lain, bangsa Hindu, fionghoa,
Parsi, Arab, sampai kepada bangsa Eropah dengan sikap jang baik.

Dalam hal ini kita ketahui, ,bahwa sifat jang demikian itu telah
membawa malapetaka, karena oleh bangsa-bangsa jang mendatang,
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sifat bangsa kita itu disalah-gunakan dan dengan tipu muslihatnja,
kepulauan Nusantara ini sampai djatuh dalam tjengkeraman bangsa
Iain.

Kehidupan bangsa dengan bangsa disini amat ragam, demikian
pula kehidupan agama dan kepertjajaan selalu didasari oleh rukun-
damai. Agama Shiwa dan agama Budha disini bahu.membahu, ber-
kembang bersama, sehingga didjaman Kertanegara pada abad ke-XIII
orang menjembah Sang Shiwa-Budha jang tidak dikenal ditanah air
dua agama itu.

Datangnja Islampun tidak mengalami pertentangan jang tadjam.
Ditulis, bahwa dalam pertemuan Kertawidjaja, radja Madjapahit de.
ngan Raden Rachmat, jang kemudian bergelar Sunan Ngampel, Radja
Madjapahit itu menjatakan, bahwa pada garis besarnja agamanja dan
agama lslam tidak berbeda, jang berlainan hanja tjara-tjara dan upa.
tjara-upatjaranja, maka dari itu Islam diidjinkan berkembang, asal
tidak dengan paksaan-paksaan.

Dengan itu dapat kita pastikan, bahwa sifat bangsa kita adalah
halus, rumah-tamah, rukun, suka damai dan menentang paksaan-pak-
saan.

3. Petuah-petuah kebadjikan dan kesusilaan jang tinggi nilainja
menjertai hidup &edjiwaan.

Saja kemukakan satu rnisal sadja tentang kebadjikan dan kesusi-
laan bathin jang tersebut didalam kitab ,,Nitisastra", demikian:

,,Tidak ada kesanggupan jang lebih baik daripada tjinta, kebenar-
an; wadjiblah orang menepati kebenaran.
fidak ada tkawah jang lebih mengerikan daripada kawah tempat
menghukum pembohong; dari itu djangan bohong.
Betara Agni, Surja, Tjandra, Jama dan Baju mendjadi saksi tiga
djagad. agar Pangeran tetap disembah oleh seluruh dunia dengan
menetapi kebenaran, biarpun sampai mendatangkan adjal" (Niti.
sastra Bab VI bait 2).
Perlu ditenangkan, bahwa kitab ,;Nitisastra" itu ditulis didjaman

achir Madjapahit, diwaktu Madjapahit masih meliputi seluruh Nusan-
tara, sehingga pengaruh kesusasteraannja besar sekali atas hidup ke-
djiwaan bangsa kita.

4. Petuahaetuah demikian mendidik orang mendjadi djudjur,
berani membela kebenaran dan setia pada tanah airnja. Kebenaran
didalam arti kata seluas-Iuasnja. Dan dapatlah dipastikan, bahwa bagi
nenek mojang krta ,,pembelaan tanah air" adalah suatu kebenaran
jang mu-tlak.

Dalam kesusasteraan, kita mendjumpai pepatah Minangkabau jang
amat tua dan ferkenal, jang berbunji: ,,Tegak dikarnpung pagarnja
kampung, tinggal dialam pagarnja alam".

Maksudnja orang mesti berani membel'a kampung dan alamnja
(tanah airnja) dengan mempertaruhkan djiwanja.

HaI itu sesuai dengan jang dinjanjikan masjarakat Djawa dengan
kitabnja ,,Tripomo" jang diantara lain melukiskan kesanggupan sang
Kumbokarno: ,,Mati untuk tanah airnja sebagai tamsil tebusan kese-
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tiaar dan ketjintaannja pada negara tumpah darahnja, dimana nenek
mojangnja telah merasakan nikmat manfaatnja,,.

Tekad mati bagi kebenaran dan tanah air itu, kita lihat didalam
semqa su-ku bangsa kita dengan adanja pemberontakan-pemberontak-
an terhadap Belanda dengan djatuhnja pahlawan-pahrawan kebangsa-
1n kila jang gagah berani. Dair aiAaiam permutain abad ke-XX,}".
da tahun 1905 sedjarah mentjatat radja Badung (Bali) melakulian
,,Puputan".dengan seluruh keluarga dair sebagiai besar dari rakjat-
nja; memilih mati daripada didjadjah oleh Belanda.

Demikianlah dapat dikemukakan sikap hidup dari bangsa kita:
Tjinta kebenaran, setia pada tjita-tjita dan berani mati untuk tanah
airnja.

U. Hidup Kelahiran.

1. Sedjak lama sebelum bangsa Hindu datang, nenek mojang
kita telah terkenal gemar berlajar dan mengetahui ilmu bintang-6in-
tang. sedjak waktu itu bangsa kita telah tahu pula mengerdjakan
sawah.

Tanah disekitar desanja adalah milik desa dan dikerdjakan ber-
sama.

SlrT penguasa_ ialah fqjq, ternjata djuga menghargai setinggi-
unggmja bahwa tanah itu milik desa,,milik bersama, sehingga didjamin
Airlangga terdja{i, Radja ,,membeli" tanah untuk didjadikan daerah
dharma (tempat ibadat 

-keagamaan).

- H?k. tq{r, }rak 'bersama, hak perseorangan, hak keluarga dan
sebagainja, dilindungi oleh hukum, bakpun hukum adat, mauplun hu.
kum- agama. Hal-hal ihr djelas dan luas tersebut dalam buku-buku
,,Hukum Adat" karangan P'rof. Mr c. van Vollenhoven dan prof. Mr
Dr Soepomo.

Diawai abad ke-vll telah ada tjara hukuman potong tangan pen-
tjuri dan pembunuh.

- D"ryan itu semua dapat kita lihat bahwa ,,gotong-rojong" atautkomunalisme telah lama mendjadi sikap hidup"Sangsi trita. 
"

ll

- - .2. Fi9up_ ekonomi senantiasa giat dan ,bertambah giat
kelain abad. Hasil-hasil pekerdjaan'nja diperkenalkan tiiak
dalam negeri, tetapipun sampai keluar negeri.

. Ifasil pryduksi rnd_onesia banjak dikirim kelain-lain negeri, dian-
taranja 

5_e Tiolskok, berupa; gading, tjendana, kain kapis, penju,
keran_g. u.ntu\ hubungan-hubungan bait 

-oengan 
keradjaari oituan ne-

geri dikirim djuga; sutera bersulam, ketewang berhulu sungu badak
atau emas bckor, burung kakatua putih, rumah-rumahan tiet5it oari

dari satu
sadja di-

tjandrrna atau logam jang mahal.

. Hubung.ar pelajaran dan perdagangan berdjalan baik, pertanian
dan peternakan berhasil, maka dalam klsusasteiaan pedaiangan kita
kepal kqtq-kata,,Nagari pandjang-apundjung, pasir'awukir,- gemah
aripah, loh-djinawi, tur karta-raf,arhia" " (Nl'galra luas, beiwibawa,
bergunung, berpelabuhan, subur maimur,' la{i selamat sedjahtera).

332



,.
I

Dengan ini dapat dikemukakan bahwa nenek mojang kita giat
berusaha didalam lapangan pentjaharian. Berarti mementingkan pula
dengan sepenuh-penuhnja hidup kelahirannja.

3. Hubungan dengan bangsa-bangsa lain dila,kukan dengan baik,
teliti dan tjermat. Bilamana mula-rnula hanja hubungan perdagangan
atau ilmu pengetahuan, maka achirnja pada abad ke-XI Sri Darma-
wangsa melakukan hubungan dengan Tiongkok, Sambojaya, Cha.mpa
sampai.Bagdad sebagai hubungan diplomasi dalam arti kata jang luas.

Pada saat itu terkenal adanja angkatan laut jang kuat.
Dengan itu dapat dilihat hidup kenegaraan di Indonesia didjaman

jang lampau.

III. Hidup Kebudajaan.

Saja merasa perlu untuk mengemukakan dengan tersendiri soal
kebudajaan, meskipun soal kedjiwaan telah dikemukakan.

Bangsa kita, sebelum bergaul dan didatangi lain-lain bangsa, telah
hidup berkebudajaan sendiri. Kebudajaan-kebudajaan lain pasti pula
mempengaruhinja, tetapi tidak dapat menghapuskan kebudajaan asli-
nja dari tubuh .masjarakat Indonesia.

Kita dapat ambil sebagai misal, bahwa mendirikan artja Dewa
jang berupa Radja atau pembesar dan'mendirikan tugu-tugu peringat-
an tidak terdapat di India. Upatjara+rpatjara dan kebiasaan jang ber-
talian dengan pembakaran dan penjimp'anan djenazah adalah adat
Indonesia asli.

Pada masanja, ma.lahan kebudajaan asli makin lama makin ter-
kemuka, ialah pada masa Radja jang bertchta bersemangat Indonesia
seperti radja Balitung dari Mataram (Djawa Tengah) diabad ke-IX
jang dapat dipastikan, bahwa Balitung itu seorang putera Indonesia
asli.

Didjaman jang kita indjaki ini kita dapat melihat pada wajang
kulit, jang berintikan tjerita Mahabharata, tetapi dalam pakeliran di
Djawa dan Sunda teiah didjalin dengan pengaruh Islam. Dalam tjerita
jang hidup disini, Prabu Dharmakusuma, radja Amerta, mempunjai
azimat Kalimasdha jang sangat sakti dan keramat dan azimat itu
ditafsirkan berisi Kalimah Sjahadat dari agama Islam.

Malahan ditjeritakan pula kemudian, bahwa Frabu'Dhar.makusuma
itu achirnja datang dipulau Djawa dan mati disini setelah dapat men-
dengarkan isi Kalimasadhanja jaitu Sjahadat dan kuburnja jang mem'
budjur djauh lebih pandjang dari kuburan biasa, kita lihat di Pasarejan
Demak.

Dengan beberapa hal seperti diatas itu saja kemukakbn, bahwa
riidaiam kebudajaan tampaklah kepribadian bangsa kita. fidalk luntur
karena datangnja lain-lain bangsa, tidak hilang karena pengaruh aga-
ma-agama, tidak hapus karena pendjadjahan asing dan tidak hantjur
karena kegemparan dari perlombaa,n orang hendak menguasai langit
ketudjuh dan tiga djagad, seperti diwaktu sekarang ini.
. Kepribadian itu tampak djusteru tidak sadja didalam pemeliha'
raan jang asli, tetapi dalam ,,perpaduan" jang laras dan indah, iang

333



sesuai dengan irama djiwa bangsa sendi.ri, menuruti
man.

Saudara Ketua jang terhormat, tjukilan sedjarah
an itu saja ambil sekedarnja dari prikenjataan jang
pengertian betapa kepribadian bangsa kita.

Dengan uraian itu saja kemukakan, bahwa dalam kepribadian
Bangsa Indonesia itu tersimpul:

1. Hidup kedjiwaan jang ber-Tuhan.
2. Bersifat halus, ramah-tamah, rukun damai,

susila dan menentan$ paksaan-paksaan, jang
ngandung budi luhur dari prikemanusiaan.

3. Membela kebenaran dan membela tanah air

berkebadjikan,
semuanja me-

dengan berani
menempuh mati.

4. Susunan hidup bergotong-rojong untuk mewudjudkan keba-
hagiaan dan kesedjahteraan bersama, mementingkan ketjer-
'dasan dan ulah negara.

5. Bersemangat perpaduan jang amat besar dalam hidup ber-
agama.

Pokok-pokok hakekat, sifat, tabiat jang terkandung didalam ke-
pribadian itu, adalah hakekat, sifat dan tabiat jang terkandung dida-
lam apa jang disebut ,,Pantja Sila", Dasar Negara kita sekarang ini.

Untuk menjesuaikan kepribadian dengan Pantja Sila itu, saja
kemukakan kata Dr Ki Hadjar Dewantara, didalam bukunja ,,Pantja
Sila" sebagai berikut:

,,Pantja Sila .mendjelaskan serta menegaskan tjorak-warna atau
watak rakjat kita sebagai bangsa; bangsa jang beradab, bangsa
jang berkebudajaan, bangsa jang menginsafi keluhuran dan ke-
halusan hidup manusia, serta sanggup menjesuaikan hidup ke-
bangsaannja dengan dasar prlkemanusiaan iang universal, me-
liputi seluruh alam kemanusiaan tjiptaan Tuhan".
Maka menurut pendapat saja, jang sesuai dan sanggup mentjer-

minkan kepribadian Bangsa Indonesia itu tidak lain ialah ,,Pantja
Sila".

Saudara Ketua jang terhormat, kepribadian jang tegas dan kuat
itu, didjaman pendjadjahan Belanda telah pula dihidupkan kembali
oleh pergerakan kebangsaan Indonesia untuk membangunkan sema.
ngat berdjuang menuntut kemerdekaan bangsa dan tanah air kita
dan kepribadian itu pula untuk alas atau dasar kuat utama menetap-
kan tjita-tjita luhur dari bangsa kita.

Dua matjam tjara telah dipakai oleh pergerakan kebangsaan
dalam membangunkan semangat rakjat, bersmdikan kepribadiannja
sendiri, ialah:

1. Memperingatkan bangsa tkita kepada djaman kedjajaan, dja-
man kebesaran atau djaman keenasannja. Didjaman bangsa kita ber-
diri sendiri, merdeka, berdaulat, dengan kesanggupan ,mengatur negeri
dan rakjatnja sendiri.

Tjara demikian ini dipakai oleh kaum pergerakan jang biasanja
disebut kaum evolusioner.
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2. Membakar semangat rakjat menjala-njala untu'k berdjuang
menuntut hak-haknja sebagai manusia dan bangsa jang tertindas dan
berada dibawah telapak kaki pendjadjahan, pengobaran semangat itu
sampai kepada suatu perlawanan bersendjata.

Tjara demikian ini dipakai oleh kaum pergerakan kita jang revo-
lusioner.

Dengan bangun rkembalinja kepribadian bangsa dari dua djurusan
itu, dipadu dengan pengertian-pengertian modern tentang pergerakan
rakjat, maka tersusunlah himpunan kekuatan rakjat jang bersendikan
persatuan jang bulat dan berasaskan persamaan nasib dan tjita-tjita,
maka mentjetuslah puntjak sernangat kemerdekaan dan kebe.ranian
jang meradjalela dalam revolusi mati-matian.

Revolusi jang bersendjatakan kepribadian bangsa, bersendikan
persamaan nasib dan tjita-tjita dan bertudjuan kemerdekaan negara
dan bangsa, kebahagiaan dan kesedjahteraan rakjat semesta.

Saudara Ketua jang terhormat, dengan lukisan itu, saja telah
mengindjak nomor 2 dari perumusan tentang ,,Pendapat jang bersa-
maan" ialah jang berbunji:

,,Didjiwai oleh semangat Revolusi tanggal L7 Agustus tahun
1945,,.
Pada hakekatnja didalam menetapkan Dasar Negara, setelah kita

memahami kepribadian bangsa kita itu, tkita harus mentjari soal-soal
prinsip jang harus diperhatikan dan dalam hal-hal prinsip jang sete:
ngahnja mengandung perintjian itu, haruslah djatin-mendfalin dengan
kepribadian bangsa pada chususnja dan dengan satu dan lain prinsip
pada umumnja.

P.rinsip-prinsip itu oleh Panitia Persiapan Konstitusi dalam pe-
rumusannja telah diberikan garis-garis jang agak djelas, tersimpul
didalam bab-bab lainnja disamping soal ,,kepribadian bangsa" dan
,,semangat Revolusi tanggal 17 Agustus tahun 1945" itu.

figa bab lainnja itu mengenai prinsip: 1. Musjawarat, 2. Kebebas.
an beragama dan beribadat dan 3. Prikemanusiaan, kebangsaan dan
keadilan sosial.

Saudara Ketua jang terhormat, untuk berhasil mendapatkan pe-
njelesaian jang kiranja tjepat, mudah serta memuaskan semua pihak,
maka saja akan mentjoba berdiri diatas ,,pendapat jang bersamaan"
itu sadja.

Dan dqng.rq pendapat jang bers'arnaan itu pula akan saja tjoba
djalin-mendjalinkan jang satu dengan jang lain, untuk memungkirikan
adanja ttg kesim_pulan jang membulatkan djalinan prinsip-prinsip itu
mendjadi Dasar Negara jang satu, tetapi jang meliputi- semua- dan
mendjamin keseluruhan.

Bahwasalia ,,Musjawarat mendjadi dasar dalam segala perunding.
an dan penjelesaian mengenai segala persoalan kenegaraan" seperti
jang tertjantum dalam laporan tranitia Persiapan Konstitusi sudahlah
djelas.

Dan -persesllaiannja dengan kepribadian bangsapun telah dibe-
narkan oleh sedjarah, bahwa bangsa kita dengan semangat gotong-
rojongnja dan pengakuan milik bersama atas tanah dan sebagainja,
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mereka memakai dasar musjawarat untuk penjelesaian segala perso-
alan.

Tentang ,,Kebebasan beragama dan beribadat" ini djelas mengan-
dung hal kedjiwaan jang mutlak bagi kehidupan bangsi kita, seperti
djelas tampak dalam kepribadiannja.

Kebebasan beragama dan beribadat adalah kebebasan didalam
menuntut hidup kedjiwaan menurut agamanja masing-masing. Dan
beribada! melaksanakan tjara-tjara dan upatjara-upatjaia menjembah
kepada Tuhannja.

Dalam hal ini saja titik-beratkan kepada apa jang terdapat pada
keprib-adian _bangsa kita, ialah ,,pengakuan adanja- zal atau lekuitan
iTg lgbih besar daripada kekuatan manusia"l pengakuan adinja
,,Jang-Maha Tinggi" atau ,,Jang Junggql", pengakuan-aOanSa Tuhair;
pengakuan dan pengertian itu bulat-diantara-bangsa kita". Dengin
tiada y9m_perhatikan .tjara,- upatjara serta turutan-trirutan Kitab, ira-
ka..sudah dapat dipastik-an bahwa kepribadian bangsa kita adalai, k;-
pribadian bangsa jang ber-Tuhan.

Saja katakan ,,ber-Tuhan", bukan kata ,,beragama,' jang saja
pakai rkarena saja minta hendaknja djangan aitlampur-aad*io 

"rr-tara ber-T\rhan dan beragama, antara ,religie aan goosoienst, religie
adalah lebih luas! Religre- adalah ke-Tuhanin, pengikuan kepad. fu-
han sebagai sumber segala kedjadian

- ]\{engenai ,,religie" ini,kita djurnpai dalam buku ,,De religie van
den Isla'm" jang berbunji demikan:

,,Bestudeet dg- edele' gevoelens, die den mensch tegenwoordig
bezielen, en gij zult bevinden, dat zij voortgesproten zijn uit db
leerstellingen en het voorbeeld van den een bp anderen wijze,
die een diep geloof had in God en door wien het zaad des gelobfs
in de harten van anderen werd gezaai,d.
Indien de zedelijke en ethische ontwikkeling van den mensch tot
zijn tegenwoordigen toestand aan ddn oorzaak toe te schrijven
is, dan is het aan de religie".

- Terdjemahannja: ,,Peladjarilah perasaan-perasaan luhur jang se-
karang mengilhami manusia dan .tuan akan 

-menemukan, 
bairwi pe-

rasaan_-perasaan l'uhlr itu dipantjarkan oleh adjaran-adjaran dengan
t-tt" 9q" tjontoh-bukti, j'ang mempertjajai ruhan sedaiam-dalamnja
$qn -ol9h karenanja tersebarkan benih-benih kepertjajaan didalam hati
la'in-lain-orang. Bil.amana kemadjuan peradabin dair .kesusilaan ma-
nusia sekarang ini disebabkan oleh seiuatu, maka sesuatu sebab itu
ialah ke-Tuhanan".

saja hanja menundjukkan arti dan tudjuan ke-T\rhanan serba
sederhana dan saja bukan akan mengindjak ,rapangan keagamaan.

Bahwasanja tiap-tiap agama ,itu menganoung ke-Tuhanan, sudah
djelas bagi siapapun.

Maka sesuai dengan pengertian itu dan bersandarkan sedjarah
serta kesimpulan dalam kepribadian Bangsa Indonesia, dapat dipasti-
kan, bahwa hidup kedjiwaan bangsa kita adalah hidup berfe-trhinan.
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Dasar hidup jang dernikian itu pasti rnendjamin kebebasan agama,
semua agama, malah semua kepertjajaan, jang bersendikan ke-Tuhan-
an jang mendjadi pantjaran peradaban dan kesusilaan manusia.

Saudara Ketua jang terhornrat, tinggailah satu sadja dari ,,p€n-
dapat jang bersamaan" jang mesti saja kupas, ialah tentang: ,,Djamin-
an sendi-sendi prikemanusiaan, kebangsaan jang luas dan keadilan
sosial".

Tentang prikemanusiaan dan kebangsaan telah saja djelaskan
dalam pembahasan kepribadian bangsa kita tadi.

Adapun tentang ,,keadilan sosial" telah terdjalin didalam penger-
tian tuntutan pergerakan kebangsaan jang bersendjatakan kepribadian
bangsa, jang bersendikan persamaan nasib dan tudjuan serta tjetusan
Revolusi tanggal l7 Agustus tahun 1945 menudju masjarakat bahagia,
sedjahtera, adil dan makmur.

Saudara Ketua jang terhormat, dengan demikian, maka lima
,,Pendapat jang bersamaan" itu telah dapat djatin-mendjalinkan, se-
bagai berikut:

1. Kepribadian Bangsa Indonesia sebagai dasar utama dan sendi
perpaduan prinsip-prinsip jang berupa perintjian.

2. Pjt*" Revolusi tanggal 17 Agustus tahun 194b jang berkepri-
badian Bangsa Indonesia, menudiu kepada ma!;arakat baha-
gia, sedjahtera, adil dan makmur.

3. Musj'awarat dengan dasar gotong-rojong untuk kepentingan
manusia Indonesia dan masjarakat serta kehidupan negara
jang ditjintai dan dibela oleh rakjatnja.

4. Kebebasan beragama dan beribadat didaram arti kata berke-
T\rhanan jang sesuai dengan kepribadian bangsa berdasarkan
rukun damai.

5. Prikemanusiaan bersendikan ke-Tuhanan dengan pengakuan
hak kebebasan manusia lahir bathin.
Kebangsaan jang berdasar prikemanusiaan. berirarna damai
dalam masjarakat kebangsaan dan masjarakat dunia.
Keadilan sosial sesuai dengan tuntutan Revolusi tanggal t7
Agustus tahun 1945.

_--Djalin-mendjalinnja,,Pendapat jang bersamaan" itu, dapatlah
tqrllha! dengan tegas oleh kita, seperti djalin-mendjatinnja ,,Faritja
Filq", Dasar Negara kita. Pun dasar isinja satu demi satu djuga tidik
berbed_a, sehingga dapat saja pastikan arti ,,Pendapat jang bersamaan"
itu sudah menerima ,,Pantja Sila".

Apakah betul demikian, Saudara Ketua jang terhorraat?
Saja akan buktikan ialah dengan menghadapkan suatu ,,kesim-

pulan jang dapat diadakan setjara logis dari ,,Pendapat jang bersama-
an" itu.

Marilah saja hadapkan logika itu, sebagai berikut:
1. Pendapat Nomor 3 tentang ,,Musjawarat" dan Nomor 5 ten-

tang ,,Prikemanusiaan, kebangsaan dan keadilan sosial" itu,
adalah mengandung sila-sila; Demokrasi, prikemanusiaan, ke-
bangsaan dan keadiian sosial.

Risalah Resmi
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Dua pendapat itu telah mengandung 4 sila dari Pantja Sila,
Dasar Negara sekarang.

2. Pendapat Nomor 4 tentang ,,Kebebasan beragama dan beriba'
dat", saja hubungkan dengan pendapat nomor 1 tentang
,,Kepribadian Bangsa'Indonesia", dengan pengertian jang ber-
alasan, bahwa kepribadian Bangsa Indones'ia adalah kepribadi'
an bangsa jang berke-Tuhanan (religieus, mengandung gods'
dienst), maka setjara logis pendapat ini dapat menerima sila
ke-T\rhanan.

3. Pendapat ,,Kebebasan beragama dan beribadat" itu bilamana
kita hubungkan dengan pendapat Nomor 2 tentang ,,Djiwa
Revolusi tanggal 17 Agustus tahun 1945", maka setjara logis
dapat pula menerima sila ke-Tuhanan.
Demikianlah, oleh karena pengertian Revolusi tanggal 17
Agustus tahun 1945 itu mengandung pula ,,Pernjataan Ke-

, merdekaan" jang tertera didalam ,,pembukaan Undang-un-
dang Dasar Sementara tahun 1945" jang diumumkan pada
tanggal 18 Agustus tahun 1945 dan berbunji diantaranja:
,,Atas berkat rachmat Allah Jang Maha Kuasa dengan _dido'
rongkan oleh keinginan luhur, supaja berkehidupan kebang-
saan jang bebas, maka rakjat Indonesia menjatakan dengan
ini kemerdekaannja".

Saudara Ketua jang terhormat dan Sidang Dewan Konstituante
j'ang mulia, berdasarkan analisa dan logika jang saja kemukakan itu,
maka .,Pendapat jang bersamaan" itu menurut intinja, menurut sarinja
dan menurut isi dalamnja, telah menerima ,,Pantja Sila".

Lima bab dari ,,Pendapat jang bersamaan" itu ternjata bertemu
dengan Pantja Sila sebagai kata pepatah: ,,Be,rtemu ruas dengan bu-
ku". Sesuai, tjotjok, tidak ada pertikaian pikiran.

Pantja Sila telah dapat mendjadi djuru bahasa jang tegas dari-
pada perumusan ,,Pendapat jang bersamaan" itu setjara bulat, tersusun
semangatnja, kehendaknja dan kata-katanja, mendjadi djuru bahasa,
semata-mata mengatakan keringkasannja daripada,,Pendapat jang
bersamaan" jang masih kelihatan seperti terpisah satu dari lainnja,
tetapi sebenarnja sekali-sekali tidak.

Sekali lagi Saudara Ketua jang terhormat dan Sidang Dewan Kon-
stituante jang mulia, menurut pendapat saja, dengan perumusan
,,Pendapat jang bersamaan" itu telah dapat diambil kesimpulan bahwa
,,Sidang Panitia Persiapan Konstitusi telah menerima Pantja Sila se-
bagai Dasar Negara".

Saudara Ketua jang terhormat, uraian saja selandjutnja hendak
mengemukakan pendapat terhadap ,,Tiga pokok Dasar Negara" jang
menurut lapor,an Pan'itia Persiapan Konstitusi berdiri sendiri-sendiri.
jaitu: 1. Sosial-Ekonomi, 2. Islam dan 3. Pantja Sila.

I. Dasar Sosial-Ekonomi.

Kalau orang mengatakan Sosial-Ekonomi, maka dengan seketika
kita menangkap maksudnja ialah struktur negara dan masjarakat jang
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bersendikan politk Sosial-Ekonomi, jang mendjamin hidup, penghi-
dupan dan kemadjuan nranusia.

Dalam hal itu terkandung pengertian, bahwa negara adalah lem-
baga sosial, karena masjarakatlah jang menjusun negara dan negara
itu untuk masjarakat.

Kata golongan itu sebagai berikut:
,,Negara tidak mungkin ada, tiada ekonomi, ekonomi tidak mung-
kin ada dengan tiada masjarakat. Negara timbul da,ri dalam ma-
sjarakat pada tingkat perkembangan tertentu daripada masjara-
kat".
Pada umumnja saja dapat menjetudjui definisi itu, tetapi ada jang

dilupakan oleh golongan itu, ia,lah, bahwa masjarakat itu setelah me-
njusun negara, maka masjarakat itu sendiri telah mendjadi lingkung-
an (gebied) ne.gara

Dan oleh karenanja ekonomi atau Sosial-Ekonomi itu djuga
mendjadi lingkungan negara jang mengandung tudjuan bagi hidup,
penghidupan dan kemadjuan manusia didalam masjarakat itu.

Disinilah letak perbed'aan dasar pengertian, jang sebenarnja tidak
berdjauhan tetapi pasti berbeda.

Untuk lebih mendjelaskan lagi, Sosial-Ekonomi itu termasuk
Asas-asas Dasar sesuatu Pemerintah bekerdja mendjalankan kebi-
djaksanaannja, seperti jang didalam Undang-undang Dasar Semen-
tara tahun 1950 dari pasal 34 sampai dengan pasal 41.

Pasal-pasal itu ada didalam lingkungan Bab V,I ,,Asas.asas Dasar',
dan memuat segala matjam prinsip-prinsip jang mesti dipakai dan
didjalankan oleh Pemerintah,'diantaranja ialah tentang:

Hak pilih, djaminan sosia,l, hak-hak buruh, pemberantasan peng-
angguran, kemakmuran, hak bekerdja, keamanan, kebudajaan,
pemberantasan buta-huruf, kesehatan, hak berser,ikat dan berkum-
pul.
Diantara asas-asas itu tegas sekaU tertjantum soal-soal Sosial-Eko-

nomi.dan bagi saja itulah tempat jang sernestinja dan telah tjukup
mengikat pemerintah 'apapun atau bagaimanapun susunannja untuk
mendjalankan kebidjaksanaannja setjara tegas (dalam hal Sosial-
Ekonomi).

_ Didalam persoalan Dasar Negara, saja setudju berpegangan ke-
pada lim_a soal da']am ,,Pendapat jang bersamaan', jang -telih 

saja
kupas tadi.

Dan didalam h_ubungannja dengan persoalan sosial-Ekonomi, saja
ingin_ memperingatkan pada soai ,,Kepiibadian Bangsa,'.

Demikianlah, karena ditili.k dari hakekat dan sifatnja soal ,,sosial-
El<onomi" adalah soal kelahiran, soal kepentingan hidup didalam arti
keperluan atau kebutuhan hidup.

. -Maka saja angggp ,,Sosial-Ekonomi', itu kurang dapat mentjer-
milk-a.1 k_epribadian Bangsa Indonesia, jang didalam pembahasan daja
terlebih dulu, iegas ternjata kepribadian bangsa kita iiu bersifat-tabiit
kedjiwaan pula, bersifat-tabiat-ke-Tuhanan.

oleh karenanja, m,a-ka ,,sosial-Ekonomi" itu adarah kurang tepat
untuk mendjadi Dasar Negara kita, melainkan tidak kurang d,Iripicla
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mendjadi lingkungan dan tudjuan muilak, jang harus mendapat tem-
pat terkemuka.

saudara Ketua dan sidang Konstituante jang terhormat, bagian:

II. I)asar Islam.

1. Aliran jang mengehendaki ,,Islam" sebagai Dasar Negara itu me-
lurqt laporan Panitia Persiapan Konstitusi alasan-dlasannja terse-
but bab:
a. Berdasarikan kedaulatan hukum Tuhan, diperintji mengenai

t. demokrasi; 2. pertanggungan-djawab pemimpin; B. anti
imperialisme dan anti penindasan dan pemerasan; 4. membe-
rantas kemiskinan; 5. keragaman dari semua golongan manu-
sia; 6. dasar hidup bangsa dengan bangsa; ?. anti ihauvinisme
dan rasialisme; 8. kebebasan beragama dan beribadat; 9. pri-
kem'anusiaan; 10. anti egoisme dan milik perseorangan mem-
punjai funksi sosial; 11. mendjamin hak-hak asasi dengan
kewadjiban asasi; 12. persamaan kaum pria dan wanita.

Saja jakin, bahwa hal-hal jang baik-baik jang terdapat didalam
Islam, bukan L2 matjam tersebut itlr sadja, melainkan rnasih banjak
pula sampai kepada perintjian-pe.rintjian seketjil-ketjilnja. Disamping
itu, saja kira, bahwa hal-hal jang pokok-pokok mengandung kebaikan
jang positif jang tidak sedikit djumlahnja terdapat pula didalam lain-
lain agama jang mempunjai penganut-penganut ditanah air kita ini.

Maka dari itu pantaslah dipertimbangkan, bahwa tuntutan ,,Ne-
gara berdasar rslam" itu, djuga mengandung dasar tuntutan lain-lain
agama untuk mendjadi Dasar Negara.
2. Dengan membahas dan mengemukakan pendapat diatas itu, ter-

lihatlah pula oleh saja hal-hal jang pembahasannja akan sama
seperti tersebut, ialah tentang bab:
d. ,Islam menghormati tiap-tiap kepertjajaan, kejakinan dan aga-

ma }ain.
e. Islam melarang melakukan paksaan terhadap pemeluk-pemeluk

agama lain, oleh karenanja Islam merupakan djaminan jang
kuat, sehingga pemeluk-pemeluk agama lain akan nrerasa
aman dan tenteram setjara damai dengan umat Islam.

Pendirian diatas itu, tidatk pula bedanja dengan pendirian lain-
lain. agama-. Tidak ada satu agama didunia ini jang tioat menghor-
mati kepertjajaan, kejakinan dan agama lain, tidak pula satu agarna-
pyn _i?ng melakukan paksaan-paksaan mendjadi pengikutnja. Demi-
kianlah tuntunan agama pada umumnja, menurut-Ki6b Sutjinja rna-
sing-masing.

Maka terhad-ap hal-hal jang umum seperti itu, pentlirian saja sarna
seperti diatas, ialah bahwa karena halnja sama dCngan agama-agallra

'lain, maka tuntutan itu mengandurrg pula dasar tuntutan tiin-tain aga-
ma.
3. Kemudian daripada itu saudara Ketua jang terhormat, saja lihat

3qa ja.ns telsebut dalam perumusan mengenai negara berdasar
Islam itu pada bab:
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c. Bahwa didalam Islam te'iah tersedia hukum'hukum dan atur-
an-aturan jang sernpurna tentang masalah kebangsaan, pri-
kemanusiaan, kebebasan beragama, keadilan sosial dalam se-
mua susunan masjarakat.

Dikatakan pula, bahwa hukum-hukum Islam itu tidak sadja untuk
para penganutnja, tetapi untuk umat manusia seluruhnja, maksud
pernjataan tentang tersedianja hukum-hukum dan aturan-aturan me'
ngenai pelbagai hal itu, mengarah kepada tuntutan berlakunja hukum'
hukum dan aturan-aturan Islam itu bagi negara.

Maka chususnja tenta'ng berlakunja sesuatu hukum, saja menge-
nrukakan hal jang mudah (e'iementer), bahwa:

1. Hukum itu dapat berlaku terhadap pihak iang sudah te'rmasuk
da,lam lingkungannja, dalam jurisdiksinja, artinja, bilamana
hukum itu berlaku untuk semua manusia, itu belum berarti
berlaku dalam konkritonja, karena semua manusia belum ter-
masuk dalam lingkungan hukum itu.

2. Berlakunja hukum agama buat negara sebagai hukum negara
masih harus melalui alat-alat perlengkapan negara (parle-
men, kabinet, menteri, presiden) untuk mentjapai pensahan-
nja sebagai hukum negara.

3. Berlakunja hukum buat semua orang jang sudah termasuk
dalam jurisdiksinja itupun masih diperbedakan antara hukum
didalam arti objektif dan hulkum dalam arti subjektif.
Objektif ialah belum berlaku dalam konkritonja dan subjektif
ialah jang baru berlaku dalam konkritonja atau dapat dike-
nakan pada perseorangan, bilamana telah dipenuhi sjarat-sja-
tertentu, Disanalah terlihat tegas perpisahan antara negara
dan agama. Pada hakekatnja. negara bukan suatu lembaga
agama, maka hukum agama bukan dengan sendirinja men-
djadi hukum negara, meskipun misalnja negara berdasarkan
agama, hukum agama memang dapat mendjadi sumber dan
ukuran bagi Hukum Negara.
Maka meskipun sesuatu agama sudah lengtap dengan segala
hukum dan aturan-aturan mengenai segala matjam persoalan
tetaplah, bahwa akan berlakunja sesuatu hukum harus melalui
alat-alat perlengkapan negara seperti, Parlemen, Kabinet dan
sebagainja serta memenuhi sjarat-sjarat umum didalam iimu
hukum, ialah berlakunja suatu hukum dalam negara adalah
sebagai hukum negara dan pasti tidak sebagai hukum agama.

Saudara Ketua jang terhormat, masih ada satu hal jang penting
daiam persoalan tuntutan ,,Negara berdasar Islam" ialah adanja pe-
rumusan tersebut dalam ajat:

b. Karena Islam itu di Indonesia banjak pengikut dan penganut-
nja. maka Islam dapat mendjamin kesel'amatan dan kesedjah.
teraan umat manusia demi kebahagiaan dari dunia sampai ke-
achirat, berdasarkan hukum jang bersumber kepada Al Qur-
'an dan Hadits jang djelas dan njata.
Disamping itu tritau saja tidak saiah, saja membatja laporan
dari Pemandangan Umum dalam Panitia Persiapan Konstitusi,
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diantara pembitjara ada jang memakai dasar djumrah pengikut
Islam BSTo sampai 95,/,, dari seluruh penduduk.

saudara Ketua jang terhormat, mengenai dasar-dasar jang dipakai
itu, saja melihat adanja kesalahan ialah sebagai berikut: 

-

1. Boleh kiranja saja menundjukkan kenjataan, bahwa djumlah
90-7b penduduk jang disebut ,,penganut" Islam itu, pada ha-
kekatnja diantara mereka itu tidak sedikit jang senr-ata-mata
berdiri diatas kejakinan Islam. Berdiri diatas pengakuan dan
utjapan: ,,Asjdu'alla ilaha ill-Allah, wa Asjhadu anna Mu-
hamm'ad-an Rasulu,llah" jang artinja: ,,Saja bersaksi, bahwa
tidak ada jang disembah selain daripada Allah dan saja ber-
saksi, bahwa Nabi Muhammad sallallahu ,alaihi wasallam ada-
lah utusan Allah".

Pengakuan itu adalah kejakinan dasar jang mereka bela,
dimana perlu sanggup 'bertaruh njawa, tetapi tidak disertai
dengan hidup bersjariat sebagian atau penuh.
Mereka jang berdiri diatas pengaikuan demikian itu, didalam
!i4qp politiknja tidak seluruhnja mengikuti politik mengehen-
daki ,,Islam sebagai Dasar Negara", bahkan mereka tidak ter-
gabung didalam partai-partai flslam. Analisa ini dibenarkan
oleh kenjataan, bahwa partai-partai Islam seluruhnja tidak
beranggotakan 85% - 90vo penduduk dan tidak seditittarr
orang-orang Islam jang tergabung didalam partai-partai lain.
Bahkan tidaklah kurang pula orang{rang lilam jang penuh
bersjariat dan hidup setjara Islam sepandjang kejakinin dan
'keagamaan, hidup politiknja mengikuti partai-parlai lain.

2. Kenjataan jang tain terlihat pada hasil pemilihan umum par-
lemen dan Konstituante jang lalu dan pemilihan umum De-
wan Perwakilan Rakjat Daerah-Dewan perwakilan Rakjat
Daerah seikarang ini, kita lihat bersama, bahwa suara rakjat
jang diberikan kepada wakil-wakit Islam tidak mentjapai i<e-
'lebihan suara jang mutlak.
Djauh dari 857o - 90Tc.
Kenjataan itu menundjukkan, bahwa tuntutan saudara-saudara
dari golongan Islam, agar supaja negara memakai dasar Islam,
tidak rnendapat 'dukungan rakjat setjara muflak. Dan pasti' tidak BSTo - 90ii daripada penduduk.

Kesalahan-kesalahan diatas itu .adalah kesalahan
boleh saja sebut; ,,kesalahan realita".

kenjataan, jang

Disamping itu, saja kemukakan adanja kesalahan jang rain, ialah
sebagai beri'kut:

Agama Islam itu mengandung unsur-unsur jang umum dan unsur-
unsur umum itu pokok-pokoknja jang utama sama dengan lain-
lain agama atau aliran lainnja.
Tetapi, kea.daan jang demikian itu, rupanja telah menimbulkan
pendapat, bahwa; ,,jang umum itulah Islam".
Padahal sebenar-benarnja, bagi Islam, disamping soal-soal umum
jang pokok-pokoknja jang utama sama dengan lain-lain agama
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dan alirau itu, masih, ada, bahkan banjak het-hal jang istimewa,
jang hanja terdapat didalam Islam.
Artinja, I:"lam mempunjai hal-hal jang chusus jang pada hake-
katnja !a\!al jang chusus itu bukanlah hal-hal lrng 

-umum. 
Te-

ql:njr' hgl;hal jang 
-chusus itu, ialah hai-hal jand tranja terdapat

didalam Islam, itu bukanlah hal-har jang dipat dit"erima oieh
umuln.
Untuk memudahkan tafsiran, saja

soalnja, ialah 'bahwa manusia adalah
machluk adalah manusia.

ambil perumpamaan jang sama
machluk, tetapi burkan saban

i'

Antara sebagian maehluk dan manusia ada jang bersamaan ialah
mereka lrt_doq, lugputr.!an-mati, sedang manusia mempunjai kechu-
susan ialah akal, tjita-tjita dan sebagainja.

Kesalahan demikian itu. memang biasa; adalah kesalahan jang
lumrah, jang amat banjak dibuat oleh orang jang tidak memperdai.ami
p_ersoalannja_ dengan tadjam. Kesalahan demikian boleh sija sebut:
,,Kesalahan logis".

oleh karena itu patutlah disangsikan, apakah aturan dan hukum
Islam.s_eluruhnja itu dapat diterimJaan oiairggap mendjamin umum,
jang tidak memiliki kechususan Islam itu.

_ Tgthadap hal-hal diatas itu saia mengemukakan kesimpulan se-
bagai berikut:

1. Keluasan dan kebidjaksanaan,Isram jang memuat segala sendi,
hal dan segj-segi hidup manusia lahir bathin, itu memang lebih
sempurna dari Pantja Sila.

2. Keluasan Isl3m seperti tersebut djusteru merupakan kechu-
susan jang lapangannja teristimewa dikalangan Islam.

3. Keluasan Islam, jang melarang segala matjam paksaan terha-
dap orang-orang'lain, berarti tidak pula kirinja mengharapkan
orang-orang ata_u golongan-goloagan jang tidak rnenjetuaSul.
nja, akan taat dan patuh kepadanja. 

-

4. Berlakunja sekalian hukum, wadjib meia,lui alat-alat perleng-
_krpqn negara dengan setjara teriib bagi satu demi satu dan
keseluruhannja.

5. Banjaknja pengikut agana Islam, tidak dapat mendjadi ukur-
..i an- bahwa semua pemeluk agama Islam itu menjetudjui ,,rslam

sebagai Dasar Negara", seperti terbukti adanja pemeiut -p.-
meluk agama Islam mendjadi anggota-anggoti partaipariai
lain, lebih tegas hal ini terbukti pada hasil pemititran ornu*.

Maka dari itu, patu_tlah bagi saudaralsaudara jang mengehendaki
,,f1{n sebagai Dasar Negara" rnempertimba,ngkan pEndirii'n, lat *a
did.atanl meSe-Qg]<an ,,Daser Negara; ini Dewin Koirstituani.i *.ajiu
melakukan kebidjarksanaan_ jang tjermat dan luas, sehingga oasar Ne-gara itu d,apat diterima o1err, i.g.nrp agama, aliran, kejakinan dangolongan tuas dari-r-akjat Indoneiia, iehingga Dasar N.til itd did-ati dan dipatuhi oleh mereka itu.

B:l9.sar. kepada alasan..,a,Iasan diatas itu, pada tempatnjalah bila-
mana kita tetap memakai Dasar Negara ,,pantja Sila',.

I

i

-
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Pantja Sila jang tidak bertentangan dengan Islam dan tidak ber-
tentangan dengan lain-lain agama atau kejakinan hidup dan aliran
apapun.

Pantja Sila jang dengan lima pokok asasnja, bukan berisi banjak,
tetapi luas daerah lingkungannja.

III. Dasar Pantja Sila.

Alasan-alasan dari aliran Pantja Sila, saja'lihat masih ada keku-
rangan-kekurangannja, djusteru kekurangan itulah pokok utama dan
kalau diisi akan dapat membawa Sidang Dewan Konstituante ini ber-
pikir tenang merenungkan, betapa arti Pantja Siia sebagai ikrar revo-
Iusi tanggal 17 Agustus tahun 1945.

Ikrar jang telah mempersatukan kehendak rakjat Indonesia. Ikrar
jang telah mentjetuskan revolusi bertaruh njawa, ikrar_ jang senan-
tiasa memanggil kita kembali padanja, riisaat-saat kita berada diam-
bang perpetjahai, ikrar jang mendjamin hidup damai dialarn kebang-
saan dan didalam persaudaraan bangsa-bangsa, ikrar jang sanggup
mendatangkan kebahagiaan dan kesedjahteraan rakjat, ikrar iang
bersendikan ke-Tuhanan.

Banjak sudah pengarang-pengarang jang menulis tentang Pantja
Sila. Disamping ,,Lahirnja Pantja Sila" oleh Bung Karno, kita dapati
karanganrkarangan: Dr Ki Hadjar Dewantara, Mr Nasrun, Hs. Rosin,
Asmara Hadi, HAMKA, A. Zakaria, Mr Sunario, Prof. Mr Drs Noto-
nagoro dan lain-lain, dari pelbagai aliran agama dan kejakinan hidttp
dan golongan terpela'djar.

Dapat pula diperhatikan naskah-naskah pidato pemimpin-pemirn-
pin politik dan statem.ent-statement partai-partai pada waktu mengha-
dapi pemilihan umum Parlemen dan Konstituante.

Adapun kekurangan dalam alasan-alasan aliran Pantja Sila ialah:
1. Persoa'lan Pantja Sila terhadap aliran agama dan lainlain

,kejakinan hidup.
2. Pantja Sila sebagai Dasar Negara jang belum dipraktekkan

sungguh-sungguh.
3. Arti Pantja Sila didalam ,,Pernjataan kemerdekaan Bangsa

Indonesia".
Terlebih dahulu saja kemukakan, bahwa dalam segala pernjataan,

baik oleh pidato-pidato pemimpin-pemimpin politik, maupun oleh sta-
tement-statement partai-partai rvaktu menghadapi pemilihan umum
Parlemen dan Konstituante, tidak ada seorangpun jang ,,menentang"
Pantja Sila.

Dari suara jang sebanjak itu dan jang 0iita dengar pula kuman-
dangnja didalam rapat Panitia Persiapan Konstitusi adalah pern-iataarr
Saudara-saudara jang beraliran Islam, bahwa ,,Islam lebih sempurna
dari Pantja Sila".

Saja sa,masekali tidak menjangkal pendapat itu, bahkan menjata-
kan dengan tegas dan jakin, bahwa pendapat itu benar. Benarnja
pendapat itu, oleh sebab Islam memuat hal-hal jang lebih terperintji,
baikpun dalam djenis halnja jang diatur maupun isi aturannja sendiri-
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_ _Rasanja -tidak akan terlalu salah, bilamana saja katakan, bahwa
demiikian pula halnja dengan lain-lain agarna atau aliran, didalam
agama-agama dan aliran-aliran itu memang banjak terdapat ke{ebihan
daripada Pantja sila tetapi tidak boleh ditupakan, bahwi hal-hal jang
merupakan kelebihan itu satu dan lainnja tidak sama.

satu dan lain agama atau aliran, tidah sama pendiriannja terhadap
kelebihan-kelebihan itu, sebabnja ialah, kelebihan jang terdapat didi-
lam satu dan,lain agama/aliran itu, merupakan soal-soal chusus diatur
oleh agama atau aliran itu sendiri, berlaku untuk agama atau aliran
itu sendiri dan kebanjakan tidak sama dengan aturan-aturan didalam
agama atau aliran lainnja.

Dalam pada itu, Pantja Sila hanjalah mengandung soal-soal umum,
jang terdapat dan jang dapat diterima oleh semua agama, aliran, ke-
jakinan hidup dan segenap golongan rakjat Indonesia. Djadi, pantja
Si,la rnempunjai siifat umum.

Memang menurut ilmu dan logika, haJ-hal jang umum itu, mesti
isinja sedikit dan terbatas pula, tegasnja, mesti pula kurang luas dan
kurang sempurna dibandingkan dengan hal-hal jang lebih chusus.

Akan tetapi bagi hal-hal jang umum itu, lingkungannja mesti
lebih luas, sedang bagi hal-ha,i jang chusus lingkungannja mesti iebih
sempit.

Oleh karenanja dapatlah sekarang dikatakan, bahu'a djusteru le-
bih sempurnanja Islam dan/atau lain-lain agama dan aliran itu. djus-
teru menundjukkan, bahwa semuanja itu mempunjai sifat-sifat jang
chusus.

Dan djelaslah kiranja, bahwa Pantja Sila dengan sifatnja jang
umum mempunjai lapangan jang lebih luas, karena dapat diterima
oleh semua orang dan golongan rakjat Indonesia.

Ini terbukti, bahwa sampai saat sekarang ini, ticlak ada orang atau
golongan jang menjatakan ,,menolak Pantja Sila".

Saudara Ketua jang terhormat, didalam penegasan tentang Pan-
tja Sila ini, saja anggap perlu pula ditambahkan hal-hai jang mungkin
meragu-ragukan, sebagai kelengkapan, ialah sebagai berikut:

1. Tentang ,,kebebasan beragama dan beribadat."
Dimuka telah saja djelaskan, bahu'a berdasar kepada kepribadian

bangsa kita, m'aka ,,kebebasan beragama dan beribadat" itu berarti
,,hidup berke-Thhanan". Hal 'ini mengandung ketegasan pula ialah,
ke-Tuhanan Jang Satu, Tuhan Jang Maha Esa, seperti tertjantum di-
dalam si,la pertama dari Pantja Sila.

Maka adjaran Pantja Sila itu memberi ketegasan. bahwa jang di-
anutnja ialah ke-Tuhanan Jang Maha Esa, ke-Tuhanan Jang Satu. ja-
itu menganut ketentuan Monotheisme. Adjaran ini tidak menerima
pikiran-pikiran polytheisme (ber-Tuharr jang banjak) dan tidak pula
menerima atheisme (tidak ber-Tuhan).

I\Iungkin sekali, kemudian didalam pembahasan hak-hak asasi
manusia, soal itu akan muntjul kembali dan mengehendaki ditegas-
kannja soal itu lagi, mungkin dengan kata-kata ,,kebebasan beragama
dan beribadat", mungkin pula dengan kata-kata ,,kebebasan pikiran
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keinsafan bathin dan agama" seperti termuat didalam Undang-undang
Dasar Sementara tahun 1949 pasal 18, atau kata-kata ,,mendjamin
kemerdekaan tiaptiap penduduk memeluk agamanja masing-masing
dan untuk beribadat menurut agamania dan kepertjajaannja itu", se-

bagai jang tersebut di'dalam Undang-undang Dasar Sementara ,tahun

1950 pasal 29.
Pasal-pasal jang berbunji demikian tidak ada keberatannja, tetapi

kata-kata itu tidaktah dapat dan kuat-kuasa menghilangkan ketentuan
pendirian ,,monotheisme" sepandjang adjaran Pantja Sila sebagai
I)asar Negara. Kata-kata apapun didalam hal ini, tidak boleh menim-
bulkan interpretasi lain daripada,,monotheisme". Pasal-pasal dida-
lam Undang-undang Dasar tidak dapat diinterpretasikan lain daripa'
da apa jang terkandung didalam Dasar Negara.

Fraksi saja paling baniak dapat menerima seperti apa jang ter-
tjantum didalam ,,Declaration of Human Rights" pasal 18, jang ber-
bunji demikian:

,,Everyone has the right to freedom of thought, consience and
religion; this right includes freedom to change his religion or
belief, antl freedom, either alone or in community with others
and in public or private, to manifest his religion or belief in
teaching, practice, worship and observance".
Dan.djusteru pasal inilah jang seluruhnja diambil oper oleh Un-

dang-undang Dasar Sementara tahun 1949 pasal 18 pula, dengan ter'
djemahannja sebagai berikut:

,,Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsafan bathin
dan agama; hak ini meliputi pula kebebasan bertukar agama atau
kejakinan, begitu pula kebebasan menganut agamanja atau keia'
kinannja, baik send'iri maupun bersama-sama d'engan orang {ain,
baik dimuka umum maupun dalam lingkungannja sendiri, dengan
djalan mengadjarkan, mengamalkan, beribadat, mentaati perintah
dan aturan-aturan agama, serta dengan djalan mendidlk anak-
anak dalam'iman dan kej,sftinan orallg tua mereka".
2. T.entang ,,prikemanusiaan". Bilamana Bung Karno didalam

risalahnja,,Lahirnja Pantja Sila" memakai kata,,internasionalisme",
seolah-oiah sebagai penegasan daripada sila,,prikemanusiaan", ada-
lah didalam artian martabat luhur manusia dan Bangsa fndonesia,
istimewa dida'lam hubungan bangsa dengan bangsa, orang asing de'
ngan orang pribumi dengan segala harapannja akan perlakuan prike'
manusiaan dari dan oleh siapapun, menurut iklim perdjuangan pada
waktu itu jang sangat m'emerlukan pengertian demikian.

Bagi saja lebih tepat, bilamana hendak diterdjemahkan dalam
istilah asing, kata ,,prikemanusiaan" itu adalah ,,humanisme".

Dan bilamana kata ,,prikemanusiaan" hendak diartikan ,,inter'
nasionalisme", maka ada dua sjarat baginja, ialah:

a. Internasionalisme tidak bermaksud cosmopolitanisme, iang
hendak mendjadikan seluruh umat manusia mendjadi warga
dunia, sehingga lenjap arti bangsa-bangsa.
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b. Intern,asionalisme jang tidak hendak merangkum seluruh du-
nia didalam satu paham_perdjuangan, mengadakan perubah-
an-p_erubahan diseluruh dunia, sehingga kehidupan satu bang-
sa ditjampuri oleh lain bangsa.

Dengan tegas jang dapat diterima oreh fraksi kami ialah interna-
sionalisme. jalg mengandung maksud, bersama-sama dengan bangsa-
bangsa rain, hidup didalam masjarakat dunia dengan berdiri sima
tinggi, duduk sama rendah, dengan pelaksanaannja jang pasti nrenen-
lang pgqdiadjahan- dan penindasan, dengan kepastian pLngakuan atas
tJremerdekaan segala bangsa.

HaI lain-Iain.

Masih ada hal lain-lain jang mendapat perhatian saja, sebagai
berikut:
1. Golongan jang mengehendaki ,,sosial-Ekonomi" diantaranja me,

njatakan bahwa Pantja Sila:
1. Jang dirumuskan oleh Mukaddimah undang-undang Dasar se-

mentara tahun 1945 mengandung unsur revolusioner.
2. Dewasa ini Pantja Sila mempunjai arti kabur, karena terdjarin

dengan idee-idee Linggardjati, Renville dan Konperensi Medja
Bundar dan oleh karenanja mengandung unsur reaksioner.

3. Undang-undang Dasar Sementara tahun 1g4g dan Undang-un-
dang Dasar Sementara tahun 1gb0 mengandung inti ideologi
jang mentjerminkan tjara berpiklr reaksioner. meskipun di
'beri gelar Pantja Sila, meSkipun memuat essensialia Undang-
undang Dasar Sementara tahun 1945 pasal 33 dan akan tetap
reaksioner seandainja diganti dengan jang baru ialah ideo-
logi Islam.

Pokok tindjauan saja tentang Pantja sila'amat berlainan dengan
pihak jang mengetjam tadjam seperti diatas itu.

saja berpokok kepada hakekat kenjataan, bahrva Pantja sila telah
dimasukkan dida{am undang-undang Dasar Sementara tahun 1g4g dan
undang-undang Dasar Sementara tahun 1950. Djtrsteru karena selna-
ngat Pantja sila itu, maka pemimpin-pemimpin kita kernbali kepada
dasar persatuan bangsa dan kesatuan tanah air.

Djalinan Linggardj'3fi, Renville .dan Konperensi ntedja Bundar
tidak pula dapat dibenarkan adanja didalam Pantja Sila, sebab mes-
kipun ada Linggardjati, Renville dan Konperensi I\Iedja Bundar, Pantja
sila tidak pernah berubah. Linggardjati, Renville dan Konperensi Me-
dja Bundar adalah suatu pelaksanaan politik dan tidak berarti meru-
bah 9asar Negara. Dan achirnja, djusteru karena Dasar Negara pan-
tja Sila, maka Konperensi Medja Bundar dibatalkan.

Demikianlah pula, tidak dapat dibenarkan, bahwa undang-undang
Dasar Sementara tahun 1g4g dan undang-undang Dasar sementara
tahun 1950 mengandung inti tjara berpikir reaksioner. pada hakekat-
nja adanja undang-undang Dasar sementara tahun 1gs0 disusun ialah

l
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djusteru untuk kembali kepada unsur Undang-undang Dasar Semen-
tara tahun 1945.

Maka pembatalan Konperensi Medja Bundarpun terdjadi dibaivah
Undang-undang Dasar Senrentara tahun 1950.
2. Membatja laporan Pemandangan Umum Panitia Persiapan Kon-

stitusi kita djumpai pula kata-kata tentang ,,gagalnja Pantja Sila".
Kata-kata seperti itu membuktikdn bahwa jang terhormat Ang-
gota (Anggota-anggota) Panitia Persiapan Konstitusi jang menga-
takan demikian itu tidak sanggup mengadakan perbedaan tentang
Pantja Sila sebagai Dasar Negara dan Pelaksanaan politik negara.
Menurut hemat saja, Pantja Sila belum sampai dipraktekkan de-

ngan sungguh-sungguh. Keadaan negara kita selalu mengalami satu
dan lain kesulitan sehingga panggilan Undang-undang Dasar jang
berdasar Pantja SiIa belum dapat dipenuhi, sedihitnja pelaksana-pe-
Iaksana politik negara kita senantiasa sibuk dengan soal-soal insiden-
til tetapi amat urgent.

Pelaksanaan itu adalah ditangan Pemerintah. Maka sebagai suatu
Dasar Negara, Pantja Sila m.empunjai peranan utama dan mendjadi
pedoman disegala waktu, jang tidak sekali-kali boleh dilanggar oleh
pelaksana-pelaksana.

fi,tiktitik pelaksanaa'n itu memang m.enurut pendapat dan pan-
dangan Pemerintah jang berkuasa. Pemerintah sebagai pengisi, jang
terikat oleh adanja ,,wadah" jang telah berketentuan bentuk dan si-
fatnja. Demikianlah ibaratnja.

Saudara Ketua jang terhormat, pada achir uraian saja ini saja
minta perha,tian sepenuh-penuhnja dari Sidang Dewan Konstituante
jang mulia, bahwa didalam hendak menetapkan Dasar Negara itu,
kita wadjib memperhatikan:

,,Sedjarah Proklamasi tanggal 1? Agustus tahun 1945 dan segala
hal jang bersangkutan rapat-rapat dengan itu".

Penjelidik Pantja Sila jang terhormat Prof. Mr Drs Notonagoro
dari Universitas Gadjah Mada di Jogjakarta, telah banjak meng-
uraikan pendapatnja, baikpun pada waktu menghantar gelar Doctor
Honoris Causa kepada Paduka Jang Mulia Presiden Soekarno pada
tanggal 19 September tahun 1951, maupun dalam tjeramah-tjeramah-
nja dipelbag4i pertemuan.

Didalam hubungannja dengan kewadiiban Konstituante ini, arnat
perlu sekali diperhatikan pidato Prof. Mr Drs Notonagoro tersebut
pada Dies Natalis Universitas Airlangga di Surabaja pada tanggal 10
Noper:rber tahun 1955.

Beliau memandang persoalan Pantja Sila itu dari sudut ilmiah,
mengadakan analisa-analisa ilmiah dan istimewa dari sudut ilmu hu-
kum, dengan segala pertanggungan-diawab ilmiah sebagaimana la-
zimnja.

Didalam pidatonja dalam Dies Natalis universi,tas Airlangga itu,
beliau membahas soal:
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,,Pembukaan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945".

(Pokok kaidah fundamentil Negara Indonesia).
Saja hanja akan mengemukakan pokok-pokok persoalan jang pen-

ting dari keterangan Prof. Mr Drs Notonagoro itu, ialah mengenai
hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ,,Pembukaan Undang-undang Dasar Sementara tahun
1945" itu adalah pendjelmaan pernjataan Prokla,masi Kemer-
dekaan Indonesia jang sah dan bersedjarah mulia sebagai
pokok kaidah fundamentil Negara Indonesia.

2. Menurut sedjarahnja jang berdasarkan tjatatan-tjatatan rapat
Panitia Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus ta-
hun 1945 sebagai suatu bahan authentiek, adalah ,,Pembukaan
Undang-undang Dasar Sementara tahun 1g4b itu terpisah dari
Undang-undang Dasarnja (tahun 1945) dan tidak termasuk
didalamnja, sedang hakekat dan kedudukannja lebih tinggi
dari Undang-undang Dasarnja (tahun 1g4b).

3. Pembukaan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945
itu sebagai pokok kaidah Negara jang fundamentil, materinja
bukan termasuk materi Undang-undang Dasar, mempunjai ke-
dudukan tetap terletak p'ada kelangsungan Negara.

4. Adanja Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 berarti
hapusnja Undang-undang Dasar Sementara tahun 194b, akan
tetapi ,,Pembukaan Undang-undang Dasar Sementara tahun
1945" itu tidak terkena.
Mukaddimah Undang.undang Dasar Sementara tahun 1950
jang termasuk tubuh Undang-undang Dasar Sementara, tidak
mengganti atau merubah ,,Pembukaan Undang-undang Dasar
Sementara tahun 1945", akan tetapi hanja merupakan keten-
tuan bentuk pendjelmaan daripada dasar, rangka dan suasana
jang terkandung dalam Pembukaan. Dan demikianlah kedu-
dukan dan arti dari tiap-tiap Mukaddimah dikemudian.

Dengan itu saudara Ketua jang terhor.mat, saja kemukakan be-
berap_a poko-\ jang saja anggap penting didalam persoalan ,,Menetap-
kan Dasar Negara".

Dan didalam p€rsoalan kewadjiban Dewan Konstituante ini, prof.
Mr Drs Notonagoro berkata demik,ian:

,,Ditindjau dari sudut ilmiah, bisa djuga menarik hati, ialah
mengenai interpretasi pasal 134 undang-undang Dasar sementara
tentang Konstituante atau sid'ang Pembuat undang-undang Dasar.
jang diberi tugas untuk bersama-sama dengan pemerintah sere-
kas-lekasnja menetapkan undang-undang Dasar Republik Indone-
sia, jang akan menggantikan undang-undang Da.sar Sementara.

Apakah jang sebenarnja harus diganti itu? Karena Konstitu-
ante alat -perlengkgpan Negara atas kekuasaan undang-undang
Dasar, bukan Pembentuk Negara.

Ada tempat bagi pendapat, bahwa penggantian itu. semestinja
menurut hukum hanja ,mengenai pasal-pasal undang-undang D-a-
sar, atau dapat dianggap djuga mengenai ]\[ukaddimahnja, jaitu
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kalau Mukaddimah ini tidak dianggap mengganti pembukaan un-
,dang-undang Dasar sementara tahun tg4s, akan tetapi semuanja
itu tidak dapat bertentangan dengan pembukaan jing sebagii
pokok kaidah Negara jang fundamentil mempunjai kedudukan
tetap terlekat pada kelangsungan Negara".
Demikian kata Prof. Mr Drs Notonagoro, jakin akan benarnja

pandangan ilmiahnja, bahwa Pembukaan undaig-undang Dasar s'e-
mentara tahun 1945 tetap berlaku dan ,,akan tetap,, sebaeai djirva
Proklamasi tanggal 1? Agustus tahun rg45 dan mendladi potlt tertib
hukum di Indonesia.

Darq ,,Pembukaan" jang terkenal itu Saudara Ketua dan Sidang
Dewan Konstituante jang mulia, adalah berisi ,,pantja Sila".

Perlu saja djelaskan bahwa segala uraian dari prof. Mr Drs Noto-
nagoro tersebut telah diakui sebagai pendirian universitas Gadjah
$1dah Jogjakarta, seperti diutjapkan oleh Presidennja prof. Dr Sar-
$jito nada Dies Natalisnja tanggal 1g Desember tahun lgbb, sebagai
berikut:

,,Adapun dalam seluruhnja uraian itu akan diketahui setelah di-
keluarkan oleh universitas Airlangga dan atas permintaan peng-
urus senat saudara Prof. Mr Drs Notonagoro aian melandjutkan
uraian tentang hasil penjelidikannja dikilangan universitis Ga-
djah Mada.
Terljata, bahwa uraiannja itu merupakan kelandjutan jang mern-
perdalam dan memperkuat pernjataan atas nama senai universi-
tas Gadjah Mada pada promosi honoris causa jang telah disebut
dimuka, Iagipula menundjukkan kepada kedudukan pembukaan
undang-undang Dasar sementara tahun 1g4b dan pantja sila jang
menetap. maka sudah pada tempatnja dari pihak universitas- Ga-
djah Mada dalam rapat Senat terbuka ini ada pernjataan menje-
tudjui uraian itu".
Saudara Ketua jang terhormat, perlu pula saja kemukakan, bah-

wa sepandjang pengetahuan saja Universitas Gadjah Mada di Jogja-
karta, telah rnengadakan penjelidikan-penjelidikan tentang,,pantja
Sila" dan dibagi atas bab-bab:

1. Historis
2. Teoretis (Basic research); dan
3. Praktis (Applied research) ialah pandangari setjara realistis

akan pelaksanaannja.
Hasil penjelidikan setjara ilmiah itu, saja rasa amat perlu sekali

diperhatikan dan diketahui oleh Dewan Konstituante.

Kesimpulan.

Saudara Ketua jang terhormat dan Dewan Konstituante jang mu-
lia, sebagai penutup, berdasar pada uraian-uraian saja itu, saja meng-
haturkan kesimpulan, bahwa ,,Pendapat jang bersamaan" dari pa-
nitia Persiapan Konstitusi dan penjelidikan-penjelidikannja, maka se-
muanja itu:
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_Telah memp6-r,dalam kepastian dan kebenaran:
gai Dasar Negara Republik Indonesia hasil Revolusi
tahun 1945".

P_lntja sila, jang tidak ditentang oleh siapapun dan agama atau
aliran manapun.
Pqntj! sila, jang mendjamin kebahagiaan dan rkesedjahteraan
rakjat.
Panljf sila, jang mendjamin ketenteraman, keamanan dan keadil-
an dalanr hi$up keb-angsaan dan hidup antar-bangsa;
Pantja.sila, jang terkenal sebagai type'Bangsa Inalonesia didalam
pantja-beaua.' Sekianlah. Terima kasih.

Ketua: saudara*audara, pemandangan ini kita landjutkan nanti
malam djam 20.00. Dengan inirapat sajitutup.

(Rapat ditutup djam 19.58).

,,Pantja Sila seba-
tangga.l 17 Agustus

,)
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KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA

Sidang ke-III (Tahun 195?) Rapat ke-61
Hari Selasa, 12 Nopember 195?

(Djam panggilan: 20.00).

Atjara : Landjut_an Pemandangan Umum Babak ke-I tentang
Dasar Negara.

Ketua : Prawoto Mangkusasmito, Wakil Ketua I.
Sekertaris : Drs Kabullah Widjajaamiarsa.

Anggota jang hadir: 398 orang.
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din Purba, Rakutta_sembiring Berahmana, IUr Djamaluddin Glr. Dt.
Singo Mangkuto, Nj. Mudjio Moedjiati.

Ketua: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
,, _ ,. Rtptt^ffjl b-uka. Anggota jang telah menanda-tangani daftar
hadir ada 362. Pad-a rapat malamini t<ita akan melandjuilian peman-
dangan umum Babak I mengenai Dasar Negara dan "malam ini se-
!3qti pjmbitjara pertama ialah Saudara Natsir. Dipersilakan saudaia
Moh. Natsir.

Mohamad Natsir:

'dg;;,P"#;"*iffii
fl)

saudara Ketua, terlebih dulu saja ingin menjatakan penghargaan
saja tepada Panilia -Persiapan Kondtitusi lang sudatr m6tatl"ut<ari tu-
gasnja, mendjeladjah serta m€rumuskan iit<iran-pikiran jang hidup
gtltT pelbagai aliran dalam Konstituante 

-ini, 
meirgenai *aritatr po-

kok Dasar Negara, jang hendak sama-sama kita ba[as dalam bebera-
pa hari jang akan datang ini.

. 
Lapgr.a_n ringkas dari bermatjam-matjam pendirian dan keingin-

$ ilng trr-{up d.1lap negara kital tertjeimin dalam laporan pan'itia
Persiapan Konstitusi ters-ebut dan dapit memberi bant^uan nertrarga
$9n30r kita- dalaT pembahasan masarih pokok jang terpenting d;i;-m
undang-undang Dasar jang sedang kitd usahakai peinuentilkannja
itu.

saudara Ketua, kemarin dulu, pada waktu kita memperingati hari
pelantikan Konstituante, saudara iGtua Konstituante, siiroiriwilopo
menerangkan antara lain, bahwa adalah funksi dari Konstituante iniuntuk menjusun Konstitusi ja-ng definitief pengganti unoang-unarns
Dasar sementara kita jrng birsifat s"mentrial Demikian saudara
wilopo. -Funksi ini saudari Ketua,_ hanja dapat dipenuhinja, apabilaia m.endapat kesempatan iang seruas-iuaffi 

-"nfut 
*.;aj.i;dj;h,

ygm_ba_has, membanding pitirin-pikiran 3an! rrioup oaram "firj;;-kat Indonesia. Tegasnja melakukin orientasi' iang iungguh-sungguh,
agar hasil. j*g. hendak ditjapai itu nanti ueirarlenai"dapat dip;.-
tanggung'djawabkan_ bagi rakjat dan keturunan kita dimaia d;d;g

Maka adalah salah satu Cjarat muilak bagi berhasilnja orieniaiiitu., apabila kita, sebagai Anggota KonstiiuanT., **r-sama membu-kakan kuping dan hati kita 
-i6rhadap 

pendirian masing-mising orn
melakukan_pembahasan 

-dengan tjara iungguh-sunggui'. o

Maka dalam ra-ngka ini, saja setuoiu beiir oengli andjuran jang
P::"11s-l3l_q F$ensal dalain *3nd KonstftuantE ini, iditu iui,ajhl{Ita senantiasa tolerant-bertoleransi antara satu dengan iang laiir. "

- - 
Dalam _pada itu saudara Ketua, toleransi itu haijatai atin ier-faedah,..apabila {ig{r+ taraf pertima ini kita aapai *ungtiril r"

-P_:lg:ttt:l_iyq 
tqrih terang ten-tang pendirian kifa masi"E-;;*,g.

sebab, 
-baga_imanakah saudara Ketlra, usaha membanding"dan rii'u

iang selalu diandjurkan, ,,mentjari titii(-titik p.ri.*urn', akan berha-
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sil, djika kita belum tahu benar apa sebenarnja jang hendak diban-
ding dan jrng. hendak dipertemu-temukan itu. Tentang ini, saja ber.
kata leb{r djauh, bahwa djusteru benbahaja sekali bagi 

- 
usaha

menghasilkan Dasar Negara kita, djika pemikiran-pemikiran jang tim-
bul dalam pembahasan nanti, tidak terang, kabur serta samar-samar.

Malah Saudara Ketua, saja charvatir bahwa baik didalam ruangan
gedung ini, maupun diiuarnja banjak tjontoh-tjontoh jang dapat di-
kemukakan, orang belum tahu mana kawannja dan mana lawannja,
jakni, dalam konfrontasi dari idee dan pemikiran jang diadjukan oleh
masing-masing.

Saja berpendapat Saudara Ketua, bahwa djusteru lantaran kita
bersedia bertoleransi itu, kita harus berani membuka pendirian kita
seterang-terangnja. Toleransi jang dimaksud ialah, untuk membuka
ruang dan suasana jang seluas-luasnja bagi konfrontasi dari idee-idee
dan pemikiran-pemikiran. Toleransi itu sudah dimulai dalam rapat-
rapat Komisi jang telah sudah dan dilandjutkan hendaknja dalam
Sidang-sidang Pleno sekarang dan jang akan datang.

Toleransi tanpa konfrontasi sesungguhnja bukanlah toleransi jang
kita maksud, itu hanja berarti: mengelakkan persoalan, sehingga mung-
kin kita, achirnja, hanja mendapat toleransi dan bukan Konstitusi.

Jang kita perlukan ialah konfrontasi dalam suasana toleransi, se-
hingga dari perbenturan-perbenturan antara idee-idee dan pemi-
kiran jang kita adjukan masing-masing, kita akan sampai kepada
kebenaran. ,,Du choc des opinions jailtit la verites". Saja mengharap-
kan agar suasana toleransi jang demikian .ituldh jang akan meliputi
ruangan Konstituante ini seterusnja

(II)
Sekali lagi; adalah kewadjiban dan hak dari Konstituante ini se-

bagai lembaga demokrasi untuk mendjeladjah, membahas dan mem-
bentuk perumusan baru jang definitief dari semua pokok-pokok soal
jang harus ditentukan oleh Undang-undang Dasar. Saudara Ketua
Konstituante, Saridara \\rilopo, djuga telah memperingatkan kita se-
mua kepada tugas tersebut. Lalu beliatr mengandjurkan agar kita
semua sadar benar akan tanggung-djawab kita jang besar itu. Tem-
tarna oleh karena kitalah para Anggota Konstituante jang berhak pe-
nuh dan bertanggung-djarvab tentang keputusan-keputusan jang akan
diambil itu. Memanglah demikian, bukanlah maksud kita hendak
mengganti Undang-undang Dasar Sementara kita sekarang ini de-
ngan suatu undang-undang Dasar jang sementara pula. Tetapi kita
bermaksud dengan sekuat mungkin mentjiptakan satu undang-undang
Dasar jang akan tahan-udji oieh generasi anak-tjutju jang akan da-
tang.

Mlkr dengan _s.endirinja, tak satu halpun dalanr Undang-undang
Dasar sementara kita sekarang ini, tenta.ng bentuk negaralang se-
karang, str-uktur negara jang _sekarang, ja, -falsafah 

negara sekarang
dan lain-lain, tidak satupun dari soal-soal sematjam itu akan dapal
dibebaskal dari pembahasan dan bandingan jang kritis. Dengan s-en-
dirinja pul? dari_ p.embahasan itu mungkiniah pura timbui pelbagai
alternatif jang lain, dqi apa jang sekarang dianggap 

-sebalai
pendapat tetap (gevestigde mening) atau n,rumah--rumalilatti,' (rrelti-
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ge huisjes). Bukankah demikian jang dimaksud dengan konfrontast
itu Saudara Ketua? \

Saudara Ketua, maka apabila dalam membahas rnasalah-masalah.
,,struktur negara" dan ,,Dasar Negara" dan lain-lain umparnanja
muntjul bermatjam-matjam alternatief-alternatief ,,federasi" disam-
ping ,,kesatuan" bagi struktur negara, atau ,,alternatief ,,Islam"
atau ,,Sosial Ekonomi" bagi Dasar Negara disamping Pantja Sila jang
ada sekarang dan sebagainja, maka Saudara Ketua, itu tidaklah
mengherankan dan tidak boleh menimbulkan kegusaran atau jang
sematjam itu dari pihak manapun djuga. Dan tidaklah pada tempat-
nja, bila orang buru-buru mempergunakan kwalifikasi-kwalifikasi se-
perti ,,tidak setia kepada negara" atau mengchianati kepada Prokla-
masi dan apa lagi, atau sematjam intimidasi jang tersembunji apabila
dalam ruangan ini dikemukakan alternatief-alternatief jang tersebut.
Sebab Saudara Ketua, orientasi, membahas, lalu membandingkan al-
ternatief-alternatief dan achlrnja menentukan pilihan atau keputusan,
itu semua adalah pembawaan dari tugas kita dalam ruangan gedung
Konsiituante ini.

Saudara Ketua, kita tahu bahwa Konstituante kita dewasa ini
ibarat satu pulau ditengah gelombang pergolakan-pergolakan politik
disekitarnja. Kita sama-sama mengharapkan agar gedung Konstituante
ini dapatiah hendaknja merupakan satu ,,sanctuary" jakni tempat
aman dimana dapat diadakan konfrontasi antara idee dengan idee,
pendirian dengan pendirian, jang walaupun berlaku setjara tadjam
dan bebas, sebagai pembawaan dari tugas kita itu, tetap didalam
suasana ibarat sebuah pulau jang aman tenteram ditengah-tengah ge-
lombang; ,,tranquilis in undus".

Sebab Saudara Ketua, hanja selama dalam ruangan Konstituante
ini telah hidup terdjamin rasa bebas mengutarakan pendapat, tanpa
tekanan-tekanan dalam bentuk apapun Saudara Ketua, selama itulah
pembahasan Konstituante ini ada artinja bagi negara dan bangsa.

(III)
Saudara Ketua, sebelumnja kita membahas tentang Dasar Nega-

ra, marilah kita mulai dengan pertanjaan; apakah negara itu?
_ Dalam mendjawab pertanjaan ini kita tidak akan-memasuki per-

soalan asal timbulnja negara ataupun jang mengenai nasibnja dike-
rnudian hari. Orang-orang Komunis mengharap agar supaja negara
itu lenjap, apabila tudjuan terachir mereka suaaf tertjapii. Orang-
orang anarchist ingin menghapuskan negara selekas mungkin. Kita
umat_ Islam berpendirian harus .memelihara negara selama manusia
acia didunia.

_ 4patah jang dimaksud dengan perkataan ,,Negara" ataupun da-
lam -bahasa Inggeris ,,State"? Kita tidak akan memberi definisi jang
pandjangnja hanja satu kalimat. Ini tidak akan mendjelaskan penger-
tian kita, teriebih lagi oleh karena banjaknja pandangah jang berlainan
mengenai paham negara itu. Ibnu Chaldun, ivlachiavelly, Hegel, Marx,
Adam Smith, Robert Owen, demikian pula Plato, Agustinui, Hobbes
dan Rousseau dan jang lain-lain mempunjai pandangan jang berma-
tjam-matjam tentang negara.
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Mengingat banjaknja tafsiran tentang negara ini maka baiklah
kita membatasi diri dalam mendjelaskan arti ,,negara" itu dengan
mengemukakan sifat'sifat ataupun element'element jang terkandung
dalam suatu negara.

Negara adatah suatu ,,Institution" jang mempunjai hak, tugas
dan tudjuan jang chusus.

Apa institution itu?
Inltitution dalam arti umum adalah suatu badan, organisasi, jang

mempunjai tudjuan chusus serta dilengkapi cleh alat-alat materiel
dan peraturan-peraturan tersendiri dan diakui oleh umum.

Dapat kita mengambil tjontoh umpamanja institution- perkawin-
an kita. Kita mempunjai kadli-kadli dan pegawai-pegawai lainnja un'
tuk melaksanakan perkawinan. Selain daripada itu, kita mempunjai
alat-alat material seperti gedung, mesdjid, alat-alat administrasi dan
lain-lain. Djuga kita mempunjai peraturan-peraturan jang mengurus
sesuatu perkawinan. Ini semua mempunjai funksi untuk mentjukupi
kebutuhan masjarakat. Selain dari itu tudjuan dan peraturan-pera'
turan perkawinan tersebut berdasarkan atas paham hidup jang ter-
tentu. Keseluruhannja jang tersebut diatas ialah apa jang dimaksud-
kan dengan perkataan institution.

Didalam sesuatu masjarakat terdapat bermatjam-matjam institu-
tion, sebagai institution peladjaran-peladjaran, ekonomi, agama, poli-
tik, seni, famili, pergaulan, dagang dan sebagainja. Pendeknja insti-
tution-institution ini merupakan bagian-bagian organisasi hidup da-
lam rangka badan hidup jang besar. Tetapi institution itu mempun_jai
daerah gerak-geriknja jang tertentu, mempunjai keanggotaan dan
mempunjai kedaulatan atas anggotanja. Ada nilai-nilai atau norma-
norma institution tersebut jang dianggap berdaulat oleh anggota-ang-
gotanja, walaupun tidak tertulis. Pelanggaran terhadap norma.norma
ini ada kalanja diikuti oleh sanksi-sanksi jang tertentu.

Institution itu adalah suatu badan atau organisasi jang (a) ber-
tudjuan untuk mentjukupi kebutuhan masjarakat dilapangan djasma-
ni maupun rochani; (b) diakui oleh masjarakat; (c) mempunjai alat-
alat untuk melaksanakan tudjuan; (d) mempunjai peraturan-peraturan
norma-norma dan nilai-nilai jang tertentu; (e) berdasarkan atas pa'
ham hidup; (f) mempunjai keanggotaan; (g) mempunjai daerah ber-
lakunja; (h) mempunjai kedaulatan atas anggotanja dan (i) membe-
rikan hukuman terhadap beberapa pelanggaran atas peraturan-pera-
turan dan norma-normanja.

' Maka negara sebagai satu institution, djuga mempunjai (1) ter-
ritory; (2) rakjat; (3) pemerintah; (4) kedaulatan dan (5) Undang-
undang Dasar, atau suatu sumber hukum dan kekuasaan lain jang
tidak tertulis.

Setandjutnja ia (1) meliputi seluruh masjarakat dan segala insti
tution jang terdapat dalamnja; (2) ia mengikat ataupun mempersatu'
kan institution-institution itu dalam suatu peraturan hukum; (3) men-
djalankan co-ordinatie dan regulasi dari seluruh bagian'bagian rnasjara-
kat; (4) mempunjai hak untuk memaksa anggotanja mengikuti per-
aturan-peraturan dan hukum jang telah ditentukan olehnja dan (5)
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mempunjai tudjuan untuk memimpin, memberi bimbingan dan nre-
menuhi kebutuhan masjarakat keseluruhannja.

Saudara Ketua, mengingat hal ini semua, maka benar dan tepat-
Iah apa jang dikatakan oleh Ibn Chaldun, bahwa artinja negara ter-
hadap masjarakat sama dengan artinja bentuk (form) atau aradh ter-
hadap benda (matter) atau djauhar? Jang satu tidak dapat terlepas
dari jang lain.

Njatalah bagi kita, bahwa negara itu harus mempunjai akar jang
langsung tertanam dalam masjarakat. OIeh karena itu Dasar Nega-
rapun harus sesuatu paham jang hidup, jang didjalankan sehari-hari,
jang terang dan dapat dimengerti, pendek kata, jang menjusun hidup
rakjat sehari-hari setjara perseorangan naupun kollektief.

(IV}

Saudara Ketua, kita sudah mempunjai negara. Maka teranglah
didalam menjusun suatu Undang-undang Dasar bagi negara kita ini
dan untuk mentjapai hasil jang memuaskan, perlulah kita bertolak
dari pokok pikiran jang pasti, ialah bahwa Undang-undang Dasar
bagi negara kita itu harus menempatkan negara dalam hubungan
jang seerat-eratnja dengan masjarakat jang hidup dinegeri kita. Te-
gasnja Undang-undang Dasar negara itu haruslah berurat-berakar da-
Iam kalbu, jakni berurat-berakar dalam alam pikiran, alam perasaan
dan alam kepertjajaan serta falsafah hidup dari rakjat dalam negara
kita !ni.

Dasar Negara jang tidak memenuhi sjarat jang demikian itu,
tentulah akan menempatkan negara dalam keadaan terombang-ambing,
labiel dan tidak duduk atas sendi-sendi jang kokoh.

Saudara Ketua, apabila kita mempeladjari hasil pekerdjaan Ko-
misi I jang mengenai Dasar Negara dalam Panitia Persiapan Konsti
tusi jang sudah ada pada kita masing-masing, dengan sepintas lalu
sadja ketaralah satu hal jang menggembirakan jakni; semua golong-
an dan aliran, tanpa ketjualinja, mengehendaki berdirinja negara
kita ini atas dasar demokrasi.

Njatalah bahwa djiwa demokrdsi itu merupakan dasar jang hi-
dup kuat merata dalam kalbu seluruh bangsa kita. Atas ini patut
kiranja kita mengutjapkan sjukur.

Saudara Ketua, ada tiga dasar jang telah dikernukakan dalam
Komisi I jang dimadjukan sebagai Dasar Negara: Pantja Sila. Islam
dan Sosial Ekonomi.

Kewadjiban saja dan kawan-kawan saja dari Fraksi Madjelis
Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) ialah untuk menghidangkan
kemuka Sidang Pleno jang terhormat, pendirian kami dengan tjara
lebih luas dan mendalam, 3p? jang kami sudah sampaikan dalan
Komisi I dari Panitia Persiapan Konstitusi, jakni kehendak kami
sebagaimana jang sudah diketahui oleh kita semua, supaja negara Re-
publik Indonesia kita ini berdasarkan Islam: Negara demokrasi ber-
dasarkan Islam.

Ada beberapa pembitjara lain.
Sebelum saja menguraikan pendirian kami itu Saudara Ketua,

idjinkanlah lebih dahulu saja menghadapi satu dasar berpikir dan



argumentasi dari pihak-pihak. J3ng bellainan pendapat dengan kamiitu, jakni jan.g_ mengehehdaki paitja sila seuigii nrir. rvE;;;:-
Saudara Ke-tuq, tak sjak lagi, bahwa landaian berpikir lans di-pakai. oleh pihak jang rnengadjuican dasar p;;tj; sii;-efuffiiir,un

lqlok1api. rapi argumentasi idng dikemukak;;;i.,"ii"r"i"ai#riiLi
lebih dalam, ternjata tidak seiuailagi dengin pri"iip-prinrip-0.,no-
krasi itu. Disini.kita berhadapan denlan J"il"iii* pi.iocx. 

L ----
saudara Ketua, saja akan kemukikan salahsatu'tjontohnja.

_ Diantara -prinsip-prinsip demokrasi jang tertrenai adalah; l. go-longan jang berkuasa harus mend_apat perietuajuan arri 
-gor;g'rn

tgrbe.sa5 (majority); 
.2. golonga_n-golri-1san tetiit j"ng uuir.i;;-p?r-

dapat-dari_majority terdJamin tral trio-upn3a oitain ilrasjarakat. 
r -

Konsekwensi dari prinsip demokrasiitri ogitra dipakai untut< mem-bentuk sesuatu negara, maka tid$- bisa lain "oiiipua urrr*, ".g*,itu harus perta-m.a-.tama m_entjerminkan fpa jang ilsunggutrn;a niEup,terutama falsafat lidup daripada sebagidr, 6eq;t, malorTty fiijr6Jr.
Ke.dua prinsip tadipun men-gharuskan] memueri ruing -hidui 

udgigolongan'golongan jang berpendapat lain daripaoi 
-majo;ii;. '

Kedua-duanja prinsip ini beidjarin-berketindan, jing satu takdapat _dipisahkan dari jang lain, s6hingga apaUita'd;F sal;r;iu
gad;a dari jang d.ua ilu dipakai, biikpun Jing fertama sao1a,-ii"upun
kedua sadja, maka itu bukan demoirrasi tali'tapi dictatuur atau ti-ranny atau oligarchie.

Jang aneh saudara Ket ra, iala_h bilamana prinsip demokrasi itu
dipergunakan untuk menghadapi Ijlam sebagii'iitu parram janf-aoa
d1l3m negara, qrF orang mbnjimpang da"ripadanji, raiu "ueir.aiu,
,,Djangan dipakai Islam sebagai Dasir ttegara, r.nab Is1am itu ,or_
lah satu pfham hidup jang. didukung ote[ trinji satu gotongan otrndonesia ini. sedatgkan di Inaonesi"a qda pufi tain_tain 

-loiongan
jang bukan rslam". Begitu intisari dari alasari-alasan jang dike*uft_
kan.

Penolakan itu. didasarkan, bukan. kepada penilaian tentang 
'reri-ties atau hasanatnja, isi dan sifat dari paham- iridup Islani, tioal pu1,

didasarkan kepada soal-soal berakar.alau tidaknji paham hi;;p:i4"
9ltg'n_ diiwa rqkill ialg terbanja\ iang d.iakuinja iebagai- mr.iorii'-di Indonesia ini. Akan tetapi ditolak lanlaran pahlm hidip itu iianiadimi1ikiolehsatugolongandan:tidakolehsemuagolongin

saudara Ketua.,. I1mi berpendapat bahwa alasin lali penolakanjang_demikia! itu tidak dapat dinamakan sesuai dengan"prinsip-piin_
sip demokrasi.

-^ .Alasan_ i?og demikian itu djuga saudara Ketua, tidak akaneffektif, sebab saudara _Ketua, uag-aimana andaikrti 'pit rf- I;i;jang paham hidupnj.a {ifolatr untuk. oiolatit<an pasir negiir, irn?.rrn
,,pahamnjl .{r.lig dirniliki oleh satu golongan oiintara-goi;I;€"-
longan .lain", lalu mendjawab pula: ,,Ja dan kiti umat Islam aDaalasannja? Apa_atasannja gmat islara'irarus *.n.ii*^ ;irrl;;il'sij;.,s_ebagai Dasar Negara, sedangkan pantja sili-itupun scsungguhnjadjuga mitiknja _satu pihak sadja, jang tibak oiwat<iii-iii"_rri""r'J,]""_
?.1 i.alg ada.di Indonesia ini? Aithans, paham hidup k;i;r; I;l;;,tidaklah ditjerminkan oleh pantja Sili itu". ------r
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Dengan demikian perbedaan sebenarnja sudah boleh berhenti
disini sadja, tak akan membuahkan hasil jang dikehendaki.

Begitulah Saudara Ketua, kita lebih suka rnengelakkan persoalan
daripada memetjahkannja, djika kita sama-sama tidak suka-repot-re-
pot.

Maka rupanja Saudara Ketua, satu-satunja alasan untuk menge-
mukakan Pantja Sila sebagai Dasar Negara itu adalah, bahwa Pantja
Sila dianggap sebagai ,,titik pertemuan'r untuk semua golongan, jang
aneka-warna filsafat hidupnja masing-masing, sampai-sampai kepada
jang atheis dan bukan atheis.

Saudara Ketua, setelahnja melihat jang derhikian itu, saja ber-
tanja Saudara Ketua, apakah sebenarnja jang dimaksudkan dengan
istilah ,,titik pertemuan" itu? Sebab Saudara Xetua, titik pertemuan
didalam urusan Dasar Negara, bukan sembarang titik pertemuan. Te-
tapi satu titik pertemuan didalam meletakan sendi-sendi bagi kehi-
dupan negara dan bangsa bukan sekedar untuk beberapa waktu, akan
tetapi untuk tempat duduk dan hidup bernaungnja anak-tjutju kita
turun-temurun.

Kalau memang ini jang dikehendaki, maka saja ingin bertanja
lagi SauCara Ketua, apakah titik per:temuan dengan berupa Pantja
Sila itu, tidak akan merupakan hanja titik pertemuan dalam kata-kata
dan rumusan-rumusan idee? Dan apakah orang-orang jang bertemu
dalam Pantja Sila itu harus menerima sila-sila itu kelimanja atau
boleh menerima sebahagian-sebahagian. Seba'b Saudara Ketua, saja
melihat ada golongan jang terang-terang menolak Sila ke-Tuhanan,
bersedia djuga ,,bertemu" dalam Pantja Sila itu.

Saudara Ketua, maka apabila salahsatu pihak, umpamanja pihak
\sbrs\, \q\\q\d{- l(1l\=rrl rrrr\s\s rtrqrrqrrttrs- Qut\t Sl\t r\s. desqas. d*
san jang dipakai orang untuk menolak paham hidupnja, seringkali
mudahlah pula orang menuduhnja, bahwa mereka ,,tidak mau ber'
satu".

Saudara Ketua, saja chawatir, bahwa untuk menegakkan Pantja
SiIa sebagai ,,titik pertemuan" itu, bukan prinsip demokrasi sadja ru-
panja jang hendak dikorbankan, akan tetapi mesti dikesampingkan
djuga salahsatu paham hidup dari satu golongan jang terbesar di
Indonesia ini, jakni paham hidup jang mengatur bukan sadja hu-
bungan manusia dengan Tuhannja, tapi djuga mengatur hidup ber-
masjarakat dan bernegara.

fidak diperhitungkan samasekali rupanja berapakah pengorban-
an jang diminta dari pihak jang diharuskan mengkesampingkan pan-
dangan hidup jang mempengaruhi seluruh djiwaraganja dan mendja-
di sumber kekuatan bagi mereka. Saja ulangi Saudara Ketua, sum-
ber kekuatan bagi mereka, lahir dan bathin.

Lalu itu semua Saudara Ketua, minta diganti dengan suatu al-
ternatief berupakan perumusan dari serangkai idee-idee jang ditaf-
sirkan menurut kehendak masing-masing. Sedangkan, bila mereka
umat Islam memban.dingkan dengan ideologi jang sudah semendjak
berpuluh-puluh keturunan mendj-adi pegangan hidup mereka, peru-
musan serangkai idee jang ada dalam Pantja Sila Saudara Ketua, di-
rasakannja hampa, tak dapat berkata apa-apa, kepada djiwa mereka.
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orang_ jang memiliki satu ideologi jang tentu-tentu dapat merasakan
jang demikian itu.

Tiap-tiap ideologi itu saudara Ketua, bukan hanja suatu rang-
kaian pikiran atau idee-idee, tetapi djuga ia merupakair suatu perpa-
duan antara idee- dan _aliran-perasaan dengan gelbmbang-getoriruang
jang tertentu. Bukan ideologi sadja, bahkan pendapat bialalun sudah
mempunjai dua unsur tadi (thought and attitude) jalini unsur-pemikiran
(fikrah) atau pendapat dan unsur sikap djiwa ['aqidah) jang ada di-
belakangnja. Atau alfikrah wal 'aqidali!
_ -H-anja sedikit gerangan, orang jang tidak merasakan satu ide-

ologi jang tentu jang hioup merasa dalam djiwaraganja, jang tidak
mampu menilai beberapa besarnja korban jang diminia itu iesung-
guhnja.

saudara Ketua, saja chulasahkan; bukan semata-mata rantaran
umat Islam adalah golongan jang terbanjak dikalangan Indonesia
seluruhnja, kami memadjukan Islam sebagai Dasar Negira kita, akan
lelapi berdasarkan kepada kejakinan kami, bahwa adjaran-adjaran
Is_lam jang mempunjai ketata-negaraan dan masjarakat hidup itu
adalah mempunjai sif_at-sifat jang sempurna bagi kehidupan n-egara
dan masjarakat dan dapat mendjamin 

-hidup 
kelagaman itas sa-iing

harga-menghargai antara pelbagai golongan-didalam negara.
,,Kalaupun besar tidak akan melanda, kalaupun tinggi, malah
akan melindungi".
Dalam hal ini saja beserta kawan-kawan. sefraksi saja akan tjo-

ba mendjelaskannja oalam rapat-rapat Konstituante sekarang dan se-
terusnja.

(v)
saudara Ketua, maka bagi pendjelasan-pendjerasan jang akan di-

berikan oleh kawan sefraksi- saja seterusnja, iit5inkanlih -saja 
sau-

dara _Ketua, mengemukakan sedikit penganlar pi-kiran kearah itu.
- . saudara Ketua, sedjarah manusia umumnja pada tindjauan ter-

a-chirnja, -memberikan pada kita pada final lnarysisnja hanja riua
alternatief untuk meletakkan Dasar Negara dalam iikap-s53rnjd (prin-
ciple.zlliludenja), jaitu paham secularisme (ladinyah) tanpa ag-ami (ai-
nyah).

Saudara Ketua, apa itu secularisme, tanpa agama?
L. Secularisme adalah suatu tjara hidup jang mengandung pa-

ham, tudjuan dan sikap, hanja didalam batas hidup keduniaan. 3b-
gala sesuatu dalam penghidupan kaum secularist tidat< ditudjukan
kepada apa jang melebihi batas keduniaan, umpama; achirat, i'uhan
dan sebagainja_. walaupun- adakalanja mereka mengakui akan adanja
Tuhan, tapi d-alam pe_nghidupan perseorangan sehari-hari umpamanji,
s_eorang secularist.-tid_a\ menganggap perlu adanja hubungan dji.iva
dengan Tuhan, baik dalam sikap, tingkah laku din tindakln seliari-
hari, maupun hubungan djiwa dalam- arti do'a dan ibadah.

. seorang secularist tidak mengakui adanja wahju sebagai salah-
satu sumber kepertjaja?-n dan pengetahuan. 

-Ia 
meirgangga:p, bahrva

kepertjajaan_dan nilai-nilai moral itu ditimbulkan otefi m-al3irakat se.
mata-mata. Ia memandang, bahwa nilai-nilai itu ditimbuikan oleh
sedjarah ataupun oleh bekas-bekas kehewanan manusia semata-mata
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dan dipusatkan kepada kebahagiaan manusia dalam penghidupan se-
karang ini belaka.

Saudara Ketua, untuk melukiskan tjorak secularisme itu dengan
gambaran jang lebih terang, baiklah kita mengambil perumpamaan
satu perkawinan dimana secularisme dan agama itu tergabung.

Umpamanja; seorang isteri jang beragama bersuamikan seorang
suami jang seculair. Bagi si isteri upatjara perkawinan dalam geredja
mengandung arti jang dalam dan dirasakan sebagai satu ikatan ;iang
dirahmati oleh Tuhan. Terhadap itu sang isteri bersikap penuh chid-
mat. Bagi si suami upatjara ini adalah peraturan sernata-mata, jang
tidak mempunjai arti apa-apa, sebagaimana djuga peraturan membeli
kartjis kereta api. Ia tidak merasakan chidnnat atau perasaan-perasaan
lainpun melainkan ia hanja sekedar mentaati peraturan itu oleh ka-
rena kebanjakan orang berbuat demikian.

Saudara Ketua, apabila setelah beberapa lama mereka mempu-
njai beberapa anak bagi si isteri adanja anak'anak itu bukan sadja
untuk mengikuti fithrah kewanitaannja, tapi djuga untuk mendjelma-
kan tjita-tjita membentuk manusia baru, masjarakat baru, jang akan
membawa manfa'at bagi kemanusiaan sesuai dengan perintah Tu-
han. Bagi sang suami, adanja anak-anak itu tidak lebih dari satu ke
biasaan umum mengikuti instinct untuk mempunjai furunan. Bagi
sang isteri kedudukan jang ditjapai mereka dalam pemerintahan
ataupun masjarakat tidak hanja merupakan satu kepuasan, tetapi dju-
ga satu kewadjiban untuk mentjapai tjita-tjita jang lebih tinggi de-
ngan menganggap kedudukan itu sebagai alat. Bagi sang suami ke-
dudukan jang ditjapai itu, kalaulah bukan tudjuan, adalah satu hal
jang menjenangkan dan jang harus dfanggap sebagai sesuatu jang
perlu dipertahankan. Demikianlah pengaruir paham secularisme da-
lam hidup orang-perseorangan.

Dilapangan ilmu pengetahuan Saudara Ketua, secularisme men-
djadikan ilmu itu terpisah daripada nilai-nilai hidup dan peradaban.
Ethika katanja, harus dipisahkaan daripada ilmu pengetahuan. Timbul-
lah pandangan bahwa ilmu Ekonomi harus dipisahkan dari ethika.
ilmu sedjarah harus dipisahkan dari ethika, ilmu sosial harus dipi-
sahkan dari norma-norma moral, kultur dan kepertjajaan. Demikian
djuga ilmu djiwa, falsafah, hukum dan sebagainja. Sekedar untuk
kepentingan objectiviteit, sikap memisahkan ethika dari ilmu penge-
tahuan ada gunanja, tetapi ada batas-batas dimana kita tidak dapat
memisahkan ilmu pengetahuan dari ethika.

Kemadjuan ilmu teknik dapat membuat bom atom. Apakah ahli-
ahli ilmu pengetahuan jang turut menjumbangkan tenaga atas pem-
bikinan bom tersebut harus ikut bertanggung-djawab atas pemakai-
annja atau tidak? Bagi jang memisahkan ethika dari ilmu pengeta-
huan mudah sadja untuk melepaskan tanggungdjawab atas pemakai-
an bom tersebut. Disini kita lihat betapa djauhnja pengaruh secular-
isme. Ilmu pengetahuan sudah didjadikan tudjuan tersendiri, ,,scien-
ce for the bake of science"

Didalam penghidupan perseorangan dan masjarakat secularisme
ladiniyah tidak memberi petundjuk-pentundjuk jang tegas. Ukuran-
ukuran jang dipakai oleh secularisme banjak matjamnja. Ada jang
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berpendapat ,bahwa hidup bersama antara laki-laki dan wanita tanpa
kawin tidak melanggar kesusilaan, ada pula jang mengatakan melarig-
gar kesusilaan. Bagi suatu negara menentukan Jit<ap jing tegas terha-
dap hal ini adalah penting. secularisme dalam hal 

-ini-.tid;k 
dapat

memberi pandangan jang tegas, sedangkan agama dapat memberi ke-
putusan iang terang.

Pengakuan atas-hak milik perseorangan batas-batas jang harus
ditentukan antara hak-hak buruh dan madjikan, apa jang kita "mat<sua

dengan perkataan ,,adil dan makmur", ini semua-ditintukan oleh
kepertjajaan kita. secularisme tidak mau menerima sumber ke-Tuhan-
an untuk menentukan soal-soat ini. Kalau demikian terpaksalah kita
melihat sumber paham-paham dan nilai-nilai itu semita-mata dari
pertumbuhan masjarakat jang sudah berabad-abad berdjalan sebagai-
lnana jang didorongkan oleh secularisme.

Ini tidak akan memberi pegangan jang teguh. Ada beribu-ribu
masjarakat jang telah menimbulkan bermatjam-matjam nilai. Arnbil-
l?!r., g*prm?nj? mengenai soal bunuh diri, ada masjarakat jang meng-
idjinkan, ada jang melarang. Jang mana jang harus dip;kai? Bagi
suatu 

-4e-gara- 
m_engambil sikap jang menentukan adalah penting, ka-

rena hukum-hukum mengenai persoalan itu akan dipenlaruhi- oleh
sikap terselut. Lagi, disini secularisme tidak dapat memberikan
pandangan jang positif.

Djika timbul pertanjaan ,,Apa arti penghidupan ini?,'. Secular-
isme tidak d,anat mendjawab dan tidak merasa perlu mendjawabnja.
orang jang kehilangan arti tentang kehidupan, akan mengllami lie-
rontokan rochani.

Tidaklah heran, bahwa didalarn penghidupan perseorangan se-
cularisme menjuburkan tirnbulnja penjakit sjaraf dan rochani. I\{a-
nusia membutuhkan suatu pegangan hidup jang asasnja tidak ber-
uba-h Djika ini_hilang, maka mudahlah baginja untuk mengalami
taufan-rochani. Demikian akibat paham secularisme dalam triaup
orang-perseol'angan. Pengaruh agama terhadap kesehatan rocharii
ini telah diakui oleh ilmu djirva djaman sekarang.

Daiam penghidupan negara jang seculair dilapangan ekononi.
hu-kum, pendidikan, sosial dan lain-lain ditentukan otetr kepentingan
kebendaan manusia dan kaiaupun tempo-tempo ada djuga liepenting,
an kerochanian manusia, tetapi tidak meliwati batas-batas jang telah
ditentukan oleh manusia sendiri.

Ada satu pengaruh secularisme jang akibatnja paling berbahaja
dibandingkan dengan jang saja tehh sebut tadi. sbculalisme sebi-
gaimana kita telah terangkan, nenurunkair sumber nilai-nilai hidup
manusia dari taraf ke-Tuhanan kepada taraf kemasjarakatan semata-
mata. Adjaran tidak boleh membunuh, kasih-sajang- sesama rnanusia,
semuanja itu menurut secularisme, sumbernja bukanlah Wahju Ilahi.
akan tetapi apa jang dinamakan; penghidupkan masjarakat semata-
lnala, -IJrylamanja dahulukala nenek-rrrojang kita, pacta suatu ketika,
insjaf bahwa djik_a mereka hidup damai dan tolong-menolong tentu
akan menguntungkan semua pihak. Maka dari situlah, katanjJtimbul
larangan terhadap membunuh dan bermusuhan.
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Kita akan lihat betapa berbahajanja akibat pandangan jang de-
mikian. Pertama, dengan menurunkan nilai-nilai adab dan kepertja-
jaan ketaraf perbuatan manusia dalam pergolakan masjarakat, maka
pandangan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merosot. Dia merasa
dirinja lebih tinggi daripada nilai-nilai itu! Ia menganggap nilai-nilai
itu bukan sebagai sesuatu jang didjundjung tinggi, tapi sebagai alat
semata-mata, karena semua itu adalah hasil tjiptaan manusia sendiri.

Bahkan Saudara Ketua, seorang secularist menganggap bahwa
konsepsi tentang udjudnja Tuhan dan agama adalah tjiptaaan manu-
sia belaka, jang menurutnja ditentukan oleh keadaan masjarakat.
bukan oleh kebenaran Wahju. Baginja agama dan paham tentang
udjudnja Tuhan adalah relatief, jaEni- bergantiganti inenurut tjipta-
an manusia, begini boleh, begitu boleh!

Marilah kita perhatikan bagaimana pandangan dari pendirian
seculair, ladinyah itu tentang udjudnja Tuhan dan sumber agama.

Tatkala ia menerangkan asal-usulnja salahsatu dari sila-sila jang
tertjantum dalam Pantja Sila, jang hendak didjadikan ,,titik perte-
pu,?n]' dalam penjusunan sendi-sendi ketata-negaraan itu, jakni sila
ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Presiden Soekarno berkata:

..Ke-Tuhanan. (ke-Tuhanan disini saja pakai didalam arti reli-
gieusiteit), itu memang sudah hidup didalam kalbunja Bangsa Indo-
nesia sedjak berpuluh-puluh, beratus-ratus dan beribu-ribu tahun. Aku
menggali didalam buminja rakjat Indonesia dan pertama-tama hal
jang aku lihat ialah religieusiteit. Apa sebab? Ialah karena Bangsa
Indonesia ini adalah bangsa jang hidup diatas tarafnja agraria, taraf
pertanian. Semua bangsa jang masih hidup diatas taraf agraria, tentu
religieus. (Saja belum memakai perkatan ke-Tuhanan Jang Maha
Esa), tetapi baru saja memakai perkataan religieusiteit, atau keper-
tjajaan kepada suatu hal jang gaib jang menguasai hidup kita ini'
semua. Perasaan atau kepertjajaan jang demikian itu hidup didalam
kalbunja bangsa-bangsa jang masih hidup didalam taraf agraria. Be-
tapa tidak?

,,Orang jang masih bertjotjok tanam, bertani, merasa bahwa se-
genap ichtiarnja untuk mentjari makan ini sama sekali tergantung
daripada satu hal jang gaib. Orang jang bertani memohon- supaja
turun hudjan misalnja. Dari mana hudjan harus diminta? Kita mem-
punjai sawah dan ladang, sawah dan ladang ini ditanami dengan
padi atau djagung. Padi akan mati. djika tidak dapat air hudjan.
Bangsa jang bertani tidak boleh tidak, lantas berkata ,,Ah, ada iatu
hal jang ga!b, kepadanja aku mohon supaja diturunkan hudjan".
Demikian pula djikalau buah padinja telah hampir tua, sebaliknji dia
polon kering djangan ada hudjan jang terlalu lebat. Lagi dia ber-
hadapan dengan satu hal jang gaib. Mungkin dia belum dapat me-
ngatakan bahwa itu jang dinamakan Allah. Atau Tuhan mungkin
belum ada perkataan_ itu _padanja. Tetapi sekadar kalbunja peluh
dengan permohonan kepada satu zat jang gaib. ,,Ja gaib,- ja- gaib,
djangan diturunkan hudjan, sekarang aku lagi membutuhkan i<ering".
{uaiql dan kering tidak dapat dibuat oleh manusia. Hudjan dan [e-
ring dimohonkan oleh bangsa jang demikian itu kepada sesuatu jang
gaib.
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,,Belum aku mentjeriterakan hal hama. Hama tikuskah, hama be.
lalangkah,_ hama baksil-baksilkah. Samasekali itu diluar perhitungan
manusia. Lagi dia memohon kepada satu hal gaib: ,,Ja gaib, berilah
djangan sampai tanamanku ini diganggu oletr hama tikus". Ja, ba-
rangkali dia belum tahu hal-hal kuman-kuman ketjil jang dapat mem-
bikin sakitnja padi atau djagungnja itu".

,,Bangsa jang demikian, jang masih diatas taraf agraria, tidak.
boleh tidak mesti religieus. sebaliknja bangsa jang sudah hidup di-
dalam alam industrialisme, banjak sekali iang meninggalkan r-eugi-
eusiteit itu. Aku tidak berkata bahwa itu adalah baik, meninggalkan
religieusiteit. Tidak. lagi-lagi aku sekadar konstateren. Bangia jang
sudah hidup didalam alam industrialisme, banjak jang meninggalkan
religie'rsiteit- Apa sebab? sebabnja ialah karena ia berhadapin ba-
njak sekali dengan kepastian-kepastian. Perlu listerik, tidak perlu ,,ohja gaib, oh ja Bdb", dengan tekan knop sadja, terang menjala. Ingin
tenaga, tidak perlu dia memohon ja gaib, ja gaib aku ingin tenaga.
Dia punja mesin, mesin dia gerakan mesin itu bergera[. Didalim
tangannja dia merasa bahwa dia menggenggam kepastian. Ingin pe-
rang- _aku, dapat mengadakan perang. Ingin tenaga, aku bisa meng-
g_erakkan mesin. oleh karena itulah rakjat jang sudah hidup didalain
alam industrialisme banjak jang meninggalkan-religieusiteit-itu tadi".

- ,,Memang pernah kukupas didalam satu tjeramah jang menge-
nai rel]Biegsiteit ini, bahwa religieusiteit ini'meliwati babeiapa fase
pula. sebab memang masjarakat manusia adalah dinamis. Dinamis
didalam arti selalu bergerak. Masjarakat manusia tidak berhenti pada
satu taraf (tidak statis). Masjarakat manusia berdjalan (ber-evolusi),
Masjarakat manusia dinamis. Tjara hidup manusia berganti-ganti.
Dengan pergantian tiara hidup ini, dia punia religieusiteitpun ber-
gantiganti warna. Tatkala dia masih hidup didalam-hutan rihbaraja, .
belum dia bertani. Dia hidup dirimbaraja tidak mempunjai rumah.
sekadar dia hidup didalam gua-gua, dibawah pohon-pbhon. sekadar
mentjari makan dengan berburu atau mentjari ikan. Ia sudah reli-
gieus, tetapi apa jang dia sembah? Dia menjenabah petir. oreh karena
dia mengetahui, kalau memerlukan api: Itu dia, petir itu bisa me-
njambar pohon dan dia memberi api kepadaku". Dia menjembah su-
nqai, oleh karena sungailah jang memberikan ikan kepadan.ia. Bahkan
dia menjem!?h batu, karena batu itulah jang memberi peilindungan
kepadanja. Dia menjembah geledek, daram fikirannja gbtedet inilah
satu zat jang gaib. Pikirannja ada satu zat jang gaib, j.ng turun dari
sqtq _megq kelain mega, dengan mengeluaikan suara gemuruh. Dia
adalah religieus, dengan tjara dia sendin.

,,Tatkala manusia kemudian dari itu tidak ragi hidup didalarn
rimbaraja, _didalam gua-gua, tgtapi hidup dengan- berterirak. pada
waktu itu dia religieus, _tetapi tjiptaan daripada zat gaib ini lain iagi.
lukan lagi geledek, bukan_ lagi sungai atau pohon-pohon besar jaig
lindgng'rjndang dia sembah, tetapi dia menjembah zat jang beiupa
binatang-bin_atang sebagai jang sekarang ini masih ada siJa-sisanja
dibeberapa bangsa jang menjembah sapi atau binatang ternak".

,,Tatkala manusi.a h_i$up diatas taraf pertanian, makin religieus
dia, tetapi tjiptaannja djuga berubah daripada bangsa jang riasih
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hidup dirimbaraja dengan berburu dan mentjari ikan daripada bang'
sa jang hidup dengan berternak sadja. Tetapi njata bangsa jang di-
atas taraf agraria, bangsa jang demikian itu adalah religieus. Ter-
utama sekali karena tanam-tanamannja tergantung samasekali dari
gerak-gerik iklim".

,,Demikian pula bangsa jang sudah meninggalkan taraf agraria
dan sudah masuk taraf industrialisme, banjak jang meninggalkan
religieusiteit seperti kukatakan tadi, oleh karena dia hidup didalam
alam kepastian. Malah didalam taraf inilah timbul aliran'aliran jang
tidak mengakui adanja Tuhan. Didalam taraf inilah timbul apa jang
dinamakan atheisme. Tetapi djikalau saudara-saudara bertanja kepada
Bung Karno persoonlijk: ,,Apakah Bung Karno pertjaja kepada Tu-
han?" Bung Karno berkata: ,,Ja aku pertjaja kepada Tuhan". Ma-
lahan aku pertjaja kepada Tuhan Jang Maha Esa, jang bukan dua,
bukan tiga. ?uhan jang satu. Tuhan jang menguasai segala hidup.
Tjiptaan manusia jang berubah-rubah. Pikiran manusia jang berubah'
ubah".

;,Dulu tatkata manusia hidup didalam rimbaraja dibawah pohon-
pohon dan digua-gu?, dia mengira bahwa Tuhan adalah pohon, petir
atau sungai. Dulu tatkala manusia hidup dalam alam peternakan,
dia mengira bahwa Tuhan berupa binatang. Sampai sekarang masih
ada sisa-sisa bangsa-bangsa jang menjembah kepada binatang. Dulu
tatkala manusia hidup dalam taraf agraria. terutama sekali dulu, dia-
pun mempunjai tjiptaan lain daripada Tuhan itu. Dan tatkala manu-
sia masuk didalam alam industrialisme, banjak jang sudah tidak
mengakui kepada Tuhan lagi. Tetapi bagiku sebagai Bung Karno,
Tuhan ada".

,,Aku sering mentjeriterakan tentang orang buta jang ingin me-
lihat rupanja gadjah. Ada empat orang buta, semuanja belum pernah
meUhat rupanja gadjah. Datanglah seorang kawan jang hendak me-
nundjukkan kepada mereka itu apa gadjah itu. Sibuta jang pertama
disuruh madju kemuka, dia meraba-raba dan dia mendapat belalai
gadjah. Dia berkata: ,,Oh aku sekarang sudah tahu rupanja gadjah,
rupanja sebagai ular besar jang bisa dibengkok-bengkokkan".

,,Sibuta nomor dua disuruh tampil kemuka dan dia mentjari-tjari
gadjah dan mendapat ekor daripada gadjah itu. Lalu dia berkata:
,,Oh aku sudah tahu rupanja gadjah itu seperti tjambuk".

,,Sibuta nomor tiga lagi madju kenruka. Tjari-tjari gadjah, laln
memegang kaki gadjah, katanja: ,,Oh aku sudah tahu gadjah rupanja
seperti pohon kelapa". Si nomor empat tampil kemuka, dia (tjebol)
pendek sekali dia punja badan, datang dibawah gadjah itu, pegang-
pegang tak dapat apa-apa. Katanja: ,,Oh aku sudah tahu, gadjah ru-
panja seperti hawa. Gadjah tidak ada. Gadja.h itu seperti trawa ini".

,,Seperti orang didalam dunia industrialisme mengatakan bahwa
Tuhan tidak ada. Padahal gadjah ada. Demikian pula, padahal Tuhan
ada. Tetapi, tjiptaan manusia berganti-ganti".

Saudara Ketua, jang saja ulangkan tadi itu dapat dibatja dalarn
tjeramah Presiden Soekarno pada pertemuan Gerakan Pembela Pan-
tja Sila di Istana, pada tanggal 17 Djuli tahun 1954, jang pernah di-
terbitkan oleh Kementerian Penerangan.
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Saja dapat lnenggambarkan Saudara Ketua, bagairnana terasr
djatuhnja kata-kata jang demikian itu atas kalbunja seorang Mukmin
jang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah dia kebe-
tulan seorang agraris atau seorang industriaiisme. Akan tetapi Sau-
dara Ketua, bukan disini tempatnja saja menggambarkan itu.

Saja hanja hendak meneruskan pembahasan saja tentang secu-
larisme tadi. Jang saja hendak kemukakan, ialah bagaimana paham
tentang udjud ke-Tuhanan telah direlatifkan menurut perkembangan
hidup masjarakat dari satu taraf ke taraf jang lain. Dari taraf hiilup
pengembara, ketaraf agraria, sampai ketaraf industrialisasi dan
lain-lain.

Chulasah daripada paham itu dalam bentuk jang paling simple
ialah; seorang jang masih berada dalam taraf kehidupan agraris me'
merlukan Tuhan, tetapi kalau dia sudah mendjadi irrdustrialisasi tidak
perlu lagi kepada Tuhan, sebagaimana jang dibentangkan dalam pi-
dato Presiden Soekarno jang saja kutip tadi.

Dimanakah gerangan Saudara Ketua, hendak ditempatkannja wah-
ju sebagai sumber kepertjajaan dan keimanan terhadap Tuhan. Wahju,
jang bebas daripada pengaruh-pengaruh jang bersifat tetnporair, se'
perti pengaruh agraria, nomaCis atau industrialisme. Wahju, iarg
memantjar ibarat mata-air jang memantjarkan af iksir penawar'hidup
dan jang bersifat abadi dan membebaskan manusia dari tersesat dan
terus meraba-raba mentjari Tuhan. Pertanjaan ini mengandung dja-
rvabnja sendiri. Bagi seorang secularist soal ke-Tuhanan, sampai ke-
pada soal ke-Tuhanan Jang Maha Esa, tak ada hubungannja dengan
Wahju; baginja, soal ke-Tuhanan. adalah soal tjiptaan manusia jang
berganti-ganti.

Saudara Ketua, berhubung dengan terbatasnja waktu, disini saja
tidak akan mengemukakan bantahan-bantahan terhadap pahani jang
sernatjam ini. Paham mana sebenarnja dipelopori oleh kaum Marxist,
jang mengatakan bahwa struktur ekonomi dan masjarakat ituiah jang
menentukan paham-hidup suatu masjarakat jang mengenai agama,
filsafat ataupun kultur.

Apabila waktu mengidjinkan" saja akan kembali kepada soal .ini.
Saudara Ketua, akibat dari pandangan secularisme ladiniyah itu

dalam ketata-negaraan Saudara Ketua. dalarn bentuknja jang lebih
terang, antara lain dapat kita lihat didalam timbulnja dan tersebar-
nja paham Nazisme. Ada jang menjangka bahrva Nazisme itu ditim-
bulkan oleh Adolf HiUer dan keadaan dinegeri Djerman dilvaktu itu.
Seorang Djerman jang pada mulanja meniokong. setelah itu menen-
tang Nazisme dengan sekeras-kerasnja, ialah Hermann Rauschning.
Ia berpendapat setelah mempeladjari setjara mendalam timbulnja Na-
zisme, bahwa jang menjebabkan itu bukanlah semata-mata lantarau
timbulnja seorang jang bernama Adolf Hitler dan keadaan di Djer-
man belaka, akan tetapi adalah keadaan ataupun beberapa faktor-
faktor jang terdapat didalam kebudajaan Barat. Faktor jang terpen-
ting, kata Rauschning, adalah sikap tidak perduli dan tidak mer'.ghor-
mati tuntutan-tuntutan adab (nilainilai hidup) mengkesampingkan
adjaran-adjaran agama. Menghormati adjaran-adjaran moral dianggap
oleh Nazisme sebagai suatu kelemahan. Sikap ini didahului dan di-

I Risalah Resmi
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persiapkan ol-e! paham secularisme tadi jang rirengatakan bahwa ni-
lai-nilai peradaban itu buatan manusia ubtatia. Demitian djuga dila-
pangan hukum dan keadilan, secularisme telah melemahkan hukum
dan keadilan itu, se-hingga mempengaruhi sikap orang-orang jang
mendjalankannja_.. sikap netral dan masa-bodoh- jang diperliiraikan
oleh orang m_endjalanfan hukum (hakim-hakim, foliii oin sebagai-
ni-a) 

- 
pada pe-lalggaran-pelanggaran terhadap kemanusiaan iang 

-ai-
sebabkan oleh Nazisme, umpamanja, berakar pada masa Iiisniarck
bahkan sebelumnja- Keadaan di Djerman ini tidak dapat dipisahkan
dari keadaan Eropah Barat pada abad ke-XIX. Inilah se'babnji menga-
pa 

-Rauscrr_ni1g m-e_ngemukakan bahwa jang bertanggung-dj-awab t6r-
l,$qp ti.mb3|nja Nazisme adalah seluruh liebudajaan riop"atr bukan-
l.?h hanja Dj.erman. Jakni pengaruh secularisme- dalam Kebudajaan
Eropah Barat.

Rauschning,_dengan persetudjuan banjak jang lain-lain, meng-
qnggqp ger?F3! Nazisme ini, pada hakekatn;e siratu aliran jang ber-
dasarkan nihilisme. satu-satunja nilai jrng mereka pertjalai"iatarr
pe-rlunja kekuasaan untuk berkuasa, perlunja macht 

-untuli 
maeht.

pikap ini hanja dapat timbul didalam iuatu masjarakat dimana secu-
larisme dapat tridup.-de_n_gan_ subur. sikap nihilisme ini tampak djuga
dikalangan Bolshewik.-Merekapun penganut secularisme 5ang ranitft.
Mere-kapun mendjalankan kebuasan-kebuasan setjara bes"ar-6'esaran.

Saudara Ketua, sampai demikianrah pengaruirnja secularisme da-
lam tridup ketata-nega1a1n jang seculair,^dalim tarit p.trr.*i"ngrt
nj1 jang_ sudah landjut.. Dan dalam taraf jang demikiai pula kita"da-
pat melihat, sifat-sif?tryr jang sebenarnja sehingga oapattatr kita de-
tlga-n terang mempeladjari djalannja pengaruh-seculaiisme atau la-
diniyah, atau tanpa agama itu.

oleh karena itulah Saudara Ketua, dari djaman purbakala, di-
mulai dari Plato sampai dewasa ini, ahli-ahli filjafat ke'negaraan (po-
litical.philo-sophy) tetah -banjak memberikan perhatiannja oiram *iir-lah ini. Pada djaman sekarang seorang perantjis jang mendalam pan-
dangannja_ mengenai ilmu kemasjarakatan, Ale"xis"de Tocqueville,
9l_uga telah memberi sokongan terhadap dasar keagamaan dari meno-
lak secularisme, sebagai Dasar Negara.

Berkata de Tocqueville antara lain:
,,Kekuasaan jang tidak terbatas, pada hakekatnja, adalah suatu

rai. jang bu_ruk dan b.erbahajg: l\{anusib tidak berdaji untut< ;e;dj;-
lankannja dengan teliti -dan-bidjaksana. Hania Tuhintah j"ns M;ir;
Kuasa, karena hikmat dan keadilanNja senantiasa seimbang'd;;;;
kekuasaanNja. Tetapi tidaklah ada situpun kekuasaan did'unia ini.
l31g deryikian bgrfrqt< -atas penghormatin atau atas tetaatan i"ngchidmat 

-kepada hak-hak iang diwa-kiliNja, sehingga saja dapat "me'-
nerima kekuasaanNja dengan tidak diftendalikair" airtis r"?ri" ir-pangan".

. ,,Djik_a saja melihat bahrva hak dan kekuasaan penuh itu diberi-kan .kepada satu .rakjat, ataupun seorang radia, kefada satu aristo-krasi, _?!aupg! satu Demokrasl, kepada sitr.r x'eiao3i.n utrupun irtu
Repub-lik, disitulah saja melhat b-enihnja_ Tyrani h;; p;;gfi;h ;;j;terus kepada negara j-ang lebih memberi haiapan".
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Saudara Ketua, apakah kita sesungguhnia telah metrjadari be-
nar-benar bahaja secularisme sebagaimana jang saja kemukakan tadi
itu, selama kita hidup bernegara jang seculair seperti sekarang ini?

Apakah tidak karena secularisme tadi maka makin lama, makin
terasa adanja gedjala-gedjala didalam masjarakat kita dan merosot-
nja nilai-hidup] U"ertati'unja pelanggaran-pelanggaran atas nilai-nilai
hidup oleh orang-orang jang berkuasa dengan setjara cynisch, lalu
diikuti rakjat banjak?

fidakkah pahim secularisme ini jang menjebabkan tambah ber-
kembangnja atheisme dinegara kita?

Saudara Ketua, djika dibandingkan dengan secularisme jang se-
baik-baiknjapun, maka agama adalah masih lebih dalam dan lebih
daoat diterima oleh akal. Paham agama memberikan tudjuan jang
paling tinggi. Setinggi-tinggi tudjuan hidup bagi masjarakat dan
p€rseorangan jang dapat diberikan oleh secuiarisme. tidak melebihi
konsep daripada jang disebut ,,humanity" (prikemanusiaan)! Jang
mendjadi soal adalah pertanjaan; dimana sumber prikemanusiaan
itu? Ada dasarnja? Communisme umpamanja mempunjai konsep
..prikemanusiaan jang berlainan dengan kita. Didalam negara jang
mereka tjita-tjitakan, adanja hak-milik dianggap meianggar asas-asas
prikemanusiaannja, bagi kita adanja hak-milik adalah sjarat mutlal:
untuk prikemanusiaan, karena sesuai dengan fithrah manusia.

Secularisme ladinivah tanpa agama Saudara Ketua, tidak bisa
memberi keputusan djika ada pertentangan pikiran berkenaan de-
ngan konsepsi masjarakat, hidup sempurna dan sebagainia. Perten-
tangan tentang konsep kemanusiaan ini tidak mungkin diselesaikan
dengan paham secularisme jang pada hakekatnja merelatifkan semua
pandang-pandangan hidup. Paham agama adalah sebaliknja. Ia mem-
berikan dasar jang terlepas dari relativitisme. Inilah sebabnia meng-
apa konsepsi ,,humanitv" jang berdasarkan atas agatna, lebih logis,
lebih meliputi dan lebih memuaskan. Paham agama mernberikan da-
sar jang tetap, iang tidak berubah. Segala jang bergerak dan berubah
harus mempunjai dasar jang tetap, harus mempunjai apa jang dina-
makan ,.ooint of reference", titik tempat memulangkan segala sesuatu.
Djika tidak ada dasar jang tetap, maka nistjaja krisis atau bentjana
akan timbul.

Saudara Ketua, tidak ada satupun lapangan-hidup manusia jang
tiapat dipisahkan dari agama atau suatu filsafat-hidup. Kita hanja
dapat memilih diantara dua, paham jang berdasarkan atas agama dan
jang tidak berdasarkan atas agama atau secularisme, ladiniyah tadi.

Secularisme sebagaimana kita lihat, tid-ak memberikan dasar-da-
sar jang kuat bagi kehidupan masjarakat, malah menggojahkan sen-
di-hidup orang-perseorangan dan masjarakat.

Paham agama mempunjai kelebihannja sendiri.
Apa jang dimaksudkan dengan perkataan agama. ataupun reli-

gie?
Saudara Ketua, agan'la itu ialah satu kepertjajaan dan tjara hi-

dup jang mengandung faktor-faktor, antara lain:
Pertjaja dengan adanja Tuhan, sebagai sumber daripada hukum
dan nilaihidup.
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Pertjaja dengan Wahju Tuhan kepada Rasul-Nja.
Pertjaja dengan adanja hubungan antara Tuhan dan manusia,/
perseorangan.
Pertjaja bahwa hubungan ini dapat mempengaruhi hidupnja se-
harihari.
Pertjaja bahwa dengan matinja seorang, hidup rohnja tidak ber-
achir.
Pertjaja dengan ibadat sebagai tjara mengadakan hubungan de-
ngan Tuhan.
Pertjaja dengan Tuhan sebagai sumber dari norma-norma dan
nilai-hidup.
Pertjaja dengan keridlaan Tuhan sebagai tudjuan hidup didalan
dunia ini.
Sungguhpun ada beberapa faktor lagi jang dapat kita sebut, te-

tapi ini sudah tjukup untuk melukiskan dengan terang apa agama
itu, sehingga dapat kita melihat bedanja dengan jang lain. Faktor-
faktor tersebut merupakan pula sifat-sifat jang membedakan agama
dari paham Jang seculair.

Saudara Ketua, apa kelebihan agama daripada segala paham jang
seculair?

Pertama: Agama memberi pada pemeluknja lebih banjak ke-
mungkinan untuk mentjari ilmu pengetahuan dan kebenaran. Spgala
filsafat jang seculair mengakui sebanjak tiga dasar berpikir jaitu:
emperisme, (mazhabul-tadjribah) rationalisme, (mazhabul-a'qly) dan
intuitionisme (rnazhabul-ilhami).

Dasar wahju. revelation ataupun openbaring tidak diakuinja.
Agama lebih daripada itu. Ia mengakui semuanja itu dan menberi-
kan ketentuan jang tegas dimana daerah berlakunja masing-masing.
Oleh karena itulah, agama lebih luas dan lebih dalam daripada paham
seculair.

Kedua: Paham agama meliputi seluruh bagian hidup: Seorang
jang menderita oleh karena ditinggal mati oleh seorang jang dika-
sihi, dapat suatu tafsiran ataupun pendjelasan daripada agama. It1ati-
nja seorang ini ada artinja didalam plan-hidup jang dibentangkan
oleh agama. Begitu djuga penderitaan jang ditinggalkannja. Segala
sesuatu kedjadian itu ada hubungannja dengan jang menguasai alam
ini. Perasaan jang diderita oleh jang ditinggalkan tidak dibiarkan
begitu sadja.

Didalam keadaan demikian agama memberi pegangan hidup jang
harus diikuti. Pendeknja didalam segala lapangan-hidup, pikiran, pe-
rasaan, tindakan dan lain-lain, agama memberi pimpinan.

Tidak demikian halnja dengan paham seculair. Seorang l\Iarx
atau seorang Darwin tidak memberi tempat dalam falsafah hidupnja
kepada pergotrakan jang terdjadi didalam djiwa seorang manusia.
Semuanja ditindjau hanja dari sudut proces alam atau natur sena-
ta-mata. Jang dipentingkan ailalah manusia sebagai ,,group" (collec-
tivity).

Saudara Ketua, kembali pada soal perpaduan antara idee dan
perasaan tadi, agama tidak hanja menguatkan pertjaja delgan
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beberapa adjaran-adjaran jang tertentu. Agama, oleh karena bebe-
rapa sifatnja jang chusus, mempunjai kesanggupan untuk mengge-
rakkan djiwa manusia dan dalam hal ini ternjata berlainan penga-
ruhnja dari filsafat.

saudara Ketua, seorang ahli filsafat dan ilmu djiwa jang terna-
ma, william James membandingkan pengaruh kepertjajaan terhadap
orang Nasrani pada permulaan timbulnja agama Kristen dengan pe-
ngaruh idee-idee humanisme, ,jang diadjukan oleh pengikut filsafat
Stoa.

Mereka kedua-duanjl pertlaja dengan adanja Tuhan. Hanja jang
satu agama, jang satu filsafat. Perasaan dan tenaga bathin jang di
gerakkan oleh agamanja bagi seorang Nasrani berlainan daripada
pengaruh humanisme atas seorang pengikut Stoa, sungguhpun pokok-
pokok kepertjajaan masing-masing banjak jang sesuai. Gerakan bathin
jang chusus ]n_l adalah kelebihan daripada agama karena pengaruhnja
sangat mendalam sehingga meninggalkan bekas.

Gerakan bathin ini, sebagaiman"a kita telah kemukakan, mengu-
atkan pelasaan manusia lebih daripada falsafah, oleh karena memang
agama lebih tjotjok dengan fithrah manusia.

Emile Durkheim, seorang Sosioloog ternama, menggambarkan
hal ini sebagai berikut: ,,Seorang jang pertjaja dengan agama dan
telah mengadakan hubungan dengan Tuhannja, bukanlah seorang
jang hanja melihat kebenaran baru jang tidak dit<etatrui oleh jang
tidak_ pertjaja. orang jang pertjaja itu adalah jang lebih kuat untuk
menderita pertjobaan hidup ataupun untuk menaklukkannja,,.

Saudara Ketua, di Indonesia paham hidup jang menggerakkan
djiwa rakjat adalah agama, agama jang sifat-sifat umumnja telah
saja kemukakan. Dengan sendirinja Asas Negara kita harus berdasar-
kan agama, bukan suatu rangkaian berupa idee jang dianggan dite-
rima oleh umum, sebagai Pantja Sila. Pantja Sila tidak dipertjajai
sebagai agama. Kalaupun ada terumus didalamnja ,,Sila ke-Tuhanan"
sumbernja, backgroundnja adalah seculair. Iadiniyah. tanpa agama.

Ia bukan bersumber kepada salahsatu Wahju Ilahi. Ia adalah
dan ternjata, hasil penggalian. Penggalian dari masjarakat. Ia bukan
satu pengakuan dan penjaksian akan kedaulatan Tuhan dengan se-
gala konsekwensinja atas jang mengakui dengan berupa ketaatan ke-
pada Hukum Ilahi jang positif. Ia hanjalah ,,rasa adanja Tuhan',
tanpa wahju, tanpa konsekwensi; rasa adanja Tuhan, sebagai tjiptaan
manusia jang relatif, jang berganti-ganti.

Terlepas dari soai tempatnja dalam urutan perumusan kelima
sila itu, entah dibawah, entah diatas, jang sudah terang ialah bahrva
ia di.anggap sebagai sumber dari 4 sila-sila jang lain. Ia tidak men-
djadi ,,point of reference", tidak berkeduduka.n jang menentukan
isi dari 4 sila jalg lain sebab ia serndiri tidak mempunjai isi jang
tentu-tentu. Ia relatif, boleh begini, boleh begitu. Itlenurut seenalnja
masing-masing olang jang mau mengisirrja, menurut tjiptaan manu-
sia berganti-ganti. Hubungannja dengan 4 sila-sila jang- liin, sebagai-
m-ana hubungan antara 5 sila itu antara jang satu dengan lain, tidak-
lah terang. Lahirnja sila-sila itupun tidali seientak, tap-r konon kabar-
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nja satu derrii satu dan Sila ke-Tuhanan datang menumpang paling
belakang.

Bagairnanakah Saudara Ketua, Pantja Sila itu akan mendapat
tenaga penggerak djiwa bagi rakjat Indoncsia jang sudah memiliki
ideoiogi agama jang tegas-tegas dan meliputi djiwanja itu? Ia tak da-
pat berkata apa-apa terhadap djiwa rakjat jang beragama. Ia tidak
dapat mentjerminkan apa jang hidup bergelora dalam djiwa masjara-
kat Indonesia.

Maka negara jang didasarkan kepada Pantja Sila jang terang
sudah demikian sifatnja itu tidaklah dapat mendjadi negara jang
betul-betul mentjukupi kebutuhan hidup Indonesia, bukan suatu ne-
gara jang mendjalankan funksinja jang sebenarnja bukan suatu ne-
gara jang sebagai satu institution, jang akar-akarnja njata terhundjant
dalam sanubari Bangsa Indonesia

Oleh penjokongnja sendiri Pantja Sila itu dianggap tidak lebih
dari ,,titik pertemuan" atau ,,gemene deler". Apakah Saudar'a Ke-
tua jang menguatkan pendirian saja bahwa Pantja Sila tidak dapat
mentjukupi sjarat untuk mendjadi state'philosopy dari negara kita?

Saudara Ketua, apa sebenarnja wudjudnja Pantja Sila itu?
Pantja Sila itu, sebagaimana djuga telah dikemukakan oleh pe-

lopornja jang pertama, Presiden Soekarno, adalah lima dasar, ataupun
ideen, jang dianggap tersebar diantara golongan-golongan jang terda-
pat di Indonesia. Ideen ini menurut kesan kita, dianggap oleh pendu-
kungnja kalau tidak seluruhnja terdapat pada tiap-tiap golongan,
sedikitnja sebagian terdapat pada semua golongan. Aliran Komunis
umpamanja, tidak pertjaja dengan Tuhan, walaupun mereka mene-
rima Pantja Sila itu sebagai asas negara. Ini sudah suatu kelemahan
jang .prinsipiil. Tiap-tiap idee, tiap-tiap paham, tiap-tiap tjita-tjita.
tiap-tiap tudjuan, djika didjadikan dasar hidup - dalam hal ini dasar
hidup bangsa kita - adalah suatu hal jang maha penting jang harus
dipertjajai, ditaati, diresapkan betul-betul dalam sanubari bangsa kita.
terutama jang menerima dan jang bergiat menjokongnja untuk ditja-
dikan Dasar Negara. Djika tidak demikian, ini berarti kita tidak dju-
djur terhadap asas Dasar Negara kita.

Menurut aliran Komunis, Tbhan itu tidak ada. Bagaimana mere-
ka menerima sesuatu dasar jang adanja tidak dipertjajainja, bahwa
sikap demikian itu, jakni dibiarkannja Pantja Sila diterima sebagian
dan ditarik jang lainnia, ataupun hanja diterima tetapi tidak dipertja-
ja, dapat terdjadi oleh karena Pantja Sila iiu hanja 5 idee jang di-
kernukakan sebagai titik pertemuan. Tidak dikemukakan ,,volgorde"
dari Siia jang lima inil

Tidak dikemukakan ,,relationship of interdependence" dari sila
jang lima ini!

Tidak dikemukakan jang mana dari sila-sila itu sumber asal da-
ripada jang lain. Atau apltafr sila-sila jang lima itu mempunjai lima
sumber pula? Tidak pula diterangkan apa norma-norma jang mengisi
tiap-tiap sila tadi.

Oleh sebab keadaan jang tidak terang ini, oleh sebab kekurang-
an-kekurangan tadi, maka mungkinlah Pantja Sila itu diterima dan
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disokong oleh suatu golongan jang sudah terang tidak pertjaja de-
ngan paiing sedikit satu daripada sila-sila itu. Dengan kata lain di-
kalangan jang menjokong Pantja Sila sendiri belum ada persetudju-
an tentang apa Pantja Sila itu sebenarnja.

Memang tak seorangpun jang menjangkal bahwa dalam Pantja
Sila itu terumus idee-idee jang baik. Tetapi keterangan-keterangan
iang kita dapat dari penjokong Pantja Sila itu sendiri, menundjuk-
kan bahwa mereka itu sendiri tidak dapat menentukan apa isinja jang
sebenarnja, apa urutan (volg-ordenja), apa asalnja, apa nucleus (in-
tinja) dan apa hubungannja, interdependencenia satu sama lain. Oleh
karena ini tidak terang maka kesulitan-kesulitan akan terus mendja-
lar. Oleh karena asas negara kita itu harus terang dan tegas agar
dapat membimbing bangsa kita, maka sulitlah bagi golongan kami
untuk menerima sesuatu jang tidak tegas.

Sifat tidak tegas ini djuga disebabkan oleh Pantja Sila sendiri.
Pantja Sila itu adalah suatu abstraksi, suatu "pure consepts" jang da-
lam kenjataan tidak bisa berdiri sendiri. Kita dapat membandingkan-
nja dengan angkat-angka jang kita pakai. Angka 5 umpamanja da-
lam realiteit tidak berdiri sendiri. Dalam kenjataan kita hanja dapat
menemui umpamanja 5 kuda. 5 kursi, 5 orang, 5 kapal dan seterusnia.
Djadi angka 5 ini dalam realiteit selamanja tergabung dengan suatu
ikatan substantie. Demikian djuga Pantja Sila sebagai "pure con-
cepts" kalau hendak mendjadi realiteit, mesti mendjadi satu dan tak
dapat dipisahkan dari norma-norma dan hubungan-hubungan posi-
tief jang mendjadi substansinja.

Bila berdiri sendiri, ia bukan realiteii, tidak berwudjud apa-apa.
Saudara Ketua, tetapi Pantja Sila tidak akan mau mentjari subs-

stansi atau mengakarkan dirinja pada salah satu ideologi jang su-
dah ada. Ia mau tetap berdiri sendiri. Sebab kalau ia mengakarkan
diri. Pantja Siia itu akan mempunjai tjorak satu ideologi jang tentu.
Entahlah tjorak Islam atau tjorak Kom,unisme. Tapi, memilih tjorak
dan isi itu benarlah jang dipantangkan oieh Pantia Sita itu. 

-

Pantja Sila mau tetap netral.
Memang raison d'6tre-nja Pantja Sila, alasan untuk adanja Pan-

tja Sila itu sendiri, adalah mau netral.
Pantja Sila mau berdiri netral, diatas semua ideologi jang ada.

Berdiri netral, demikian tinggi diatas segala-galanja, diatas segala
-iang bergelora dalam sanubari manusia Indonesia, sehingga ia tidak
mendapat akar samasekali dalam kalbu rakjat.

Pantja Sila ingin terus netral tanpa warna.
Kalau ia mernilih salahsatn warna, salahsatu ideologi ia akan

bertjorak. ia tak akan netral lagi, raison d'6tre-nja sebag:ai gemene
deler sebab hidupnja tak ada lagi, ia bukan Pantja Sita lagi. -

Lantaran itu Pantja sila akan tetap tak mau nenanggalkan ne-
tlalitetnja, tak mau menerima saiahsatu substantie jang positif. Lan-
taran itu ia tetap mau berdiri sendiri sebagai ,,puie ioncepts". se'
!.tg."i ,:pgre concipts" jang berdiri sendiri ia-tak'merupakan satu rea-
liteit dialam positif.

Lantaran itu Pantja Sila tak dapat berrvudjud apa-apa.
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Rupanja Saudara Ketua, asal tetap ada, sebagai Pantja Sila, biar-
lah tidak berrvudjud.

Inilah satu tragik jang dihadapi oleh Pantja Sila jang seculair
(ladiniyah) dan netral. Djika demikian, bagaimanakah Saudara Ke-
tua, Pantja Sila itu dapat didjadikan Dasar Negara?

Itulah sebabnja, sebagaimana jang saja katakan pada permulaan
keterangan ini; Pantja Sila sebagai falsafah negara itu bagi kami
adalah kabur tak bisa berkata apa-apa kepada djiwa umat Islam jang
sudah mempunjai dan sudah memiliki satu ideologi jang tegasr te-
rang dan lengkap dan hidup dalam kalbu rakjat Indonesia sebagai
tuntunan hidup dan sumber kekuatan lahir dan bathin, jakni Islam.

Dari ideologi Islam ke Pantja Sila bagi umat Islam adalah iba'
rat melompat dari bumi tempat berpidjak, keruang hampa, vacuum,
tak berhawa. Betul, demikianlah ibaratnja, Saudara Ketua.

(w)
Saudara Ketua, saja ingin inenjampaikan seruan jang sungguh-

sungguh kepada Saudara-saudara jang mendukung Pantja Sila.
Sila-sila jang Saudara maksud ada terdapat dalam Islam. Bukan

sebagai pure concepts jang steriel, tetapi sebagai nilai-nilai hidup
jang mempunjai substansi jang rieel dan terang. Dengan menerima
Islam sebagai filsafat negara, Saudara-saudara pembela Pantja Sila
sedikitpun tidak dirugikan apa-apa. Baik sebagai pendukung Pantja
Sila, atau sebagai orang jang beragama. Malah akan memperoleh satu
state-philosophy jang hidup berdjiwa, berisi tegas dan menganCung
kekuatan.

Tak ada satupun dari lima sila jang terumus dalam Pantja SiIa
itu, jang akan terluput atau gugur, apabila Saudara-saudara meneri-
ma Islam sebagai Dasar Negara.

Dalam Islam terdapat kaedah-kaedah jang tentu-tentu, dimana
pure concepts dari sila jang lima itu mendapat substansi jang rieel,
mendapat djiwa dan roch-penggerak.

Kepada Saudara-saudara jang memadjukan Sosial-Ekonomi seba-
gai Dasar Negara, saja berseru, dalam Islam Saudara-saudara pasti
akan bertemu dengan konsep Sosial-Ekonomi jang progressif.

Saudara Ketua, Islam adalah satu agama, satu agama jang hidup
dalam sebahagian terbesar dari rakjat Indonesia. Bukan itu sadja,
Islam adalah satu iCeologi. Islam bukanlah semata-mata satu aga:rta
dalam arti hubungan manusia dengan Tuhan. Islam mengandung dua
unsur. Unsur hubungan manusia dengan Tuhannja dan unsur hubung-
an manusia dengan sesama machluk. Unsur 'ibadah dan mu'amalah.

Unsur jang kedua ini meliputi hidup orang perseorangan, keke-
luargaan dan hidup kenegaraan.

_Dalam menghadapi soal kenegaraan seperti Undang-undang Da-
sa_r- Negara, dengan sendirinja kita terutama berhadapan dengan
adjaran-adjaran Islam jang tersimpul didalam unsur jang kedua ta-
di, jakni unsur mu'amalah.

Orang barangkali bertanja-tanja bagaimanakah Islam dapat me-
ngatur negara_jang modern ini jang harus menghadapi 1001 matjam
soal jang berbelit-belit?
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Untuk menghilangkan kervas-wasan jang denrikian itu, dapat sa-
ja tegaskan bahwa orang tidak usah bertanja bagaimana kiranja tja-
ra membuat begroting menurut Islam, deviezen.regeling menurut
Islam, mengatur lalu-lintas dan jang sematjam itu.

Islam tidaklah mengatur 1001 hal jang bersifat detail dan tech-
nis seperti itu, jang bisa berubah-ubah menurut keadaan dan keper-
luan djaman. Islam memberikan kepada kita d.asar-dasar pokok jang
sesuai dengan fithrah manusia, jang abadi dan tidak berubah, jang
bisa berlaku disemua tempat dan semua djaman, baik didjaman da-
hulukala, maupun didjaman modern.

Islam mempunjai satu kaedah, jaitu jang rnengenai soal 'ibadah,
jakni hubungan manusia dengan Tuhan; ,,semua terlarang, ketjuali
jang diperintahkan. Dan apa jang mengenai hidup keduniaani ,,s€-
mua boleh, ketjuali jang terlarang" Menurut istilah jurisprudensi
Islam, kaedah ini dinamakan;,,Al-baraatul-ashlijah".

Islam memberikan dasar-dasar pokok untuli mengatirr hidup ke-
duniaan jang bersifat abadi. Lain daripada itu ia menerangkan ba-
tas-batas (hudud) jang boleh dan jang tidak boleh, batas-batas pa-
tut dan jang tak patut; batas-batas mana tak dapat tidak harus di-
indahkan oleh manusia untuk keselamatan dan kesedjahteraan
manusia sendiri, baik pribadi maupun masjarakatnja.

Disamping kaedah-kaedah jang sudah ditetapkan dan beberapa
batas-batas jang perlu diindahkan untuk keselamatan manusia sen-
diri, maka terbukalah bagi manusia bidang jang amat luas untuk
mengambil inisiatif mempergunakan ratio atau idjtihadnja dalam
semua lapangan hidup, sesuai dengan kemadjuan serta tuntutan
ruang dan waktu. Agama, dalam bidang ini baru mentjampuri apa-
bila dalam usaha-usaha dan tindakan-tindakan atas dasar idjtihad
dan ratio, akan terbentur kepada batas-batas moral keadilan, prike-
manusiaan, jang sudah ditetapkan oleh agama.

Saudara Ketua, semua kaedah-kaedah itu akan bertemu satu-
persatu tiap-tiap kali kita membahas sesuatu soal jang harus kita
muat dalam Undang-undang Dasar kita nanti, tentang soal hak-hak
asasi, bentuk negara, dasar sosial dan ekonomi dan lain-lain.

Saudara Ketua, timbul pertanjaan. Apakah sekarang negara
jang berdasarkan Islam seperti itu satu negara theokrasi ?

Theokrasi adalah satu sistim kenegaraan dirnana pemerintahan
dikuasai oleh satu priesthood (sistim kependetaan) jang mempunjai
hierarchie (bertingkat-tingkat) dan mendjalankan demikian itu seba-
gai wakil Tuhan diCunia. Dalam Islam tidak dikenal priesthood sema-
tjam itu.

Djadi negara jang berdasarkan Islam bukanlah satu Theokrasi.
Ia negara demokrasi.

ti bukan pula seculair seperti jang saja uraikan lebih dahulu.
Ia adalah negara demokrasi Islam. Dan kalaulah Saudara Ke-

tua orang hendak mernberi nama jang umum djuga, maka barang-
kali negara jang berdasarkan Islam itu dapat disebut "Theistic De-
mocracy".

Saudara Ketua, saja mengharapkan, Fraksi kami akan menda-
pat kesempatan jang luas, baik dalam Sidang Panitia Persiapan Kons-
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titusi clan Komisikomisi selandjutnja, untuk mengintrodusir kaeciah-
kaedah jang saja maksudkan tadi itu.

Saudara Ketua, disini saja mentjoba mengintrodusir hanja bebe-
rapa sadja dari kaedah-kaedah Islam itu dalam garis besarnja.

Saudara Ketua, kita mengatakan bahwa ada pada bangsa kita
nilai-nilai hidup jang baik-baik seperti nilai tolong-menolong. Kalau
orang tidak mau mengatakan, bahrva Islamlah jang mulai menga-
djarkan nilainilai jang baik itu, maka njatalah bahwa Islarn telah
berdjasa dalam memeliharanja.

Memang Islam sedjak mula lahirnja tersimpul dalam sabda Na-
bi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam: Bu'istu li-utammima-ma-
karimal-achlaq; ,,Aku diutus oleh Atlah untuk menjerpurnakan ni-
tai-nilai achlak jang baik". Nilai-nilai jang baik itupun ketika Nabi
diutus adalah peninggalan darindjaran Nabi-Nabi jang terdahulu
sebagaimana diwahjukan oleh Tuhan kepada mereka. Oleh sebab itu
maka didalam kita sekarang hendak menentukan Dasar Negara,
kita semua memang bermaksud memelihara uitai-nilai jang baili di
dalam bangsa kita.

Maka djikalau Islam mendjadi Dasar Negara, dengan sendiri-
nja dia segera akan melihat dan memeriksa, apa nilai-nilai jang sudah
ada dalam masjarakat.

Islam misalnja, segera melihat. bahwa pada bangsa kita ada ni-
lai kesukaan tolong-menolong. Ini Saudara Ketua, sebagai tjontoh
jang sederhana dan jang mudah diraba terdapatnja pada bangsa kita.
Islam segera akan berseru; nilai ini harus dipelihara dan dipupuk.
Sebab Saudara Ketua, ini termasuk adjaran Islam.

Saja ingin menegaskan suatu perintah agama. Sebagaimana ter-
sebut dalam Al-Qur'ani ,,Ti 'awanu alal-birri wat-taqwa". Artinja
bertolong-tolonglah kamu dalam kebadjikan dan dalam berbakti ke-
pada Tuhan. Ini bahagian jang positifnja.

I\taka manakala timbul gedjala-gedjala jang negatif pada bang-
sa kita, umpamanja pada saat-saat sekumpulan manusia sesak nafas
sehingga memungkinkan timbulnja nafsu-uafsu jang angkara murka
dan bersekutu untuk berbuat sesuatu kernungkaran, Islampun datang
dengan tegorannja, sebagaimana terdapat dalam AlQur'an; ,.wala ta'a-
wanu 'alal itsmi wal 'udwan". Artinja: ,,Djangan kamu bertolottg-to-
longan atas dosa dan bermusuh-musuhan".

Satu lagi Saudara Ketua, misalnja kita dapati pula satu nilai
baik jang kita banggakan adanja didalam diri bangsa kita, jaitu; nilai
demokrasi atau. musjawarah,

Islam berkata; nilai musjawarah ini dalam mengatur hidup, baik
daiarn masjarakat ataupun dalam hidup kenegaraan harus dipelihara
dan dihidup-suburkan. Sebab, adalah satu ketentuan dalam adjaran
Islam supaja dalam mengatur ul'usan, jang mengenai orang banjak
itu, sipenguasa harus memperoleh keridlaan daripada orang jang di
aturnja dan harus ia memusjawaratkan segala sesuatu jang mengenai
perikehioupan dan kepentingan rakjat jang banjak. Ada peraturan
3ang tegas jang berbunji; ,,'Wa-sjawirhum fil amri" (bermusjawarah-
lah karnu dengan mereka didalam urusan jang mengenai diri mereka).
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Ini satu ketentuan. Lebih tegas lagi Saudara Ketua. suatu perin-
tah agama jang dengan sendirinja diiasakan oleh orang jang beriman
mempunjai sanksi agama.

Dan djikalau kita katakan bahwa dernokrasi atau musjawarah
itu mendjadi salahsatu sokoguru dalam pembinaan negara kita, maka
djusteru dalam soal ini pula terdapat banjak sekali tjontoh jang di-
berikan oleh Nabi Besar Muhammad sallallahu 'alaihi rvasallam dan
p:ua sahabatnja, pada masa seluruh dunia pada waktu itu tenggelam
didalam alam despotisme, feodalisme, oligarchie dan diktatur. Tjon-
toh-tjontoh itu mudah akan didapat oleh orang-orang jang mau mem-
batja literatur Islam.

Saudara Ketua, ada lagi satu nilai baik jang terdapat pada bangsa
kita, jaitu bangsa kita mentjintai tanah'airnja. Dan tjinta tanah-air
dan bangsa itu memang fithrah manusia.

Nilai inipun harus dipelihara dan dipupuk. Apa kata Islam ten-
tang nilai ini? Al-Qur'an mendjawab demikian: ,,Wa dja'alnakum sju-
?uban wa qabaila lita'arafu", jang maksudnja: ,,Kami djadikan kamu
berbangsa-bangs'a dan bersuku-suku bangsa, agar kamu kenal-me-
ngenal jang menirnbulkan harga-menghargai, memberi dan menerima
serta tolong-menolong".

Ajat ini tegasnja mengakui adanja kebangsaan. I\lalah lebih te-
liti disitu disebutkan, bahwa kebangsaan itu tidak usah melenjapkan
suku-suku bangsa. Dan malah ajat itu menundjukkan hikmah Tuhan
mengadakan bangsa dan suku bangsa. Jakni supaja dengan demiki-
ar'. terdjadi kenal-mengenal dan harga-menghargai.

Perasaan kebangsaan seperti saja katakan diatas termasuk fith-
rah manusia. Islam dalam seluruh adjarannja senantiasa memperha-
tikan apa jang mendjadi fithrah manusia. Maka tidak heran apabila
kit-a mendengar ajat tadi dengan sengadja menegaskan bahwa 

-bang-

sa-bangsa dan suku-suku bangsa itu didjadikan untuk tudjuan jang
baik, jang ringkasnja bekerdjasama. Dan dengan sendirinja Iilam
memelihara tjinta tanah-air dan bangsa sebagai nilai jang baik dan
sesuai dengan fithrah nanusia.
- Ini bahagian positifnja saudara Ketua, jang Islam menghadapi-

nja dengan tegas.

- Disamping itu Islampun telah lebih dulu melihat dan rnengetahui
adanja b_ahagian- j_ang 

-negatif daripada nilai tacti. Jaitu tjinti bang-
sa, atau katakanlah kebangsaan, -jang berlebih{ebihan. jarig biasanjl
merosot menimbulkan ketjongkakan dan kesombongan bangsa, chair-
vinisme, racialisrne dan xenophobiel

- . sehingga satu bangsa rnerasa dirinja lebih trnggi dan lebih mulia
dari bangsa atau suku bangsa jang lain.

sudah lebih dahulu diketahui itu oleh Isiam. sebab itu maka ajat
tadi jang berbunji:

1x, & iq6,>, tp:(i.,Fg ; (,r:_L fU*;
'(= tt i j p'1 t€*n-tl,;1 .'f\ii
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a.

Bukan berhenti sampai disitu sadja, melainkan segera diikuti dengan
peringatan Tuhan jang maksudnja: ,,Walau berapapun anggapan sa-
lahsatu diantara kamu akan dirinja lebih mulia dari jang lain, pada
hakekatnja jang termulia diantara kamu hanjalah orang Jrng paling
bertaqwa kepada Tuhan dan jang berbuat kebadjikan"; ,,Inna akra-
makum'indallahi atqa'kum".

Saudara Ketua, satu nilai lagi jang baik djuga terdapat pada
bangsa kita, jaitu tjinta kemerdekaan. Tjinta kemerdekaan ini teruta-
ma kentara sekali sesudah kita merdeka dhn berdaulat. Tjinta ke-
merdekaan suatu fithrah jang berdjalin dengan tjinta tanah air.

Tjoba kita melihat Saudara Ketua, bagaimana tjinta kemerdeka
an itu tatkala kita belum merdeka. Tiga ratus tahun lamanja bangsa
kita didjadjah oleh Belanda.

Islam memelihara nilai tjinta kemerdekaan ini, membangkitkan
serta mengobarkan nilai itu dimana-mana ia belum tumbuh. Andai'
kata ada satu bangsa jang karena pendjadjahan mendjadi mati dji'
wanja dan mau tunduk sadja diperlakukan sewenang'wenang, bangsa
jang demikian itu akan dibangkitkan djiwanja oleh Islam untuk me-
lawan, memberontak berperang terhadap pendjadjahan koionialisme.
Dengan tegas Al-Qur'an mengenai jang demikian ini berkata:

;ixu'Ji{. jj,Lib' 3\jl,$t"61,
att. ttl

' - til

IUJ'iJ"i;
f.. ''J "

(= *. = /rl v
Jang maksudnja; ,,Diidjinkan untuk berperang bagi mereka.jang

diperlak[kan seweirang-wenang. Allah berdjandji _akan memberi ke-

*^.nang"tt kepada mer"eka, iak"i mereka jang teiah disingkirkan dari
tanah airnja dengan sewena!8-wenang."

Satu fagi Sa-udara KetuJ dan djika kita mau menghitung- lagi
satu nilai, jing mestinja terdapat pada djiwa bangsa kita ialah kesu'
kaan merir6eti iang lemah. Nilai inipun seperti nilai-nilai baik jang

saja sebutkan tidi lan berbagai lagi-nilai jang lain, mesti rljPelihara

djirga oleh adjaran Islam. Malah Islam, dengan adjaran'adjarannja
niefifangkitkai kemauan jang spontaan untuk membela jang lemah.
Adakah Saudara Ketua, aitSaian mengenai hat itu lebih tegas dari'
pada apa jang dikatakan oleh Qur'an?

Begini Qur'an berkata:

t'. "\-lt-!oy-
, )r)\;

'{t;
L;J'

(=.ro=,[--^!,; WJi'J b\J J;r;



Bukan semata.mata menjuruh membela orang jang lemah dengan
arti jang biasa, akan tctapi Islam mengadjak mengangkat sendjata
dan mempertaruhkan djirva untuk melepaskan kaurn lemah daripada
tindasan jang tadinja sudah tidak berdaja dan tidak dapat berbuat
apa'apa ketjuali mengeluh dan merintih dan hanja dapat berkata:
,,Ja Tuhan kami, singkirkanlah kami dari negeri tempat kami diper-
lakukan oleh sipenguasa dengan sewenang-wenang".

Saudara Ketua, djika sekarang orang sering-sering menjebut
memberantas penindasan, atau pemerasan manusia atas manusia, ja-
itu jang biasanja lebih populer dikenal dengan utjapan dalam bahasa
lain: ,,exploitation of man by man" itu, maka sedjak 14 abad jang
lampau Islam sudah meletakkan muiai membela dan melindungi sile-
mah berupa perintah jang setegas-tegasnja seperti tersebut dalam
ajat Qur'an tadi. Hati orang jang beriman, dengan sendirinja akan
bergerak oleh perintah agamanja taCi untuk melaksanakan tugas
itu, walaupun dengan mempertaruhkan djiwanja, andaikatapun tidak
ada propaganda dari luar jang mengadjaknja.

Maka oleh karenanja umat jang beriman mustahil akan mem-
biarkan suatu peninCasan dan exploitasi atas orang lain. apalagi atas
dirinja sendiri.

Perintah jang diadjarkan Islam tadi Saudara Ketua, itulah pe-
rintah jang tersimpul dalam kata ,,Al-Cjihad". Dan kata Al-djihad
ini sudah tjukup populer daiam kalangan bangsa kita, terutama ka-
rena andil jang telah diberikan umat Islam dalam perdjuangan ke-

, merdekaan jang baru lalu. Pemimpin-pemimpin kita Saudara Ketua,
sebenarnja tahu akan pengaruh kaliniat djihad itu dalam hati-sanu-
bari rakjat kita.

Oleh karena itu, baik oleh pemimpin-pemimpin jang pertjaja
atau jang tidak pertjaja, seruan kalimat Djihad itu dipakai untuk
rnenggerakkan djiwa dan raga rakjat untuk berperang rnengusir pen-
djadjah dalam revolusi kemerdekaan kita. Hasilnja sudah kita sama-
sama saksikan. Seruan perang tersebut tidaklah akan sebesar itu ha-
silnja, andaikata semangat berdjihad itu sudah tidak berakar lama
dalam kalbu rakjat. Jaitu rakjat jang dibawah pimpinan para ularna,
diadjar oleh agamanja, ,.berdjihad fi sabilillah'l

Satu lagi Saudara Ketua, ada satu nilai jang terdapat pada bang-
sa kita. Jakni, nilai tidak mementingkan diri sendiri dan kesediaan
hidup dan memberi hidup.

Islam berkata: Niiai ini harus dipelihara baik-baik dan dihidup-
suburkan agar semua lapisan masjarakat dapat sama-sama merasakan
kemakmuran hidup. Dan dimana bertemu dengan manusia jang di
per.rgaruhi oleh nafsu-tamak dan rakus dan hendak memperkaja diri
dengan menumpukan harta, mas dan perak sekedar untuk dilihat dan
dihitung-hitung untuk kesenangan diri sendiri dengan tidak menga-
tjuhkan masjarakat diselilingnja, maka dengan tegas pula Islam nlen-
tjegah dan memberantas nafsu jang deniikian itu. jang dalam bahasa
lain lebih populer disebut dengan kapitalisme.
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Islam dengan tegas mengantjam orang jang demikian:

,b eVHt ; t4' J,-^,), jilK u {,;
' (= *r = 4-Jrr ) ;i."lL 'A',fr 

ilJtV'/ , ,fJ ' '
,,sesungguhnja mereka jang *.nu.puk-menumpukkan mas dan

perali dan tidak mempergunakannja pad_q {jalan tralal peringatkanlah
pada mereka akan azab jang sangat pedih" (Taubat).- 

Islam berkata tiap-tiap seseorang berhak untuk memiliki harta.
Hak milik itu adalah sefagian dari fithrah manusia pula. Tetapi
Islam menegaskan disamping hak untuk memiliki harta, terletak ke-
wadjiban jang harus dipenuhi oleh pemiliknja'-Jakni: 

Islam berkata dengan tegas, bahwa harta jang dimiliki ha-

rus memantjarkan faedah dan manfaat bagi golongqn jang -tidak me-

milikinja (hive.not). Harta dan milik tidak boleh ditumpuk sekedar
untuk memuaskan nafstl kemewahan sendiri. Harta itu harus dima-

sukkan kedalam proses produksi untu-k mempertinggi kemakmuran
sehingga lebih merata untuk rakjat banjak.

frigi umat jang beriman, teguran dan pe_tundjuk Islam itu-.di.
rasakati sebagai 

-tuntunan jang langsung dari liahi, iang harus dita-
'atinja dan dilaksanakan sebagai seorang ,anggota masjarak-at,fjt-
hadap kesedjahteraan masjarakat mana ia bertanggung-djawab. Oleh
karena itu, bila dia mendengar istilah jang lebih populer seperti is'
tilah-istilah; ,,Hak milik mempunjai funksi sosial", maka pengertian
kata-kata jang demikian itu bagi mereka dirasakan lebih mendalam
dari sekedar perumusan kata-kata dalam Undang-undqng, sebab- su-

dah lebih dahulu agamanja sendiri telah mengadjarkan demikian
kepadanja.- 

Achirnja, disamping ada banjak nilai-nilai jang lain lagi, terda-
pat pula dii<alangan bangsa kita satu nilai jang berharga, jaitu nilai
toleransi antara pemeluk'penreluk agama'

Dimana ini sudah ada, Islam berkata: Ini harus dipelihara dan
disuburkan baik-baik. Ditegaskan; satu kaedah atau prinsip tidak ada
paksaan dalam agama".

(=t01=a#

Iman dan kepertjajaan itu adalah kurnia Ilahi jang dimiliki olch
tiap-tiap perseorangan jang mentjarinja dengan kesungguhan hati.

Makar setelah nierr€gaskan kemerdekaan memeluk agama ini, Is'
lam berkata, bahwa adalah kewadjiban tiap-tiap orang jang beriman
supaja memper'tahankan kemerdekaan crang menjembah Tuhan. Ma-
lah Saudara Ketua, lnempertahankan kemerdekaan menjembah Tu-
han ini, bagi seorang jang beriman, bukanlah sekedar bunga bibir.
Toleransi jang diadjarkan oleh Qur'an terhadap golongan aga:na,
bukanlah sernata-mata toleransi jang negatif, akan tetapi toleransi
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jang mewadjibkan tiap-tiap penreluknja untuk bet'djuang. maialt
memoertaluhkan tijiwanja dimana perlu untuk melldjunctjung ke-
merdekaan beragama, bukan bagi agama Islam sadja, akan tetapi
oluga baql agama-agama jang larn. agama-agama Ahli Kitab. Jakni
memperlindungi kemerdekaan menjembah Tuhan dalam geredja. bi-
ara, sinagoog dan masdjid dimana disebut nama Allah.

Demikian ketentuan jang tegas jang diberikan oleh Islam sebagai
pegangan bagi pengikut-pengikutnja.

U'C'; --1# fr.Wu- uJ' i!' C 
:* ;;

I=. =t,) F^,ir V,j;4u,3.,'ru;
Kita tahu, bahwa ketjintaan kepada agama masing-masing itu

tempo-tempo bisa menimbulkan ta'asub agama atau fanatisme jang
berlebih-lebihan. Oleh karena itulah Islam didalam adjarannja ten-
tang ini amat tegas dan terang untuk menghindarkan jang demikian
itu.

Demikian Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam memberi-
kan tjontoh jang njata-njata bagaimana harus bersikap tolerant ter-
hadap pemeluk-pemeluk agama lain didalam negara jang dalam pim-
pinannja.

Bagaimana kata Beliau dihadapan kaum Ahli Kitab, jakni pemeluk
agama Nasrani dan Jahudi diwaktu itu; ,,Aku diperintah (oleh Tu-
han) supaja berlaku adil terhadapmu. Allah adalah Tuhan kami dan
Tuhanmu. Bagi kami amalan kami. Bagi kamu amalan kamu. Tak
ada persengketaan agama diantara kami dengan kamu. Allah djuga
jang akan mempertemukan kita dan kepadaNja-iah kita kembali se-
muanja".

"{;

oi ,*>
6Gl 6, "fr;;v';iiJ''ff Ji:t li;

'dj'd] "ff ;\J,''{=t,'{JG, 
-

(=ro = cs2rlr; A'
Demikian, dengan sungguh-sungguh dan njata, Islam meletakkan

dasar achlak jang baik dasar toleransi jang positif kepada orang se-
sama beragama, malah meletakkan- tanggung-djawab untuk mempel'-
tahankan kemerdekaan beragama itu.

Demikian keluasan dan kebesaran djiwa jang harus dimiliki oleh
tiap-tiap orang jang menganut agama Islam sebagai pedoman hidup-
nja, jang harus dibuktikannja dalam kehidupan sehari-hari, sebagai
satu nilai jang dianggapnja sutji.

Dan kalau dalam negara kita ini mendjadi persoalan bagaimana-
kah mendjaga kemerdekaan beragama dan kalau dalam negara ini
dimana terdapat dua tiga aliran-aliran agama hendak ditanamkan
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dan dihidup-suburkan dasar-dasar keragaman hidup antara agama,
maka terang dan njatalah bahwa jang demikian itu dapat ditjapai de'
ngan menegakkan dan menjuburkan kalimah Allah ini; jang sudah
ditebarkan benihnja didalam kalbu sebahagian besar daripada bangsa
kita.

Saudara Ketua, nilai ini dirasakan oleh umat Islam sebagai nilai
jang sutji jang mendjadi pedoman dan pegangan-hidup baginja.

Djauh lebih kuat dan berakar daiam kalbu mereka dan lebih
mampu untuk mendjaga kemdrdekaan beragama dan menghidup'su'
burkan keragaman-hidup beragama, daripada perumusan satu pure-
concepts, sila ke-Tuhanan Jang Maha Esa, jang dirasakan oleh mereka
sebagai satu perumusan kata-kata jang steriel dan hampa.

Saudara Ketua, alangkah banjaknja lagi nilai-nilai baik jang ter'
simpan dalam tubuh bangsa kita, jang menurut kami, adanja berasal
dari adjaran agama Islam jang dipeluk oleh kebanjakan bangsa kita.

Apa jang saja telah kemukakan diatas hanja beberapa sadja. Apa
kesimpulan jang dapat diambil dari uraian tadi itu?

Kesimpulannja ialah, bahwa pertama-tama Islam telah lebih dulu
menanamkan dan menghidup-suburkan pelbagai nilai baik dan ber-
akar kuat dalam keseluruhan adjarannja, jang bersumber kepada
Tauhid.

Tauhid jang berarti pertjaia akan adanja Tuhan jang diagung-
kan, menjebabkan rakjat kita dalam diri masing-masing menjimpan
perasaan Taqwa kepada Tuhan.

Tuhan baginja jang paling berdaulat, berdaulat diatas semua
kedaulatan-kedaulatan duniawi.

Saudara Ketua, negara adalah alat, atau jang kita namakan in-
stitution. Negara dengan perundang-undangan dan alat perlengkap-
annja mengatur berdjalannja hukum, untuk keselamatan dan kese-
djahteraan negara dan rakjat. Adapun jang dinamakan staatsbewust
itu sebenarnja, ialah ketaatan kepada peraturan-peraturan negara.

Sampai sekarang Saudara Ketua, kita sudah 12 tahun bernegara
merdeka.

Berapakah sesungguhnja, banjak djumlah rakjat kita jang sudah
mengetahui peraturan-peraturan negara itu terutama misalnja Un-
dang-undang Hukum Pidana, atau kitab K.U.H.P., sehingga dapatlah
tertjegah rakjat itu melakukan perbuatan pidana.

Tetapi rakjat kita Saudara Ketua, sudah tahu, sebelum adauja
K.U.H.P. didjaman kolonial atau didjaman kemerdekaan ini, apa jang
didalam bahasa umum disebutkan istilah ,,halal dan haram", satu

' istilah jang terang berasat dari adja.ran Islam.
Maka Saudara Ketua, mereka mendjauhi sesuatu perbuatan pi

dana, bukan terutama disebabkan oleh karena mereka m'engetahui
apa-apa jang tersebut didalam K.U.H.P. itu. Akan tetapi disebabkan
oleh karena agamanja sudah lebih dulu menentukan batas antara jang
halal dan jang haram, batas antara jang boleh dan jang tak boleh,
batas antara jang patut dan tak patut. Dan keta'atan mereka kepada
hukum-hukum itu bersumber kepada Tauhid kepada pengakuan akan
dan ketaatan kepada Kedaulatan Tuhan, Kedaulatan jang mutlak.
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. Kita mesti bersjukur Saudara Ketua, bahwa kita mempunjai rak-
jat jang telah memusatkan prikehidupan lahir dan bathinnja, kepada
pengakuan akan dan ketaatan kepada Kedaulatan Tuhan jang mutlak
jang mengatasi semua kedaulatan itu. Sehingga mereka itu dapat me-
nuntun dirinja sendiri sebagai manusia jang bebas merdeka dan jang
bertanggung-djawab, atas keselamatan dan kesedjahteraan diri, kelu-
arga dan masjarakat serta negaranja.

Alangkah susahnja Saudara Ketua, sekiranja untuk mendjaga
tingkah-laku dan tindakan-tindakan puluhan miljun rakjat itu, jang
bertebaran diseluruh tanah afu, dari pinggir pantai kegunung-gu-
nung, hanja dapat dilakukan dengan kekuatan polisi, djaksa dan pen-
djara, untuk menegakkan hukum.

Pada achirnja Saudara Ketua, jang dinamakan state-philosophy,
atau Dasar Negara itu, ialah satu dasar jang mampu membangunkan
djiwa dan membina rakjat lahir dan bathin, sehingga mendjadi satu
bangsa jang berachlak, bangsa susila kata orang sekarang, jang da-
pat mengatur diri sendiri, tanpa setiap waktu harus ditindaki oleh
aparat-aparat negara.

Maka Saudara Ketua, hanja satu state-philosophy jang berpusat
kepada kepertjajaan dan ketaatan kepada Kedaulatan Tuhan 

-jang

mu]lak_sebagai-sumber hukum dan nilai-nitai hidup itulah, jang dapat
melakukan funksi jang demikian.

Tentang Kedaulatan Tuhan ini.sebagai ,,gravitational centre,', su-
dah pandjang lebar dikupas oleh saudara sefraksi saja saudara osman
fqDny pada t.lSSul 21 Mei tahun 1957, dalam Sidang Pleno jang
lalu, bagian pidatonja itu bersama ini saja lampirkan. -

Itulah sebenarnja saudara Ketua, maka dalam saja menjebut ni-
!q'{]ai t_adi, senantiasa_saja hubungkan dengan sumb6r asahija, jaitu
Wahju llalgi, 

- 
z-gnde-r ad_anja sumber itu, tegasnja agama, maka pe-

rumusan nilai itu akan hampa dan steriel.
Apaprln slatq-nhilosophy, atau Dasar Negara jang akan dirumus-

kan, apabila tidak berpusat dan mendapat nucleus didalam Kedau-
lata-n -Tuhan jang mutlak, perumusan itu akan merupakan rangkaian
butir-butiT pasir jang kering, iang tidak ada mengandung kekuatan
apapun djuga.

Tegasnja Saudara Ketua, bukan butir-butir perumusan nilai, te-
tapi sumber nilai-nilai itu sendiri, jang harus didjadikan Dasar Ne-
gara.

Maka oleh karena itulah Saudara Ketua, umat Islam mengehen-
daki Islam sebagai Dasar Negara Republik Indonesia ini.

Penutup Saudara Ketua, dalam menghadapi pekerdjaan kita jang
penentukan perkembangan bangsa kita selandjutnja turun-menurun,
lrita s_e-fungguhnja tak dapat melepaskan diri dari pokok persoalan
jang dihadapi oleh umat manusia dalam abad ke-XX ini.

Ke-mldjuan dalam bidang ,ilmu pengetahuan, technologie dan
lndystSialisasi jang luar b_iasa telah memberikan taraf kehidupan ma-
terie jang paling tinggi dalam sedjarah manusia.

D?t"-- kegiatan menaklukkan materie jang ada disekelilingnja,
manusia lupa kepada dirinja sendiri sebagii machluk Tuhan. " '

Risalah Resmi
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Maka disamping segala hasil kemadjuan materie, jang melimpah-
Iimpah itu, disertai oleh berpalingnja manusia dari tuntunan llahi,
ternjatalah segala sesuatunja mengakibatkan pula kehilangan pegang-
an dan keseimbangan hidup. Kehilangan keseimbangan hidup jang
amat berbahaja itu djusteru makin kelihatan gedjala-gedjalanja dalam
kalangan mereka jang paling madju dalam arti hidup duniawi itu
dalam alam jang dikuasai oleh paham secularisme, jang hanja pandai
merusakkan nilai-nilai hidup keragaman tetapi samasekali tak mam-
pu memberikan pegangan hidup, jang teguh sebagai penggantinja.

Dengan kemampuannja untuk menguasai dan mempergunakan
kekuatan alam sekitarnja, dengan maksud untuk mentjapai taraf hi-
dup jang lebih tinggi dan berbahagia, makin lama mereka malah ma-
kin terkurung didalam lingkaran kechawatiran dan ketakutan meng-
ingatkan bentjana jang akan menimpa menghantjur-leburkan umat
manusia, disebabkan oleh hasil ilmu dan buatan tangannja sendiri.

f.*,nu'.rli
Artinja: ,,Telah meradjalela kerusakan didarat dan dilaut, jang

diperbuat oleh tangan manusia, supaja dirasakan oleh mereka'ieba-
gian_ d_qripada apa jang diperbuat oletr mereka, agar mereka sadar
kembali."

Mereka jang mulai sadar akan bentjana jang mengantjam itu,
mulailah mentjari-tjari dan meraba-raba djalan kembali, untuk mem-
peroleh pegangan hidup dan keseimbangan hidup. Pada achirnja po-
\9\ persoalan kembali kepada pilihan sebagai orang dipersimpangan
djalan; apakah akan meneruskan secularisme dengan iegala ati6at-
akibatnja, ataukah akan kembali kepada tuntunan Ilahi, sehingga
akan terbuktilah firman Ilahi:

f ,a j.tz 3 u . . 7o/a,fr j*r6--;t
I "'t

E;.rgligqJe,ts
. (= or =l;La.l ) e""{'

,,Akan Kami perlihatkan kepada mereka bukti-bukti kebenaran
dari Kami diseluruh djagad dan dalam diri mereka sendiri, sehingga
mendjadi teranglah bagi mereka bahwa apa jang dari Kami itu, itu-
lah jang hak dan benar."

Maka Saudara Ketua, dengan penuh tanggung-djawab, kami
ingin mengadjak bangsa kita, Bangsa Indonesia jang kita tjintai itu,
untuk siang-siang menjelamatkan diri dan keturunannja dari arus
secuiarisme itu dan mengadjak dengan sungguh-sungguh supaja de-
ngan hati jang teguh merintiskan djalannja memberikan dasar-dasar
hidup jang kokoh kuat sesuai dengan fithrah manusia, agar bangsa
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kita memiliki keseimbangan hidup jang stabil, seimbang akal dan
kalbunja, seimbang ketjerdasan dengan achlak budi pekeitinia, lang
hanja dapat dengan kembali kepada tuntunan llahi.

.(=r-lr =*_r+) /rt') z ltri

d\+-J q4't
Sekian dan terima kasih Saudara Ketua.

Lempiran Pidato Moh. Natsir.

Pidato osman Raliby dalam sidang Pleno jang lalu tanggal 21 Mei
tahun f957.

,,Saudara Kelta, memang kedaulatan sesungguhnja itu real sou-
veneignity itu, tidak terdapat dalam masjarakaf ma-chluk manusia.

Kedaulatan ialg sesungguhnja itu adalah kepunjaan Alrah jang
lfaha Esa dan Mqhq Kuasa, sedang Kekuasaan atau- autoriteit jang
*harusnja kita lakukan adalah satu amanat sutji, satu saered trust,
jang sewadjarnja berada dalam batas-batas kehendak Allah.
- - Wqlaupgq kita tetap menutup mata terhadap kebenaran jang sa-
ja _!ata]<1n_ini dan menjelubunginja djuga sesebrang manusia, atau
sedjumlah besar umat manusia, ataupun sesuatu badan tertentu, de-
ngan pakaian kedaulatan itu, namun saudara Ketua, kita tidak akan
fapat_ melihat satu justifikasi jang sesungguhnja dari usaha terse:
but. Manusia itu, baik setjara individuil,- maupun setjara kolektif,
tidak akan tahan diberikan kedaulatan seperti diinterpietasikan itu.
watak manusia sudah demikian, baik individuil maupun kolektif dan
diik-a diberikan djuga ia kedaulatan seperti tersebut itu setjara kunst-
lnatig, gaFa akibatnja lekas atau lambat ialah kehantjuran-bagi umat
itu sendiri, kerubuhan bagi bangsa itu sendiri.

Tuhan telah mengatakan dalam Al-Qur,an: ,,Waman lam jahkum
bima anzal Allahu fa ulaika humuzzalimun". (,,Barangsiapa tidak me-
makai hukum tiiptaSl Tuh1n, maka sesungguhnja merelia itu orang-
orang jang meliwati batas").

Didalam _pandangan kami saudara Ketua, sesuai dengan adjaran
Irl"*, sega_la kedaulatal de jure adalah kepunj.aan Allah, jang r6oau-
l"t"q de faktonja adalah inhaerent-dan djelas iampak did;la; segala
g9r+. dan kerdja alam semesta. Pun kedaulatan-politik adalah-pu-
nja-N-ja.

__ - se_gala directivgn d4 segala perintah dari Jang Maha Esa dan
lflaha Kuasa itu le]ah_ disampaikan kepada kita hfrat seorang ma-
nusia sempurna jang bernama Muhamhad sallallahu ,alaihi ivasal.
lam.

oidqtrry Negara.\epub,l1k _Indonesia jqng kita proklamasikan pada
tangg3l 17 Agustus tahun 1g4b saudara 

-Ke[ua, 
uinat Muhammad ioi

alalah merupakan satu djumlah jang terbesar dan bersama-sama sau-
dara sebangsa Iainnja telah memberikan pengorbanan jang banjak

"LliJt Jr,-",iGtu'
gt ul|,(r+rl,

| . j

9 i"..!
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untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Republik In.
donesia itu.

Kedaulatan itu adalah penting sekali dan merupakan sumber
dari kehidupan bangsa.

Karena itu Saudara Ketua, soal kedaulatan ini haruslah mendja-
di perhatian kita bersama jang sungguh-sungguh seksama. Mengenai
soal kedaulatan ini djanganlah kita meniru-niru sadja pengertian
jang berlaku didunia Barat ataupun didunia Timur. hesiden Soekarno
sendiri didalam pidato peresmian pembukaan Sidang Konstituante
kita ini telah mengamanatkan dan meminta, supaja Undang-undang
Dasar jang akan kita susun itu djanganlah hendatnla tiruan dan sa-
duran dari undang-undang Dasar jang telah ada di negara-negara Ia-
in. Sajapun berpendirian demikian Saudara Ketua.

Sudah terang kita harus beladjar dan memperhatikan segala
pengalaman dari segala bangsa d.idunia ini jang mengenai pembuatan
Undang-undang Dasar itu. Tetapi hendaknja, sesuai dengan harapan
Presiden Soekarno, sajogianja kita ingat bcnar-benar, bahwa Undang-
undang Dasar jang kita susun ini adalah untuk Bangsa Indonesia. Kita
tidak boleh lengah dalam memperhatikan keinginan, djiwa, watak
dan pribadi dari bangsa atau rakjat kita itu, jang beraneka-ragam
adat-istiadatnja, agama dan kepertjajaannja.

Kedaulatan jang seperti saja utarakan tadi sering disalah-artikan
dan atjapkali pula disalah-gunakan didalam masjarakat kita. Susunan
kenegaraan dalam mana ,,temporal dan spiritual powers" itu diper-
satukan setjara spontan, akan tetapi salah, selalu disebut theokrasi.
Iiqra berpikir seperti ini hendaknja lambat-laun dapat kita lepaskan.
Kalau kita toh harus memberikan nama djuga tertiadap pemerintah-
an jang sepert! itu, maka tepatlah kalau !a dinamakan demokrasi.
Menurut Oxford Dictionary; Nomocracy itu ialah ,,a system of govern-
ment based on a legal code" atau ,,the rule of law in a commlnity".
Dan karena dalam Islam itu undang-undang atau hukum itu adaiah
lebih dulu ada dari negara dan mendjadi dasar dari negara itu, ma-
lrq f-eperintahan jang berkedaulatan ieperti itu sesunggutrnSa dapat-
lah kita namakan Nomocracy dan bukin Theocracy.

_ Ketua: Saja persilakan jang terhormat, Saudara Moeh. Soekarna
Soetisna Sendjaja.

Moehamad. Soekarna Soetisna Sendjaja: Saudara Ketua jang ter-
hormat, tiap manusia dengan akalnja mempunjai angan-angan, rl€r.
tjiptakan dalam pandangannja suatu gambaran hidup jang bahagia.
Ditjarinja sjarat-sjaratnja untuk memperoleh kebahagiaan hidup itu,
dihimpunkannja dan disimpulkannja sjarat*jarat itu dan didjadikan-
nja pegangan dan petundjuk dalam perdjalernan hidupnja didunia ini.

Pada hemat saja tak ada seorangpun jang mempunjai tjita-tjita
hidup jang sama dalam segala-galanja (gelijk en gelijkvormig) de,
ngan orang lain. Walaupun begitu gelijkvormigheid sadja sudah tju-
kup untuk membuat manusia-manusia itu berkelompok-kelompok.
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Hidup bernegara berarti hidup teratur. Tak mungkin tiap-tiap
kelompok dalam satu negara dapat melakukan kemauannja masing-
pr-sing. Kewadjiban kita bersama untuk mentjiptakan dan mewudjud-
kan petundjuk hidup untuk seluruh rakjat. Walaupun tidak untuk
selama-Iamanja, tetapi toch sedapat-mungkin untuk lama sekali.

Saudara Ketua jang terhormat, walaupun kita pada achirnja, me-
nurutkan tradisi kita jang murni, harus berdaja-upaja mempertemu-
kan pendirian jang berbeda-beda itu, hendaknja diketahui benar-benar
lebih dahulu tjiptaannja masing-masing, agar dapat kesempatan un-
fuk menimbang-nimbang dimana dapat dimintakan dan dimana dapat
diberikan.

Pada taraf pertama ini saja kemukakan bahwa saja ini tidak
masuk kelompok jang mempergunakan s.iair: 't Gebed van de onwe-
tende sebagai petundjuk hidupnja dimana diantaranja disebutkan,
apakah orang itu sengadja atau hanja setjara kebetulan sadja dilahir-
kan, dengan diachiri oleh:,, O God er is geen Good".

Djuga tidak dapat mengikuti jang berpendirian: diatasku bintang,
dibawahku tanah. Aku berpikir, djadi aku ada, punt. Tidak, Sauda-
ra Ketua.

Saja termasuk orang-orang jang mengakui suatu Sumber Maha
Kekuasaan, Pengatur Semesta AIam, Maha Pemurah, Maha Penjajang,
Maha Adil tak ada sesuatu kedjadianpun ;ang keluar dari kudrat-
irodat-Nja.

Dengan demikian saja mengakui, bahwa saja ini bukan hanja
setjara kebetulan (bij toeval) nampak dialam musjahadah ini, tapi
dilahirkan dengan kudrat-irodat-Nja, dengan tugas mengabdikan diri
kepada-Nja, rnenurut pentundjuk-petundjuk'Nj a.

Revolutiedaad kita terhadap Belanda dalam pandangan saia
Saudara Ketua, sadar atau tidak, digerakkan oleh Maha Kekuasaan
tadi dengan kudrat-irodat'Nja.

Disadari oleh Saudara-saudara jang mengetahui, bahwa revolu-
tiedaad itu menunaikan tugas sutji jang tertjantum dalam petundjuk-
Nja, menghapuskan pendjadjahan dan mendjelmakan sjarat mutlak
untuk hidup berbahagia bagi sesuatu bangsa, jakni: Kemerdekaan.

Sekali lagi Saudara Ketua, kemerdekaan itu sjarat mutlak un-
tuk kebahagiaan bangsa seperti nafas sjarat mutlak untuk hajat jang
dikandung badan.

Dalam pada itu dengan sendirinja saja ingin hasil daripada pem-
berontakan itu diatur sedemikian rupa, sehingga nampak djelas pe-
tundjuk-petundjuk daripada sumber Maha Kekuasaan tadi, atau ma-
rilah kita singkatkan: petundjuk Jang Maha Kuasa, Subhanahu wa
Ta'ala.

Satu kenjataan, jang tidak membutuhkan lagi pendjelasan, Sau-
dara Ketua, jaitu tiaptiap jang bes'ar itu tersusun daripada jang ke-
tji - ("t grote is opgebouwd uit 't kleine"), - dan si besar itu mem-
peroleh daja kekuatannja itu dari si ketjil-ketjil itu. Dengan demikian
bergantunglah daja dan aksi si Besar kepada buruk-baiknja materie
daripada mana si ketjil itu dibangun.

Djiwa Negara, jaitu rakjat, jang merupakan natie, bangsa, dalam
wilajah jang tertentu, terdjadi daripada perseorangan disarnbung
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keluarga, seterusnja dengan sukubangsa. Negara jang kokoh kuat,
karena rakjatnja kuat. Rakjat tidak akan kuat kalau anggota-anggota-
nja, -'t individu - tidak kuat. Tjorak Negara itu bergantung kepada
rakSatnla.

Dan kearah mana rakjat akan menudju, bergantung kepada di-
dikannja. Oleh karena para pemimpin jang menetapkan tjorak nega-
ra, maka hakekatnja pemimpinlah jang meletakkan dasar pendidikan,
jang berarti Dasar Negara.

Orang seperti saja, jang mengaku adanja sumber ke-Maha Kuasaan
sudah barang tentu menafsirkan bahagia itu tidak hanja sampai ke-
pada subur makmur, murah sandang, murah pangan sadja, sebab
sebagai konsekwensi daripada pengakuan tadi, dibalik dunia ini ada
achirat. Djadi tidak tjukup hanja berbahagia didunia sadja, sebab
diachiratpun ada bahagia. Dan bahagia ini bergantung kepada amal
perbuatan didunia. Dengan demikian Saudara Ketua, segala tindak-
tanduk, gerak-gerik orang jang ber-Tuhan, tidak dapat dipisahkan
dari agama, althans dikalangan Islam. Sematjam ,,scheiding van kerk
en Staat" jang kadang-kadang terdengar, di Islam tidak ada. Tak
ada scheiding van masdjid en staat, pemisahan agama dari negara.
Bahkan sebaliknja, masdjid jang harus mendjadi pusat kehidupan
masjarakat, masdjid jang harus mendjadi cel-cel kekuatan negara.
Dimascljid orang berkumpul untuk bersembahjang, berbakti. Dimas-
djid orang berkumpul untuk merundingkan segala sesuatu prikehi
dupan, mentjari djalan kemaslahatan untuk rakjat disekitarnja, jang
berarti berbakti pula. Karena hanja orang jang beramal salehlah jang
akan dilimpahi kebahagiaan achirat, maka hal ini akan mendjadi rem
kepada hawa-nafsu dalam segala bentuk, sebab amal-saleh berarti se,
gala amal perbuatan, jang tidak menjalahi petundjuk jang dibawakan
oleh Pesuruh-Nja.

Selaras dengan keniataan, bahwa jang besar itu susunan dari jang
ketjil-ketjil masjarakat tersusun daripada orang-orang selaras dengan
itu, maka diwadjibkan, pertama-tama untuk mendjaga diri-sendiri dan
ahli-kerabatnja dari segala malapetaka.

Henda|<nja seseorang memulai dengan dirinja sendiri untuk ber-
gaul baik dengan tetangganja, siapapun djuga, memberi tjontoh ke-
pada ahlinja, sebelum mengandjurkan kepada orang lain. Team Co-
exsistentie itu harus mulai ditanam ditiap-tiap pribadi.

Agama memudji bertetangga baik; orang dengan orang, negara
dengan negara. Tak usah diterangkan Iebih landjut, bahwa hal itu
sampai kepada batas-batas tertentu.

Bumi disediakan untuk seluruh penghuninja. Agama melarang
hidup rakus dan mewah. Kenjataan dunia memperlihatkan perbeda-
an-perbedaan jang menjolok-mata, baik dikota maupun dipedalaman.
Kalau hal ini dibiarkan, lambat-laun masjarakat ambruk. Oleh karena
itu ap4 jang termaktub dalam pasal 33 Undang-undang Dasar Semen-
tara Republik Indonesia tahun 1945 dan diambil oper oleh Undang-
undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 dalam pa-
sal 38, merupakan salahsatu segi daripada kewadjiban jang diletak-
an atas bahu penganutnja.
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saja kira-kirakan saudara Ketua, kita semua sudah berdosa,
karena pasal kemakmuran ini belum membawa kemakmuran untuk
rakjat.

Selandjutnja agama mewadjibkan memberi upah jang lajak de-
ngan kepajahannja, berat-ringannja pekerdjaan. Apa jang berbau ,,pe-
merasan", harus dilemparkan djauh-djauh. Penganutnja berkewadjib-
an mengadakan peraturan jang mendjamin keadilan untuk buruh.

Bertalian dengan ini Saudara Ketua, saja merasa heran, peme-
rintah - dimana banjak hadjinja seperti di Dewan Perwakilan Rak-jat djuga_lel_um kedengaran mengadakan penjelidikan jang serius
tentang adil dan tidak adilnja dilapangan garapan-tanah 

- d-eelbouw
jang merupapan periodieke kerewelan dimana-mana.

Oleh orang jang beragama tak usah takut dipaksa. Tak ada se-
or-angpun jang bisa memaksakan paham keagamaannja kepada jang
lain. Manusia biasa tidak, Nabipun tidak. Orang bebas meldeka- un-
tuk menganut agama jang dikehendakinja. Bebas merdeka melaksa-
nakan baktinia dengan tjaranja masing-masing dan kejakinannja ma-
ging-masing. Pernah dikatakan orang, ,,Muhammad is 

-a 
great nation-

builder".
Saudara Ketua, ini hanja dongengan sadja. Untuk seorang Nabi

tak ada batas bangsa, tak ada batas negara. Untuk Isa 'alaihiisalam
t-idak, untuk Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam tidak. Nabi hanja
diutus untuk menierpurnakan budi-pekerti, peradaban manusia tii-
seluruh alam. Walaupun begitu: tjinta tanah-air, memelihara dan
membelanja, masuk salahsatu sifat jang terpudji oleh agama,

Oleh karena itu dapat dipastikan, orang jang beragama itu men-
tjintai tanah-airnja, nasionalis jang setia. Kenjataan tak dapat di-
pungkiri, bukan sedikit sumbangan dari kalangan jang beragama da-
lam memperdjuangkan kemerdekaan tanah-air kita. Kalau kawan-
kawan mendjundjung tinggi sembojan,,konsekwen anti-imperialisme",
maka orang-orang beragamapun tidak akan kalah konsekwen anti
imperialismenja.

Tidak mudah seorang beragama mengchianati negarania, sebab
diperintahkan tidak boleh berpaling darlpada petundjuk Tuhan Jang
Maha Esa, karena ingin memperoleh keuntungan duniawi.
_ Djalannja sedjarah kehidupan manusia dimuka bumi ini, jang
ditjiptakan sebagai persediaan hidup untuk seluruhnja penghuni-,
kqrgna _beberapa hal, membuktikan wudjudnja kelompokan jang ber-
lebih-lebihan memiliki tanah dan jang tidak memilikinja. Ma[a tu-
runlah kewadjiban kepada orang-orang beragama dalam batas-batas
tertentu untuk menjediakan sebagian daripada hasilnja agar dengan
d_emikia:r dapa! diperangi kemiskinan masjarakat. sekili lagi saudlra
Ketua, kewadjib_an, bukan derma semau-maunja. Tetapi kirena per-
aturan itng b_erlaku, sebagai peninggalan dari pendjadjahan dahirlu,
masjarakat tak dapjrt tertolong, sebab pemerintah tidal( diperkenan-
kan tiampur-baur. Padahal saudara Ketua, Kepala Negara ?anggung-
diawab pen-uh atas segala penderitaan rakjatnja, sepeiti djugi'1iap-
pemimpin bertanggulg-djawab atas keselimafan pirnganuinfa jang
langsung_ ada djbawahnja. Tiap kepala keluarga ada liesedlahteiaan
ahlinja. Djadi dari pemimpin jang -paring ketjir sampai kepada jang
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paling besar, seperti Presiden. Dalam Islam tak ada Kepala Negara
jang can do no wrong. Keinginan orang jang tidak sedia hanja mer-
djadi stempel sadja, sudah selaras betui dengan apa jang dimestikan
oleh agama.

Disamping kewadjiban memerangi kemiskinan dan kemelaratan
terdapatlah satu amal-perbuatan jang terpudji jakni perawatan jatim-
piatu. Bertebarnja asrama-asrama anak-anak itu pasti merupakan per-
hiasan untuk negara.

Begitulah Saudara Ketua, saja telah lukiskan dengan serba se-
derhana dan serba kekurangan beberapa facet dari masjarakat jang
disinari oleh petundjuk-petundjuk jang saja maksudkan tadi, jang
disadjikan oleh seorang, bukan kijai, bukan santri, malah hadjipun
belum.

Kesimpulannja Saudara Ketua: Islam anti-imperialis, Islam men-
djamin kebebasan beragama, Islam anti-pemerasan buruh; Islam hr-
co-exsitentie, Islam berkewadjiban memerangi kemelaratan, Islam
berprikemanusiaan, berprikemahlukan malah Islam adil.

Saudara Ketua, saja jakin, djalan jang menudju ke kesedjahtera'
an negara, menudju kekemakmuran rakjat, kemakmuran kita bersa-
ma, harus berlandasan kepada keadilan. Tanpa keadilan tak mungkin
ada persatuan, tanpa persatuan, mustahil ada kedaulatan. Dan kedau-
latanlah jang sanggup menjelenggarakan kemakmuran untuk rakjat.
Pemerintah jang tak mempunjai kedaulatan tak akan ditaati segala
perintahnja oleh rakjat. Bukan kesedjahteraan, kemakmuran jang
timbul, tetapi kekatjauan jang akan nampak sebagai hasilnja.

Adil itu Saudara Ketua, menempatkan segala sezuatu dalam rang.-
ka hukum. Hukum jang murni, sutji daripada hawa-nafzu, daripada
kepentingan diri-sendiri,. kerabat atau golongan.

Hukum sematjam itu hanjalah dapat ditjiptakan manusia kalau
bersumber kepada Hukum Jang Maha Sutji, Hukum jang diturunkan
kepada Pesuruh-Nja. Hukum jang sutji daripada ke'aiban dan kenis-
taan, sutji daripada kelemahan dan kekurangan.

Oteh karena itu Saudara Ketua, saja berpendapat, bahwa Dasar
Negara kita itu hendaknja Sila T\rnggal: Islam.

Apakah dengan mengadjak Saudara semuanja untuk menempat-
kan negara kita itu diatas dasar Islam, berarti mendirikan negara
baru atau merombak negara seperti sering terdengar?

Samasekali tidak. Tidak merombak, tidak mendirikan jang baru.
Kita hanja kenal satu negara sadja, jang kita bersama djelmakan
dan jang wilajahnja dengan definitiefnja telah kita tetapkan kemarin
dulu.

Apa jang tersirat didalam hati kita, dalam arti kita semua, he-
tika kita memproklamasikan kemerdekaan kita?

Separoh orang berkata, negara kesatuan berdasarkan Pantja Sila.
Saja tidak akan bantah kemungkinan adanja. Apalagi pada orang-

orang jang memang gandrung kepada negara kesatuan dan gandrung
kepada Pantja Sila.

Tidak mustahil ada orang jang tersirat didalam hatinja negara
kesatuan berdasarkan ke-Tuhanan Jang Maha Esa dengan pengertian-
nja masing-masing, tidak ditambah dengan sila lain-Iain.
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_ _ - Mlngkin tersirat Negara Federal berdasarkan ke-Tuhanan Jang
Maha_Es7 atau Federal berdasarkan pantja Sila.

Kes6muanja itu samar-samar sebab gaib.
Tapi jang djelas saudara Ketua, setelah kita membentuk peme-

rinla-h darurat, menundjuk wakil-wakil rakjat darurat, mulailah kita,
untuk memperlengkap_ l-ega_ra, dengan penjusunan undang-undang
Dasar Darurat pula. Baik dalam undang-undang Dasar sJmentara
tahun 1945, maupun undang-undang Daiar senrentara tahun 1gs0
i1-ng sekarang berlaku, tertjantumlih negara kesatuan dan pantja
Sila sebagai Dasarnja.

. Jvl"*baya- pernjataal 4ua tokoh nasionar kita sebagai keterangan
laga]m9ga kokoh kuatnja kesatuan dan pantja sila, ti-dak steekh"ou-
dend, tidak Irpr.t diterima sebagai keterangan-! sebaL saudara Ketua,
mereka tidak bisa lain. Tidak mungkin kerdjasama itu didasarkan
Igpada struktuur federal berdasarkan rslam 

-atau 
salahsatu, entah

Islam atau Federal lantaran ini satu tindakan inconstitusioneel me-
njalahi Undang-undang Dasar Sementara.

Hak untut Tl-.ppgrtahankan Dasar Negara pantja sila kepada
siapapun dan sedikit. djuapun tidak boreh d'ikurangi."Tapi djangan-
Iah hendaknja disadjikan dengan tjara, jang seolahlolah 'tiaaf 

ndterr
diganggu-gugat. lagi. Aqalagi_-diseitai d-eng-an utjapan-utjapan jang
mengandung .sindir, seakan-akan jang mau merubitr Daiai Nelaraitu mirip-p_lrip kepada pengchianlt -proklamasi. saja akui sauEara
Ketua, tidak tiap-tiap perub-ahan befarti perbaikan pada buktinja.
Hendaknja ada +ngliaan baik kepada kawa^n-hr**. lbtrwa pei"uirr-
an jang disampaikan itu dimaksudkan untuk perbaikan semita-mata.

{nat<an keadaan _negara kita ini sudah sOdemikian ru[ia, sehingga
kita -dengSg mgeah _dapat mengatakan: Lihat, baru sadj a' 12 tafr'rin
merdeka, lihat kemakmuran rakjat. Dapatkah?

Baik Paduka Jang_Mulia Bung Karno, baik Bung Hatta menga-
kui dengan tegas, kita belum menf;apai apa jang kiti idam-idamkfn.
Piaun daripada saja, untuk mengatikan baliwf keadaan ini berkat
Dasar Negara Pantja Sila.

Tidak-hanja sekedar mau menundjukkan kepada keniataan jang
mem-butuhkan perbaikan. Dan inilah jang dimaksud denlan seiuan
untuk menempatkan negara atas dasai sila jang tunggal:-,,rslam".

Mengapa kita tidak akan bisa bersatu atas Dasar Islam?
Apakah Islam akan mengabaikan apa jang terah dirumuskan da-

lam__pa_sal 33 undan_g-undang Dasar sementara tahun g4b atau pasal
38 Undang-undang Dasar Sementara tahun 1gb0? Tidak!

_ Apakah Islam akan menekan dan memaksakan adjarannja ke,
pada agama-agama lain?

Sepandjang pengetahuan saja tak ada satu ketentuan hukum da-
iam Islam jang membolehkannja. Sebab itu sungguh kaget mendengar
keganasan Islam jang dipaparkan oleh saudara Atmodarminto dan
iramanj3 mem_peringatkan saja kepada alam pendjadjahan pada waktu
mana Islam selalu buruk-burukan karena takutnja mengalami lagi pem.
berontakan geperli jang digerakkan oleh Imam Bondjol, Diponegoro,
dengan kijai Modjonja Kijai H. wasid dan last but not l-east oteh
saudara-saudara di Atjeh, jang semuanja itu didorong oleh Islam.
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Hendaknja kita hatihati dalam hal ini, agar dapat memlsahk?l
dongengan-dongengan dalam perimbon-perimbon dari facta, jang di-
benirkan oleh historie. Ketjerobohan akan lebih merenggangkan da-

ripada mendekatkan.
Dengan Dasar Islam negara akan sungguh'sungguh menu-nai-

kan tugalnja jang sangat penting, mengutamakan didikan budi-peker'
ti, didilan mbna sangat dibutunnan, derni pelaksanaan segala tjita-
tjita mengenai kemakmuran rakjat.

Agaknja sulit akan dapat disangka! bahwa lebih dapat diharap-
kan hasil baik dari satu peraturan jang kurang sempurna didjalankan
oleh orang jang baik, daripada peraturan jang sempurna diselengga-
rakan oleh orang djahat.

Diakui, bahwa segala keruwetan jang kita hadapi sekarang ini
disebabkan oleh kebo5rokan moril beitaf tidak adanja keseimbang-
an hidup, keseimbangan antara duniaw dan uchrowi.

Saudara Ketua, saja tegaskan sekali lagi, ketjenderungan kami
mendasarkan negara kepada,Islam itu bukan untuk memonopoli ne'
gara, atau memetjah-be1ah bangsa, lebih-lebih tidak untuk mengchia'
nati proklamasi kita, tapi semata-mata untuk umum.

Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan jang terhormat Saudara Madomiharna.

Madomiharna: Saudara Ketua dan Rapat Pleno Konstituante jang
mulia, dalam Sidang Pleno Konstituante jang ke-III ini, sampailah
kita pada saatnja untuk nembahas materi Konstitusi jang dapat
penting mengenai ,,Dasar Negara".

Saja katakan materi Konstitusi tentang Dasar Negara ini sangat
penting, tidak berarti bahwa soal-soal materi iang lainnja tidak be-
gitu penting, tetapi soal-soal jang lain itu seperti umpamanja tentang
Lambang Negara, Bendera, Hak-hak Asasi Manusia, Bentuk Peme-
rintahan, Alat-alat Perlengkapan Negara dan lain sebagainja banjak
sekali jang harus disesuaikan dan bergantung kepada Dasar jang akan
dipakai oleh Negara.

Dengan kata tain Dasar Negara itu merupakan sumber atau So-

koguru daripada negara jang menentukan tjorak dan . susunan_ dari
Pemerintahan Negara selandjuhja iang harus ditjantumkan dalam
Konstitusi. Sedjak dilantiknja para Anggota Konstituante jang terhor'
mat dan dibukanja Sidang Pleno Konstituante jang pertama satu ta'
hun jang telah lalu pada tanggal 10 Nopember tahun 1956, perhatian
masjara[at di Indonesia dalam mengikuti gerak-langkah dan persi
dangan,persidangan Konstituante terutama terpantjang dan ditudju'
kan kepada dua soal jaitu:

Pertama: Bagaimana dan apakah jang akan dipergunakan/didiadi'
kan Dasar Negara jang akan ditjantumkan dalam Undang-
undang Dasar Negara Indonesia iang'.tepat dan sesuai de'
ngan djiwa, sifat, watak dan tabiat Bangsa Indonesia jang
berdjumlah 80 djuta djiwa manusia?
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Kedua : Bagaimanakah bentuk dan susunan Pemerintahan di Indo-
nesia nanti jang benar-benar dapat mendjamin dan meme-
lihara Rakjat Indonesia jang terdiri dari berbagaibagai
suku bangsa diseluruh kepulauan Indonesia dari Sabang
sampai Merauke?

Saudara Ketua, apabila perhatian masjarakat di Indonesia ditu-
djukan kepada kedua.pokok soal tersebut diatas itu, adalah sangat
wadjar sekali, disebabkan pertimbangan-pertimbangan dan pengalam-
an-pengalaman kita jang dialami sehari-hari sesudah proklamasi 17
Agustus tahun 1945, sudah 12 tahun lebih lamanja, masjarakat di
Indonesia merasa tjemas dan chawatir melihat kenjataan-kenjataan
sehari-hari jang seolah-olah banjak tindakan-tindakan jang dirasakan
oleh masjarakat jang dianggapnja sudah djauh mengingkari dasar-
dasar proklamasi 1945.

Sering terdengar suara-suara dalam masjarakat bahwasanja ba-
njak tindakan-tindakan jang dilakukan oleh Alat-alat Negara jang
melanggar Dasar-dasar Prikemanusiaan. Dasar-Casar ke-Tuhanan,
Dasar-dasar Keadilan, Dasar-dasar Kerakjatan dan lain sebagainja;
padahal kesemuanja itu sedjak proklamasi sudah mendjadi dasar da-
ripada negara kita Republik Indonesia. Karena pelanggaran-pelang-
garan terhadap banjak soal jang sudah mendjadi Dasar daripada ne-
gara kita itu, maka timbullah rasa tjemas dan chawatir dikalangan
masjarakat, jang seolah-olah tidak lagi mempunjai pegangan hidup
di negara kita jang sudah merdeka sebagai negara hukum jang sjah.

Saudara Ketua, berhubung dengan hal-hal tersebut diatas dan
mengingat pentingnja persoalan jang mendjadi pokok pembahasan,
maka disini saja ingin mengemukakan pula pendirian Organisasi ka-
mi jang saja wakili tentang Dasar Negara hi.

Orgaiisasi kami Persatuan Rakjat Desar (P.R.D.) ingin mem-
berikan sumbangan bahan pikiran dalam menghadapi penjusunan
Konstitusi Indonesia sebagai realisasi daripada Proklamasi 17 Agus-
tus tahun 1945 dan sebagai pelaksanaan daripada Undang-undang
Dasar Sementara pasal 134.

Undang-undang Dasar jang sedang kita susun ini, sebagaimana
mendjadi tjita-tjita kita bersama dan sesuai pula dengan pengharap-
an dari Rakjat Indonesia baik jang disampaikan setjara langsung me-
lalui Sekertariat Konstituante m.aupun melalui para wakilnja jang ada
didalam Madjelis ini, mengehendaki agar Undang-undang Dasar jang
sedang disusun ini lebih baik, lebih bernilai dan lebih sempurna da-
ripada Undang-undang Dasar Sementara jang telah dialaminja jaitu
Undang-undang Dasar Sementara Proklamasi tahun t945, Undang-
undang Dasar Sementara tahun 1949 dan Undang-undang Dasar Se-
mentara tahun 1950 jang sampai sekarang masih berlaku.

Sebagaimana telah saja utarakan dalam Rapat Pleno Konstitu-
ante jang telah lalu ketika berbitjara dalam Pemandangan Umum
tentang soal-soal jang patut dimasukkan dalam Undang-undang Da-
sar, maupun dalam rapat-rapat Komisi Panitia Persiapan Konstitusi,
pada Pemandangan Umum ini saja akan kemukakan lagi pendirian
organisasi kami, jang mengehendaki agar Dasar Negara jang akan
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ditjantumkan dalam Undang-undang Dasar kita nanti, berintikan dan
mengandung djiwa seperti berikut:
1. Undang-undang Dasar jang mengandung Semangat dan Djiwa

Proklamasi 17 Agustus tahun 1945.
2. Undang-undang Dasar jang sesuai dengan watak, tabiat, sifat,

adat dan djiwa Bangsa Indonesia sendiri.
3. Undang-undang Dasar jang dapat mendjamin keutuhan, keru-

kunan, untuk menggalang persatuan Bangsa Indonesia, jang ter-
diri dari bermatjam-matjam suku bangsa dan menganut paham,
kepertjajaan dan agama jang berbeda-beda.

4. Undang-undang Dasar jang dapat mendjamin dilapangan PoIi
tik, Ekonomi, Sosial maupun dilapangan lain, bahwasanja kehi-
dupan Rakjat Indonesia harus terhindar dari segala kemungkin-
an terdjadinja perkosaan oleh manusia atas manusia, oleh bangsa
atas bangsanja sendiri, oleh orang terhadap orang lain, oleh go-
longan majoriteit terhadap golongan minoriteit, oleh golqngan
jang kuat terhadap golongan jang lemah dan oleh golongan jang
sedang berkuasa terhadap golongan jang tidak memegang keku-
asaan.

5. Undang-undang Dasar jang dapat memberikan djaminan terha-
dap rakjatnja untuk hidup sedjahtera dan bahagia'dan mem-
berikan saluran hidup terhadap golongan jang lemah ekonomi-
nja, untuk dapat merasakan bagaimana nikmatnja hidup di ne-
garanja jang sudah merdeka.

6. Undang-undang Dasar jang tidak memberikan kemungkinan un-
tuk hidupnja dan timbulnja sistim kapitalisme dan liberalisme
di Indonesia, jang dengan lain perkataan setjara tegas, Indone-
sia harus tertutup pintu untuk sistim kapitalisme dan liberalis-
me.

7. Undang-undang Dasar jang harus memperlihatkan kepada du-
nia, bahwa Bangsa Indonesia terdiri dari umat manusia jang hi-
dup rukun dan tjinta damai.
Undang-undang Dasar jang berisikan Dasar-dasar jang mendja-
min hidupnja terus sifat-sifat musjawarat dan hidup-rukun keke-
luargaan dalam menghadapi segala persoalan dan penjelesaian
baik mengenai soal persoalan Kenegaraa_n maupun tjara-hidup
sehari-hari dengan penuh sifat hormat-menghormati dan rasa
tjinta perdamaian.
Undang-undang Dasar jang dapat mentjantumkan dasar jang te-
gas bahwasanja segala tindakan dan perbuatan baik atas nama
negara, golongan maupun setjara pribadi harus berpegang teguh
dan memperlihatkan watak Bangsa Indonesia jang berprikema-
nusiaan.
Sesuai dengan keadaan rakjat Indonesia jang menganut berbe-
da-beda kepertjajaan dan agamanja, maka didalam Undang.un-
dang Dasar harus didjamin sepenuhnja agar setiap warga-ne-
gara dan penduduk Indonesia untuk dapat memeluk agamanja
masing-masing dan menunaikan ibadat menurut kepertjajaannja.
Disamping itu harus didjamin pula, bahwasanja unsur jang ber-
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tendens atau terang-terangan anti agama atau anti Tuhan harus
dilarang.

Berhubung dengan urutan pokok-pokok jang terurai diatas dari
1 sampai ke-10, untuk mendjaga kesalahan paham, tidak dimak-
sudkan oleh saja bahwa punt 1 umpamanja lebih penting dari nomor
10, karena saja anggap semuanja jang saja kemukakan sebagai pen-
dirian dari organisasi kami sama pentingnja.

Saudara Ketua, mengenai laporan Panitia Persiapan Konstitusi
tentang hasil dari pembahasan dan rumusan Komisi I mengenai Da-
sar Negara, saja dapat membanggakan dan merasa gembira sekali,
bahwasanja Panitia Persiapan Konstitusi. setjara objektief telah dapat
melaporkan rumusannja tentang Dasar Negara 'iang telah dikemuka-
kan oleh semua aliran jang terdapat di Konstituante.

Pada saat ini saja atas nama organisasi jang saja wakili me-
njampaikan penghargaan dan terima kasih.

Dari laporan itu djelaslah sudah, bahwa rakjat Indonesia jang
diwakili setjara resmi oleh para Anggota Konstituante jang terhormat
mengehendaki agar Dasar Negara pada Undang-undang Dasar Negara
jang sedang disusun ini, sebagaimana tertjantum dalam laporan, ter-
dapat tiga pokok pendapat:

Pendapat jang pertama mengatakan bahwa Sosial-Ekonomi ada-
lah Dasar Negara dan Sosial-Ekonomi jang sesuai dengan tudjuan
revolusi ialah apa jang pada prinsipnja telah dirumuskan dalam Un-
dang-undang Dasar.Sementara tahun 1945 pasal 33, sebagai Dasar
prinsip untuk melaksanakan kemakmuran dan keadilan sosial. Dan
untuk mendjamin terlaksananja Sosial-Ekonomi itu disusunlah suatu
sistim politik seperti termaktub dalam Undang-undang Sementara ta-
hun 1945 pasal 1 ajat (1) dan (2).

Pendapat kedua mengehendaki agar Islam didjadikan Dasar Ne-
gara, dengan alasan jang tjukup luas dikemukakan sebagai pendjelas-
annja antara lain jang pada pokoknja, pendapat ini beranggapan bah-
wa didalam Islam sudah tjukup berisikan hukum-hukum dan aturan-
aturan jang sempurna tentang masalah kebangsaan, prikemanusiaan,
kebebasan beragama, keadilan sosial, dalam semua susunan masja-
rakat.

Pendapat ketiga mengehendaki agar Pantja Sila tetap didjadikan
Dasar Negara dengan pengertian antara lain bahwa dengan dasar
Pantja Sila dapat mendjamin kerukunan, keutuhan dalam persatuan
Bangsa Indonesia, dikarenakan Pantja Sila merupakan titik pertemu-
an dari segala golongan dan aliran jang berbeda-beda dalam tubuh
Bangsa Indonesia, dimana suatu golonganpun tidak dirugikan dida-
lam menganut paham ideologinja masing-rnasing.

Saudara Ketua, diatas tadi saja telah kemukakan 10 pokok prinsip
jang mendjadi pendirian organisasi kami dan setelahnja saja sitir 3
pokok rumusan dari laporan Panitia Persiapan Konstitusi tentang
Dasar Negara, tentu akan timbul pertanjaan, dimanakah organisasi
kami sendiri, atau dasar manakah jang disetudjui oleh organisasi ka-
mi?
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Apabila pertanjaan seperti ini timbul. maka saja akan djawab
dengan tegas bahwa organisasi kami Persatuan Rakjat Desa (P.R.D.)
berada pada pendirian jang ketiga, jaitu pendirian jang menjetudjui
agar Pantja SiIa didjadikan Dasar Negara pada Undang-undang Da-
sar Negara jang sedang disusun ini.

Kami berpendirian menjetudjui Pantja Sila itu, tidak sekedar
hanja namanja Pantja sila, tetapi jang didilam Pantja sila terdjamin
prinsip-pryslp jang ke-10 pokok prinsip jang telah dikemukakan di-
atas tadi. Dalam hal ini kami mempunjai kejakinan sepenuhnja bahwa
Dasar pokoJ< prinsip dari organisasi kami itu akan terdjamin didalam
rangka apabila Dasar Negara itu berdasarkan Pantja Sila. Saja meng-
insafi dan tidak boleh menutup mata pada kenjataan-kenjataan di
Indonesia

Saudara Ketua, jang paling saja gembira mengenai laporan dari
Panitia Persiapan Konstitusi, jaitu disebabkan bahwa Panitia Persiap-
an Konstitusi, disamping melaporkan 3 pokok pendapat jang berbe-
da-beda daripada Anggota Konstituante jang terhormat dalam Pani-
tia Persiapan Konstitusi, melaporkan pula suatu pendapat jang telah
terdapat persamaan dan pendapat itu telah disetudjui dengan suara
bulat.

Pendapat jang telah disetudjui d.ngrn suara bulat itu, jaitu jang
mengehendaki agar Dasar Negara seharusnja:

1. Sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia.
2. Didjiwai semangat Revolusi 17 Agustus tahun 1945.
3. Musjawarat hendaknja mendjadi Dasar dalam segala perun-

dingan dan penjelesaian mengenai segala persoalan k-enega-
raan.

4. Terdjamin adanja kebebasan beragama dan beribadat.
5. Berisikan djaminan sendi-sendi prikemanusiaan, kebangsaan

jang luas dan keadilan sosial.

- - 
Dari ke-5 pokok Dasar jang telah disetudjui setjara bulat itu, se-

telahnja saja mempeladjarinja setjara mendalam, maka saja dapat
qnengambil kesimpulan, bahwa kesemuanja dasar-pokok itu sudah ter-
djamin didalam Pantja Sila.

Saj? katakan ke-S pokok Dasar persamaan sudah berwudjud
Pantja Sila, bukan dikarenakan kebetulan sama limanja atau sama
pantjanja, tetapi benar-benar ke-5 soal itu sudah terumus didalam
isi Pantja sila. Bukankah punt L jang telah disetudjui bersama itu,
jang berbunji: ,,Sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia" sudah
didjamin oleh sila-sila dalam Pantla Sila?

Demikian pula pendapat jang keduanja jang mengehendaki agar
Dasar Negara Indonesia itu: ,,Didjiwai semangat 1Z Agustus taliun
L945", saja kemukakan disini: Bukankah Pantja Sila itu merupakan
realisasi daripada semangat dan djiwa revolusi tahun 1945, jang di-
tjantumkan dalam preambule Undang-undang Dasar tahun tg45?

Kemudian pendapat ketiga, keempat dan kelima jang menge-
hendaki:,,Musjawarat didjadikan dasar, terdjaminnja kebebasan bbr-
agama dan beribadat, djaminan sendi-sendi prikemanusiaan, kebang-
saan jang luas dan keadilan sosial", bukanlah ini semua sudah ter-
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djamin dalam sila-sila: Prikemanusiaan, Keacilan sosial dan ke-Tu-
hanan Jang. Maha Esa dalam pantja Sila? Teranglah, bahwi ke-bp!ko\ pendirian jang_telah-dirumuskan oleh panitia persiapan Kon-
stitusi. itu, jang telah disetudjui oleh semua golongan dan alirin dalam
Konstituante dengan.suara bulat, pada haketatnia menurut pendapat
saja, sudah Pantja Sila.

saudara Ketua, b_erhubung dengan keterangan saja tersebut di-
atas_ itu, bagi saja srldah merasa lega-hati, bahwasanji untuk meru,
muskan sesuatu.pendirian Kon_stituan_te mengenai Dasir Negara, kita
sudah m.em_punjai pegangan Dasar-dasar jing telah diterima' oieh
semua pihak dalam Konstituante.

. rybi! _lega lag_i hati saja, setelahnja mempeladjari semua lam-
piran dari.laporan_Panitia Persiapan Konstitusi dimaria terdapat pada
lampiran jang ke-5, bahwasanja jang mula-mura mengemukalan'p.n-
{rp."t iang -kelima_ 

pokok-, jang t_elah disetudjui bulai itu, datanlnja
dari suatu fraksi dari golongan Islam, jang fertama-tama menge"mu-
kakannja dengan sebutan Pantja Harapan. -

Dengan Pantja Harapannja itu kita harus berusaha dari semua
golongan ag_ar dapat didjadikan Pantja Harapan jang pertama, untuk
p9.nu$u selandjutnja pada tudjuan jang kita b6rsa-mi tjita-tjitakan,jaitu 

-D?rT -\ega_ra, sebagai sokoguru Negara sebagaimina dihatap-kal oleh Rakjat Indonesia, jang harus dittantumkan- pada Konstituii
kita.

Lebih landjut saja ingin pula mengemukakan, bahwa didalam ru-
pu.s.an.pendapat jpg pengehendaki Islam didjadikan Dasar Negara
tertjantum pada ajat (d) berbunji:
r . Islam mgnglrolmati tiaptiap kepertjajaan, kejakinan dan agama
Iain; dan pada ajat (e) berbunji:

Islam melarang melakukan paksaan terhadap pemeluk-pemeluk
ag-apa lain, oleh- karen_anja Islam merupakan ajaminan jang kuat,
sehingga pemeluk-pemeluk agama lain a-kan meiasa amai dln ten-
teram hid}p berdampingan setjara damai dengan umat Islam.

Berdasarkan pendapat itu, lebih mejakinkan kepada saja, bahwa
berhubung dengan luasnja dan sangat baiknja idee dari Islam, dapat-
lah kiranja. dengan bebas dan leluasa pula,- atas dasar saling haiga-
meng_hargai semua kepertjajaan, semua penganut agama, bait< ia Is-
lam, Kristen, Budha dan lain sebagainja,-hidup dengan tenteram dan
aman dalam Dasar Negara jaitu Pantja SiIa.-

seirang kawan dari Fraksi Islam pernah mengemukakan bahrva
Dasar Negara Indonesia jang disebut Pantja sila itu, samasekali ti-
dak bertentangan dengan agama Islam.

Saudara Ketua, sampailah saja sekarang, daripada keterangan-
keterangan tersebut diatas untuk menarik kesimpulan, jang pada-po-
\oFltf orgaqisasi kami Persatuan Rakjat Desa (P.R.D.) mengehen-
daki Pantja sila didjadikan Dasar Negara, dengan pengertian terma-
suk-nl! semua ppkot prinsip jang kami adjukan diatai jang terdiri
dari 10 prinsip tentang Dasar Negara.

s-ehingga dengan demikian tafsiran pokok dalam pantja sila
itu sebagai berikut:
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Sila pertama:
Ke-Tuhanan Jang Maha Esa jang diartikan mendjamin dan
melindungi umat Bangsa Indonesia dan pendnduk Indonesia
untuk setjara bebas dan leluasa untuk memeluk agama, ke-
pertjajaan, kejakinan dan melakukan ibadatnja masing-ma-
masing, dengan pengertian kepada siapapun jang anti aga-
ma atau anti Tuhan harus dilarang.
Segala perlakuan dan tindakan Pemerintah beserta AIat Ne-
gara tidaklah boleh bertentangan dengan arti ke-Tuhanan.

Sila kedua:

Prikemanusiaan jang harus merupakan sifat, watak dan ta-
biat Bangsa Indonesia, jang dengan sendirinja harus mendja-
di tabiat dan watak pula dari Pemerintah Indonesia, jang
mempunjai djiwa dan budi luhur dan menentang segala tin-
dakan jang bersifat sewenang-wenang.
Segala perlakuan dan tindakan Peralatan Negara dari atas' sampai kebawah harus menjesuaikan diri dengan Dasar Ne-
gara itu.
Berhubung dasar ini bersifat Internasional, sehingga harus
dapat diartikan setjara luas, sehingga segala tindakan diluar
prikemanusiaan terhadap bangsa apapun djuga harus dila-
rang.

Sila ketiga:
Kebangsaan dalam arti jang luas jang merupakan persatuan
Kebangsaan di Indonesia keluar dan kedalam dengan men-
djundjung tinggi dan memelihara serta menjalurkan dan
mengakui hak hidup tiap-tiap suku bangsa jang berada di
Wilajah Indonesia.

Sila keempat:
Kerakjatan atau demokrasi dalam arti bahwa kekuasaan ter-
tinggi dalam negara ada ditangan rakjat, jang disalurkan
melalui Dewan Perwakilan Rakjat dan Pemerintah di Pusat
maupun di Daerah. Hak bermusjawarat, berkumpul, bersi-
clang, mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan un-
tuk menjelesaikan dan mengemukakan segala persoalan de-
ngan sendirinja akan terdjamin oleh Sila Kerakjatan ini.
Sebaliknja dengan ditjantumkanja Sila Kerakjatan ini harus
ditjegah timbulnja unsur-unsur jang anti rakjat dan ke-
rakjatan dalam masjarakat dan dapat pula ditjegah suatu sis-
tim Pemerintahan di Indonesia jang bersifat Diktatur.

Sila kelima:
Keadilan Sosial, jang harus merupakan suatu djaminan jang
kuat bagi rakjat Indonesia untuk mewudjudkan kesedjahte-
raan dan Kebahagiaan disegala lapangan hidup, sehingga
Bangsa Indonesia dapat merasakan nikmatnja dari hasil per-
djuangannja dengan penuh pengorbanan.
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Saudara Ketua, keterangan tersebut baru merupakan pokok-po-
koknja atau geestnja jang dikehendaki oleh organisasi mengenai Da-
sar Negara jang disebut Pantja Sila.

Selandjutnja ingin saja kemukakan bahwa satu-satunja djalan
bagi kita untuk dapat mewudjudkan Dasar Negara jang baik, sebagai-
mana diatas saja katakan sebagai Sokoguru Negara, hendaknja kita
dapat memulai setjara tulus-ichlas dan kebulatan tekad dari soal-soal
jang sudah terdapat titik-titik persamaan, sehingga penjusunan Un-
undang-undang Dasar ini akan terlbksana tepat pada waktunja jang
diharapkan jang tidak memakan waktu terlalu pandjang.

Pada semua golongan dan aliran jang ada di Konstituante saja
mempunjai kepertjajaan sepenuh-penuhnja bahwa walaupun kini ma-
sih mempunjai pendapat jang berbeda-beda, tetapi tjita-tjita mewu-
djudkan Dasar Negara sesuai dengan Djiwa Revolusi 17 Agustus ta-
hun 1945, dengan penuh toleransi dan tekad djudjur dan ichlas, kita
pasti akan sampai kepada pangkalan Dasar Negara jang diharapkan.

Saudara Ketua, dmikianlah iumbangan pikiran dari saja, mudah-
mudahan bermanfaat kiranja bagi penjusunan Undang-undang Dasar
Negara jang sedang kita tempuh ini. -

Terima kasih.

Kehra: Rapat jang terhormat, Pemandangan Umum mengenai
Dasar Negara kita landjutkan besok pagi dimulai djam 09.00.

Sekarang rapat saja tutup.

(Rapat ditutup pada djam 23.00).

Risalah Resmi
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kusumo, K.H. Abdul Wahab Chasbullah, Mr Hamid Algadrie, R. Fer-
nandus tsasoeki Poerwosapoetro, Soedijona Djojoprajitno, Bisri Kijai
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Ganakusumah, Mas Muhamad Bachar, Muhammad Sjadeli Hassan, Oes'
madi, Asmara Hadi, Hadji Mas Muhamad Aof, K.R.R.H. Moh. Noh ldris,
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Sari, Tengku Bay, Hadji Iljas Jacoeb, Mochtar Husin, Sjech Ibrahim
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ter Koesnadi, Hendra Gunawan, Otong Hulaemi, Hadji Abdul }lalik
Karim Amru'llah (HAMKA), K.H. Moeh. Moechtar Moestofa, Raden
Moellono Moeljopranoto, Kasimun, M. Tahir Abubakar', K.R.T. Pra-
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Ketua: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rapat saja bu,ka. Djumlah Anggota jang menanda-tangani daftar

hadir ada 377.
Sekarang kita akan melandjutkan Pemandangan Umum Babak

ke-I, mengenai Dasar Negara.
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saja persilakan sekarang jang terhormat saudara Nur sutan Is.
kandar.

Nur Sutan Iskandar:

Dasar Negara.

saudara Ketua, suatu kemadjuan jang kelihatan daripada hasil
usaha Panitia Persiapan Konstitusi aauin Sidangnia jang kLIII baru-
baru ini ial-ah pembentukan Komisi-komisi jang-dibeii tugas memilih
serta membahas beberapa soal jang telah diputuskan oleh Sidang
Pleno Konstituante II jang talu. 

-

- - sekarang soal-soal jang sudah dipilih serta dibahas oleh Komi-
sj-komisi itu, sesudatr hasilnja dilapori<an, dibahas pula, dirumuskan
dan disahkan oleh sidang Pleno panitia persiapan-Konstitusi, diha-
dapkanlah kepada__kita untuk diperbint;angkan pula bersama-sama
dengan seksama. Hanja hal itulah jang saji anglap kemadjuan.
;- B..eberapa bug! soal_jang terlalu umum diberilian sidang pleno
Konstituante itu, kini sudah dapat dikonkritkan, ditegaskan, s6t ingga
agak,njata bentuknja dan tjoraknja, jang harus kita permusjawarat[in
dan kemudian'kalau dapat kita putuitan dengan s"tiait +aitntja. Djika
tertjapai demikian, akan adalah tampak hasil kesanggupatr Konsiitu.
ante dalam tahun pertama ini dan t-entu sadja akari"tdpailah rakjat
jang selalu menurutkan segala perbuatan kitl dengan iritis *roi*-
bang-nimbang dan mengukur-ukur berapa pandjan{nja langkah jang
sudah ilota. langk$kq dan berapa besarnja-ketjakapan kita-membual
serta menjusun Undang-undang Dasar baru negara kita.
_. _. s_glongguhnja h'asil pemilihan panitia persiapan Konstitusi jang

didj.adikan atjara sekarang ini tidak banjak bilangannja, hanja *irr.
buah, akan .tetapi keenam-enamnja itu judah lebJh diripatta tjukup
pe-ntingnja untuk masa sidang pleno ini. Meskipun atjara nomor 

-6

tidak masuk bilangan materi Konstitusi, tetapi 
- 
hal itupun penting

.diyq., l-ak{ penting untuk didjadikan ukuran atau pedoman, sudair
bolehkah tjara Konstituante be[erdja selama ini dikalakan sempurna
atau belum? Djika !9}um lagi, tentu kita harus menindjau tjara--tjara
itu kem,bali supaja ki.ta peroleh kesempurnaannja. ,

saudara Ketua, sesu.dah kata pendahuluan jang pendek itu, kini
hendak saja mulai memasuki atjara pertama: Dasai liegara.
_ - Didalam rapat-rapat Komisi I Fraksi saja, Fraksi pirtai Nasional
I_ndonesia. (P.N.I. ), _sudatr -mengemukakan pokok-pokok pendapatnja
dan pendiriannja. Dan didalanr, Rapat pleno panitia reriiapan Koir-
stitusipun pendapat-dan pendilian kami itu sudah kami tegasican pula,
sambil menjatakan kebeiaran hati dengan tulus, oleh kar6na s.sirdah
disimpulkan segala pend_apat dan pendirian pelbagai fraksi terang dan
njata sudah, bahwa sudah ada terdapat bebeiapa litit< pertemuan"jang
memung.kinkan persesuaian paham achir-kelaknja. supaja djetas, ua-
iJ<|ah saja sebutkan disini apa jang saja namai-.titik pertemuan' iiu,jaitu tidak lain daripada. pendapat j?og bersamaan dari semua pem-
bitjara tentang apa-apa jang hirus didjadikan Dasar Negara. '
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1. Sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia,
2. Didjiwai semangat Revolusi tanggal 17 Agustus 1945,
3. Musjawarah hendaknja mendjadi dasar dalam segala perun-

dingan dan penjeiesaian mengenai segala persoalan kenegara-
8Dt

4. Terdjamin adanja kebebasan beragama dan beribadat,
5. Berisikan djaminan sendi-sendi prikemanusiaan, kebangsaan

jang luas dan keadilan sosial.

Apabila kita renungkan baik-baik dan kita pikirkan dalam-da,lam
kelima pokok keilginan bersama itu, bukankah seolaholah lembah
sudah bertemu dengan bukit, seolah-olah tidak djauh lagi panggang
dari api? Sebab bukankah didalanrnja sudah terkandung sjarat-sjarat
utama daripada kehendak dan keinginan untuk tetap mendjadikan
tanah air Indonesia sebuah negara kepunjaan dan milik seluruh rakjat
sedjak dari Sabang sampai ke Merauke dengan tidak membeda-bedakan
agama, suku-suku bangsa dan tingkat deradjat masing'masing orang
atarr warga-negara?

Akan tetapi sungguhpun demikian takkan sempurna kupasan
kita kalau kita sudah berbesar hati sedemikian sadja, kalau tidak kita
periksa dan teliti pula apa,apa jang masih mendjadi pertikaian atau
perselisihan paham, sekalipun hal itu boleh dikatakan: Seiring bertukar
djalan, seia bertukar sebut. Betapa tidak? Sebab apabila kita perha-
tikan isi pendapat jang mengehendaki Islam didjadikan Dasar Negara,

- pendapat kedua bahagian a - dan kita bandingkan isi itu dengan isi
pendapat, jang berkehendak supaja tetap Pantja Sila djua, - pendapat
ketiga bahagian a. sampai I - maka tidaklah banjak kelihatan per-
daan kedua pendapat itu. Melainkan kedua-duanja adalah isi-mengisi
dan tambah-menambah dan adalah djuga agak merupakan titik per-
temuan, sekalipun berlainan tjara mengeluarkan atau menguraikannja.

Hanja usul, hasrat, maksud dan tudjuan mengemukakan agama
ituiah jang boieh dipandang sebagai perbedaan pikiran, jang mungkin
menjulitkan perundingan untuk mentjapai persesuaian. Sebab riwajat
teiah menundjukkan sedjak dahulu sampai sekarang, bahwa sesuatu
negara jang didasarkan kepada salah sebuah agama djarang jang ke-
kal, djarang sekali jang tidak menimbulkan pertikaian hebat antara
negara dengan agama dinegara itu sendiri. Sekalipun didalam negara
itu hanja sebuah agama sadja, sekalipun warga-negaranja taat-teguh
mendjalankan perintah serta menghentikan tegak agama itu, ja, se-
kalipun negara dan agama itu kedua-duanja hak-milik lahir bathin
manusia disitu djua. Sebab diantara manusia-manusia itu ada jang
berpendirian, bahwa negara mempunjai tugas duniawi dan agama
nrenipunjai tugas tliewadjiban rochani semata-mata. Djadi kedua tugas
dan kewadjiban itu tidak boleh ditjampur-baurkan, tak mungkin disa-
tukan sadja!

Hal serupa itu terdjadi di Negeri-negeri Eropah Barat. Berabad-
abad lamanja perkara negara dengan agama (geredja) menimbulkan
kesukaran, kesulitan dan onar dalam pemerintahan. Kekuasaan jang
dipandang negara harus ada padanja, ditentang oleh geredja. Katanja,
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sekaliannja itu mendjadi tanggung-djawabnja, mendjadi kekuasaan
geredja menurut perintah ruhan, baili jang -bersifat 

rochani baikpun
jang bersifat duniawi belaka

Penjelesaian -perkara atau masalah itu, kerapkali tidak dapat di-
lakukan dengan damai, dengan perundingan atau musjawarah'sadja,
melainkan kadang-kadang terpa,ksa disudahi dengan sendiata, dengin
perang saudara dan sebagainja. Karena memang sulit untuk akan me-
nentukan dengan tegas dan pasti, mana jang disebut kekuasaan negara
dan- mana pula jang dikatakan kekuasaan agama atau geredja. Bu-
kankah negara dan agama itu sama-sama kepunjaan manusia warga-
negara i'tu sendiri djua? Lebih-lebih setelah patram orang tentang
agama itu sudah bertambah-tambah landjut dan luas, jakni setelah
limbgl- palam Pembaharuan, paham Protestan, paham 

-chauvinisme

dan lain-lain, maka kesu'litan itupun semakin menoiaoi-djadi, semakin
kusut, seakan-akan tidak dapat diselesaikan lagi. sedjali dahulukala,
sampai tkedjaman pertengahan dan bahkan sampai-sampai kedjaman
modern.sekarang inipun perselisihan paham itu hampir-tidak pldam-
padamnja.

- Akan lgtapi untung djua kira-kira pada achir abad kedelapan belas
adalah terbit ketenangan sedikit. Setelah kedua belah pihali berpikir
sedalam-dalamnja, diadakanlah perpisahan antara kekuasaan atau ;ke-
daulatan negara dengan geredja. Perpisahan itu disambut oleh dunia
Barat, baik oleh pihak geredja baikpun oleh pihak negara dengan hati
lega. Damai tertjapai. sedjak itu di Amerikapun lalu diumumlian oleh
Declaration of Rights dengan hormat-chidmat atas kebebasan agama
dengan sepenuh.penuhnja, sebagai akibat daripada ketetapan diatas.

Demikian peristiwa negara dengan geredja Saudara Ketua dan
sekarang bagaimana pula kedjadian dengan agam'a Islam?

Tentu sadja apabila kita hendak memperkatakan agama Islam
ataupun negara-negara jang dinamakan Negara Islam, lebih dahulu
kita harus mengetahui tarich Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa-
sallam banjak sedikitnja. Nabi Muhammad lahir di I\{ekah ketika
tanah {.rab disaputi kebodohan atau dengan istilah jang biasa dide-
ngar: dalam djaman djahilijah. sudah mendjadi tradisi-alam dunia,
ja, sudah mendjadi kekuasaan Tuhan menurunkan seorang Nabi atau
Rasul.. jang diberi wahju kenegeri,negeri jang sedang [atjau-balau
sep_erti tanah Arab itu, akan membimbing manusia jang seslt disana
kedjalan jang lurus dan benar. sedjak katjil Muhammad terah mem-
perlihatkan kelebihan dan kebesaran djiwbnja daripada orang-orang
Arab di Mekah ketika itu, sehingga achirnia dapattah ia membawa
Bangsa Arlb kedjalan Allah. Dalam usia 40-tahun Muhammad dinja-
t-a\an mendjadi Rasul dan sedjak itu pula segara matjam tjobaan di-
datangka-n keladanja. sekalian orang jang menurut adjaiannja di-
usir, disiksa dan dibunuh.

Muhammad sendiripun dalam usia sz tahun terpaksa pindah,
hidjrah ke Medinah. Disanalah, ja, dari sanalah Nabi uutrammid me-
ngqqb_angkan sajap agarna Islam dengan lebih tegas dan njata, inti-
sspi l!lam,- irlg diwahjukan Tuhan kepadanja. r.iin daripada mem-
perbaiki achlark m_anusia Arab, beliaupun mendialankan pemerintahan
menurut adjaran Islam. Beliau wafat di Medinah dalam isia 63 tahun,
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ketika seluruh tanah Arab boleh dikatakan sudah menurut adjaran
Islam,-baik dengan tulus baikpun sekedar menurut-nurut sadja untuk
memeliharakan diri. Djadi dalam masa 28 tahun Nabi Muirammad
sallallahu 'alaihi wasallam sudah berhasil menunaikan kewadjiban jang
diperintahkan Tuhan kepadanja dan sekalian sabda Tuhan jang aitu-
rynl€l kepadanja itupun kemudian dapat dikumpulkan meird;idi se-
buah Qur'an sutji, sebagaimana disampaikan kepada umat manusia
sekarang ini.

Pa-tuJ djua disebutkan sedikit bahwa menurut kepertjajaan Islam
Nabi Muhammad ialah Nabi jang terachir. Tidak ada lagl Nabi, jang
dir_asulkan seperti dia dan agama Islam ialah agama kesimpulan dari--
pada-segala agama Allah jang diturunkan kepada umat manusia sedjak
dahulukala, jaitu agama jang diwudjudkan-bagi seluruh umat diaias
9!t$_. ini. Djadi bukan untuk rumah sesuatu negara atau bangsa sadja.
Tidak, wilajah agama Islam tidak berbatas!

Djika dewasa itu Nabi Muhammad mendjadi Kepala agama Islam
sambil mendjalankan pemerintahan Islam djua ditanah Arab itu, hal
itu sudah sepatut-patutnja. Beliau dilahirkan disana, beliau diwadjib-
kan Tuhan berbuat sedemikian. Beliau Rasul Allah, Pesuruh Allah.

Alkan tetapi setelah beliau wafat, karena sudah ditakdirkan Tuhan
kerasulan tidak boleh didjadikan pusaka turun-temurun, maka pe-
meliharaan dan pelaksanaan agama Islam dan pemerintahan Neg-eri
AIr! setjara Islam diserahkan rakjat ketangan 

-manusia 
biasa, laitu

sahabat-sahabat karib Nabi sendiri.
Mula-mula dalam tahun 632 Masehi dipilihlah oleh rakjat sahabat

Nabi jang tertua mendjadi chalifatan Nabi, wakil. Nabi, jaitu sajidina
Abubakar jang bidjaksana. Beliau berpulang dalam tahun GB4, Ialu
digantikan oleh sahabat kedua, jakni Umar. Dalam pemerintahan
Chalifah II itu kekuasaan Islam selalu diperluas. Persia. Mesir dan
sebahagian besar Afrika Utara sudah dapat di-Islamkan. Ketika Cha-
lifah Umar mati dibunuh orang dalam tahun 644, lalu sahabat keti-
ga, jaitu Usman didjadikan Chalifah III. Nasibnja sama dengan nasib
Almarhum Chalifah Umar, jaitu mati dibunuh orang pula dalam ta-
hun 656, karena akibat pemberontakan dalam negeri.

Sajidina 'Ali, menantu Nabi, lalu bertindak akan menghantam
pemberontakan itu dan kemudian ia diangkat mendjadi Chalifah IV.
Akan tetapi ia, karena ragu-ragu akan Ciam di Negeri Arab jang se-
dang bergolak itu, lalu pindah ke Kufa, I\lesopotamia atau Irak. Mu-
9uh 'AI_i jang terbesar ialah Muawiah keturunan Umaiah jang ber-
kuasa di Syria. Dalam tahun 660 Muawiah menjebut dirinja Clialifah
djua dan karena dalam tahun 661 'Ali mati dibunuh orang pura, ma-
ka Muawiah berkuasa sendiri diseluruh tanah Keradjaan- Islam dan
bertachta di Damascus.

saudara Ketua, meskipun masa pemerintahan keempat-empat cha-
lifah itu: Abuba'^kar, IJmar, Usman dan Ali disebut djaman pemerin-
tahan chalifahan an-rasjid (djudjur) dari tahun 692-661, ja, meskipun
mereka itu sahabat Nabi jang terkarib dan mesra nian semasa hidup-
lja dan tentu sadja mereka itu tahu betul 'akan sepak-terdjang Nabi
dalam mendjalankan agama dan pemerintahan, namun mereka itu



tiada luput daripada kesalahan dan kemudian kena bentjana dalam
negeri, sehingga ketjuali Abubakar, mereka itu wafat dibunuh orang
belaka. Apa sebabnja? Karena salah mendjalankan agama atau karena
salah dalam melakukan politik duniawi?

,Jang njata sudah menjalahi aturan atau adjaran Islam ialah Cha-
lifah Muawiah di Dam'ascus. Pangkat Chalifah di'uurunkannja kepada
anaknja, Jazid I. Pa.dahal Nabi Muhammad andaikata beliau mening-
galkan anak laki-laki, takkan mungkin menurunkan ke-Nabiannja atau
ke-Rasulannja, atau kekuasaan dan kedaulatan jang dianugerahkan
T\rhan kepadanja sendiri, bagi anaknja itu. Kesalahan sedemikian ber-
tunrt-turut, malah sudah mendjadi kebiasaan, dilakukan or?ng sampai
sekarang inipun djua. Ja, tentu karena manusia biasa bukan Nabi,
bahkan bukan Rasul Allah jang tak pernah bersalah atau berdosa.

Akan tetapi memang ada manusia jang mengaku bukan sekadar
djadi Chalifah an Nabi sadja malah berani mengaku dengan megah
djadi Chalifatullah, djadi ganti Atlah. Hal itu terdjadi dalam masa
keluarga Abbas berkuasa dari tahun ?50-1258. Tuhan digantikan
padahal Tuhan tidak pernah mati selama-lamanja.

Adapun Ibnu Abbas dapat mematahkan dan merebut kekuasaan
Muawiah dengan bantuan beberapa negeri dan bangsa. fa merasa
bangga, lalu menamakan dirinja Chalifatullah dan negerinja Negara
Islam. Pada ketika itulah baru istilah Darui Islam diartikan demikian.
Dahulu dari itu arti Darul Islam hanja; tempat (daerah) orang jang
telah memeluk agama Islam. Disamping itu ada lagi istilah; Dar al
Harb, daerah perang, jang harus ditaklukkan dan dimasukkan ke
fslam selekas-lekasnja. Pada sangkanja, ia lebih tinggi daripada ma-
nusia biasa dan sudah diberi kemampuan oleh Tuhan akan menje-
lami agama Islam sedalamdalamnja. Oleh karena itu kaum Abbas
tidak inau lagi mengakui kedudukan orang kafir, bahkan agama Islam
jang agak berlainan dengan agama Islam jang murni, seperti aliran
sjiahpun ditolaknja dan diberantasnja. Kaum Abbas bersembojan hen-
dak mengembaliikan kekuasaan chalifah kepada keturunan akrab Nabi
Muhammad. Apa hasilnja? Oleh karena itu pemberontakan timbul
disana-sini. Beberapa negeri memisahkan diri daripada persatuan, lalu
mendirikan chalifah sendiri-sendiri. Perpetjahan dalam negeri Islam
tak dapat dielakkan lagi. Islam mendjadi mundur, kalau tiaat boleh
dikata'lun mendjelang keruntuhan.

Pada waktu suram-muram itu mulailah negeri Rumawi Timur
dalam tahun 950 menghantam Asia Ketjil dan merebut negeri Syna
serta kotakota Antichia, Aleppo dan Homs. Demikian pula Kreta dan
Cyprus tidak luput daripada perebutan itu. Asal sebab-musabab hal
itu tidak lain, melainkan karena kaum Abbas selalu memperturutkan
hawa-nafsunja, jaitu mendjadikan pangkai chalifah itu hak turun-te-
murun; daripada turun kepada anak dan seterusnja. Akan tetapi aneh-
nja tjara demikian lambat-laun diteruskan oleh negeri lain-lain, ja,
dimana-mana apa jang dinamarl<an negara Islam itu sudah dikuaiai
oleh radja-radja turun-temurun; ditanah-tanah Arab, di Mesir, di Par-
si (Iran) dan sebagainja, sambil mengaku dan diakui djadi Chalifah
djuga.
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Baru keadaan itu agak berubah sedikit sesudah perang Dunia II,
ketika Kemal Pasjha Attaturk, meruntuhkan keradjaan Islam di
Turki dan mengganti pemerintah Keradjaan dengan Republik rurki
jang berdasarkan Nasional. Kemudian gerakan patriot rurki itu di-
gqsul_ oleh syria, Libanon dan Mesir. Jang la:n-lain seperti saudi Ara-
bia, Irak, Jordan, Parsi, Yaman dan Afganistan masih bertjorak kera-
djaan djua.

Bagaimana tjorak dan ragam tiap-tiap negara itu d.ewasa ini tak.
kan saja_bitjarakan dihadapan madjelis jang mulia ini saudara Ketua,
karena dalam Sidang Pleno Konstituante II hal itu sudah diuraikan,
dipaparkan oleh {nggota Fraksi saja, saudara Abdul Gani jang terhor-
Irat, dengg pandjang lebar menurut keadaan jang sebenir-benarnja.
Dan akan_lebih djelas lagi hal itu, rkalau dibatjakan bukunja jang b6r-
nama: ,,Ideologi dan Negara", jang menjimpulkan pendapat dan pe-
mandangan-orang lain-lain djua, tentang haljang penting kita hadipi
sekarang ini. Ja, saja tjuma hendak menegaskan pendirian saja, bahwa
diantara apa-apa j?ttg disebut negara Islam itu tidak sebuah djua-
pun jagg dapat didjadikan tjontoh-tjontoh bagi negara Repubrik- In-
nesia, karena sifat-tabiat, pribadi, bentuk, djiwa dan retak negara
kita ini tidak dapat disamakan serta disesuaikan dengan keadaantan
!{ ihwal n_ega-ra-negara itu. sudah 14 abad agama Islam berkembang
diseluruh dunia, tetapi selama itu belum ada lagi orang jang sung-
guh-sungguh sanggup-tjakap membentuk dan mendjalankan pemerin-
tahan duniawi berdasar,kan Qur'an dan Hadits sebagaimana dilakukan
oleh Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam. Mungkin agaknja
sebagiimana terdjadi pada agama Nasrani (geredja) djua, hat-itrrvat
j-ang bersangkut-paut dengan kewadjiban rochani tidak selalu dapat
disesuaikan dengan kewadjiban duniawi, meskipun rochani dan dunia-
wi itu ada pada diri masing-masing orang atau manusia, oleh karena
masalah duniawi itu tidak berdiri sendiri, malah banjak berdjalin dan
bertali-talia,n dengan peristiwa internasional, jang tiada .luput dari
pada perubahan setiap saat dan masa. Padahal hukum-hukum agama
te!?p tiada berubah-ubah selama-lamanja. HaI itupun rupanja sudatr
kelihatan oleh Nabi Muhammad lebih dahulu sebagai sabdanja; ,,Kamu
lebih tahu akan urusan duniamu. Bila kamu kuperintahkan melaksa,
nakan urusan agamamu, kerdjakanlah dengan baik',. .

Akan tetapi sungguhpun demikian, dimisalkan Konstituante Re-
publik Indonesia ini berhasil membentuk negara Isiam, berpedoman
kepada negara Islam Pakistan umpamania. Itupun saudara Ketua,
tidak mungkin, karena sifat-sifat, pribadi, djiwa dan keadaan Indo-
!e!i-a seperti saja terangkan diatas djua, sangat berlainan dengan
Pakistan. Terutama sekali bedanja: Pakistan tidak didjiwai oleh 

-se-

mangat 17 Agustus 1945. Sebab itu hasil usaha kita itu tidaklah akan
membawa keuntungan, kebadjikan dan kedjajaan bagi negara, bang-
s-a dan ralrjat Indonesia seluruhnja. Bahkan bagi perkembangan
dan kemadjuan agama Islampun tidak djuga.

4ptlfqi ljika kita ketahui apa sebabnja negara trst-am dapat di.
bentuk di Pakistan, tentu kita akan berpikir-pikir dahulu akan men.
tjontohnjl, Kita sekalian tahu, bahwa pit<istan adalah serpih-belahan
negeri India, jang amat banjak penduduknja dan gagah-penkasa sifat.
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labiatnja. Inggeris lebih mengetahui hal itu. supaja India djangan men-
datangkan bentjana sebagai negara besar ai esia kelak, terutama
terhadap dunia Barat, maka sebagai pendjadjah iang tjerdik Inggeris
mendjalankan politik petjah-belah. India didjadikair sebuah negara
nasional dan Pakistan didjadikan Negara Islam. Kedua-duanja diberi
kemerdekaan.

saudara Ketua, bagaimana akan menetapkan negara Islam pakistan
itu dengan unda_ng-undang Dasar, sudah futa ketahui djua agaknja.
Bertahun-tahun Konstituante Pakistan bekerdja akan menentulian: le-
tap negara Islam atau negara nasional?

Pada suatu ketika hampirlah tertjapai tjita-tjita negara nasional
Pakistan, karena tokoh-tokoh nasional iemakin beitambah, sudah ham-
pir 2'/3 lqnjaknja daripada seluruh rakjat pakistan. Akan tetapi apa
jang terdjadi dengan sekonjong-konjong? Konstituante pakistan dibu-
barkan dan entah bagaimana tjara pemuubaran itu, tetapi setelah di-
bentuk Konstituante baru: Negara Islam ditetapkan. Akln mentjapai
hasil itu, Konstituante jang pertama dan jang kedua harus membln-
ting tulang dan memetjah otak 10 tahun. Berapa ramanja negara Is-
lam Pakistan itu akan tahan udji, Tuhan Jang Maha Kuasa sadjalah
jang mengetahuinja.

Konstituante kita ini akan berlarut-larut pulakah seperti itu?
Entahlah. Akan tetapi alasan jang diketengahkan pihak jangberingin-
kan- negara Islam seperti tertjantum dalam Laporan Komisi-I dari b-
c., jaitu:

b. Islam banjak pengikutnja dan lain-lain.
c. Dalam Islam sudah tersedia hukum-hukum dan aturan-aturair

kemanusiaan dan lain-lain.
d. Islam menghormati tiap-tiap kepertjajaan dan lain-lain.
e. Islam melarang melakukan paksaan terhadap pemeluk agama

lain dan sebagainja,
ja, alasan sedemikian sekalipun sangat bagus dan merdu bunjinja,
tqlka1 dapatlah diterima begitu sadja oleh golongan agama tainlain
di Indonesia ini. Sekaliannja itu akan dirasalian oletr golongan itu se-
b_"gg diskriminasi, sebagai memperbeda-bedakan malah sebigai meng-
abaikan dan menekan golongan mereka itu. ,

Perasaan sematjam itulah saudara Ketua, jang sangat saja kua-
tirkan, sehingga dalam rapat Komisi I saja trepitsi atas-nama-Fraksi
saja memberi peringatan antara lain seperti ini:

,,Kemerdekaan dan_ ntr€ara itu bukan untuk segolongan, bukan
untuk sebagian besar, bahkan bukan untuk bahagian jang terbesar
dan terbanjak sadja. Tidak, sebab djika hanja sedemikian, nistjaja
golongan_ jang 

-te1k-etjil sekalipun akan merasa seperti bunji pepaiair:
Pantang kutu ditjukur, pantang manusia dihina,kan. Lain daripada itu
harus pula diingat baik-baik, bahwa: sebab nila setitik, ruslk susu
sebelanga.".

- sebenarnja tamzil ibarat: ,,sebab nila setitik rusak susu sebelanga"
itu,_menurut kejakinan saja, besar dan penting sekaii arlinja bagi usa-
ha, kita mentjari dan menentukan dasar atau ideologie negari kita.
Saja ulang sekali lagi: dimisalkan teribentuk negara Islam indonesia,
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sekali-kali takkan tertjapailah apa jang ditjita-tjitakan, jakni akan ter-
djamin keselamatan dan kesedjahteraan umat manusia demi kebaha-
giaan dari dunia sampai achirat, berdasarkan hukum jang bersumber
kepada Al Qur'an dan Hadits! Malah kebalikannja!

Sebab pertama-tama, agama di Indonesia terlalu banjak masing-
masing dipertjajai dan ditaati oleh pemeluknja sebagaimana kita per-
tjaja dan taat akan agama Islam, bahkan lebih lagi daripada itu; ke-
dua letak negara jang berpemeluk agama jang lain dari Islam itu
strategis benar-benar. Mereka itu mudah mentjeraikan diri dari ne-
gara kesatuan Indonesia, dengan mendirikan negara sendiri menurut
pahamnja dan agamanja sendiri pula. Dengan demikian nistjaja han-
tjurlah tjita-tjita bernegara kesatuan dari Sabang sampai Merauke,
jang telah diperdjuangkan dengan bersatu-padu, d6ngan matimatian
oleh seluruh lapisan rakjat jang beragama apa djuapun. Djika ter-
djadi demikian, djika kita telah terpetjah-petjah, tentu agama tidak
dapat lagi didjalankan dengan bebas-merdeka seperti sekarang ini.
Dan bukan begitu sadja, malah kemerdekaan tiap-tiap negara ketjil
itupun nistjaja mudah diantjam pendjadjahan kembali, karena Negara
Indonesia jang teriljadi daripada pulau-pulau jang banjaknja besar
ketjil tidak kurang dari 13.000 buah sedang jang diduduki manusia
hanja kira-kira 3000 buah, takkan dapatlah dipertahankan dengan
kekuatan sendiri'sendiri sadja. Sedjarah telah menundjukkan tanda
buktinja didalam djaman pendjadjahan dahulu, bukan?

Saudara Ketua, berdasarkan sekalian keterangan diatas, dengan
tidak mengurangi penghargaan akan agama apapun djua ditanah air
dan diseluruh dunia djua, sambil mendjundjung tinggi segala buah
pikiran jang telah diketemukan oleh Saudara-saudara Anggota jang
sangat saja hormati dan muliakan, maka .menurut pendapat dan ke-
jakinan Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) tidak ada Dasar
Negara jang dapat menjelematkan negara dan umat manusia ditanah
air kita ini melainkan dasar jang dapat diterima oleh seluruh rakjat,
oleh seluruh suku bangsa dan oleh pelbagai ideologi jang dianut oleh
warga-negara dan penduduk Indonesia, sebagaimana telah dibuktikan
dalam perdjuangan kemerdekaan. Dan Dasar Negara jang demikian
tidak lebih dan tidak kurang hanjalah Pantja Sila, jang telah disusun
oleh pemimpin patriot fndonesia sebelum prokla'masi dan telah dipakai
mendjadi Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara Republik In-
donesia tahun 1945, Konstitusi Sementara Republik Indonesia Seri-
kat tahun 1949 dan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950
serta akan terus dipergunakan dan didjundjung tinggi sampai tersu-
sun Undangundang Dasar baru, jang diharapkan daripada hasil ke-
mampuan Anggota-anggota Konstituante akan penggantinja.

Bagaimana dan apa Pantja Sila itu, saja pikir tidak perlu lagi
dibahas pandjang lebar. Pertama'karena asas-asasnja, intisarinja sudah
kami lukiskan dalam Komisi I sebagai pokok-pokok pendirian Partai
Nasional Indonesia (P.N.I.) dengan djelas. Kedua karena sedjak ber-
mula sudah dibahas diteliti dan ditelaah setjara ilmiah oleh tjerdik-
pandai bangsa kita dan bangsa lain-lain djua. Istimewa pula oleh Sau-
dara Mr Drs Notonegoro, guru besar dalam pengantar Ilmu hukum dan
filsafat hukum. Pembahasannja itu dinamainja ,,Pantja Sila Dasar
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Filsafat Negara Republik Indonesia" dan diutjapkannja pada tanggal
19 september tahun 1951. ketika Paduka Jarig Mulia Ir soekarno pre-
siden Republik Indonesia, dianugerahi gelar Doktor honoris causa da.
lam ilmu Hukum oleh universitas negeri Gadjah Mada di Jogjakarta.

Anugerah itu didasarkan pada usaha Bung Karno mentjiptakan
Pantja Sila, jang dipandang menurut ilmu pengetahuan sudah lahan-
udji mendjadi Dasar filsafat Negara Republik Indonesia. Sekedar un-
tuk menjatakan chidmat, takdjub dan kekaguman hati saja akan keda-
laman tindjauannja atas Pantja Sila jang saja pudjikan itu, saja
petiklah sebuah kalimat jang diutjapkannja: ,,Pantja Sila mendjelaskan
serta menegaskan tjorak-warna atau watak rakjat kita sebagai bangsa-
bangsa jang beradab, bangsa jang berkebudajaan, bangsa jang meng-
insjafi keluhuran dan kehalusan hidup manusia, serta sanggup menje-
suaikan hidup kebangsaannja dengan dasar prikemanusiaan jang
universal, meliputi seluruh alam kemanusiaan jang seluas-luasnja dan
dalam arti kenegaraan chususnja". Demikian pantjaran djiwa guru
besar itu, dan dalam masa jang achir inipun pernjataan tentang ke-
agungan Pantja Sila itu semakin bertambah hangat dan mesra lagi.
Lebih-lebih setelah tersebar Pernjataan Bersama daripada kedua tokoh
nasional Indonesia jang kenamaan, Bung Karno dan Bung Hatta, jang
kebetulan bukan sadja tokoh nasional, tapi keduaduanja tokoh Islam
djua, maka Pantja Sila jang ditaati oleh kedua beliau jang bidjaksana
itu tidaklah mungkin diragu-ragukan lagi untuk mendjadi Dasar Ne-
gara Republik Indonesia jang kita tjintai bersama-sama dengan se-
penuh hati.

Saudara Ketua, tentang penjesalan Saudara Zainat Abidin Ahmad
jang terhormat, jaitu penjesalan jang diutjapkannja dalam Sidang
Pleno Konstituante ke.,II mengapa Piagam Djakarta pada tanggal ZZ
Djuni tahun 1945 tidak didjadikan Mukaddimah Undang-undang Dasar
Republik Indonesia tahun 1945, hal itupun sudah terdjawab oleh pi
dato Bung Hatta ketika pembukaan Musjawarah Nasional pada tanggal
14 September jang baru lalu. Daripada isi pidato itu ternjata, bahwa
Piagam itu ditindjau kemba.li. Segala ikata-kata dan kalimat jang ber-
sangkut dengan agama Islam ditiadakan, sehingga isi piagam itu achir.
nja sama dengan kesimpulan pidato Bung Karno, jang berkepala
,,Lahirnja Pantja Sila", jang diutjapkannja dalam Madjelis Badan
Penjelid.ik Persiapan Kemerdekaan pada bulan Djuni tahun 1945 dan
itulah jang ditjantumkan djadi Mukaddimah Undang-undang Dasar
Sementara Republik Indonesia tahun 1945 itu.

Saja jakin, sebabnja maka diperbuat demikian agar supaja per-
satuan bulat Bangsa Indonesia menjambut proklamasi djangan ter-
ganggu adanja. Dan sungguh! Bung Hattapun berkata dalam pidatonja
jang amat penting itu, tentu pula mengapa Panitia Persiapan Kemer-
dekaan mentjoret kalimat jang mengenai Islam itu? Tidak lain, karena
Panitia tersebut beranggapan, bahwa Undang-undang Dasar teruntuk
bagi seluruh bangsa dan rakjat Indonesia, sebab itu tidak elegant
apabila didalam Mukaddimah jang pokok diadakan peraturan jang
teruntuk hanja bagi satu golongan rakjat sadja.
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_ Djadi terang dan njata benar sudah, bahwa sedjak bermula se-
gala pemimpin Indonesia selalu mendjaga dan memeiihara persatuan
dengan hati-hati dan hemat-tjermat.

Saudara Ketua, demikianlah pen'dirian Fraksi Partai Nasional In-
donesia (P.N.I.). Bagi kami dasar pantja sila jang tertjantum dalam
llukaddimah undang-undang Dasar s-ementaia Repuutit Indonesia
tahun 1945 dan seterr'.snja itu, benar-benar sudah m6ndjadi djaminan
hakiki seluruh rakjat rndonesia untuk tetap berkehidupin be-bas dan
merdeka serta mewu{jud,kan suatu masjarakat jang sldlahtera, adil
dan makmur. Tidak ada jang lebih baik dari itu, ibarit taniman: ilalau
diandjak laju, dibubut mati!

Achirulkalam- saJ3 samlaik'an salam hormat fraksi saja kepada
Ftaksi Katholiek dan Fraksi Partai Kristen Indonesia (parkiido),l"rrg
rehh- menjatakan persetudjuan -akan 

pantja sila dengan terus tering.
Da_n kepada salah seorang pembitjara dalam Komisi l,Jang menjatakan
pu_la delgan-tegas bahwa beliau setudju akan pantja-sila, karena di-
dalamnja sudah tersimpul, tjita-tjita Islam dan sebab itu beliau tidak
meng_ehendaki.ag_ar Islam didjadikarr Dasar Negara. Kebalikannja Sau-
dara Ketu?, sajq berharap kepada saudara jang terhormat itu, mudah-
mudahan ia sudi kiranja membalikkan kehendlk itu begini:

oleh tkarena. mema.ng didalam Pantja sila sudah tersimpul tjita-
tjita.Islam, alangkah baiknja Pantja sita tetap mendjadi Dasai Nejara
kesatuan Republik Indonesia.

Terima kasih.

Ketua: saja persilakan jang terhormat saudara Mr Kasman singo-
dimedjo.

Mr R.H. Kasman singodimedjo: Assalamu'alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.

saudara Ketua dan saudara-sauda.ra Anggota Dewan Konstituante
jang terhormat.

. . sesuai dengln la_poran Panitia Pelapor panitia persiapan Konsti
tusi tertalg_gal; Bandung_, 19 september tahun rgs7, dapailah kita
njltakal bahwa sebagai hasil dari Panitia persiapan Konstitusi (p.-
l.K.), _itng baru sadja bersidang pada bulan Agristus-september ta-
hun 1957 mengenai ,,Dasar Negara" .dapat digambarkan iebagai ber-
ikut:

1. rumusan pendapat jang berbeda-beda,
2. rumusan pendapat jang sama.

l\{engenai rumusan pendapat jang berbeda-beda, ialah:
Sosial-Ekonomi sebagai Dasar Negara,
,Islam sebagai Dasar Negara,

fantja sila sebagai Dasar Negara dan masing-masing tentunja
dengan alasan-alasannja sendiri-sendiri.

Adapun_,,rumusan pendapat jang sama" disertai dengan pengha-
rapan agar Dasar Negara seharusnja:

a.
b.
e.

415



1. Sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia.
2. Didjiwai semangat revolusi tanggal 1? Agustus tahun L945.
3. Musjawarah hendaknja mendjadi dasar dalam segala perun-

dingan dan penjelesaian mengenai segala persoalan kenega-
raan.

4. Terdjamin adanja kebebasan beragarna dan beribadat.
5. Berisikan djaminan sendi-sendi prikemanusiaan, kebangsaan

jang luas dan keadilan sosial
Saudara Ketua, sajapun ikut mengharapkan, mudah-mudahan 5

pokok dasar jang sudah sama itu bisa didjadikan modal untuk melan-
tjarkan penjusunan Konstitusi selandjutnja. Amiin.

Tetapi Saudara Ketua, kesulitan untuk melantjarkan penjusunan
Konstitusi itu djusteru tidak terletak pada adanja 5 pokok dasar jang
sudah sama. Kesulitannja ialah terletak pada 3 pokok dasar jang ber-
beda-beda. Masing-masing dari 3 pokok daear jang berbeda-beda itu
betul sama-sama telah sampai kepada kebarusan jang bersamaan, jakni
agar Dasar Negara itu berkepribadi'an Bangsa Indonesia, bersemangat
djiwa revolusi tahun 1945, berdasarkan musjawarah, mendjamin ke-
bebasan beragama/beribadat dan mendjamin pula prikemanusiaan,
kebangsaan jang luas dan keadilan so.sial.

Tetapi Saudara Ketua, sekali lagi tidak boleh kita menutup mata
bahwa 5 pokok keharusan jang bersamran itu djusteru berasal dan
berakar dari 3 pokolc Dasar Negara jang dengan tegas dan smgadja
oleh Panitia Persiapan Konstitusi telah d!rumuskan sebagai tiga pen-
dapat jang berbeda-beda. Oleh sebab itu, Saudara Ketua, saja tidak
merasa heran apabila nanti di Pleno Konstituante ini akan timbul
pelbagai-bagai tafsiran dari 5 pokok keharusan jang bersamaan itu,
djusteru karena pokok pangkalnja adalah 3 pokok Dasar Negara jang
berbeda-beda tadi itu.

Sebagai tjontoh dari tafsiran jang berbeda-beda itu Sau'dara Ketua,
meskipun mengenai 5 pokok kehanrsan jang bersamaan, telah dide-
monstreer oleh Saudara Njoto dari Partai Komunis Indonesia (P.K.I.)
pada rapat Panitia Persiapan Konstitusi tanggal 18 September jang
tidak sadja mengeritik dan mengedjek saja setjara persoonlijk dengan
utjapan-utjapan seper,ti; baik sekali djika Saudara Kasman bela-
djar dari Saudaranja Kristen ini dan sebagainja", tetapi Saudara Njo-
to telah pula setjara zakelijk menuntut supaja ,,musjawarah" diganti
dengan ,,kedaulatan Rakjat" dan ,,Kebangsaan jang luas" diganti de-
xgan,,Kebangsaan" sadja.

Saudara Ketua, bukanlah hak saja untuk menerangkan disini apa
sesunguhnja jang dimaksudkan oleh Partai Komunis Indonesia (P.K.I.)
dengan kata-katanja: ,Jkedaulatan Rakjat" dan ,,kebangsaan" itu dan
apa tafsiran-tafsirannja. Bagi saja hanja ada kewadjiban untuk men.
sinjalir disini bahwa belum, belum, sekarang ini telah ada perbedaan-
perbedaan tafsiran antara Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) dengan
partai-partai dan golongan-golongan jang lain, djusteru dan meskipun
mengenai 5 pokok keharusan (dari Dasar Negara) jang bersamaan
seperti jang telah dirumuskan oleh Paaitia Persiapan Konstitusi.

Perhatian jang chusus Saudara Ketua, saja pintakan kepada De-
wan Konstituante jang terhormat, terhadap sinjalemen saja menge-
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nai tafsir4n Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) perihal perumusan ,,ke.
bebasan-beragama" jang dianggap oleh partai Komunis Indon&ia
(P.K.I.) lebih baik dari perumusan ,,ke-Tuhanan Jang Maha Esa", sebab

- begitu. maksudnjq saudara Ketua - umat peibegu di rapanuli.
misalnja jang mengakui adanja Tiga Tuhan lantas ,,tilak" harus di-
usir dari Indonesia. Pula didalam tafsiran Partai Komunis Indonesia
(P.K.I.) itu didalam perumusan ,,kebebasan beragama", saudara Ke-
_tua harus pula dianggap telah me,muat pengertian atheisme dan po-
lytheisme disamping. arli ,monotheisme". Maka teranglah dengan taf-
siran Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) itu bahwa partai Komunis
rndonesia (P.K.L) sesungguhnja tidak mengehendaki rumusan: ke-
fulang Jalg- Maha Esa dan dengan begitu-seolah-orah ruhan Jang
Maha Esa oleh Partai Komunis Indonesia (p.K.I.) telah diusir dar-i
_rndonesia._ P-un pula, saudara Ketua, dengan .tafsirannja itu partai
Komunis Indonesia (P.K.I.) njata-njata telah mengartikin,,kebebas-
an_beragama" itu sama dengan ,,kebebasan tidak beragama".atau ,,ke-
bebasan anti agama", karena ,,atheisme" telah disisipkan antara'dan
disama-ratakan dengan,,monotheisme" dan,,polytheisme" didalam
hgb-ungqlnja dengan taf!_irannja mengenai,,kebebasan beragama".
Tjoba pikirkan saudara {et-ua, dapatkah ,,beragama" dipadu[an dan
dianggap sama dengan atheisme?

saudara Ketua, sek{i lagi saja tidak merasa heran atau terkedjut
bahwa ada perbedaan tafsiran mehgenai b pokok keharusan jang bir-
larnaaq_itu, djusteru karena berasal dan berpangkal dari tila fokok
!asa1 Negara jang berbeda-beda: a. Sosial-Ekonomi, b. Islam dan c.
Pantja Sila.

oleh sebab itu pada .tingkatan pembitjaraan di pleno Konstitu.
_ante. sekarang ini saja b_elum bergembira seperti Saudara Njoto dengan
hanja- mengintjer kepada b pokok keharusan jang bersamian, diseita'i
nota bene dengan tafsirannja sendiri setjara seenak-enaknja sadja.' Saudara Ketua, saja masih prihatin menghadapi persoalan; ba-
gaimana me_ndapatkan way-out (djalan keluar) berhubung dengan
kenjataan adanja pokok Dasar Negara jang berbedaan?

Teoretis ada dua tjara untuk mendapatkan way-out itu:
1. tjara kompromi dan
2. tjara membanding.
Saja tidak begitu setudju dengan tjara kompromi, sebab Dasar

Negara adalah.soal jang penting sekali. Dasar Negara adalah ,,soko-guru" dan dari ilu berpangkallah ,,soko-soko" atau ,,tiang-tiang" ke-
negaraan jang lain. Apabila sokogurunja tidak tegak, djanganlah di-
harapkan bahwa soko-soko atau tiang-tiang jang lain itu alian tegak.

Saudara Ketua, itulah sebabnja mengapa saja lebih tjondong ke.
pada- tial? membanding. Jang harus dibanding ialah kebenarannja
dan keadilannja, logikanja dan objectiviteirtnja, fiebaikannja dan prak-
tisnja, kepribadian dan dialektiknja dan sebagainja. Dioatarn tita
membanding itu, djanganlah kita main persoonlijk atau sentimentil.
apalagi main kaju atau rnembabi buta. Kepala harus dingin, dada ha-
rus-lapang_, sembari meminta kepada T\rhan Jang Maha Eia agar mem-
beri kepada kita hidajat dan taufiq sehingga terumuslah sultu Kon-
stitusi Republik Indonesia jang diridlai Altah.

Risalah Resmi

a
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Didalam Pleno Konstituante sekarang ini insja Allah kita akan

mendengar dengan saksama dasar Komunis dari kawan-kawan Partai
Komunis Indonesia (P.K.I.). Dengan chusuk kita akan mendengar pula
pembahasan dari dasar Pantja Sila jang kita harapkan akan diuraikan
-otetr 

atrtiahlinja. Kamipun akan menerangkan dasar Islam bagi Ne-
gara kita setjara djudjur dan baik-baik. Dan dari golongan-golongan
jang tain lagi diharapkan dengan sangat untuk mengemukakan pen'
dapatnja setjara bebas, dengan tidak usah ada rasa takut atau tertekan.

Saudara Ketua, didalam'bubungan ini saja tentunja hanja akan
ambil bagian memberi sumbangan saja mengenai pembahasan Islam
sebagai Dasar Negara dan itupun sebagai tambahan/landjutan dari
uraian Saudara Moh. Natsir malam'tadi.

Saudara Ketua, dengan tidak mengurangi apa jang telah saja urai
kan didalam rapat Komisi Konstitusi I, uraian mana dapatlah kiranja
Saudara Ketua membatjanja didalam berkas Laporan Komisi Konsti'
tusi I tentang ,,Dasar Negara" nomor 1020/IX. Red./1957, Lampiran
III nomor II, ingin saja disini sedikit mengulangi serba ringkas urai-
an saja termaksud, dengan saja beri pendjelasannja.

Saudara Ketua, didalam uraian itu saja telah terangkan alasan-
alasan universeel dan diealektis-Indonesis.

Dengan alasan-alasan universeel, maka kita sampai kepada pe-
ngakuan adanj'a kedaulatan hukum Tuhan. Dan karena hukum Tuhan
itu agama, maka pengakuan itu berarti pengakuan kepada kedaulatan
agama.

Dengan alasan-alasan dialektis-Indonesis, naka kita sampai ke-
pada pengakuan bahwa agama di Indonesia jang qualitatief dan qu-
antitatief jang berpengaruh di Indonesia itu ialah Islam, karena Is-
iam adalah faktor nasional Indonesia jang terpokok dan jang mengu-
asai psyche rakjat Indonesia.

Oleh karena itu penggabungan antara alasan-alasan universeel
dan alasan-alasan dialektis-Indonesis membawalah kita kepada kesim-
pulan bahwa dasar dari Republik Indonesia seharusnja Isiam.

Saudara Ketua, marilah kita beri pendjelasannja, djuga sekaligus
untuk membantah uraian Saudara Nur Sutan Iskandar sebelum saja
barusan ini.

Saudara Ketua, ada pepatah jang mengatakan: Tidak kenal, ti-
dak tjinta. Peribahasa itupun tertudju kepada Islam. Siapa jang tidak
mengenal Islam sukarlah diharapkan daripadanja untuk menjintai-
nja. Oleh sebab itu perkenankanlah Saudara Ketua, saja disini seke-
dar memperkenalkan Islam, dengan maksud supaja ditjintainja.

l. Islam adalah universeel dari Atlah.

Saudara Ketua, menurut adjaran Islam, adalah Allah itu dengan
sengadja membagi-bagikan manusia sedunia ini mendjadikan beberapa
bangsa-bangsa, jang menduduki tanah airnja masing-masing, mempu-
njai adat lembaga sendiri-sendiri, pun berbahasa sendiri-sendiri, se-
dang tingkatan-tingkatan dari ilmu dan peradabannjapun berlainan
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djuga, lagi pula warnanja sendiri-sendiri: ada bangsa hitam, ada kaunr
putih, ada orang kuning, ada kulit sawo matang dan sebagainja.

Sengadja perbedaan-perbedaan itu ditakdirkan oieh A[ah, akan
tetapi saudara Ketg.a, pada takdir itu djuga ditjiptakan oleh-Nja suatu
maksud, suatu tudjuan ialah maksud jang sama, tudjuan jang tak
berbeda, sebab bersarna-sama umat manusia itu mendjadi 

-maihluk

Allah dan bersama-sama mereka itu mau tidak mau akan purang dju.
ga kepada Allah (Inna li'llahi wa inna ilaihi nadji'un).

Saudara Ketua, maka didalam .maksud jang sama itu (ialah. me.
nudju kepada Allah dan ,,hendaknja diterima baik oleh-Nja pada hari
achir nanti") bukan warna putih atau kuning jang didjadikan ukuran
oleh Allah untuk diterimanja, bukan bahasa Inggeris atau Djerman,
pun bukan kebangsaan fiong Hoa atau Djepang dan sebagainja, Ada-
pun ukuran itu tidak lain dan tidak bukan ialah amal jang baik, amar
soleh.

D-enga1 !.g?r dqn njata Allah didalam surat Al Hudjurat ajat 18
telah bersabda demikian:

.,Hai kamu manusia! Sesungguhnja, Aku teiah mendjadikan kamu
sekalian dari seorang lelaki dan perempuan dan telah Ku djadikan
kamu mendjadi tkaum-kaum dan keluarga-keluarga, supaja kamu an-
tara jang satu dengan jang lain akan kenal-mengenal dan harga-meng
hargai. Sesungguhnja bagi Allah jang amat, terpandang tinggi dianta-
ramu itu ialah ,,siapa sadja" jang (taqwa) memperhatikan (akan ke-
wadjibannja) dengan setertib-tertibnja. Sesungguhnja Allah itu jang
mengetahui (akan segala jang mendjadi kehendak-Nja)".

Saudara Ketua, ajat ini ditudjukan oleh Allah tidak kepada orang
Islam sadja, akan tetapi ,kepada sekalian manusia sedunia.

Maka teranglah dengan bunjinja Qu/an ini, bahwa Aliah sengadja
telah mengadakan pelbagai-bagai kaum-kaum dan keluarga-keluarga
jang masing-masing mempunjai bahasa, tanah air, adat-iembaganja
sendiri-sendiri itu. Oleh Allah sengadja diadakan perbedaan-perbedaan
itu, akan tetapi disengadja djuga oleh-Nja suatu maksud jang sama,
ialah bersama-sama mereka menudju kepada llahi. Maksud jang sama
ini ialah tidak lain dan tidak bukan mengabdi kepada Allah, satu dan
lain sesuai dengan sabdanja didalam Qu/an surat Adz0zarijat ajat 56
jang berbunji:

,,Dan Aku tidak mengadakan djin-djin dan manusia-nianusia itu
selain daripada untuk mengabdi kepada Aku".
Teranglah, bahrva tudjuan manusia hidup dimuka bumi ini ialah

mengabdi Allah. Dan sekali-sekali manusia-manusia itu tidak boleh
mengira bahwa mereka itu boleh hidup dengan tidak bermaksucl atau
bertudjuan apa-apa. Sebab Allah telah bersabda begini:

,,Adakah manusia itu mengira, bahwa ia itu hanja akan dilepas.
kan begitu sadja dengan tidak bermaksud apa-apa?"

A d a p u n s j a r a t - s j a ra t n j a, u, 
" 

( 

:'Hxl j :," i:*n #, T : rrxl f il *t 31.
ma itu sudah tentu sama djuga, sama supaja mudah dan adil diukur-
nja. Dua sjarat telah djuga disabdakan oleh Allah pada surat Al Hu-
djurat tadi, ialah:
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.1. kenal-mengenal dan harga-menghargai.
2. memperhatikan akan kewadjibannja dengan setertib4ertibnja.
Tak usah saja terangkan disini, bahwa sebenarnja sjarat-sjarat

itu masih banjak lagi djumlahnja jang djuga tertjantum didalam
Qur'anulkarim, akan tetapi tidak djuga orang dapat memungkiri bah-
wa kedua sjarat-sjarat itu dapat kita katakan sebagai jang terpenting.
Sebab apabila kaum jang satu terhadap pada lainnja, atau bangsa
jang satu terhadap pada lainnja benar-benar akan ,i<enal-mengenal
dan harga-menghargai", sudah tentu tak akan terdjadi sesuatu pepe-
rangan didjaman jang sudah dewasa ini dan nota bene jang katanja
sudah matang ilmu dan peradabannja itu.

,,Kenal-mengenal dan harga-menghrgai". Didalam sjarat ini su-
dah tentu terkandung djuga suatu paham, bahwa bangsa-bangsa atau
kaum-kaum itu sama deradjatnja, sama harganja, sama-sama men-
djadi machluk Allah, sama-sama bermaksud akan pulang kenbali
djua kepada Jang Maha Esa itu.

Adapun sjarat jang kedua, ialah; mempertahankan akan kewadjib-
an-kewadjibannja dengan setertib4ertibnja", djuga sjarat ini mengan-
dung suatu arti jang dalam, ialah bahwa dengan ketertiban pemenuhan
kewadjiban itu, maka jang dinamahan hak itu sesungguhnja otomatis
mendjadi haknja jang telah menunaikan kewadjiban itu. Pengadjaran
ini.tidak hanja berlaku untuk oknum perseorangan, tapi djuga berlaku
untuk sesuatu bangsa atau kaum bersama-sama. Dan dengan penunai-
an wadjib itu tentunja perkumpulan dari bangsa-bangsa itu (Perseri-
katan Bangsa Bangsa) nanti tidak hanja lemah seperti sekarang ini,
hampir-hampir hanja mendjadi edjekan akan perdamaian dunia jang
sampai kini belum djuga berbukti dengan njata. Senator Lewis telah
mengatakan bahwa ,,Volkenbond itu ialah suatu perkumpulan dari-
pada negara-negara jang menang untuk membagi-bagi penghasilan
peperangannja" dan suatu surat kabar Amerika telah menambah
akan pendapat Lewis ini dengan bagian kalimat begini: ,,......... dan
untuk.menambah penghasilan peperangannja itu dengan djalan pe-
njerangan-penjerangan jang baru". (lihat Wereldnood-Wereldredding
halaman 52 oleh P. Drinhaus).

Edjekan terhadap Volkenbond atau Perserikatan Bangsa Bangsa
sematjam itu sudah tentu tidak akan terdjadi, apabila masing-masing
bangsa dan kaum mentertibkan arkan kewadjibannja dengan sungguh-
sungguh, ialah kewadjibannja sebagai machluk jang bersama-sama ha-
rus berbakti dan pulang kepada Itahi.

Dgngan tegas tbranglah sudah, bahwa agama Islam itu memang
nrengehendaki akan persatuan dan perdamaian dunia diantara pel-
bagai. bangsa-bangsa dan kaum-kaum itu. Karena persatuan dan per-
damaian dunia itulah maka Qut'an surat An-Nisa a5at ss telah djuga
mengadjarkan begini:

- ,,......j.. dan, apabila kaum berselisih ditentangan sesuatu hai,
maka serahkan sadjalah hal itu kepada Allah dan Utusan-Nja ......',.

?qlgan terang ajat ini melarang kepada manusia akan memper-
tiektjokkan_ pe+gqaan atas perselisihan dengan tidak ada achirnja,
tetapi hendaknjalah manusia itu lebih akan- mementingkan kepada
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pe_rsamaan tudjuan dan maksudnja, dengan selalu tawaquf kepada
Allah.

saudara Ketua, dengan uraian-uraian saja dimuka tadi terangrah
sudah, bahwa Islam meletakkan dasar hidup antara bangsa dengan
bangsa antara suku bangsa dengan suku bangsa atas dasar harga-
menghargai, memberi dan menerima. Pula Islam membersihkan hidup
bangsa dan suku bangsa dari penjakit chauvinisme dan rasialisme,
seperti jang telah diuraikan saudara Moh. Natsir malam tadi sehingga
perdamaian dapat terpelihara.

Saudara Ketua, dengan begitu Islam mendjamin hak-hak asasi
manusia (human rights) dengan menitik-beratkan penunaian kewadjib-
an-kewadjiban asasi Islam mendjundjung tinggi nilai-nilai prikema;
nusiaan, mqupun masing-masing ataupun bersama-sama, dengan penuh
tanggung-djawab terhadap pada dini sendiri dan terhadap pada ma.
sjarakat, tidak sadja masjarakat jang terdeka.t (jakni bangsa atau suku
bangsanja), tetapi djuga masjarakat jang luas diseluruh dunia.

2. Bagaimana anggapan agama Islam terhadap pada intellect
atau ketjerdasan pikiran (akal)?

Lebih dahulu dapatlah saja katakan, bahwa Al Qur,an itu telah
dinjatakan oleh Allah sebagai suatu sumber pengetahuan. surat Junus
ajat ke-l umpamanja telah bersabda demikian:

,,Allah Jang Mengetahui. Inilah ajat-ajat dari Kitab (Kitabullah)
jang penuh dengan il,mu".

Qur'an surat Az-Zamar ajat 27 telah bersabda begini:
,,Bahwa sesungguhnja Kami didalam Qur'an ini telah menggam-

barkan kepada manusia segala matjam-matjam perbandingan (per-
lambang), agar supaja mereka itu dapat memikirkan".

Masih banjak lagi ajat-ajat Qu/an jang menundjukkan akan ke-
pentingan intellect atau ketjerdasan pikiran. Lihatlah unopamanja
Qur'an surat Al-Ankabut ajat 49, surat At-Takasur ajat 5, 6 dan 7,
surat Bani Israil ajat 89 dan surat Al-Imran ajat 6. Djuga dengan
tegas Allah telah bersabda pada surat Al-Imran ajat 190 dan 191 se-
bagai berikut:

(ajat 190) ,,Bahrva sesungguhnja didalarn kedjadian langit dan
bumi ini, begitu djuga pada pergantian malam dan siang, benar-
benar ada tanda-tanda atas Kekuasaan Allah bagi manusia jang
berilmu (jang berpikir").
Siapakah jang oleh Qur'an dikatalmn manusia jang berilmu/ber.
pikir itu?

Djalabnja ada pada ajat 191 dari surat Qur'an itu, jakni:
,,Ialah mereka semua jang mengingat selalu akan Allah, ketika
berdiri, maupun duduk, ataupun dengan berbaring pada sebe-
lahnja dan memikir-mikirkan akan kedjadian langit dan bumi:
,,Ja Tuhan kami tidak Engkau djadikan ini semua dengan sia-
sia belaka".
MuI.r teranglah sudah bahrva agama Islam itu memang mengan-

djur-andjulk?n kepada. manusia akan mempergunakan k6tjerda"san
akalnja untuk menjelidiki segala isi alam ini, ialah segala apa sadja
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jang berada diatas bumi dan kolong langit ini, jang berada ditlalanr
udara, bun,i dan air, diseluruh alarn.

Maka apabila manusia itu telah menjelidiki dengan teriti akan
isi alam ini, maka buah penjelidikan daripadanja itu mau atau tidak
mau hanja akan mengakui kebena,ran Allah jang lebih dulu telah ber-
sabda demikian:

Qur'an Al-Ra'ad ajat 3 dan 4: ,,Dan Dialah jang telah mendjadi-
kan alam ini begitu luas dan mendjadikan diSitu gunung-gunung dan
sungai-sungai jang tertentu. Dan dari segala buah-buahan Dia telah
mentakdirkan dua natjam. Dia menjelimutkan malam kepada siang.
Sesungguhnja didalam hal-hal itu adalah tanda-tanda bagi manusia
jang berpikir".

,,Didunia ini adalah perdukuhan-perdukuhan jang berbatihan
(berbatasan), lagi pula ada kebun-kebun anggur dan gandum dan po-
hon-pohon njiur dengan satu akar asal dan ada djuga pohon-pohon
lain jang mempunjai bermatjam-rnatjam akar. Jang diairi dengan sua-
tu (matjam) air dan Kami telah menakdirkan jang satu lebih mudah
berluahnja daripada jang lain. Sesungguhnja didalam hal-hal ini ada
tanda-tanda bagi manusia jang berpikir". (ajat 4).

Saudara Ketua jang terhormat. Didalam kedua ajat eur'an ini
maka njatalah bahwa didalam natuur (alam) ini Allah telah djuga se.

lgadja menakdirkan perbedaanlerbedaan diantara barang jang satu
$engaq iang lain. Akan tetapi dengan penjelidikan jang ieutl dan
ketjerdasan jang tadjam, maka njatalah djuga bahwa At[h itu pada
alam ini tel.ah djuga sengadja mengadakan peraturan-peraturan-Nja
atau,wetmatigheidnja terhadap pada perbedaan-perbedaan itu. Dengan
pendek. kata.pada perbedaan-perbedaan itu telah diadakan oleh-Nja
suatu sistim jang tentu-tentu.

sebagai berikut:
,,Dialah jang telah

maka rkamu tidak djuga
Ilahi itu. Dan lihatlah
aturan jang pintjang?".

Pada Qur'an surat Al Mulk ajat 3 Allah telah djuga bersabda

mendjadikan tudjuh langit itu ,,bersamaan";
melihat perbedaan didalarn takdir kemurahan

lagi, adakah kamu telah melihat sesuatu per-

Saudara Ketua; maka dengan ajat ini teranglah sudah, bahwa
uniformiteit dan wetmatigheid t-elah iengadja dita[dirkan cljriga oleh
Ilahi pada.isi alam jang tampaknja dengan-sepintas lalu seLalai dis-
hannonie itu. Hal ini telah djuga diakui oleh- para ahli weteischap.
_ Karena Al Qur'an ini benar-benar mengandjur-andjurkan ketjer-
d?.sal pikir_an (intellect), maka sudah tentu eur'an itu tidak djuga su-nji daripada perintah-perintah Auah kepada manusia semua-akan
pemqerhatikan kepentingan memba,tja dan menulis, sebab mentjapai
ilmu itu bukan main sukarnja apabila ,tidak dibantu oleh ketjakifan
membatja dan nrenulis itu.

- . Didalam Qur'an surat Al Qalam ajat ke-l Allah telah bersabda
begini:

- .-,,P?rdanglah tempat dawat (tinta) dan pena (pen) itu dan per-
hatikanlah segala apa jang mereka tulis".
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Lebih tegas didalam Qur'an surat Al Alaq ajat 3 da;r 4 ada ter'-
batja perintah Allah begini:

,,Batjalah dan Tuhanmu itu ialah Jang Terpenting. Dialalt jang
telah mengadjar (manusia) menulis dengan pena".

Tidak perlu rasanja diterangkan disini bahwa dari ketjakapan
,,membatja dan menulis" itu maka umat Islam sedjak dulunja teiah
mempunjai bibliotheek-bibliotheek jang penting bagi kemadjuan dan
peradaban sedunia. Gedung-gedung buku orang Islam itu dulu teiah
didirikan di Takard, di Fez, di Kairun, di Alexandria, di Cairo (Dja-
mial-Azhar), di Gordova, di Granada dengan Alhambranja, di Istam'
bul, di Damaskus, di Bagdad dan masih banjak lagi lain'lain tempat.
Dan sekarang ini djuga bukan main banjaknja buku-buku Islam atau
buku-buku dari umat Islam jang telah diangkuti ke Eropah dan se-
karang dapat terbatja pula pada bibliotheek-bibliotheek besar di Ox-
ford, London, Paris, f,eiOenl Berlin, Moskow, Munchen dan lain-lain
tempat jang penting. Buku-buku Islam itu sampai kini masih tetap
mgndjadi sumber pengetahuan dan banjak diantaranja itu sekarang
ini telah dipertahankan mati-matian oleh sesuatu Universitas, sebagai
milik jang tidak ada taranja.

Lebih tegas dan njata Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi n'asal-
lam telah bersabda begini:

,,Tjarilah ilmu dari bandulan-bajimu sampai kepada lubang ku-
burmu".

Hadits Nabi lagi berbunji:
,,Tjarilah ilmu, sekalipun ilmu itu ada dinegeri Tjina".
Dengan perintah Nabi jang achir ini maka njatalah sudah bahwa

manusia itu, - apalagi jang beragama Islam - harus menuntut pe-
ngetahuan (wetenschap), sekalipun jang punja ilmu atau si guru itu
bukan orang Islam atau sekalipun tempat ilmu itu sangat berdjauhan
dari tempat kedudukannja sendiri, umpamanja sadja dinegeri Tiong-
kok.

3. Islam mewadjibkan demokrasi berdasarkan musjawarah jang
mendudukan kebenaran dan hak.

Saudara Ketua, alhamdulillah terlebih dulu saja utjapkan, sebab
saja kiranja tidak usah pajah-pajah lagi untuk membuktikan perlunja
dasar musjawarah, seba'b Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) sendiri
tetah mengakuinja: Guna membuktikan pengakuannja itu Saudara
Ketua, saja persilakan Saudara Ketua membuka Laporan Kornisi Kon-
stitusi I, stensilan nomor 1020/IX. Red./1g5? Lampiran IfI pidato
nomor Iv jang pada halaman 2 dapat dibaija antara lain kalimat-ka-
Iimat dari pihak Partai Komuni.s Indonesia (P.K.I.) sebagai berikut:

,,Dengan sengadja kami gunakan istilah musjalarah dan bukan
demokrasi".

_,,,Musjawarah, jang menurut salah seorang guru saja, djuga di-
andjurkan_oleh Al Qur'an, dikatakan oleh guru lain dari saja, niendlaai
pusaka kebanggaan kita".
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,,Karena itu, .musjawarahlah jang kami usulkan djuga sebagai
Dasar Negara".
saudara Ketua, disamping itu panitia persiapan Konstitusi telah

pula menjetudjui sebagai pendapat jang sama agar musjawarah hen-
daknja nnendjadi dasar dalam iegaia perundinfan dan penjelesaian
mengenai segala persoalan kenegaraan. oleh sebab itu tciranja saja
tidak_ peru lagi membuktikan keharusan adanja dasar musjawarah.

Jang masih perlu saja kemukakan disini Saudara Ketua, ialah
men-gapa_ saja masih mempergunakan istilah ,demokrasi"? soalnja
Saudara Ketua, karena istilth itu ,telah pula menrljadi istilah nasionil
dan pula telah mendjadi istilah populer. Tetapi tentunja saja sebagai
orang Islam setudju sekali untuk menggantikan kata-kata demokrlsi
itu dengan istilah: musjawarah. Alhamdulillah.

Hanja jang penting untuk distres disini Saudara Ketua, ialah
bahrva saja mengehendaki musjawarah jang mendudukan kebenaran
dan hak, sekali lagi; jang mendudukan kebenaran dan hak. Nah, ini
i*g penting. Djadi Saudara Ketua, bukan sekali-kali jang saja ke-
hendaki itu musjarvarah asal musjawarah, bukan pula musjawarah
asal untuk mentjari kata sepakat, pun djuga bukan-musjawaiah asar
sadja sedapat-dapat didapatkan kata jang bulat, tetapi Saudara Ke-
tua, musjawarah jang menundukan kebenaran dan hak. Nah, disitu-
lah perbedaan saja dengan Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) sebab
tidak djarang terdjadi Saudara Ketua, bahwa kata sepakat ditjapai,
kata bulat diperoleh, tetapi karena ada tekanan atau antjaman bathin
dan sebagainja.

4, Islam mewadjibkan pemimpin rakjat, pemimpin negara dan
pemlmnil pemerintah penuh bertanggung-diawab kepada rak-jat dan kepada Ttrhan.

saudara Ketua,.menurut 3djaran agama Islam, tiap-tiap pemim-
pin tidak bebas dari tanggung-djawabnja mengenai seluruh o'15.t jr"g
mendjadi LaBa_ngan plmpinannja. I{alahan menurut pengadjarin Iitam
itu Allah'telah mendjadikan ,manusia itu mendjadi cn:autatr, artinja
me.ndjadi fa'il dan bukan rnaf'ul, tegasnja mendjidi zubjek dan bukdn
objek, mendjadl radja jang memimpin-dan bulian janj dipimpin.

saudara Ketua, ada sabda Allah tertj'antum didaram Qur'inulka-rim didalam Surat An-Nisa ajat bg:
,,Hai kamu jang pertjaja. Ta'atlah kamu kepada Allah (eur,an)
dan kepada Rasul (Hadits) dan kepada mer-eka jang memegang
kekuasaan (pemerintahan) diantaramu".
Saudara Ketua, surat ini adalah tegas. fidak perlu saja tegaskan

bahwa kaia-keta ,,diantaramu" (minkurn) itu beriiubungan erit+rat
dengan kata-kata: ,,kamu jang pertjaja". sehingga dengan begitu ada
kewadjiban bagi ,,jang ,per'tjajat' itu untuk memegang kekuasaan/pe-
rnerintahan agar dengan begitu dapat didjamin pelaksanaan dari ke-
ta'atan kepada Allah (Qur'an) dan kepada Rasul (Hadits).
_ ApabiE diketahui Saudara Ketua, bahwa tiap-tiap Muslim itu
harus mendjadi pimpinan dan bahkan mau tidak mau ol-eh pengadjar-
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an _agama Islam. dianggap sebagai pemimpin, masing-masing tentunja
pada lapangannja sendiri+endiri, di'tambah dengan-kepenuhan tang-
gung'djawalnja terhadap pada lapangan pimpinannja itu, maka tidak
perlu -kiranja didjelaskan lebih djauh lagi betapa beratnja tanggung-
djawab itu mengenai seorang pemimpin rakjat, pemimpin negaritan/
atau pemimpin pemerintahan, tidak sadja keplda rakjat tetapi dan
tenrtama kepada Tuhan Rabbul'alamien.

Itulah sebabnja s?udara Ketua, mengapa saja tidak begitu se-
tudju. dengan teori: ,,The President can do no wrong". Apalali teori
sematjam itu jang berlaku di Indonesia ini jang serba-dualGtis didalam
prakteknja. saja lebih menjetudjui kepada teori Islam jang kira-kira
bunjtuja:

,,Well, the President can do no wrong too, therefore he must be
responsible, not only to the People but to God too',.

5. Islam menegahhan kemerdekaan lahir dan bathin, menolak
pendjadjahan, penindasan/eksploitasi manusia atas manusia
dalam bentuh apapun.

Saudara Ketua, salah satu bu,kti jang ,tepat bahwa Islam mene-
gakkan kemerdekaan lahir dan bathin ialah karena tidak kurang dari
{,llah sendiri jang bersabda: ,,La ikraaha fiddhien", jang artinja ,,ti-
dak ada paksaan didalam Agama".

Allah sendiri tidak ,,memaksa", betul Allah mengandjurkan, al"
hasii tidak memaksa manusia, rneskipun machlukNja sesungguhnja
masuk Agama Islam.

Allah nemberi kepada manusia itu kebebasan dan kemerdekaan
seluas-luasnja, kemerdekaan lahir dan bathin untuk menentukan
sendiri agama apa jang hendak dianut olehnja. Allah didalam kasih-
sajang-Nja bahkan menakdirkan manusia dengan kelahirannja itu
didalam keadaan jang sutji, malahan dilengkapi dengan alat-alat pan-
tjainderanja, diberikan oleh Allah kepada manusia itu het zesde zin-
tuing dan akal sebagai alat pemikir dan alat pembanding.

Dikirimkan kepada manusia itu Nabi-nabi dan Rasul-rasul guna
memberi tjontoh dan pedoman hidup, dibukakan baginja buku terbu-
ka jang namanja alam dan dunia ini, penuh dengan kedjadian-kedja-
dian dan perlambang-perlambang guna bahan perbandingan bagi akal
manusia itu. Masih diberikan kepadanja Kitab-kitab Sutji sebagai
Amanat Allah langsung. Disediakan pula oleh Allah untuknja semua
kekajaan-kekajaan didalam bumi, air dan udara. Ja apabila manusia
itu mau berpicnic atau bertransmigrasi kebulan atau planet lain. bo-
leh djugalah. Begitulah k4sih-sajangnja Allah.

Saudara Ketua, meskipun alam semesta ini hak dan miliknja
Aflah dan me_skipun Allah pulalah Jang l\{aha Kuasa, sehingga apabila
Allah mau, dapatlah Allah dengan mudahnja memaksa manusia itu
untuk tunduk kepada dan masu,k kedalam Islam, tetapi djusteru Allah
tidak mengehendaki itu, Allah memberi kebebasan dan kemerdekaan
lahir dan ba'thin untuk memilih kepada manusia.

Saudara Ketua, Allah sendiri mengehendaki supaja manusia itu
dengan free-will-nja, dengan sukarelanja sebagai hasil daripada per-
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bandingannja sendiri itu, dengan tidak ada tekanan atau antjaman
apa-apa, akan memilih Islam atau agama lain.

llemang Allah ada bersabda didalam Qur'an Surat Adz-dzarijat
ajat 56:

,,Dan Aku tidak mengadakan djin-djin dan manusia itu selain da'
ripada untuk mengabdi kepadaKu". Tetapi Saudara Ketua, Allah ti-
dak memaksa.

Saudara Ketua jang terhormat. Ada pula dan banjak lagi bahkan
sabda-sabda Allah sematjam itu, seperti Saudara Ketua dapat mem-
batjanja didalam Qur'an Surat Bani-Israil ajat 23 jang bunjinja be-
gini:

,,Dan Tuhanmu telah memerintahkan, bahwa kamu tidak boleh
mengabdi selain daripada kepada Allah dan bahwa kamu harus ber-
bakti kepada orang tuamu .....". Tetapi Saudara Ketua, sekali
lagi Allah tidak hendak memaksa.

Ifanja, Saudara Ketua, Allah bersabda kepada umat manusia de-
ngan pertanjaan: ,,Mengapa kamu katakan jang tidak kamu kerdja-
kan?". Dan pertanjaan ini segera didjawab oleh Allah:

,,Kabura maqtan 'indallaahi an-taquuluu maa laa taf'aluun"
Jang artinja: ,,Besar dosanja dimata Allah bagimu apabila kamu

mengatakan sesuatu jang tidak kamu kerdjakan".
Soalnja terang sudah, Saudara Ketua. Manusia boleh pilih agama

apa sadja, dia merdeka memilih, dimerdekakan oleh Allah untuk me-
milih, tetapi apabila ia mengaku Muslim, nah dia harus mengerdja-
kan segala apa jang mendjadi pengakuannja itu. Inilah dia konsek-
wensi dari kami umat Islam, kami dituntut oleh Allah untuk nelaksa-
nakan Islam di Indonesia sini ini, ja, djika dapat t00%. Dan kami,
saudara Ketua, takut sekali kepada Allah, lebih takut daripada ke-
pada sesama manusia, betapapun dia itu berkuasa, ,mungkin jang.ter-
kuasa di Indonesia dan/atau didunia ini.

saudara Ketua, dengan uraian-uiraian diatas .tadi dan terutama
dengan qabda Allah: ,,La ikraaha fiddhien" (tidak ada paksaan didalam
agama) kiranja tidak perlu saja buktikan lagi bahwa:

lqlam mendjamin dan mempertahankan kemerdekaan menganut
dan mendjalankan agama oleh pemeluknja masing-masing.
Pulq kirania tidak usah saja tjapai-tjapai nembuktikan - ini un-

tuk singkatnja , bahrva Islarn menolak penojadjahan, penindasan.,/
eksploitasi manusia atas manusia dalam bentuk apapun. Hal ini ,telah
pula disinggung oleh Saudara Moh. Natsir.

- -. 
saja hanja ingin sebentar menundjukkan adanja sabda Nabi,

hadits mutawatir jang terdjemahannja begini:

-.,,Bajarlah qpa! kepada buruhmu, sebelum keringatnja hering".
Had.its lain menjatakan begini:

,,Berilah kepada buruhmu makanan seperti jang kamu makan darr
pakaian seperti jang kamu pakai".
Saudara Ketua jang terhormat, saja sekarang menudju ke punt

iang keenam.
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6. Islanr nremberantas kemelaratan dan nrenegakkan kemakmur.
an lahir, dan bathin atas dasar hidup keragaman antara gri-
longan dan golongan (kelas).

Saudara Ketua, bahwa semua aganla, ternrasuk Islam, mernberan-
tas kemelaratan dan menegakkan kemakrnuran lahir dan bathin atas
dasar hidup keragaman antara golongan dan golongan (kelas), se-
sungguhnja tidak perlu lagi dibuktikan. Agama toch selalu diliputi
oleh dan meliputi dengan kasih sajang, dengan prikemanusiaan, de-
ngan prasangka jang baik, dengan maaf, dengan semangat berkor-
ban, dengan ichlas, dengan taqwa kepada Allah.

Jang mengenai blam saja hanja sepintas lalu ingin rnenundjuk-
kan akan adanja sistim djakat, sistim fitrah, sistim baitulmal, sistim
memerdekakan budak, sistim membajar fidijah, sistim bcrkurban, sis-
tim pembajaran sedekah dan kekah, sistim waqaf dan sebagainja.

Disamping itu ada perintah Islam untuk memelihara fakir dan
miskin, jatim dan piatu, djanda, orang-orang tua, tjatjad/veteran, be-
kas pedjuang dan sebagainja. Ada pula perintah untuk menolong
musafir dan sifajit dan didalam sesuatunja itu dengan tidak meman-
dang buiu, bahasa, suku, kebangsaan, maupun agama.

Didalam agama Islam orang diwadjibkan mentjari rezeki (tula-
bulkasab), ,bahkan diandjurkan untuk .mendjadi orang kaja, kaja di-
dunia dan kaja pula diachirat, sesuai dengan perintah Allah jang dapat
dibatja di Qur'an surat Djum'ah jang terdjemahannja sebagai berikut:

,,Apabila kamu mendengar panggilan sembahjang, maka henti-
kanlah pekerdjaanmu sehari-hari. Tjepat-tjepat kerdjakanlah
sembahjangmu itu untuk Ailah. Dan apabila kamu telali selesai
dengan sembahjangmu itu, maka'tjepat-tjepat kembalilah kamu
kepada pekerdjaanmu sehari.hari didunia ini guna mendapatkan
rezeki keduniaan".
Saudara Ketua, perintah Allah ini kemudian clitanfidzkan/dilak-

sanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam dengan pe'
rintahnja jang terkenal jang dapat kita batja didalam Hadits Shahih,
jaitu di Muslim-Buchari adalah sebagai berikut:

,,Tjarilah rezeki keduniaan seolah-olah kamu tidak akan mati.
Dan tjarilah rezeki keachiratan seolah-olah besok hari karnu harus
ntati".
Saudara Ketua, orang Islam diandjurkan supaja nrendjadi kaja,

tidak untuk mendjadi kapitalis-imperialis, tetapi untuk bertangan di-
atas, jaitu memberi, tidak untuk bertangan dibarvah alias minta-minta.
Dia disuruh tkaja agar dapat menunaikan kewadjibannja membajar
fitrah, zakat, sedekah, kekah, kurban dan sebagainja, agar dia dapat
membajar kontribusi kepada Negara dan baitul mal, memberantas
kemelaratdn dan kemiskinan, memelihara jatim-piatu, tua4ua dan tja'
tjad dan sebagainjs, jo, agarr dia dapat meratakan dan menegakkan
kemakmuran lahir clan bathin atas hidup keragaman antara golongan
dan golongan atau kelas.

Saudara Ketua, didalam hubungan ini idjinkanlah saja menjing-
gung sedikit Dasar Negara jang dianut oleh kawan-kawan dari Par-
tai Murba Pembela Proklamasi (Murba) seperti jang dapat Saudara
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$_gtua batja pada Laporan Komisi Konstitusi I stensilan nomor rczli
lX./Redi'57 Lampiran III pidato nomor l.

Kawan-kawan dari Partai Murba pembela proklamasi {IrIurba)itu me-ngatakan sebagai pendapatnja bahwa sosial-Ekonorni adalah
P"p-r -Negara dan sosial-Ekonomi jang sesuai dengan tudjuan revo-
lusi ialal apa jang pada prinsipnja-teratr dirumuskin dalam undang-
unda_ng D9s_ar sementara tahun rg45 pasal BB, sebagai dasar prinsip
untuk melaksanakan kemakmuran dan keadilin soslat

saudara Ketu,4 berhu_b_ung dengan pendapat partai Murba pem-
bela Proklamasi (Murba) fCrsebut sila tran;a iirgin menjatakan disini
konsepsi IsBm telah menljakup dan memuat sepenuhnja sosial-Eko
nomi jang dimaksud oleh Partdi Murba Pembela'Proklainasi (Murba)
itu, m_aupun_djdalam arti jang chusus mengenai pokok-pokok seperti
termaktub didalam pasal 38 dari undang-undang Dasar semeitara
t-ahun 1-915, ataupun_didatam arti jang luas seluis-Iuasnja, terdjauh
dan terbebas samasekali dari unsui-uisur reaksioner.

-._ - saja akui p_en'tingnja sosial-Ekonomi, bahkan penting sekali untuk
dilaksanakan sebagai sjarat muflak guna membrantas piuperisme dan
atheisme, tetapi meskipun begitu saudara Ketua, tidahlah-saja sampai
hati, apalagi sampai kepada logika saja untuk mendjadikin sosial-
Ekonomi itu sebagai Dasar Negara, sebab dengan tefitu saja hanja

".tgn _ Ftajebak kelembah materialisme, meskilpun jang mempunjii
sifat historis.

Saudara Ketua jang terhormat.

7. Islam mewadjibkan mgnunnikan fardlu kifaiah disamping
menunaikan fardlu ,ain, sehingga tidak boleh ada egoisme
i*g tamal( atau baehil; kekajaan (milik) perseorangan Udat
terlepas dari funksi sosial sehingga rezeki-dapat merata.

saudara Ketua, didalam agama Islam ada kewadjiban jang harus
ditunaikan oleh olTum .masing-masing (fardlu 'ain) dan 

-disimping

itu ada lagi kewadjiban jang harus dikbrdjakan bersama (fardlu Liti-
iqr,l. Didalam hubungan ini saudara Ketua, tidak perlu saja ulangi
disini, bahwa Islam terutama menitik-beratkan titsifat hithipnja ki-
-pa-da_pgnunaian kewadjiban (fardlu) dan tidak kepada peniuntunan
hak..Tidak perlu dituntut lagi apabila wadjib telah ititunaitan, sebab
hak itu otomatis mendjadi hak-miliknja sitertib jang telah mentertib-
kan wadjibnja itu.

saudara Ketua, masing-masing manusia menurut pengadjaran
19.?ma Islarn" seperti diuraikan diatas mempunjai dua mitiam liewa-
djiban, jakni kewadjiban terhadap dirinja sehaiii dan pula kewadjiban
terhadap 

- 
pada ir-rasjarakat. Kata-kata ,oiri sendiri" jtu tioatc lianja

terbatas kepada ofnym (dirinja sendiri) sadja. tetapi meluas kepada
istrinia atau suaminja, meluai kepada anak--anak tian orang tuinja,
rreluas kepada keluarga dan rumah tangganj4, ja bahkan aoi tratarila
p.elu.1s kepada negara dan agamanja. saudirl 

-Ketua, 
apabila fardiu

'ain (individueele plieht) itu harus dikerdjakan disamping dan bersa-
ma-sama dengan penunaian fardlu kifajah (maetschabpelijke plicht),
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m?ka saudara Ketua, tidak holeh dikatakan bahwa Islarn itu mengaki-htlan adalja egoisme jang tamak atau bachil. Dan dengan be"gitu
ry?ka kekajaan atau-mi]ik perseorangan menurut adjaran islam pisti
tida\ terlepas dari funksi sosial sehingga rezeki dapat merata. '

Saudara Ketua jang terhormat.

8. rslam memberi penilaian jang sama antara kaum wanita dan
[aum pril $engan tidak mengurangi kenjataan, bahwa perbe-
daan sifat dan bakat antara kaum waniti dan irria meribawa
pula- pembagiar tugas dan lapangan pekerdjaai bagi masing.
masing djenis haum itu.

saudara Ketua, Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam ber-
sabda sebagai berikut:

,,Tidark menghinakan wanita ,ketjuali orang jang hina. Dan tidak
memuliakan wanita melainkan orang janf inuiia".
Ada lagi sabdanja (Nabi) jang lain, umpa,manja: ,,Sorga itu ada_

lah pada kaki ibu".
saudara Ketua, banjaklah pengadjaran-pengadjaran agama Islamjang mendjundjung deradjat wanita, bahkair uoteti dikata"kan bahrva

Islamlah mmdjadi pionier dunia dalam hal itu.
saudara Ketua, Allah sendiri didalam eur'anulkarim bersabda

terhadap !.ury lelaki mengenai wanita, bahwa wanita itu bagi kaum
pria 

-a{a!ah 
pakaian atau perhiasan, akan tetapi saudara Ketua] segera

sesudah itu Allah pun bersabda terhadap,kaum wanita mengenai klum
pria, bahwa pria itupun adalah pakaian bagi kaum waniti. Didalam
agama Islam, saudara, Ketua, 'tidak berlaku pepatah Djawa jang me-
ngatakan: ,,wong wadon kuwi suwargo nunutl neroko katdt!"-jang
artinja.: ora_ng perempuan itu mengikuti suaminja, maupun keneiaka
sampaipun ke sorga". Pula bagi wanita Islam tioat< beilarku pepatah
,,Dat de vrouw zwijge in haar gemeente", jang berarti: ,,Oring pe-
rempuan_ itu sepatutnja bungkem tutup mulut didalam masjarikat".

saudara Ketua, betapapun agama Islam itu mendjundjung tinggi
deradjat wanita, tetapi Islampun tidak melupakan bahwa intira rii-
nita dan pria ada perbedaan sifat dan pembawaan dan oleh karena
itu ada pembagian lugas dan pembagian lapangan pekerdjaan antara
3er9!a -it_u. Bagi Allah bukanlah karena-kewanifaannja si wanita
itu dinaikkan ike sorga_disisi Allah,_tidak, djuga bagi Ailah si pria
itu tidak hanja karena kepriaannja lantas sudatr terdjamin sorga'nia,
tidak! sama-sama pria dan wanita itu diterima atau tidaknja oten enin
akan diukur dengan ukuran jang sama, jaitu dengan taqwa dan taat-
nja kepada Allah (godvruchtigheid-nja). Sekari hgf dimati euan maka
wanita dan,pria itu sama, hanja tugas dan funksinja adatah berlain-
an, karena.bakat, sifat dan pembawaannja berbeda. si pria memerlu-
kan si wanita. Si wanita memerlukan pula si pria.

saudara Ketua, 
_s.aja rasa tjukuplah kiranja pendjelasan saja me-

ngenai uraian saja didaiam suatu rapat Komisi Kons,titusi I t6ntang
,Prlqt Negara'l sjperti ia!_g srydara Ketua dapat batja pada sten--
sila No. 1020//IX.Red./'57 No. II.
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saudara Ketua, dengan pendjelasan ini kiranja saja telah dapat
memenuhi tidak sadja permintaan saudara Ir sakirman tanggal ll
Nopember'tahun 1957, tetapi pula permintaan dari saudara Njoto dari
Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) jang didalam suatu rapat panitia
Persiapan Konstitusi jang baru lalu dengan tjara persoonlijk mengata-
kan antara lain sebagai berikut: ,,sajang Saudara Kasman berhenti
pad.a kwalifikasi-kwalifikasi, tidak memberikan argumentasi-argumen-
tasinja jang memadai."

saudara Ketua, sesungguhnja saja djuga ingin ikut-ikut memba-
has alasan-alasan dari kaum Pantja sila, alasan-alasan mana seperti
telah dirumuskan oleh Komisi Konstitusi I dalam Laporannja. iitrat
stensilan No. 1020/IX.Red./'57 angka Romawi II A ketiga halaman
3, jakni alasan a sampai dengan alasan m. Tetapi, Saudara Ketua dika-
langan Fraksi kami, Fraksi Madjelis sjuro Muslimin Indonesia (Masju-
rni), sementara pada tingkatan pembitjaraan mengenai Dasar Negara
sekarang ini pembahasan itu diserahkan kepada saudara saja, Saudara
Rusjad Nurdin. Ketjuali itu Saudara Ketua, saja ingin djuga terlebih
dahulu mendengarkan replik dari kaum Pantja Sila terhadap konfro-
tasi Saudara Moh. Natsir malam tadi.

Oleh sebab itu Saudara Ketua, saja sekarang masih ada waktu
untuk melajani Saudara Njoto dari Partai Komunis Indonesia (P.K.I.)
lebih landjut.

Saudara Ketua, terlebih dulu saja hendak menjatakan kegembi-
raan saja karena saja sebagai Ketua dari Komisi Konstitusi I telah
ikut dapat membikin gembiranja Saudara Njoto sehingga ia dengan
Partai Komunis Indonesia (P.K.I.)-nja dapat menerima baik Laporan
dari Komisi itu. Alhamdulillah.

Saudara Ketua, menurut Saudara Njoto, Partai Komunis Indonesia
(P.K.I.) mengehendaki agar Pantja Sila tetap mendjadi Dasar Negara
kita. Ditekankan bahwa Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) tidak mem-
per,djuangkan Konsti'tusi Komunis atau Konstitusi proletar. Dan seba-
gai alasan ialah karena beberapa bulan jang lalu disini Sekre'taris Djen.
deral Partai Komunis Indonesia telah menerangkan bahwa Partai Ko-
munis Indonesia (P.K.I.) memperdjuangkan kekuasaan dari ,,seluruh
rakjat Indonesia".

Saudara Ketua, alasan dapat ditjari, bahkan dapat ditjari-tjari,
tetapi jang terang, ialah bahwa bukan komunisme jang diperdjuang-
kan oleh Partai Komunis Indonesia (P.K.L) sebagai Dasar Negara.
HaI ini berarti bahwa komunisme oleh Partai Komunis Indonesia
(P.K.I.) sendiri dianggap tidak tjukup kuat guna didjadikan Dasar
Negara baginja. Dan disamping itu Partai Komunis Indonesia (P.K.I.)
tidak konsekrven terhadap isme-nja sendiri, sehingga isme-nja diting-
galkan begitu sadja, djusteru pada saat Partai Komunis Indonesia
kini sedang menghadapi persoalan jang sangat penting, jakni tegak-
tidaknja bangunan Negara kita jang oleh Saudara Njoto sendiri di
katakan ditentukan oleh dasarnja, sampai-sampai ia merasa berke-
wadjiban untuk memperingatkan kepada kita akan pepatah Turki:
Ilfenara jang setinggi-tingginjapun dibangun dari dasarnja!
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Tetapi Saudara Ketua, alangkah ketjeu'a saja, bahwa menghaclapi
persoalan Dasar Negara Republik Indonesia jang maha penting itu
kita harus mengkonstatir untuk kqsekian kalinja bahwa Partai Komu-
nis Indonesia P.K.I.) tidak konsekwen pada pendiriannja, pada isrne-
nja. Hal ini perlu saja sinjalir Saudara Ketua, sebagai suatu bukti
jang penting sekali, jakni bahwa Partai Komunis Indonesia (P.K.I.)
tidak konsekwen. Bagaimana Partai KomunN Indonesia.(P.K.I.) akan
dapat menghargai kepada pendirian orang lain, apabila terhadap ke-
pada pendirian dan isme-nja sendiri sadja sudah tidak dapat meng-
hargainja?!

Saudara Ketua, kini Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) m€ng:
gontjeng kepada Pantja Sila; persoalannja ialah tidaklah gontjengan
ini hanja suatu siasat belaka?

Saudara Ketua, sama-sama toch kita mengetahui bahwa soko-gu-
ru dari Pantja SiIa itu adalah ke-Tuhanan Jang Maha Esa dan sarna-
sama kita mengetahui bahwa Tuhan Jang Maha Esa itu djusteru te-
Iah mempunjai peraturan-peraturan ja.ng tentu-tentu bagi umat ma-
nusia jang lazimnja dinamakan agama. Saudara Ketua, sama-sama
kita tahu bahwa Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) dan Komunis pada
umumnja dan pada dasarnja djusteru anti Tuhan dan anti Agama!
Sama-sama kita tahu, bahwa Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) dan
Komunis pada prinsipnja tidak suka pada perumusan ,,ke-Tuhanan
Jang Maha Esa" dan kini dengan mati-matian sedang memperdjuang-
kan supaja perumusan itu diganti/diubah sehingga mendjadi: ,,ke-
bebasan beragama". Bersama-sama Saudara Ketua, kita tahu bahwa
tafsiran dari Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) dan Komunis menge-
nai rumusan kebebasan beragama itu ialah: kebebasan tidak beraga-
ma sehingga dengan tafsiran itu maka sifat theis dari Pantja Sila itu
sekaligus oleh Partai Komunis Indonesia (P.K.I.)/Komunis akan di-
ubah/diganti dengan sifat atheis dan sifat agarnis dari Pantja Sila
jang oleh -kawan-karvan Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) dianggap
sebagai kepribadian dari Bangsa Indonesia, sekaligus Saudara Ke-
tua, oleh Partai Komunis Indonesia (P.K.I.)iKomunis diubah dan di-
ganti mendjadi sifat anti agamis sehingga memperkosa kepribadian
Bangsa Indonesia.

Saudara Ketua, dengan kata-kata jang manis pihak Partai Komu-
- nis Indonesia (P.K.I.)/Komunis telah menjisipkan sub m didalam ,,Pen-
dapat jang'mengehendaki Pantja Sila didjadikan Dasar Negara" (lihat
laporan Komisi Konstitusi I tentang ,,Dasar Negara", stensilan No.
1020,/IX.Red./'57 Angka Rornawi II ketiga, halaman 3), sekaii lagi,
Saudara Ketua, menjisipkan sub m jang berbunji ,,Pantja Sila men-
djamin kebebasan berkejakinan hidup". Penjisipan jang tampaknja
nanis inilah periu tiisinjalir ditempat ini guna diperhatikan oleh kita
nasionalis Indonesia dengan penuh waspada, sebab dengan kebebasan
berkejakinan hidup itu pasti dimaksudkan oleh Partai Komunis Indo-
nesla (P.K.I.) dan Komunis itu agar djuga ada kebebasan untuk ber.
atheis dan berantiagamis dan dengan begitu maka hantjurlah nanti
tidak sadja Agama dan Theos (Tuhan), tetapi pula akan hantjur se-
Iuruh Pantja Sila didalam sendi-sendinja dan kepribadiannja.
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saudara Ketua, itulah arti daripada gontjengan dari partai Komu-
nis Indonesia (P.K.I.) dan Komunii kepada Fantia Sila. Dengan sen-
dirinja kini terlintas suatu pertanjaan simpai dimina jang dig-on,tjengiitu dapat m-embenarkan gontjenlan sematjam itu, siatri gjntje"ngin
jang dapat digambarkan sebagai pasilan atiu paraiit 3ang iran m6m-
bunuh poh.on- pokok. sinjalemen nni saja tudjukan chusis pada sau-
d?Ir jang te/hormat Atmodarm,into dan kawan-kawan jang ielah ber.
pidato kemarin.

Saudara I(etua, idjinkantah untuk menghemat waktu didalam hu-
Folg.t.ini saja melampirkan suatu pengumiman jang tidak akan saja
batja diruangan ini, tetapi saja minia zupaja penluriuman itu didn"g-
gap sepe_rti t$ah pula saja batja ditempat ini. eengumuman itu ialah
berasal dari Kolonel M. Dahlan Djambdk, tertan ggit z oktober tahun
1957 No. 0AL/TVH/'57.

saudara Ketua,- mem'ang pintar saudara Njoto untuk mengatakan
bahwa ,,Dasar P11tiq sila sudah didukung oleir s golongan, jiltu go-
longan-golongan Nasional.is, protestan, Katholiek, I{omunis'oin seia-
gian golongal lslam. sedang Islam sebagai Dasar Negara - katanja -hing-ga.kini_didukung oleh segolongan Islam sendiri', itupun tidai< se-
lurulhnja". Begitulah utjapan Saudara Njoto. pintar!

Tg.tapi saudara !(3tua, sesungguhnja Saudara Njoto'kurang pintar,
semestinja saudara Njoto dengan berdasarkan keplda penjisipin sub
rn tersebut diatas tad'i jang berbunji: ,,Pantja sila mend:.*ih febebas.
q1- berkejakinan hidup", dapat sadja rnengatakan bahwa pantja sila
didukung oleh ratusan gotongan, jakni ratuian golongan ,,agama baru"
$an golongqn ,,hidup-hidup baru" jang sengadja dimana-mana oleh
Komunis telah didirikan. -

saudara Ketua_, dalam pada ifu saja benarkan tangkapan saudara
Nioto t-erhadap pa{a _uraian saja bahwa saja berpendapat ,,pantja sila
acla didalam Islam". Betul! Begitulah pendapat 3aja. Dan bersaina ini
s-aja persilakan saudara Njoto tengan'hormit untirk rnembantah pen-
|qp.! saja-itu, sjukur-sjukur djika Saudara Njoto sanggup memlan-
tahnja.itu dengan_tjala s-aJa, jakni dengan tjara jang objektif dan prak-
tis, universil dan logis, dj angan hanja-mem'leri kwalifikasi,kwa[f,ikasi
belaka, tgqrpr jang,pul-a disertai dengan argumentasi-argurrentasi jang
memadai dan mejakinkan. Silakan! Dan sekal;igus saja persilakan djul
ga Saudara Ir Sakirman untuk,membantah saja.

Dan apabila naati saudara Njoto dan 
-saudara 

sakirman tidak
{apat, membantah, maka mudah-mudahan persoalannja lantas selesai,
ja, selesai! sebab menurut saudara Njoto dan saudara sakirman maka
kaum Komunis, kaum Nasionalis, kaum Protestan dan kaum Katho-
liek sama-sama telah menf,ukung Pantja sila dan apabila pantja sila
itu toch telah ada didalam Islam'dan didjamin oleh rslam, weil, kan
persoalannja lantas selesai! Semua sadja-siiakan mengakui keluasan
Irla., tasamuh Islam. positiver verdraagiaamheid van de Islam. Itulah
djusteru harapan sajir. Soalnja lantas-selesai.

saudara Ketu.a, m_em?_n-g saja berpendirian bahwa pantja sila itu
!ela! termuat, rtelah ada didalam Istam, lebih tegas dimana-mana saja
katakan bahwa Islam itu adalah serba sila, ter,masuk dus pantja Sili.
Tidak mungkin serba sila sudah termasuk didalam pantja sila. t;;
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apabila saja harus mempergunakan oratori (orasi) dari Saudara Njoto
.maka saja harus menjatakan bahrva Islam itu adalah lingkarannjai se-
da-ng_.la.ntja Sila adalah salah satu daripada ,,titik-titiknja,'. Bukan
sebaliknja

.Itulali-pula saudara Ketua. bahwa saja sebagai orang jang rnem-
punjai ,,geloof" tidak mungkin akan menganggap pantja-sila iebagai
,.supergeloof". saja tidak_mengenal supergeloof seperti saja djuga
!0qt mengenal supergod! Bagi saja geloof itu hanja satu, sepeiti djula
God hanja satu. Satu dan lain saudara Ketna, sa;a tidat< *engurin-gi
tasamuh saja (lapang dada saja) terhadap pada jang berkejakinan
lain. Islam adalah_ tjiplaan Allah, Pantja Sila i'dalati Uit<inan nianusia,
tidak mungkin Islam disubordineer oleh pantja Sila, tidak mungkin!

saudara Ketu_a jang terhormat, tasamuh atau lapang dada, sau-
dara Ketua, terhadap-pada_jang berkejakinan lain! HiI ini ,telah dipe-
rintahkan oleh Islam kepada kaum Muslimin, itulah sebabnja mengdpa
saja dapat menjetudjui utjapan Presiden soekarno disana-sini bah*a
tidak boleh ada tekanan dari'majoriteit jang dinamakan oleh beliau:
majokrasi.-s"ja setudju utjapan Presiden itu, karena Islam melarang
-op-liep tekanan atau antjaman, karena Islam tidak mengenal majo-
krasi! Tetapi dengan begitu saudara Ketua, pasti Islampun tioat< djuga
mengidjinkan adanja minokrasi, jakni tekanan jang tidak lain daii
golongan \9tjit kepada majoriteit! Minokrasi jang 'tidak lain artinja
daripada diktatur.

saudara Ketua, mengenai kritikan Saudara Njoto terhadap saja
selandjutnja, saja akui bahwa saja berpendapat sebagai berikui': 

- r

,,Djadi si Pemimpin Indonesia (zegge: Pemimpin) termasuk seba-
gai o::rng beragama A misalnja, dia untuk diri sendiri dan untuk
golongan jang beragama A itu memang sewadjarnja, bahkan se-
harusnja dan iogisnja akan mentertibkan adjaran-adjaran agama
A. Akan tetapi didalarn ia memimpin (zegge: memimpin) rakjat
Indonesia sebagai unit, di.dalam keseluruhannja, maka dia sebagai
pemimpin (zege: peminrp,in) Indonesia seharusnja,,,minimaal"
'memperhatikan Islam".

saudara Ketua, atas pendapat saja ini lantas saudara Njoto me-
ngeritik: ,,saudara Kasman tidak menerangkan apa jang niaxi,maal
dikehendakinja dari golongan-golongan lain". Lantas saudara Njoto
_tergopoh-gopoh mentjap saja dengan kata-kata: ,,Hanja sadja, ,,logika"
beliau ternjata segala sesuatu ketjuali logis".

Saudara Ketua, sepintas lalu telah terbulcti bahwa djusteru ,,lo-gika" saudara Njoto itulah jang tidak togis. Feelingnja tioat< begitu
haius, hal iiu disebabkan karena tentunja pandangan hidupnja lain
sekali dengan falsafah saja. Perbedaan pandangan hidup ini-telah di-
I!p"t dengan djelas malam tadi oleh saudara saja, Saudara Moh.
Natsir.

saudara Ketua, mengenai soal logika, saja menindjau si pemim-
p{ Indonesia itu dari sudut ,,kewadjib&r", 

- 
iakni si pemimpin itu

sebagai Pemimpin Indonesia didalam-ia memimpin rakjat Indonesia
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wadiib :: ,,seharusnia" - minimaal memperhatikan Isram. sebab
saudara Ketua, sebabnja ialah karena rakjat-Indonesia jang ia pimpin.
itu adalah-berdjumlah besar - rebih dari-gl,io - umaf Islirn, setri^ng-

E? way of life and _way of thinking dari rakjat itu sungguh-sunggu-h
Cipengaruhi oleh Islam, apa pendapat saja.ini salah?

saudara Ketua, pendapat saja ini sama sekali tidak dibantah oleh
saudara Njoto. Qalag pada_itti saudara Ketua, berlainan o"nirn
tindjauan saia'maka Sa,udara Njoto menindjaunja itu dari sudut ,,ha=*',dari sudut ,,kehendak" atau tuntutan atau pei.ojuangan, dengan kri-
tikannja terhadap_ p_ada_ saja: ,,sauda,ra Kaiman tid;k itt.n-irttg*n
apa jang maximal dikehendaki dari golongan-golongan lain". "

Baik saudara Ketua, saja akan djawab rriiit<an itu. Begini! Apajang dikehendaki_ oleh golongan-golorigan lain, sampaipun ipa jang
jang maximal dikehendatri oleh golongan-goloirgan iain, itu, aaltarr
10072 hak dari golongan-golongan itu sendili. Mereka sendiri pulalah
jang berhak untuk menjatakan persis kehendaknja. Tidak ur"li *.i"-
!a-,itq saja dikte atau.saja kurangi haknja menjltakan kehendaknja.
saja hanja ingin menjatakan disini bahwa minihahja lslam seba{ai
!.tF3. sila. rtu pulalah sebabnja mengapa kawan-kawan dari persatu-an
Tarbijah Islamiah (Perti) didilam su-srtfu rapat panitia persiapan ron-
stitusi jang baru lalu-telah mengusulkan tambahan sub menginai pen-
dapat S:dua sebagai sub f jang berbunji: ,,Islam tidak b-erlawanan
dengan Pantja Sila, ,tetapi lebih sempurna

saudara Ketr':, saud_ara Nioto serandjutnja menjatakan sebagai
ber,ikut: ,1..:...... kau'm Nasionalis misalnji akin merigatakan bahiva
untuk dirinja sendiri dan untuk golongannja sendiri Siudara Kasman
sewadjarnla,,me3rtgrtibkan adjar,an-adjaran agama Islam',, tetapi se-
bagai pemimpin Indonesia sehCrusnja minimaf memperhatikan N.rio-
nalisme".

saudara Ketua, dengan pernjataan saudara Njoto itu terbukti
untuk kesekian 'kalinja bahrva saudara Njoto tidak sadja mengerti
bahwa nasionalisme iiu terah mendjadi 

"nit"o riru rr.*ioitnan ?arl
tj*p'tilp. warga_rndonesia_,. terlepas daripada partai atau agama jang
diikutinja. pjadi, nasionalisme iiu tetah^- z6gge: telah ejngan ien-
clrrlnJa - otomatig 

-_ mendjadi anutan atau kewadiiban dar:i partai
Nasional Indonesia (PN.I.)-'er, dari pantja sila jaiig rut rn piiiai
Nasional Indonesia _(p.{.I.}er, dari Nahdiatul uiima" (N.u.l-er, oari
Anggota Partai Murba pembela proklamasi (Murba), diri pirtdi xo-
munis Indonesia.(P.K.I.)-er, dari Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia(Masjumi), dari Anggota sesuatu perktimpuldn ,,klenik", diri o.t.irn,
dari warga sarikat Buruh itu, dlri rd -sarikai'rani 

ini. dari oranppartailoos, dari Partai sjarikat Islam Indonesia (p.s.I.I.j-ei oan lll
bagainja, asal sadja pgrita itu warga Indonesia; j.toti rigi-oto*riiu,
9.nF."-n.sendirinja._ Djadi soal ,,nalional" atau'soal ,,nrGionrl-i,i..;'itu tidak lagi- mendjadi persoatan. siapa saudara Ketui, lang t"rani,membantah bahwa orang-orang Madje[s sjuro Muslimih i-nooneiia(Masjumi) itu nasionalisl Djadi hat k"enasiorialisan itu tidik l;;i;;-
djadi soal .Paling banjak tjuma ada kesangsian apakah komunis itu
nasionalis? ! L
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saudara Ketua, saudara Njoto tidak mau mengerti bahwa didalarl
kenasionalisan tiap-tiap Warga Negara Indonesia itu sama, sama! Oleh
sebab itu hal ini tidak mendjadi soal.

Jang mendjadi soal Saudara Ketua, djusteru perbedaan-perbedaan
nja diantara nasionalis jang satu dengan nasionalis jang lain, dengan
mnksud tentunja untuk bersama-sama mentjari Dasar Negara bagi ki-
ta semua jang djusteru dan meskipun mempunjai perbedaan-perbedaan
antara jang satu dengan jang lain itu. Ada nasionalis jang masuk par-
tai Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) ada nasionalis lain
masuk Partai Persatuan Marhaen Indonesia (Marhaen), ada pula nasio-
nalis masuk Nahdlatul Ulama (N.U.), ada nasionalis jang lain lagi ma-
suk Partai Nasional Indonesia (P.N.I.). Disamping itu Saudara Ketua,
ada nasionalis jang beragama Kristen, ada jang beragama Katholiek,
agama Hindu, Budha dan ada pula nasionalis jang memeluk agama Is-
lem. Ja Saudara Ketua, saja alami djuga, bahwa ada nasionalis jang
tidak mempunjai agama samasekali, bahkan jang anti agama, jang
anti Tuhan dan sebagainja. Djadi soalnja ialah djusteru bukan kenasio-
nalisan. bukan! Djuga soalnja, Saudara Ketua, bukan soal apakah Re-
publik Indonesia itu Negara Nasional, bukan. Sebab Saudara Ketua.
tiaptiap negara itu dan selalu negara nasional, apapun Dasar dari
Negara itu. Dengan ini sekaligus saja mendjawab sudah kesangsian
iang dikemukakan oleh Saudara Nur Sutan Iskandar pagi ini.

Soalnja Saudara Ketua, ialah ,,Dasar Negara apa" jang paling
tjotjok, jang p'aling sesuai, jang paling ,tepat untuk Negara Indonesia
kita jang berkeragaman ini? Itulah soalnja!

Saudara Ketua, didalam kita mentjari Dasar Negara itu maka saja
bapendirian bahwa alasan-alasan guna Dasar Negara itu haruslah jang
rmiverseel dan dialektis-Indonesis. Universeel, supaja sesuai dengan
sifat manusia pada umumnja, maupun manusia jang berada di Indo-
nesia kita ini, ataupun manusia jang berada diseluruh dunia. Tetapi
harus pula dialektis-Indonesis. supaja sesuai dengan kepribadian Bang-
sa Indonesia.

Saudara Ketua, alasan-alasan saja ini tidak ada jang membantah,
bahkan Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) dan Saudara Njotopun tidak
dapat membantahnja. Dus alasan-alasan saja ini benar. Dan dengan
alasan-alasan saja itu, seperti jang telah saja bentangkan pada Komisi
Konstitusi I didalam wa'ktu Sidahg Panitia Persiapan Konstitusi jang
baru lalu, sampailah saja pada kesimpulan bahwa Dasar Negara Indo-
nesia ini haruslah Islam.

Saudara Ketua, marilah kita adakan ,,proef op de som" daripada
kesimpulan itu. Adakah Islam itu tidak universeel? Dan adakah Islam
itu tidak memenuhi kepribadian Bangsa Indonesia?

Saudara Ketua, untuk membuktikan bahwa Islam adalah univer-
sil perkenankanlah saja menundjuk kepada uraian saja jang telah
dimuat didalam Laporan Komisi Konstitusi I ,tentang ,,Dasar Negara"
stensilan No. 1020 /lX.Red./'57 Lampiran III pidato No. II halaman
f !"mpq dengan 3. Disamping itu sajapun ingin menundjuk kepada
pidalo No. XI dalam Laporan tersebut halaman bagian bawah jang
{lutjapkan oleh Saudara se-Islam dari Persatuan Tarbijah Istami3a[
(Perti).
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Saudara Ketua, Allah sendiri bersabda didalam Qur'an bahwa kita
umat lslam harus pertjaja kepada semua Nabi-nabi dan Rasul-rasul
termasuk Nabi Isa, Nabi iVlusa, Nabi Daud, Nabi lbrahim, Nabi Nuh
ja sampai Nabi Adam. disamping kita harus pertjaja kepada Nabi Pe-
nutup, jakni Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam.

Saudara Ketua, apabila ada waktu, saja sanggup sadja setjara il-
mijah berdiskusi untuk membanding-banding soal keuniversilan anta-
ra agama jang satu dengan agama jang lain, apalagi antara Islam
dengan Pantja Sila, antara Islam dengan marhaenisme, antara Islam
dengan Komunisme/atheisme atau dengan proletarisme.

Saudara Ketua, tinggallah lagi pertanjaan. Adakah Islam itu tidak
memenuhi kepribadian Bangsa Indonesia?

Saudara Ketua, dilihat dari sudut faktor kenasionalan, - sebab
itulah pokoknja jang disebut kepribadian Bangsa Indonesia - maka
Islamlah merupakan suatu faktor nasional Indonesia jang terpokok di
negara kita ini, karena dianut oleh lebih daripada 85Vo dari rakjat
Indonesia. Bandingkanlah Islam itu dengan keris, dengan sarung, de-
ngan kain batik, dengan pitji, dengan tempat sirih, dengan petjel
atau pejek, ja bandingkanlah dengan kebudajaan asli Indonesia jang
mana sadja, sekali lagi sesuatunja itu dilihat dari sudut faktor kena-
sionalan atau dari sudut kepribadian Indonesia, maka Islamlah jang
mentjapai angka perbandingan dan angka presentasi jang tertinggi
sebagai faktor nasional (85% lebih). Isla.mlah jang mendjirvai dan
menggerakkan bagian terbesar dari rakjat Indonesia jang terserak
tersebar merata diseluruh Nusantara kita. Psyche dari Rakjat itu di-
pengaruhl dan dikemudikan oleh Islam itu. Pelaksanaan Islam tampak
pada tindak-tanduk, tampak pula pada upatjara-upatjara kelahiian
dan kematian, tampak pada waktu suka dan duka, tampak pada per-
kawinan dan hidup sehari-hari, tampak pada waris-mewaris, tarnpak
kepada sikap dan semangat, tampak kepada hidup perseorangan dan
tri{lp dalam masjarakat. ja sampai tarnpak pula kepada siaiat dan
politik kenegaraan. Bagian jang terbesar clar.i rakjal Indonesia itu
saban hari, lima kali seharinja saudara Ketua terus-menerus me-
mandjatkan do'a kepada Allah dengan utjapan jang chusuk:
. ,,Inna shalaati wa nusuki wa mahjaaja wa mamaiti tittatri Rabbil-

'alamin"
jang artinja:,,sembahjang saja, ibadat pengurbanan-pengurbanan sa-ja, ja, hidup saja dan mati saja hanja teruntuk All;h Jeru sekalian
alam".

saudara Ketua, saudara-saudara kita dari partai sjarikat Islam
Indonesia (P.S.LI.) pun diwaktu Sidang panitia persiapin Konstitusi
jang baru lalu telah mengatakan antara lain bahwa letjintaan dan
ketaatan.Bangsa kita Indonesia tepada Islam melebihi liepada jang
lain, sehingga sangat berani mengorbankan segala-galanja, metdlitri
keberanian socrates jang rela dipaksa minum rat3untihadapan orang
banjak.

saudara Ketua, kesimpulannja ialah tidak lain daripada Islam
adalah universil dan sesuai benar dengan kepribadian Bingsa Indo-
nesia, dus Islam patut dan harus didjadikan Dasar Negara kita.
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Saudara Ketua, sebelum saja mengachiri pidato saja sekarang ini
saja sampai pada achirnja Saudara Ketua masih ada satu hal lagi
dari uraian dan kritikan Saudara Njoto jang saja anggap perlu untuk
saja balas sewadjarnja.

Dengan menjandjung-njandjungkan dan memudjimudji Sauda-
ra Drs Moh. Hatta Saudara Ketua, dulu Partai Komunis Indonesia
(P.K.I.) mengutuk Hatta, sekarang memudja-mudja, maka Saudara
Njoto menjatakan bahwa Hatta didalam tulisan ,,Djiwa Proklamasi
17 Agustus 1945" mendjelaskan bahwa alasan Panitia Persiapan Ke-
merdekaan Indonesia meniadakan dari rentjana Mukaddimah Undang-
undang Dasar kalimat dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Is-
lam bagi pemeluk-pemeluknja" adalah karena ,,tidak elegant apabila
didalam Mukaddimah jang pokok diadakan peraturan jang teruntuk
hanja bagi satu golongan rakjat sadja".

Saudara Ketua, pernjataan dan dugaan Saudara Njoto itu tidak
tepat! Saudara Njoto sendiri bukan Anggota dari Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia tersebut dan oleh sebab itu Saudara Njoto
tidaklah mungkin dapat 'meraba-raba bagaimana djiwa Proklamasi
tanggal 17 Agustus tahun 1.945 itu sesungguhnja jang mengenai ru-
musan ,,kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk-peme-
luknja" itu.

Saudara Ketua, bagi saja dan kawan-kawan se-Islam jang pada
waktu itu berdiri sebagai Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia persis mengetahui bahwa djiwanja dan suasananja pada
saat itu adalah sebagai berikut: ja'kni Balatentara Djepang dengan
seluruh kelengkapan sendjatanja masih ada dibumi Indonesia, sedang
Sekutu djuga dengan Kelengkapan persendjataannja telah t'erada di-
lautan Indonesia, siap untuk mendarat guna mengambil oper kekua-
saan dari Balatentara Djepang. Dan kita, rakjat Indonesia pada waktu
itu sedang mendjadi bahan inventaris atau objek dari overgave-overna:'
me dari kedua kekuasaan itu: Djepang dan Sekutu. Djadi dianggap
tidak ada waktu atau belum ada waktu untuk antara lain mendiskusi-
kan soal: ,,kewadjiban mendjalankan sjari'at Islarn bagi pemeluk-pe-
meluknja" itu. Djadi bukan soal elegansi!

Saudara Ketua, sesungguhnja mengenai kehendak daripada para
Anggota jang beragama Islam dari Panitya Persiapan Kemerdekaan
Indonesia pada waktu itu masih banjak soal:soal lagi jang harus di-
perbintjangkan, antara lain soal Presiden Kepala Negara harus ber-
agama Islam, soal agama resmi dari Republik Indonesia adalah Islatn,
soal kewadjiban umat Islam untuk mendjalankan sjari'at Islam dan
sebagainja, tidak untuk ditjantumkan di Mukaddimah, tetapi juist un-
tuk dirnasukkan sebagai isi dari Undang-undang Dasar send.iri (sebagai
pasai-pasal). Tetapi, Saudara Ketua, waktunja tidak mengidjinkan. Itu
suasananja. Dan oleh sebab itu maka telah dirumuskan bahwa 6 bulan
sesudah Agustus tahun 1945 itu akan diadakan Undang-undang Dasar
baru, dengan harapan bahwa waktunja dan suasananja akan lebih
baik dan tenang untuk membikin Undang-undang Dasar jang baru
dan jang lebih bagus lagi, dimana akan ada kesempatan jang baik
pula untuk memasukkan antara lain soal-soa1 Islam jang barusan tadi
saja sebut-sebut. Dladi Saudara Ketua, bukan soal elegansi zonder
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meer. Dengan ini saja djawab djuga pidato Saudara Nur Sutan Iskau-
utt 

txfltut#; Ketua, apabila pacta waktu itu (,tanggal 18 Agustus tahun
1945) pemimpin-pemimpin Islam tidak berkepala batu, tetapi bahkan
menerima balk untuk menunda pembitjaraan mengenai materi.materi
Islam itu, mengingat suasana waktu itu, Saudara Ketua, maka hal itu
mendjadi bukti untuk kesekian kalinja bahwa umat Islam memang
berlapang dada. Semoga pada waktu sekarang ini di Dewan Konstitu-
ante ini dada itu tidak harus dilapangkan lagi. Sebab Saudara Ketua,
pelapangan dada itu ,telah maxirnal. Paling banjak dada itu tinggal
meledak! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lampiran pidato Mr. R.H. Kasman Singodimedjo.

PENGUMUMAN
No. 001/TVH/57.

Kemerdekaan Indonesia jang telah diproklamasikan oleh Soekar-
no-Hatta atas nama Bangsa Indonesia dan jang'telah diperdjuangkan
oleh sel.uruh lapisan masjarakat dengan memberikan korban jang se-
besar-besarnja tak lain dan tak bukan adalah suatu alat untuk mentjip-
takan dalam Negara Republik Indonesia suatu rnasjarakat jang adil,
ma,lcmur, terlepas dari kehinaan dan kemelaratan dan dimana tiap-tiap
orang bebas'menganut agamanja masing-masing.

Adalah suatu kenjataan bahwa salah satu fakta utama jang men-
djadi penghalang dari ttertjapainja tjitaajita jang murni itu, guna men-
djamin keselamatan dan kesedjahteraan Bangsa dan Negara kita di
masa depan ialah: bertambah besarnja pengaruh ideologi Komunisme
di Pusat'Pemerintahan dan dibeberapa daerah tanah ai:r kita.

Berhubung dengan itu bertempat di Gedung Nasional Bukittinggi
pada tanggal 28 September dan tanggal 4 Oktober tahun 1957 telah
diadakan.pertenruan antara para Alim-Ulama, Ninik Mamak dan Tjer-
dik Pandai beserta para terkemuka dari beberapa partai dan golongan
masjarakat guna membahas masaalah Komunisme.

Setelah ditindjau setjara rmendalam dengan memperhatikan ge-
djala-gedjala jang timbul diseiuruh Indonesia waktu jang achir ini,
diambil kesimpulan dari pemandangan para peserta rapat sebagai
berikut:

1. Dilihat dari segi agama ideologi Komunisme mengandung
adjaran atheisme, jaitu adjaran anti-Tuhan;

2. Ditihat dari segi kebangsaan, Komunismb adalaitr satu organi-
sasi internasional jang lebih mengutamakan organisasinja dari-
pada kepentingan bangsanja dan mengenai pemerintahan Ko-
rnunisme mengehendaki pemerintahan diktatuur/ bertopeng-
kan demokrasi rakjat.

Rapat menjadari bahwa sampai sekarang Komunisme dapat di-
propagandakan di Indonesia dan diterima oleh sebahagian rakjat kita,
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oleh kare_na jang dikemukakan kepada rakjat itu hanja djandji-djandji
jang enak-enak tentang perbaikan ekonomi.

setelah mengada,kan pembitjaraan jang mendalam dan setelah
meliha_t_pula. persoalan itu dari segala segi, tanggai 2g september ta-
hun 1957 diambi,l keputusan-kepuiusan sebagai berikut: 

-

1. Irdeologi Komunisme adalah merupakan bahaja bagi bangsa
dan negara kita jang berdasarkan pantja sila, terutama fat-
sal'fatsal ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Kebangsaan dan Ke-
daulatan Rakjat.

2. laha-jg Komunisme harus dibasmi demi ikeselamatan Bangsa
dan Negara Indonesia.

3. Membentuk'suatu badan untuk merentjanakan dan mengambil
langkah-langkah guna membasmi bahaja Komunisme di Indo-
nesia,

Rapat Pleno tanggal 4 oktober tahun lgb7 tetah meresmikan ba-
dan jarrg telah disusun itu sebagai berikut:

Nama : GERAKAN BERSAMA ANTI KOMUNISME;
Program : 1. MEMBASMI KOMUNISME, FILSAFAH ANTI.

TUHAN;
2. MENUDJU SUATU MASJARAKAT JANG BER.

MORAL, DEMOKRATIS, ADIL DAN MAKMUR.
Kedudukan Sekretariat: Bukittinggi.
organisasi Gerakan Bersama Anti Komunisme ini terdiri dari:

Madjelis umum, Dewan Pertimbangan, sekretariat dengan bahagian-
bahagiannja.

BI.IKITTINGGI, 7 OKTOBER 195?
GERAKAN BERSAMA ANTI - KOMUNISME

Selsetaris Djenderal.

t.t.d.

(M. DAHLAN DJAMBEK).

Ketua: saja persilakan jang terhormat saudara Ds w.J. Rumambi.

Ds w.J. Rumambi: saudara Ketua dan sidang Konstituante jang
terhormat, _bi.lamana sekarang ini kami atas nama Fraksi kami, pirtaj
Kristen Indonesia (Parkindo), hendak'mengemukakan pendirian dan
pll_dapal kami mengenai Dasar Negara didalam sidang Konstituante
(Sidang Pembuat undang-undang Dasar) ini, maka rami buat itu de.
ngan keinsafan dan _kejakinan, bahrva pokok perundingan ini adalah
merupakan suatu hal jan^g. amat_penting, bahkan hal ja-ng terpenting,
dalam permusjawaratan_sidang Konstituante. pokok inititr jairg akan
m.enentukan djalannja Konstituante selandjutnja. Dan Buican- sadja
djalannja Koqstituante, melainkan hasil perundiirgan mengenai Dasir
Negara itu, akan menentukan pula djala-nnja neglra, banfsa dan ma-
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sjarakat Indonesia selandjutnja. Benar djuga apa jang diutjapkan pa-

{uk_r Jang Mulia Presiden Republi'.r Indonesia pada hari uiang tahun
Proklamasi Kemerdekaan jang ke-xll, tanggal 1? Agustus tahun 1945,
bahwa tahun 1957 ini sungguh a'kan tertulrs dalam hitab sedjarah hita
sebagq!,satu Tahun ketentuan (,,a year of decision"). Demikian djuga
bagi sidang Konstituante. saat ini, dimana kita hendak mengainbil
sesuatu keputusan tentang Dasar Negara, adalah saat jang .menen-
tukan!

Karena bilamana kita dalam sidang Konstituante ber&ata-kata
tentang Dasar Negara, ltu berarti bahwa lci.ta hendak tjoba memberi
djawaban atas pertanjaan: Dimanakah dan atas dasar apakah kita ber-
diri, kita bergerak dan kita hidup sebagai Negari, bangsa dan masja-
rakat Indonesia? Berkata-kata tentang Dasar Negara i,tupun berarti,
bahwa kita hendatk tjoba memberi djawab atas pertanjaan: Kemanakah
kita hendak dibawa? Kemanakah Negara, bangsa dan masjarakat In-
donesia hendak dibawa?

Benar djuga apa jang telah diutjapkan, bahwa kini kita ,telah
tiba pada perundingan mengenai ,,soko-guru" atau tiang pokok, jakni
Dasar Negara Indonesia

Tjobalah kita renungkan! Djika Dasar Negara kita tidak kuat,
m.aka sudah barang tentu bangunan, mmah Negara Indonesia itu
akan gojah, roboh dan hantjur binasa. Djika Dasar Negara itu hanja
mendukung sebagian, daripada bangsa atau masjarakat Indonesia
sadja, maka sudah barang tentu bagian jang lain daripada bangsa dan
masjarakat Indonesia itu akan terkeluar daripada bangunan Negara
Indonesia. Dan akan mendjadi njatalah 'bahwa bukan itulah Dasar
Negara jang benar dan sedjati, jang berlaku bagi seluruh Bangsa In-
donesia. Selandjutnja Dasar Negara itu akan menentukan bagaimana
rupa dan bentuk bangunan Negara itu nanti. Dasar itu akan mmdjadi
pedoman bagi kehidupan bernegara daripada Bangsa Indonesia. Da-
sar itu akan memberi tudjuan dan tjita-tjita jang hendak kita tjapai
sebagai satu bangsa dalam satu negara. Kamipun berkejakinan bahu'a
Dasar Negara itu akan mengandung unsur-unsur pokok jang sudah
tentu akan menerangi. mempengaru,hi, serta memberi tjorak pada se-
mua fasal-fasal dalam Undang-undang Dasar nanti.

Oleh sebab itu fraksi kami sedjak permulaan telah mengemuka-.
kan pendapat, bahwa sebaiknja dan sewadjarnja pokok mengenai Dasar
Negara itu dibitjarakan terdahulu daripada pokok-pokok lain dalam
Undang-undang Dasar, agar supaja pada permulaan perundingan ten.
ttang materi.'tnaiteri Kons;titr.rsi, dapat diambil rkeputusan mengenai
Dasar Negara. Dan bilamana sudah ada ketegasan, kedjernihan, per-
sesuaian paham dan kebulatan pendapat mengenai Dasar Negara, nra..
ka perundingan, pengolahan dan perumusan mengenai perumusan
pokok-pokok lain dalam Undang-undang Dasar itu, dengan sendirinja
akan berdjalan dengan lantjar.

Mengenai hasil usaha Panitia Persiapan Konstitusi.

Saudara Ketua jang terhormat, kami merasa sjukur karena ke.
pada Sidang Pleno Konstituante sekarang ini telah disampaikan hasil.
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hasil perundingan Panitia Persiapan Konstilusi dan terutama Komisi I
mengenai Dasar Negara. Memang sudah sepatutnja djuga fraksi kanri
menjampai,kan utjapan terima [asih kami, atas- segali usaha-uiaha
persiapan, tenaga dan sumbangan pikiran Ko.misi I lan panitia Fer.
siapan Konstitusi.beihubung dengan. maleri jang sungguh penting-ini.
Seperti 'ternjata {a'lam Laporan Panitia Periiapln Koistitrisi Oari Ko.
misi I pidl hat-iekatnja mengenai Dasar Negari terdapat B pokok da.
s-11nen$iri3q ians berbeda satu dengan jang lain. B p'otox rimat pen.
dirian itu ialah:

3. Pendapat jang rnengehendaki supaja pantja sila didjadikan
,Dasar Negara.

Iilalaupun terdapat- 3 pgkok dasar ,pendirian jang berbeda-beda
!!u, ]gmi-Tng{ bersjukur, karena dalqm.laporan-paiitia pe:rsiapan
Konstitusi dan Komisi I itu telah dapa! dinjatirkan pula pendapat j^ang
bersamaan jakni agar Dasar Negara itu sCharusnji:

1.

2.

1.

2.
3.

4.
5.

Pendapat jang mengatakan bahwa sosial Ekonomi adalah Da-
sar Negara.
Pmdapat jang mengehendaki supaja Islam didjadikan Dasar
Negara.

Sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia,
Didjiwai semangat Revolusi tanggal 1z Arrgstus tahun 194b,
Itusjawa-rah hendaknja mendjadi dasar dalam segala perun-
dingan dan penjelesaian mengenai segala persoai-an ki:nega-
raan.
Terdjamin adanja kebebasan beragama dan beribadat.
Berisikan {jaminan-sendisendi prikemanusiaan, kebangsaan
jang luas dan keadilan sosial.

- I(ami s_angat bersjukur karenq dengan merumuskan kelima pen-
9"!"! jang bersamaan itu, terbuktilah pula bahwa dalam Konstituinte
ini ad^a semangat toleransi jang luas dan ada kesungguhan hati uniuli
-menlip pelle_sgqian pe_ndapat dalam lapangan kenegaraan. Fraksi
kami, Partai Kristen Indonesiai (parkindo), masih berlejakinan dan
masih menaruh harapan .iar1g teguh, bahwa sidang Konsiituante ini,
bahkan seluruh Bangsa Indonesia, walaupun terdlpat berbagai ma-
tjam -agama, 

jdeologi, adat-istiadai, kejakinan dan 
-pandangan- 

hidup
jang berbeda-beda, akan dapat bersatu dalam usaha membini dan me-
njelamatkan Negara Ind.onesia, demikian djuga dalam membuat un.
-q"s-,T-d.rng _ 

Dasar dan meletakkqn Dasar- jang kokoh bagi n.g.r"
kita ,,Bhinneka Tunggal rka", adalah sembojan lambang jing tEpat
bagi-Negara'dan Bang_la Indonesia. oreh sebab itu fraksikimi-meng-
usulkan su-paja pe'rundingan-perundingan sidang Konstituante menge-
nai.Dasar N_egara itu, didasarkan pada titik pertemuan itu jang teiah
{iniatakan dalam b pendapat jang bersamaan itu, kita bersi*i'-rrn,r,
dengan _semangat toleransi iang sedjati, sesuai dengan kepribadian
Bangsa Indonesia, menjumbangkan tenaga dan pikirai ,kita,'agar ter_
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tiapailah suatu perumusan jang tepat dan jang lebih sernpurna me-
ngenai Dasar Negara.

Untuk negara manakah?
Berhubung dengan apa jang dikemukakan tad.i, maka Fraksi kami,

Partai Kristen Indonesia (Parkindo), sekarang ini hendak menjampai-
kan kejakinan dan pendirian fraksi kami, serta beberapa pendapat
sekitar persoalan Dasar Negara itu. Semoga dapatlah berguna untuk
mentjapai sesuatu kedjernihan dalam perundingan Sidang Konstitu-
ante ini dan semoga dapat didjadikan sumbangan dalam usaha men-
tjapai kebulatan pendapat Sidang Konstituante mengenai Dasar Ne-
gara Republik Indonesia

Pertama-tama kami merasa perlu ada ketegasan dari Sidang Kon-
stituante sekarang ini mengenai pertanjaan: Untuk negara manakah
kita hendak let'alkkan dasarnja? Negara mana,kah jang kita araksud-
kan bila kita bermaksud hendak mentjari, memusjawaratkan serta
merumuskan Dasar Negara?

Bagi Fraksi kami djawab atas pertanjaan ini terang, djelas dan
tegas. Jakni: Untuk Negara Republik Indonesia, jang telah terwudjud
dan telah mendjadi suatu kenjataan, serta berdiri dengan tegaknja
ditengah-tengah negara-negara dan bangsa-bangsa lain diatas muka
bumi ini, sedjak tanggal 17 Agustus tahun 1945. Hari Proklamasi Ke-
merdekaan tanah air dan Bangsa Indonesia.
Negara jang kita maksudkan ialah Negara Republik Indonesia, jang
adalah hasil daripada perdjuangan pergerakan kemerdekaan Bangsa
Indonesia, jang memuntjak pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa
Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, hari jang sungguh
bersedjarah itu.

Untuk negara inilah kita hentlak letakkan dasarnja jang wadjar
dan kuat teguh. Untuk negara Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun
1945 dan bukan untuk negara jang lain! Bilamana Sidang Konstitu-
ante ini hentlak membuat suatu dasar untuk suatu negala lain dari-
pada jang telah terwudjud sedjak 1? Agustus 1945 

-tersebut tadi,
maka hal itu berarti bahwa Sidang Konstituante telah bersalah pada
sedjarah, tanah dan Bangsa Indonesia. Dan kesalahan ini akan meng-
hantar Negara, Bangsa dan Masjarakat Indonesia pada pertjektjokan,
perselisihan, perpetjahan dan kebinasaan. Menjimpang daripada se-
djarah Ndgara Republik Indonesia, Negara jang adalah realisasi da-
ripada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agus-
tus tahun 1945, berarti perpetjahan Negara, Bangsa dan Masjarakat
Indonesia! Saja kira dan saja jakin, bahwa hal ini kita semua tidak
kehendaki. Fraksi kami jakin bahwa Sidang Konstituante ini akan te-
tap setia pada sedjarah Indonesia, jang berarti djuga tetap setia pada
Negara Republik Indonesia jang telah mendjadi suatu kenjataan se-
djak tanggal 17 Agustus tahun 1945, tetap setia pada Negara hasil
Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945.

Hanja dengan djalan begini kita dapat berhasil memmuskan se-
suatu Dasar Negara jang baik, jang dapat diterima oleh seluruh Bang-
sa Indonesia. Bukankah peristiwa-peristiwa diwaktu-waktu aehir ini
dalam hidup kenegaraan Bangsa Ind'onesia, telah membuktikan hal ini



pu.l1-dqngan tegas? B3gls.siapa hendak menjimpang daripada tang-gal l7 Agustus tahun lg45,-ia pasti akan menemui'keg"agalai, n *an"r,ia akan melihat petjahnja dan hantjurnja Negara lndonesia! Fraksi
kami, Partai Kristen.Indonesia, tidak-meng.nrt"ruitu negara lain dari-
pa$q_Ngsara Repnblik Indonesia hasil prdklamasi Kemeidekaan tang-gal 17 Agustus tahun 1945. Bagi kami negara ini idatatr karunia rutrankepl{a tanah dan Bangsa Ind'onesia seluiuhnja, jang wadjib dipeiiha.
ra. oleh karena ini adalah rharunia Juhan, maka'siroair s"piiutnji r<ami
bertanggung-djawab pengh atasnja, baik terhadap sesama manusia
Taupu-l dan terl-ebih lagi- terhadap Tuhan. Kami b'erkejakin", urt *,j"lg dimaksud dengan 

-aiat 
1zy diri pendapat jang leisimaan,-fatni

bahwa Dasar Negrya.pelraluslja didjiwai Semingit revolusi taiggat
17 Agustus tahun 191b, ialah bahwa unsur-unsur daripaaa bas"ifte-gara kita itu haruslah sesuai dengan unsur-unsur dari tSita-tiiia iang
?l?.pr.ar Bangsa Indonesia, terutama sedjak tanggal 1? Agustirs titrun
1915, jang telah tertjantum dan tersirat-dalam Mukadtliriah undang-
undang Dasar sementara Repu,blik Indonesia tahun 1g4b dan unaang-
undang Dasar Sementara tahun 19b0.

Apakah unsur-unsur Dasar Negara?

saudara Ketua jang terhormat, bilamana kita ,menjelidiki dengan
setksama unsur-unsur Dasar Negara jang terdapat dan-tersirat daLm
Mukaddimah undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ta-
hun 1945 dan undang-undang Dasar sementara ^tahun 1gb0, maka
ternjatalah bahwa sebenar-benarnja disitulah telah terdapat unsur-un-
s-ur Dasar Negara jang_wadjar, jing kuat dan Gur, aah jang dapat
diter,ima oleh seluruh Bangsa Indonesia. Memanf rp. jang tErdaiat
dalam Mukaddimah tersebut adalah hasil perdjuangari p-ergeralian
kemerdekan rakjat Indonesia diwaktu-waktf jang hlu, adda"h miiik
iang sedjati dari Bangsa Indonesia, adalah sesirai dengan kepribadian
Bangsa Indone-sia. unsur-unsur itulah jang telah meiggeloiakan se-
mangat seluruh rakjat Indonesia untuk berdjuang memerdekakan
t-anah dan Bangsa rndonesia. unsur-unsur itulitr ja-ng mendjadi pen-
dorong jang kuat sehingga tertjapa,ilah Negara Iirdo-nesia jing mer-
deka dan berdaulat. unsur-unsur ilulah jang mendjadi pedoinai tjita-tjita hidup bernegara selumh rakjat ddo;;ia. 

-unrur-unsur 
itulah

{apat_ mendjamin kesedjahteraan, kebahagiaan dan keselamatan rak-
iat Ildonesia dihali, depan. unsur-unsur itu tjukup kuat untuk
mewudjudkan suatu Negara Indonesia jang merdei<a, 6ersatu, berda-
ulat, adil dan makmur.

Bagi fraksi kami tidak perlu rasanja mentjari-tjari unsur-unsur
Dasar Negara dari negara-negara lain, jang atjapkali asing bagi kehi-
{yprl. bernegara rakjat Indonesia, jan6 tidak sdsuai deng"an i'epriba-
dian Bangsa Indonesia. Memang aoa ualtnla membanding-lairding
dengan Da-sar-dasar negara-negara lain dalam-dunia ini, sekefi.. ootut
mempgrkokoh Dasar Negara kita, Negara Republik Indonesia. Akan
19.t.,p1 

bagaimanapun {juga, pertama-tima kita terpanggil un}uk men.
tjiptakan unsur-unsur Dasar Negara j,ang asli Indoriesii,ieruai a.ngrn
perkembangan sedjarah Indonelia tjbtjot dengan hasrat dan k;in;in-



an serta kepribadian Bangsa Indonesia. Apakah unsur-unsur itu? Ti'
ada lain daripada

1. Ke-Tuhanan
2. Prikemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kerakjatan
5. Keadilan sosial.

Jang sudah dima,klumi, dikenal. oleh seluruh Bangsa Indonesia,
sampai kepada murid-murid disekolah-sekolah rakjat dan djuga oleh
bangsa-bangsa lain diatas muka bumi ini, dengan nama Pantja Sila.
Sebenarnja bagi kami nama itu suatu nama sadja. Dan ,,What is in
a name?" Akan tetapi telah mendjadi suatu kenjataan bahwa nama
Pantja Sila itu sudah mendjadi populer ,bagi seluruh golongan dari
lapisan masjarakat Indonesia. Bahkan sudah mendjadi'darah daging
seluruh Bangsa Ind'onesia. Djika demikian, apa salahnja kita memper'-
gunakan nama Pantja Sila itu. Karena bukanlah r-indang-undang Dasar
jang kita hendaki buat itu adalah untuk bangsa, rakjat dan masja-
rakat Indonesia dan bukan terutama untuk para pemimpin, para ahli
kenegaraan sadja?

Memberi isi pada Pantja SiIa.

Saud.ara Ketua jang terhormat, menurut pendapat *ami Fraksi
Partai Kr.isten Indonesia (Parkindo), sebenarnia tugas kita sebagai
Sidang Konstituante sekararrg ini ialah tiada lain daripada memberi
isi dan arti jang djelas pada kelima unsur-unsur Dasar Negara itu.
memberi isi dan arti pada apa jang telah dikenal sebagai Pantja Si-
la itu jang dapat diterima oleh seluruh Bangsa Indonesia, bukan sa-
dja oleh satu golongan, melainkan oleh semua golongan, walau ber-
beda agama, suku, adat-istiadat, pandangan hidup dan tjita-tjita
politik sekalipun.

Dengan demikian, kita sebagai Sidang Konstituante telah puia
memberi sumbangan besar bagi perdjuangan Bangsa Indonesia untuk
mewudjudkan:kebahagiaan, kesedjahteraan, perdarnaian dan kemer-
dekaan dalam masjarakat dan negara-hukum Indonesia merdeka jang
berdaulat sempurna :!a'

Tugas orang Kristen Indonesia.

Saudara Ketua jang terhormat, bilamana fraksi kami, Partai Kris-
ten Indonesia (Parkindo), hendak mengemukakan sekarang ini pen-
dapat dan pikiran kami mengenai kelima unsur Dasar Negara itu
sebagai pendjelasan akan arti dan isinja, maka sudah barang tentu
kami tindjau itu berdasar pada kejalkinan kami sebagai oran'g-orang
jang menganu.t agama Kristen. Kami buat itu karena kami merasa
turut bertanggung-djawab atas keselamatan dan kebahagiaan Negara
IndonCsia. Tanggungdjawab kami itu pertama-tama terhadap I\rhan
kami dan selandjutnja terhadap sesama-manusia. Kami jakin pula,
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bahrva umat Kristen di Indorresia bukanlah suatu golongan jang ter.
sendiri dikalangan masjarakat Indonesia, melainkaribahvia urirat"Kris.
ten adalah sebagian jang mutlak daripada Bangsa dan masjarakai
Indonesia, jang telah turut memperdjuangkan dfn mempertafiankan
kemerdekaan tanah dan Bangsa Indonesia, jang turul menderita bila
pangs.a Indonesia menderita dan turut |erlukaria djika Bangsa In-
donesia bersukar,a. ?ugas kami umat K/isten di Indonesia daiam la-
pangan Ken_egaraan ialah turut mengusahakan kesedjahteraan, perda-
p{an, ke-qditan dan ketertiban untuk seluruh rakjit tndoneiii dan
bukan sadja ultuk golongan umat Kristen di Indonesia, baik dengan
!a!a mgupun dengan perbuatan, berdasar pada rentjana keselamalan
Tuhan kami jang njata dalam Kitab sutji icami; Jesus Kristus adalah
Djurusel_amat dunia, demikian djuga Djurusetamat Indonesia! Ini ke-jakinan kami.

Pandangan Kristen mengenai :oegara.

. selandjutnja kami pertjaja bahwa Negara Indonesia dan peme-
rintah jang mendjaiankan tugas Negara Indonesia, adalah hamba Allah
jang 

-m.endatangkan kebadjikan.,,Karena segala pemerintah bul<annja
mendatang\?n takut_atas perbuatan jang baik, rielainkan atas perbu-
atan. jang.djahat. Ialah hamba Allah jang rnemegang pedang untuk
menjampa!\an \emurkaannja atas baiangsiapa jang-nielakuftan ke-
$jaha,tan. Maka kuasa_jang ada pada Negaia dan peirerintah itu, ada-
lah.kuasa jaqq b-erlsal daripada Allah. s-egala kuasa jang ada itu dite-
!"plr"l oleh Allah. Ini adalah beberapa ajat jang kami tulip dari Kitab
Sutji kami (Rum 13 : 1-4). Tuhan kami Jesus Kristus iendiri ber-
kata bahwa kuasa Pilatus (wakil pemerintah pada djaman itu) da-
tang dari atas, dari Allah sendiri (Jahja 14 : if1.

_ Njatalah dengan_ terang bahwa kuasa dan kervibaviraan jang ada
paqa suatu negara. djugapun Negara Indonesia, adalah berisal" darj
Tuhan. Berarti bukan daripada manusia. oleh sebab itu, menunrt ke.
jakinan kami, rvalaupr n Negara dan pemerintah dalam lapangan iie-
negaraa_n mempunjai kuasa jang tertinggi, Negara dan Femeiintah
itupgn berada dibawah kuasa dan hukum euau-aan terikat pada ke-
hendak Tuhan, serta wqdjib rnelaksanakan. tugas jang diberikan Tuiran
kepadanja, jakni mendjamin dah memelihara-tieialin dan ketertiban,
melajani.kehidupan rakjat dengan seba:ik-baiknja menudju suatu nra-
sjara.kat jang bahagia. sentosa, adil dan makmui. Maka sumber segala
keadilan, kebenaran, perdamaian, kesedjahteraan dan kemerdekian.
menurut kejakinan kami, ialah Tuhan. oleh sebab itu Negara dan pe-
merintah hanjalah mendjadi pelindung dan pelajan daripada keadil-
an, kebenaran, perdamaian, kCsedjahteraan dan liemerdeicaan itu.
- .Apakah-sebenarnja tugas daripada negara? I\Ienurut kejakinan
kami, umat Kristen, _mak? lugas daripada iegara adalah tugai llahi.
ia melajani kuasa Tuhan kami dalam-dunia ini dengan memperguna-
kan,kuasa- pedang dan hukum, untuk memelihari dan metini'ungi
keadilan dan kebenaran. Menurut Kitab sutji kami, tugas negarajang.gegltif ialah ,,m.enghukgm jang djahat" dan tugas n"ega.a i"ngpositif ialah ,,memudji jang baikl'. - :



Oleh sebab itu kami berkejakinan bahwa ada perbedaan jang
prinsipiil antara tugas negara dan tugas agama.

Waiaupun kedua-duanja mengabdi Tuhan jang sama, tugasnja
masing-mas,lng jang diatur oleh ruhan sendiri, adalah berbeda. Tugas
agama ialah memberitakan Firman Tuhan dalam masjarakat dalam
segala Iapangan hidup, dengan kata dan perbuatan. Tugas Negara ia-
lah memelihara, mengusahakan ketertiban, keadilan dan kemerdekaan
diantara_ rakjat. Dalam melaksanakan tugasnja negara dapat mem-
pergunakan pedang, kekuasaan paksaan. Akan tetapi agima, me-
nurut kejakinan kami, tidak boleh mempergunakan pedang atau
paksaan, melainkan Kasih ruhan, suatu kuasa rochani. Beginilah pan-
dangan kami mengenai hubungan antara negara dan agama. Tuhan
kami Jesus Kristus sendiri berkata: ,,Bajarlah kepada Kaisar barang
jang Kaisar punja dan kepada Allah barang jang Allah punja'i
(Matius 22 : 2r). oleh sebab itu sukar sekali bagi kami untuk mene-
rima pikiran jang mengatakan bahwa negara itu harus didasarkan
pada agama.

Djika umpamanja Kristen didjadikan Dasar daripada sesuatu ne.
gara, maka kedudukan daripada agama jang sutji itu jang kekal dan
abadi itu, direndahkan mendjadi setara dengan hal-hal jang ada da-
lam dunia ini, sehingga terdjadilah sekularisasi ata'u penduniawian
daripada agama kami. Maka agama itu akan lupa tugas Ilahinja jang
sebenar-benarnja, jakni memberitakan, menjaksikan, dengan kata dan
perbuatan, firrnan Tuhan jang kekal, benar dan adil itu kepada du-
nia jang penuh kedjahatan ini, memberitakan kebenaran Firman Tu-
han itu dalam segala lapangan hidup manusia, politik, sosiar, ekonomi
dan kebudajaan.

Djika agama mendjadi Dasar Negara, maka besar sekafi kemung-
$nan_ agama itu didjadikan alat pertarungan, kuasa-kuasa politik di-
lqm $ry_ra i-ni, ggama mendjadilah sama dengan ideorogi-idlologi du-
niawi. Kami tidak menganut paham perpisahan antari Geredjl dan
Negara, jang.rye_ngakibatkan sekularilme sehingga negara tidik me-
ngenal atau tidak_ mau mengenal agalna. sedjarih dari beberapa ne-
gara tjukup memberi kejakinan bagi kami, bahwa perpisahan intara
lgqma dan legara jang negatif itu tidak sesuai hengan kehendak
Tuhan dan akan menghantaf negara pada kebinasaan.

Perintah ruhan kami ialah: ,,Hendaklah kamu mendjadi garam
dunia, hendaklah kamu mendjadi terang Cunia!".

Maka hukum agama Kristen jang terbesar ialah: ,,Hendakrah
engkau mengasihi Allah-'Tuhanmu dengan sebulat-bulat iiatimu dan
dengan- segenap djiwamu dan dengan sepenuh akal budimu. Dan
ttgpd$tq! en_gkau mengasihi sesami manusia seperti dirimu sendi-
ri.". (Matius 22 : 3?- - Bg).

. .B_erb-itj?la tentang hubungan antara negara dan agama, maka
kami berkejakinan baliwa haruilah ada kerdjasama iang-baik antara
negara dan agama, berdasar pada kebebasan masing-masing dalam
melaksanakan tugas Ilahi-nja, untuk keselamatan kebahagiian rak-
ajt seluruhnja.
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Negara dan a-gama haruslah bekerdja bersama-sama, hormat-
menghormati satu dengan jang rain, saling menghargai oan inengat<ui
tugas pengadilan 

ry3si1e--m_as!ng. Hal ini mengaititran pula bahwi ne.
ara haruslah mendjadi kebebaian beragama 

-balam aiti Sang ,utu.r-
luasnja. Tidak dapat dipertanggung-djawabkan umpamanja Silamana
negara mau mentjampuri urusan, usaha dan keperfla3aan agama-aga-
ma iang adadidalapnja. Kebebasan agama didalim iuatu nelara iangberdasar pada sa.lahsatu daripada agama-agarna, seperti itu" ieiri:ati
dalam. pendapat jaag- mengehendaki Islam iebagai basar Negara" rn-
{onersia, tegasnja kebebasan_ lgama didalar\ suitu negara jr"ns lu.-
dasarkan Islam, bagi kami adarah_s.uatu hal j'ang menginoung pirten-
tangan dalam dililja sendiri, sehingga tid;k iapat -ai*errg"eiti arn
djuga tidak dapat dilaksanakan dengln sebaik-baitnia dan s6adil-adil-nJa. I

- Bag_i_kami kebebasan_agama didaram suatu negara jang berda-
sarkan Islam, itu bukanlah kebebasan agama dalari arti laig sebe-
na_r-benarnja, melainkan suatu kebebasan agama jang dibatiskin oleh
salahsatu daripada agama-agama, jakni agama Islam.-Berarti bukanlah
kebebasan agama j?ng sedjati. Demikian djuga hal ini tidaklah sesuai
dengan qqa jang telah dirumuskan sebagai p6ndapat jang bersamiin.
.. - -Te-rdjami! adanja kebebasan beragama dan Leribaait. Djugapun
!i{ak dapat dipertangg{ng-djawabkan bilamana umpamanSa ioi ais-
kriminasi dan ketidak-adilan diantara agama-agama iidalari suatu ne-
gara.

. - - 
Berdasar pad.a 

-pendjelasan mengenai pendapat kami jang kan:i
tela\ uraikan tadi, kami Fraksi partai Kristen Iidonesia (Far'liindo),
!.an1t_-ene-rima kelima pokok Dasar Negara jang tersirat dalarn pan-
tja sila,,jakni; ke-Tuhanan, prikemanuiiaan, xenangsaan, Kerakjat-
an dan Keadilan-sosial.,Terdjamin adanja kebebasan beragarna dan
beribadat. Ke-Tuhanan dalam arti kebebisan agama dalam. 

"arti 
sebe-

nar-benarnja dan seluas-luasnja, supaja semui agama-agama dapat
berkembang dengan suburnja, sehingga tidak terdljadi siatu sekriia-
1is-asi ja-ng negatif -dalam Negara Indonesia, j"ni tidak mengenal
Tuhan, dalam arti: Negara harus menghormati 

-ser-ta 
melindung"i se-

mua agama-agama didalam memenuhi tugas jang diterimanji dariTuhan. 
i

_ - Saja tidak ak_an uraikan pandjang lebar tentang unsur-unsur;
Prikemanusiaan,_.Kebangsaan, Keratilatan dan Keadilin sosial. Tju-
kuplah.kiranja dikemukakan disini bahwa unsur-unsur itu dapat ka-mi pertanggung-djawabkan menurut kesaktian Alkitab sutji^ kami;
menurut kepertjajaan dan iman kami.

Adakah Pantja sila itu sempurna? sempurna dalam arti sesuai
!_engan Firman Tuhan. seperti itu diberitakari oleh agama kami, umat
$islenj Ja, _siapakah dan apakah jang sempurna d-alam dunia ini?
It".oF Tuh-anlah jang sempurna. Dan ndgara jang sempurna, menurut
kejakinan kami adalah Keradjaan Tuhan jan! a[an njata kelak pada
hari Thhan. e r

Fraksi kami tidak da_pat menerima sosial-Ekonomi sebagai Dasar
Negara, karena ini - walaupun memang sangat penting 

-"tranSatirr
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merupakan sebahagian daripada kepribadian Bangsa Indonesia dan
djiwa Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945.

Fraksi kami tidak dapat menerima Islam sebagai Dasar Negara
Indonesia, walaupun kami sangat menghargai pikiran-pikiran jang
tertjantum didalamnja. Karena, selain daripada apa jang kami telah
uraikan tadi, Islam sebagai Dasar Negara itu pasti tidak diterima di
beberapa daerah di Indonesia ini umpamanja di Minahasa, Sangi Ta-
laud, Poso, sebagian Toradja, sebagian besar dari daerah Tapanuli,
Sumba, Timor, sebagian dari Maluku dan Irian Barat.

Pada waktunja beberapa kawan sefraksi kami akan rnengemuka-
kan serba pendjelasan mengenai isi dqn arti daripada beberapa unsur
dalam Pantja Sila, untuk menjempurnakannja, sehingga sungguh.sung-
guh mendjadi Dasar Negara Republik Indonesia jang koko! dan jang
dapat menghantar seluruh rakjat, bangsa, negara dan masjarakat In-
donesia pada persatuan, perdamaian, kemerdekaan, keadilan dan ke-
selamatan jang sedjati!

Terima kasih!

Ketua: Saja persilakan jang terhormat Saudara Hadi Sosrodanu-
kusumo.

Hadi Sosrodanukusumo: Saudara Ketua, melalui kawan Ir Sakir-
man Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) telah menjampaikan
pendiriannja mengenai dasar atas mana negara kita akan melan-
djutkan tugas sedjarahnja. Dan sebagaimana telah kita ketahui ber-
sama-sama, didalam hal ini Partai Komunis Indonesia (P.K.I.I me-
ngehendaki Pantja Sila'tanpa reserve, tanpa perubahan apa-apa, se-
bagaimana ia ditjantumkan selama ini didalam Undang-undang Dasar
Sementara tahun 1945 dan tahun 1950. Ini berarti, bahwa kami tidak
hanja telah lebih djauh lagi mengulurkan tangair kepada segenap go-
longan didalam Sidang Konstituante ini, akan tetapi djuga dengan se-
luruh jang ada pada kami hendak menebus segala progran, segala
djandji, segala kesanggupan, jang telah kami berikan dan lakukan
didalam kampa'nje Pemilihan Umum untuk Konstituante jang lalu.

Saudara Ketua, pendapat-pendapat tentang pendirian dan pan-
dangan Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) jang dikemukakan dalarn
Babak I ini akan kami bahas dalam Babak II kelak.

Didalam kesempatan ini saja akan memusatkan diri pada sila
jang ketiga, jaitu kebangsaan, jang sekalipun tidak formil terangkai
dengan semua sila Pantja Sila telah diterima dengan suara bulat, baik
oleh Komisi I Panitia Persiapan Konstitusi maupun oleh Pleno Pani-
tia Persiapan Konstitusi jang baru lalu. Tertulislah didalam laporan
jang telah kita terima itu antara lain:

,,Berisikan djaminan sendi-sendi prikemanusiaan, kebangsaan
jang luas dan keadilan sosial".

Dan sesungguhnjalah, sedjarah perdjuangan kemerdekaan kita
jang mengambil bentuk organisasi modern sedjak tahun 1905 dengan
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terbentuknja sarekat Buruh dari pekerdja-pekerdja kereta api adalah
sedjarah daripada perdjuangan kebangsaan jang luas disatu pihak
sedang dipihak jang lain merupakan perdjuangan persatuan jang di
ikat.oleh dasar kebangsaan ini. Hal ini saudara Ketua, bisa dibukti-
kan dari anggaran dasar dan atau program-program perdjuangan dari
partai-partai dan organisasi, baik ia berdasarkan Islam, Nasionalisme
ataupun Marxisme. Aht-ahli sedjarah dan tatanegara kolonial seperti
H" Colijn, Prof. Mr A.A.H. Struycken dan J. Th. Retrus Blumber-
ger - untuk hanja.menjebut beberapa nama sadja - mengakui ke-
benaran soal diatas, sekalipun sudah tentu sadja constatatie mereka
berlatar belakangkan perasaan dan kehendak jang lain daripada jang
kita miliki. Marilah saja ambil beberapa tjontotr daripada-apa jang
saja kemukaan diatas:

_ M.enjadar! apq artinja persatuan antara semua golongan masja-
rakat jang terdJri dari apa jang dinamakan golongan Indo-Eropah, lie-
turunan Tionghoa dan golongan Indonesia ,,asli", pemerintah kolo-
nial Belanda dengan Gouvernement-Besluit (G.8.) tertanggal 4 Maret
tahun 1913 telah menolak fudjuan jang tertjantqm dalam anggaran
,,Indische Partij", jaitu partai jang didirikan oleh Almarhum Dr n.f.f.
Douwes Dekker pada tanggal 6 September tahun 1912. Bagian jang
ditolak oleh Pemerintah Kolonial itu antara lain berbunji:

,,..... membangunkan patriotisme semua Bangsa Indonesia
terhadap bumi jang memberinja makan, untuk mempersatukan
mereka dalam kerdjasama atas dasar persamaan ketata-negara-
an dengan maksud untuk mengembangkan tanah-air Indonesia
dan mempersiapkannja untuk kemerdekaan kehidupan rakjat ...

J. Th. Petrus Blumberger dalam bukunja ,,De Nationalistische
Beweging in Nederland Indi6" (tjetakan tahun lg3L halaman 22) me.
namakan periode sesudah Boedi oetomo, jang mengambil bentuknja
paqa pendirian_,,Indische Partij" tersebut diatas s-ebagai,,perkuit-
pulan jang berdiri atas dasar nasionalisme jang lain, jang lebih luas
daripada Boedi oetomo", sedang dalam pengantar but<un5a tersebut
ia berkata:

Dengan istilah ,,Pergerakan Nasional,' bisa diartikan
semua aliran-kedjiwaan modern pada penduduk Hindia Belanda
jang pada umumnja biasa dinamakan ,,Pergerakan Rakjat Bumi
Putera" ..... tapi itjuga .... kepada pergerakan jang
chusus jang mempunjai dasar ideologi-persatuan daripada .Nd-
sionalisme Indonesia" ....,.......".
Didalam tahun 1924, didalam kongresnja pada pertengahan bulan

Desember di Kotagede Jogjakarta, Paitai Komunis-Indonesia (p.K.I.)
telah melantjarkan kritiknja jang tadjam terhadap elemen-eiemen na-
sionalismello-kal, artinja, mengetjam nasionalisml jang sempit dan
mengehendiki nasionalisme dalam pengertiannja jang luas. Sebagai-
mana kita ketahui, kongres tersebut wak'cu itu diirimpin oleh kaian
4li*ilt, jang sekarang djuga bersama-sama kita sedang akan mere-
ali"sasi apa jang djkehendaki kongres pada waktu itu iebagai salah
satu dasar daripada negara kita dalam-undang-undang Daslr.

Risalah Resmi
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Djuga Partai Nasional Indonesia (P.N.I.), jang didirikan pada
tanggal 4 Djuli tahun 1927 di Bandung menjatakan didalam anggaran.
dasarnja bahwa ,,akan diusahakan mentjapai tudjuannja dengan dja-
lan pergerakan rakjat nasional jang sadar, didasarkan atas kekuatan
dan kemampuannja sendiri serta dengan djalan bekerdja sama dengan
dan membantu perkumpulan-perkumpulan lain jang mempunjai 1u-
djuan sama .". Tentang tudjuan jang sama ini disebutkan:
kemerdekaan Indonesia.

Saudara Ketua, djadinja dari segi manakah kita akan meman-
dang dan,mengartikan sila kedua dari Pantja Silir kita, atau ,,kebang-
saan jang luas" seperti telah disetudjui dengan suara bulat sebagai
salah satu Dasar Negara kita oleh Komisi I Panitia Persiapan Konsti-
tusi dan Pleno Panitia Persiapan Konstitusi jang baru lalu? Apakah
kita akan mengartikan dan memandangnja seperti umpamanja sadja
Lothrop Stoddard jang didalam bukunja,, The New World of Islam"
(penerbitan tahun 1921) berkata:

,,,a state of mind, a belief, held by a fierly large numbers of
individual, that- they constitute a nationality; it is a sense of
belonging together as a nation ............".
Ataukah seperti Rabindranath Tagore jang pengaruhnja banjak

sgkali kita lihat pada perguruan Taman Siswa, jang didalam bukunja
,,Nationalism" (tjetakan tahun 1917) jang karena mau lebih mene-
kankan pada. masalah sosialnja, berkata: -

,,Nationalism is a great menace; it is the partieular thing which
for years has been at the bottom of India's troubles". -
Ataukah kita masih akan mentjarinja didalam teori ,,ahli" ten-

tang nasionalisme seperti carr, Friedemann, Kohn dan sebagainja?
Saja kira Saudara Ketua, sekalipun umpamanja kita ada melihat

beberapa kebenaran universil didalamnja, sikap kita jang paling tepat
adilah a,pabila kita memandang dan mengertikannja dari segi sedja-
rgh per$uangan kita sendiri, perdjuangan kemerdekaan jang men-
tjapai klimaksnja pa$a revolusi Agustus tahun 194b.

Pertama: Bahrva kebangsaan di Indonesia kita ini merupakan reaksi
jang paling langsung terhadap kolonialisme dan imperi-
alisme. Reaksi jang bukan hanja bersifat reaktief semata,
bukan bersifat negatief, tetapi postief.
Ia sinonim dengan perdjuangan untuk kemerdekaan dan
pembebasarr, sinonim dengan perdjuangan melawan kese-
wenang-lvenangan, sinonim dengan perdjuangan Rakjat
terdjadjah._ Sudah semendjak sebelum Perang Dunia jahg
pertama ,,bagi pemimpin-pemimpin Rakjat (dan Rakjai
Indonesia sendiri) perkataan nasionalisme itu mendjadi
istilah jang umum tutuk tytrleren perdjuangan kemeide-
kaan dinegeli-negeri djadjahan dan setengah djadjahan"
(Prof. Dr. G. Sriouck Hurgronje didalam ,,Mededelingen
omtrent enkeie onderwerpen van algemeen belang", April
tahun 1924\. Perhatikan pula artikel ,,Soeloeh Indonesia
Moeda" ditahun 1928 halaman 263: ,,Seperti halnja bang-
sa itu menggambarkan kemerdekaan, inaka kebangsaa"n

450



berartilah keinginan untuk merdeka ." Bisalah
untuk ini saja tambahkan Saudara Ketua, ,.bukan hanja
keinginan untuk merdeka tetapi terutama tindakan dan
perdjuangan untuk memperoleh kemerdekaannja".

Kedua : Bahwa kebangsaan itu berarti patriotisme jang sedjati, pa-
triotisme jang menempatkan kepentingan Rakjat, bangsa
dan kemerdekaan tanah-air diatas kepentingan golongan,
suku bangsa dan diri sendiri. Patriotisme jang militan
dan creatief, jang telah ditebus oleh penderifaan, pembu-
angan dan djiwa berpuluh-puluh, beratus-ratus dan ber-
puluh ribu putera-putera Indonesia jang terbaik. Bagi ki-
ta, hari 10 Nopember jang baru sadja kita peringati ada-
lah saksinja jang monumental tentang hal ini. Betapa ti
dak! Sudah 30 tahun jang lalu berkatalah ,,Soeloeh Indo-
nesia Moeda" tersebut diatas: ,,Nasionalisme mengehen-
daki pengorbanan. Tetapi kami. Bangsa Indonesia jang

, perasa ini, tidaklah pernah ragu-ragu tentang masa depan
tanah-air jang kami tjintai".
Untuk kemerdekaannja kami siap sedia mengorbankan
segala-galanja serta diri kami sendiri ........ Itulah
singkat dan djelas pengertian kami tentang patriotisme

Ketiga : Bahwa kebangsaan adalah tenaga penghimpun jang paling
djaja, tenaga penghimpun dari semua aliran, semua go-
longan semua suku bangsa, semua agama, kejakinan hi-
dup dan kepertjajaan didalam mengenjampingkan semua
perbedaan dan pertentangan serta bekerdjasama untuk
satu tudjuan jang besar: Kemerdekaan tanah-airnja dari
pendjadjahan jang manapun serta kebebasan bangsanja
dari kemelaratan, rasa takut dan ketidak-adilan.

Keempat: Bahwa menurut sedjarahnja, kebangsaan adalah lawan da-
ri feodalisme.

saudara Ketua, hari sumpah pemuda baru sadja kita peringati.
fupqah_ satu tanah-air, satu bangsa dan satu bahasa telah mendJadi ,

hati kedua dari bangsa kita: Hati jang luas sebagaimana hanja irati
jalg Uesar bisa luas karena ia tak berisi kepitjikan penganggapan
bahwa _hqttj" dirinjalah, bahwa hanja golongannja, bahwa-hanja 

-su-

\gnjr, bahwa hanja kepertjajaan atau agamanja jing punja hak-hidup
diatas dunia dan tanah-airnja.

- --Kita hidup dalam abad, dimana tjirinja jang paling pokok adarah
kesibukan manusia dalam menentukan hak-hidupnja-s-etiara sadar.
Dan utjapan socrates, bahwa satu-satunja jang-ia ketahui adalah
bahwa ia tak tahu_apa-ap? seperti jang dikutip oleh seorang rekan
s-ajq d.alxomisi l_Panilia.Persiapan Konstitusi-tempo ltui I jang
dari A.P.B. kemudian disiarkan bahwa beliau adalah saudara- Mi
Kasman Singodimedjo telah dengan sederhananja didjawab oleh
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Maxim Gorki hampir setengah abad jang lalu: Manusia, ketjil seba-
gaimana ia sendiri, bisa mengerdjakan segala sesuatu kalau ia mau
bekerdja. Utjapan Gorki ini tidak sadja telah dibenarkan oleh berdi-
rinja negara Sosialis Sovjet Uni jang melahirkan djuga Seniman-se-
niman besar, manusia-manusia jang berperasaan tertadjam dan ter-
halus seperti Ilya Ehrenburg dan Dmitri Sjostakovitch tetapi djuga
oleh pemakaian tenaga atom jang dasarnja antara lain diletakkan
oleh Joliot Curie dan Albert Einstein. Ia djuga telah didjawab oleh
revolusi kemerdekaan kita dan achir-achir ini oleh peluntjuran sput-
nik jang telah mengedjut-kagumkan seluruh dunia. Sederhana, Sau-
dara Ketua, tapi besar!

Saudara Ketua, sekarang saja sampai pada segi jang lain dari-
pada apa jang sedang saja bitjarakan. Seorang rekan saja dari Ko-
misi I Panitia Persiapan Konstitusi ada mengadjukan kechawatiran-
nja tentang nasionalisme ini. Berkatalah beliau antara lain:

Dinegeri jang sudah lama merdeka, umumnja nasio-
nalisme merupakan gerakan jang konservatif, malahan djuga ia
kadang-kadang tampak sebagai politik jang bertjorak imperial-
isme ............".
Dan selandjutnja: ,,..... Inilah sebabnja maka nasionalisme
sering kelihatan sebagai gerakan jang berdasarkan kepitjikan se-
mata-mata .;..... .... Kaum nasionalis kelihatan hendak me-
maksakan kedjajaan dan kemakmuran ta'nah air dan bangsa me-
reka sendiri semata-mata dengan tidak menghiraukan atau mem-
perdulikan kepentingan-kepentingan bangsa-bangsa lain, malahan
kadang-kadang dengan djalan mem'perkosa kedaulatan bangsa-
bangsa lain" (menuru't apa jang terdjadi dalam fascisme dan
nasional sosialisme)
Saudara Ketua, Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) bisa

mengerti sepenuhnja apa jang dichawatirkan oleh rekan saja jang
terhormat itu dan malahan bersama beliau menentang segi-segi jang
memungkinkan hal itu terdjadi. Tetapi baiklah diingat, bahu'a menu-
rut sedjarahnja nasionalisme di Indonesia bersifat progressief, bersi-
fat anti kolonial dan anti feodal. Fraksi saja berpendapat, bahwa si-
nonimnja kata nasionalisme itu dengan kereaksioneran di Eropah
Barat sekarang dan sebelum Perang Dunia ke-II (jang memuntjak
pada Hitler dan Mussolini di Djerman dan ltalia) adalah karena se-
perti jang dikatakan oleh Presiden Soekarno: Tidak dipraktekkannja
res-publica. Kepentingan kaum,,nasionalis" jang berkuasa ditempat-
kan diatas kepentingan Rakjat dan sebagaimana dikatakan oleh Pre-
siden Soekarno pada pembukaan Sidang Konstituante ini, sistim ka-
pitalisme tidak ditjegah. Penghisap lama djatuh dan penghisap baru
berdirilah dengan segala protokolnja. Dengan segala matjam alasan
terdjadilah teror, pembunuhan, birokrasi dan korupsi dan malahan
pendjadjahan. Masih djelas dalam ingatan kita ketika atas nama po-
litik asli dan tidak asli Hitler melalu! Goebbels mengumumkan sta-
tement politiknja pada tahun 1935 di Neurenberg:

zung fiir den Forbestand des Deutschen Volkes ............".
Statement politik. jang kemudian diikuti dengan pembunuhan
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dan penjiks_aa4, pemburuan dan teror jang dilakukan setjara besar-
besaran terhadap kaum Jahudi, salah satu lembaran sedjarah jang
paling gelap jang pernah dikenal umat manusia, jang kemudian di--
ikuti oleh peperangan besar jang njaris membau'a Eropah dan Asia,
termasuk djuga Indonesia, kelembah kehar,rtjuran jang menjeluruh.

Kita mengenal pula tjontoh kekatjauan jang mendirikan bulu
roma ketika atas nama nasionalisme chiang Khai shek berkuasa di-
aratan Tiongkok: Bagaimana korupsi, birokrasi dan intimidasi ber-
laku sampai batas-batas jang hampir-hampir tak liisa dibajangkan
andaikata kita sendiri tidak' menjaksikan miniatuurnja disekitar kita.- Karena itulah Saudara Ketua, kebangsaan haruslah kita djaga
agar ia tetap tumbuh atas bumi darimana ia lahir - dikurangi de-
ngan segala faktor negatif - 

jang bisa mendjawabnja kelembah jang
paling hina. Kebangsaan jang luas, jang patriotis, jang menghimpun
semua aliran, tenaga dan golongan kedalam satu barisan pembina
bangsa dan tanah-airnja. Kebangsaan, jang sebagaimana tertjantum
didalam Pantja Sila, organisme berhubung dengan prikemanusiaan,
dengan internasionalisme, pengulur tangan pada bangsa-bangsa lain
dan atas persamaan harkat hidup dan kemerdekaan dirinja bantu-
membantu memelihara mengembangkan perdamaian dan mengha-
puskan pendjadjahan. Itulah kebangsaan jang kita kehendaki, kebang-
saan jang lahir dari sedjarah, bangsa dan bumi kita sendiri, jang
tumbuh dalam lingkungan dan abad dirnana djalan tjemerlang bagi
umat manusia tak begitu djauh lagi.

Dan dengan kebangsaan jang demikian, saja kira tak akan ada-
Iah orang-orang jang seperti pengarang Brazilia Gustavo Corcao da-
Iarn bukunja ,,Cursus van de dood" berkata:

;il;;ii; ::..i::i:..::,?:* 
mabukrah jang merasa dirinja paiing

Saudara Ketua, sekianlah. Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan jang terhormat Saudara Anwar Nasution.

Anwar Nasution: Saudara Ketua jang terhormat dan Saudara-
saudara Anggota Sidang Pleno jang mulia.

^ _ ld3lnkanlah saja alas nama Fraksi Gerakan Pembela pantja sila
(G.P.P.S.) untuk_membitjarakan dan menjumbangkan pikiran-pikiran,
didalam sidang Pleno Konstituante jang ke-III tahun rgsz lan! berba-
hag]a ini. Pembitjaraan -lir*i ter_utama sekali kami tekanlan-kepada
soal-soal jang mengenai Pantja sila sebagai Dasar Negara jang beiben-
tuk Kesatuan Republik Indonesia sebagai realisasi-dari prot<tamasi
Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 1? Agustus tahun 1945.

Pembitjara-pembitjara jang tercahulu dari-saja telah banjak me-
ngypas_ soal-soal Pantja sila baik bersifat umum, baik ditindjau dari
sydgi jang ilmiah, maupun dari sudut Islam. Tetapi kami ai<an me-
nindjau soal-soal Pantja sila dari sudut: sedjarah keadaan jang njata
di Indonesia, sebagai pangkal bertolak untuk menganalisd oin ine-
nerangkan soal-soal Pantja Sila.

T"1t3 sadja_ kawan-kawan iang lain - jang sependapat dengan
Pantja sila - akan membahas dan menindjiu tari sudut marha-en-
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isme dan marxisme, ilmiah jang lain. Dengan djalan demikian orang-
orang jang tadinja ragu-ragu pendi.riannja, mudah-mudahan akan
berubah pikirannja dan terus menjesuaikan dirinja dengan pantja
Sila.

_ - Me4ang soal-soal Dasar Negara adalah berat, karena ia ditindjau
d.ari sudut Philosophy, Politik, Ekonomi dan sosial, sebagai superstruc.
ture atau bentuk pikiran jang tertinggi didalam Negara itu. 

-

- lebenarnja Negara Kesatuan Republik Indonesia jang berdasar-
kan Pantja Sila sudah ada, semendjali tanggal 18 Agust:us tahun 1g45
dan sampai pada saat ini masih ada dan djuga sudah diudji pula akan
kebenarannja walaupun disana sini masih ada barangkali kekurang-
annja. Ja, jang bersifat definitief hitam diatas putih belumlah ada,
hanja baru bersifat sementara.

Baiklah, apakah Konstituante ini merubah atau tidak Dasar Ne-
gara Republik Indonesia jang ber-Pantja Sila jang sudah berdjalan
lebih dari 12 tahun ini, kami tidak tahu, tetapi kami berpendapat, se-
dapat mungkin. Pantja Sila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia
akan kami pertahankan sesuai pula dengan pidato Kepala Negara Re-
publik Indonesia pada pembukaan atau pelantikan Konstituante di
Bandung ini pada tanggal 10 Nopember tahun 1956 jang antara lain
menjatakan, bahwa tugas Konsti[uante ini bukanlah uniuk memben-
tuk negara baru, tetapi adalah meniempurnakan negara Kesatuan
Republik Indonesia jang berdasarkan Panja Sila, sebagai realisasi Ke-
merdekaan Bangsa Indonesia jang diproklamasikan oleh Soekarno-
Hatta pada tanggal 17 Agustus tahun i945.

Sesungguhnja hal ini adalah kewadjiban-kewadjiban kita bersa-
ma, kewadjiban fraksi saja dan djuga kewadjiban-kewadjiban selu-
ruh Rakjat Indonesia termasuk Partai-partai, Organisasi-organisasi
dan lain-lain dan djuga Pemerintah Republik Indonesia, untuk tetap
setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia baik didalam kea-
adaan apapun djuga maupun didalam Konstituante ini.

Saudara Ketua, sekarang sampailah hami kepada penguraian ma-
teri Konstitusi ialah Dasar-dasar Negara, jang mana kami harus setia
dan harus pula membelanja.

Pantja Sila adalah hanjA suatu fcrmule dari perasaan-perasaan
jang tumbuh dan perasaan-perasaan j-ang ada dikalangan Rakjat In-
donesia dari Sabang sampai Merauke, jang terdiri dari pulau-pulau
besar dan ketjil jang beratus-ratus malahan beribu-ribu pulau ba-
njaknja dan perairannja bermatjam-ragam, iklimnja idem, suku-suku
bangsania idern, adat-istiadatnja idem, tjara berpikirnja idem, tjara
mentjari nafkahnja djuga idem, kepertjajaannja idem, jah, diatas ke-
pulauan jang beribu-ribu djumlahnja berdiam dan hiduplah satu
bangsa lebih kurang 80 mil djumlahnja ialah Bangsa Indonesia.

Saudara Ketua, kita bermaksud sernula., ba.ik ia agama ini maupun
aliran itu. semendjak tumbuhnja Gerakan Nasional dan lain-lain, ada-
lah untuk menjumbangkan tehaga dan pikirin demi Kemerdekaan
Bangsa Indonesia. Maka lahirlah Boedi Oetomo, Sjarikat Islam (S.I.),
Partai Komunis Indonesia (P.K.I.), Partai Nasional Indonesia (P.N.I.)
dan lain-lain lagi, sehingga atas usaha-usaha jang bersama itu. maka
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mentjetuslah dengan dahsjatnja Revolusi Nasional pada tanggat l.?
Agustus tahun 1945 sebagai puntjaknja.

Saudara Ketua, kalau saja tak salah, didalam Sidang para pe-
mimpin-pemimpin kita untuk melaksanakan realisasi Proklamasi itu,
disitu telah diformuleeren setjara bersama dan sama-sama disetudjui
ialah 5 perasaan-perasaan jang hidup didalam kalbu Bangsa Indone-
sia lima prinsip:

Ke-Tuhanan Jang Maha Esa.
Prikemanusiaan.
Kebangsaan.
Kedaulatan Rakjat.
Keadilan Sosial.

Saudara Ketua, sebelum saja menguraikan ke-Tuhanan Jang Ma-
ha Esa, baiklah terlebih dahulu saja tjeri'uakan sedjarah asal mulanja
istilah tersebut diatas, Saudara Kasman barangkali sudah lupa, bah-
wa pada waktu Pemimpin-pemimpin kita pada pertengahan tahun
1945 berpikir-pikir bagaimana mengenai Dasar Negara Republik In-
donesia, maka salah seorang diantaranja Bung Karno mengandjurkan
sila jang pertama dari Pantja Sila ialah Ke-Tuhanan sadja, tetapi
pemimpin-pemimpin pihak Islam mengehendaki dengan tegas, bahwa
,,Ke-Tuhanan" ditambah dengan Jang Maha Esa. Setelah diadakan
rundingan dan perbintjangan dengan debatan-debatan jang hebat,
maka sebagai hasil dari perunding-perundingan itu, dapatlah diterima
oleh semua pihak jang hadir ialah perkataan ,,Ke-Tuhanan Jang
Maha Esa". Djelaslah bahwa pihak Islam menjempurnakan istilah da-
ri sila jang pertama dari Pantja Sila sebagai hasil bersama.

Ke-Tuhanan Jang lllaha Esa.

Menurut seorang pembitjara didalam Sidang Panitia Persiapan
Konstitusi, ia menjatakan bahwa di Indonesia ada lebih kurang
857a penganut agama Islam dan ditambah lagi dengan penganut-
penganut jang lain jang mana berdjumlah lebih kurang 95Vo. Baik
agama Islam maupun agama Kristen dan lain-lain berpuntjak kepada
ke-Tuhanan, didalam Islam Tuhan Jang Esa, didalam Kristen djuga
satu, hanja formulenja jang berlainan ialah 1 + 1 * 1 : 1. Djuga
didalam agama Hindu berbeda lagi formulenja, tetapi sama-sama
mengakui adanja Tuhan, Debata dan lain-lain.

Sebelum saja landjutkan soal ini, baiklah soal sila ke-Tuhanan
Jang Maha Esa ini saja mulai dengan soal reiigious ditanah air kita.
Didalam hal ini Saudara Natsir telah membatjakan teks pidato Bung
Karno mengenai religious. Berhubung ditangan saja tidak ada, ba-
iklah saja ulangi Pidato Bung Karno, walaupun redaksinja tidak se-
ilpa, tetapi tidak menjimpang dari isi dan materinja

Bumi Indonesia semendjak dahulu sampai sekarang ini adalah
Negara Agraris. Bangsa Indonesia pada umumnja ketika itu hidup
diatas taraf agraris atau pertanian. Umumnja suatu bangsa atau ma-
sjarakat jang hidupnja didalam atau diatas taraf pertanian berpikir-

1.
2.
3.
4.
5.
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nja adalah religious atau pertjaja kepada adanja hal-hal jang gaib-
gaib. Begitu pulalah Bangsa Indonesia jang hidup ketika itu ialah
pertjaja akan adanja jang gaib-gaib pada waktu itu Bangsa Indonesia
pertjaja akan soal-soal jang gaib.

Didalam segenap usaha-usahanja dan pekerdjaan-pekerdjaan me-
reka untuk mentjari makan, baik dengan tjara bertjotjok tanam,
maupun berternak, menangkap ikan, ini semuanja bergantung kepada
soal-soal jang gaib-gaib mereka mempunjai sawah, Iadang, jang mana
ini ditanami dengan padi, djagung, polowidjo dan lain-lain. Pertani-
an jang demikian rupa tentu perlu air dan membutuhkan sangat akan
turunnja hudjan.

Lantas mereka mendoa agar hudjan turun, kalau tidak tanam-
an-tanaman mereka pasti akan musnah dan binasa. Tetapi soalnja
bagaimana tjaranja hudjan itu turun. Mereka orang tani jang kebu-
dajaannja masih rendah sekali selalu melihat dan merasa, bahwa
djika ada guntur dan petir, hudjan selalu turun. Nah, kepada guntur
dan petir itulah mereka meminta dan mendoa, karena guntur dan
petir itu dapat mentjiptakan hudjan.

Seterusnja djika padi mulai tua, maka mereka meminta pula dja-
ngan ada hudjan turun, mereka meminta kering. Djikalau musim ke-
ring, dapatlah mereka memotong padi untuk hidup mereka. Begitulah
seterusnja. Dan Saudara-saudara djangan lupa, bahwa semua ini ada-
lah diluar perhitungan mereka. Tegasnja mdreka meminta kepada
jang gaib-gaib, demikian Bung Karno.

Saudara Ketua, disini dapat saja tambahkan pula, bahwa sedjarah
kepertjajaan-kepertjajaan bangsa dan masjarakat berubah-ubah pula
dengan melampaui beberapa fase atau taraf.

Masjarakat manusia adalah dynamis didalam arti selalu berge-
rak. Masjarakat manusia tidak statis, tetapi .selalu bergerak dan hi-
dup. Disini tidak saja uraikan mengenai pengertian jang hidup, hanja
terbatas mengenai soal-soal kepertjajaan.

Masjarakat masih berdjalan terus sesuai dengan sifat dan evo-
lusinja. Tjara hidup manusia berubah-ubah dan berganti-ganti. Dus
dengan perubahan-perubahan dan pergantian-pergantian tjara hidup-
nja, maka sebagai akibatnja berubah pulalatr- kepertjajaahnja. Sete-
rusnja Bung Karno:

Pada waktu manusia menjembah petir, sungai dan batu, mereka
hidup dirimba-rimba dan digua-gua. Mereka merasakan bahwa petir
itu dapat mentjiptakan air hudjan, sungai dapat mentjiptakan ikan
dan batu dapat untuk berlindung.

Mereka berpikir bahwa disungai itu ada zat-rat jang gaib, dipetir
ilupu-o ada zat-zat jang gaib, begitu pula gua itu, mere[a-jang seper-ti ini adalah religious menurut tjara m-ereka sendirisenairi.

saudara Ketua, pada waktu masjarakat manusia bertukar tjara
hidupnja, ialah dari tjara hidup berteinak dan mengambil buah-buah-
an.-keplda.tjara hidup pertanian, maka tjiptaan daripada zat-zat jang
gaib ini lain pula, tetapi prinsipnja bangsa dan maljarakat didilam
alam pertanian itu adalah religious djugl, karena tanaman-tanaman-
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nja bergantung pada suatu gerak-gerik dan kodrat dari iklim itu de-
mikian kelandjutan Bung Karno antara lain.

saudara Ketua, sewaktu Hindu masuk ketanah air Indonesia, ke-
pertjajaan j"ng semula jang menjembah petir, sungai, batu, pohon,
sapi dan lain-lain berganti pula tjorak warnanja malahan agal sem-
purna.

Dan kemudian kurang lebih 800 tahun jang lalu datang pulalah
Islam masuk ke Indonesia. Menurut Ibnu Parna didalam bukunja:
,,Undang-undang berpikir Rakjat berdjuang", ditulis oleh beliau, bih-
wa i?ng memasukkan Islam ketanah Djawa adalah seorang peranak-
an Tionghoa jang mengakui dirinja Raden Fatah.

{gama Islam lambat laun merembes dari kota-kota pinggir laut
masuk k_e_pedalaman pulau Djawa dan begltu seterusnja 

-dipulau 
su-

matera, Kalimantan dan lain-lain. Disini kepertjajaan Indonesia jang
mulalla -ada menjembah berhala dan lain-lain jang beraneka ralam-
fja di{alam soal-soal jang gaib-gaib mendapat atau mentiapai taraf
jang.lebih_ sempurna lagi, jang tadinja mereka menjangka bihwa Tu-
han itu adalah berupa pohon, petir, sungar dan bertiala, maka dengan
masuknja Islam berubah pulalah kepertjajaan mereka dengan ,,eu]hu
Aflah hu Ahad (katakanlah jang Muhammad bahwa Tuhan itu satu).
plelaslan, bahwa kepertjajaannja berubah-ubah maka tjiptaannjapun
berubah pula.

Dan begitu pula halnja dengan Kristen jang masuk kebumi In-
donesia kita.

Sekarang djelaslah Saudara Ketua, bahwa jang tadinja air hu-
djan, ikan, padi, djagung ditjiptakan oleh geledek, sungai dan la,in-
lain, ryaka dengan masuknja Islam ber-Tulian pulalah mendiadi tjip-
taan Tuhan. Menurut Islam Tuhanlah jang mentjiptakan bumi 

-ini
dan alam semesta, jah, Tuhan semuanja, sampai kepada naik turun-
nja nafas kita. _Beginilah soal-soal kepertjajaan-kepertjajaan kepada
zat-zat jang gaib pada masjarakat dan bangsa jang alriris.

saudara Ketua, pada waktu mentjetusnja api Revolusi Nasional
17 Agustus tahun 1945 dan sampai sekerang ini, apakah kita masih
didalam taraf pertanian, ja mungkin, karena masih hidup didaram
kepertja'iaan jang gaib-gaib jaitu pertjaja kepada adania fuhan. rva-
llgpun disana sini sudah ada lahir dan tumbuh kepertjajaan dengan
tidak adanja Tuhan atau Atheis.
_ 4dr kemungkinan bahwa dalil-dalil jang kami pergunakan ada
konsekwensinja, ialah bahwa segala perubahan atau pergantian suatu
keadaan itu, bertukar pulalah tjara berpikir dan kepertjajaannja. Jah,
sibaharu berubah-ubah kata Islam, tentu sadja sesuaturijapun didunia
ini be_rubah pula tiada tetap dan abadi. Patah tumbuh tritang berganti
jang lama musnah jang baru tumbuh.
_ _ 

Baikla!, segala_ keadaan jang berubah-rubah itu tentu sadja ber-
ubah -p!la bentuk dan tjara berpikir dan sifatnja. Tadi telah hitata-
kan. bahw_a mas.jarakat itu tidak statis, tetapi dynamis, ia bergerak
menurut dynamikanja dan iramanja masing-masing.

saudara Ketua, djika seandainja, Negara Indonesia jang agraris
le_ru_bqh _aqrt Negqra Agraria kepada Negara Industri, balaiman-a pu-
lakah halnja? Apakah jang tadinja masjarakat agraris atau pertanian
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jang penuh dengan kegaiban-kegaiban dan kepertjajaan-kepertjajaan
dan ber-Tuhan itu berubah kepertjajaannja pula? Apakah masjarakat
itu berubah atau berganti tjara kepertjajaannja, dari pertjaja kepada
Tuhan, lantas tidak pertjaja sama Tuhan, karena dinegara Industri
semuanja main pasti? Inipun saja tidak tahu sedjarahlah jang me-
nentukan.

Menurut theory Dialectie materialisme keadaan-keadaan itulah
selalu mendjadi alat ada dan terus adanja pikiran, tetapi begitu pula
sebaliknja adakalanja pikiran-pikiran itu pulalah mendjadi alat ada
dan terus adanja keadaan-keadaan. Ini timbal balik dan begitu sete-
rusnja. Theory Ideatisme sebaliknja.

Djadi, seandainja Saudara Ketua berlanja kepada saja, apakah
Saudara pertjaja kepada Tuhan? Maka saja mendjawab sebagai orang
Islam; Qulhu Allah hu Ahad dan begitu pula kawan-kawan sefraksi
dengan saja.

Saja tidak menolak a priori pendapat dari salah seorang pem-
bitjara jang menjatakan bahwa di Indonesia lebih kurang 85Vo ber'
agama Islam tentu seharusnja Dasar Negara kitapun Islam.

Tetapi kenjataannja tidak begitu orang-orang jang lebih ku-
rang 85Vo beragama Islam itu katanja tidak seluruhnja mendjeblos
Fraksi-fraksi Islam didalam Pemilihan Umum, hanja 4AVo. Beginilah
perasaan-perasaan Bangsa Indonesia walaupun 857o Islam, tidak
menginginkan Negara Islam, apakah sebabnja, saja tidak tahu. Da-
lam hal ini saja serahkan sama tuan-tuan Sjech, Kijai-kijai dan tuan-
tuan Hadji. Apakah adjaran Islam ini tidak betul, ataukah perlu di-
revisi atau di Protest seperti Martin Luther dengan Kristen, saja ti-
dak tahu. Ini saja serahkan djuga kepada sedjarah. Dus berdasarkan
keadaan jang njata inilah kami merumuskan Sila ke-Tuhanan Jang
Maha Esa didalam Pantja Sila sebagai Dasar Negara, jang kira-kira
99Vo Rakjat Indonesia jang religieus tadi.

Saudara Ketua jang terhormat dan para Anggota Sidang Pleno
jang mulia, sekarang jang mengenai Prikemanusiaan.

Prikemanusiaan.

Bangsa-bangsa jang hidup didalam alam pendjadjahan, penghi
sapan dan penindasan oleh kekuasaan asing seperti Bangsa Indonesia
chususnja dan bangsa-bangsa Asia/Afrika umumnja, jang sedemiki-
an itu tidak boleh tidak, didalam djiwanja hidup rasa kebangsaan.

Bangsa Indonesia semendjak dahulu sudah kenal dengan bangsa-
bangsa Eropah Barat terlebih-lebih bangsa Belanda karena lebih ku-
rang 350 tahun mendjadjah kita. Dan djuga liita kenal dengan bangsa-
bangsa Asia/Afrika lainnja ialah bangsa Arab, Tionghoa, India dan
lain-lain. Lain daripada itu, Indonesia geografisnja terletak dipersim-
pangan djalan. Djusteru itu Bangsa Indonesia hidupnja tidak pernah
terpentjil (isolasi), tetapi selalu hidup bersama-sama, walaupun Bang-
sa Indonesia disatu pihak hidupnja tertindas, terhisap, miskin dan
melarat serta hina dan dilain pihak hiduplah bangsa jang dipertuan
dengan mewahnja, makmur dan kaja. Didalam hidup bersama-sama
dengan bangsa jang dipertuan itu dengan keadaan-keadaan sosialnja
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seperti siang dan malam, nantun Bangsa Indonesia tetap lapang da-
danja sebagai bangsa jang mempunjai rasa prikemanusiaan.

Bangsa Indonesia sernendjak djaman dahulu mendapat didikan
dari bermatja.m-matjam rasa prikemanusiaan, baik jang datangnja
dari Hindu, Kristen, Islam, maupun dari Eropah, Tiongkok, India dan
sebagainja masing-masing menurut keterangan mereka sendiri, mem-
punjai rasa prikemanusiaan, terlebih-lebih bangsa Eropah Barat. Te-
tapi didalam praktek jang kita lihat ditanah air kita ini tidaklah de-
mikian.

Ada satu tjontoh dan tjerita jang hendak saja kemukakan disini
dengan perantaraan Saudara Ketua ialah begini djalan tjeritanja.

Semendjak fiongkok masih didjadjah oleh 8 (delapan) Imperi-
alist/Kapitalist, maka berkatalah kaurn Imperialist/Kapitalist terse-
but: ,,Kami orang adalah bangsa jang pengasih dan penjajpng dan
berprikemanusiaan, tetapi orang-orang Ttongkok tidak demikian".

Lihatlah, djika ada seorang anak dilanggar sepeda, sehingga anak
itu djatuh terpelanting ditengah djalan sehingga mendapat luka-luka,
maka djika ada orang Eropah melihat kedjadian itu dengan lekas-
lekas ia mengangkat anak itu dan seandairnja ia acia anto, lantas di-
bawanja ke Rumah Sakit. Tetapi lihatlah, katanja, ora-ng-orang Tiong-
hoa tidak demikian, malahan ketawa terbahak-bahak, seolah-olah me-
reka senang melihat anak itu tjedera dan binasa. Inilah suatu tanda
bahwa orang-orang Tionghoa tidak mempunjai rasa prikemanusiaan.
Orang Eropah Barat ini membusungkan dadanja, seolah-olah mereka
adalah pahlawan prikemanusiaan.

Tetapi orang Tionghoa tahu, bahwa djika ada seorang jang di-
langgar auto ditengah djalan hingga mati, orang-orang Eropah jang
melihat kedjadian tersebut. lantas buru-buru pergi dari tempat ter-
sebut, tidak nampak lagi batang hidungnja.

Tetapi orang-orang Tionghoa sebaliknja. Orang-orang Tionghoa
jang melihat kedjadian tersebut, dengan iehlas hati dan tjepat meno-
long beramai-ramai kepada orang jang rnendapat ketjeiakaan itu dan
mereka bawa terus kerumahnja.

Saudara Ketua, mereka djuga lupa :tau ba4angkali pura-pura
tidak tahu, bahwa menindas, menghisap dan mendjadjah banlsa ma-
nusia lain adalah suatu immoreel

Saja pikirwatak Belanda serupa dengan watak Eropah Barat jang
saja katakan itu. Belanda telah me-exploiteer Bangsa Indonesia ti-
dak kurang dari 350 tahun. Apakah watak Eropah Barat ini, watak
prikemanusiaan? Saja pikir tidak. Watak mereka adalah watak a
prikemanusiaan, watak immoreel.

Inilah salah satu tjontoh perbedaan jang menjolok antara pri-
kemanusiaan ada Eropah Barat dengan Asia/Afrika termasuk Bangsa
Indonesia

Saudara Ketua, rasa prikemanusiaan telah tersemai didalam kal-
bu Bangsa Indonesia semendjak ratusan tahun.

Saja pernah diwaktu masih duduk dibangku sekolah, mengadji
disurau (ini adalah istilah Medan, barangkali di Djawa namanja pe-
santren) dan mendapat didikan Islam.
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;

Didalam Islam _ada prikemanusiaan, karena selain menjembah
Tuhan dan suruha.n-Nj? sebagai {ardlu'ain, diharuskan pula m"emban-tu satu,dengan lain s_ebagai fardlu kifdjai.

Didal?m agama Kriglenpun begitu-djuga ,,het God leeft boven
alles, en uw naa.sten geujk u zelvei", demilianarr bunlinja. sesama
manusia halus tjinta-mentjintai demikianlah adjaran,,Jesds Christus
Nazarenus Rex Jodiorum,,.
_ Teltu begitu_ adj-aran-adjaran didalam marhaenisme, sosialisme,
komunisme dan lain-lain, jang tidak membenarkan antara manusia
dengan manusia, sikut-menjikut, tindas-menindas. i

. Piusteru. mentjelmiqkq keadaan-keadaan jang objective,inilah,
kami merealiseer pula Prikemanlrsiaan didalain ?antia sila, j.ng
sesuai dengan perasaan-perasaan jang tumbuh dialam indoneiia se-
mendjak nenek mojang kita sampai pada sekarang ini. :

saudara Ketua, ra_sa- prikeulanusiaan jang ka}ri kehendaki ialah
berpangkal pada rasa kebangsaan.

Kebangsaan.

saudara Ketua, setelah saja membatja naskah pidato-pidato dari
4"Sg.91.-Tggota jalg_ terhormat didalam,sidang Fanitia- persiapan
Konstitusi meng_enai Dasar Negara, maka dapafldh saja menarik iua-
tu -kesimpglal, bahwa hampir seluruhnja baik ia daii aliran Islam.
Kristen, Nasionalis, sosialis maupun Kbmunis dan lain-lain, masih
tebal rasa kebangsaannja. Inilah salah satu hal jang sangat meng-
gembirakan kita semua, karena ini adalah salah satu-tiiri-t5iri pokol
didalam sila Pantja sila, _hanja sadja didalam interpr-etasi atau pe-
nafsirannja jang berbeda-beda satu 

-sama 
lain.

saudara Ketua. -suatu bangsa jang didjadjah tentu sadja berko-
bar-kobar dan bergelora rasa kebangsaanrijl, ipatagi Bangsi Indone-
sia 350 tahun digjadjah oleh Belanda dan gyi tatrln ole-h Dlepang.
Tiap-tiap tanah djadjahan lambat laun pasti merdeka aan ariai< nE-
gerinja -pasti bergerak, melawan kaum- jang dipertuan. Adakalanja
pergerakan itu tersembunji, adakalanja ter6uka- dan adakalanja s-e-
tjala eyolusi dan adak_alanja pula setjala revolusi. perdjuangan -Bang-

sa In_donesia melalui dan menempuh'beberapa fase dari meiurut iri-
ma-dan_ ploses-keadaan-keadaan lndonesia jang objective dan Inter-
naTo-nal. Tetapi sebagai puntjak perlawanan Bangsa Indonesia adalah
yepluj proses revolusi jang meletus pada tanggit 1? Agustus tahun
1945. Inilah stadium l_a-ns lertinggi diri bentul-perdjuaigan Bangsa
Indonesia didalam sedjaiahnja, sehingga perubahan-ireruf,ahan dila-
p.ang?n p_olitik adalah begitu radikalnja, jattg mana tadinja bangsa jang
diperintah mendjadi bangsa jang membrintah.
- Ap^?kah unsur-unsur atau kodrat-kodrat jang mendorong daripa-
da perdjuangan Bangsa Indonesia? Tak Iain danlak bukan iitatr oiit-
!3*i oleh kebangsaan jang butrat jang dibentuk oleh sediarah, tinggal
disatu daerah ialah Indonesia dan mempunjai satu bahisa, iilah"6a-
hasa Indonesia dan keadaan ekonomi jaig sima ialah sama-samr *e-
Iarat dan seterusnja mempunjai karakier iasional jang sama pula dan
lain{ain.
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Saudara Ketua, kebangsaan Indonesia bukanlah berwudjud ke,
turunan dan kesukuan, tetapi terdiri dari kesukuan Atjeh, 

-Melaju,

Batak, Mandailing, Minangkabau, Djawa, Sunda, Bandjar, Dajak, Bu-
gis, Ambon, Irian dan lain-lain, serupa halnja dengan bangsa Peran-
tjis jang sekarang ini terdiri dari keturunan: Rumawi, Briton, Goal,
Teuton dan lain-lain dan begitu pula bangsa Italia jang sekarang ini
terdiri dari keturunan: Arab, Junani, Rumawi, Teuton dan lain-lain.

Tetapi daerah satu Keradjaan seperti Kaizer Cyrus dan Alexan-
der de Groote bukan dinamakan bangsa. karena bergantung kepada
kalah menangnja si Kaizer Anu atau King Polan.

Satu bukti jang njata jang kita alami di Indonesia ialah semasa
pendudukan Djepang. fidakkah pada mulanja Tenno Haika hendak
men-Djepangkan Bangsa Indonesia?

Sadara Ketua, sengadja atau tidak disengadja pendjadjahan Be-
landa melahirkan suatu Antithese dari kandungannja sendiri ialah
ikut mengembangkan bahasa Melaju jang sekarang mendjadi bahasa
pengantar. Setjara djudjur kita berterima kasih kepada Belanda, wa-
laupun jang dimaksud oleh Belanda untuk memudahkan oxploitatie-
nja di Indonesia, karena di Indonesia banjak sekali bahasa suku-su-
kunja. Djadi bahasa Indonesia ini adalah suatu hal jang penting dan
njata sebagai alat pengikat dari perasaan-perasaan kebangsaan Indo-
nesia.

Saudara Ketua, mengenai tempat dan daerah, Kebangsaan Indo-
nesia tidaklah seperti jang dilukiskan oleh Otto Bauer jang memberi
gambaran begini:

,,Apakah jang dinamakan bangsa?". Ia bertanja: Adakah persa-
maan Bahasa jang membentuk satu bangsa? Tetapi Bangsa Inggeris
dan Islandia berbitjara dalam satu bahasa pun seketuruan pula, orang
Jahudi tak berbahasa satu, tetapi mereka satu bangsa. (Note: Bangsa
Jahudi sekarang telah mempunjai tempat daerah).

Djadi apakah jang dinamakan bangsa? Bangsa adalab timbul oleh
persamaan bentuk djiwa (karakter). Tapi apakah jang dinamakan
karakter, didalam hal ini karakter nasional?

Karakter nasional adalah: ,,..... himpunan dari kenjataan-
kenjataan jang memperbedakan antara rakjat dari satu bangsa de-
ngan bangsa lain dan susunan bentuk djasmani dan rochani, jang
membedakan satu bangsa dari bangsa lain", demikian Bauer.

Ia djuga tahu, bahwa karakter nasional tidaklah turun dari la-
ngit atau kajangan {an selandjutnja ia menambahkan lagi ,,karakter
dari sekumpulan manusia adalah ditentukan oleh keadaan nasib me-
reka . .... satu bangsa tak lain dari sekumpulan manusia jang
senasib, nasib mana ditentukan pula oleh tjara penghasilan dan tjara
pembagian rezeki diantara mereka" demikianlah selandjutnja Bauer
berkata.

Djadi djelaslah; bahwa teori Baeur mengenai bangsa, tidak mem-
punjai bahasa dan daerah. Teori kebangsaan jang sematjam ini ada-
lah laksana suatu kumpulan manusia jang hidup dikajangan ataupun
diawang-awang antara Sputnik dan bumi, tidak berpidjak dan berdiri
dialam njata ialah Bumi. Tetapi kebangsaan Indonesia berdiri dialam
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jang njata, dibumi Indonesia ialah daerah Indonesia dari Sabang
sampai ke Merauke.

Saudara Ketua, tadi teiah saja singgung, bahwa kebangsaan kita
diilhami oieh faktor-faktor sedjarah (jang mana semendjak djaman
Belanda. dan Djepang, perdjuangan kemerdekaan nasional direstui
oleh kekuatan-kekuatan Islam, Kristen. Nasionalis, Komunis, Sosialis
dan lain-lain). Kekuatan-kekuatan ini telah memberi Dharma Bakti-
na untuk merebut kemerdekaan dan pembebasan nasional dari ta-
ngan kekuasaan jang dipertuan imperialisrne/kapitalisme.

Saudara Ketua, semendjak saja duduk disekolah Rendah Hol-
land Indisehe School (H.I.S.) saja telah rnendengar pemberontakan
Komunis tahun 1926 untuk membebaskan dan memerdekakan Bang-
sa Indonesia. Saja djuga melihat tokoh-tokoh Komunis di Medan di-
kedjar-kedjar dan ditangkap oleh alat kekuasaan Belanda. Saja djuga
melihat tokoh-tokoh Nasionalis berdjuang dan mengadakan Rapat-
rapat Umum di Medan dengan sembojan: Indonesia Merdeka seka-
rang djuga. Saja djuga melihat dan mendengar tokoh-tokoh Nasio-
nalisten masuk kedalam bui dan lantas disiksa oleh Belanda. Saja
djuga melihat mereka dibuang ke Boven Digul.

Seterusnja saja mendengar perdjuangan Sjarikat Islam (S.I.) di-
bawah Pimpinan Tjokroaminoto. Pendeknja kita semua mendengar
baik jang berada di Djarva, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan la-
in-lain pemimpin-pemimpin dan tokoh-tokoh Nasionalist/Islamist/Ko-
munist dibui, dibuang, disiksa dan diperlakukan setjara kedjam. Jah,
masih banjak lagi jang lain jang tak dapat saja njatakan disini.

Saja jakin dan pertjaja Saudara Ketua, bahwa banjak diantara
kita jang duduk sebagai Anggota Konstituante ini, sekuiang-kurang-
nja melihat dan mendengar dan mungkin sekali pula ikut actief ber-
golak, berdjuang melawan Belanda baik setjara- politis maupun se-
tiara_peydjuangan bersendjata pada waktu meletusnja Revolusi Na-
sional kita pada tanggal t7 Agustus tahun 194b.

_ Banjak kawan-kawan dan tokoh-tokoh kita jang gugur sebagai
kembang melati jang tertjakup dari segala aliran Nasi,onatis, Komu-
nis, Islam dan lain-lain, jang terdiri dari kaum wanita, buruh, tani,
pedagang-pedagang, tukang petjel, tukang lontong, tukang warung
dan lain-lain lagi.

Kalau saja pergi berziarah teristimerva pada hari tanggal 10 No-
pember (hari patriotik Bangsa Indonesia), maka terbajanglah oleh
saja kawan-kawan seperdjuangan jang gugur, jang badani dan djas-
maninja ditempatkan di Taman Pahlawan itu untuk selama-lamanja.

Saja melihat dan membatja di Taman Pahlawan itu: Pahlawan
Anu dari Napindo gugur tanggal 6 Djuni tahun 1946, Pahlawan Po-
lan riari Barisan Merah gugur tanggal 17 Desember 1946, Pahlawan
A dari Sabilillah gugur tanggal 4 Maret tahun 1948 dan Pahlawan
B dari Tentara Nasional Indonesia (T.N.I.) gugur tanggal 17 Agustus
tahun 1948 dan seterusnja Pahlarvan ini dail Pahlawan itu.

Saudara Ketua, tidakkah kita ini semua dikatakan immoreel?
Jang diatas pengorbanan Pahlawan-pahlav,'an kita, pengorbanan Pe-
mimpin-pemimpin kita untuk memperdjuangkan Kemerdekaan Bang-
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sa rndonesia dari sabang sarnpai ke rferauke tlan mempertahankan
FotJrry?si ta-nggal lT Agustus tahun 1945 cran Negara Kesatuan jang
ber-Pantja Sila menggantinja dengan lain?

saudara Ketua -jang terhormat, apalagi sa'at-sa'at sekarang init uf?.n perpe_tjahan bangsa 
. 
nampaknja-hari-hari belakangan ini-kian

me-nit,.Erl djam, kia' hari semangkin meningkat. saja ierpenoapat
diik? tokoh-tokoh kita menoreh sedjenak- ked'etakang *ur"nunjir.
pembebasan dan kemerdekaan Indon-esia, barangkali trprtirtr i.?*u-
$ud persatuan jang bulat kembali dan meleta[an sendi-sendi pem-
bangunan demi kep-entingan rakjat

Insafilah!
saudara Ketua, inilah salah satu eigenaardigheden jang istimewa

9T lirJitiiri pokok perasaan-perasaan Eangsa lidonesia" jaf;g tlrmat -
tub didalam Pantja sila ja-ng tidak chauvenist, tetapi inheren"t dengan
lasa prikemanusiaan. Kebangsaan jang chauvenis adalah bersfrm-
ter {9ry!a watak_kapita_lisme dan_ menurut proses perkembangannja
mendjadi Imperialisme dan setelahnja akan iampai adjalnja.

Kedaulatan Rakjat.

saudara Kelug, mengenai Kedauratan Rakjat atau Demokrasi ini
banjak sekali tafsiran-tafiiian jang berbeda-beila. Ada demot<rasi rs-
lam, ada demokrasi Kristen, ada demokrasi Marhaenisme dan ada
pula demokrasi Parlementair dan ada demokrasi baru (New Demo-
gcy) a Ia Replblik Rakjat riongkok (R.R.T.) dan djuga demokrasi
gotong-rojong. Ini semuanja bersendi ditanah air ki6. -

Tafsiran jang lain lagi ialah tafsiran Bung Karno dengan istilah
rlemokrasi.. Terpimpin 4rn dluga Bung Hatti dengan ,,ienjehatanIlemokrasi" masing-masing pihak memferrahankan Tafsiiinnji.

Diantara bermatjam-matjam demokrasi itu, demokrasi baraflahjang menlqprt tempat ditanah air kita ini dengan istilah Demokrasi
Parlementair.

Demokrasi Parlementair ini telah berdjalan 12 tahun lebih, Rea-
Iisasi Demokrasi Parlementair ini, menimbulkan ketidak puasan di
tmgah-tengah rakjat untuk tidak dikatakan, mengetjewakin. pheno-

lrena j*g njata ialah lahirnja,Dewan-dewan partiketir di sumatera
Tengah dan selatan dan djuga lahirnja Dewan Nasional di pusat.

M_asing-masing pihak membenarkan perbuatannja. Inilah salah
satu akibat dari suatu Demokrasi jang didjiplak dari-luar jang tidak
praktis ditanah air kita ini.
- _ - 

A?a pendaplt jang _me_njaEkan bahwa demokrasi sekarang ini
ialah demokrasi Gado-gado dan Demokrasi Rudjak udek. Jang djelas
ialah Demokrasi Parlementair kita bekarang adalah Demokrasi ,,Ko-midi Omong".

untuk me_nghindarkan bentjana jang Iebih besar lagi, maka tam-
pilIah Bung Karno kedepan dengan Demokrasi rerpimpinnja jang
populer.

Saudara Ketua, Bung Karno tegas-tegas mengatakan: Demokrasi
Parlementair adalah Demokrasi Liberal jang tidak tjotjok dengan
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pribadi Indonesia. Ia mengupas antara lain: Demokrasi Parlementair
ia*ah sebagai hasil dari pemikir-pemikir atau Philosoof-philosoof
kaum Bordjuis. Pada waktu itu kaum Bordjuis atau dengan kata lain,
Kapitalisme sedang tumbuh dan meningkat, jang hendak merombak
stelsel monarchie. Stelsel Monarchie ini selalu merintangi akan per-
tumbuhan dan perkembangan kapitalisme. Untuk menghantjurkan
stelsel ini, kaup bordjuis menghasut dan nnengadjak rakjat bersama-
sama berdjuang dengan sembojan: Kemerdekaan, Persaudaraan dan
Persamaan.

Djusteru keadaan rakjat ketika itu amat amarahnja dan senti-
mentnja terhadap Radja-radja dan kaum feodal, maka lahirlah suatu
Revolusi dengan apa jang dinamakan Revolusi Perantjis. Pertarung-
an tersebut adalah kaum feodal-feodal dan lain-lain, disatu pihak dan
kaum bordjuis bersarna rakjat dilain pihak.

Sedjarah membenarkan kaum Bordjuis. Demokrasi Parlementair
adalah salah satu alat jang empuk untuk kaum Bordjuis, didalam ta-
raf perkembangan dan pertumbuhan kapitalisme, demikian Bung
Karno.

Kapitalisme jang sedang menurun atau merosot tak dapa!_mem'
pergunakan Demokrasi Parlementair lagi dan berlindung dibaryah
uAiung bajonet. Lihat Nazi di Djerman dan Fascisme di Italia dan
Djepang. Akibat Perang Dunia I dan II adalah perang Kapitalis Kon-
tra Kapitalis jang tnana rakjatnja hanja menunggu kemenangan di-
antara satu kaum penipu-penipu itu.' 

Saudara Ketua, di Amerika adalah
realisasi dari tehory Montesqieau: Disana
dahulukan. Di Republik Rakjat Tiongkok
Baru (New Democracy). Disana Freedom
prioriteit.

Di Indonesia bagaimana?
Kami berpendapat begini: Untuk Indonesia Demokrasi Freedom

of Speach dan Freedom from Want sama-sama perlu, hanja sadja
realiiasinja harus ,disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dan ke-
adaan jang memerlukan pada waktu itu. Pada waktu Rakjat Indone-
sia sangaf membutuhkan dan memerlukan alEan makanan jang tju-
kup, pakaian jang tjukup dan rumah jang lajak, kita membutuhkan
Demokrasi Freedom from Want. Dan bilamana Freedom from lMant
telah sampai kepada suatu batas-batas jang tertentu, maka perlu pu-
la kita Freedom of Speach. Begitulah seterusnja adakalanja kita bu-
tuh akan Freedom of Speach dan adakalanja pula kita butuh Freedom
from Want.

Karena itu kami lebih tjondong kepada Demokrasi Terpimpin
Bung Karno.

Saudara Ketua, prinsip Demokrasi adalah djuga suatu eigenschap
dari Bangsa Indonesia, hanja soalnja sekarang: Bagaimanakah reali-
sasi Demokrasi itu: Manakah jang didahulukan?

1. freedom from want atau
2. freedom of speach

Demokrasi Liberal sebagai
Freedom of Speach jang di
(R.R.T.) adalah Demokrasi
from Want jang mendapat



Keadilan Sosial.

saudara. Ketua jang terhormat, semendjak ilangsa Indonesia
hidup didalam taraf oerkomunisme, Feodalisme, Kolonialisme Be-
landa dan Djepang dan didalam pada itu djuga didjaman Hindu dan
masuETja Islam dan Kristen ditanah air kita ini, rasa keadilan sosial,
rasa tjinta akan perdamaian tidak pernah luntur dan padam didalam
lalbu -Ba_ngsa Indonesia, walaupun disana sini telah diratjun oleh
Belanda dan sebagai akibat explotatie-exploitatie dan prakteli bangsa-
bangsa jang dipertuan dan didikan kolonial, perasaan-perasaan teise-
but hampir-hampir hilang.

Kita Bangsa Indonesia dari dulu hidup didalam Kemakmuran.
Dengan_masuknja -Imperialisme dan Kapitalisme kita mendjadi mis-
kin, melarat dan dipandang hina.

Tidakkah saudara Ketua ketahui dan para Anggota sidang Kon-
stituante jang terhormat, seorang kolonialis Belanda menjatakan,
bahwa Ba1€sg Indonesia bisa hidup dari wang sebenggol atau 2yz
sen sehari? Tadi telah dikatakan, bahwa Bangsa Indonesia hidup
makmur. Dengan datangnja Imperialisme Belanda kita hidup dialam
kemelaratan dan kemiskinan, sebagai Dr Auender menjatakan: ,,een
natie van loontrekkers en een koelie onder de naties,'.

saudara Ketua, salahkah kita, bahwa Bangsa Indonesia jang ta-
4ini" hidup makmur, tetapi setelah Imperialisme memeras kila men-
djadi een koelie onder de naties, lantai gandrung kembali mendjadi
s_atu bangsa J?ng hidup makmur, sedjahtera dan aaur Menurut pen-
dapat saja, kita Bangsa Indonesia adalah dipihak jang benar. ifita
gandrulg .akqn hidup njaman, kita ingin kepada makanan jang tju-
|up, kila ingin pakaian 

-jang 
tjukup dan rumah atau tempat tilnggar

jang lajak.
Saudara Ketua, aliran Islam gandrung akan kemakmuran, aliran

Kristen tentu begitu djuga, aliran Nasionalis, Komunis, Marhaenis,
Sosialis dan lain-Iain tida[ terketjuali dus seluruh nation ingin akan
Keadilan Sosial, bukan?

Tetapi Saudara Ketua, walaupun kita gandrung akan keadilan
sosial ingin hidup makmur, walaupun kita ingin bebas dari kemis-
kinan dan walaupun muluknja dari idealnja Superstructure Negara
kita dan disitu tergambar dan terbajang diotak benak kita, seolah-
olah kita hidup didalam Taman Eden jang indah permai, djika sistim
atau susunan Ekonomi kita masih berwatak dan bersifat Bordjuis atau
Kapitalis, kemakmuran dan keadilan sosial itu tidak akan datang dan
pasti tidak akan tiba. Bentuk dan susunan Ekonomi inilah jang me-
nentukan apakah kita bisa makmur atau bisa lahir suatu keadilan
sosial atau tidak.

Beiginilah pentingnja unsur sistim atau stelsel Ekonomi itu.
Kapitaal, kata Karl Marx, dalam bukunja jang termasjhur ,,Ca-

pital" Volume I, paling takut sama rugi dan paling berani sama un-
tung, untuk sedikit ia madju, untuk banjak ia mau mementung, un-
tuk lebih banjak lagi ia berani bunuh orang, malahan berani mem-
bunuh satu bangsa.

Risalah Resmi
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Berpedoman kepada theory ini tidaklah mungkin Bangsa Indo-
sia makmur dan adil, seandainja stelsel Ekonomi kapitalis jang kita
pakai dan praktekkan, walaupun progressivery theory Economy itu,
baik ia Islam maupun Kristen, Marhaenisme, Socialisme atau Prole-
tarisme.

Berdasarkan dan bersedjarahkan jang saja lukiskan diatas, se-
masa kaum Imperialisme Belanda dan kontjo-kontjonja mendjadjah,
mengexploiteer dan menghisap dan menindas nation kita, baik ia ber-
aliran agama (Islam, Kristen, Hindu dan lain-lain) maupun ia ber-
aliran Komunis, Nasionalis, Marhaenis dan Socialis, ia tetap gandrung
kemakmuran dan keadilan sosial.

Djadi Saudara Ketua, kesimpulan dari keterangan-keterangan
saja diatas dapatlah ditarik satu for,mule:

1. didalam Pantja Sila ada Islam
2. didalam Pantja Sila ada Kristen
3. didalam Pantja Sila ada Hinduisme
4. didalam Pantja Sila ada Animisme
5. didalam Pantja Sila ada Marhaenisme
6. didalam Pantja Sila ada Nasionalisme
7. didalam Pantja Sila ada Socialisme
B. didalam Pantja Sila ada Komunisme
9. didalam Pantja Sila ada Persatuan,

dus, Pantja Sila adalah satu formule dari perasaan-perasaan jang
tumbuh ketika ini didalam masjarakat Indonesia.

Saudara Ketua dan para Anggota-anggota Konstituante jang ter-
hormat, kami rnenginginkan sekali dan tetap mempertahankan Pan-
tja Sila sebagai Dasar Negara, jang sesuai dengan tjita-tjita Prokla-
masi tanggal L7 Agustus tahun 1945 jang dapat memungkinkan
menguntungkan rakjat, mendjamin kepentingan dan kesedjahteraan
rakjat dan anti intperiaiisme dan kapitaiisme.

Djadi, djika Saudara Ketua bertanja kepada saja: Mengapa Sau-
dara ngotot-ngototan mempertahankan Pantja sila? Maka saja men-
djarvab: Lihatlah dinding itu saudara Ketua, mengapa ia putih tidak
hidjau. Oralrg-orang jang tak sehat pandangannja barangkali jang
mengatakan clinding itu hidjau. Djusteru keadaan jang putih itulah,
djusteru keadaan jang njata itulah, kami mempertahankan Pantja
Sila.

Sebagai penutup Saudara Ketua, Idee Pantja Sila adalah berdiri
dialam jang njata, tidaklah berdiri kepala kebawah kaki keatas, se-
hingga silau mata mernandang, tapi sekali lagi saja njatakan, tapi
berdiri dan herpidjak dibumi Indonesia, dengan kaki dibawah, kepala
diatas, sesuai der'.gan keadaan-keadaan jang konkrit dan objective
ketika ini dan menurut watak dan kepribadian Bangsa Indonesia sen-
diri.

Tjukup sekian Saudara Ketua, terima kasih.
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Lampiran Pidato Anwar Nasution.

Materialisme ada 2 matjam:
1. Dialectic Materialisme (Marx);

. 2- Mekanic Materialis (Feuerbach).
dan 6luta Idealisme 2 matjam:

l. Dealictic Idealisme (Hegel); '

2. Mekanic Idealisme (Agama Islam, Kristen).
Dialictic Materialisme adalah 2 arah lantun-melantun, kena-me-

ngena dan seterusnja, hanja sumbernja dari matter (benda).
Meknnic Materialisme adalah 1 arah tidak kena-mengenai atau

lanhrn-melantun, dus dogma.
Dialectic Idealicme adalah 2 arah, interaction, timbal-balik, ha-

nja bersumber Pikiran.
Mekanic Idealisme adalah 1 arah, berasal dari Tuhan mentjipta

4t- semesta, manusia, machluk, dunia dan lain-lain, 1 ar.ah,- dus
dogma.

Pantja Sila bagaimana: Pantja Sila bersumber kepada jang njata.

Ketua: Saja persilakan jang terirormat Saudara Oevaang Oeray.

Oevaang Oeray: Saudara Ketua, kalau saja melihat waktu maka
tinggal tempo seperempat djam, saja bertanja lebih dulu apakah da.
pat kiranja diselesaikan dalam waktu seperempat djam ini?

Ketua: Saudara Oevaang Oeray minta waktu belbitjara selama
setengah djam. Bisa!

Oevaang Oeray: Djam dinding itu salah, Saudara Ketua! Ternpo
hanja tinggal seperempat djam.

Oleh karena itu saja minta supaja saja berbitjara malarn nanti
sadja. 

:

Ketua: Saudara Jnau berbitjara sekarang atau malam nanti?

Oevaang Oeray: Melihat tempo waktu sebaiknja malam nanti
sadja.

Ketua: Kalau demikian, maka kita aka.n iiiuiai rapat malam nanti
djam 20.00 dan rapat saja tutup.

(Rapat ditutup pada djam 13.45).
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KONSTITUANTE NEPUBLIK INDONNSIA

Sidang ke-III (Tahun 19b?) Rapat ke.63.
Hari Rabu, tanggal 13 Nopember 1957

(Djam panggilan: 20.00).

Atjara : Landjutan Pemandangan Umum Babak ke-I mengenai
Dasar Negara.

Ketua : Prawoto Mangkusasarito, Wakil Ketua I.
Sekertaris : Drs Kabullah Widjajaamiarsa.

Anggota jang hadir: 395 orang.
R.P. Soewarno Warnodiprodjo, Soemarto, K.H. Fakih Usman, A.

Sjafiuddin, An-war Sutan Amiruddin, Kiai Hadji Sapari, Tony Wen,
Andi Gappa, M. Bannon Hardjoamidjojo, Hutomo, -Dr H. Sukiman
Wirjosan_{j9jo, M1_J.C.T. Simorangkir, Mr Renda Saroengallo, G. Wi-
naya, K.H.M. Rojdi'oen, Rd. Hamara Effendy, Hadji lntie Achmad
Saleh Dlqqg Tompo, Kasim, Kijai Hadji Noer 'Alie, Nj. Dalam Iboe
Sjamsoeddin, I Gde Putra Kamayana, Ischak Surjodiputro, A. Jasin,
F.H.M. Sjukri, K. Hadji M Ramli, Djamhari, Abadi, Baheramsjah Su-
tan Indra, Jusuf Lausuf Indradewa, Prawoto Mangkusasmito, R. Hen.
9lob!4i,J(.H. Ah_rya{ Alhary, Zainal Abidin Ahmad, Nj. Hadji lbra-
$p Siti Elong, Nj. Siti Salmi Sismono, Subandi Martostidirdjo, Ketut
subrata, soesilo Prawiroatmodjo, Dr soedibio widjojokoesoemo, M.
sumbarhadi, Nj. Amir sjarifudin Djaenah, Achmad- sumadi, prof.
q.U.Alidin, N_j. Hadji Ratu Aminah Hidajat, K.H. Taufiqurrahman,
sukarni Kartodiwirjo, Hadji Aboebakar, Prof. Mr R.A. soehardi, Nj.
Kamsinah wirjowratmoko, Tan ung Djie, Mas slamet Soetohardjono,
Amelz, Asnawi said, Raden Hadji Achmad Hasboellah. Mohanimad
Sjafii wirakusumah, Prof. H. Abdul Kahar Muzakkir, Mohamad patti-
sahusiwa, Drs A. _Rgya !,angga Andelo, Hadisoejono, Abdul Radjab
Daeng l\[assikki, Hadji Abdullah Addary, K.H. Muhammad Isa Ansha-
ryr Kij{ H3dji Abubakar Bastari, R. Emor Djajadinata, Atmodar-
minto, Nj. sulasmi Mudjiati sudarman, Hadji zaiiar, Mr R. pratikto
sastro Hadikoesoemo. M_1 wilopo, R.H. Hadjid, osman Raliby, Nj.
Nadimah Tandjung, Soediono, Nengah Malaya, H.M. ZainudOiri,'Zai-
rye] {.!_i_ain pjqe'ai!, Nj, Mien Sutari Abdul Gani Suriokusumo, K.H.
Abdul wahab chasbullah, Mr Hamid Algadrie, R. Fernandus Basoeki
P_9e_rw_o53poqtr9, soedijono- Djojoprajitno. Bisri Kijai Hadji Musta-
{iqP' tI.M. salim Fachry, K.H. Masjliur, Nirahuwa Melkianirs, umar
salim Hubeis, Prof. Mr Dr R.M. Soeripto, R.M. Ali Manshur, Ahmad
Nawawi saleh,_Nj._suwardiningsih, Mochamad ram, Achmad zakaria,H. Ridlwan Abdullah, Maschoin Hadji Achmad Faury, Nj. Adiani
Kertodiredio,_!{. \s. ce0e sosrosepoefro, Dr Imanuddiir, auau cno-liq Hasjim, s.u. Bajasut, Itloenawar Djaelani, Hermanu Adi Karto-
Sl*aig-'_5.q - Qlauti Ma'sum Kholil, n.u. atiurida, K. Hadji Moh.
Toha, K.H. Abdulmanap Murtadlo, Kasijatai, Ahjak sosrosugondb,
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K.H. Abdoel Chanan, Datoe Poetrarvati, K.H. Achmad Zainl, H. Nach-
rorvi Thohir, Sa'iogia Hardja.dinata, Hadji Soekarno, Kijai Hadji Harun,
K.H.A. Sahal 1\Iansjur, K.H.A. Bakri Siddiq, Ali Masjhar, Hadji Abu-
sudja, Alwi Murtadlo, Rd. Dadang Soeparta Partawidja'ia, K.H. Anas
Machfudz, Sastrodikoro Widija, Kijai Zahid, H. Moh. Thohir Bakri,
Nj. Abidah Machfudz, M. Hardjosoemarno, Rd. Soenardi Adiwirjono,
Soetedjo Brodjonegoro, Achmad Anwar, Mr R.M. Abdulmadjid Djo-
johadiningrat, Muntaha, Sarikoen Adisoepadmo, Rachmat Susanto (S.
Rachmat), Ali Markaban Harsono, Amir, Muhammad Hasbi Ash Shid-
dieqy, Dr Soembadji, R.S. Hadisoenarto, Dr Parijono Surjodipuro, H.
Soetadi, Tedjo, Nj. Soenarjo Mangunpuspito, S. Sardjono, Dr Sahir
Nitihardjo, M. Pratikto, Suputro Brotodihardjo, H. Muchjiddin Al.
Churaifisj, Abdul Djamil Misbach, R. Darmono Damanhuri, Achmad
Mudatsir, K.H.R. Abdullah Awandi/Afancli, Kiai Hadji Ali Maksoem,
Mr H. Kasmat, K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi, R. Sardjono, Oeto-
mo, Nj. S.D. Soesanto, Prof. Ir S. Purbodiningrat, Affandi, Suhari
Kusumodirdjo, Soegito alias Danoesoegito, R. Ng. Sumodarmodjo al.
Sujamto, Mohamad Salim, Soelardi, Saleh Abdullah, Dr Suhardi, Ki-
jai Hadji }vlochamad Cho-lil, Kijai H. Achmad Dasuki Siradj, Toerai
chan Adjhoeri, R. Dachlan Tjiptomartojo, Roespandji Atmowirogo,
Sadji Sastrosasmito, Karkono Partokusumo alias Kamadjaja, Dr Ha-
djidharmo Tjokronegoro, V.B. da Costa, Moh Doerjat Karim, Abdul-
rahman Baswedan, Zainul Arifin, R.M. Hadisoebeno Sosrowerdojo,
Dr Roestamadji, M. Kamawidjaja Sujud, Moehamad Soekarna Soetis-
na Sendjaja, l\fadomiharna, Soeratno, R. Sugana Ganakusumah, Mas
Muhamad Bachar, Muhammad Sjadeli Hassan, Oesmadi, Asmara Ha-
di, Hadji Mas Muhamad Aof, K.R.R.H. Moh. Noh Idris, Budiman Tri-
asmarabudi, Radja Kaprabonan, Enin Sastraprawira, Raden Basara
Adiwinata, Hadji Abubakar Jusuf, Hadji Husein, R. Abdurochman
Wangsadikarta, Hadji Muhamad Dachlan, R. Hollan Sukmadiningrat,
Muhammad Rusjad Nurdin, Kijai Hadji Saleh Solahuddin, Rd. Soe-
Farno, R. Muhammad Siafe'i. Abu Bakar, Achmad Dasuki, Raden Su-
talaksana, K.H.M. Dimjati, D. Sukardi. Hadji Asjmawi, Kiagus, H.
Moehamad Sjadjari, H. Ismail Dahlan Djuru AIam, Nj. Sjarkawi Mus-
tafa binti Sjaid I\[. Taib, H. Mohamad Thaha bin Moh. Nur, Hadji
Umar Bakrly, Kuasini Sabil, Hadji Mansur Dt. Nagari Basa., Nj. H.
Sjamsijah Abbas, Hadji Sjarkawi, Ratna Sari, Tengku Bay, Hatlji Il-
jas Jacoub, l\{ochtar Husin, Sjech Ibrahim Musa, Dr Abdul l\{anap,
Duski Samad, Binanga Siregar gelar Sutan Mangaradja, Hadji Abdur-
rahim Abdullah, Muhammad A.li Hanafiah Lubis (MAHALS), Anwar
Nasution, Rumani Barus, M. Arsjad Th. Lubis, Zainal Abidin Nurdin,
H. Adnan Lubis, M. Sabri Munier, Agustinus Djaelani, Ibrahim Us-
rnan, Hadji Ali Usman, Muzani A. Rani. H. Mhd Basioeni bin H. Im-
Ilnr {.C.-Oevaang Oeray, Abdullah. Ja:lidi, H.M. Noor Marwan, Hadji
Abdulrachman bin Ismail, Darmawi lvlunawir, H.M. Hanafi Gobit, H.
Husain Qadry, Nj. Hadji Ruhajah AbCulhamid, Abd. Sani Karim,
Mochsen bin R. Sokma Wira Said, Sajid Abubakar Alayderus, Ds Wil-
helm Johannis Rumambi, Drs La ode Manarfa, .Iakin Intan parma-
tr, {.J_. Detaq, H.S. Djamaluddin Dg. Paremma, Abdurrahman Sjihaab,
A. Pallawarukka, Dr Siregar, Laborahima Bastari, Henny Jusuf Cor.
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nelis Manopo, Il{ohammad Arifin bin Abdulrahman, I Gusti Ketut
Ngurah A.J, Toelle, Gulam, P.S. da Cunha, B.J. Manek, Soeratno,
Alimin, Nj. Setiati Surasto, Kijai Hadji Akrom Chasany, Mr Ahmad
Astrawinata, Kijai Hadji Munief, K.H. Dachlan Abdoelqohhar, K.H.
Gazali Asj'ary, U.J. Katidjo Wiropramudjo,, Lalu Lukrnan, Mohamad
Sanusi,. H. Mustadjab, Abdulmadjid Lalu Mandja, Zamzami Kimin,
Abdul Malik Ahmad, Sabilal Rasjad, R. Baroeno Djojohadikoesoemo,
Abdul Muchid Ma'sum, K. Moch. Machfoed Effendie, H. Bahrum Dja-
mil, K.H. Asnawi Hadisiswojo, Mr Oei Tjoe Tat, W.A. Rachman, Mr
Nj. Tutilarsih Harahap, U.P. Bombong, Argo Ismojo, Basuki, Firman-
sjah, Nj. Tresna Sungkawati Garnida, A.S. Dharta, A. Bakar St. Lem-
bang Alam, R. Achmad Soekarmadidjaja, Pangkoe bin O-emar, P.M.
Tangkilisan, Soedjono Tjiptoprawiro, Usman Hamid, R. Moedjoko
Koesoemodirdjo, Achmad Bastari bin Achmad Daoed Natadiredja,
Singgih Praptodihardjo, Nj. Maimunah, R. Soetedjo, Muhammad Amin
La Engke, M.A. Chanafiah, Jean Torey, Sunarjo Umarsidik, Djoko
Oentoeng, Ahmad Boeshairi, Muhammad Djazulie Kartawinata, S.
Utarjo, Raden Umar Anggadiredja, Nur Sutan Iskandar, Sjamsulhadi
Kastari, Sutan Muchammad Jusuf Samah, M. Soetimboel Kertowisas-
trc, R. Usman Ismail, Ismail Kartasasmita, Hadi Sosrodanukusumo,
Usman Mufti Widjaja, Soepardi, Slamet S., Karsono, Sumowarsito, S.
Notosuwirjo, Izaak Riwoe Lobo, Nj. R.A. Sri Kanah Koempoel, W.A.
Lokollo, R. Soelamoelhadi, K. Muchamad Afandi, Dr T.A. Djalil T.M.
Junus, Sri Soemantri Martosoewignjo, Mamiq Djamita alias Lalu Ab-
dullah, Kwee Ik Hok, R. Iskandar H. Andi l(asim, Rd. Apandi Wira-
diputra, Ds J.B. Kawet, Mohamad Ahjar, Ir Tjoa Tang Kie, Wikana,
Achmad Djoedjoe, Sahamad Sudjono, Soelaeman Effendi, Ds E. Uk-
tolse'ia, M. Ng. Moh. Hamzah, Estefanus Kandou, H. Abdulhafidz bin
Hadji Sulaiman, Ali Kamruddin Abdulmutalib, M. R.H. Kasman Si-
ngodimedjo, Abdulwahab Turcham, O.N. Pakaja, Gulmat Siregar, Sux-
mantojo, R. Soendoro Hadinoto, Rustama lkrat, Moh. Fatchan, Hadji
Masjkoer, Prof. Mr Sutan Takdir Alisjahbana, Hadii Abdulkabir, I\{ohd
Achijad Chalimi, Mohd l\{a'sum Jusuf, Dachlan Loekman, Sjeh Ab-
dullah Afifuddin, Bey Arifin, Abdul Mu'in Utsman bin Abdul Mu'in,
Jahja Jacoeb, Ismail Nongko, Dokter Koesnadi, Hendra Gunawan,
Otong Hulaemi, Hadji Abdul Matrik Karim Amru'llah (HAMKA), K.
H. Moeh. Moechtar Moestofa, Raden Moeljono Moeljopranoto, Kasi-
mun, H. Tahir Abubakar, K.R.T. Prakosodiningrat, H. Moh. Sadad
Siswowidjojo, Amir, Dr J.F. Mohede, Mochammad Tauchid, Abdurach-
man Said, Hidajatdjati, R. Oemarsaid, Soedjatmoko, Raden Sadono
Dibjowiroio, Mr Djaidin Purba, Mr Djamaluddin Glr. Dt. Singo l\[ang-
kuto, Nj. Moedjio Moedjiati.

Ketua: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jang
telah menanda-tangani daftar hadir ada 361 Anggota dan dengan
ini rapat saja buka

Pada rapat malam ini kita akan melandjutkan Pemandangan
Umum Babak Pertama mengenai Dasar Negara dan sekarang saja
persilakan Saudara Oevaang Oeray, sebagai pembitjara pertama un-
tuk malam ini.
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Pantja Sila harus tctap Dasar lt{egara.

J. Oevaang Oeray: Saudara Ketua jang terhormat, untuk men-
tjari titik-pertemuan pendapat berkenaan dengan soal ,,Dasar Nega-
ra", maka telah banjaklah dalildalil jang dikemukakan oleh masing'
masing pembitjara, baik jang telah berbitjara didalam rapat-rapat
Komisi I, maupun didalam Sidang Pleno ini.

Walaupun achirnja tersirat kesimpulan pendirian dan keinginan
lebih daripada satu, namun Saudara Ketua, Fraksi kami merasa
gembira dan bangga, bahwa semuanja pendirian itu tetap mentjer-
minkan Lambang Negara kita: ,,Bhinneka Tunggal lka"l karena wa-
laupun berlain.lainan namun tetap mempunjai tudjuan jang sama,
malahan menudju kesatu arah jang sama, jakni: kita semua mendja-
dikan negara kita ini suatu wadah untuk kita semua, jakni:
(l) Negara jang sesuai dengan Kepribadian Bangsa Indonesia;
(2) Negara jang tetap didjiwai oleh ,,Dasar" timbulnja ,,Persatuan"

semangat revolusi tahun 1945;
(3) Negara jang tetap mendjundjung tinggi musjawarah sebagai da-

sar dari segala perundingan dan penjelesaian segala persoalan;
(4) Negara:

(a) dirnana kita semua Bangsa Indonesia tetap merasa; sama-
sama memilikinja, sama-sama bertanggungdjawab atasnja;

(b) dimana kita semua sungguh-sungguh merasa bahwa kita se-
mua bukan sadja memperoleh/dibebani dengan plichten jang
sama, tetapi memiliki rechten jang sama pula, perlindung-
an, peladenan dan pe4gharagaan jang sama, dari soal-soal. jang besar, sampaipun kepada soal jang seketjil-ketjilnja;

(5) Semua pembitjara dan kita sekalian njatanja ingin mendirikan
suatu negara atas dasar, dimana tidak akan ada terdapat istilah
majoritet dan minoritet, tidak ada anak-mas atau anak-tiri ne-
gara.
Saudara Ketua, fraksi kami semakin bergembira dan merasa se-

makin berbahagia, oleh karena semua pembitSara-pembitjara dari
fraksi-fraksi jang berdasarkan ideologi agama, jang mendjundjung
tinggi ke-Tuhanan Jang Maha Esa, jakni Tuhan kami dan kita bersa-
ma, mereka/Saudara-saudara kita jang terhormat ini, malahan men€-
gaskan, bahwa negara jang akan kita beri Dasar sekarang ini:

(a) Djangan mentjerminkan adanja ,,egoisme" dan
(b) Djangan sedikitpun mentjer,minkan walaupun hanja men-

tjerminkan atau hanja menimbulkan kesan, bahwa tcrhadap
minoritet dilakukan pendjadjahan, penindasan, pembatasan
dan perbedaan-perbedaan hak-hak serta exploitatie manu-
sia atas manusia, dalam bentuk apapun djua.

Saudara Ketua, demikianlah kesimpulan-kesimpulan jang oleh
fraksi kami dapat ditarik dari segala buah-hasil setiap pembitjara.
Dan djika kesimpulan itu memang demikianlah sebenarnja, maka
siapakah jang tidak akan merasa gembira dan berbahagia. oleh ka-
rena dengan adanja tudjuan dan keinginan jang sama itu tidak akan
adalah golongan-golongan rvalaupun ketjil sekalipun, jang akan di-
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perlakukan sebagai..,,tamu" jang memang dihormati, tetapi sebenar-
nja ,,tidak diingini" diatas negaranja sendiri.
_ _ - D1n djika benarlah kesimpulan kami i!u, maka suatu soal jang
Maha Besar segera akan dapat kita selesaikan dengan lantjar, jang
langsung berarti a\an- segera pula selesainja pekerdjaan din'tirgas
Konstituante _jang terhormat ini, jang menila-ai idariran dan kerfn-
duan dari seluruh bangsa kita.

saudara Ketua, dari pembitjara-pembitjara jang terlebih dahulu,
telah banjak kita dengar segala djenis alalan dan-dasar untuk me-
nguatkan dan membenarkan pendapat masing-masing, baik jang ber-
sifat idealistisch, theoritisch,- sampalpun kepada al-asan-alaian" jang
bersifat philosophisch dan ttieotogiscli. I- ---

FlakEi t<ami saudara Ketua] dahm 'menpntukan pendiriannja
tentang Dasar/Ideologi Ne_garq bukan sadja tiOat akan -empergu-nakan argument-argument berdasarkan teoii-teori dan idee-idee seita
djandjidjandji jang muluk-muluk, malahan tidak dapat memberikan
kepertjaja?Tr ry.pi. kepada sesuatu Dasar, jang hanja berupa teori,
idee dan djandji-djandji jang muluk-mululi jang ndlum kiia alami
akan kebaikan dan'kebenarannja.

Sebagai bahan utama dalam menentukan pendirian kami, kami
akan berpegang semata-mata hanja kepada Fraksi-fraksi, reliteit-rea-
Iiteit dan ............ pengalaman kehidupan Kebangsaan kita sendiri,
sebagaimana pula jang telah diandjurkan oleh saudara Ketua dalam
pidato pembukaan sidang Pleno ke-III ini. Pengalaman adalah Maha
Guru.

Berdasarkan pendirian Fraksi karni jang sedenrikian ;saudara
Ketua, maka Fraksi kami tegas dan djelas tidak dapat menerima se-
suatu Ideolggi lain untuk didjadikan Dasar Negaia Republik Indo-
nesia ini selain daripada hanja Pantja Sila!

- Diluar Pantja sila tidak akan adalah djaminan sepenuhnja (ka-
mi. ulangi: djaminan sepenuhnja) tentang hak-hak jang sama bagi
5e!i{p iilarga-negara, baik dalam hak-hak umumnja, 

- 
maupun dalain

hak-hak asasi.
Aprbila sesuatu Ideologi jang lain, jang didjadikan sebagai

P-rmT Negara, walaupun Ideologi itu diselubungi ddngan djaminln-
djaminan- sepenuhlja atas segala djenis kemerdekaan-, atad perlin-
d-.lqgq dan hak.iang sama. bukankah ideologi itu, setjara iirpera-til telah menetapkSl rgmlqtasan-pembatasan jang terteritur apiuita
Ideologi jang _bersifat demikian didjadikan Dasai Negara, bukinkah
ia akan mendjadi sumber pula dari pembatasan-pembatasan dalam
segala ketentuan-ketentuan, perundang-undangan, -peraturan-peratur-

an. jang mengatur penglaksanaan daripada Disar itu, sehingla pem-
batasan-p_embatasan- itu memang akan-terasa didalam segadtan se-
luruh bi_dang kehidupan-kebangsaan dan ketata,negaraai kita? se-
hingga saudara Ketua, menurut hemat dan kejakinan kami maka
s-esuatu Ideologi diluar Pantja Sila, hanjalah akan mengakibatkan
dengan njata:

1. Adanja diskriminasi;
2. Adanja. pembatasan qql pembedaan hak-hak, malahan didja-

min setjara,,imperatif,';
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3. Adanja egoisme, malahan egocentrisme dan
4. I{alahan dengan melalui Undang-undang Dasar didjamin pe-

nguasaan jang mutlak dari sesuatu golongan terhadap golong-
an lain baik (sebagai) majoriteit terhadap rninoriteit maupun
jang sebaliknja.

Selandjutnja Saudara, pendjundjung tinggi dari fraksi kami ter-
hadap Pantja Sila, diperkuat pula dengan fakta-fakta, realiteiten, jang
telah mendjadi sedjarah, malahan telah mendjadi pengalaman dari
pertumbuhan Kehidupan Kebangsaan kita. Bukankah segala perdju-
angan Kemerdekaan kita itu dari abad keabad, jang ditjetuskan ti-
dak diatas dasar, tidak didalam ikatan Pantja Sila, semuanja Sauda-
ra Ketua, telah kandas, telah menemui kegagalannja? Diponego-
ro gagal, Imam Bondjol gagal, Pangeran Hidajat gagal dan banjak
lagi jang lainnja, jang semuanja gagal.

Karena apa? Bukankah karena perdjuangan itu tidak mendapat
dukungan dari seluruh bangsa? Bukankah karena perdjuangan itu
hanja didasarkan pada sesuatu Ideologi jang t'ertentu sadja, jang apa-
bila berhasil, tidak akan berupa ikatan, wadah dan milik bagi bangsa
dalam keseluruhannja?

Bukankah kata-kata jang bohong dan hampa kiranja Saudara
Ketua, apabila ada Pemimpin-pemimpin kita jang mengatakan, malah-
an berkejakinan, bahwapun Proklamasi tahun 1945 beserta dengan
perdjuangan-perdiuangannja, akan tetapi menemui kegagalan jang
sama, andaikata. Proklamasi itu tidak didasarkan pada Ideologi ber-
Negara Pantja Sila. negara untuk semua, dengan hak-hak jang sama,
tidtk mengenal perbedaan berdasarkan sifat apa djuapun.

Kenjataan sedjarah dan pengalaman telah lebih daripada tjukup
membuktikan bahwa Pantja Sila. sungguh-sungguh tahan udji, bahwa
Pantja Sila sringguh mempunjai daya - pengikat dan daya - mem'

persatukan 'seluruh bangsa, baik dalam phase perdjuangan tahun
1945, maupun dalam menghadapi pengalaman-pengalaman jang pa-
hit, jang berupa tragedie-tragedie nasional, jang kita sekalian telah
alami didalam tahun-tahun setelah Kemerdekaan ini. Pantja Sila te-
tap berupa satu-satunja kekuatan gaib, jang tetap mempersatukan
bangsa, jang tetap mernpunjai daya - pengerem dari perasaan-pera-
saan jang tidak puas sehingga biar.bagaimanapun meluap-luapnja pe-
rasaan tidak puas,'perasaan hati panas, biar bagaimanapun radikal'
nja sesuatu tindaka4 jang berupa tragedie-tragedie nasional, namun
climax jang tak diingini, tak pernah terdjadi, hanja karena negara
ini tetap mendjadi ketjintaan, jakni: Negara Pantja Sila, jang mem'
beri kejakinan dan djaminan kepada segala pihak untuk mendjadi
wadah, jang membentuk dan meliputi kita semua dan oleh karena itu
mendjadi nnilik bersama, tidak mengenal diskriminasi, tidak menge'
nal adanja warga-itegara kelas satu dan adanja warga-negara kelas
kambiug, tidak mengenal adanja warga'negara sebagai anak emas
negara tlan sebaliknja adanja warga-negara jang sebagai anak tiri ne'
gara, dalam bentuk apa djuapun.

Sebagai salah seorang dari sekian banjaknja peserta-peserta Mu'
sjarvarah Nasional Saudar-a Ketua, maha kami telah menjaksikan sen'
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diri dengan mata kepala kami sendiri, betapa daya-kekuatan gaib
daripada Pantja Sila itu. Pantja Sila mendjadi sebab bahwa Musja-
warah Nasional tidak mendjadi gelanggang pertarungan adu keku.
atan!

Pantja Sila mendjadi sebab, bahwa Musjawarah Nasional berha-
sil untuk rnengkonstatir penjakit-penjakit, tetapipun untuk mengkon-
'statir obat-obat dari penjakit itu. Pantja Sila mendjadi sebab bahwa
Musjawarah Nasional berhasil meredakan dan menginginkan keadaan
N,egara jang telah sekian explosief dan genting. Pantja sila itu pula-
lah, jang mendjadi sebab rudjuknja kembali kedua tokoh Nasional
kita, soekarno - Hatta. Malahan saudara Ketua, Pantja sila itu pu-
lalah jang berupa pendorong jang gaib kepada kedua tokoh Nasional
itu untuk mengeluarkan Pernjataan Bersama, jang berupa: Tekad dan
sumpah setia keduanja terhadap Proklamasi tanggal 1? Agustus ta-
hun 1945; Tekad dan sumpah setia terhadap Negara Kesatuan Re-
publik rndonesia; Tekad dan sumpah setia terhadap Pantja sila, ma-
lahan didalam Pernjataan Bersama itu kedua-keduanja telah mendog-
makan, bahwa Pantja Sila itu adalah djaminan trat<it<i bagi seluruh
Rakjat Indonesia untuk tetap berkehidupan bebas dan mefdeka, ser-
ta mewudjudkan suatu masjarakat jang sedjahtera adil dan makmur.
oleh karena itu saudara Ketua, maka dalam Pernjataan Bersama itu
kedua Tokoh Nasional kita itu mengadakan pula Ikrar Bersama, bah-
rva.keduanja mernpunjai ke..ryadjiban jang mutlak untuk tetap turut
991ta de-ngan. ..... seluruh rakjat Indonesia, pemerintah Repu-
blik Indonesia serta segenap alat-alat kekuasaan Negara, membina
dan membela dasar-dasar Proklamasi Kemerdekaan tanggal 1? Agus-
tus tahun 1945 dalam keadaan apapun djuga adanja. - -

Saudara Ketua, inilah salah satu fakta, salah satu l<enjataan jang
baru sadja terdjadi di Djakarta pada tanggal t4 September jang
lampau. Menjampingkan Pernjataan Bersama dari kedua tokoh Na-
sional kita itu, samalah artinja menjampingkan keduanja pula. Telah
sangat banjaklah bukti-bukti' jang njata, bahwa Pantja Sila itu sung-
guh-sungguh mempunjai daya, kekuatan gaib didalam sedjarah per-
tumbuhan kenegaraan dan kebangsaan kita. Pantja Sila dapat berupa
kekuatan, dapat berupa pengikat persatuan, oleh karena ia bukanlah
hasil suatu Kornpromi. tetapi ia adalah hasil daripada Synthese,.per-
paduan paham dan pendapat, jang memberi keuntungan, jang mem-
beri djaminan jang sama kepada masing-masing pihak"

Pantja Sila adalah Kepribadian Indonesia dan kepribadian Indo-
nesia adalah bersifat: Bhinneka ............ Tunggal Ika! Pantja,Sila
itu sadjalah jang lajak tepat didjadikan wadah bagi kepribadian In-
donesia, jang berdjenis-djenis ini, sebagaimanapun sedjarah telah
dapat membuktikannja. Wadah jang bukan Pantja Sila hanjalah be-
mpa Wadah, jang akan menemui kehantjuran, keretakan lan kega,
galan, sebagaimana sedjarah dari abad ke abad telah pula membuk-
tikannja.

il. Pantja SiIa tidak bertentangan dengan agama
Saudara Ketua, Pantja Sila adalah Kepribadian Indonesia. Pan-

tja Sila adalah Pusaka Kekal Indonesia. Pantja Sila bukan buatan.ma-

-i,i*
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nusia, bukan buatan Bung Karno; Pantja Sila adalah llham llahi, ada-
lah kodrat llahi, sehingga Ia tidak bertentangan dengan llahi dan
tidak bertentangan dengan kejakinan agama terhadap Ilahi itu, se-
bagaimana djuga jang ditegaskan oleh beberapa pemuka dari Partai
jang berdasarkan Keagamaan, antara lain oteh Saudara kami, jang
kami hormati jakni Saudara Moh. Natsir, baik didalam pertemuannja
dengan para wartawan di Makasar pada hari Djum'at, tanggal 20 Ma-
ret tahun 1953, demikianpun didalam tjeramahnja jang diberikannja
di Karatchi dalam tahun 1953 itu djuga. Bung Karno hanja sebagai
Penggali hanja sebagai Perumus, hanja sebagai pemberi bentuk jang
njata kepada Kepribadian dan Kodrat itu, didalam kata-kata jang
tertulis, didalam kata-kata jang teratur. Sebagaimana telah kami te-
gaskan pada permulaan uraian kami, bahwa semua pembitjara, mau-
pun dari Partai Agama ingin membentuk Dasar Negara, jang sesuai
dengan Kepribadian Bangsa Indonesia, malahan umumnja semua kita
meletakkan kalimat itu pada garis diatas sekali; sehingga Saudara
Ketua, Fraksi kami tidak dapat menarik sesuatu kesimpulan, sesuatu
pengertian lain selain daripada, bahwa memang semua pihak tetap
berpegang kepada Pantja Sila, jang ad_alah Kepribadian Indonesia itu.

Selandjutnja setiap pembitjara mengingini, malahan menegaskan
. bahwa Dasar Negara tetap dicljiwai semangat revolusi tanggal L7

Agustus tahun 1945. Bukankah Pantja Sila itu pulalah jang mendji-
wai dan menjemangati Revolusi itu?

Djika benarlah pendirian dan kesimpulan kami itu, maka untuk
apalah kiranja kita seolah-olah mengulur-ulur waktu dan pembitjara-
an berkenaan dengan Ideologi apakah jang harus kita djadikan Da-
sar Negara?

apatatr kita tidak akan lagi mengakui daya kekuatan dari Pantja
Sila sebagai hasil bersynthese didalam perdebatan-perdebatan jang
diadakan oleh Dokoritsu Sumbi Tjosakai (Dewan Penjelidik Usaha-
usaha Kemerdekaan) dalam bulan Mei tahun 1945 itu?

Synthese ini telah mendjadi sebab, bahwa Proklamasi mendapat
dukungan luhur dan sutji dari segala golongan, dari segala aliran
apa djuapun. Setelah Synthese itu berhasil, lalu akan kita ubah?
Tidakkah itu akan berupa suatu tragedie, suatu penipuan nasional,
jang tidak ada taranja, terutama bagi mereka-mereka jang telah ber'
korban, berdjuang demi dan untuk,r.............. Pantja Sila itu?

Sebab itu Saudara Ketua, djauh sebelum terbentuknja Dewan
Konstituante jang telah lalu ini Saudara Prof. Mr Dr Supomo didalam
Madjalah Indonesia tanggal 28 Maret tahun 1953 terlebih dahultt
telah membajangkan dan memperingatkan tentang kemungkinan'ke'
mungkinan jang akan terdjadi didalam Sidang Konstituante. Menge-
iiai Dasar dan Ideologi Negara; ia seolaholah meminta perhatian,
agar Bangsa Indonesia sudi menoleh kepada kedjadian tanggal 28 Mei
tahun 1945 pada waktu mana soal jang sama telah mendjadi bahan
perdebatan jang hangat didalam Badan Penjelidik Usaha-usaha Per-
siapan Kemerdekaan. Selandjutnja maka Saudara Prof. Mr Dr Supo'
mo mengatakan sebagai berikut: ,,Pada prinsipnja Konstituante jang
akan datang dapat membongkar kembali dan mengulangi persengke-
taan tentang dtsar-dasar pokok kehidupan negara kita, akan tetapi
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katanja selandjutnja djika ini terdjadi, maka saja chawatir akan tim-
lfl$r_ perpetjahan_illg dapat mimbahajakan hidupnja negara sen-diri" demikian Prof. Mr Dr Supomo.

saudara Ketua,-hingga_kinipun kami belum dan tidak dapat me-
jakinkan diri kami, bahwa pantja sila adalah berupa controveise darip"9" agama-agama. Malahan dengan meletakkanT*enempatkan ke-
tthan.an_ J3ng Maha Esa sebagai sila pertama dan utama, maka ini
berarti, bahwa setjara .lan_gsung telah dan sudah berupa penegasan
i98 s_et<onkrit'konkritnja, bahwa Negara dan Bangsa Indon6sia rieng-
akui Jang Maha Ela sebagai Dasar pokok dalam segala-galanja, se,
lirggr sila jang Pertama ini sungguh-sungguh ber-Lpa 

-Dasa-. 'dan
sumber dari lain{ain sila itu. Dengan menempatkan ke-Tuhanan Jang
Jang Maha Esa sebagai sila pertama, maki sita-sila jang lain it[
!o_qt dapat diartikan lain, selain daripada pengertian uitrw:a sila-sila
Prikernanusiaan, Kebangsaan, Kerakjitan dan Keaailan Sosial harus
diartikan dan harus dilaksanakan diatas dasar ,,pengakuan" akan
ke-Tuhanan Jang Maha Esa itu.

. Kejakinan }ami bahwa pantja sila tidak sedikitpun berupa con-
troverse terhadap_" agama-agama; semakin besar, oGh karena kami
sedikitpun tidak bimbang ferhadap Ketaatan dan Ketjintaan nioii
Moh. Hatta terhadap agama dan keTuhanan Jang Maha Esa. Djika
Pantja sila an sich 

-memang 
belum sempurna dai memang ber[en-

!anpa-n' me_TaLg.. [e_rgna__cgntrov-erse dari agama, maka tari'ri pertj a -ja bahwa ,,Hadji" Moh. Hatta tidak akan belsedii ikut serta mendr,-
9l--Erlgrni Proklamasi Kemerdekaan pacra tanggar t? Agustus tahun
1945 itu. Bukankah Proklamasi itu didasarkan aan didSiw:ai oleh pan-
tja Sila?

Demikian pula dengan Pernjataan Bersama soekarno-Hatta da-
lam $gsjawarah Nasional tanggat t4 september jang lalu. Malahan
Pernjataan Bersamr it-u dengan djelas dan tegas me-n;atakan pendi-
lal kepada. Tokoh Nasional itu antara lain terhadap pantlf sita.
p_alam__Pgrnjataan Bersama itu keduanja, dimana ikrit sertd Hadji
Uoh,. r-Iatta, telah mendjadikal Pantja 

-sila 
sebagai dogma sebagii

conditio sine quo non untuk didjadikan Dasar oan loeologi Negaia.
saudara Ketua, djika Pantja sila sedikitpun tidak berupa contro,

verse terhadap agama-agama, apakah akan ada manfaatnja untuk
meru-bahnja dalam- .bentuk jang lain jang hanja akan lebih banjak
membawa akibat-akibat jang merugikan? -

III. Kegagalan dahm_p_elaksanaan pantja sila djangan diperbaurkan
dengan Soal pokok, jakni fantja Sila-itrisendiii.

saudara Ketua, diakui, bahwa seorangpun diantara kita tidak
.ad". 

jptte:yd+ puag.delgan.keadaa! negaii \ita ini. Tetapi ini Uu-
kanlah salahnja Pantja sila, tetapi adalah-salahnja keadaan^dan a,la-
lah salahnja -kita masing-masing,- jang tidak berfegang, tidak berpe-
doman- kepada Pa-1!jf sila itu dan tidak mendjaiik-an Fantja sila itu
suatu kenjataan didalam kehidupan kita sehari-hari.
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Djika demikian maka bukan dasar jang harus dirombak, jang
harus diganti, tetapi manusia-manusia Indonesia inilah jang harus
dikembalikan pada dasar itu!

Bukankah didalam kehidupan ke-agamaanpun terdapat hal jang
sama Saudara Ketua, 95Vo daripada manusia-manusia adalah orang-
orang jang ber-Tuhan, ber-agama, masing-masing dengan hukum
agamanja jang djelas, kuat dan sutji. Karena apa, masih ada sadja
meradjalela segala djelas kedjahatan?

.Apakah agama-agama itu salah? Apakah agama-agama itu jang
harus dirombak jang harus dibaharui? Kami rasa tidak, Saudara Ketua.

Agama dan hukum-hukumnja tetap sutji, tetapi penganut'penga'
nutnja itulah jang menjeleweng dari kesutjian itu. Manusia'manusia
itulahjangharusdirombak,jangharusdiperbaharuidan
dikembalikan kepada Dasar Agamanja!

Kami jakin, bahwa tidak akan ada orang jang memperbaurkan
soal pokok, jakni: Pantja Sila itu sendiri dengan gagalnja pelaksaua'
an Pantja Sila itu!

Derigan demikian Saudara Ketua, maka fraksi karni berpenili-
rian, bahwa Dasar Negara/Ideologi Negara tidak harus, tidak wadjih
didjadikan persoalan dan perdebatan didalam Sidang Dewan jang ter-
hormat ini, bahkan hendaknja Pantja Sila itu dalam bentuknja jang
origineel, dengan tidak menambah atau merubah suatu katapun, ha-
rus tetap merupakan kuntji pengikat, kuntji kesatuan negara dan
tetap mCrupakan dasar pembinaan Kesatuan Bangsa, sesuai dengan
Pernjataan Bersama Soekarno-Hatta pada bulan September jang lalu
itu.

Persengketaan dan perdebatan hanja lajak diadakan, chusus
berkenaan dengan tjara mewudjudkan Pantja Sila itu didalam pasal-
pasal dan ajat-ajat Undang-undang Dasar; demikianpun hanja dida-
lam soal jang berkenaan dengan djaminan-djaminan untuk penjeleng-
garaan dasar filsafat itu didalam kehidupan negara kita setjara
konkrit.

Untuk memberi bentuk jang konkrit kepada perwudjudan dan
djaminan penjelenggaraan dasar filsafat itu, kami menjokong sepe'
nuhnja baik dalam bentukan jang gedetaileerd, maupun dalam beu-
tukan jang bersifat umum, umpamanja: segala sesuatu, baik jang
berupa perbuatan (daden), maupull jang baru sadja berupa hasrat,
hakebat, maksud, jang sifatnja bertentangan dengan Sila-sila itu, de-
ngan'tegas diadakan pelarangan dan pembatasan.

IV. Agama didjadikan Dasar Negara.

Saudara Ketua, Fraksi kami membenarkan sepenuhnja setiap
pendirian dan pendapat, jang mengatakan, bahwa seluruh isi dunia
ini, dimanapun termasuk Bangsa dau Negara Indonesia kita ini ada-
lah berasal daripada Jang Maha Kuasa, adalah berupa Keredlaan dari
Jang Maha Murah dan Penjajang, jang kita akui dengan kata: Tuhan
Jang Maha Esa.-Oleh karena itu kamipun seppndapat sepenuhnja, bahwa segala'
galanja, baik kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita, demiki'
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Tpun segala tiita-tjita kit4 kita _le-takftan pada utamanja atas dasarfu atas pengaq-an akan Jang Maha nsa iiu, akan Tuhan itu.
- - TqEpi sebalik;rja saudari Ketua, fraksi'f"rni tioit oapat me.nietudjui, apabita Tuhan j?lg 

-t 
jtr dj;dika;-orrii Negara, oiru, i,u-

lie"ry" dan Keb-angsaan i<ita, triniatitr tutran 
-arri 

,.iirt":t.jrki"r"iilg tertentu belaka.
tarilah kita mendjadikan Tuhan Jang bersifat chaliq itu men_

Itadi Dasar, jakni, Tuhan JI'g runggar,l t;a;ii j."g ;;r;-"gfi;,iag menguasai. seluruhnja: Tu-han,,i'itin"-r.'grla machluk berna-nng' sudjud, walaupu-n dengan tjaranja masing--irasing-
rraksi kami tidak membenaitran penaapaf, iang pernah ditegas_tan didalam sidanq ll:ng, jang mengatakdn,'r"atrwa masing-masing

rgama itu mempunjai Tuharinji sendiii-sehOil.i. 
-

Saudara K.tT1,_ Ty,han hanja _Esa, Tuhan hanja Tunggal, T\rha'h*j" satyj iang. banjak, jang begeai-ueaa trra$r, djrff;-h* ;jr-
la illg di-te-mpuh untuk. meirjari, untut.simpai xepaai iui,""-.rri,g
Esa itu, ialah: menurut jjqra, inenurut o;irrn^arn t";.rt inan masing-
31olg-rtjgg, melaru-i tjari rsram, aoa iang -.irrr.i tjr* rirtr,oriur.,
:g lj:f I:It* tjara Kristen-protestalrr- 1di jang meiarui-ij;; B"_dh? dan ada pula jang melalui tjara Hindu-Bili -dan rinrrirrgrn aiKalimantan. ^ J-

saudara Ketua, kedaulatan dari , setiap ag3rya adalah langsu'gberada p3da JlnF Mah.a Esa, sedangkan r.l".r'o*[aan Agami i'a"irr,berupa Kemerdekaan jang seasasi-isa:ile a*r t.ib.nting bagi setiapseseorang manusia. .sebab agama tidak hanja seiedar "*.n"."tu[."
perhubungan manusia dengan manusia, tetapi pia, utr*r"ji *1r.":
!"IT perhubungan manusia itu sendiri de1!an' irrt*":i, J;;J'il;;r,tai dengan tudjuan jang terachir dan bersif"at lata.

Karena itu saudara xetua, dalam. merakuka'/meraksanakan ke-wadjiban manusia terhadap Tuhan.dan. agamo trru.-iuGilffi;g-guh didasarkan pada dua prinsip, jakni: "

I1l paga prinsip ,,kebebasan, individu. jang sepenuh-penuhnja,';(2) pad_a ql4slq jang berisi pengertian, jrahwa agama adilatrsoal ,,Kejakinan (een oveituigingskwestie,,). 
- a---

Berdasarkan.dua prinsip, dua pengertian ini, Saudara Ketua, ma-ka sejt-an agama bukan sadii mengitrfr, matatrir{ t*trg.-J:irt"t\'b;}r-wa dalam melakukan kewadjiban- agama dan ber-a{ami itu 'tidak
boleh ada paksall 

_atau sebaliknja tid'ak borerr aoa puta larangan!
Karena itu djelaslah kiranja, bahwa tidak ada seorang manusia

?qu pqmerintah dunia rnanapu-n jang mempunjai hak untrit *.nen-t"kll -_bagaimana tjaranja nianusia -harus merigaboi ruhan; iur,i,5sa{ililah jang berhak penuh untuk menetapkai sanctie,sanctie ser-
3^lS"rT-?p-l iang. akan diterima oleh manusia daripiar-iutrn,
apaDua ra melanggar ketentuan-ketentuan agaman.ia itu. ^Hukum 

asa.ma Dukan brratan manusia; hukum itu tak dapat diubah, tak dapai ii-tambah atau dikurangi.
Ia berbentuk dan bersifat kesutjian, karena hukum agama ada-

t_"1 tr*qajuan dan bertugas.mentjutjikan (heilit ;;ffii. s'*d.ngl;n
dunia ini dengan segara iiinja 

--tiami mempeigunar<an iliitah-:;;g
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telah dipergunakan oleh beberapa pembitjara dari partai agama -adalah ,,dha'if", penuh kepada ketjencterungan akdn kedjahatan, akan
kezhaliman akan penjalah-gunaan.

Apalah jang akan terdjadi kiranja Saudara Ketua, apabila Ke-
daulatan llahi jang sutji murni itu ditjampur, diurus oleh atau di-
serahkan kepada sesuatu kekuasaan jang penuh dengan kedhaif-an
itu?

Sedjarah diatas bumi ini telah lebih dari tjukup telah membuk'
tikan dan memberi peladjaran, bahwa kedhaif-an/penjalah-gunaan
lebih ktrat menguasai diri manusia, diri penguasa daripada kesutjian.
Kesutjian malahan mendjadi alat semata-mata untuk mentjapai nafsu
kedhaif-an itu!

Selama Presiden Soekarno singgah di Mesir dalam perdjalanan'
nja keluar negeri dalam maqa jang lapPau,_ mqk3 ditanah air kita
tdrsiarlah berita ketjil, jang tidak mendapat banjak perhatian. Berita
tersebut dilihat selajang pandang memang tidak begitu berarti,, ka-
rena hanja mengatakan, bahwa di beberapa tempat di Mesir baik
rarjat jarig bera{ama Isiam maupun jang b-eragam-a Kristen oleh Pe-
meiintah diwadjibkan bersembahjang. Berita sedemikian - selajang
pandang Saudara Ketua, tentulah menggembirakan, malahan ryen'
d5a0i dorongan untuk ditiru. Tetapi Fraksi kami Saudara Ketua, jang
walaupun bukan dari Partai Agama, tetapi adalatr terdiri daripada
orang-61xng jang beragama - dalam membatja berita sedemikian
tidaklah bergembira malahan menentangnja.

Djika perintah atau peraturan itu sungguh'sungguh demikian,
sebagalmana diberitakan, jakni Pemerintah mewadjibkan bersembah'
jang, memang bukan sadja menjinggung kebebasan beraga4a, bukan-sadja 

bertentangan dengan arti agama dan dengan sifat dan kodrat
manusia, malahan merosotkan deradjat agama. Semua agama Sau-
dara Ketua, menganut paham pan pengertian Jang sama tentang
apakah tudjuan Tuhan mengadakan manusia, walaupun tjara menga'
takannja adalah berlain-lainan. Maksud Tuhan mengadakan manusia
ialah supaja manusia berbakti kepada-Nja dan oleh berbakti itu ma-
suk Keradjaan Surga. Memang benar, memang diakui, bahwa manusia
sebagai machluk Tuhan harus beribadat terhadap Tlhan, tetapi keha'
rusan dan kewadjiban itu harus dilakukan dengan djiwa jang bebas,
dengan sukarela, dengan kejakinan jang penuh. Tidak boleh dipak'
sar(a.n oleh orang lain, pun tidak boleh pula dipaksakan oleh negara,
karena ibadat - paksaan malahan tidak baik, tidak membawa paha'
la bagi manusia sendiri. Dengan uraian ini Saudara Ketua, tidak'
lah berarti bahwa manusia bebas, boleh tidak beribadat. Kewadjiban
berj.badat inipun timbul daripada kodratnja sebagai mAchluk Tuhan,
tetapi Saudara Ketua, kewadjiban ini harus dilakukan dengan bebas,
djangan karena paksaan dari luar diri manusia itu sendiri.

Pertja,inpuran tangan Pemerintah dan negara didalam soal aga-
ma, dengan perintah atau peraturan jang meryadjibkan sembahjang
dan sebagainja bukan sadja menjinggung kebebasan dan kedaulatan
agama, malahan mempunjai ekor jang berat lagi.

Sebab djika pemerintah berhak mewadjibkan kaula'negaranja
sembahjang, agama akan mendjadi suatu Tjabang dari Badan dan
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i*mpag1 Pemerintah dan lebih djahat lagi, hanja akan merupakan
alat belaka ditang_an Pemerintah, jang bersifat dh;'if itu, untuk'*en-
tjapai tudjuan-tudjuannja, jang bersilat duniawi belaka: itu, Apabila
qgapq t-elah_mendja.di agqrya negara atau telah mendjadi rj'abang
dari Badan Pemerilt4nn Negara, maka agama itu akair kehiiangan
satu dari atribuut-atribuutnja sebagai agama, jakni: agama itu tifiak
lagi beru-pa agama, jang sifatnja super-Nationil itu. Iilalu mendiadi
agama dalam arti jang. sempit, agama negara, agama nasioiral,jang tampuk- kekuasaannja _befada paaa pemJrintah jang dha'if itu,jang kadang-kala bertukar berganti-dan oleh karena'peirerintah di-
manapun didunia ini selamanja mendasarkan dirinja pacla utamanja
pada kepel-tingan-kepentingan nasionalnja, maka penierintah dalam
mengendalikan 

- 
aga$?, dalam mengeluaikan peraturan-peraturan 

- 
Le-

agamaan, tentulah tidak akan pernah dapat nielepaskan dirinia pada
pertimbangan-pertimbangan _dan kepenfingan-keilentingan nisi6n*,
pertimbangan-pertimbangan dan kepentingai-kepeirtingai politil dari-
pada negaranja.

Apakah kita Bangsa In-donesia ingin, bahwa agama atau agama-
agama akan diperbuat demikian?

_ Dan apabila pemerintah berhak mewadjibkan bersembahjang
dan sebagainja, maka pa-da suatu ketika pemerintah itupun ikan
mempergunakan 

-pula- h_.k1la untuk menarik kembali k6wadjiban
itu, m-enrpergunakan haknja pula untuk bukan sadja menendukan
keladjiban-kewadjiban_,. tetapipun kelak dalam menenlukan, larangan-
laran€an. jang lebih didasarkan kepada pertimbangan-pertimbanlgan
dan kepentin_gan-kepentingan nasional seita politik-seperti kami te-
lah uraikan diatas tadi. Pemerintah manaDun didunia iiri akan selalu
berpegangan pada motto: Right or Wrong, my country!
- Djadi saudara Ketua, bukan sadja melarang sembahjang adalah
be_rtentangal lengan kebebasan agama, tetapipun mewad5ib[en sem-
bahjang -oleh- Pemerintah adalah sungguh-sungguh bertentangan pula
dengan kebebasan ber-agama itu!

Sebab itu saudara Ketga, dengan tidak dipengaruhi oleh adjaranjang mengatakan, bahwa harus ada perpisalian -antara 
agama- dan

negara. 
_ 
tetapi pada _ulamanja demi kebebasan dan kedaulatan aga-

T", !g.tk_ ia agama Islam, baik ia agama Katholiek, protestant, du-
dha, Hindu Bali dan Kaharingan, Fraksi kami sungguh-sungguh iioat<
9"pa! menerima pendapat, bahwa a_gama atau agama-agaml didjadi-
kan Dasar Negara, ataupun agama ditetapkan sebagai agama nelara.

Ditambah -p.ula Saudara Ketua, bahwa pendapat jang demikian
ryp? (agama didjadikan Dasar Negara) setjara onbewust-dapat me-
nimbulkan kesan jang meru-gikan, mengabuikan dasar kekuatin aga-
ma.jang memang-sungguh-sungguh oleh Fraksi karni dipandang t6r-
sutji dan paling bernilai.

Kesan jang kelak dapat timbut oleh usulan sedemikian Saudara
Ketua, ialah: bahwa agama-agama di Indonesia seolah-olah telah hi-
lang kekuatan Ilahinja untuk dapat membimbing manusia, sehingga
oleh karena kelemahan itu, maka demi kelandj[tan kehidupan ig'"-
ma-dipanda_ng perlu-untuk mempergunakan alat-alat paksaan' (dwaig-
middelen) duniawi dan negarau'i.

Risalah Resmi
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Dan ini dapat selandjutnja menimbulkan kesan jang keliru, se-
olah-olah agama itu ielah kehilangan atribuut-atribuut keagamaannja.

Mari kita sekalian bertindak dan berpikir sedemikian rupa di-
dalam Konstituante ini sehingga terhindarlah kesan jang keliru itu.
demi ketjintaan kita akan agama!

Pemerintah dan Negara tidak boleh menguasai, mengurus, meng-
atur dan mentjampuri keagamaan. Jang kami setudjui, malahan
berupa tuntutan principieel ialah: agar Pemerintah, Negara dan Un*
dang-undang Dasar kita:

(1). memelihara, mendjamin dan memperlindungi Kemerdekaan
dan Kebebasan beragama, atas dasar jang sama bagi semua:
orang bagi semua agama, tak mengingat, tak berpegangan
kepada perbedaan dalam soal kepertjajaan, bangsa, warna
kulit majoriteit atau minoriteit dan sebagainja;

(2). malahan Fraksi kami mengusulkan lagi suatu usulan iang
sangat progressif, tetapi memang sesuai dengan definisi:
Agama, dengan definisi Kodrat manusia.
Usulan itu ialah, agar Undang'undang Dasar kita bukan sa-
dja mendjamin kemerdekaan agama, keinsafan bathin dan
pikiran bukan sadja mendjamin kemerdekaan menjiarkan
dan memperkembangkan agama, tetapipun Fraksi kami me-
nuntut, agar Undang-undang Dasar jang kita susun seka-
rang ini dengan tegas pula harus mendjamin kemerdekaan:
untuk: memeluk agama lain, untuk berpindah kejakinan Ke-
agamaan, untuk menerima orang dari lain agama dan ke-
jakinan hidup.

Saudara Ketua, berkenaan dengan soal-soal ini nantinja akan
kami uraikan lebih landjut didalam atjara jang akan datang tentang
Hak-hak Asasi Manusia.

Saudara Ketua. tak akan berkelebihan kiranja Saudara Ketua.
apabila didalam Sidang Pleno ini Fraksi kami menjampaikan rasa
kebanggaan, disamping rasa keheranan terhadap pendirian dari go-
longan-golongan Bangsa Indonesia, jang beragama: Kristen, Protes-
tan, Kathoiiek, Budha, Hindu-Bali dan lain-lainnja.

Golongan-golongan ini kita ketahui semua adalah berupa golong'
an-golongan minoriteit didalam bidang keagamaan didalarn negara
kita ini. Pada mulanja Saudara Ketua, kami mempunjai suatu voor-
oordeel bahvqa dengan melalui Sidang-sidang Konstituante ini, go-
longan-golongan ini akan memperdjuangkan, akan ngotot terus-me-
nerus agar mereka sebagai golongan agama jang minoriteit diberi
djaminan chusus, pengakuan ehusus, didalarn fasal-fasal Undang-un-'
dang Dasar, agar mereka sebagai minoriteit djangan tenggelam di-
dalam dan oleh majoriteit.

Tetapi kini ternjata Saudara Ketua, bahwa golongan ini tidak'
berbuat dan tidak berpendirian demikian, malahan dengan dada jang
lapang dan perasaan jang bebas daripada kechawatiran, golongan-
golongan ini menerima, malahan mempertahankan Pantja SiIa sebagai
Dasar dan Ideologi Negara!

Inilah dasar kebenaran dan kebanggaan kami seperti telah kami
katakan diatas tadi. Djika golongan-golongan minoriteit ini dengan-
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dada lapang. terlep_as daripada rasa kechawatiran dapat menerima,
malahan mempertahankan Pantja sila sebagai Dasar 

-Negara, 
maka

saudara Ketua, mendjadi suatu algebraisch probleenr bagi kami,
meqgapa sesuatu majoriteit jang besar, malahan sangat besai seolab-
gln paa chawatir, pada tjemas, pada tidak puas untuk menerima
Frntja Sila itu?

saudara Ketrr-a,__untuk mendjadikan sesuatu agama mendjadirk dan Ideologi Negara, ada pula alasan jang di[emukakan,'de-
ngru menjatakan, trahwa itu sesuai dengan lienjataan, bahwa baha-
!l." I"TEar daripada Bangsa Indonesia jang e-0.ooo.ooo ini adalah
pcmehk dan penganut agama itu. Itu kami akui kebenarannia Siu-
dara Kefua, tetapi kebenaran itu -. sajaqg sekali belum dapat me-
iakintan kami untuk merubah pendirian kami terhadap raniia sita.

Karena saudara Ketua, untuk mempertahankan plntja Sila ra-
mipun dapat mempergunakan alasan jang sama itu, malairan alasan
jan_g_sedjitudjitu 0* r-gkpat-te_patnja, jakni pantja sila tajak, patut,
malahan hart.s m,endjadi Dasar Negara, bukan sadja oleh kireniron-
stituante bukan berkumpul untuk mendirikan sesuatu Negara lain,
sesuatu,Negara baru, tetapi_pada utamanja saudara Ketua, Fe"ganut,
qem-eh$, pentjinta. Pantja sila adalah djauh lebih besar ojumLunia
daripada_golongan jang Gin itu. penganui-penganut aan p.niJrur. pri,-
ti" $I" _b'1kan Bniq .teldiri daripada satu gotongan sadja, malahan
terdiri daripada banjak-banjak_ golongan: uaiSat< 6tarrg tsrdrr*:" arn
i-:"g.t"Fja, seperti golongan Xiigt-e1, Katholiek, Budti'a, *;h#ing*,
Irindu-Bali, puD commun,isten, adalah penganut'pantja siita---'-

Demikianlah.saudara-Ketua, maka didalam djumlah penganut-
pun adalah Pantja sila djauh mereljhi djumlah p-enganut-p.n!"nut
idee-jang lain..sehin-qga dengan dem_ikian pun menurul pahim d'"rn*,
fr sebagai jang dikatakan oleh saudari Moh. Natsii dari Fraksitadjelis Sjurg Muslimin Indonesia (Masjumi) malam jang lalu bah-sa penguasa harus _tunduk pada meerdelheid, maka pantja sila iiu-pun tidak te{.lepas. daripada paham demokrasi jang sedemikian iatnipaham meerderheid.

selandjutnja saudara Ketua, kita berkumpul disini bukanlah un-tuh, membangul sejua-tu agap?. baru, bukanlih untuk ;;;j;il;;
suafu ag:rma, kita berkumpul disini adalah untuk rnenjus-uri ;"*rt,
negara, sesuatu negara, sesuatu pemerintah duniawi, jang mau tidak
rnau-memang harus didasarkan Idee duniawi pula, iins fteuputi-k;-
butuhan-kebutuhan duniawi pull, dimana terniasuk:"id; porifir,,la"L
Lenegaraan. idee kebangsaan, idee sosial-Ekono*i ;"ng. t-"ri" 

-rL*u,
idee itu kita akui didasarkan pada pengakuan dan .arnj" rurran Jr"gIlaha Esa itu.

saudara Ketua, sekianlah alasan-alasan .pendirian kami jang
mendjadi sebab, bahwa kami tak dapat *.tr.riirr" agama atau iii-
ma-agama didjadikan Dasar N-egara, j.rng singkatnja;-hanja d;rri i;tjintaan kami akan _agama, akan ,Teiauiatan"agiri", akaii t.rirui"agama dan akan kodrat manusia itu sendiri. Seranitsut;j; -s;;d;
T"t t, terdapat pgL lryl! pend.apat bahwa ,"ru.iu negara jang di-dasarkan pada sesuatu agama aoatatr negara l"ng'r.*purna, negara
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jang bebas daripada adanja kelas-kelas: kaja dan miskin, jang menin-
das dan jang ditindas.

Sajang Saudara Ketua, bahwa pendapat jang kami hormati itu
belum dapat memberi kejakinan kepada kami bahwa pendapat sede-
mikian mendjamin akan kebenarannja; karena, Pertama: Pembitjara-
pembitjara jang terhormat tidak menjebutkan sesuatu negara sebagai
tjontoh, sedangkan negara-negara jang didasarkan agama tjukup ba-
njak terdapat didunia ini, dahulu dan sekarang.

Kedua: Hanja Tuhan dan SurgaNja sadja jang sempurna (vol-
maakt). Dunia, selagi ia bernama Dunia, ia tetap bersifat dha'if dan
fana, penuh kekurangan, penuh kepintjangan, disamping kemewahan-
pun terdapat banjak pula kemiskinan.

Ketiga: Sistim negara berdasarkan aganra telah sedjak lama
dipraktckkan dibahagian terbesar negara-negara didunia ini, malahan
bbrabad-abad sebelum kemerdekaan Indonesia. Sistim .itu achirnja
tak tahan udji, tak dapat membawa manusia lebih dekat kepada ke-
sempurnaan, sebagai tudjuan semula, sehingga sistim inipun diting-
galkan dan mlutjullah sesnatu filsafat baru, jang mernisahkan aga-
ma daripada n.egara. Adjaran dan filsafat baru ini dengan segera
mendjadi adjaran jang memperoleh banjak pengikut, Di Indonesiapun
sistim agama didjadikan dasar Pemerintahan telah pula dipraktekkan
dengan melalui Keradjaan-keradjaan dan Kesultanan-kesultanan, ka-
lifah-kalifah jang timbul diseluruh tanah air. Pengalaman jang pahit
akibat sistim ini bukan sadja terbukti di pulau Djawa, tetapipun le-
bih-lebih lagi terasa dipulau KaUmantan: jang ada hanjalah tindakan
sewenang:w€nong, malahan setjara kekuasaan, tidak berprikemanu'
siaan, djauh daripada pri ke-Tuhanan, meradjalelanja perhambatan,
penindasan, pemerasan, diskriminasi, jang semua perbuatan itu ber-
lindung pada penjalah-gunaan ajat-ajat jang sutji dan memang sutji.

Sistim ini telah memetjah belah kesatuan kebangsaan, kesatuan
keheluargaan, kesatuan daerah; sistim ini telah menghantjur-luluhkan
kemerdekaan asasi nenek mojang kami, telah membawa kami keda-
lam perhambatan, pengusiran kehutan-hutan, penindasan, exploitatie
manusia atas manusia, malahan atas pri jang serendah-rendahnja,
djauh .daripada pri ke-Tuhanan dan prikemanusiaan. Saudara Ke-
tua: aku dan golonganku mendoakan kepada Ilahi agar sedjarah dan
sistim itu djangan, lagi sekali: djangan berulang kembali ditanah air
Indonesia ini.

Sclandjutnja Saudara Ketua, apabila satu kejakinan agama jang
tertentu sadja jang dianggap sempurna, sehingga kejakinan itu harus
didjadikan Dasar Negara, maka logischlah Saudara Ketua, bahwa itu
mengertikan, bahwa hanja orang dari kejakinan itu sadjalah jang
dianggap sempurna dan dianggap lajak untuk mendapat kepertjajaan
menduduki kedudukan-kedudukan pimpinan, dari jang tinggi kepada
jang serendah-rendahnja; orang Indonesia dari kejakinan lain terang-
lah, sebagai logische konsekwensi daripada paham sedemikian akan
dikesampingkan, akan didjadikan hanja sebagai sapi-perahan belaka,
jang memang dilindungi.
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Apakah ini kelak tidak akan berupa adanja exploitatie atas se-
sama manusia? Apakah itu tidak akan berupa pembatasan-pembatas-
an hek as6i manusia dan hak asasi kaula negara?

Budi dan unsur-unsur serta sifat-sifat jang luhur ada pada bang-
sa, pada_ individu Indonesia ini adalah sifat aseli, sifat origineel
P.fSa Indonesia. Sifat ini dimilikinja djauh lebih dahulu darlpadat€ddllg?T agama-agama ke Indonesia. sehingga bukan agama-
agemaleh jang telah memberikan, menimbulkan sifat itu.

Agama-agama hanja menemui sifat ini, jang sedjak lama telah
ada itu jaitu sifat Pantja Sila. Oleh karena itu maka fraksi kami ber-
peaairian, bahwa sifat asasi itulah jang harus didjadikan Dasar Ne-
gqa" Sifat ini sungguh-sungguh lengkap universilnja dan tidak ada
techususannja. Fraksi kami hanja mengharapkan, agar Undang-un-
dang Dasar kita tetap memberi kesempatan, kebebasan, malahan dja-
minan kepada agama-agama untuk memelihara, memupuk sifat aseli
ifu, menurut tjaranja masing-masing.

V. Sosial-Ekonomi Dasar Negara.

Berkenaan dengan persoalan ini Saudara Ketua, kami sependa-
pat dengan kawan-kawan lain, jang mengatakan, bahwa Pantja Sila
telah meliputi sepenuhnja persoalan ini. Oleh karena itu tentang per-
soalan ini kami tak perlu menambah-nambah, ditambah lagi Saudara
Ketua, kami kenal baik sekali akan Saudara pengusul soal ini, Sau-
d?." Soedijono Djojoprajitno. Ia seorang jang berpendirian redel,
objektif malahan gentleman selalu. Kami rasa Saudara tersebut tidak
akan memandang persoalan ini sebagai suatu soal principieel, ter-
ketjuali tentu mengharapkan, agar persoalan itu didjamin didalam
Undang-undang Dasar, pun didjamin didalam penglaksanaan dan
perwudjudan Undang-undang Dasar itu didalam bidang kehidupan
kita sehari-hari. Djika ini jang dimaksudkan maka pendiiian jang- se-
demikianpun kami sokong sepenuhnja.

Ditambah lagi Saudara Ketua, kejakinan kami, bahwa Saudara
Soedijono liojonrajitno tidak memandang ini suatu soal principieel.
addah berdasarkan djuga pendirian pribadi dan pendirian Fartai
Saudara itu sendiri, jakni mempertahankan Negara Proklamasi tang-
g_?l 17 Agrrstus tahun '1945. Bukankah proklamasi itu ditjetuskan,
didasarkan kepada ideologi Pantja Sila?

Dan benarlah perkataan saudara suwirjo jang menegaskan bah-
wa Ideologi tidak timbul oleh karena adanja perdjuangan, tetapi per-
djuangan itu timbul djusteru telah adanja idee, t6tatr iaairia ideoiogi
dan idee it-u pulalah jang mendorong din menjemangati jerta men-
djiwai perdjuangan itu!

selandjutlia saudara Ketua, kami merasa sungguh-sungguh bah-
wa semua fraksi.tidak ada mempunjai perbedaan pendapat,-tak ada
jang ingin 

- 
mendirika! suatu negara lain, sesuatu iegari baru. oleh

karena setiap pembitjara menekankan, bahwa kita f,arus membuat
sesgatg undang-undalg Dasar jang sesuai dengan kepribadian Indo-
nesia dan seterusnja itu. Dan tiepribaaian Indoiesia tik ada lain ha-
njalah Pantja sila. Negara jang harus bersemangat revolusi tahun

j

)
---/-.'
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l94t rak lain, karena Pantja sila iturah mendjiwai dan menjema-
ngati revolusi itu.

-__ . 
Dalam pidato_ pembukaan saudara Ketua pada sidang pleno ke-III ini. saudara Kelua telah menekankan, bahwa dalam s6al mentja-

hari bentuk Dasar dan Ideologi Negara tak ada djalan lain, selain
daripada ber-komprorni. Jah kompiomi, malahan burup" synthese
dan telah dilakukan pqdt bulan Mei tahun 194b dan ;anf meighasil-
kan, tak lain dan ta.li bukan ialah pantja sila itu. Sang iersifa"t dan
berdjiwa: Bhinneka Tunggal Ika djua!

sebab itu saudara Ketua, fraksi kami tetap berpendirian seba-
gaimana jang telah kami tegaskan pada perterigahai uraian kami,
bahwa soal ideologi manakah jang a[an kita djad'ikan Dasar Negara
!!dak harus, tidak_ wadjib lagi didjadikan atjara didalam sidang-siiang
Konstituante ini, karena dasar itri telah ditbtapkan, karena koinpromi
dan synthese telah diadakan dan synthese itu-njata-njata telah mem-
buktikan daja gaibnja.

- Bgleh ditjantumkan sebagai atjara, tetapi hanja untuk mengisi
formaliteit belaka- Jang wadjib mendjadi atjaia dan- wadjib mendjadr
perdebat-an jang }angat dan mendalam, hanjatatr soal-soal jang ber-
ke3aa3_d-engan tjara mewudjudkan pantja sita itu didalam-paiat-pa-
s-al, didalam ajat-ajat undang-undang Dasar dan jang beikenian
9.9ng-.n !j ara memberi dj aminan kepadi penj elenggarain dasar filsafat
filsafat itu kedalam kehidupan negara kiti setiara konkrit.
- ?iaAi hanja memberikan bentuk, penjemlurnaan jang konkrit
kepada ggrryudiudan, pelaksanaan oan diamina^n terhadap fenjeleng-garaan filsafat itu.

$.t-ni- murjokon-g, kami mempertahankan pantja Sila sebagai
Ideologi-dan Dasar Negara, didalam bentuknja jang-origineel.

Sekian, terima kasih.

Ketua: saudara-saudara jr,ng terhormat, untuk bisa mengadakan
pembagian waktu jan-g selraik-baiknja didalam mengatur petibitiar*-
an, maka saja minta bantuan pada pembitjara supaja sedjauh mung-
kin menetapi waktu jang sudah diririntanji senairil
. - - saja persilakan sekarang jang terhormat saudara sjamsijah

Abbas.

H. sjamsijah Abbas: Assalamu'alaikum warahmatullahi waba-
rakatuh.

saudara Ketua Sidang Konstituante jang terhormat, setelah kita
menerima laporan dari Komisi I jang teiah-merumuskan tiga pokok
Dasar. Negara, 1. sosial-Ekonomi, 2. I-slam, B. pantja sila, kiia banjak
penghaJurkan terima kasih kepada saudara-saud-ara diri Komisi Ijang telah_begitu bersusah pajitr untuk mengumpulkan dan meru-
muskan bahan-bahan jang be-rharga itu.

saudara Ketua, kami dari Fraksi partai Islam persatuan Tarbi-jah Islamijah {Perti), bersukur kepada Tuhan jang mana pada waktu
ini pgndapat kesempatan untuk nienjampaikan pindangati ti*i ji"g
berhubung de_ngqL Dasar \egara, mudah-mudahan sid'ang ronslitd-
ante ini .menghasilkan satu Dasar Negara jang benar-benar" aapaf mt-
njelamatkan negara dan bangsa.
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Saudara Ketua, dengan tidak menjebutkan pembitjara-pembitja-
ra iang mengutarakan dalam Sidang Konstituante ini pernah diper-
dengarkan dengan njaring, bahwa Sidang Konstituante ini tidak ber-
hah membikin Dasar Negara baru, membuat Dasar Negara lain dan
fain-lain kalimat jang isinja bersamaan dengan itq.

Hal ini kami akui. malah lebih dari itu, kami tegaskan bahwa
tidak seorangpun diantara kita jang bertjita-tjita kearah demikian
dan tidak seorang pula diantara kita jang hendak membikin negara
baru atau negara lain, hal ini tidak akan terdjadi dan tidak mungkin
terdjadi,

Jang ditugaskan kepada kita ialah membikin Undang-undang
Dasar dari negara jang kita tjintai ini, jakni Negara Indonesia jang
telah diproklamasikan kemerdekaannja pada tanggal 17 Agustus ta-
hun 1945.

Harus kita insjafi, bahwa jang diproklamasikan tanggal 17 Agus-
tus tahun 1945 itu ialah kemerdekaan Negara Indonesia dan ditegas-
tan bahwa pada hari berikutnja negara itu diberi ber-IJndang-undang
Dasar jang sifatnja sementara.

Terpaksa Undang-undang Dasar itu bersifat sementara mendje-
famg dibikin Undang-undang Dasar jang tetap jang ditjiptakan oleh
Uadjelis Konstituante.

Djadi djelas Saudara Ketua, bahwa kita berkumpul dalam madje-
fis ini bertugas membuat Undang-undang Dasar jang tetap untul.
negara jang kita tjintai ini, jakni Negara Indonesia.

Saja ulangi Saudara Ketua, jaitu kita harus membuat Undang-
undang Dasar bagi Negara Indonesia djadi bukan untuk negara lain
umpamanja negara Pantja Sila.

Saudara Ketua jang terhormat, sudah 12 tahun lebih berdiri ne-
gara kita, Negara Republik Indonesia jang berdasarkan ,,Pantja Sila".
Kalau dihitung dari tanggal 17 Agustus tahun 1945 sampai sekarang
sudah berdjalan waktu selama 12 tahun 3 bulan. Kalau kita tindjau
agak sedjenak kebelakang selama 12 tahun itu nistjaja kita akan
mendapati kenjataan-kenjataan atau fakta-fakta bahwa negara liita
jang berdasarkan ,,Pantja Sila" itu adalah katjau balau, gojang dan
gontjang, belum pernah ada jang tenang dan tenteram.

Hal ini tidaklah mengherankan benar, karena Dasar Negara jang
bernama ,,Pantja Sila" itu, selain tidak terletak diatas tanah iang
kukuh, djuga tubuh ,,Pantja Sila" itu sadja tidak kuat, tidak beton,
kalau tidak akan kita katakan ,.Pantja Sila" itu sumber kekatjauan.

Menurut ilmu bangunan-bangunan, sudah pastiiah bahwa gedung
jang didirikan diatas sendi jang tidak kuat dan diatas dasar jang
gojang dan gontjang, tentulah gedungnja itu terlebih gontjangnja
dari sendinja, bahkan mungkin akan runtuh tak berapa lama.

,Pantja Sila" itu dilahirkan dalam djaman jang abnorrnal, jaitu
pada masa peperangan sedang berkuhantam atau pada masa pepe-
Tangan sudah sampai kepada.taraf jang menentukan, jakni masa-na-
sa 3 bulan sebelum tanggal 17 Agustus tahun i1945, pada achir pe-
perangan dunia ke-II.

Kalau diteliti bunji ,,Pantja Sila" sadja, nistjaja kita mendapat
tata-kata jang tidak tetap, jakni:
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a. Didalam Konstitusi Sementara tahun 1945 berbunji: ,,Negara
Republik Indonesia jang berkedaulatan rakjat dengan berda-
sarkan kepada: Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Kemanusiaan
jang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakjatan
jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan dalam permusja-
waratan". Demikian dalam Mukaddimah Undang-undang Da-
sar Sementara tahun 1945. Teranglah disini bahwa Negara
Republik Indonesia jang berkedaulatan rakjat berdasar 4 sila,
jaitu: Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Kemanusiaan, Persatuan
dan Kerakjatan.
,,Kedaulatan Rakjat" bukan mendjadi sila melainkan mendja-
di sifat bagi negara.

b. Didalam Mukaddimah Konstitusi Undang-undang Dasar Re-
publik Indonesia Serikat, bunji ,,Pantja Sila" berubah dari
jang didalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945,
jang berbunji begini:

,,Piagam negara jang berbentuk Republik federasi, berda-
sarkan pengakuan ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Prikemanu-

siaan, Kebangsaan, Kerakjatan dan Keadilan Sosial".
Djelaslah bahwa ,,Pantja Sila" Undang-undang Dasar Semen-
tara Republik Indonesia Serikat berbeda dengan ,,Pantja Sila"
tahun 1945. Didalam bahagian Ke-Tuhanan Jang Maha Esa
ditambah kata ,,pengakuan", sedang silanja ditambah bukan
4 tetapi lima dengan menambahkan ,,Kebangsaan" dan me-
nukar,,Persatuan" dengan,,Keadilan Sosial".

c. Didalam Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara 1950
jang terpakai sekarang, maka bunii ,,Pantja Sila" begini:

,,Negara jang berbentuk Republik Kesatuan, berdasarkan
pengakuan ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Prikemanusiaan,
Kebangsaan, Kerakjatan dan Keadilan Sosial, untuk meng-
udjudkan kebahagiaan, kesedjahteraan, perdamaian dan
kemerdekaan dalam masjarakat dan negara hukum Indo-
nesia merdeka jang berdaulat sempurna".

Saudara Ketua, walaupun pada hakekatnja tidak seberapa per-
bedaannja, akan tetapi kalau dilihat susunan-susunan kata-katanja,
njatalah bahwa sipengarang Pantja Sila ketika membuat itu adalah
dalam suasana jang tidak tenang.

Sebagai saja katakan tadi, Undang-undang Dasar Sementara Re-
publik Indonesia ketiga-tiganja dibuat dalam waktu jang tidak tenang,
jaitu:

a. Undang-undang Dasar Sementara jang pertama dibuat didja-
man perang atau achir Perang Dunia ke-II.

b. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat
dibuat dinegeri Belanda dengan isinja fifty-fifty dengan pi-
kiran dan pendapat-pendapat Belanda.

c. Undang-undang Dasar Sementara jang kita pakai sekarang
dibuat pada djaman semangat bergelora ketika membubar-
kan negara-negara federal buatan Belanda.

Saudara Ketua, ,,Pantja Sila" jang termaktub dalam setiap IIu-
kaddimah Undang-undang Dasar Sementara itu sama nasibnja dengan
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Undang-undang Dasarnja sendiri jakni sama-sama banjak kekurang-
annja dan kadang-kadang kabur, kalau tidak akan kita katakan hampa
tidak berisi.

Menurut kejakinan kami, karena itulah negara kita sekarang
ini terasa hampa tak berisi, tidak dapat memberi k'epuasan kepada
rakjat, sesuai dengan Undang-undang Dasarnja jang begitu pula si-
fatnja.

Ambillah tjontoh sila ,,ke-Tuhanan Jang Maha Esa".
Kalau kita batja sepintas lalu memang enak kedengarannja, se-

perti suara lagu jang njaring dan berirama jang dapat rneninaSobok-
kan anak-anak dalam ajunan.

Tetapi kalau dianalisa agak mendalam dan agak tadjam, maka
kita akan mendjumpai kekaburan dan kehampaan jang tidak berisi
dan jang tidak dapat didjadikan dasar jang kukuh untuk mendirikan
suatu negara jang kuat diatasnja.

Apa maksudnja Tuhan dan ke-Tuhanan itu? Apakah ke-Tuhanan
sebagai ke-Tuhanannja Umat Islam, atau sebagai ke'Tuhanannja Umat
Kristen ataukah ke-Tuhanan sebagai ke-Tuhanannja Umat Budha
ataukah ke-Tuhanan sebagai jang diartikan dalam pandangannja
orang{rang premitif jang masih liar?

Saudarl ketua. rii. iuOah baniak membatia buku'buku tentang
Pantja Sila, baik jang dikarang oleh pentjipta'pentjipta Pantja Sila
atau oleh penafsir-penafsir Pantja Sila.

Saja belum mendjumpai tafsir sila ,,ke-Tuhanan Jang Maha Esa"
jang djelas cian jang tegas jang dapat dipegang dan dapat dipakai
untuk mendjadi Dasar Negara.

Saja sudah banjak mendengar pidato pemimpin-pemimpin_ ting-
gi tentang keterangan sila ,,ke-Tuhanan Jang Maha Esa" itu. Setiap
mereka dan setiap golongan mempunjai interpretasi sendiri-sendiri
menurut kesemuanja masing-masing dan kadang-kadang antara satu
dengan lain bertentangan pula.

Adapun interpretasi jang resmi dari pemerintah jang dapat di-
pegang sampai sekarang setahu saja belum ada.

Hal ini bukaniah tersebab tidak maunja orang memberi tafsiran
jang njata, tetapi adalah tersebab karena kosongnja sila itu, tidak
bisa diberikan tafsir jang njata.

Saudara Ketua jang terhormat, didalarn ,,Pantja Sila" tersebut
pula dasar,,Kerakjatan".

Apakah maksudnja ,,Kerakjatan" ini, apakah sama artinja de-
ngan,.Kedaulatan Rakjat"?

Kalau itu maksudnja, maka inilah menurut pendapat kami salah
safu sendi dari negara jang setiap saat dapat merubuhkan negara
jang berdiri diatasnja.

Baliklah sedjarah-sedjarah selama kem.erdekaa.n ini. Baru 3 bulan
sesudah proklamasi, jakni pada tanggal 14 Nopember tahun 1945,
dengan memakai dasar ,,Kedaulatan Rakjat" dan ,,Kerakjatan" orang
merubah susunan pemerintah dari Presidentil Kabinet mendjadi Par-
lementer Kabinet, jang sampai sekarang akibat-akibatnja sedang kita
rasai.
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Kemudian 2 bulan sesudah itu, jaitu permulaan bulan Djanuarr
tahun 1946, orang dengan mempergunakan dasar ,,Kedaulatan Rak-
jat" membentuk diluar pemerintahan sebuah badan jang bernama
,,Persatuan Perdjuangan", jang membuat program perdjuangan ber-
lainan dengan program perdjuangan jang dibuat pemerintah. Maka
tersebab hal itu timbullah pertentangan-pertentangan dalam masjara-
kat jang hebat, jang sampai sekarang masih terasa dan belum hitang
perihnja.

Pada bulan September tahun 1948 meletus pula peristiwa Madi-
un, djuga mempergunakan dasar ,,Kedaulatan Rakjat", karena rakjat
katanja mengehendaki begitu.

Sementara itu Belanda didaerah-daerah jang dikuasainja mendi-
rikan pula negara-negara sampai 16 buah, jang dikatakannja berda-
sarkan kemauan dan ,,Kedaulatan Rakjat" djuga.
_ Sesudah penjerahan kedaulatan terdjadilah peristiwa-peristiwa
Oktober, peristiwa Dewan Banteng, Dewan Gadjah, Dewan Garuda
dan lain-lain jang kesemuanja dilantjarkan menurut dasar Kedau-
latan Rakjat jang termaktub dalam Pantja Sila itu.

Saudara Ketua, begitulah fakta-fakta jang kita alami sampai de.
wasa ini jang menggontjangkan sendi-sendi kehidupan negara. HaI
ini sudah diakui dan sudah diinsjafi oleh pemimpin-pemimpin, se-
hingga timbul pula idee baru, jang terkenal jaitu ,,Demokrasi ierpim-
pi!", denga! bermatjam-matjam tafsiran, sehingga kabur dan tidak
pula dapat dipedomani.

Saudara Ketua, disamping itu, sebagai sudah sama-sama dimak-
lumi, rakjat atau masjarakat tidak selalu normal. Mereka sewaktu-
waktu bisa dihinggapi demoralisasi atau krisis achlak. Sesuatu bangsa
bisa dihinggapi krisis achlak, atau dihinggapi wabah ,,influenza" dan
lan-lain tersebab faktor-faktor jang terdjadi disekitarnja.

Kalau Kedaulatan Rakjat itu dipakai sepenuhnja untuk mendjadi
sumber hukum dalam negara, bagaimana djadinja negara kita ini,
kalau pemegang-pennegang Kedaulatan Rakjat jang membuat hukum
itu berada dalam keadaan krisis achlak?

Tentu sadjalah hukum-hukum jang dibuatnja adalah hukum-hu-
kum jang ,,tjentang-prenang" jang akan mengakibatkan heboh dida-
lam masjarakat.'

Ada orang mengatakan bahwa Demokrasi atau Kedaulatan Rakjat
jang dipakai sampai sekarang ini tidak tjotjok dengan kepribadian
Bangsa Indonesia, jang tjotjok ialah ,,Demokrasi Terpimpin".

Ada orang mentafsirkan ,,Demokrasi Terpimpin" itu dengan
,,working tlemocracy", jaitu ,,Demokrasi kerdja" untuk merealisasi
masjarakat adil dan makmur, menudju masjarakat sosialisme".

Ada lag.i orang menafsirkan ,,Demokrasi Terpimpin" itu bahwa
itu adalah demokrasi dimana tugas-tugas Parlemen sewaktu-waktu
boleh dioper oleh Dewan Nasional.

Disamping itu pula ada orimg berkata: ,,baiklah", kita terima
,.Demokrasi TerpimpiD", akah tetapi siapa dan partai jang mana jang
akan memimpin dan siapa atau partai apa jang akan melaksanakan,
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apak-ah pemimpinnja partai jang berdasarkan Nasional, ataukah Ko-
munis, ataukah jang berdasarkan Islam?

Djawaban atas soal itu sampai sa,at ini belum ada.
uhatlah saudara Ketua, kaburnja ,,Kedaulatan Rakjat" atau

,,Kerakjatal:: ialg ada _di4alam Pantja sila, sekurangnja kitau tidak
akan berlebih-Iebihan, bqhwa seakanlqkan pantja sila kita sekarang
merupakan satu ,,mythe", dongeng ,,kuno" jang hanja enak untu[
didengar, tetapi sukar untuk dipraktekkan.

saudara Ketua, kalau saudara Ketua atau sidang Konstituante
ini. b.ertapj-a kepala lal_a: ,,Kalau begitu apa jang seb-aik-baiknja di
p-a_k?i untuk mendjadi DTar Ne_g_ara't, mafa sila-menojawab d6ngan
Ird.?\ r.agu-ragu, bahwa Dasar Negara Republik Indonesia jang "se-

l+\-lt-tnja unt_uk_Bangsa_Indoneiia sekaiang ini ialah Islam,"jang
telah dianut oleh Bangsa Indonesia sedari ailu.

Dalildalil untuk pendapat ini adalah kenjataan-kenjataan:1. Frtjr_t di Indonesil adalah orang Timur jairg beragahi d"n re-
banjakan mereka itu beragama Islam. -

90% atau lebih rakjat Indonesia beragama Islam.
walaupu_n dalam, kenjataannja_ ada mereka jang masuk partai
iang berhaluan Nasio_nal, sosialis, Komunis alau-lain-lain, ietapi
kenjata-an- pula. dan diakui pura oleh,partai-partai jang bersang-
kutan, bahwa dalam partai-partai.gja banjak brang-6raig beraga-
ma dan jang mendjalankan sjari'at Islam.
Itu adalah satu bukti bahwa mereka adalah umat Islam, walau-
pun.merekg qg-masr*i partai lain dengan tudjuan-tudjuan chu-
sus jang ada diluar lingkungan agama.

-I{ndang-undang Das-ar iang a}an kita buat atau negara jang akan
kita t_egakkan haruslah memberi kepuasan rochanidan-djismani
kepada _wqrga-nggara terutama jang terbanjak diantara inereka,
karena kalau tidak begitu sifatnja maka negara itu bukan men-
djadi.,,nikmat", tetapi akan mendjadi ,,laknat" bagi warga-ne-
garanja.

2. Islam- jang dianut oleh sebahagian besar rakjat Indonesia, bu-
kanlah semata-mata ,,ibadat', dan ,,pengabdiair', kepada T\rhan
sadja, tetapi Islam itu ialah ,,ibadatt' dan ,,sjari'at'i atau lebih
l.grt,,agqTa" dan,,Peraturan-peraturan hidrip',.

. Djadi, sudah selajaknja ;dan sbpatutnja, bahlia hukum-hukumjalg akan didjalankan didalam Negafa Indonesia ialah hukurn-hukum
Islam.

Hal ini tidak akan dapat ditjapai kalau Dasar Negara tidak Islam.
. .. setiap o_{alq Islam wadjib mendjalankan huktin-hukum lstam,
baik untuk dirinja dan maupun untuli masjarakat sekelili"g"ia. 

-x.-
l-au t$a$ begitu maka mereka dianggap pendurhaka terhad.-p .g"*,
dan Ttihannja.

Tuhan Allah telah berkata didalam eur,an jang bunjinja be-gini:

i is,a, 7 4r.rtt in, J'j\ v, ftl *
(= (t =;$U')
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Artinja: ,,dan barangsiapa jang tidak mengambil hukum sebagai hu-
kgry jang oiturunkan Allah, maka orang itulah pendurha-
ka" (lihat surat al Maidah: 47).

Didalam Qur'an ajat jang lain tersebut begini:

,t;;; rt;{4 il$,;'J;t\
(=.o=r[J,)

Artinja: ,,Tidak! Demi Allah, mereka belum beriman, kalau belum
mengangkat Engkau, hei Muhammad, untuk mendjadi ha-
kim dalam sesuatu jang diperbantahkan mereka" (lihat

surat An Nisa: 65).
Saudara Ketua, ajat ini harus diinsjafi, bukan sadja oleh Umat

Islam jang tergabung didalam partaipartai Islam, tetapi djuga oleh
Umat Islam jang berada dalam partai jang titiak berdasarkan Islam.

Kekuatan suruhan ini sama, baik oleh Umat Islam jang berpar-
tai atau Umat Islam jang tidak berpartai. Seluruh mereka diwadjib-
kan menegakkan hukum Islam ditengah-tengah masjarakat.

Saudara Ketua!
3. Islam itu bagi Bangsa Indonesia jang terbanjak, bukan lagi se-

mata-mata agama, tetapi sudah mendjadi adat istiadat jang la-
zim dan jang berlaku didalam pergaulan hidup mereka sepan-
djang hari.
Djadi boleh dikatakan bahwa Islam itu sudah mendjadi sendi

nasional jang utama.
tihatlah Rakjat Indonesia jang sedang melakukan adat-istiadat

perkawinan, lihatlah rakjat Indonesia jang sedang melakukan adat-
istiadat membawa turun mandi anak, Uhatlah rakjat Indonesia jang
sedang melakukan upatjara kematian, maka ternjatalah bahwa Islam
itu sudah mendjadi adat bagi mereka, tegasnja sudah mendjadi ke-
budajaan jang hidup.

Dapatlah kita menegakkan hukum ditengah-tengah masjarakat,
kalau hukum-hukum itu sendiri tidak mempunjai ,,rechtsbasis" di-
tengah-tengah masjarakat. Hal itu adalah ibarat rirmah jang tidak
mempunjai sendi jang pasti tidak dapat tegak.

Menurut analisa kami, bahwa kekatjauan-kekatjauan jang di-
alami negara kita sekarang adalah tersebab karena sebahagian Un-
dang-undang dan peraturan-peraturan jang dibuat tidak selaras de-
ngan djiwa rakjat. Undang-undang dan peraturan-peraturan dibuat
berdasarkan penjelidikan atau pengetahuan diatas medja sadja.

Saja tegaskan Saudara Ketua, bahwa Negara berdasarkan Is-
lamlah jang sesuai dengan djiwa kebanjakan rakjat di Indonesia ini.

Ada orang jang masih sangsi dan bertanja-tanja didalam hati,
jakni apakah didalam Islam itu tjukup a.da dasar-dasar hukum jang
akan dipakai untuk mendirikan negara, baik didalam politik, mau-
pun didalam Ekonomi dan Sosial?

Saja djawab dengan djelas: adal
Dalam hukum ketata-negaraan maka pemerintahan didalam Is-

lam adalah berdasarkan ,,hikmat Musjawarah".
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Garis-garis dasar dari hukum politik sudah ada, sudah diberikan
Tuhan jang mendjadikan alam semesta, jang tidak bisa salah dan
tak bisa lupa, tetapi dalam soal-soal detail, atau soal pelaksanaan
maka semuanja itu diserahkan kepada kebidjaksanaan musjawarah.

Tuhan Allah berfirman:

(=vn , rsty!,) 'i6.'6r; 
f;;

Artinja: ,,o-rang-orang jang baik ialah orang-orang jang urusan me-
reka dipermusjawaratkan antara mereki'- (Surat as Sju-
ra: B8).

.De-TBll Bgppertratikan batas-batasnja, maka,,Demokrasi parle-
m_ggter" dipudjikan didalam pemerintalian berdaJarkan Islam dan
,,diktator" sangat ditjela.

. Js.lam mengehendaki kemerdekaan lahir bathin, menolak pen-
djadjahan dan penindasan manusia atas manusia, dengan bentuk'apa
djugapun.

Islam memberi pengha_rgqan jang sama antara rvanita dan pria,
dengan tjatata! bahwa perbedaar sifat dan bakat harus dapat pula
membaw-a peTbagian 

-tugas dilapangan masing-masing.
saudara Ketua, ada lagi soal jang sekaran! masih" mendjadi tan-

da tanja_bagi setengah orang, jaitu:-
4. Apakah didalam negara berdasarkan Islam itu ada kebebasan

untuk menganut paham agama atau ideologi lain?
Saja djawab dengan tegas dan tidak ragu--ragu: Ada!

. Islam mer,rghormati ideologi atau agami lain, Islam mendjanrin
kemerdekaan beragama dan mmganut -paham lain.

Tuhan Allah telah befirman:

.(=tol=;;J,;

Artinja: ,,tidak ada paksaan dalam agama, jang baik dan jang dja-
hat sudah njata" (Lihat surat Ai Biqqah: 2b6):

saudara Ketua, hal ini pellu diperdjelas, karena dalam soal ini
banjak _orang salah meugerti atau s-engadja disalah-mengertikan.

Kalau dilihat,sedjarah sedari dulu, belum ada kedapatan orang-
orang-Islam jang berkuasa jang memaksa orang lain dalbm soal aga-
ma ini. Agama siapa djugapun bebas didalam Negara Islam, asal aga-
ma itu tidak dipakai sebagai alat permusuhan.

Dan sekarang, Saudara-saudara boleh melihat, di Jordania, dima-
na njata-njata dalam Urrdang-undang Dasarnja disebutkan ,,negara
Islam", tetapi toch orang-orang Kristen dan geredja-geredja Kriiten
berdjalan lantjar, tidak kurang suatu apa.

_ Setiap tahun sampai sekarang ini kira-kira 10.000 orang Kristen
dari seluruh dunia datang ke Palestina dalam hari Natal.

.Apakah itu tidak suatu toleransi jang setinggi-tingginja jang tii.
perlihatkan oleh Umat Islam jang berkuasa disana?

"t1 a:.r:),,._i; .,I, i; i!,t
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^ _Mungkin ada orang bertanja, atau mungkin ada ,,interupsi" dari
saudara-saudara kepadlsaja, bagaimana itu dengan prakteli-praktek
Darul Islam (D.I.) dan Tentara Islam Indonesia tf.t.t.lt
_-- _D.ngan tegas saja djawab, bahwa semuanja itu berlaku tidak
didalam nggqa berdasarkan Islam, melainkan didalam Negara ,,pan-tja sila". Kalau negara bertukar dari negara Pantja Sili mend.iadi
negara_ berdasarkan. Islam, maka hal itu pasti tidtk akan terdjadi
samasekali.

saudara Ketua jang terhormat, baru-baru ini presiden kita Bung
Karno berkata di Larantuka Endeh, bahwa apabila Republik Indonei-
sia masih berdasarkan pantja sila maka umit Katholiik akan mel+
kukan ibadat agamanja sebebas-bebasnja.

Yes, benarlah utjapan hesiden kita itu!
. _Disini saja tambahkan, bahwa kalau Negara Republik Indonesia
berdasarkan Islam maka orang-orang Katholiek akan-lebih bebas lagi
mendjalanrran. agamanja, iebih- bebal dari ketika didalam o"g"ti b.?-
dasarkan Pantja sila,_ karena ,,toleransi" umat Islam dan ftama Is-
lam terhadap Kaum Katholiek sudah sama-sama dikenal. -

_Sajg tambah lagi disini mengatakan bahwa kalau negara ini ma-
silr berdasarkan ,,lgntl-" sila", bukan sadja Agama Islarn-dapat diru-qitT banjak-baliak, larena hukum-hulium lsram tidak derdjatan
diantara- pemelgknja, djuga agama-agama lain dapat dirugikan, tr-
rena hukum-hukum. agamanja toch tidak berdjalan djuga-ditengah-
tengah masjarakatnja.

.p.i{a$m _negara berdasarkan Pantja Sila ini, semua hukum aga-
ma tidak berdj?Ian, tetapi didalam negiara berdasarkan Islam, semir"
hukum agama boleh beidjalan dikalangan penganutnja.

saudara Ketua. aca orang mengatakan bahwa hukum-hukum
Islam itu fasis tak mengenal [asihan.

saiqng s-ekali_orang_ jang berkata ini tidak mendalami peladjar-
an sendisendi hukum dalam Negara Islam.

Didalam Islam sendiri hukum itu ialah:

tbl;-;t')
Artinja: ,,Tidaklah boleh mernberi mudlarat dan tidak oleh mem-

balas kemudlaratan".

_ De_!,Ban kata-kata lain, semua jang membawa kemudharatan ticlak
boleh dilakukan

- Tjob_alah saudara bandingkan huhum didaram Islam dibanding
dengan dunia modern sekarang.

Didalam Islam sekalian orang tawanan tidak boleh disiksa.
_ Didalam negara jang modern sekarang, orang tawanan dihukum

sebagai pendjahat-pendjahat perang.
Didalam negara modern sekarang orang-orang ada jang dilistrik

jaitu dibunuh dengan listrik, sebagai keadiannja-dengan flosenberg
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dan isteinja di Amerika dan buangan di Siberia bekerdja berat se-

Ep" _hi9op, akan tetapi didalam Islam hanja potong tangan sadja.
tanaheh jang kedjam dan manakah jang fasis?

Alhasil, didalam masjarakat negara Isram terdapailah masjara-
tat ieng lnngasih dan penjajang.

(= ro ='!-- ) j*Lj;rL;"iN
Negara jang aman makmur diridlai oleh Allah subhanahu wa Ta-

'ala, oleh karena itu marilah saudara Ketua, kita tegakkan hukum.
hukum Islam ditengah-tengah masjarakat dan didirikln negara ber-
dasarkan Islam jang sempurna di Indonesia ini.

saudara Ketua,_pada penutupan uraian ini ingin kami menjam-
paikan seruan kepada saudara-saudara Anggota, jang dalam t<e;it<in-
annja mengakui adanja Tuhan Jang Maha Esa, teiapi pada waktu
ini masih belum bersedia untuk menuruti adjaran daii liepertjajaan
jang hakiki itu.

- -_ {"ri pertiaja dan malah diakui sendiri oleh jang bersangkutan
baik berupa amal maupun berupa perkataannja, b-atru'a saudaia-sau-
9*"_ itu walaupun tidak bergabung dalam sitah satu partai Islam
Saudara-saudara itu masih tetap mejakini akan kebena-ran adjaran
IsJgm, ketinggian hikmat dan undang-undang jang ada dalam lilam,
adjalan-adjaran mana harus dituruti untuk pertrambaan kepada Tu-
han Jang Maha Esa.

seruan ini kami tudjukan kepada Anggota jang terhormat, jang
kejakinannja mengakui Islam sebagai agamanja, walaupun tergabung
dalam fraksi apapun.

sebagai seorang Muslimin, silakan saudara kembali kepada adjar-
an agama jakni menegakkan hukum-hukum T\rhan dalam negara liita
ini.

sebagai seorang Muslimin saja sungguh-sungguh merasa ketjewa
bahwa diantara Anggota jang,mengaku beragama Islam walaupun
Fl?- abangan, mau pula menlhalangi terlaksananja hukum-hukum
Tuhan dalam negara kita ini.

_ Ingatlah saudara-saudara, bahwa pertanggungan-djau'ab kita bu-
kanlah hanja terbatas dalam Gedung Konstituanie ini, atau selama
hidup sadja, tetapi lebih dari itu, setiap perbuatan dan usaha kita
menurut kejakinan agama harus dan mesti kita pertanggung-djawab-
kan nanti dimuka Rabbul Djalil.

Demikianlah _seruan kami, chusus kami tud-iukan kepada sau-
dara-saudara Muslimin jang oreh Tuhan ditakdirkan mendSrai Ang-
gota Konstituante.

Begitulah Saudara Ketua pendirian Fraksi kami, Fraksi partai
Islam Persatuan Tarbijah Islamijah (perti) terima kasih.

Wassalamu'alaikum rryarahmatullahi wabarakatuh.

brr,
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Ketua: saja persilakan jang terhormat saudara Asmara Hadi.

Asmara Hadi: Saudara Ketua dan Saudara-saudara Anggota Kon-
stituante jang terhormat, sebagaimana lajaknja sajapun atas nama
Fraksi saja mengutjapkan terima kasih banjak-banjak-kepada Panitia
Prcrsiapan Konstitusi dan kepada saudara-saudara pegawai-pegawai
Konstituante jang oleh kerdjasama mereka telah memperlengkapi ki-
ta dengan bahan-bahan bagi perundingan kita dalam sidang Pleno
ketiga ini.

Dalam Babak Pertama ini saja semata-mata akan memusatkan
perhatian dan pembitjaraan kepada laporan Panitia Persiapan Kon-
stitusi, kepada bahan-bahan jang telah diberikannja, sebab hanja de-
ngan tjara begini kita akan bisa naik sebagai spiral ketaraf demi
_taraf sehingga sampai kepada taraf terachir, taraf penjelesaian, se-

!,agaimana jang diharapkan oleh Ketua kita jang bidJakiana dan bu-
diman jakni Saudara Wilopo dan sebagaimana ajuga- ada diinginkan
oleh kita sendiri.

Saudara Ketua dan Saudara-saudara Anggota-anggota Konstitu-
an-te_ jang terhormat, sebelum pembitjaraan -tentang- Dasar Negara
ini dimulai, terdengar banjak suara bait oiaalam Konstituante mau-
pun diluar Konstituante bahwa soal ini, soal Dasar Negara ini ada-
lah soal jang terberat. Soal jang amat lembut, jang amat mutiah
membangkitkan sentimen, kata orang. Kalau kita hanjl ingat kepada
apa jang memisahkan kita, kepada 

-apa jang membedakan tita, te-
Paga-apa iang mendjauhkan kita, memang soat ini adalah amat sukar.
!.!"! fp-a jang kita ingat selalu, itu pulalah jang akan kita djumpai.
rni adalah hukum psychologie, jang dibenarkin oteh pengalaman.-

Tetapi kalau kita memusatkan perhatian kita kepada apa jang
mempersatukan kita, kepada apa jang menghubungkan kita, kepada
apa jang mempertemukan kita, kalau kita ingat akin nasib kita Jang
sama dalam pendjadjahan Belanda, dalam pendiaaiahan Djepang, da-
lam masa revolusi bersendjata, kalau kita ingai bahwa meiklpun apa
djua jang memisahkan kita, kita ini tetaplah sedarah dan iedaging
karena sama-sama putera dan puteri dari lbu. jang satu jakni Ibu
Indonesia. Kalau kita ingat akin kurban dan t5atii dari lahlawan-pahlawan kita jang iidta peringati beberapa hari jang lewat, kalau
kita ingat bahwa Konstitusi jang sedang kita susun dan harus kita
selesaikan adalah untuk rakjat kita iang satu dan sama kernginan-
nja jakni bermakanan jang tjukup dan sehat, berpakaian jang tju-
kup,dan lajak, berperumahan jang lajak dan sehat, dapat memberi
pendi$.fkan dan peladjaran kepada anak-anaknja, sehingga mereka
itu djadi kebanggaan orang tua-orang tuanja, mempunjaiTemerdeka-
an dan kesempatan memperkembangkan djasmanl dan rochaninja,
kalau kita ingat bahwa Konstitusi jang secang kita susun dan harus
kita selesaikan adalah untuk kebahagian rakjat lahir dan bathin.
Kalau kita dalam pembitjaraan-pembitjaraan dan perundingan-perurr-
dingan kita tetap herpedoman kepada Ratio, kepada Redb, liepada
Budi, - sebab ilham sukar diperoleh ditempat begini dan wahju
adalah hanja untuk nabinabi dan rasul-rasul -, maka saja pertjaja
djuga pembitjaaran tentang Dasar ini akan berdjalan lantjar-seperti
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pembitjaraan tentang wilajah dan bahasa. Saja pertjaja tidak akan
ada dada jang meledak, seperti jang dikuatirkan oleh Saudara Mr
Kasman siang tadi.

Bagi dua hati jang memang sesungguhnja ingin bersatu tidaklah
ada gunung jang terlalu tinggi sehingga tidak bisa didaki sampai ke-
puntjak, tidaklah ada lautan jang terlalu luas sehingga tidak bisa
dilajari sehingga sampai ke pantai, tidak ada kesukaran jang terlalu
besar- sehingga tidak bisa diselesaikan dengan tjara damai. Dan kita
jang berkumpul disini bukanlah dua hati jang ingin bersatu, malah
bukan pula empat ratus hati jang ingin bersatu, melainkan kita ini
dalam hakekatnja adalah delapan puluh djuta hati jang ingin bersatu.

saudara Ketua dan saudara-saudara Anggota-anggota Konstitu-
ante jang _terhormat. Gerakan Pembela Pantja sita (G.p.p.s.) selalu
berusaha dan selalu akan berusaha memperk-etjil soal jang dianggap
merhperbedakan kita dan selalu berusaha dan akan b-erulaha mem.
perbesar apa jang_bisa nr.empersatukan kita. sesuai dengan pendirian
irylg\r dengan langslrng dan segera Gerakan pembera pantja sila
(G.P.P.S.) menjatakan dicini bahwa dalam hal Dasar Negara ini xita
tidak menghadapi tiga pendapat jang berlawanan sebagaimana ada di-
katakan orang, melainkan dua pendapat jang disamping banjak titik-
temunja masih menundjukkan perbedaan-perbedaan disana-sini. rita
mengladaqi dua pendapat jang masih berbeda, tetapi tidak bisa di-
pisahkan. I^*g kita hadapi ialrh: Islamkah atau Pantj,a silakah jang
akan kita tjantumkan sebagai Dasar Negara dalam Mukaddimah Kon-
stitusi nanti?

Gerakan Pembela Pantja sila (G.P.P.S.) menghormati pendapat
kesatu jang berbunji bahwa Dasar Negara adalah sosiat-Ekonomi.
Qari lampiran jang disertakan pada laporan dari panitia persiapan
Konstitusi itu, dapatlah kita ketahui bahwa pendapat kesatu itu- di
adjukan dan dipertahankan oleh Fraksi Murba Pembela proklamasi
tMurba). saja pudji tjara Fraksi Partai Murba Pembela proklamasi

lMulba) men-gadjukan 9q mem-pertahankan pendapatnja. Tangkas
dan keras dalam mengadjukan. ulet dan tiat dalam mempertahanlan,
tetapi dalam hal ini saja rasa Fraksi Murba Pembela proklamasi
(Murba) agak keplesed dan melesed.

untuk meredakan perasaan marah jang mungkin kini sedang
naik dalam dada Saudara soedijono, saja hendak njitakan disini bah-
ya apa jang dinjatakan oleh Fraksi Murba pembela proklamasi (Mur-
ba) itu tidak salah., Apq jang dinjatakannja itu benar. Tetapi bukan
apa i1rg diminta_ oleh sidang Pleno Konstituante kedua ke]lada pa-
glia relgiapan Konstitusi dan bukan apa jang harus didjaivab oteh
Sidang Pleno ketiga sekarang ini.

saja dapat membenarkan bahwa Dasar suatu Negara, malah Da-
sar setiap Negara adalah sosial-Ekonomi daiam makni, bahwa negara
sebagai satu perumahan llerdiri itiatas susunan ekonomi dan sdsial
-sebagai fundamentnja. Dan kalau susunan ekonomi dan sosial itu
berubah maka turut _b.rylqtt pulalah negara itu. Ini adalah gemi aari
_adigan Karl Marx dan Friedlich Engefi bahwa negara derigan.sega-
Ia undang-undangnja ditentukan oleli- susunan ekoiomi darisuiunin
sosial, ditentukan oleh tehnik dan tjara produksi dan hubungan-rru-

Risalah Resmi
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bungan sosial. Tetapi kalau kita dalam sidang pleno ini berbitjara
tentan_g pasar Neg4ra maka jang dimaksud bukanrah seperti apa
jang dinjatakan oleh Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba) iiu.
jang_ dimaksud ialah sosial-filosofi bagi negara kita atau politikal-fi-
losofi bagi negara kita.

Bukan ideologi, melainkan sosial-Ekonomilah jang djadi Dasar
Negara kata Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba).-Ini benar,
sedjak dalam sedjarah timbul negara maka negara itu selalulah tum-
buh diatas susunan sosial-Ekonomi. Tetapi karena susunan sosial-
Ekonomi itu selalu berubah, maka kita harus bertanja susunan so-
sial-Ekonomi jang bagaimana dan mengapa susunan isosial-Ekonomi
jang demikian? untuk mendjawab kedua- pertanjaan itu diperlukan
susunan pikiran jang bersifat sosial-filosifis atau- politikat-filosifis.
- Memang benar apa jang dikatakan Fraksi Murba Pembela Pro-
klamasi (Murba), ideologi tidat< menentukan bentuk dan isi sosial-
pttopom!, melainkan sosial-Ekonomilah jang menentukan bentuk dan
isi ideologi, Tetapi untuk menerangkan sosial-Ekonomi jang bagai-
mqla jang kita kehendaki tidaklah bisa kita berlepas dari suatu filo-
sofi atau suatu ideologi. Kalau kita setudju akan iusunan Sosial-Eko-
nomi borcljuis maka didalam otak kita beidirilah filsuf-filsuf bordjuis
jang besar seperti misalnja Montesqieu, Rousseau, Voltaire, Adam
smith dan lain-lain lagi. Kalau kita mengehendaki susunan ekonomi'sosialis maka bangunlah dalam pikiran kita Plato, Thomas, Morus,
,Robert Owen, Proudhon, Fourier, Ferdinand Lassale, Karl Marx.
Friedrich Engels. Kautsky, Max Adler, Lenin, Rosa Luxemburg dan
berpuluh'pulgh nama lagi jang satu demi satu adalah pemikir di-
lapangan politik sosial-Ekonomi. Dan karena sekarang aitam aliran
s-osialisme ada pula tjalang religieus sosialisnie makfdalam menga-
djukan atau mempertahankan susunan Sosial-Ekonomi sosialis tidtk-
Iah bisa kita mendjauhkan diri dari beberapa filosofi jang berdasar-
kan agama-agama.

PiaAi lqrus kita berikan suatu sosial filosofi atau politikal filo-
sofi kalau kita ditanjai tentang Dasar Negara, sekurairg-kurangnja
nama suatu sosial-filosofi atau politikal-filosofi dan tidak 6isa dengan
muka jang angker berkata, Dasar Negara adalah sosiat-Ekonomi.

saudara Ketua dan saudara-saudara Anggota-anggota jang ter-
lrormat, karena saudara dari Fraksi Murba peir-bela pr-dtitamasi "(Mur-

!a) lidak -menjatakan sosial filosofi atau politikal filosofi apa jang
dikehendal.ini" sebagai _D1sqr Negara kita maka menurut pbndipa-t
gja kitg kini menghadapi hanja dua pendapat Islamkah 

- 
atauliah

Pantja silakah jang akan kita tjantumkan daDm Mukaddimah Kon-
stitusi sebagai Dasar Negara. Itlalah saudara dari Fraksi Murba pem-
bela Proklamasipun Qlurbay berkata bahwa dia tidak a priori meno-
ptr.ataq _menjokong Pantia s_ila atau Islam. Djadi seberiarnja djuga
Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba) menghadapi hanSa "oia
pendapat, Islam atau Pantja Sila.

saudara Ketua dan saudara-saudara Anggota-anggota jang ter-
hormat, sampailah -kini _ 

saja diambang pintu- pembitJiraari te"ntang
pendapat kedua, iakni jang mengehendaki Islam sebagai Dasar Ne-
gara. Dalam Babak ini saja akan ekonomis'akan menghemat tenaga
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untuk menghadapi Babak Kedua, setelah mendengar pendjelasan-
pend_jelarliang. Iebih_ djelas dari gem-bo1g-gernbon! lst.* ;ang ha-dir disint retap.i.sebelum saja melangkahldrus saii teuitr &urfi t.-
Lanen dan kekiri..menjampaikan permintaatr maaf djikt setiiani,
pendapat saja nanti agak_ berlawanin dengan argumen-argumen jang
menlgkong pendapat kedua, jang menge[endak-i Islam i.rriri"nr_
sar Negara.

saudara-saudara kaum Muslimin dan Muslimat jang hadir disini.
J"pg berbitjara disini bukanlah seorang_Nasrani atari se-oranEbiaui.,hran seorang Animis atau seorang A-theis, melaink;;;;?"s ir"gsering dlusa -sembahjang seljara rFlam_ dan berpuasa setjar" "Irir*,
Fgrang jrug kadang-kadang bisa {juga basah malanja orefi r.enaru"n
!$au yaeTdengar azan beialun disendlakala, atau'diwaktu sulurr,
dibawah sinar bintang-bintang pagi.

Empat bells argumen menjokong pendapat kedua. saja amat
menjesal tidak bisa memberikan ngrletua;uan-saja kepada y'enoapat
kedua, bukan karena salah keempat belai atgumln itri. gukln kare-na saja tidak setudju kepada alaian-alasan itl sendiri. pada ;;;-_nja saja bisa-merrerimanja. Tetapi karena argumen-argumen itu tidak
chusus bersifat lll.T, tidak sp_gs,irig Islam. .dlasan-alaian itu bisa dju-ga-diturunkan, disariing atau didistilir, atau di ,,derive'' aaii 

"oi.r""-adjaran lain, baik ldjaran-adjaran sekular tfaiiinii"rrl "t""p"il O".i
ag-ama-agama lain., ?"1 lagi argumen-argumen itu sesungguhnja le-bih banjak bersifat keinginan altau d5andii.
_ - sai? mglai den_gan tras atau inti _daripada alasan-alasan itu, jang
berbunji: ,,Dalam Islam sudah tersedia hukum-hukum atau 

"iorrrr-atur3n- jang sempurna- tentang masarah kebangsaan, pritcemanuiia-
an, kebebasan agama, keadilan sosial dalam seirua iuiunrn *iqr-
rakat".

- - 
B-agi golongan Islam sumber jang ter.tinggi ialah eur,an. sajaakui dengan terus terang, _pengetahuan saja te-ntang isi dan rn"tn,

Qur'an adalah kurang sek-ali. sa;a tioat< _m6ngerti uitrasa errn, J.rgse_pandjang kala saudara Hamka bukan bahasa asing itu. Tetapi la:i
3{ merypunjai tiga terdjemahan eur'an, dalam bahasa Belanda dan
bahasa rnggeris. Dalam waktu-waktu senggang atau dimalam sepisering saja membatjanja. Dan memang, ad'i aidatamnj" u.girn-t A-an jang- amat mengharukan, 

. 
jang 

. 
*{p!yr! saja semesra-mesranjarrcrrsa bahwa apapun djua jang- terdjadi dalam dunia dan daiimhitlup TJ? persoonliik, me.skipun-.banjai< derita ar" i"ot,-*.rtipu"

setiap hidup dinanti mati, meskipun tidak adi senjum' tanpa 
-ai,

mata. namun dunia ini indah dan hidup ini nikmat dan oitenglh du-nia rlim4la Hidup-bermain dengan uaut saia-aengan semesra-mesra-
lja dap1t. mengqtifpkq Alhamdulilrah,-.seg3la prio5ipuoi" a* -iju-
kur adalah untukMu, Tuhan jang menhjaa'itin -semesta 

alam.
__ 

Tetapi kalau orang berkata bahwa didalam eur,an itu sudah ter-sedia semua aturan.i"ng sempurna untuk *.*.nuhi ,"grr"-r..p.rir_* q"ri_segala masjara[at, sekali lagi, segala keperluan" airi-Grr,me-sjarakat, maka .dengan amat meijesar-sqja ti-oar rii"--u'giRuti
pendapat itu meskipun saja tetap akair metnri.rr-Qu.,rn s.ligrirrtu
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dari djalan-djalan, saja tekankan: satu dari djalan-djalan, untuk sam-
pai kepada Tuhan.

Memang didalam Qur'an ada banjak ajat-ajat jang bisa dipakai
sebagai petundjuk bagi beberapa lapangan dimasjarakat. Didalarnnja
misalnja dengan tegas ada dikalamkan, dalam agama tidak ada pak-
saan.

Dari ajat ini bisa kita turunkan, atau kita distilir satu peraturan
atau undang-undang jang mendjamin kebebasan beragama.- Ada lagi
ajat-ajat jang menerangkan siapa jang boleh kita kawini dan siapa
jang tidak, bagaimana tjaranja bertjerai. Dari ajat-ajat ini bisa kita
turunkan atau distilir peraturan atau undang-undang perkawinan.
Ada lagi ajat jang mengatakan bahwa Tuhan mentjiptakan umat ma-
nusia itu berkaum-kaum atau bergolong-golong supaja mereka kenal-
mengenal. Dari ajat itu, dengan sedikit memeras otak bisa kita tu-
runkan atau distilir hukum antara bangsaJba4gsa. Saudara Moha-
mat Natsir jang saja hormati pada Selasa malam mendistilir patrio-
tisme dari ajat itu. Dari ajat jang mewadjibkan zakat bisa kita tu-
runkan atau distilir undang-undang untuk meringankan nasib kaum
melarat. Dari ajat jang melarang riba dan menghalalkan dagang bisa
kita turunkan atau distilir undang:undang perdagangan. Tetapi ajat-
ajat jang saja sebutkan itu hanjalah petundjuk-petundjuk umum dan
bukan peraturan-peraturan atau undang-undang jang sempurna.

Supaja pentundjuk-petundjuk itu bisa djadi aturan-aturan atau
undang-undang jang berlaku dalam suatu negara, lebih dulu ajat-ajat
itu harus diberi interpretasi. Tjara interpretasi itu banjak bergantung
kepada ketjerdasan otak kepada millieu, kepada masjarakat,-kepada
tempat dalam susunan ekonomi dan sosial.

Saudara Ketua dan Saudara-saudara Anggota-anggota jang ter-
hormat, sebagaimana tadi saja katakan, saja djundjung tinggi Qur-
'an sebagai satu diantara kitab-kitab jang menundjukkan kita djalan
supaja sampai kepada Tuhan. Tetapi maaf, Saudara muslimin dan
muslimat, kalau saja memikirkan masjarakat kita sekarang, masjara-
kat jang begitu kompleknja, jang begitu banjak belat-belitnja, begitu
banjak seluk-beluknja dan saja mentjari dalam Qur'an, petundjuk
untuk misalnja bagaimana menjelesaikan soal antara buruh dan ma-
djikan, antara kapital dan tenaga, sehingga benar-benar tertjapai ke-
bebasan dari kemiskinan, kebebasan dari eksploitasi atas manusia oleh
manusia, lenjaplah perdjuangan kelas, jang sedjak beribu-ribu tahun
membuat manusia tindas-menindas, maka saja tidak mendapat pe-
tundjuk itu, ketjuali adjaran tentang kewadjiban menunaikan zakat,
kewadjiban berbuat baik dan bermoral baik, jang meskipun itu ada-
lanr baik semua, tidak bisa dipergunakan dalam masjarakat jang
kompleks dan modern ini untuk melenjapkan pertentangan antara
kapitalis dan proletariat, untuk melenjapkan kemiskinan untuk men-
tjapai kebebasan dari eksploitasi dari manusia atas manusia, dalam
makna sesungguhnja, untuk menjusun satu masjarakat jang bebas
dari perdjuangan kelas, lenjaplah perdjuangan kelas.

O, ja ada diperintahkan dalam Qur'an: Berbuat baiklah kamu
berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan, bertolong-tolonganlah ka-
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E h Tiltrarandjuran moral jang lain. Tetapi suruh dan tjegahdie' ntlurm-anajuran moral sadja lelum peniah menolong duii",rAry suh dan tjegah dan andjuran-andluran moral itulberasalfui 1tlm elalipun. Situasi dunia setelah 2O abaa Nabi Isa lahirf,r *leh 1l abad Qu/an turun membenarkan dengan amat lan-- F f Ta iang saja katakan itq. Nabi Muhammad sa-llallahu ataihiffi hllto o arabia. Islam berkembang dan *egrh uuri p.it".
lFr ffiia rdi Arabig. .Pry ogng tentu harapkan bahda andjurin-an-qtsre Dtral jang baik itu karena berasal dari ruhan sendiri akan
!+ _ro3t pengaruhnja sehingga berbunga dengan indahnja danktuah dengan -qikmatnja ailegeritempat djundjuigan kita it; hhir,ffieertan, berdjuang, mendapat kembnanlan dan" achirnja wafat.(hag- tentunja mengharap bahwa di Arabiiitu negeri buaian Islam
trcgeri tempa-t Qur'an turun dan negeri tempat hadils tumbuh, manu-
siaoanusianja baik-baik tidak ada pentjuriin, tidak ada pertjalutan
atau perzinahan, tidak ada kemiskinan, sebab sumber t<?rka5aannja,

- dalam hal ini minjak tanah terutama sekali - diusahafair untirt<
tepentingan rakjat, karena Qur'an melarang egoisme, rakus dan ta-
mek

Tetapi !i_aq grang- iang pergi ke Mekkah dan pulang kembali,
qpng_ jang tidak buta dan tidak tuli serta rnempunjaibtat jang waras
Snaua-n b_ertjerita bahwa di negeri buaian lslam tempat -eur,an
tumn dan hadits tumbuh itu perintah-perintah Tuhan itu iidak berla-
ku dalam masjarakat. sumber kekajaan alamnja, jakni minjak tanah
terutama sekali, tidak memberi kemakmuran jarng merat-a kepada
rakjatnja._Hanja satu _golongan sadja, lebih tepat lagi hanja satri ke-
loogJ sadja jang djadi kaja raja oteh sumbei-sum6er miir5at< tanah
itu. Tentang. perzinalran_ dan pertjabulan Arabia tidak kalah dengan
negeri-n_egeri jang lain dalam kehitamannja. padahal tiap orang disa-
na membatja-Qur'an dan mengerti isinja. Masih perlukahpendjelasan-
pendjelasan_ jang- lain bahwa andjuran moral saaia mesliipun- diang-
gap dari ruhan datangnja tidak bisa membangunkan masjirakat jang
baik? !

_ ,siang tadi dengan penuh minat saja mendengarkan uraian dari
saudara Mr Kasman singodimedjo dan djadi bertambahlah pengeta-
huan faiq tentang Islam oleh uraian itu, sebagaimana pengetahuan

- saja djadi bertambah oleh uraian dari saudara Mohamao Nitsir ke-
marin malam.

saudara Ketua dan saudara-saudara Anggota Konstituante, ba-
njak atau _sedikit saudara Mr Kasman, meskipun dia sendiri tidak
tahu atau barang_k,ali sudah lupa adalah guru bagi saja dalam penge-
tahuan _lqqtqlg Islam. Ketika Saudara Mr Kasman berada di- Alge-
mene Middelbare .schoo_l (A.y.s.) Djakarta sering dia memberi peilg-
adjaran te:itang Islam_ lgpid" murid-murid sekolah Meer uitge'breirl
Lager onderwijs (MULO) Sqlg Mendjangan dan saja dengaripenuh
min_a-t 

_ 
s-erlng mengikuti kuliahnja. Djuga tulisan,lulisaniSa 'dalam

madjalah- Jong Islamieten Bond (J.I.B.) 
-seiing 

saja ikuti. Itulin sebab-
nj-a saja berkata bahwa saudara Mr Kasman-banjak atau sedikit ada-
Iah guru bagi.saja dal.am pengetahuan tentang Isiam. oleh karena itu
pulalah saja ingin minta maaf kepada saudira Mr Kasman karena
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saja dalam beberapa hal jang prinsipiil tentang masjarakat tidak se-
pendapat dengan dia.

Tadi siang banjak ajat dari Qur'an dan hadits dari Nabi jang di-
sitir oleh Saudara Mr Kasman untuk mejakinkan kepada kita bahwa
Islam dapat memberikan kepada kita suatu masjarakat seperti jang
kita tjita-tjitakan bersama. sebagai prinsip untuk menjelesaikan soal
antara buruh dan madjikan, jang dalam masjarakat modern sekarang
ini adalah soal jang amat sulit darr amat prinsipiil, Saudara Mr Kas-
Inan menjitir hadits nabi jang berbunji: ,,Bajarlah upah kepada bu-
ruhmu, sebelum keringatnja kering. Berilah pakaian pada buruhmu
seperti jang kau pakai. Berilah makanan kepada buruhmu seperti
jang kamu makan. Memang hadits itu sering dikeluarkan oleh Sau-
dara-saudara dari golongan Islam kalau mereka ditanjai bagaimana
sikap mereka dalam soal perburuhan. Saudara Ketua, saja sendiri
amat terharu oleh hadits itu. Didalam hadits ini tergambar dengan
terangnja betapa besarnja prikemanusiaan betapa mulianja hati Na-
bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hadits itu tidak bisa
dipraktekkan dalam masjarakat modern sekarang ini.

Lebih dulu sedikit koreksi. Kata buruh dalam terdjemahan hadits
itu menurut pendapat dan pendengaran saja adalah tidak tepat. Jang
dimaksud dengan buruh dalam terdjemahan itu adalah budak. Dalam
djaman Nabi Muhammad itu belum ada buruh, jang ada adalah budak.
Pengertian buruh dan perburuhan belum ada dalam djaman itu jang
ada ialah pengertian budak dan perbudakan.

Saudara Mr Kasman sebagai seorang akademicus, lebih-lebih lagi
sebagai seorang juris. tentu rnengerti betul, bahwa antara budak de-
ngan buruh ada perbedaan jang besar, perbedaan jang prinsipiil.
Budak adalah milik tuannja. Hidup dan matinja bergantung pada tu-
annja semata-mata. Tuannja bisa mendjualnia, bisa-puta membebas-
kannja. Budak itu tinggal bersama dengan tuannja dan tuannja ke-
nal persoonlijk padanja. Djadi memang bisa dipraktekkan hadits itu
dalam djaman perbudakan kalau mau. Memberinja upah sebelum ke-
ringatnja kering, bisa, sebab dia tak djauh dari tuannja. I\{ernberikan
pakaian seperti jang dipakai tuannja bisa sebab dia serumah. Mem-
berikan makanan seperti jang dimakan tuannja bisa, sebab biasanja
budak itu sendiri'jang mengurus makanan itu. Budak adalah milii,
tuannja memang bertanggung-djawab atas penghidupan budak itu
sebagaimana ia djuga merasa bertanggung-djawab atas keselamatan
miliknja jang lain seperti rumah, kuda, onta, kebon korma dan lain-
lain.

Tetapi budak dan perbudakan seperti jang kita kenal dalam dja-
nran dahulu kala itu sekarang tioak ada lagi, sekarang kita mengha-
dapi soal buruh dan perburuhan. Dan buruh bukanlah budak. Buruh
adalah manusia merdeka, althans formal. Dia bukan milik madjikan-
nja. Dia tidak mendjual dirinja kepada madjikannja. Jang dibeli ma-
djikannja hanja tenaga kerdjanja. Dan itu pun bukan untuk seumur
hidpnja, melainkan dalam djangka waktu jang tertentu. Misalnja da-
lam waktu delapan djam sehari atau lebih dari itu, atau kurang dari
itu. Setelah habis djam kerdja, buruh pulang kegubuknja dan madji
kan pulang kegedungnja dan madjikan tidak bertanggung-djawab
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atas apa-apa i+g-dilakuk-an buruh diiuar djam kerdjanja itu. Apasiburuh mau piknik, _rpr sibqruh mau nontonj 
"p" 

sibuiuh *"u tia,,r,
apa siburuh mau makan nasi goreng, jang malih apa lurutr itu-lir"paken apa tilak dengan Jrelualganjl {artiira tak adi uiri,-itu-[ur,""
qTTsan madj$annja,_ itu bukan tan-ggung-djawab madjika"nnja. iewa-qiib" -madjilal terhadap luruh. qOarati membajas dpah :ing-teiarr
{itetapkaS. .Tjukqn atau tidak tjukup itu_bukan unisan 

-ma?;ikan.

P1l p".Fajar_an.itu dalam perusihaair modern dan besar tidad dila_kukan saban hari, tetapi saban minggu atau siuin bulan.
Maaf, saudara Kasman sendiri adalah seorang pengusaha, seorang

gaptain _of industry, djika sekiranja belurn sampif teiingt<at it"; p"-
!in-g se{ikit_ seda_ng menudju ,keiingkat itu. Marilah kitr mir"tk'"r,
bahwa saudara Kasman mempunjai seribu orang buruh. rariu sau-dara Kasman mau.ryeaqrqktettan hadits nabi itu, litri-i".*tlja,yp+ kepada serikat buruh itu seberum keringat meietri i;ri";;;'*-
beri pakaian kepada.seribu buruh itu sepertl iang dipakai o16r, 

-s"u-
dara Kasman sendiri. misalnja .badju adn t3eiani wi,t seperti jang
dip*ainja. siang tadi, mem['eri mlkanan seperti jang 

-dil;krir"ii
sendiri, saja t4< tqho apa jang dimakan saudira Kaimin, tetapi 

-ien-

tunia nasi putih, 91gTg, it ln_ dan sajul jang enak a"" i.t.i,'rr,"i.
saja pertjaja, malah berani bertaruli bahw; rnenurut perhiiunsan
rnanusia, dalam tig_a_ buran Saudara Kasman sudah t rrii- *in??rodisanatorium dan dalam waktu tidak tebih dari satu tatrun-per'uia-
haannja sudah g_ulu.ng tikar. untuk membajar upah kepada nui"r, i.-belum keringat L.rittg, qika saudara Kasiiran fi"ios membaiar upahitu saban hari- Dan meski demikian ia tidak at rn 6is"-;6;.;'uhiperintah hadits itu.-Dari buruh kesatu r..piit<e-zo -rrgti"-i"-*r-sih akan melihat..tubl!,dan.wadjah j3ng bisatr oteh k.;ff64: rei.pip{da buruh keduapuluh satu din riiatis dari itu,-ir-rl"'n-*Jiil.t
tub:lh. dan wadj?\ jTg !pd4 kering dari keiingat, matah tubuh danw1dj3h. jang _qqfah beisih. Untuk riemberi pakiian seperti iane di-pakainja seldiri dan makanan jang dimakannj" t "oii,Guiiil"r.r.ig-lTr:|.e-qlt" banjak -meg8aryril uang diri dana perusahaannja,
sehrngga perusahaan itu lambat laun_pasti akan gulung tit.i, jrirssudah tentu bukan tudjuan saudara Kasman saat-menEiril inir:"

_ -Nir!" bahwa hadit:,itu,, jang bisa dilaksanakan dalam dj;mannabi Muhammad dan adalah tinda. daripada prilcemariu;i;il jrird'[._
s.q1.d-an.hati jang mulia, daram djaman kita'sekarang ini tidri'oir"didjalankan.

saudara Kasman siang_tadi mengatakan bahwa Islam mewadjib-
J<ay oyng mentjari rezeki.-Malah meigandjurkan ,op";. ofig alloi
Rj::f:f 1_ejudl.u benar dengan andjlran" itu. retapi"aoiritr"d;iamqur'an rtu satu aturan bagaimana supaja tiap orang bisa mendrp"fi.,rgFi"iq.iang tjukup, bagaiman" supila orin^g lir"-oi"ai kaia? Ketiu-
"li "+9jrttan-andjuran 

moral mesti'$u{j9i,'*oii il;ik e;f $#;_nja, tidak ada! saudara_Ketua, kat1.u kitd 
-6;tJ; 

tiog.rn-arripio"orang'orang j ang terkenal 
-sebagai - 

miljuner diduiia inij seperti-niirur-nja Morgan dan Rockefeller,_lulu tiuoui riit" ,r.""' beiairi. 
-p"0"

umumnja mereka itu sampai-keatas bukan aengan moral iarrg baik,bukan dengan tangan jang bersih, metaintran-'d.ngrn tangai j*g
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berlumuran darah, darah saingannia iang ditindasnja dalam konku-
rensi jang hebat, darah kaum buruhnja jang diperasnja. Untuk ting-
gal dalam lingkungan tanah air kita sendiri, Saudara Ketua, golong-
an daripada bangsa kita jang disebut bordjuis baru atau new comers
dalam perdagangan dan indusrti, kebanjakannja, saja ulangi dan
tekankan: kebanjakannja, djadi tidak semuanja, bukanlah sampai
kesan diatas djalan kedjudjuran dan keradjinan, melainkan dengan
menempuh djalan jang gelap jang tidak kena sinar matahari kebe-
naran dan kedjudjuran.

Andjuran-andjuran moral sadja tidak bisa membikin tiap orang
mendapat rezekinja jang apa lagi membuat orang djadi kaja. Saja
berani bertaruh Saudara natulis-notulis kita ini meskipun memeras
keringatnja sampai seperti mandi di Tjikapundung ini, meskipun dju-
djur seperti Nabi Muhammad sendiri. sehingga dapat djuga memang-
ku gelar Al Amin, tidak akan djadi kaja djika tidak nenarik lotere.
Keperluan untuk penghidupan didunia ini tidak djatuh begitu sadja
dari langit. Dalam djaman modern ini keperluan penghidupan itu
mesti dihasilkan. Untuk membikin atau menghasilkannja itu diper-
lukan alat-alat produksi. Apa seseorang itu bisa mendapat rezeki
jang tjukup apakah seseorang itu bisa djadi kaja, seperti jang dian-
djurkan oleh Islam vide Saudara Kasman ditentukan oleh pertanja-
an: punja alat-alat produksi atau tidak.

Dalam djaman sekarang dengan tegasnja kelihatan bahwa ba-
gian terbesar dari umat manusia tidak punja alat-alat produksi dan
hanja bagian ketjil dari umat manusia jang memiliki alat produksi.
SoaI sentral jang dihadapi tiap negara, tiap masjarakat didunia de-
wasa ini ialah bagaimana tjara mengatur alat-alat produksi sehingga
kemakmuran jang dihasilkan dengan alat produksi itu bisa merata.
Dan djusteru dalam menghadapi soal bagaimana mengatur alat-alat
produksi ini Islam dan Qur'an tidak memberi petundjuk jang tegas,
tidak memberi peraturan jang bisa menjelesaikan kegontjangan ma-
sjarakat. Saudara-saudara tentu sudah mendengar istilah,,perdjuang-
an kelas". Dari golongan Islam sering kita dengar bahwa jang meng-
andjuran perdjuangan kelas itu adalah pertama sekali Marx dan
pengikut-pengikutnja. Saja bukan Komunis, tetapi djuga kepada ka-
um Komunis kita harus aCiI, Iepas dari apakah mereka akan adil
djuga atau tidak kepada kita. Karl Marx dan kaum Komunis tidak
mengandjurkan perdjuangan kelas. Karl Marx hanja mengkonstatir
bahvra ada perdjuangan kelas dalam masjarakat.

Bahwa perdjuangan kelas itu disebabkan segolongan ketjil punja
alat-alat produksi dan golongan besar tidak punja alat produksi.
Bahwa perdjuangan kelas itu dengan segala kesukaran-kesukaran dan
kegontjangan'kegontjangan masjarakat akan berachir djika alat-alat
produksi itu didjadikan milik koleftif, milik bersama. Ini adalah satu
konsep jang tegas. Benar atau tidaknja bukanlah kewadjiban saja.
althans bukan kewadjiban saja sekarang untuk menelitinja.

Dan djusteru dalam soal ini soal bagaimana supaja bisa merata.
soal bagaimana supaja masjarakat bisa djadi damai djangan petjah
belah oleh perdjuangan kelas, bagaimana supaja tiap orang bisa djadi
kaja seperti jang diandjurkan oleh Islam vide Mr Kasman djusteru
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dalam soal sentral jang dihadapi tiap 
. 
masjarakat dan tiap negara

dew.qs_aini, djusteru dalam soal jang begini pentingnja, Islam'd"n bur-'an tidak memberikan petundjuk, apa lagi peraturin jing tega, t .iju-
gli -andjulan-andj uran morar, seperli beltdtong-bertoionlant:atr tiniu,
berkasih-kasihanlah kamu, berlomba-lombahhlamu dali* tunaitan,jang ternjata selama empat ,belas abad ini tidak bisa menotong aunia.

Dan memang saudara Ketua dan saudara Anggota-anggot" jrng
lerhormat, tidaklah bisa kita harapkan bahwa euian akari"mem"beri
petundjuk-petundjuk jang-komplit- dan sempurna kepada kita bagai-
Tanq mestinja kita menjelesaikan soal jang berbelat-belit dalam ila-
sjarakat modern jang kompleks ini. Miming eu/an bukanlah satu
l.ul.u jalg menSlgdqng ulaian sistim filosofi itau sistim sosiologi atau
sistim ekonomi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bulanlah
_pr_offesor universitas j?qg dengan.log@ diskursif berusaha mentjapai
kebenaran atau pengetahuan. Beliau adalah seorang Nabi dan tiaiut
jang mendapat_ inti kebenaran via wahju. Dan dharma hidupnja ter-
utama sekali, disamping memberi fatwa-fatwa dan peraturanlpdratur-
an uniirk keperluan masjarakat sehari,hari dalarn djamannja ialah
memperingatkan kepada djamannja dan kepada segala djamln jang
nrasih akan datang _sesudah dia, bahwa dalarn semesti ini, jlng ta,nipa[
-dap lang tak tampak ada pentjiptanja, jakni Allahu subhana ria Ta'ila,
bahwa Tuhan itu tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakkan, ti-
dak berkawan, baka, maha mengetahui dan kepada Tuhln itu manusia
harus selalu ingat dan ,berterima kasih.

Jang sentral dalam Qur'an ialah La itaha il Allah. Ma1ah inilah
adjaran jang turun temurun, dari rasul kerasul, sedjak dari Nabi
pertama sampai ke Nabi Muhammad. Dan menurut Louis Hoyack da-
lam bukunja ,,De onbekende Koran", djuga Jezuz christus sebenar-
nja mengakr4 ke-Esaan Tuhan itu. soal-soal jang mengenai masjarakat
diserahkan Tuhan kepada manusia sendiri, manusia sendiri- harus
menjelesaikan soal-soal masjarakat dan djamannja jang senantiasa
berubah itu dengan daja pikirannja

Itulah sebabnja mengapa Tuhan rnemberikan otak, memberikan
nlanas, memberikan a[<al, memberikan budi kepada manusia didalam
alamjang,beragam ini, supaja bisa memilih mana jang baik dan mana
i-qng buruk, mana jang manfaat dan mana jang nrudarat. Karau Tuhan
-djuga iang h?t* menjediakan se,mua aturan untuk memenuhi keper.-
luan masiarakat, paka buat apa Tuhan mengaruniakan akal pikiran
kepada manusia, buat apa Tuhan mengaruniakan kemerdekain ke-
Tayqn ke_padl manusia, tjukuplah kglau hanja untuk menurut pe-
rintah sadja,_ Tuhan mengaruniakan instink k-epada manusia.

sauara Ketua, buat sementara tjukuprah rasanja untuk mendje.
Iaskan pendapat saja, bahrva didalam eur-'an tidaii te'rsedia ,.rop*iu
dan_ komplit semua aturan jang diperlukan didalam segala masSa'ratrit
apala-gi pera-turan-peraturan Jaqg sernpurna dan t<onr-ptit untutr mi-
sjarakat modern dan.kompleks ini dan sebab itu tidakiah saja ,.p.n-
dapat dengan alasan jang berbunji:

Dalam Islam sudah tersedia hukum-hukum dan aturan-aturan jang
sempurna tentang masalah kebangsaan, prikemanusiaan tile-
basan agama, keadilan sosial dalam iemua iusunan maslaratai. 

-
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Marilah kini kita lihat alasan-alasan jang lain. Islam mewadjibkan
demokrasi jang berdasarkan musjawarah diantara wakil-wakil rakjat
jang dipi'lih oleh rakjat itu sendiri, demokrasi jang mendudu,kkan ke-
benaran dan hak.

Saudara Ketua dan Anggota-anggota jang terhormat. Bukan, sadja
Islam mewadjibkan jang demikian. Lama-sebelum agama Nasrani dan
aga,ma Islam lahir didunia, demokrasi sudah dipraktekkan dalam ma-
sjarakat purba. Dalam masjarakat purba itu jang berupa persekutuan-
persekutuan ketjil musjawarah itu bukan sadja dilakukan oleh wakil-
wahil jang dipi.lih rakjat, rnalah lebih langsung lagi jakni oleh masja-
rakat itu sendiri. Ketika sudah ada negara misalnja di Junani purba
demokrasi jang berdasarkan musjawarah itu dilakukan pula.

Alasan lain: Islam mewailjibkan pemimpin rakjat, pemimpin ne-
gara dan pemimpin pemerintahan penuh bertanggung-djawab kepada
rakjat. Saudara Ketua, semua demokrasi, baik demokrasi sekular mau-
pun demokrasi dinyah mengadjarkan dan menuntut ini. Revolusi Ing-
gris, revolusi Perantjis dan revolusi Amerika mengadjar dan .menuntut
ini. Tidakkah misalnja Mukaddimah Konstitusi Amerika tahun 1775
menuliskan dengan tegas bahwa tiap pemerintah jang merugikan hi-
dup, kemerdekaan dan kebahagiaan rakjat wadjib diganti. Malah re-
volusi sosia'lis ditahun 1917 pun mengandung adjaran dan tuntutan
demikian. Bahwa kemudian .terdjadi sesuatu jang kelihatannja me-
njimpang dari adjaran demokrasi, itu bukan salah Lenin dan kawan-
kawannja. Alasan jang lain: Islam menegakkan kemerdehaan lahir dan
bathin, menolak pendjadjahan, penindasan/eksploitasi atas manusia
oleh manusia dalam bentuk apapun djuga. Saudara Ketua, djuga ini
tidak spesifik Islam, segala adjaran jang berdasarkan humanisme baik
jang sekular maupun jang dinyah, segala demokrasi, baik demokrasi
Barat maupun demokrasi Timur, formal ,rnengadjarkan ini. Malah saja
hendak berkata dalam Manifes Komunis jang ditulis oleh l(arl Marx
dan Fried:rich Engels adjaran dan tuntutan itu bergemuruh laksana
badai dan ,belum pernah saja membatja pledooi jang begitu hebat un-
tuk kebebasan manusia ketjuali dalam manifes itu.

Alasan jang lain: Islam memberantas kemiskinan dan kemelarat-
an dan menegaikkan kemakmuran lahir dan bathin atas dasar hidup
keragaman antara golongan dan golongan. Saudara Ketua, ini djuga
bukan spesifik Islam, alasan'iai akan saja bagi dalam dua bagian.
Bagian kesatu, Islam memberantas kemiskinan dan kemeiaratan dan
menegakkan kemakmuran lahir dan bathin. Semua agama ,semua de-
mokrasi dan semua adjaran Sosialisme menuntut ini. Malah kaum
kapitalispun tidak mengehendaki kemiskinan sepandjang prinsipnja
sebab dalam kemiskinan barang-barang dagangannja tidak bisa laku
banjak.

Bagian kedua: jakni, keragaman antara golongan dengan go-
longan kita dapati djuga dalam agama Kristen jang kalau saja tak
salah disebut solidarisme. Keragaman antara golongan dbngan go-
longan itu kita dapati djuga dalam utopis sosialisme, misalnja pada
Plato dan pada Fourier. Malah Saudara Ketua, keragaman antara go-
longan dengan golongan itu kita dapati djuga dalam adjaran fasisme
dan disana ia bernama korporatisme.
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- At"tsn iang lain: Islam meletakkan dasar hidup antara bangsa
9*g- ban-gsa, lntara_suku bangsa dengan suku bangsa, atas daiar
larga-ngngbar-gai memberi dan menerima. Islam membersihkan hidup
bangsa 6"n hfdup q.ngg dari chauvinisme darr rasialisme sehingga
nerdanaian {apat dipelihara. saudara Ketua, kedua pendirian -i-ni

t+ spesifik 
_ 
Islam. Lama sebelum Islam, 25 abad lang lampau

confucius zudah mengadjarkan Peng-Tai atau perdamaian -besar'di-
mana segala bangsa dan segala manusia hidup bersaudara.

Alasan jang lain: Islam mendjamin dan mempertahankan kemer-
dekaan Tenganut dan.mendjalankan agama oreh pemeluknja masing-.
-?sPg. Ini tidak spesifik Islam. Adjaran dari kaum vedantis seperti'
misatnja Rama Krishna, Viveikananda dan adjaran dari kaum sufi mo-
99ry geperli misa'lnja Inayat Khan dan djuga tindakan serta kejakinan
Mahatma Gandhi bernjawa demikian. Memang segala agama-adalah
sebagai sungai-sungai jang berbeda tempat sumbernja ietapi kelaut
tldjua4nja. Peluklah agama jang serasi dan seirama dengan-djiwamu
dan kalau engkau benar-benar beriman, engkau akan sampai 

-kekaki

Tuhanmu.
Alasan jang lain:_ Islam mendjundjung tinggi nilai-nilai prike-

manusiaan. saudara_ Ketua, ia tidak spesifik Isl-am. segala adijaran
qroral baik- iqlg seku,lar mau,pun jang dinyah sedjak dari adjaran
confucius di riongkok Purba dan adjaran dari kaum Stoa di Junani
Purba, sampai kepada moral Atbert schweitzer dan Mahatma Gandhi
dan adjaran sosiali_sme modern, baik sosialisme marxisme maupun
sosialisme personalisme mendjundjung tinggi nilai-nilai prikerna-nu-
siaan itu.

Alasan jang lain: Islam memberi penilaian jang sama antara kaunr
wanita dan kaum pria, dengan tidak mengurangl kenjataan bahwa
perbedaan sifat dan bakat antara kaum wanita dan kaum pria memba-
wa pula pembagian tugas dan lapangan pekerdjaan bagf masing-ma-
sing kaum.

saudara Ketua, djuga alasan ini tidak spesifik Islam. penilaian
p1n pelghargaan kepada kaum wanita itu sud-ah diberikan kurang le-
bih 4000 talun jang liwat oleh vishnu Bhagawata dalam kata-kata jang
indah: wanita adalah bahasa, pria adalah pikiran. Pria adalah Budi-,
lvanita adalah Rasa. Pria adalah lrehendak, rvanita adalah keinginan.
Pria adalah lagu, wanita adalah nada. winita adalah bahan Sakar;
pria adalah api. wanita adalah gerak, pria adalah angin. wanita ada-
fa! ljalaja, pria adalah matahari. Wanita adalah keindahan, pria ada-
lah kekuatan. Wanita adalah badan, pria adalah djiwa.

Dan dalam djaman modern ini penilaian itu diberikan oleh so-
sialisme modern, satu-satunja adjaran jang benar-benar akan mem-
bebaskan kaum wanita didalam masjarakat dan didalam rumah tangga,
sebagai machluk sosial dan sebagai maehluk seksual

Ada beberapa alasan lagi jang takkan saja sebut dan saja kritik
sebab njawanja sudah termasuk dalam alasan-a,lasan jang saja sebut-
kan itu. saja kuatir uraian saja akan terlalu pandjang. Tetapi ada satu
alasan jang hendak saja sebut sebab saja anggap alasan itu agak aneh.
Alasan itu ialah karena Islam itu di Indonesia banjak pengikutnja.
.dlasan ini bertegak diatas djumlah, diatas kwantitet, .bukan diaias
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kwalitet. saja rasa a-lgsan ini agak berlawanan dengan Islam jang lebih
meme-ntingkan kwalitet daripada kwantitet. Alasin ini beiasil darifree fight liberalism, _jalg_menentukan bahwa jang menang adalah
djumlah separo ditambah dengan satu.

saudara-saudara dari-gorongan Islam selalu menekankan djumlah
penganut Islam dinegeri kita. saja minta perhatian dari sauda"ta-sru-
$Ta golongan Islam atas dua perli-ara. Kesdtu: kenjataan lar,wa aiam,
tidak menentukan kejakinan-politik dan karena "itu tidak furr"nis,menentukan Dasar f{e.gar4. Lihaflah berapa banjak orang-orang Islamjang dalam soal potiti\ dan- erronomi beikejakinan lain"daiip?a.- lr-
Iam, ada- jang ,berkejakinan komunisme, ada- jang berkeja'r.ini*iorir-
lr-f.T.,, ada.jang berkejakinan marhaenisme ain iaa puli, rep.iti r.3,inj m,isalnjl, j11s berkejakinan synthese antara Islam,' Ko'munisme,
sosialisme dan Marhaenisme. perkara kedua: jang saja minta saudara-
saudara dari golongan Islam p_erhatikan iahil k-enjitaan ini: ganjak
9.?ng i3ng mengaku beragamilslam itu, tidak merasa Islam itu hiriup
dalam {it+t. sebagai-agama atau seb-agai retigie, melainkan tfit; ;.-
bagai adat jang diadatkan, sebagai tradiii. LihaTlah pada waktu tefirin.
Ada _berpuluh djuta .orang Indonesia jang berle6rran, tetapi hanja
ada-.b-erpuluh ratus ribu sadja jang semb.Ljrng led, sepertijang di-
wadjibkan Islam.

ligls tadi saudara Mr Kasman ada mengatakan bahwa golongan
IJy* Islam.-ja3g dengan freewillnja, dengai kemauan meioet ai-t;t
telah memiiih Islam gelag_ai agamarija hanis mentaati perintah Islam
dan karena itu membela lshm sebagai Dasar Negara.

Marilah kita selidiki sedikit apitatr benar b?n*r semua orangIslam,di Indonesia ini memeluk Islim itu densan ii.e*ilni;, d;;;"
kemauan bebasnja. .Benarkah tanpa paksaan?"Kaliu Sruodii aen?;.
kata.,,paksaan" -maka 

-{i.a"-ganrah hd;d;dj; S*iit"-r;ud;"-h;Jt
ing?t akan pentung poriii, Sajonet serdadu," akan pendjaia a; -iiilg
gantungan. sa-dlf. Retjuali pai<saan-wadak,'patciaair *iteti, ;d; ili,apa jang disebut orang.pakiaan bathin jan! inemantjar oari .nggiprnumum atau dari publik opin], _atau tiadisi atau daat. Kepril?d'iin
dalam-orang-orang Indonesia belumlah begitu r<uitnji ;.til;g; b;;-
li_llul?y_at _alggapan umum, anggapan inasjaiatat atiu REu*nJr.
*baq itu baniak perbuatan turut tuiutan kaiena malu atau taiutdiperkatakan orang gt?u. dipandang djuling or.u orang tain. n3ilra
dalam agama terdj-adi ini.

Kemauan bebas ber.1$i ketjakapan untuk memilih dan ada pilihan.
Ketjakapan untuk memilih antira dua perkara ueia"ti akar sudit;;-tang untuk membandtne. Akar jang qyd_atr m"ianf untuk *t*bildi;e
dan pilihan antara pebgrap.a ajamr iturah jang iaaa Gil;j";;;;
sebagian ,besar daripada t<lta jang beragama irir*, tidaf ;ll; i;;,saat mulai memelut lgama Islam iiu sebagai agama.
_ saja_rasa tidak .lrliql. perbedaan sit[asi intara saja dengan Sau-
dara'saudara jang lain ketiki dalam saat menerima Islam seuieri as;-
ma. Dilahirkan dalam ke-l.uarga Isram, dalam masjaratat jang b.?;iilr;
Islam. Ketika berumur rima tahun diantarkan kepad. s"ifi *.r?"ali
dan setelah sudah chatam eut'an laru disunat risur. S.Ajrf i;;lkri,
nafas pertama sudah menghirup suasana atau sugesti Islarn na""drplt
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peladjaran a_gama ketika akal belum matang untuk bisa membanding.
Dan apa pula jang akan dibanding, bahan--bahan perbandingin iiorr.
ada.

- H-nia segolongan ketjil malah amat ketjil jang memeluk Islarn
denqln freewill; dengan kemauan ,bebas, setetatr bdrrpikir dan mem.
FfCi"g- Dengan ini bukan saja hendak katakan bahwa Islam itu tidak
baik sbagai agama, sebagai dialan jang menghubungk"n *inuria oe-
ngan Tbhannja. Dengan ini _saja 

,rranjati'tr hen-dak beikata bahwa bagi-
an terbesar dari segolongan bangsa kita jang menganut Islam memeluk
lgama iF karen3 paksaan, bulan pak-saan wadak, bukan paksaan jang
dapat dilihat, telaqi paksaan bathin jang memantjar dari sugesti dari
_a{at, dari tradisi. sebab itu ,tidaklah ben-ar bahwa lenganut Iilam ada-
lah golongan terbesar daripada Bangsa rndonesia, hatim makna meng-
anut atau memeluk jang sesungguhnja, jakni dengan freewill, dengan
kemauan dan pilihan bebas.

Dengan alasan_-alasan jang'demikian saja tidak bisa menjetudjui
Islam djadi Dasar Negara kita. Saja adalah seorang Islam, tetipi sija
tidak_setudju Islam_djadi Dasar Negara. Djusteru karena saif tiinta
\epada Irlrp, kepada kemurnian, Islam. Islam, atau agama manapun
djuga adalah terutama sekali soal geweten, soal iman.*Iman atau ge.
weten tidak boleh dan tidak bisa dipaksakan. Dalam agama tidak ada
paksaan..Djusteru karena itu saja tidak setudju Islam alau aga,ma ma-
napun djuga dja-di Dasar Negara. sebab apakah negara 1tu pada
hakekatnja?! Pt{a hakekatnja negara adalah organisasi jang beinja.
wakan paksaan. Negara adalah,,dwang-organisatie". Jang rirembedakan
negara dengan organisasi-organisasi jang lain, jang mimbedakannja
misalnja dengaa organisasi-organisasi partai politik atau dengan per-
kumpulan sepak bola atau badminton ialah negara boleh dan bisa me-
makgq dengan kekerasan, dengan pentung pblisi, dengan hukuman
pendjara, gu,paj? Anggota-anggotanja menuiuti semui aturan jang
lahir dari konstitusinja, sedangkan organisasi-organisasi jang tain itu
tidak bisa dan tidak boleh berbuat demikian.

Kalau suatu agama, baik ia bernama Isram,maupun bernama Kris-
ten didjadikan Dasar Negara, mgka agama itu denlan hngsung atau
tak langsung memberikan sanksinja kepada kekeralan itu. lnitltr se-
babnja_ jalg sesua$guh_n1a. sebab jang terbesar, mengapa Gerakan
P_embela .Panlja sila (G.P.P.S.) tidak henjetudjui Istam 

-djadi 
Dasar

Negarq kita. Bukan karena tidak setudju kepada Islam sebalai agama,
melainkan karena -tjinta akan kemurnian Istam sebagai agi*. "jaini
djalan jang menghubungkan manusia kepada Tuhan.

saudara Ketua dan saudara-saudara Anggota jang terhormat.
s3mpSilqh_kini saj.a kepada pendapat ketiga, ;atrni periaafat iang me-
nj_etutijui lanlja sita_djadi Dasar Negara. Apa-jang tapat iaja"raLtin
selain dari setudju, Saudara Ketua?

s3ja.setudju dengan semua uraian dan semua alasan jang mem.
bela Pantja sila lebagai Dasar Negara seperti jang tennuat" a*am
f,ap_o-1an Panitia Persiapan xonstitusi. Dal'am liua[ ini iala n.ru,
berbitjara 'tentang Pantja sila. Ketjuali saja banjak saudari-s.uari,
lain jang membela Pantja sila, seperti misalnja kawan-kawan darj
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Partai Nasional Indonesia {p.N.I.), kawan-kawan jang semarhaenisme
dengan.saja meskipun tidak seorganisasi dan saudara--saudara dari or.
g.anisasi-organisasi-la-in, ljita Tihan mengehendaki saja akan berbi-tjara iagi dalam.- ,!r!4' kedua, mudah-mirdahan oendan ij.r, -orn
susu-nan jang lebih baik unturi< meme_nuhi undangan ian! iimp:atii aari
saudara Mohammad Natsir dan saudara Mr xasiman sirigooirir.aj;;-
tyt< pgpbanding, bukan untuk mengadu, maria lang tiuitr universii
dan.lebih. tepat untuk djadi Dasar nepuuiit Indoriesii, rsiam,riarr ri.u
Pantja sila. Saja akan berusaha membirktikan kepada sauoaia-sauaaia
dari golongan Islam bahwa pantja sila bukanlih perganungan oari
beberapa idee jang berlawanan sCbagaimana ada olatit<an oj.ri s"u-
dara Moh. Natsir, melainkan adalah ketumbuhan jang harmo;i; -da"
bahwa universalitet daripada Pantja Sila adalafr rc-litiUur.t O.tio"Ot
universalitet Islam. sedangkan rg$m menolak pandanga" triarp-j."g
l*fqJ"T, Pantja sila tidak-menolaknia- benian-ini saija, 

-ioJi,n'[.i-
bukti dengan amat sederhananja bahwa eanlja si]a adaiah lebih lur.,
adalah lebih universil daripada Islam.

Saudara dari -golongan Islam tentu tidak mengehendaki bahwa
may.aT menjerbaEtq 

-qangi seperti melati, atau wadjah saja seperti
wadjab saudara Ir sakirman. ?etapi. ilengapa roch ".manuJi",- dunit
j-a1g legilu kaja dengan segara kernungkinin'saudara-saudara kehen-
daki hanja satu sadja bunganja, jakni bunga dinyah?
, T:tlpi tgntang ha,l ini lain'kali sadja, saldara Ketua kepada sau-
dara Ketug jang_oletr kewadjibannja memimpin rapat terpafsa ouout
gtam ,ry_eqdelgar\14 pidato saia ini dan kepada saudara-iaudara sajajang tidak -{iwadjlbkan merdengarnja, tetapi telah memberikan sim-pati dan telinganja kepada saja, terima kasih banjak saja utjapkan.

Ketua: saja persilakan saudara jang terhormat Hadji zainal.

. . Hadji zainalz Bismillahir Rahrnaanir Rahiem. saudara Ketua jang
terhormat, par? _Alggota sidaug Konstituante jang mulia. d- - <

Assalamu 'alaikum warahrnatunahi wabara-katirh. segala pudji dan
siukur, s.aja pers_embahftan kehadirat Al'lah Subhanahu i" drbh" k;-pu$ian hormat dan bahagia keselamatan saja pohonkan kepada li^ru-
lul-Lah, Muhammad sallallahu'alaihi was"it"rir.

Kemudian darip_ada itu, terima kasih saja sampaikan kepada jang
terhormat saudara Ketua, atas kesud.ian hati saudira Ketui *e*r.ii
kesempatan waktu, .untuk saja berbitjara pada rapat sekararrg ini.
saudara Ketua j_ans tgr-trgTmat, saja beriiri didalam mi*ba, irpii:.ng
mulia ini, tegak melahirkan pemuit5araan, mengemukakan setLaai
l]:luTt .apa 

jang. ada, ala-ka{ar_ pelgela}uan saji, pada kesempatan
Sang pertama kali ini, maka terlebih dahulu saja memohonkan do'a
semo_ga Al,lah Jang Ma;ha Esa memberi hidajah l"ttg lempang dalam
mendjalankan tugas sebagai wakil dari bebeiapa-saidd'j;; i.hi;;
dan sutji hati, menempqtkap sqja sebagai salah ieorang Anggo6 untuiturut menjumbalgl.+ Fu"lt pikiran blgi memeperairiangt-a; iri i.-ii.
kinan dan kehendak bahagia mereka selagai uriat Islam Indonesia.

untuk melahirka_n'beberapa pendapa-t dan matjam-rnitjam tuatrpikiran men genai un d an g-undin g Dasar Repubrik Inhoneii; ;;l;*.i;
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mengenai Dlsar 
{tle.gara- kita, idjinkanlah saja saudara Ketua, meng.q"ng sedikit sod jang berkenaan dengan rkonstitusi dalam segi guna

dan fxsdahnja untuk seluruh rakjat.
Berkenaan de_ngan itu, baiklah saja kemukakan suatu pertanjaan

i:ng nernau- saja_dengar, dari mulut kCmulut jang sering diirersoait rn
oleh rakjat_jang bertempat tinggal djauh dari kotl. Isi diri irertanjaan
mereka, adatah rkira-kira begini: Kami (kata mereka) maiitr betunr
negp-u1iai_pengertian meng-enai Konstitusi Republik Indonesia; jaitu
anrleikata tonstitusi itu selesai dibuat oreh para Anggota ltonsti-
tuante den sudah disahkan mendjadi undang-undang Dasar jang se.
wadjibnja ditaati oleh rakjat seluruhnja, a,pa[ah keuirtungan dai te.
t"h"g"looia iang njata, terutama mengenai soal hidu,p Ean penghi-
{upa_n dan sebagai djaminan dalam menjingkirkan kemalangan nisib
dan kemelaratan hidup tiap-tiap rakjat rnetiputi kepada rat<iat lang
dipelosok-pelosok, kampung dan Desa

saudara Ketua jang terhormat, walaupun djusteru pertanjaan itu
timbu'l dari sebagian rakjat jang bukan dari salah seoiang Anggota
sidang Konstituante, akan tetapi saja ingin mengupasnja sebagairnana
jang saja telah kemukakan tadi itu, guna sebagai uniuk mel-ahirkan
qgndlpgt saja jang sudah dimufakati oleh Fraksi saja dan partai sja-
rikat Islam Indonesia (P.S.I.I.), berkenaan dengan Dasar Negara jairg
hendak kita tjari kesepakatan musjawarah tentang persoalan itu, se-

4lgst membuahkan kebulatan suara bersama unfuk ditjantumkan
dalam konstitusi kita nanti.

.Adapun p_ada djaman sebelum lahirnja proklamasi kita, tanggal
17 Agustus tahun 1945, adaiah rakjat Indonesia dikala itu sudah 6e-
ratus-ratus tahun kehilangan hak miliknja jang asli, dengan kata-ka-
ta lain saudara Ketua, bahwa tiap-tiap matjam apa sadla dari hak
asasi rakjat Indonesia, tidak dipunjain ja L00%; _lanfaran sirdah diram-
pas, dilindas dan-diperkosa oleh sipendjadjah. Dari Sabang sampai ke
Irian Barat, tidak disisih-pilihkannja, dari rakjat jang r6mah,- kuat,
misliin, -Iri" dan _sebagainja, sudah ditjengkeramnja-habis-habisan,
mendjadilah mereka seperuntungan dibawah nasib jang marang.

sipendjadjah jang bermatjam-matjam itu, silih-berganti daripada
Bangsa Barat: Portugis, Sepanjol, Inggeris dan Belanda batrtan Dje-
pang sesama_B?ng!.? Timur, lebih ganas l.agi, serta merta memperkosa
dan mendjadjah ditanah air kita ini.

- Akan tetapi saudara Ketua, sunguhpun rakjat sudah merasakan
s-qrb1 penga,laman. jang pahit getir itu, rakjat Indonesia dapat rn"*u-
djudkan gula pada tiap--tiap pengaramannji itu mendjaoi'iatu feta-djaran dan_kesadaran, bahu'a n'afsu mendjldjah jang ingkara m'urka
itu, masih bertemu -disegenap bangsa mana ijuapun- tid;k ada sisih-
pilihnja. sehingga tidak mendjadi suatu keheianin pula bagi rakjat;
andaikata kedjadian suatu h_angsa melakukan pendjadjahan dan *e--
perkosa kemerdekgl tgrn.adap bpgsanja sendiri, djitl tiap-tiap bang-
sa itu lupa atau tidak _rnsjaf lagi unturi< memegang tegurr^ oan meng-
Io.rmati densFn seichlasnja- akan kemerdekain tra*-asasi tiap-tiappribadi dan bangsa. oleh karena itu perdjuangan rakjat dtingan
sepenuh-penuh kesadaran dan keinsjafari melenjipkan siiat penfSr,
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djahan dan sifat menumpuk-numrpu,kkan harta dari manapun djuga
timbulnja, mulai daripada benihnja sampai kepada akar-akarnja,- se'
hingga terkikis bersih, sampai tidak mempunjai daja untuk berulang
lagi dimasa depan.

Saudara Ketua jang terhormat, ,para Anggota Konstituante jang
mulia, apabila kita betul-betul rnentjurahkan dalam pikiran kita ,,ke-
ichlasan hati" dalam membentuk konstitusi sebagai dasar berlakunja
djaminan persamaan hukum, persamaan hak dan tanggung-djawab
atas segenap rakjat, bangsa dan nusa, insja-Allah, dengan tidak me-
maksakan kejakinan kepada seluruh rakjat, mereka tentu akan turut
menjambutnja dan mentaatinja 'segenap isi konstitusi itu. Karena
apa Saudara Ketua, menurut pendapat saja ialah oleh karena dengan
ichlas kita membuat konstitusi itu segala tjita-tjita, paham dan ha-
I,uannja jang sudah puluhan tahun diperdjuangkan meieka berhubung
dengan keperluan dirinja dan tempat kediamannja, tanah tumpah
darahnja, dilihat dan dibuktikan mereka sendiri tertjantum segala itu
didalam konstitusi itu, begitupun mengenai hak asasi jang mereka
sudah mengetahui dan mejakinkan, bahwa hak asasi rakjat itu lang-
sung diperolehnja dari limpah kurnia pemberian Tuhan jang Maha
Esa semata-mata.

, Umpama hak mengenai badan djasmani, sifat dan ketjakapan,
jang dibawa dalam tabiat rakjat sendiri, tidak sedikit djuga bersang.
kut-paut dan bergantung kepada tanah tempat lahir merbka dan tidak
pula kepada tempat mereka dan bukan pula barang pemberian jang
diperolehnja dari seseorang, baikpun dari radja atau dari pemerintah
mana djuapun. Kebebasan haknja itu sesungguhnja akan diketjap
dan dirasakan mereka djuga nanti. Bukan itu sadja jang akan digi-
rangkan oleh rakjat setelah konstitusi itu selesai, bahkan sampai hak
kemerdekaan dan keamanan badan dan njawa alias diri pribadinja
dapat pula dikuasainja dengan sepenuhnja.

Seterusnja kemerdekaan pentjahariannja dan djaminan keaman-
an harta miliknja alias rezekinja, begitupun hak kemerdekaan pikiran
dan kejakinan, akal dan budinja, dapat ,leluasa rakjat melakukannja,
dalam arti kata, tidak seorangpun berhak menekan, menindas dan
memperkosa, sebagai sjarat hidup manusia merdeka ditanah tumpah
darahnja sendiri jang dapat kurni daripada Allah, Tuhan Jang Maha
Esa sendiri. Pun keamanan dan kesentosaan masjarakat Indonesia akan
terdjamin karena kita pada umumnja sudah mengetahui, bahwa apa-
bila telah ada djaminan konstitusi untuk kebebasan dan keleluasaan
hak-hak asasi pribadi itu, tentulah keamanan dan kesentosan masja-
rakat terwudjud pula dengan sendirinja.

Oleh karena sjarat keamanan dan kmentosaannja masjarakat
bergantung kepada terwudjudnja hak-hak asli pribadi jang sedjati.
Sampai terwudjudnja pergaulan teratur, rakjat akan merasa dengan
sewadjarnja, lantaran hak kemerdekaan, kesemuanja itu didalam kon-
stitusi tentu disebutkan, bahwa hak kemerdekaan itu dibentengi dengan
beberapa peraturan dan di'kuatkan oleh beberapa bak kemerdekaan
untu,k melakukannja dengan leluasa; seperti misalnja; hak hemerdeka-
an memilih tempat diam dan berpindah-pindah dalam negeri hak
kemerdekaan dalam melakukan pekerdjaan, perusahaan atau pernia'
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gaan; hek *emerdekaan bersuara didepan ramai dan penjiaran per-
surat-kabaran; hak kemerdekaan memaklumkan pengaduan; hak ke-
merdelaan rgrma; hak berserikat dan berkumpul dan iain-lain seba-
gainja-

@itulah andjuran saja mengenai keichlasan Saudara Ketua,
jang ebenarnja hita telah sama-sama sepaham dan sehati, insja Allah
menganalkann_ia dan semoga sudah dalam praktek kita bersarna. se-
bqgai niat jang sutji dalam mengusahakan konstitusi sampai selesai
teilenhknja, bahkan seterusnja abadi; karena memang keichlasan
itulah djiwa jang menghidupkan suatu perbuatan dan usaha. Betapa
ragt untuk menghasilkan tjita4jita jang maha berat ini, bagi memenuhi
segala kehendak, tjita-tjita, paham dan haluan jang akan diperundang-
undangkan sebagai Dasar Undang-undang Konstitusi jang sungguh-
sungguh menurut tjita-tjita, paham dan haluan rakjat, sebagaimana
jang-telah saja kemukakan pokok-pokoknja tadi itu, untuk dukungan
rakjat keseluruhnja, jang selama ini belumlah rakjat mentjapainja
dengan memuaskan.- -Padahal djika kita pikirkan selajang pintas, bahwa perdjuangan
rakjat sudah dimulai dari djaman pendjadjahan dengan organisasi ke-
partaian dan pada djaman gemilang, djaman kemerdekaan ini sudah
bertambah-tambah alat perdjuangan untuk mendapatkan hak asasi rak-
jat jang seratus persen itu, sebagaimana kata saja tadi, akan tetapi,
boleh dikatakan, hampir sia-sia. Maka kini Saudara Ketua. rakjat de-
ngan sepenuh minat telah mempunjai kejakinan bahwa konstitusi inilah
jang dipastikan oleh rakjat sebagai basis perdjuangan jang seiama
ini perdjuangan rakjat belumlah didjadikan mendjadi perdjuangan
negara merdeka sendiri.

Dalam pada itu Saudara Ketua, kita sebagai Anggota Konstituante
jang tergabung daripada bermatjam-matjam aliran partai dan organi-
sasi serta beberapa aliran perseorangan pribadi, tentu dan semestinja
dalam perlainan kita itu, kita tidak boleh melupa'kan bahwa Sidang
Konstituante dapat menghimpunkan segala masalah jang. bertikaian
dan sanggup menjesuaikan disegenap perbedaan, oleh karena tudjuan
haluan persatuan jang mesti meliputi segenap rakjat seluruhnja, untuk
keselamatan, pergaulan umumnja dalam segala perhubungan, pertali-
an dan perikatannja dalam keluarga dan dalam'berkarnpung berdesa,
dalam susunan rnasjarakat dan perikatan Negara, teristimewa dalarn
hal ihwal kehidupan jang akan dapat menghasilkan sebesar-besar ba-
hagia dan seCiahtera untuk sebanjak-banjaknja rakjat, sehingga da-
pat pula mentjetuskan perdamaian rakjat sedjagad jang tak boleh
diabaikan selama masa.

Untuk mendapatkan hal itu perlulah kita Saudara Ketua, meng-
usahakan suatu paham jang bersatu padu mendudukkan suatu Dasar
Negara jang positif dan aktif mengenai dasar foundationnja atau
fundamennja dan mengenai mabdak principlenja atau grondbeginsel-
nja, dengan tidak melupakan mentjantumkan hubungan Negara de-
ngan dasarnja dengan' njata dan setegas-tegasnja.

Bila kita memperhatikan letak Negara kita sebagai Nusantara
diantara Negara-negara jang ratusan banjaknja itu dimuka bumi ini,
tidak adalah salahnja atau bukan berarti kita membuang-buang tempo,

Risalah Resmi
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$jika kita rnengambil waktu jang agak sedikit lebih dari soal-soal jang
I,ain, untuk mendalamkan dengan sesungguhnja pengertian dan pahanr
{rl bagi .mendapatkan Dasar Negara kita' jang -sekokoh-kokohnja
dalanr arti kata positif dan aktif menurut arti iang setepat-tepatnja.
jang dapat kita satu-padukan .bersama.

D-alaq pengertian dasar jang kokoh dan kuat itu, harusrah dapat
kita ukur saudara Ketua, dari segenap segi. Arnbillah umpamanja p-an-

'dangan kita dalam segi kekuatan dasar itu sebagai penunai din- pe-
nampung Negara, pastilah kekuatannja itu merupakan sebagai kektiat-
an besi badja sehingga tidak bisa runtuh atau bobrok Negara jang
bertekan diatasnja itu. walaupun bagaimana hebat dan beiatnji pi-
il<ulan jang mendjadi beban Negara itu, namun dasarnja tetap-utirtr
sebagaimana sediakala. Begitupun djika ditindjau dalam segi kekuatan
dasar sebagai pemegang Negara haruslah ia dapat dijakinkan, keku-
atannja itu, sebagai kekuatan jang erat, sebagaimana kuat dan eratnja
paduan cel dengan cel jang lain pada sua.tu benda jang utuh, sehingga
tidak bisa Negara kita itu terpelanting atau terombang-ambing, wa-
laupun bagaimana hebatnja Negara Indonesia menghadapi serangan
dari luar atau dari dalam se,lcalipun, tentang tekanan atau perkosaan
dalam medan ekonomi, politik, kebudajaan- dan sebagainja. seterus-
nja mengenai kita sesama kita umpamanja:
- _ Walqupun bagaimana perbedaan haluan jang dipentingkan oleh
berbagai-bagai aliran kita dan walaupun bagaimana tjara mingusaha-
kart_atau nremperdjuangkan tucjuan masing-masing kifa jang se6angsa.
!a_"F akan sampai perbedaan haluan jang diperdjuangkan-itu, meru-
buhl<an .negara, oleh karena dasar jang [uat- dan kok-oh itu meliputi
meCan jang luas, positif dan aktif.

Dalam pada itu saudara Ketua, saja teringat bahwa kita dari se-
mendjak tanggal 17 Agustus tahun 194b, barulah sekarang ini jang
langsung dari Perwakilan Rakjat sendiri, tjipta usaha membuat Kon-
stitusi Negara kita Republik Indonesia jang belum pernah dari semen-
djak selama kita mernproklamasikan kemeidekaan liita, kedjadian jang
seperti ini, walaupun telah tiga kali silih berganti konstitusi kita dilan
selama 12 tahun ini, sedang ketiga-tiganja Konstitusi itu belum mem.
beri kepuasan menurut tjita-tjita, paham dan haluan rakjat. oleh kare-
na itu besar harapan kita sebagai rakjat sebangsa, senasib dan setanah
air, bahwa kita tak dapat berpisah, dipetjah-belahkan oleh siapapun
9Jrgr, mengenai kepentingan hal.tersebut tadi itu dan djuga Saudara
Ketua, kita telah turut aktif mentjampuri riwajat atas- nima tanah
air dan bangsa sendiri, dengan sebab usaha membuat konstitusi itu.
Maka menurut pah_qm saja, peristiwanja itu dengan pasti sekali akan
menentukan satu diantara dua; jaitu, kebangkitannja tanah air dan
ba_ngsa kita kedepan atau peristiwanja itu menimbulkan sebaliknja,
rubuh dan djatuhnja tanah air dan bangsa kita.

utamanja peristiwa itu dititikseratkan kepada mutu Dasar Ne-
gara lcita jang bekal ,kita sepakati ketentuannjf itu. oleh karena itu,
njatalah ryaka penting sekali bahwa kita harus mentjapai kepastian
menang, dengan mengharapkan pertolongan dari ruhan Jang Maha
Esa serta membulatkan usaha sepenuh hati dan segenap tenaga ber-
sarna, menjatakan tjita-tjita, paham dan haluan kita dengan tjita-tjita
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paham 
"?T h"lrral rakjat Indonesia, dengan mengharapkan 'inajat

,+q\ sehingga fi9$- terganggu terhalangnia niai kita jang ichias
11 rblrm membentuk konstitusi kita, se,kallpun harus melaiui ideologi
14" FTg bernatjam rlgam haluannja itu, insja-Allah. Mernang jang
Lile tchendaki itu Saudara Ketua, iaiah menang dalam arti jan[ ielu-r-baie" jeih bahwa hasil buatan konstitusi kita itu sungguli-sung-
gnh mmdapat sambutan dan dukungan oleh rakjat dengan--kerelaan,
nie ncmberitan tenaganja untuk mentjapai hadjat dan tudluan ke-ntruhan isi konstitusi itu.

saudara Ketua, sungguhp_un 91ja optimis, sebagaimana kata saja" f itu, bahwa, walaupun mela,lui ideologi kita jang berlainan dalam
-ceha membuat Konstitusi Negara kita, utaminji mengenai Dasar
hlegra; akan tetapi saja, menurut rasa hati, dalam hal itu alan menem-
ff! "o_*tu 

kesukalan jang mungkin djuga ki,ta melatuinja. Tapi djika
Tbhan Jang Maha Esa memberi kepada kita suatu rachmat jang me-
rupakan ilham, dapatlah dengan pertolongan T\rhan iiu kila mele.
pastan kp,sukaran itu. Kesukaran mana iatah diantaranja kesukaran
uoto\ melepaskan sentimen menghadapi paham orang lain didalam
menghadapi sesuatu perso_alan atau ada puia tambahan [esukaran jang
lain daripada itu-, saja belum mengetahuinja, adapun ilham jang kita
harapkan itu, ialah: ,,keberanian" dan keichlasan ,,hati" m"eniio3au
kembali tiap-tiap pendirian sendiri dalam menghadapi persoalan-per.
soalan lragi menudju keselamatan dan kebahagiaan irrnit dan rai<jat
umurnnja, dengan tidak menitik-beratkan keinginan untuk hend-ak
mem-enangkan golongan atau partai sendiri dan tidak pula mendo-
rongkan_ kemauan untuk hendak menghilangkan kedjijaan partai
atau golongan jang lain.

Bila obat bagi menghilangkan kesukaran jang mungkin tirnbul
itu,.,tidak terdapat, saja chawatir kalau-kalau ierutang [embali, se-
perti umpamanja:.suatu kedjadian jang harus dapat kitJmenjadarinja
dengal sepenuh kesadaran, jaitu berhaciapan cl-engan bentjina jang
telah kita derita, tentang tindasan di'medan ekonorni mengenli Negara
lan ra'kjat sendiri, kekalahan dimedan poiitik kedalam dan ke"luar
dan serangan-serangan dimedan ilmu pengetahuan dan kejakinan, jang
semuanja itu mendj.adi sengsara, rendah dari hinanja rakjit, sekalipunlita telah mendjadi sesuatu bangsa merdeka.

Kedjadial ja-ns- menjedihkan itu Saudara I{etua, menurut penda-
p-at sajg, sebab-sebabnja dalam garis besarnja, ialah karena kelemahan
dan tidak ichlas hati diantara jang bertanggung-djawab dalam soal
tersebut, meuindjau kembaii suatu-pendirian-senoiii untuk menudju
kelenaran pendirian, kemuslihatan dan kebahagiaan rakjat, terutama
t"Fi"t Jang djauh dari Kota mengenai hidup dan kehidupin mereha
sehari-hari.

-9"i" berdoa, se-mogl {ala'm usaha kita jang amat berat ini, dapat-
lah kita menghidupkan keichlasan dan djiwi m-urni jang memtirnsl"-
!3n sem3ngat bagi menudjg .\epentingan keselamitan abadi hidup
Negara, bangsa dan nusa m-erebih-utamikan lebih ariip"ai tep.ili"g-
qn hid-up qerseorangan, persukuan, golongan, partai^ dan organisali
dan sebagainja insja-Ailah.
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seka.rang saja kenrbali kepada ,kelandjutan pembitjaraan saja
mengenai pembahasan dasar jang kokoh dan kuat. Sebagaimana kete-
rangan saja terdahuiu tadi itu Saudara Ketua, bahrva kekokohan dan
kekuatan dasar itu, hendaklah kita ,ketahui kekuatannja dan kekokoh,
?.nnJ^a dari se_genap segi dan daripada beberapa tindjauan, dalam pada
itu saudara Ketua, kita harus pula mempunjii penjertian jang simr,
menge.nai interpretasi positif dan aktif dasar itu, sehingga betul-betul
dasar itu-mendjadi tempat pertemuan paham jang sama"jins ticak ada
rnenimbulkan dua atau tiga interpretlsi rakjat dalam memahamkan
dasar itu nanti. Adapun interpretaii rakjat dala:n memahamkan dasar-
,,P.antj1. sila" jang iioax sama atau jang belum dapat disamakan itu
o_alamJiap-tiap sila itu terutama tentang interpretasi Ke-Tuhanan Jang
Maha Esa, djangan hendaknja berulang lagi pada Dasar Negara kita
Sang akan kita tetapkan nanti itu.

-sekarang marilah kita ambil sadja suatu perumpamaan bagi meng-
gambarkan pengertian dasar, kepada matjani dan Sifatnja fuidament
berkenaan dengan benda jang iahir, jailu d,asar rumah atau suatu
bangunan, hingga tergambarlah kepadi .xita agar Dasar Negara kita.
da-pat kita tafsirkan ,kekuatan dan , kekokohannja harus mlrupakan
sebagairnana kekokohan dan kekuatannja dasar rumah, sebagai me-
rupakan suatu sendi jang menamai jang rnenampung rumah jang cri-
atasnja, begitulah sampai kita mentjontohkan kekiratan dair ieko.
kohan dasar itu sebagai-besi badja sebagaimana keterangan saja jang
terdahulu tadi itu._Tindjauan jairg sepdrti itu, belumtair me.ilpitin
dasar jang positif dan attit.

oleh karena laudara Ketua, pada dasar jang seperti itu, tidak
ada. suatu-tenaga didalamnja sendiii, jang merirprirn^tenaga sebagai
alat jang ku-at dan kokoh untuk membantu dan mempertahankan iu-
mah itu bagi menjingkirkan segenap bahaja jang bisi menirnpa t .pr-
danja,. walaupun .bahaja jang -sekei;it-t"tjilri3a. 

seperti bahaja trj"pjang akan merusak,selatragian daripada perkai.as rumah Sang aarlpioa
kaju unpamanja. Maka satupun tit ao-a dapat diharapl,ari oari fun-
dament atau dasar.rurya} iti bagi melawan^dan meleiijapt<an Gri"j,
rajap itu. Djadi njatalah sifatnja dasar rurnah itu pasii, sekalipri;r
sebagai besi badja kekuatannja.
. Maka jang dapat diharapkan daripada d'asar itu, tak iain tak bu-
kan, semata-mata :lekuatan dan kekokihannla hanja sebagai menamai
911^ T-.nrmpung rumah itu sadja. selain dari itu tak di'far d; b;,
lTaJ 

apa'apa, umpamanja menjingi<irkan bahaja, apaiagi untuk meng-
adal(an suatu perbuatan jang membawa kepada perbaikan dan kemi.
djuan kepada rumah itu.-
,-,.- ll3:-qt<ah J9p3h, negatif dan- pasifnja Dasar Negara jang akanlilta tetapkan didalam konstitusi kita nairti, djika mJsti diiba"ratkan
kekokohan dan kekuatan dasar itu sebagai fun"darnent atau dasar ru-
rtah, walaupun seba.gai besi badja sekahlun tcetcuatann5a itu,-seragai-
T3na-.jang telah saja.bajangkan pada keterangan terdahulu tadi itu.Kita liha.t lagi suatu tjonioh dasai iang hil sa;rclara Ketua, jang lain
pula matjamnja; umpamanja kapal-aiiSang memuat orang-sian[ oan
barang-barang perniagaan dan 

-lain 
sebrgiinla, untutr membawa isi
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muatannja itu dari suatu ternpat mengantarkannja kepada tempat jang
ditudjunja.

Klnaf ajr itu_ tidak ia mengehendaki supaja ia terpaku tetap diatas
dasarnja ! berqda, sebagaimana rumah harus ia tetap kuat dan kokoh
terpaku diatas dasarnja, melainkan kapal air itu ia mengehendaki ke-
pada_ dpar jang tjair, agar ia dapat melantjarkan pelajarannja. Dan
kapa! air itu tig.k sadja ia harus ditanai dan ditampung-oleh air seba-
gai dasarnja, -bahkan ia mengehendaki keaktifan air Jang mendjadi
dasarnja itu bagi menjampaikan .tudjuannja berlajar diatas air itu.
Maka untuk mempergunakan sampai dasar itu aktif, perlulah stuur-
maq kapll air itu men-ggerakkan suatu kekuatan jang ada didalarn zat
air ifu, dengan memakai alat mesin bagi pemutar kipas jang ada di-
belakang kapa! air, agar -kipas itu bergerak terus rnenerus, sehingga
dengan gerak kipas kapal air jang kentjang dan terus menerus tiait
berhentidentinja itu, lalu air sebagai dasar kapal air itu menunda dan
mendorongkan kapal air itu kemuka dengan tj-epatnja menurut haluan
jang dikemudiican oleh stuurman itu sampai 

-diantarkannja 
kepacla

_tempat jang ditudjunja semula. Dengan tenaga aktif jairg diium-
bangkar oleh-air itu, sebagai dasar kapal air itu, maka njatalah bahwa
dasarnja itu_bukan bertugas sebagai dasar semata, bahkan djuga ia
sebagai alat.bagi menjampaikan tudjuan lkapal air itu kepada maksud-
!j3. Dasar jang aktif sematjam itu tak dapatlah kita mengibaratkan
kekokohan dan kekuatan dasar sebagai b'esibad;a melainkan arti atau
interpretasi. kokoh dan kuat dasar itu ialah poiitit dan aktif, hingga
ia _mempunjai suatu ikekuatan dan kemampuan bagi menjampai[in
tudjuan sesuatu jang berdasarkan atasnja itu.

saudara Ketua, perlu saja menambah suatu perurnpamaan lagi.
untuk lebih menegaskan pengertian dasar jang- tebih- positif dan
aktif dari tamsil jang tadi itu, semoga maksud saja tlengln menamj
lah-kan lagi suatu tamsil itu, agar dapat saja memperdjelaiketerangan
daripada pendilian Fraksi saja Partai sjarikat Islam Indonesia (p.s.I.I.),
mengenai D_asa1 Negara kita, untuk mendapatkan paham persamaan
kita mendudukkan persoalan- Dasar Negara-Republik Indoiresia jang
sungguh-s_ulgg}4 mengehendaki seluas-luas pengertian positif 

-dan

aktif, melebihi daripada dasar-dasar benda jang saja telih kemuka-
kan tjontoh-tjontohnja tadi itu, jang mana djusleru benda-benda itu
lebih rendah dan lebih djauh kurang kebutuhannja daripada kebutuh-
an Negara- j.ang bgrm-i]jun'djutaan kebutuhan dari kernab5uan dari se-
genap segi jang ditudju dan hendak ditjapai oleh Negara kita.
. 4pllila mengingat :kepada pendudutn;a jang beidjiwa dinamika
jang tak kurang dari 80 .djuJa manusia itu. Mungkin iambahan per-
umpamaan ia.lg _akan saja kemukakan ini saudara Ketua, sirring
pgnq?nggap_ tidak tepat saja mengambil perumpamaan, lantaran bo-
leh djadi ada perbedaan definisi atau taklif daiar diantara kita ini.
?iaa rylyk itu supaja dapat persesuaian takrif atau definisi mengenai
da^qar, lebih dulu saja akan mendjelaskan definisi atau takrif d"asar
guna dapat- persesuaian kita mengenai tjontoh :*s akan saja Lemul
kakan itu. bahwa tjontoh itu semoga ada tepaf tid"ak ngelaritur.

-A,dapu_n 
takrif dasar itu Saudari Ketua, terlebih dahu"lu saja rrinta

maaf kepada saudara Ketna jang terhormai dan kepada pum Anggot,
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x'Iadjelis Konstituante jang mulia, bahwa dasar itu iaiah tempat berada
sesuatu. Biia dasar itu semata-mata untuk demikian itu dao;a J.it,untuk semata tempat beracia se.suatu itu sadja, maka negrlir " a.npasiflah dasar itu. Akan tetapi djika dasar itu ii oapat mendi;hrr,rn
bagi mendapatkan tudjuan sisuatu jang berdasir diatai"i" li", ,Jrir-lah dasarnja_ itu sudah -positif dan 

"akt"if. 
serana:utnja apabiri o'rir,.itu, mengandung mabdafi, grondbeginser, atau principr;, a;ng; pr"g-

, ertian bahwa pada dasar itu sudih terkumpril did;la;n;j;-i.niiin,
dasar serta ia sungguh menentukan tudjuiri setringga dalat pui" i,
mengusahakan terwudjudnja atau berhasiinja tudjufr"itu, maki inirrr,
d.tf.t-t -iSne saja maksudkln seluas-luasnji pengertian,' poiiiif drnaktif dalam definisi atau takrif dasar itu, jingTift.i t"riri-*.nE.t *-daki supaja begitulah hendaknja kekokot an "oan kekuatan Dasir Ne-gara_kita kedepan nanti, insja 

-Allah.

Kami saudara-Ketua, uirtuk membuat suatu tjontoh dasar jang
hampir mendekati 

-kepada dasar jang positif dan akiif ;a"g ieuitt iua,
pengertiannja, ialah saja akan mengeniukakan tjontoh iarilada benda
bidji padi, jaitu bahwa sebutir bibit pada urnpirnatrja, jang berdisar
kepada ?ry|, persemaian dan sawah iempat ii-beiatla ia tumbuh de-
lgal melalui proses. Mula-mula ditaburkin, sampai zatnja lebur ku-litnja petjah dan isinja hantjur ,mendjadi habis,^barulah ia menum-
buhkan urat dibahagian bawitr dan tunas dibahigian atas, ,r<emuoian
berba_tang, berdaun, berumbut buah jang hamp"a, r.rriiri;, ir*p"i
kepada tudjuannja penghabisan, berbuitr iengan^-.r"[njr. b.gitrilr,
proses pertumbuhan bibit padi didalam tempo kira,kira"enarn"bulanjang ta.k pernah 

.ra. nisatr dengan dasarnja setama-itu. ir"rrr reuagai
dasarnja itu, adalah-d.asar jang positif din aktif menjamp;im;;6"-
tarkan kehendak _tudjuan 

-dari iebutir bibit padi mlnojaai iit,ir"nbutir br3! p?di. Sungguhpun dengan kesabarin dan ketibahan sang
padi rnelalui bermatjam-r,natjarn penderitaan: hudjan, panas, angin, to-
pan. dan sebagainja,_ li'gga terwudjudnja hasil iudjriannja jaig ter-
achir, pun dalam.hal jtu, namun d_aiarnja tetap totbh ain dturi uugi
menjerpurnakan itu dengan positif Oan atctitnja.

saudara Ketua, sampailah sudah saja memberi gambaran bagai-
illana-pengertian dasar dan tjontoh-tjontoh, maka sekaiang saja ma.5uk
Igpq9r pembitjaraan rnengeriai ideei tjitatjita dari Fraksi"tami, partai
fjarikat Islam Inodnesia (p.s.I.I.), bagi nienegaskan matjam d; ;-{atnja dasar jgg bakal kita tentukariitu, uniut Dasar Nug"; kit".
Negarz Republik Indonesia. Adapun kejakinan kami a.tau kit"a sebagai
uma.t Isiarn; Islam dari arti kata ,.umai lang sungguh-sungguh n u-*-punjai pikulan unt_uk menjetarnaitln terhidap [6paaa d"#i piib;di
{an }e1i11dap kepada segala machluk", adalah menfenai dasar'rrirr"p
dan kehidupan dari perseorangan manusia sampai k-epada rnasSarafa't
hingga benegara,. bahrva lcejakinan kita mengeriai oasir itu, uu"xaniitr
:]1l1,Iuirlin.l jang ditj_ari dan dipilh berh-ubung dengan'neiaitin;"
Konstituante kini ini dan !ut?n pula djusteru untul daplt disesuaikin
menurut 9r_r?r jang telah ditetapkan semendjak dari kemerdekaanjang.sudah kita proklamasikan pdda tanggal 1? Agustus tahun 1g4s.
1\ielainkan,-umpamanja bagi pariai sjari[it Islam indonesia (p.s.I.I.)
dari masa bangunnja sjarilat Islam (s.1.) paaa tahun 1906, sudah te-
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gas dan djelas meiahirkan suatu tekad dan satu kejakinan jaitu ber-
dasar atas tunduk mengabdi kepada Tuhan Jang" Maha Esa, jang
djust-eru telah dibenarkan atau sudah termasuk.didalam salah satu
siia daripada Pantja sila. Djusteru plla pada ketika pemerint.t p.n-
dudukan Dje-p3ng di_Indonesia hampir likwidasi, djadi sebelum p.oxt"-
masi kemerdekaan Indonesia tanggal l? Agusiu, trhun lg4s, *it,
Kantor Besar Djawa Hookoo Kai di Djakarta itas perintah Bung rono
mengumumkan {an mgnanjakan kepada segenap rakjat selunih Indo-
1e-sia, mengenai bentuk dan dasar Pemerintitr hidoneiia jangAiketren-
daki oleh rakjat. Pada ketika itu berpuluh-puluh zurat dan sirat kawat
dari_rakjat 4ari segglqp _pendjuru Indonelia membandjiri Kantor Be-
gar Dj_qya Hookoo.K?i d-engan pernjataan, bahwa Negara Indonesiajang dikehendakinja ialah harus beidasarkan Islam.

oleh karena itu saudara Ketua, partai sjarikat Islam Indonesia
(P.S.I.L) 

-mengakui. balr1va sesungguhnja lima itau pantjarur,un -t""e-
garaan, jaitu Pantja sila, namun kelima-lima itu terkandung dalam
1ukun J,J, igg pertama dila, jaitu ke-Tuhanan Jang Maha Esai. Tuhan
Jang M_aha Esa, adalah Tuhan kita seluruhnja jan! menaiaoita" i.-
nresta alam, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha nidjatisana. gahwi sega_
gpla sesuatu i.a{g ."kql kita .dapati.pada diri masing-masing mengeiai
lak-hak Asa9i, hak djiwa, djasmani, sifat dan ketjaf"prn ain naf-rr"r.
Asasi jang kita dapati pada lanah tumpah darah tiitq inurrg.n.i-n"nor,
benda beku dan tjair, segala tumbuh dan hidup, rimba r.f", ir,u; d;npajaunja, sawah ladang, ternak dan-binatang iiirnia, 5an!1ar< i*p..-nai terhitung, terhenti akal dan kebingungin merigitil""! ar" ,ntni-
lainja- ma\a dengan kejakinan kita itu [iq mengakrii deng"an i.p.*rr_
lia tekad dan_kejakinan: bahwa tidak ada Tuhan"metaintii af.f; diur,
Tuhan Jang Mah.a Esa sendirinja, dialah jang mendjadikin d;;J;g.
atur alam semesta.

saudara Ketua, de_ngan kesadaran dan keinsjafan atas kemerde.
\aan. bangsa dan tanah air kita jang njata-njata, adalah suatu hikAsasi jaug diperoleh daripada rachma-t kurnia Tuhan .lani ivrrrr" g;u,
sungguh-sunguh dengan ketentuanNja pada ketika dan misa j;t;.-
olah-olah rnustahil rasanja bagi kita, sebagai peribahas; -;{;iir,rn
,,ga.djah_ berdjuang sesama gadjah, pelanduk mati tersepit". A"[a" l.-
tapi_ pada kedjadiannja kemerdekaan kita adalah suatu r<eojaaian Jrngterdjaclinja sebalik daripada pe_ribahasa itu tadi, jaitu ,,d.d:ir, u.r-
diuqlgr_ sapa gadjah, pelanduk berkokoh rneneriaklan keineidekaan-nja." Begitulah kurnia rachmat ruhan, djika Ia akan n .rin pinx."
kurnia_ kemerdekaan- umpa$anja, kepada iuatu bangsa, rnesti iak da-pat ticlak menurut kepastian jang felah ditentukan oleh ruhan itudjua. tidak ada sesuatu kekuatin Ipapun jang dapat menghalang me-rintangi. oleh karena itu setelah t<itf menetiirr kutnia kimerd6tirnjang sungguh-sungguh sudah mendarah daging d;I"* iiiptr* ^rii,
jang tak pernah luput didalarn hati sanubari fita"dtt<ari riiiir-i.ioir,i:rt,
-du.lu. 

jang sudah kita terima ini maka kita tentu sama-sama mengakui
bahvya kita mendasarkan_negara kita atas tundux -.ngrml r<e-paaaTuhan Jang Maha Esa, Tuhin sebagai dasar nrgi n"gira kita jang
maha positif dan maha aktif, jang lerkanclung tiortirn p..n3rirr'
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kepertjajaan kita, jaitu bahwa satu-satunja Jang Maha Kuasa dan Ma-
ha f'engasih Penjajang bagi mengadakan dan menjempurnakan sege-
nap kehendak dan kebutuhan negara menudju keamanan, keselamatan.
kemakmuran dan sebagainja ialah tak lain tak bukan melainkan atas
kekuasaan Dasar Negara kita sendiri jaitu Tuhan Jang Maha Esa.
Sebagaimana ibarat rumah berdasar, Saudara Ketua, tentu dengan
mengokoh dan meneguhkan letak tiang-tiangnja diatas fundament,
atau ibarat kapal air diatas dasarnja, tentu dengan melantjipkan kapal
jang b?hagian bawahnja itu menurut budjurnja, begitu djuga ibarat
bibit padi diatas dasarnja, tentu dengan .mengatur penjebaran itu de-
ngan sebaik-baiknja dipesemaiannja dan membaguskan tertanam be-
nihnja disawah. Maka bagi mendudukkan Dasar Negara kita atas ke-
T\rhanan Jang Maha Esa, tentu ada ketentuan tjara dan hubungannja
jang njata, tegas dan tepat antara negara dengan dasarnja.

Oleh karena itulah Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.), perlu
menegaskan hubungan Negara Indonesia dengan dasarnja Tuhan Jang
Maha Esa dengan satu kata menurut kepastian rnaknanja jang meng-
ikat tafsirnja, tidak menimbulkan sak atau ragu-ragu, dengan mene-
gaskan perulnusan susunan kata-kata tekad mendasarkan negara atas
Islam jaitu:

Dasar Negara Republik Indonesia, ialah:
,,taqwa kepada Tuhan Jang Maha Esa",
atau negara Republik Indonesia berdasar atas ke-Tuhanan Jang
Maha Esa dengan taqwa kepadaNja.
Kata taqwa Saudara Ketua, adalah daripada bahasa Qur'an, wahju

Tuhan Jang Maha Esa, sudah populer puia pada taqwa itu, dalam ka-
langan bangsa kita sebagaimana kita telah me'mpopuierkan kata-kata
Qur'an jang lainnja, seperti, daulat dari pada dulah, mengabdi; dari
pada 'abdi, azas daripada asas, menta'ati daripada tha'ah, tekad dari-
pada i'tikad dan lain sebagainja. Sungguhpun kata taqwa itu telah
populer, baiklah kata itu kita bahas djuga, oleh karena, mungkin
pula ada orang jang mengartikannja dengan arti takut.

Taqwa asal katanja daripada waqa-wiqajah, artinja berhati-hati
atau awas. Maka didalarn Qur'an diterangkan, bahwa orang jang taqwa
atau atqa kepada Aliah, dipudji Allah dengan suatu pudjian jang sa-
ngat tinggi sekali. Allah menerangkan bahwa manusia itu adalah
sama rata ,tidak ada berlebih daripada jang lain oleh karena bangsa
dianggapnja tinggi, oleh karena kebangsawanannja, karena pangkat-
nja. karena hartanja kekajaannja dan lain-lain sebagainja, hanja Tuhan
memfirmankan, adalah manusia dapat lebih atau tinggi ialah rnenurut
tingkat djasa usaha dan arnal perbuatannja jang disebut dengan ternr
sepatah kata sadja, jaitu: taqwa.

Djadi dapatiah kita memahamkannja bahwa orang jang taqwa me-
nurut arti lugarvinja: berhati-hati dan awas ditudjukan berhati-hati
atau awas itu berhadapan dengan Tuhan Jang Maha Esa, agar ia de-
ngan kesadarannja hati-hati mengenai larangau Tuhan, supaja ia d.1a-
ngan melanggarnja.

Djadi natidjah atau konklusi daripada kehati-hatian dan keawas-
annja itu, dengan sendirinja selalu dan selamanja tunduk dan mengab-
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di hepada T[ban i*s Maha Esa, dengan arri jang luas jaitu dengan
kesadaran dan iieinsjafan bukan lantaran ikut-ikuian, ke[odohan dap
f4* *tagainja- taka njatalah saudara Ketua, bahwa dengan taqwa
itulab diadi er:at, erat kuat dan kokohnja negara berdiri atas ke-bu-
hanen Jang Iahe Esa. Adapun Undang-undang Negara jang diperbuat
oleh teprtusan musjawarah rakjat pada dewan iakjai itu haruslah
tidrk berlawanan_ de-ngan peraturan T\rhan Jang Maha Esa, sebagai
dasar dari Dasar undang-undang jang akan ditetapkan itu, jang naiti
hatsi kami akan menjampaikan pula keterangan ,mengenai itu" insja
all-h pada babak ke-II. Maka arti mendasarkan negari atasNja, ialah
!-Fg_ taq$-?, tunduk mengabdi. Maka teranglali bahwa niengabdig eFh patu! menurut qeraturan Tuhan jang [ita mengabdi kefacia.
Nfrr -itu atas dasar-dasar hukum Tuhan batas-minimumija dan i:atasq--rmrrmnjl dan antara keduanja itulah letaknja Musjawarah Rakjat.

Djadi minimum dan maximum daripada peraturan Tuhan leur'in t

itu, sebagai axioma daripada wet jang kita 6uat
D-Jadi oleh karena itu maka dapatlah kita harapkan demokrasi

ekan berlaku dengan ichlasnja antara ,berbagai aliran- kepartaian dan
sebagainja, hingga tidak lag! memungkinkan terdjadi seiuatu musja-
warah_jan_g merupakan lahirnja demokrasi sedang bathinnja kemririg-
kinan berlaku kekuasaan mobokrasi.

oleh karena tiap-tiap pertimbangan didalam musjawarah ada pe-
domannjl daripada kitab sutji ruhan Jang Maha Esa. Insja Allah ie-
suatu kebiasaan umpamanja jaitu, bahwa suara bersama jang banjak
bisa menghalangi beriakunja atau menentang kebenaran suara beisa-
ma jang sedikit djumlahnja, tidak lagi akan berlaku, apabila suara
bersama jang sedikit itu ada mempunjai alasan jang berdasar.kan ke-
gada dasar pokok-pokok hukum daripada hukum Tuhan Jang rlaha
Esa itu.

oleh karena apa dapat terdjaminnja demokrasi Saudara Ketira.
ialah oleh karena kita betul-betul konsekwen berdasar atas ke-Tuhan-
a4 Jalg Maha Esa dengan taqwa alias tunduk mengabcii kepadaNja.
oieh karena itu u'alau bagaimanapun perbedaan haluan jang dipen.
tingkan oleh berbagai-bagai aliran itu umpamanja, tentu teruiama se.
kalt kita tidakiah Lroleh menjaiahi poliok-pokoh dasar hukum jang te.
lah kita terima daripada Tuhan itu, tegasnja tidak boleh menjinrpang
daripada dasar hukum agama, jang rnana T\rhan menegaskan segala
sesuatu terutama mengenai hukum-hukum haruslah menurut aganra-
Nja jang diterirna Rasul daripada wahjuNja.

Disinilah semoga kita dapat hendaknja mendaja-upajakan menia-
tukan paham antara aliran partai jang mengharuskan agama tidak
boleh_ ditjampurkan dalam urusan kenegaraan dengan aliran partai
jang bertekad tjampurnja agama dalam urusan kenegaraan.

Sebagai penutup Saudara Ketua, saja tegaskan bahwa DaSar Ne-
gara Republik Indonesia ialah menurut Fraksi saja satu sila sadja.
jaitu taqwa kepada Tuhan Jang Maha Esa.

sekianlah keterangan saja, semoga dengan kesepakatan dapailah
kita menet-apkan Dagar Negara kita jaitu dasar jang maha positif clan
mahq aktif itu, sehingga dapat kita bantuan dan iandaran jang se-
kuat-kuatnja dari padaNja untuk melenjapkan segala keharusan ]rng
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merusak dan membinasa, jang mana hal itu adalah suatu pikulan kita
mendjaganja sebagai suatu amanat untuk memeliha.a 'n.gara 

dan
menjentosakannjl $engaL djihad jang sesungguhnja, supaji uiriian
jang_ berikut dibelakang-kita, .dapai menerimanja daripadi titr dalam
keadaan jang sebaik-baiknja jaitu dalam keadain meideka, berdaulat
penq!, aman dan bahagia berkat 'inajah kekokohan dan keiruatan Da-
sar. Negara kita TuFl Jang Mlha 

-Esa 
dan berkat ketaqwaan kita

berhadapan dengan Tuhan jang Maha Esa itu.
Sekianlah Saudara Ketua, terima kasih.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: saudara-saudara sekalian, dengan pembitjara jang terachir
ini maka telah ada 28 orang jang memberikan pemindairga"n umu*-
pja g1da. babak pertam.a ini sehingga masih 40 oring enggoia lagi jing
hendak turut memberikan pemandangannja

oleh karenanja saja minta bantuan Saudara-saudara sekalian su-
paja kita bisa _meneruskan rapat terus sampai hari sabtu. Mungkin
Pemandangqn umum ini dalam babak pertama masih harus ditelus,
kan dalam hari-hari pertama minggu depan.
. selandjutnja,.supaja dari pembitjara itu bisa diambil perumusan
jang sebaik-baiknja,. ingin saja mengetahui dari jang beriangkutan,
apakah nama-nama jang pada permulaan rapat ini di[emukakin oleh
saudara wilopo sebagai Panitia Perumus masih tetap sebagai jang
dikemukakan tempo hari atau ada perubahannja. Djikl ada peru-bah-
lnnj-a, saja-mintq ialg berkewadjiban supaja menjampaikan kepada
saudara sekertaris. sebab sudah ada perubahan nlnra lang ternjata
sudah dikemukakan. Hal itu supaja seiekas-lekasnja disimpaikan ke-
pada Sekertaris supaja Panitia Perumus itu bisa rnenghasilkan tugasnja
dengan sebaik-baiknja.

- Besg\ pagi kiti landjutkan rapat ini untuk rnelandjutkan peman-
dangan unrum Babak Pertama pada djam 09.00. Dengan ini rapat
saja tutup.

(Rapat ditutup djam 23.30).



KOITSTITUANTE REPUBLIK II\iDONESIA

Sidang ke-III (Tahun 1957t Rapat ke-64
Hari Kamis, 14 Nopember 1957

(Djam panggilan: 09.00)

Atjara : Landjutan Pemandangan Umum Babak ke-I mengenai
Dasar Negara.

Ketua : Prawoto Mangkusasmito, Wakil Ketua I.
Sekertaris : Drs Kabullah Widjajaamiarsa.

Anggota iang hadir: 400 orang.
R.P. Soewarno Warnodiprodjo, Soemarto, K.H. Fakih Usmirn; A.

Sjafiuddin, Anwar Sutan Amiruddin, Kijai Hadji Sapari, Tony lVen,
Andi Gappa, Sudiro, I\I. Bannon Hardjoimidjojo, Hutomo, Dr H, Su-

4*_g lvirjol_a1djgjo, I{r J.C.T. Simorangkir, Mr Renda Saroenggallo,
G. pinqVa, _K.H.M. Rodji'oen, Rd. Hamara Effendy, Hadji Intjelch-
Ilad Saleh Qaeng Tompo, Kasim, Kijai Hadji.Noer 'Alie, Nj.-Dalam
!!99 Sjamsuddin, I Gde Putra Kamayana, Ischak Surjodiputro, A. Jasin
4lI.M _Sjukri, K. Hadji M. Ramli, Djamhari, Abadi, Blheramsjah St
Indra, Jusuf Lausuf Indradewa, Pi'awoto Mangkusasmito, R. Hendro-
budi, K.H. Ahmad Azhary, Zainal Abidin Ahmad, Nj. Hadji Ibrahirn
siti Ebong, Nj. siti salmi sismono, subandi Martosudirdjo, Ketut su-
brata, Soesilo Prawiroatmodjo, Dr Soedibio Widjojokoesoemo, M. Sum-
barhadi, Nj. A,lmir Sjarifudin Djaenah, Achmad Sumadi, prof. S.I{.
Abidin, Nj. Hadji Ratu Aminah Hidajat, K.H. Taufiqurrahman, Sukami
Kartcdiwirjo, Il{aroeto Nitimihardjo, Hadji Aboebakar. Prof. i\Ir R.A.
Soehardi, Nj. Kamsinah Wirjowratmoko, Tan Ling Djie, Mas Slamet
Soetohardjono, Amelz. Asnau'i Said, Raden Hadji Achrnad l.Iasboellah.
Illohammad sjafii wirakusumah, Prof. H. Abdui Kahar lVluzakkir, l,Io-
hamad Pattisahusiwa, Drs A. Raja Rangga Andelo, Abdul Radjab Da.
eng Massikki, Hadji Abdullah Addary, K.H. i\{uhammacl Isa Ansharr,
Kijai Hadji Abubakar Bastari. R. Emor Djajadinata, Atmodarmi.nto,
Nj. Sulasmi Mudjiati sudarmarr, Hadji zainal, Mr R. Pratikto sastro
Hadikoesoemo. Mr Wilopo, R.H. Hadjid, Osman Ralibr'. Nj. Nadirnah
Tandjung. Soediono, Nengah l\Ialaya. H.NI. Zainuddin. Zainoel Abidin
Sjoe'aib, Nj. Mien Sutari Abdul Gani Suriokusumo, K.H. AbCul Wahab
chasbullah K.H.}I. Dachlan, IvIr Hamid Aigadrie, R. Femandus Basoe-
ki Poerwosapoetro. soedijono Djojoprajitno, Bisri Kijai Hadji l{usta.
djab, H.M. Salim Fachrlr, K.H. Masjkur. Mick Nirahurva, Umar Salirn
Hubeis, Prof. Mr Dr R.M. Soeripto, R.M. Ali Manshur, Ahmad Nawaivi
Saleh, Nj. Suwardiningsih, Mochamad Tam. Achmad Zakaria. H. Ridl-
wan Abdullah, Maschoen Hadji Achmad Fauzy, Nj. Adiani Kertocir-e-
9jo.M.Ng. Gede Sosros_epoetro, Dr Imanudin, Abdul Chotiq Hasjim, S.
t{.-E?irrut, $_oe-1_aryar_Djaelani, Hermanu Adi Kartohardjo, K.H. Sja-
uki Ma'sum Kholil, R.H. Aliurida, K. Hadji i\Ioh. Thoha, K.H. Abdulma.
nab Murtadlo, N. Kasijati Ahjak Sosrosugondo, K.H. Abdoel Chanan
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Datoe Poetrawati, K.H. Achmad zaini, H. Nachrowi rhohir, Sajogia
Hardjadinata, Hadji soekron, Kijai Hadji Harun, K.H.A. Sahal Min-
sjur,_K.H.A., Bakri Siddiq, Ali Masjhar, Hadji Abusudja, Alwi Murta-
dlo, Rd. Dadang soeparta Partawidjaja, K.H. Anas l\{achfudz, sastro-
4it.oto wldiia, Kijai. zahid, Hadisoejono, H. Moh. Thohir Bakri, Nj.
Abidah Machfudz, M. Hardjosoemarno, soenardi Adirvirjono, Ach-
mad Anwar, Mr R.M. Abdulmadjid Djojohadiningrat, Muntaha, sari-
koen Adisoepadmo, Rachmat susanto (s. Rachmat), Ali Markaban Har-
sono, Amir Tgk. Mohammad Hasby Ash shiddiqy, Dr soembadji, sas-
troprawiro, R.s. Hadisoenarto, H. soetadi, Tedjo, S. Sardjono, Di satrir
wi!ing{jp,_ [4.flrtr.\to, Suputro Brotodihardjo, H. Muchjidin Al Chu-
raifisj, Abdul Djamil Misbach, R. Darmono Damanhuri, Achmad Mu-
$atsi1, K.H.R. Abdullah Awandi/Afandi, Kijai Hadji Ali Maksoem, H.
f!1 $asmat, K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi, R. Sardjono, Oetomo,
Nj. S.D. Soesanto, Prof. Ir Purbodiningrat, Affandi, Suhari Kusumo-

-d_ir$jo, 
Soegito alias Danoesoegito, R. Ng. Sumodarmodjo al. Sujamto,

M_oham'ad _Sq!im, Soelardi, Saleh Abdulah, Dr R. Suhardi, Kijai-Hadji
Mochamad cholil, Kijai H. Achmad Dasuki siradj, Toeraichan eainoe-
ri, R. Dachlan Tjiptomartojo, Roespandji Atmowirogo, sadji sastrosas-
mito, Karkono Partokusumo alias Kamadjaja. Dr Hadjidharmo Tjo-
kronegoro, Drs B. Mang Reng Say, V.B. da Costa, Moh. Doerjat Karim,
Abdulrahman Baswedan, Zainul Arifin, Dr Roestamadji, M. Kamawi-
djaja Sujud, Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja, Madomiharna,
Soeratno, R. Sugana Ganakusumah, Mas Muhamad Bachar, Muhammad
Sjadeli Hassan, Oesmadi, Asmara Hadi, Hadji Mas Muhamad Aof, K.
R.R.H. Moh. Noh Idris, Bud.iman Triasmara,budi, Ratlja Kaprabonan,
Enin sastraprawira, Raden Basara .Ardirvinata, Hadji Abubakar Jusuf,
Hadji Husein, R. Abdurochman Wangsadikarta, Hadji Muhamad Dach-
la!, R. Hollan,sukmadiningrat, Muhammad Rusjad Nurdin, Kijai Hadji
Saleh Solahuddin, Rd. Soeparno, R. Muhamma:d Sjafe'i, Abu Bakar,
Achmad Dasuki. Raden Sutalaksana, K.H.M. Dimjati, D. Sukardi. Ha-
dji Asjmawi, Kiagus H. Moehamad Sjadjari, H. Ismail Dahlan Djuru
Alam, H. Mohamad Thaha bin Moh. Nur, Hadji Umar Bakry, Kuasini
Sabil, Hadji Mansur Dt. Nagari Basa, Nj. H. Sjamsijah Abbas, Hadji
Sjarkawi, Ratna Sari, Tengku Bay, Hadji Iljas Jacoub, Mochtar Husin,
Sjech Ibrahim Musa, Dr Abdul i\{anap, Duski Sarnad, Binanga Siregar
gelar Sutan Mangaradja, Hadji 'Abdurrahim Abdullah, Muhammad Ali
Hanafiah Lubis (MAHALS), Anwar Nasution ,Rumani Barus, M. Arsjad
Th. Lubis, Zainal'Abidin Nurdin, H. Adnan Lubis, Agustinus Djaelani,
Ibrahim Usman, Hadji Ajli Usman, Muzani A. Rani, H. Mhd Basioeni
bin H. Imran, J.C. Oevaang Oeray, Abdullah Jazidi, H.M. Marwan Noor,
Hadji Abdulrachman bin Ismail, Darmawi Munalvir, H.M. Hanafi Gobit,
H. Husain Qadry bin Ahmad Zaini, Nj. Hadji Buhajah Abdulhamid,
Abd. Sani Karim, Mochsen bin Sokma Wira Said, Sajid Abubakar Alay-
derus, Ds Wilhelm Johannis Rumambi, Drs La Ode Manarfa, Jakin
Intan Par,mata, J.J. Detaq, H.S. Djamaluddin Dg. Paremma, AMur-
rahman Sjihaab, Abdul Muin Daeng Myala, Nj. Siti Ramlah Azies,
Abdul Rahim Munier, Daeng Maradja Lamakarate, H. Siswosudarmo,
Mohammad Arifin bin Abdulrahnran, I Gusti Ketut Ngurah, A.J. Toelle,
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Gulam, P.S. da cunha, Soeratno, Alimin, Nj. setiati surasto, Kijai
Hadji Akrom chasany. llr Ahmad Astrawinata, Kijai Hadji Munic{,
K.II. Dachlan Abdoelqohhar, K.H, Ghazali Asi'ar1,, U.J. Katidjo Wiro_
prarnodjo. Lalu Lukman, tlohamad sanusi, H.'l{uitadjab, Abdritmanilrt
!a]q blandia, zamzami Kimin, Arnold Mononutu. Abdul Malik Ahrrrici.
sabilal Rasjad, R. Baroeno Djojohadikoesoenro, Abdul l\{uchid Ma'-
sum, K. Moch. Machfoed Effendie, Kijai Hactji Tjikwan, H. Bahrunr
Djamil, K-H. Asnawi Hadisiswojo, Mr 

-oei rjoe rat, w.A. Rachman,
Mr Nj. Tutilarsih Harahap, u. p. Bombong, Argo Ismojo, Basuki, Fir-
mansjal, Nj. Tresna Sungkawati Garnioa, a.s. Dharta, A. Bakai st.
Lcmbang Alam, R. Achmad soekannadidjaja, sjamsoe Harja-udaya,
Pangloe bin oemar, P,M. Tangkilisan, .soed;lono fiiptoprawirb, usnan
llamid, R. Moedjoko Koesoemodirdjo, Achmad Bistari bin Achmaci
Daoed Natadiredja, singgih praptodihardjo, Nj. Maimunah, R. soete-
djo, Illuhammad Aryrn La Engke, u e. chinafiah, Jean Torey, sunarjo
umarsidik, D1o\o oentoeng,-Ahmad Boeshairi, I\[uhammad'D;azutie
Kartawinata, s. ut,arjo, Raden umar Anggadiredja, Nur sutan iskan-
dar, sawirudin gelar sutan Malano, sjiirsulhadi'Kastari. R. Hadji
poe_l{iamil Adimihardja, sutan Mochammad Jusuf samah, l\{. soetinr.
boel Kertowisastro, R. usman Ismail, Kartasasmita, Hadi sosrodanu-
kusumo, usman Mufti widjaja, soeparcri, slamet s. Karsono. sumo,
warsito, S. Notosoewirjo, Izaak Riwod Lobo, Nj. R.A. sri Kanah Koem-
poel, w.A. Lokollo, R. soelamoelhadi, K. Muiharnad Afandi, Dr T.A.
pjalii, T.M. Junus, H. Mohd Dja'far bin Abdui Djalil, nr uasnit Bas:-i.
H. Husein Thaha, H. Andi Kasim, Rd. Apandi wiradiputra, Ds J.B.
Kawet, Mohamad Ahjar, Mr Soemarno, 

-wikana, 
Acrirad bjoedjoe.

sahamad sudjono, soelaeman Effendi, Ds E. Uktolseja, ilI. Ng. Irioh.
Hamzah, Estefanus Kandou. H. Abdulhafidz bin Hadji sulaem-an, Ali
Kamarudin Abdu_lmrllalib, Mr R.H. Kasman singodimedjo, Abdulwa-
hab rurchan, o.N. Pakaja, Raden Mare \vir.anitakusurnah, Gulmat
lhegar, Suxmantojo. R. Soencoro Hadinoto, Rustama Il:rat, Moh.
{3tghry,- Hadji Masjkoer, Prof. i\{r sutan Takdir Alisjahbana, uuoit
Abd_ulkabir..$oh, Achijad chalimi, Mohd Ma'surn jusuf, Dachian
J,-oekmal, sieh Abdullah Afifuddin, Bey Arifin, Abdul Mu'in utsman
bin Abdul Mu'in, Jahja Jacoeb, Ismaii Nongko, Dokter Koesnadi,
Hendra Gunawan, otorig Hulaenii, Hadji Abd-;l"Mf lik Karirl Amru'llah
{HAMKA), Roesni rjoetjoen, K.H. Illoeh. r{oechtar Moestofa, Raden
|I-oefjo-no M_oeUorranoto, winarno Danuatmodjo, Kasilnun, M. tatrit
Abubakar, K.R.T.- Prakosoditin,grat, H. Moh. sadad siswowidjojo,
Amir, Basuki Resobowo, Dr J.F. Mohede, R. Achmad padnako.roini",
Mochammad rauchid, Abdurachman said, Hidajatdjati, R. oemar-
gid, s_oe$jatm_oko, Racen sadono Dibjowirojo, IIi ojiiain purna. ntr
Djamaluddin Glr Dt. singo Mangkuto, Nj. l{oedjio Moedjiati. '

Ketua: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat
saja buka.

- . - lnggota sidang illg menanda-tangani daftar hadir ada B?g. pagi
ini kita teruskan pembitjaraan mengenlai Dasar Negara.

saja persilakan sekarang jang ferhormat saudira Hadji zaini.
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K.H. Achmad Zaini: Assalamu'alaikum u'arahmatullahi rvabaraka-
tuh.

d,;ry,$,*
- 
Dengan rama Allah Penjajang serta pengasih rahmat dan salam

mudah'mudahan atas Nabi Muhammad salldlaf,u 'alaihi wasallim-r.itt
k_eluarga dan sahabatnja pun djuga pengikut-pengikutnSa sampii-hari
Kiamat. Amma bakdu.

saudara Ketua dan sidang jang terhormat, sjukur alhamdulillah
saja-pandjatkan kehadlirat ttatri Sing sebesar-beiarnja. xarena tita
sekalian didalam. Madjelis_ jang mulia ini dapat berkumpul kembali
dalam keadaan riang gembira ierta sehat wafafiat dengah *e*ba*.
llitaajita dan maksud jang sama ialah untuk bermusjiwarah antara
kita sekalian dengan segala keichlasan serta maksud jing sutji untuk
membawa negara kita dengan rakjat kealam jang makrnur din baha-
gia tentram dan aman baik lahir maupun ndtnin. untuk itulah kita
sekarang ini bermusjawarah menjusun-undang-undang Dasar Negara
kita jang telah diamanatkan oleh rakjat dengan melalui pemilihan
umum. Tugas jang berat ini tapi sutji dan mulia akan kita tunaikan
{gngr! sebai'k-baiknja d_engan mengharapkan kekuatan serta petun-
djuk dari Tuhan Jang Maha Kuasa, Amiin.

saudara Ketua dan sidang jang terhormat, didaram kita, menudju
tjitatjita dan pelaksanaan amanat t-ersebut diatas, maka dengan meir-
Itri madjelis ini kita telah beberapa kali mengadakan permusj-awaratan
clengan segala kesungguhan serta keichlasan didalam suasana persau-
daraan jang penuh dengan toleransi. Hingga benar-benar terlihit dari
segala pihak unJuk mempertemukan pendiriannja masing-masing de-
mi untuk .mentjari kebenaran jang trakiki jang- mendjadl keriniuan
dari tiap-tiap manusia jang sempurna.

saudara Ketua jang terhormat, sebagaimana telah sama-sama kita
ketahui dari hasil usaha Komisi-komisi jang telah dibentuk oleh pani-
tia Persiaqa.n $o.nstitusi dalam sidangnja pada bulan Agustus sampai
dengan achir bulal September tahun igo?, telah dapaf meregistrasi
{ari segala keinginan-keinginan partai dan aliran jang ada"dalam
Konstituante_guna $idjadikan bahan pembahasan dan aihirnja dipu-
tuskan oleh Pleno dalam masa-sidangnia sekarang ini. Diantaia traiit-
hasil itu kita djumpai _tjatatan dari Romisi I mengenai Dasar Negara
jang tersimpul dalam tiga matjam pokok:

1. Sosial-Ekonomi
2. Islam dan
3. Pantja Sila.
saudara Ketua jang terhormat, did.alam membahas dan memusja-

watkan sesuatu harus _diperhatikan benar-benar oleh masing-masing
dari kita untuk dapat diharapkan nnentjapai hasil jang sebaiti-baitcnla
kesungguhan dan tudjuan mentjari kebenaran ian! tritiki itu semati-
mata. Dalam hal ini pasti akan meminta keichaldsan ;ang sebesar-besar-
nja untuk menerima segala jang benar dan hak ilu iekalipun agak
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berbeda dengan paham serta pendiriannja sernula. Hal ini benar-be-
nar kita tiamkan bersama bilanrana kita betul-betul mempunjai rasa
tangglfng-{iawab jang sebesar-besarnja terhadap rakjat j""! telah
memilih kita ini. Lebihlebih sebagai-bangsa jang ber-Tuhan harus
merasa bertanggung-djawab kepadanja kelak dikemudian hari. Maka
demi untuk mentjari kebenaran ini kita bermusjawarah dan diatas
kebenaran itulah kita akan menjusun untlang-undang Dasar Negara
kita jang abadi.

Hgjl Tuhanlah sumber segala kebenaran dan dengan petundjuk-
Nja pula kita akan mengudji segala keinginan dan kehendali irita slt<a-
liannja.

saudara Ketua jang terhormat, sekarang saja telah sampai pada
polok pembahasan saja dalam kesempatan Pemandangan urirurn Ba-
bak ke-I tentang Dasar Negara kita.

Dalam hal ini saja akan menindjau dan memperbandingkan an-
tara tiga pokok dasar sebagai jang telah dihasilkan bleh Komisi I dari
Panitia Persiapan Konstitusi itu.

saudara Ketua jang.terhormat, Fraksi saja, Fraksi Nahdtatul ula-
ma (N.u.) sebagai fraksi dari Partai Politik I-slam sesuai dengan ang-
garan dasarnja pasal 2 ajat (a) dan (b) dan program perdjuangannja
ltgitl pertama aiat (2) bertjita-tjita dan memperdjriangkan teru'-u-
djudnja suatu Pemerintah dinegara kita ini jang beldasarkan Islam
sebagai_realisasi dari Proklamasi tanggat 1? Agustus tahun 1g4b iang
be_rsumber plda.Piag3m Djakarta jang terkenal sebagai hasit penje-
lidikan dari Panitia, Persiapan Kemerdekaan Negara lndonesia jairg
benar-benar merupalan perwudjudan dan kenjataan dari perdjuangan
bangsa kita sedjak berpuluh-puluh tahun jang berselang jang kese-
m_uanja itu betul-betul bersumberkan serta terdorong oleh adjaran-
adjaran agama rslam disamping djiwa kebangsaannja-jang berkobar-
kobar. Hal ini kiranja tidak perlu saja uraikan dengan pandjang lebar.

Saudara Ketua jang terhormat, apa sebabnja-umat Islam-secljak
berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun ditanah air kita ini ber-
djuang mati-matian dengan tidak mengenal patah seudjung rambut
pun_sekalipun dengan segala penderitaan dan pengorbanan jang tak
ada bandingnja untuk mentjiptakan suatu Pemerintah jang sesuai de-
ngan kejakinan dan ideologinja? Bahkan kalau kita menoleh kekanan
dan kekiri dibeberapa negara lain terdapat pula pergolakan umat Islam
menentang. segala matjam bentuk dan tjorak kezhaliman baik jang
datangnja itu dari luar ataupun dari dalam. Kesemuanja itu tak-lain
dan tak bukan hanja untuk menegakkan kebenaran dan hak sebagai
undang-undang Tuhan. Kebenaran dan hak sebagai undang-undang Tu-
lan inilah jang menundjukkan pada kita bahu'a kebenaian dan haq
dalam sesuatu perkara adalah hanja satu tidak dua. Diatas kesatuan
kebenaran inilah kita akan mendirikan djalan-djalan untuk mentjapai
tudjuan kita bersama. T\rhan telah berfirman dalam AI eur'an suiat
Al-Baqarah ajat 147.

,*';;-"uS,;J'aAFx-(=tw=oj)tS
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Artinja: ,,H,aq itu adalah dari ruhanmu maka djanganlah sekali-kali
kamu tergolong dari mereka jang meragu-ragukannja".

Pada lain ajat Tuhan berfirman.

',tJi i;; btJ, ;\^r 6 t{;
\e=.i$t1(=

Artinja: ,,Katakanlah olehmu wahai Muhammad bahwa haq itu dari ru-
hanmu sekalian maka barangsiapa jang suka, maka laittatr *.r.k"
beriman dan barangsiapa jang fioak suta baiklah mereka kafir."

Maka untuk mengudji kebenaran jang hanja satu dari rhhan itu
sekali lagi saja akan menindjau dengan berpedoman pada petundjuk
Tuhan.

saudara Ketua jang terhormat, djelaslah kiranja saudara Ketua
bilarnana Nahdlatul ulama (N.u.) beselta Partai Islam lainnja menun-
tut hanja dasar Isiamlah jang harus didjadikan Dasar Negara kita
jang sedalg kita susun undang-undang Disarnja sekarang ini bukan-
lah hanja karena semata-mata fanatik pada agama dengan setjara mem-
buta-tuli atau hanja karena berpegangan teguh pada eaidlrr bahwa
agama Islam adalah agama dari majoriteit rakjal Indonesia semata-
mata-, akan tetapi karena terdorong oleh perasaan tanggung-djawab
untuk menegakkan hak dan kebenaran sebagai undang-undang fuhan
jang pasti akan membawa manusia dan rakjat Indonesia pada keba-
hagiaan lahir,/bathin dan keuntungan dunia,,achirat.

Saudara Ketua jang terhormat, Islam sebagai adjaran Allah bira
kita perhatikan benar-benar maka sedjak pertumbuhan dan perkem-
bangannja selalu bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan
manusia sebagai machluk Allah. sedjak ruhan mentjiptakan seorang
manusia jang pertama bernama Adam dan kemudian diikuti isterinja
bernama Harva jang kedua-duanja oleh Tuhan telah ditugaskan keatis
{gryr ini. Sedjak itu pulalah Tuhan memberikan adjaran dan pertun-
djuk-pet-undjukNja. untuk mengatur prikehidupannja beserta k6luarga
dan anak tjutjunja didalam suatu masjarakat-jang sangat sederhana
sekali. Didalam Al Qur'an Tuhan telah berfirman:

ir
irt:

i

T

,e)> -J'*e
qi.-try, ,'i*lr LU

Artinja: ,,Aku berkata turunlah kamu sekalian (Adam/Hawa) dari
sjurga bersama-sama, maka bilamana datang padamu daripada-Ku se-
suatu petundjuk nraka barangsiapa jang mengikuti petundjuk-Ku maka
mereka tidak akan menemui ketakutan dan tidak akan menemui ke-
susahan"

Pada lain aiat Tuhan
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Artinja: 
-,,T.ohqo berkata turunlah kamu berdua dari sjurga bersama-

sama,_sebahag]an dari kamu akan bermusuhan dengan selagian laia-
nja- r{rkr bilamana datang .padamu daripada-Ku-suatu p-etundjuk
maka barangsiapa jang mengikuti petundjuk-Ku, maka ia tidak aian
tersesat dan tidak akan tjelaka darbarangsiapa berpaling dari petun-
djuk-Ku maka_baginja suatu kehidupan jang-sempil aan'kelak pada
hari Kiamat Ku-bang$tka,1 dan Ku-kumputlan dia dengan keahaan
buta". Surat Thaha aiat 123-L24.

Demikianlah selandjutnja petundjuk ruhan terus-menerus ditu-
1gn-kan dengan-perantaraan Nabi dan RasulNja silih berganti, petun-
djuk mana _selalu disesuaikan dengan perkernb-angan serta-pertuinnun-
1n ry-aqjarakat disegala.lapan-gan. Oleh-karena ifulegala aga'ma dan pe-
tundjuk ruhan jang diturunkan dengan perantaraan ttauri dan Rasui-
-Nja 

itu_ ada mempunjai persamaan p.okok. Jaitu pengertian dan penga-
kuan akan ketunggalan serta kesutjian Tuhan hisimping pengakuin
kebenaran pada pembawa-pembawa agama itu, bahwa udtiari-ueuau
adalah Nabi dan Rasul ruhan. serta agama jang dibawanja itu adalah
l.!,. Sekalipua harus diakui bahwa masa berlakunja hanja selama
belum diganti, oleh agama jaLg dibawa oleh Nabi 

-dan 
Rasul jang

datang. Femudiannja. sedang diberbagai soal lainnja baik dalam- tja-
bang-tjaba-ng jang berupa peribadatan semata-m'ata, maupun soal-s6al
kemasjar.akatan pada umumnja banjak terdapat perbedaan-perbedaan-
_nja. Hal ini erat sekali hubungannja dengan pertumbuhan din perkem-
b.angal_ masjaraka-t manusia pada umumnja didjamannja maiing-ma-
{ng, M$a_ setelah perkem,bangan masjar-akat riranusia jang mErata
diseluruh dunia memuntjak demikian rupa, pun kebutuhin Jerta per.
soalan prikehidupannja telatr mentjapai puntjak ketinggiannja, ^da-

tanglah kedunia ini-se_orang Nabi dan Rasut jarig penghalisan deirgan
membawa. petundjuk dan Agama Tuhan jang penglabiian pula denlan
:egal? gaja. dan_tiaranja ggngiqi jang merupakin suatu igama jing
bersifat universil dan abadi. Tuhan telatr beifirman dalam-A,l euir,an
surat Al 'Ahzab ajat 40;

Risalah Resmi

529



Artinja: ,,Bukannja
akan tetapi adalah
nabi."

Pada lain ajat,

,c

(' f t,

Muhammad itu bapak seseorang daripada
utusan Tuhan jang penutup dari sekalian

kamu
Nabi-

Tuhan

(- c U,;
'Lti"fArtinja: ,,Pada hari ini telatr Ku-sempurnakan bagimu akan aga-

mamu dan telah Ku-sempurnakan atasmu akan nikmat-Ku dan Aku
rido bagimu Islam sebagai agama."

Oleh sebab itu agama Islam adalah merupakan suatu agama jang
9l{ttttt, adjarannja telah tjukup mengandung pokok-pokok-persoalan
hidup dan kehidupan manusia baik bagi perseorangan maupun bagi
masjarakat dan dunia keseluruhannja. Dengan demikian dapat dipas-
tika! bahwa segala matjam pertumbuhan ilmu pengetahuan serta
teori-teori dari segala .tjorak dan ragamnja adalah atas-pengaruh aga-
gama-agama Tuhan sebagai telah difirmankan oleh Tuhan dalam Al
Qur'an surat Al-Baqarah ajat 31.

;tJYi

,P**\;

t

ij 
"),-i

CKar,14')

= o)J

- Artinja: ,,Tuhan telah memberi peladjaran pada Adam akan nama
dan arti segala sesuatu."

saudara Ketua jang terhormat, dari sumber agama inilah orang
baru dapat mengolah dan memasak segala sesuatuii" s"soai d;d"
kekuatan serta ketjakapannj a masin g-ma-sing, dengan mengingat r"gil,
faktor dan keadaa-n disekitarnja. Hat ini tioat< loa tetlinfr"j" 6"ir,di Barat maupun di rimur bahkan tidak terketjuali purj;p; l"ant di-
na-maErn a_dj.qry Pantja sita sebagai tjiptaan dari iung Kir";o ?i.-
siden Republik Indonesia

saudara Ketua_ jang terhormat, satu hal jang harus kita perhati-kan benar-benar, bahwa tiap.-tiap pengolahan Iari ua:ii*-ioJrr.,,
agam? itu harus .lTempgrgunakan sflurin-saluran dan p6oorrn:ir"oo-
man jang_ telah ditentukan oleh agama itu sendiri oaniioafi;;;jil-
palg- dari pokok prin.sip-prinsip igarya itu. sehingga triiitnj; #tul-u",tqt merupa-kan .hasil 

-jang 
b-enai dan karenrn:j"trp"i di"kui- f;.

sllahannia.sebagai adjar-an- d3.ri .agama itu. sebaliinSa'penji*prngrn
dari ketentuan ini samasekali tid;k dapat oiuenirtian'aa"n- tiiffia
qyn tio-a_t< dapat diakui atas kebenarannji. Dan karenanja tidal-arpit
dimasukkan dalam adjaran agama itu. -

saudara Ketua jang terhormat, dengan demikian dapat diaurbil
suatu kesimpulan bahwa sekalipun pantjl sih menurut pendapit i"-
mentara orang atau golongan ada pokot<-pokok pers"maa^nnji deng.n
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adjaran agama Islam tapi belum dapat saja katakan bahwa Pantja Sila
itu adalah termasuk adjaran agama Islam, apalagi kalau dikatakan
bahwa dengan dasar Pantja Sila itu Negara kita telah berdasarkan
Islam. Sebab harus diakui bahwa disamping Pantja Sila itu belun
merupakar suatu konsepsi jang konkrit masih banjak hal-hal jang
tidak djelas. Karenanja sukar sekali menentukan arah tudjuan jang
sebenarnja apalagi kalau dikatakan bahwa Pantja Sila itu adalah suatu
adjaran dan sistim ketata-negaraan dengan telah ditentukan saluran
dan sumber-sumbernja serta bentuk dan tjoraknja, jang sebenarnja.
Untrk lebih djelas baiklah dibawah ini saja kemukakan beberapa soal:
1. KalauPantja Sila itu adalah sebagai suatu adjaran dari manakah

sumbernja dan bagaimana pula saluran serta pedoman-pedoman-
nja?

2. Sampai dimanakah anti dan tjorak ke-Ttrhanan Jang Maha Esa
dan sampai dimana pula konsekwensi negara terhadap pengaku-
an ke-Tuhanan itu?

3. Demikian seterusnja mengenai prikemanusiaan, kerakjatan (de.
mokrasi), kebangsaan dan keadilan sosial.
Kiranja kesemuanja ini masih banjak memerlukan pendjelasan-

pendjelasan tentang bentuk, tjorak dan pedomannja. Pun tentang de-
mokrasi jang kita pergunakan selama ini disana-sini telah banjak ter-
dengar kekurang-puasannja, bahkan Bung Karno sendiri sebagai pen-
tjipta Pantja Sila dan pembela utama dari demokrasi parlementer kita
sekarang ini, telah seringkali menjatakan ketidak-puasannja bahkan
tidak dapat dipertahankan lagi, dengan mengemukakan istilah baru
,,demokrasi terpimpin."

,,Memang Saudara Ketua, kalau kita lihat sembojan-sembojan
dari lima pokok Pantja Sila itu, adalah merupakan sembojan-sem-
bojan jang bagus dan menarik, tapi sajang, sekali lagi sajang, bahwa
Pantja Sila itu sendiri tidak mempunjai pedoman untuk mempraktek-
kan adjarannja itu dengan batas-batas serta saluran-saluran, jang
kongkrit. Sehingga karenanja merupakan sembojan-sembojan jang
sukar dibuktikan kenjataannja dengan kongkrit. Perdjalanan Pantja
Sila selama ini tjukup membuktikan apa jang saja kemukakan diatas.

Saudara Ketua jang terhormat, akan tetapi bilamana kita mem-
peladjari Islam dengan sedalarn-dalamnja maka akan ternjata bahrva
Islam teiah rneliputi segala rumusan dari lima, sila itu. Dan dapat
dibuktikan serta disalurkan dengan suatu bentuk jang njata dan kuat.
Sehingga masing-masing dari kelima sila itu benar akan merupakan
suatu pokok rumusan jang mempunjai perintjian-perintjian dengan
dasar jang kokoh serta kuat jang bersumberkan Al Qu/an, Al Hadits,
Al Qias dan Al Idj'mak.

Saudara Ketua jang terhormat, baiklah disini saja akan berikan
gambaran selajang-pandang tentang lima rumusan dari Pantja Sila
itu menurut adjaran Islam.

Ke-T[hanan Jang Maha Esa; ke-Tuhanan Jang Maha Esa ini ada-
lah merupakan perumusan jang pokok daripada jang lain, bahkan ia
adalah merupakan djirva jang hidup dari kesemuanja. Karenanja ke-
Tuhanan ini mempunjai daja jang positif dan dinamis baik keluar
maupun kedalam.
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Tjoraknja keluar:
Dengan tegas Tuhan berfirman: Surat Al-Baqarah ajat 256.
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Artinja: ,,Tak ada paksaan dalam agama, telah terang dan njata kebe-
naran dari kesesatan. Barangsiapa jang kufur (tidak mengakui) pada
Thagut (suatu pudjaan selain Allah) dan beriman pada Allah mata ia
lerpegangan pada tali jang kokoh jang tak ada putusnja. Tuhan ada-
lah Deat jang mendengar dan mengetahui." Dan masih banjak lagi
ajat-ajat Qu/an sematjam ini. Tjorak keluar dari ke-Tuhanan dalam
ItJqp tidak tttqit tjukup dengan sifat jang pasif dan negatif ini tapi
lebih daripada itu ia mempunjai sifat jang amu aan positif baik ten-
lang pe_rfindungan, pemeliharaan, bantuan dan sebagainja, maupun
bagi kehidupan, keleluasaan serta perkembangan-perliemiangan aga-
ma.

Dalam hal ini kirlnja tidak usah saja kemukakan tjontoh-tjontoh-
nja_ baik pada masa Isiam langsung dibawah pimpinin Nabi" g.irt
Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam sendiri-mairpun pada waktu
dibawafi pimpinan chulafaa-ur Raasjidien dan seterusnjf. Tapi saja
persilakan Saudara-saudara Anggota jang terhormat m-embuki lem-
baran sedjarah-baik jang ditulis oleh ahli-ahli sedjarah Islam sendiri
T?lpu_l -oleh ahli-ahli.sedjarah diluar Islam jang -benar 

djudjur dan
tidakdiliputi oleh matjam-matjam pengaruh sbntimen dan iebigainja.
oleh karena itu pemeluk-pemeluk agama lain didalam Islam din Ne-
gara jang be_rdasarkan Islam .dinamakan ahli Dzimmah (mereka jang
berhak mendapat djaminan dari Tuhan).

Dimana dalam hal ini Nabi telah bersabda:

' ( -^/'; Y .' ;;'{',L(i; V:
Artinja: ,,Barangsiapq jang menjakiti atau mengganggu seorang

dzimmi, maka aku mendjadi musuhnja kelak dihari eiamat".-Dan masih
banjak lagi hadit!-hadits sematjam ini. Dengan berpedoman kepada
ajat dan hadits inilah Islam memerintahkan kepada pemeluknja dalam
menghadapi agama jang lain, serta pemeluknja. Disinilah letak tim-
bulnja_penghargaan jang setinggi-tingginja dengan tidak memandang
pe_rb_edaan terhadap_ segenap umat manusia dari segala matjam tjo-
rak keagalngannja, kebangsaannja dan warna kulitnja. sehingga tie-
semuanja bisa hidup berdampingan menudju kearah .ketenteiaman
dan kemakmuran serta kebahagiaan. Inilah toleransi jang sebesar-be-
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siirnja jang belum pernah dibuktikan dengan penuh oleh umat jang
manapun djuga. Sekalipun mereka menamakan dirinja sebagai pelopor
dan pembela demokrasi.

Isinja kedalam:

Saudara Ketua jang terhormat, djika tjoraknja keluar dari dasar
ke-Ttrhanan sebagai telah saja gambarkan dengan singkat, dapat menr-
berikan djaminan hidup serta berkembangnja agama-agama lain dalam
keadaan rukun, damar, maka isinja kedalam adalah merupakan djiwa
jang hidup dan dinamis dapat memberihan djaminan kesentosaan dan
ketenteraman jang hakiki serta abadi. Sehingga tidak ada alasan bagi
kechawatiran agama-agama la'in serta pemeluknja hidup ditengah-te-
ngah kaum Muslimin dan pemerintah jang berdasar Islam. Tapi se-
baliknja pengakuan hak-hak jang sutji dan luhur pun persamaan, akan
terwudjud dengan sendirinja. Sebab ke-Tuhanan itu akan mempertebal
perasaan tanggung-djawab dalam segala langkah dan geraknja. Tidak
sadja terhadap sesamanja, tapi pun terhadap Tuhan. Karenanja tiap-
tiap seorang jang mempunjai djiwa ke-'T\rhanan harus selalu menjesu-
aikan diri dengan segala ketentuan-ketentuan dan perintah Tuhan dan
selalu giat dan bersiap-siap untuk melaksanakan segala amal perbuat-
an jang berguna dan manfaat dari segala lapangan sesuai dengan
kehendak Tuhan. Disamping selalu mendjauhkan diri dari segala la-
rangan Tuhan, baik bagi dirinja, bagi masjarakatnja, bagi rregara serta
bangsanja bahkan bagi dunia seluruhnja.

Dengan demikian hilanglah segala sifat-sifat kekedjaman, ang-
kara-murka, tamak, dengki dan sebagainja .bergantikan kasih-sajang,
tjinta, murah-hati, sabar dan sebagainja. Dan dengan demikian pula
timbullah harga diri jang setinggitingginja disamping kepertjajaan
terhadap diri-sendiri jang didasarkan pada kekuatan Tuhan semata-
mata. Inilah suatu kemerdekaan djiwa jang sebesar-besarnja jang
akan merupakan auto activiteit jang sehebat-hebatnja didalam segala
lapangan hidup dan prikehidupan. Djiwa inilah jang mendorong umat
Islam diabad-abad pertengahan hingga dalam waktu jang sangat sing-
kat dapat merubah segala keadaan baik dilapangan kerochanian mau
pun dilapangan kedjasmanian dan kemasjarakatan seluruhnja. Sehing-
ga benar-benar merupakan umat sebagaimana telah digambarkan oleh
Tuhan dalam firman-Nja: Surat Al Imran ajat 110:

-J')..t(x,u-; i1 ;;
- Artinja: ,,Kamu sekalian adalah sebaik-baik umat jang dikeluar-
kan kedunia ini, untuk manusia seluruhnja',.
- Dan dengan djiwa inilah akan hilanf perasaan takut akan kehi.
lan g.an 

_pa_n_gkat, kedudl\an, kehidupan dai s^egala rmatj am kepentingin
dunia, bahkan takut fakir sehingga karenanji tidak segan-segan mem-
pergunakan. djiwa-1aga_nja serq- harta-bendanja untik kelentingan
fgama, m_asjarakat 

-d"t_t 
pgngsa. Bahkan oleh ruhan didalam Aleurian,

bahwa takut akan kefakiran itu adalah bisikan dari sjaith"n ri*at.-
mata. Sebagai firmanNja: Surat Al-Baqarah ajat 26g.-
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Artinja: ,,Sjaitan itu menakut-nakutkan kamu akan kefakiran dan
menjuruh kamu berbuat segala matjam kedjelekan. T[han mendjan-
djikan pada kamu akan ampunan serta kemurahan dari pada-Nja.
Tuhan adalah Dzat jang sempurna pemberianNja dan maha mengeta.
hui".

Saudara Ketua jang terhormat, lebih djauh daripacta itu Islam
telah mengadjarkan sebagaimana sabda Nabi:

. ( ; J' ) *- 4\1 8, +; ;: {,3, uig
Artinja: ,,Tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu se-

hi.nsga ia mentjin*tai terhadap orang lain sebagaimana mentjintai diri-
nja-sendiri."

t4lf! jang didjadikan ukuran bagi kemuliaan tiap-tiap manusia.
Dan inilah sumber taqrva pada Tuhan jang oleh-Nja hiaiaa*an
ukuran bagi kemuliaan sesama manusia. Demikianlah saudara- Ketua,
tjorak dan isi ke'Tuhanan menurut adjaran Islam.

Saudara Ketua jang terhormat, sekarang sampailah sudah pada
perumusan jang kedua, ialah Prikemanusiaan.

Prikemanusiaan menurut Islam, adalah sangat luas sekali, jang
pokokrja berkisar dalam soal Achlaq-Karimah (budi pekerti jang ru-
hur) jang djusteru untuk inilah Nabi Besar Muhammaa sdnauatru
'alaihi wasallam diutus kedunia ini sebagaimana sabdanja:

'(-J')
Artinja: ,,Aku diutus oleh Tuhan untuk menjempurnakan budi-

pekerti jang luhur". Sedang ukuran-ukuran dan tjorak daripada budi-
pekerti jang luhur itu, telah diberikan pula pedomannja bteir Nabi
dengan sabdanja:

6r!).

q*Sr rro-,r\,-+

( &_^r,)
I+,efr,w

Artinja: ,,Berperangailah kamu sekatan dengan perangai Tu-
han."'Dan Achlaq Karimah ini menurut Islam adalah bersumberkan
dari ke-Tuhanan tadi. Sehingga karenanja kita akan dapat meng-
ukur besar ketjilnja prikemanusiaan (achlaq karimah) dari seseorang
dengan tebal atau tipisnja ke-Tuhanan itu. Didalam Al-Qu/an dan Al-
Hadits. beratus-ratus ajat dan hadits jang membentangkan soal ini.

534

i

-<l

'bW
|i;F



saudara Ketua jang terhormat, serandjutnja sampailah saja se-
larang 4 pada perumxsan ialg ketiga, ialah K6rakjatlan (demofrrasi).
Demokrasi menurut Islam adalah meiupakan suatu 

-sistim 
demokrasijang tersendiri daripada sistim-sistim demokrasi didunia ini. Kalau

9"_"i" samp-ai- saat sekar?ng ini hanja mengenal 2 matjam sistim
kekuasaan dalam neg-ara ql"l, demokiasi jang dipelopori-oleh dunia
Barat dan diktatur jang dipelopori oleh sovJet 

-Rusia, 
maka Isiam

dalam hal ini adalah rr.empunjai sistim jang t6ngah-tengah, sehingga
karenanja sel,amat dari tjela-tjela demokrasi Birat dai bersin ri'ii
legaplsan ot9lql s9yl9t Ru,na, seorang penulis Islam jang ter-
kenal bernama Abbas Mahmoed Al-Aqqod dalam bukunja ,,D-em6krasidalam Islam" setelah nembahas peririmuutran demokiasi'ai .lunani
rydi+ 8 alad sebelum Almasih sampai pada abad kita sekarang ini
dan faktor-faktor jang rnendesak timbuhja paham tersebut baft"aari
pihak 

-pe_nguasa-penguasa ataupun dari pitrat rakjat pada umumnja,
maka beliau menulis demikian:

,,setelah memperhatik_a1 p-asaljasal dimuka, maka kita dapat
memastikan bahwa glariat Islamlah j-ang mendahuiui sjariat jani riin
dalam meletakkan demokrasi prikemanusiaan. Ialah s.riatu d-emdnrasi
jang mendjldi hakdari-tiap-tiap manusia untuk memilih pemerintah-
annja, pan buka.n demokrasi jang berupa hilah (tipu musiihat) untuk
menolak kerusakan atau membendung fitnah. Dln bukanlah suatu
ys.ah.a {ari pihak jang berkuasa untuli mempermudah ketaatan rak-jatnja dan_ mengambil keuntungan dengan k-epatuhan kaum buruh."

selandjutnja ,beliau ,bekata: ,,Demokrasi isram adalah berdasar-
kan atas 4 dasar:

1. Pertanggungan-djawab perseorangan.
2. Meratanja hak-hak dan persamaannja antara manusia.
q. wadjib musjawarah bagi pihak iang memegang kekuasan dan4. Tang_gung-menanggung antara raliiat dari s6gah gorongan

dan lapisan"

- 
Den_gan pandjang lebar beliau mengupas satu demi satu dari 4 da-

sar-itu_,_ denga,n qgnge-mu_kakan dalil-da1it Qur,an, hadits dan beberapa
kedj adia-n. _selandjutnja dalam mengupas demokrasi didalam lapang'anpolitik, beliau berkata demikian:,,R1ngkasnja sesungguhnja'baitu-
membantu atas memberi nasehat adalah mendjadi sjirat -bagi 

mu-
sjawarah atas dasar-dasarnja j"ng sah. Adapun titk"t^ t6raiioi
hina_-menghina antara manusia dan-telah hilan! kepertjajarn ania."
pembesar dan rakjat, maka mara-bahaja bukanirja iranji penindasan
dari suatu golongan terhadap jang lain. Atau lielebihin iuara atas
suara jang lain, lapi ja-n_e lebih dahsjat lagi adalah tertjerai-berainja
bangun_an lrmat jang hidup dan terpritusn;l taU kesatuan.,, u

, !, selandjutnja beliau.berkata: Demokrasi ini bukan demokrasi per-
hitungan -dan perinr,bangan dan dengal ini teranglah hikmah 

"gi*aIslam dalam menetapkan musjawaiah dan dalJm memperbed"akan
ln$rl banjaknja suara dan benarnia suara". Dan achiinja neuau
berkata: ,,Musj-awarah hanjalah menghimpqr kekuatan dari masing-
masing pihak dan bukan untuk bertarung dan lempar-melempal.;;-'

saudara Ketua jang terhormat, seorang penrrtis'lain dalam Islam
bernama Abd. Kadir udch, dalam bukunja ,jsiam dan undang-und;;;"
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dalam mernbahas bentuk dan matjam pemerintahan dalam Islam me-
nulis demikian:

- ,,Bilamana sistim demokrasi jang ,menjerupai sistim hukum Is-
lam didalam mewadjibkan memilih pemerintah dengan setahu wakil-
wakil umat dan didalam mewadjibkan tegaknja hukum atas dasar
keadilan {?l p.rumaan dan didalam memberi- kemerdekaan penda-. pat dan pikiran, maka sistim hukum Islam ,berbeda dari dembkrasi
didalam memberikan batas-batas baik bagi penguasa maupun jang
dikuasai, jang dapat mentjegah mereka dari mengikuti triwa-nitsu
dan jang menghalangi antara mereka dan antara tunduk pada adjakan
keinginan jang buruk. Disamping perbedaannja tidak 

-membiirkan

ukuran-ukuran keadilan dan persamaan dan lain-lain dari matjam-
matjam prikemanusiaan jang utama ditangan manusia. Sehingga
mereka nenggariskan batas"batasnja sendiri jang kadang-kata -oi-

peduas dan kadang-kala dipersempit menurut kehendak hawa-naf-
sunja.

Tetapi agama Islam telah .menggariskan batas-batas keutamaan
dan prikemanusiaan jang telah diletakkan ukuran-ukurannja dimana
manusia harus tunduk pada ukuran-ukuran jang tinggi i.tu. Dengan
demikian Islam telah meiindungi prikehidupan pada umumnja dan
mengekang hawa-nafsu dan telah menegakkan hukum-hukumnja atas
dasar-dasar keutamaan jang dapat menjelamatkan seluruhnja.t'

selandjutnja Abd. Kadir Udah dalam mem,bahas sistim musjawa-
rah setjara Islam menulis demikian:

Batas-batas musjawarah:
,,Musjawarah sekaUpun termasuk sebahagian daripada iman te-

tapi tidak bebas sebebas-bebasnja dan ia harus di,batasf dengan nash-
nash (ketentuan-ketentuan hukum) sjariat Islam dan djiwa-daripada
fjariat itu. Maka barangsiapa jang telah ada nashnja (ketentuan hu-
Fryn) maka nash itulah jang telah- menentukannja dan karenanja cli-
keluarkan dari ketentuan pembahasan manusia- dan tidak muirgkin
ada tempat untuk dimusjawarahkan. Ketjuali kalau musjawarah itu
dimaksudkan un,tuk pelaksanaannja dengan tjatatan tidak menjimpang
dari makna nash dan djiwa sjariat.

Adapun soal-soal jang tidak terdapat nashnja, maka semua inilah
tempat bermusjawarah dan bagi umat Isla,m ada hak qampai menen-
tukan pendapatnja. Mala tatlala sampai pada menentukan pendapat
mqkg pg-n_d?p?t itu wadjib dilaksanakan dengan sjarat bahwa penda-
q1t itu tidak keluar dari pokok-pokok adjaran Islam jang umuin dan
djiwa sjariat."

Saudara Ketua jang terhormat, inilah jang dimaksud dengan
kata-kata ,,mgsj1w3rah 4idalam Islam," bahwa kedaulatan jang ier-
lTgg.l ada_ pada Tutrln. J?ng dengan demikian samasekali tidak dapat
diartikan bahwa rakjat tidak mempunjai kedaulatan" Bahkan kedauiat-
an iagi_rakjat adalah rnerupakan suatu hak jang sangat sutji dan
wadjib dipergunakan sebagaimana mestinja hanja Oidatam batai-batas
kemam_puan manusia- Dan perlu djuga diketahui bahwa sebahagian
besar dari adjaran-adjaran Islam adalah merupakan adjaran-adjiran
jang hqgs dimusjawaratkan datqm menentukan-detail-detaitnja s6kati-
pun telah digariskan pokok-pokok dan pedoman-pedomannja.
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Saudara Ketua jang terhormat, Abd. Kadir Udah dalam bukunja
tersebut diatas menambahkan satu dasar lagi dalam demokrasi dalam
Islam selain 4 dasar jang saja sebutkan diatas. Dengan menuliskan
{qm-rkiqn: Golongan jang tidak menjetudjui dengan keputusan jang
telah diambil oleh madjelis musjawarah itu harus termasuk golongan
iang pertama-tama melaksanakan keputusan itu dengan segala keilh-
lasa,n. Denganme_nganggap bahwa keputusan itu adalah suafu keputus-
an jang wadjib'diikuti. Dan disamping harus turut membelanjl dan
samasekali tidak boleh berdebat kembali atau ragu-ragu. Demikian
ini adalah sunnah daripada Rasullullah sallallahu 'alaihi wasallam un-
tuk diikuti oleh umat manusia. Dan inilah jang wadjib diikuti oleh
tiap-tiap_ Uuslir_roin. selandjutnja beliau mengambil tjohtoh dari pepe-
rangan uhud dimana Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam da-
lam permusjawaratan hal ini berpendapat tidak usah keluar dari kota
Madinah untuk menemui musuh jang datang, tapi tetap ditunggu
masuknja kedalam kota. Tapi hasil keputusan musJawa,rah harus-di-
temui diluar kota (Gunung uhud) sehingga dalam hal ini Nabilah
orang jang pertama melaksanakan putusan ini. Hal sem'atjam ini selalu
diikuti oleh para sahabat-sahabatnja dan umat Islam pada umumnja.

Saudara Ketua jang terhormat, inilah sekedar gambaran demo-
krasi Parlementer setjara Islam jang sangat djauh berbeda daripada
dem,okrasi-demokrasi jang kita kenal sampai sekarang ini. Lebih-fubih
mengenai dasar jang ke-V dimana pihak jang tidak sependapat, ka-
dang-kadang masih mempertahankan pendiriannja, walaupun diambil
keputusan menurut lazimnja.

Saudara Ketua jang terhormat, marilah saja sekarang landjutkan
pembahasan mengenai rumusan ke-IV ialah; Kebangsaan. Agama Is-
lam sangat mendjundjung tinggi soal kebangsaan dan memberikan
tempat jang sebaik-baiknja dengan tidak membenarkan adanja paham
kebangsaan jang sempit, dalam hal ini Nabi telah bersabda:

Artinja: ,,Bukan termasuk golonganku mereka jang mengadjak-
adjak pada fanatik jang sempit".

Maka sesuai dengan dasai, Ke'Tuhanan jang sangat luas itu se-
bagai telah saja gambarkan diatas, Islam menganggap bahwa sesuatu
negara sekalipun telah berdasarkan Islam bukanlah hanja untuk dan
milik sesuatu golongan, tapi adalah hak dan milik segala penghuninja
dari segala matjam lapisan dan tingkatan dengan tidak memandang
perbedaan kejakinan, keturunan dan sebagainja. Kesemuanja itu ber-
hak membangun, memelihara dan mengisinja. Hal ini telah ditentukan
pedomannja jang umum dengan sabda Nabi:

;j; ;jj;u,
Artinja: ,,Manusia kesemuanja adalah keturunan Adarn dan Harva

didjadikan dari tanqh, Mereka jang termulia disisi Allah, ialah jang
paling takut kepadaNja.

r;-J) P\;l ii], * iJ',-,j e
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Disamping sabda Nabi.

'(+^ttl ,'rt
,., -,,{Pi-1;^,,Djangan 

sekali-kali kam_u menrratangkan bahaja bagi di-nmutan_dJangqn. pula memberikan bahaja kepaEa orang iain.'irratam hat ini .t gh puta ditentukan-oleh'Tuhan ;Aj"k iuhanmenurunkan manusil i+€ pertama keatas dunia i"i, aJniln-firm;-Nja surat Al-Baqarah i;"i 50. --

. ( - +r = i;;Jr;. q=J,r"{;'F C',n, q g;
,^_-1lj1i1 ,,Basi kamu diatas bumi ini adalah tempat kediaman danoersenan-g-senang sampai pada waktunja."

saudara Ketu-a lals t&trormat,-daliq ketentuan ini sudah barang
1:* ",. lllT?^ t El gldf k asti s eba g ai tuC ri *.ir, -, o"; ;;pr; j il, rr.q:rn Kerenman-ketentuan jang 

-Iain dari pendatang, sehingga- dalamsoal ini Islarn telah tjukup heirberikan g.fii i."i"i;'nutu"Ein ;;G"pihak. pendatang 
.deiqan- tua n rumah, r?ureaiGlrii aitj uniirt;-A-lam kitab.kitab Fiqih Islam. Demikiandn sit:rra riirgr,i, iitirr.ir"e-

saan menurut Islam.
saudara Ketua_iang terhormat, sampailah saja sekarang pada

ymqr3rl i ang- ter-achir, Iahh :,,Keadilan $;iaf ' ?!ialiii-'srrirr"r*-nurut Islam adalah merupakan ijarat muilak lagi tlsempurnaan hidup
9:: 5:LU1!lT__.9r.oranf, -pun dangs_q-lesara dan dunfr dd; ffi"*
'll.i ^ 

l.lT3-{a_karen a n j a I sl am mewad j ibkan atas ti a p-tiap rir anu sii i an gKuasa mengusahaka_n_segala kebutuhin hidupnja dbngin srt:"i" jrngt"i* dan pantas didalam s.eg+ rapangan, naik i;p;ngin p""d"g"r,gin,perburuhan dan sebagainjal Dan 
-sariasekali 

Isrim iid"i ,,,*fip;ru-
leJrkan menggantunsi[n riasibnja t.pro. or"rg r;ir. oisampini ,ar-nja kew_adjiban bagijang rqampir untu!, ;;;;i'"g resama manusianjajang sedang rnemeilutal pertolongan. Dalam hal i-ni Giil dilh;;;t_
atu-r dengan beberapa tjara j.ang -sebait-q"k"j.. g.t kit aid;k il;j,terbatas pada sesama manusia iadja tapipun "sa*p"i p"o;-ffi;i;;!_
binatang sebagai sabda Nabi: J r

.(&_'II
. Artinja: ,,Didalam memberikan pertolongan pada tiap-tiap hewanjang:nempunj.aihatiiang.!*"(hidirp)aaa!arriranja.''r.

. De.ngal ringkas Keadilian Sosiaf dahm Islam idalah berpokokpada ajat-ajat ruhan dalam Al eur,an surat AI Maidali 
"j.i t: 

-

s;;;-e

)

?1 ${u: Se

. o, ; Ai ; io,, J( V;V"i ; Jre, ; ?i & \:r(::,

.( 'r.;r,Ur)
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Artinja: ,,Bantu-membantlrlah kamu sekalian atas keba.ikan dan
taqwa dan djangan kamu bantu-membantu atas rperbuatan dosa dan
kezhaliman".

Dan firman Tuhan;

(. r-.,;*-r,,p . _jlJ-yt, J;4 ;(,,A, ,t)
Artinja: ,,Sesungguhnja Tuhan memerintahkdn keadilan dan mem-

beri kebaikan." Dan masih banjak lagi Ajatajat dan Hadits Nabi. Bah-
kan dalam Al Qu/an ada suatu surat dengan narna surat Almaun jang
mengandung djaminan sosial. Dimana Tuhan berfirman:

Artinja: ,,Adakah kamu tahu hai Muhammad akan mereka jang
mendustakan agama, maka itu adalah mereka jang menolak anak
jatim piatu dan tidak mernpelopori lnemberi makan pada orang{rang
miskin. Neraka Wil bagi mereka jang melupakan akan Shalatnja. Ia-
lah mereka jang menondjol-nondjolkan (tidak ichlas) dan tidak mem-
berikan pindjaman akan kebutuhan tetangganja (seperti tjangkir, pi-
ring dan sebagainja)." Walhasil dalam lapangan ini Islam adalah luas
sekali. Sehingga karenanja Islam mengharamkan penimbunan barang-
barang kebutuhan umum baik berupa makanan dan lain-Iainnja. Pun
djuga Islam mengharamkan monopoli import barang-barang kebutuhan
jang dalam hal ini dalam pokoknja Islam melarang segala matjam sis-
tim ekonomi dan perdagangan jang menudju pemusatan keuntungan
bagi seseorang atau satu golongan dengan setjara besar'besaran, se-
hingga memberatkan beban hidup bagi umat pada umumnja.

Saudara Ketua jang terhormat, satu hal jang harus rnendapat per-
hatian jang wadjar bahwa djaminan sosial ini menurut Islam adalah
urerupakan sjarat mutlak bagi kesempurnaan tudjuan hidup manusia
ialah untuk berbakti pada Tuhan sebagai firmanNja dalam Al Qur'an
surat Adz-Dzarijat ajat 56:

,2 i', b e ;;' ( g;'4,1 I ;i,5 t eq
. 5!. r. ' I t 3.!. ls t !u. 6 ., ^.t c/3 2. 2, ,..
9Pt) ) ,Jtj' P +,\)' O', ;r+ b' *1t ty

1 ' ..'liCtr
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Artinja: ,,Ku-tidak djadikan djin dan manusia melainkan hanja
untuk berbal<ti pada-Ku. Aku tidak inginkan djaminan dari mereka
dan Aku tidak inginkan mereka memberi mak-an-Ku. sesungguhnja
Tuhan adalah dzat jang mernberikan rizki dan mempunjai kekuatan
jang kokoh."

- 
sekalipun demikian, tidak berarti bahwa Isram kurang memen-

tingkan soal-soal kebendaan. Bahkan dalam hadits, Nabi telah bersabda:

-(; J,) .,rJ;r."j ';a\-,(
Artinja: ,,Hampir sadja kefakiran itu akan membawa kekufuran." Da-
lam lain hadits Nabi bersabda:

d';'5rd-iaF
.,rtJ' J;'K;_)F'l;

Artinja: ,,Bukan sebagus-bagus kamu mereka jang meninggalkan
dunianja karena achiratnja dan bukan pula mereka jang meninggal-
kan achiratnja karena dunianja. Sehingga mereka memperoleh dua-
duanja dan djanganlah kamu sekalian menggantungkan nasibmu men-
djadi beban atas manusia lain."

Demikianlah pandangan Islam terhadap djaminan sosial dan de-
ngan demikian kita harus dapat membeda-bedakan mana tudjuan dan
mana pula sjarat mutlak untuk mentjapai tudjuan itu. Sekalipun satu
dengan lainnja hubung-menghubungi. Dalam hal ini islam telah me-
nentukan definisi apa jang dinamakan sjarat dari sesuatu itu, ialah:

.'r;'rY g)r.s rf i*-3;,i'r:f, y( a,iiC
Artinja: ,,Barang sesuatu jang mesti dengan tidak adanja barang itu
tidak adanja jang disjarati. Tapi tidak mesti dari adanja sjarat itu
adanja jang disjarati."

Saudara Ketua jang terhormat, demikianlah tindjauan saja atas
tiga pokok soal dasar diatas dan pengudjiannja dengan berpedoman
pada sumber-sumber hak sebagai undang-undang dasar T\rhan dan
kiranja apa jang saja kemukakan itu adalah wadjar. Tidak sebagai-
mana dikemukakan oleh salah seorang fi:nggota dari Komisi I dari
Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) bahwa tuntutan dasar Islam
adalah suatu tuntutan jang tidak wadjar, karenanja dilarang oleh
Al Qur'an. Keterangannja ini dengan mengambit dalil dari ajat-ajat
Al Qur'an jang sebenarnja tidaklah sewadjarnja mempergunakan
ajat-ajat itu. Ajat-ajat itu memang bu'kan pada ternpatnja. Dan saja
jakin bahwa dia tahu akan maksud jang sebenarnja dari ajat jang di-
kemukakan itu, tapi entah apa sebabnja sehingga Saudara jang ter-
hormat memotong-motong ajat itu dengan maksud tertentu.
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. {T"nanja saja.persilakan saudara itu meneruskan membatja ajatjang dikemukakannja d_an membatjl 
-b9!e1apa ajat sebelu* .jr"i Srngpertama jan_g tersebut dalam surat-Al Maiddh diri ajat 4t sa,irp"i ad

lg.an ?iat 6.8 pasti ak?l mendjumpai ajat-ajat jang mewadjibkan tun.
tutan-tuntutan sebagai telah saja uraikan diatai, disamping akan men-
djumpai pula ajat-apat j-an_g memberikan pengertian bigin"ja sehingga
dapa! menginsafi akan kebenaran apa jang slaia kemu[at<in ittr.--'

saudara Ketua iang tgrhormat, ber[enian iengan pidato Anggota
jang. terhormat Asmara Hadi dan berapa Anggota-jang tatu aiJajam
analisanja membahas Itl"r sebagai laiar N{ara iera"apit ,u.u.r"p,
keterangan-keterangan jar-rg,menurut hemat sija perlu si3a memueri-
kan ulasan s.eperlunja. sekalipun pada mulanja sa5a tiaat"ueiteingin.
an jang demikian itu, tapi djusteru untuk.meriueritan gambaran jing
sewadjarnja dan.p-enempatkan segala sesuatu pada proforsi iang jeud
narnja. maka idjinkanlah saja saudara Ketua, menoS6taskah s"ebagai
berikut:

Kalau Islam dalam Al eur'an menurut pendapat Asmara Hadj
telah menentukan beberapa soalpokok jang daiat aidjaa*an aaiai un.
tuk didjadikan undang-undang Dasar s6t<at-ipuir saja ferlJ **:"t"r."n
kesajangan.saja bahwa Saudara tersebut seb-elum rireneruskan sludinja
jang- sangat saja.hargai .sekitar isi Ar eur,an dengan diperlengkairi
-ryg?la peralatannja baik ilmu-ilmu jang lazim disebrlt at utumul"Ara-
lijah maupun ilmu-ilmu jang. l_anglung bersangkut paut oenii"-er
Qur'an itu sendiri jlng _salgat banjak ljabang-tjaban'gnja dan"ditam-
bah pula mempeladjari hadits-hadits Nabi jang beratis-iatus ribu ba.
njaknja_itu ials un-tuk melengkapinja harui dipeladjari pelbagai ilmu
pengetahuan jang bersangkut-paut dengan tradits-niaits'itu. Sebeium
mela-ndjutkan studinja itu telah terburu-buru dengan tandas menjah.
kan bahwa Islam pada poko'knja tidak terdapat dldahmnja kons6psi-
folqe_ps_i. i?ng konkrit untuk mengatur masj-arakat modein jang 6er-
belit-belit itu.

.Mg.ryalrs saudara Ketua, kalau Saudara tersebut mentjari kon.
s_epsi didalam Al-Qur'an tjara bagaimana Islam mendirikair panrit
delgan segala perlengkap.glnja dan beberapa matjam bentuk oan l:o.
yk.perysalaaa dan demikian seterusnja dari selah matjam uruJan
duniawijah baik dilapangan-pertanian din lain-laii ;ang semurnj" it,
berkembang dan_akan terus berkembang-sepand;ang maia aan oli*an,
siapap_un.pasti 

"\"n-men_ginsafi' 
bahwfkefentuln iematjam itti iiaar,

akan didjumpafnja dan dalam soal-soal inilah Islam *en1.r.trt"r, iu-
pe-ng\nja kepada manusia sebagai sabda Nabi Muhammda iariaiiai.u
'alaihi wasallam.

'Ft';:,i.{C:A
_Artinja: ,,Kamu sekalian jang lebih mengetahui urusan duniamu,'.

saudara Ketua, m-epafg Al_Qur'an merupakin undang-unaang por,or.,
jang_kar-en_aqja tidak- aka_n dapat orang niemahami isinla oeniiri'iepat
dan konkrit kalau tidak diserlai dengan Al-Hadits seualii ta?]it uirirt
dari Al Qur'an itu. Sesuai dengan fiiman Allah:
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iP, rr{t,J"ru ..rLS #
.(= tt=;;J,;.

Aftinja: ,,Kami telah menurunkan Qur'an padamu hai Muham-
mad, supaja kamu mendjelaskart kepada manusia seluruhnja apa jang
telah diturunkan pada mereka, agar mereka berpikir". Hal ini de-
ngan tjontoh jang semudah-mudahnja Saudara Ketua dapat kita Uhat
seperti umpamanja soal-soal shalat (solat), zal<at, hadji dilapangan pe-
ribadatan, soal-soa1 nikah, ,talaq dan sebaginja dilapangan manakahat,
pun soal-soal perdagangan dengan segala matjam tjabangnja dilapang-
an perekonomian, soal-soal perundang-undangan baik pidana maupun
perdata dilapangan peradilan, pun djuga .beberapa soal jang ber-
sangkut dengan politik pada umumnja baik luar maupun dalam negeri
dan masih banjak lagi, kesemuanja itu memang diterangkan setjara
pokok dan ri,igkas seperti umpama firmanNja:

/ o 6-/r,
. -tt.-r o l-n--r

--._/JJ

;l t.' i'{ ;r!,r #\;, . "t, p;'&, i
c6ii'{;, Lj, ;;;.d, a,,y' -;, . ..'*j; S X;
7u), ::;;' ;;}i,.# r'r, 

?qrl, 1iL"bF
{ff'ir)'e),. ,#, O"{*d;l ;'!' ;'^1J;{VS, ..

Semua ajat ini tidak akan dapat dipahami dengan konkrit dan
tepat, zonder diperlengkapi dengan hadits-hadits Nabi Muhammad
sallallahu 'alaihi wasallam, dasardasar dan lain sebagainja. Saudara
Ketua, sekali.lagi saja njatakan kesajangan saja, bahwa Sauclara jang
terhormat setelah mengakui adanja dasar-dasar pokok jang sebagian
ketjil telah didapati olehnja dengan studinja itu walaupun masih sa-
ngat kurang sekali jang djusteru karena bersifat pokok itulah Sau-
dara jang terhormat tidak dapat menerima Islam sebagai Dasar Ne-
gara.

Akan tetapi sedikitpun tidak menjinggung dan mengemukakan
pokok-pokok cian sumber serta pedoman Pantja Sila jang mendjadi
pegangannja itu. Mungkin hal ini seperti telah didjandjii:an olehnja,
akan dikemukakan dalam babak ke-II nanti, hal mana kami sangat
harapkan agar dapat menundjukkan sumber-sumber dan pedoman-pe-
domannja sampaipun kalau mungkin pada detail-detailnja dengan
sebaik-baiknja, tidak hanja akan mengambil dari sana-sini dari ma-
tjam-matjam teori didunia ini jang ditjiptakan oleh manusia-manusia
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jang_ samasekali tidak.ada hubungannja dengan pantja sila, baik di_
lindjau dari sedjarah- timbulnla riaupirn diti"nd;"u-orii ruaitlrr"ui"r
dan pemlawaannja. Karena Uila demit<ian Sauaa;; K.;;;,;; ffi;;mejakinkan pada kita bahwa pantja. sira itu iaat"ri uaif ,r.r"prrr"ik_eljqlaaq samasekali..Mungkin rrai ini rul*"*i" t"lah diinsafi pula
oleh Saudara-saud.ala jang Ierhormat p_en8ikur F;t:i;- Siri,'jir?r"ifrg
$j1 .hTus men$efa11 k_gajangan pira "ratrwi s"rio".r id;;bri;-bagai An_gg_ota Madjelis Koristiruanli i"i j;t-;empunj"i-t r;;;-;;_
piusgn undang-undang Dqsar dari Negarl tiAt J-ilg semestG"itt"h;
bagaimana sifat dan bentuk dari srru"io utroattg"-unA""g--D;#;"k"i
dengan undang-undpg organik sr*paipon a"ltg." p?,.6;f;".-,-
turannja dan sebagainja.

saudara Ketua, kalau dap_at_saja umpamakan dengan istilah-istilahmodern sekarang_ ini maka At euian itir adalah merupaxan undans_
::9:rqj::?,1 p.o_kok i."ns-.diikuii oreh Al Htdik-;;d; uil;ffffi_dang organik d.l .?dq djuga jang_ berupa peraturai pehfrsaiaan
disamping Ilmu liqitt i"tli. ianfat-tuas afraufr-meruprtin- uno"rrg_undang dan peratuian petaksaniannja.

saudara Ketua, selqndjutnja sila sangat merasa heran sekali
Saudara tersebut. sebagai_ qqiah ieorairg ahri"sasiri rupanja tid;[ da-
pll 3Tp_"ls1yt<an {9a}ug1q3 a- 

. itu, _iplriryei oe"g* rieeiiu 
-Jadj,

Delnu memberikan arti dari Hadits Nabi jang berbinji: - r-

.(.:-^I,) ,+tr; 1;1 S;8 1 ':Li'
iryq. artinja: ,,Berilah buruh akan upahnja sebelum kering kerinsat-
3i:'",9ulgi_n setjara leuer{ik belaka, aisimpinf iij" iii'r-t ii,"ilf"ii
ff:t#:ryganja datam memberikan makrytratiniat, ,ladjiri, O.nS; bu_oax. Karena sebagai pengakuannja sendiri beliau'iioaL mengirti 6i.hasa Arab aan lFjarrrn lidat t6rhenti-henti-tet eranan sa;i aatammenafsirkan Hadits jang menjuruh membeii *itunrn ai.i par,rirnpada }aum buruh, sebagaimana _jang dimaun aan dipakai -"rlr,limadjikan, jang dalam trat ini sebagi.ma"i xit" ieiar*i.i-ra." -t*-
tahui bahwa dalam undang-ung"ttd atau peraiorin perburuhro ao"
ll: Jj.l^g_SpT.t?n upah. maksima-r oisamping ioi"ii upir,-*i"i-"r
g_11 gY*prng., p.ut' adanja- beberapa tingkatin-tingtiatan aaii-[au-Duruh itu sendiri, B.T1le -$rpa jang dengan hati djernih or* tliiii,akan dapa! rnemahami giaitsieriratiann !ti, jrnio*ngan setjara ,fi.mal para buruh itu dengsn mempeihatikan "tGr.atrn buruL ii" J""-diri harus diberi up3\ ilng aapdt. mendjamin T.friOup*r:; ;;*;;keluarganja dalam-kebutuf,an makanan "oi" p"r.rir"^i.udg"i l;iltuhan hidup jang primair.

saudara Ketua jang terhormat, sekalipun saja dimuka telah men-
$jelaskan dengan. ryp.t lengkap jing daiat airiin"*i u"n*" iir*,Islam ti.dak dapat dipisah-pisatrta-n d'engin rori"o.r potitii t";;;-
s3r-a _ra_da umumnja, Irpi dapat saja mem:ahami apa jan! alrrer;ula6n
oleh bebelapa. 

-,! 
n gg-ota 

-j.a 
n g- terh orm a t j an g b eri s* " ftrirf.ol r.rr.r,memang demikian lrlnja.{engan agama jang dlpeluk oleh $audara-saudara itu sendiri. Tapi tidak dapaisaja 

'.;.h"i;i.pa i.ng-dikdu_
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kakan oleh beberapa Angg_ota jang-terhormat jang menamakan dirinja
b.e-ragama Isl1m, karena Isram sebagai telah saJa gambarkan oirtl,
fid,at< dapat dipisahkan dgngal soal*oal -kenegaiaai dan t;;;j;;;-
katan pada umumnja, lebih-lebih saja tidak dapat nrengerti uiii"pin-
fJjapan bahwa lg,arya itu- sutji, tapi politik,d-engan sdgah "i;fj;.tj abang_nj a adalah kotor, sehingga,kaieninj a,tidak dapat oitjimpu, iran
harus.dipisahtan. sebab saudara Ketua,- disamping utjapan-utiapan
sematjam itu mau tidak mau memberi kesan pada Eita ba^u*a p"or^iur,
mereka.jan_g memisahkan agama dari politik-samasekali tidik'orprt
dipertjaja. Karena selalu diliputi oleh matjam-matjam *etcotoian ie.
-mltjam_ dusta, tipu- dan sebagainja. pun -menunciiukkan paai- dta
bahwa saudara-saudara itu belum-atau tidak menletahui ipi rsram
itu jang sebenarnja. Pll djqsteru poritik itu supajitidak troior trrrrdengan memindjam istilah- dari Saudara-saudari iersebutl trarud ner
dasTkan pada adjaran-adjaran Islam sebagai adjaran Allatr Subhanahu
wa Ta'ala jang sutji.

saudara Ketua, banjak djuga saja mendengar utjapan-utjapan
9.Lt P:ugrapa Anggota jang terhormit jang ber:sirat antja*ati h.n
iltimidasi seperti, kalau pqtja sila tidak d'itetapkan seblgai Djsar
$egara_ akan 'timbul perpetjlttin japg Skan menimbutt<an pe"rant;;;-
{"Tr. utja-pan-uljrprl sematjam ini ielain tidak patut oiuiSapt<in- ai
dalam. gedung Konstituante 

-ini 
sebagai tempat iermusjawiian jang

ntu li9aI mau adalah merupakan peikosaan- atas hak-hit ketrebisan
kita didalam bermusjawarah-untuk mentjari kebenaran dan hak. pun
utjapan gemqtjam-itu adalah sangat bertentangan dengan usaha-usaha
Pemerintah kita didalam rnenormalisasikan kladaan legara kita se-
karang. lgrk usalra itu jang berupa dan bersifat seteripat maupun
jang_bersifat keseluruhannja-. sepeiti dengan terlaksananja Musjarra-
rah.Na.sional (Munas) pada beberapa bulan dimuka dengair segali ha-
t-{ttit- jang sangat disandjung-sandijung oleh Saudara*airdara ftu sen-diri dan akan dilak'sanakannia l[irs;awarah Nasional pembaogunan
(l\Iunap) pada achir bulan ini.

. sajapun s_e_pe_ldapgt saudara Ketua dengan saudara, jang terhor-
mat Asmara Hadi !{wa dengan hanja beberapa andjura"n moral
iang baik mungkin tidak qkan clapat menghasilkan perbaikan apa-apa
dan saja 'kira saudara-saudara selialian jang terhor,mat pun akan b6r.
q91$rat demikian- Bahkan saja lebih daripada itu dapit menjatakan
disini bahwa sekalipun undang-undang liukum pidana jang uagus
I?Baimanapln__diyga dengan bentuk ritau undang-undang -uutirn
Pidana-Kitab undang-undang Hukum pidana janglermod6rn tidak
akan.ada artinj_a -apa€pa uiti tiaarr ada suatu b;da; organisasi peme-
rintah iang melaksanakan dan merindungi, sehingga selda isinja itu
merupakan suatu hukum jang dapat menenteramkan dan-mempeibaiki
djalannja. keadaan masjaiatat dilam negara itu. Demikian hainja de-
ItgSn andjuran moral jang baik tidak akan terwudjud dan terpeiihara
batas-batas dan ketentuan-ketentuannja ketjuali djika ada suatu orga-
nisasi n_ggara jang melindungi dan turut merirperkebangkannja. Kareia
harus diakui bahwa diantara manusia,manuiia sebagii Anggota ma-
sjarakat dari sesuatu negara dengan ketebalan Imai dan l-aqwanja
pada Allah dapat rnematuhi andjuran-andju,ran morai jang baik d;-

F,44

I
II

t

I
i
it
"I

iI
,l|i

ffi

t
I



ngan segala keinsafan dan keichlasan disamping adanja manusia.
manusia jang selalu tidak .menghiraukan batas-batas moral jang baik
itu. Karena didalanmja berisikan sifatsifat jang bersumber pada
harva nafsu semata-mata. Sebagaimana hal ini telah digemborkan-oleh
?uhan dengan firmanNja:

'"I ,J;t;'J;;ut, t ,4r5fr;;i,V:U
. V;q f\t ;l(,;F )j J,:*; ;:;

;$"8'?' +' + +ii1ii 3i. ,ir:i;g
.(.v Yr r r. = Jto'J ,1 . - '' VV.9

Artinja: ,,Ingatlah hai mereka jang beriman. Patuhlah kamu sekalian
pada Allah dan RasulNja dan djangan berpaling daripadaNja. Padahal
&amu sekalian sama mendengar. Dan djangan sekali-kali kamu seperti
orang-orang jang berkata ,,Saja telah mendengar" padahal mereka
tidak mendengar dengan'kepatuhan. Sesungguhnja sedjelek machluk
jang berdjalan diatas bumi ini disisih Allah adalah mereka jang tuli
serta bisu jang tidak berpikir."

Saudara Ketua, . dengan kesirn,ptrlan uraian dan tindjauan saja
diatas, djelaslah kiranja bahwa hanja Islamlah jang dapat meliputi
dan mendjamin segala matjam keinginan jang bersamaan itu dengan
menempatkan segala sesuatunja pada tempat jang wadjar dan patut.
Dan hanja Islamlah sumber segala kebenaran dan hak sebagai un-
dang-undang Tuhan, disamping bahwa hanja Islamlah dasar jang sa-
ngat sesuai dengan kepribadian bangsa kita pada chususnja dan
tjotjok dengan fitrah manusia pada umumnja dan dengan dasar Islam
teranglah dan njata bahwa kedua matjam dasar jaitu Pantja Sila dan
Sosial-Ekonomi tidak akan dirugikan sedikitpun, bahkan sebaliknja
kedua'duanja itu akan disempurnakan dan dikongkritkan dengan di-
beri djiwa jang positif dan dinamis, sehingga keduaduanja tidak lagi
merupakan sembojan-sembojan jang kosong. Disamping itu djelas pula
Saudara Ketua, bahwa adjaran-adjaran Islam tidak dapat dipotong-po-
tong diambil sebagian dan dilempar djauh-djauh sebagian jang lain.
Dalarn hal ini Tuhan telah berfirman:

.( . n o- i;-Jt) .'J;1;G 
*.q,bo, 6, j'.A\r.,
t

Risalah Resmi

il5



'r rtrr;*li
r;q;)

'{4.1r;;il' Ji,-*1

J;=lJ_''/q;,,W

Artinja: ,,Adakah kamu sekalian mempertjapai akan sebahagian dari
isi Al-Qur'an dan kafir akan sebahagian lainnja? Tidak ada balasan
bagi mereka jang berbuat demikian ketjuali kehinaan didunia dan ke-
Iak hari Qijamat mereka akan dikembalikan pada slksa jang sangat
pedih dan Tuhan tidak akan lupa akan perbuatan mereka."

Oleh sebab itu Saudara Ketua dan hadirin jang terhormat, tak
ada lain djawaban dari tiap-tiap orang jang beriman tatkala ia diadjak
kepada hukum-hukum Tuhan ketjuali utjapan-utjapan; ,,saja telah
mendengar dan sajapun patuh dan taat". Sebagai firman Tuhan dalam
Al Qur'an:

(= o, l;J,)
Artinja: ,,Hanja ada djarvaban mereka jang beriman tatkala di-

adjak kepada Allah dan RasutNja untuk menghukumi antara mereka,
utjapannJa ialah; ,,saja telah mendengar dan patuh"._fl{ereka itulah
jattg akan memperoleh keuntungan dan kebahagiaan."- -saudara Ketua jang terhotztat, sebagai kata penutup saja men-
doakan kehadlirat Ilahi mudah-mudahan kita selalu diberi taufiq dan
hidajat kepada djalan jang benar dan lurus. Djalan dari para Nabi
para Sjuhada, para Soddiqien dan para Solihien, Sehingga kita akan
memperoleh keridlaanNja didunia sampai diachirat. Amien.

Sekian Saudara Ketua dan tsima kasih.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Saja persilakan Saudara jang terhormat Prof. Mr Dr Soe'
ripto.

Prof. Mr Dr R.M. Soeripto: Saudara Ketua, tertebih dahulu kami
memberitahukan bahwa naskah jang akan kami batjakan nanti itu
disertai dengan 4lampiran jang tidak akan kami batjakan. Lampiran'
lampiran itu berisikan sekedar sedjarah tentang dimasukkannja Dqsar
Negara Republik Indonesia ,,Pantja Sila" dalam Pembukaan dari Un'
dang-undang Dasar Sementara tahun 1945 jang kami kutip dengan
persetudjuan Prof. Mr Drs Notonagoro dan Frof. Mr. A.G. _Pringgo'
ttigdo Piesiden Universitas Airlangga dan buku pidatonja Prof. Mr
Drs Notonagoro jang bertitel ,,Pembukaan Unciang'undang Dasar
1945 (pokok Kaidah Fundamentii Negara Indonesia)", pidato mana di-
utjapkan pada waktu Dies Natalis Universitas Airlangga jang pertama
(tahun 1955).

Saudara Ketua, hadlirin jang mulia, dalam pidato kami dalam
rapat Panitia Persiapan Konstitusi beberapa bulan iang lalu, kami
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atas nama Fraksi Partai Nasional trndonesia (P-N.I-) dalam hal-men'

llari usuf-usul untuk Rapat Pleno Konstituante mengenai soal-so_al ilng
,i"triit-i-) dimasukkin dalam Undang-undang Dasar dan bahan-ba-
-n." i.it-g sistimatik telah menge-mukakan bahwa selain jang disebut

f[of"aai-Ih pada permulaan Undang'unqgg Dasar dan bab'bab ter-

""ni" -""Sen;i hefentuan,ketentuan peralihan, penrbahan Konstitusi
Oao tet"oiuan-ketentuan penutup, Undang-undang Dasar paqa 

-tunum-;j" *tO*an bab-bab teniang trlt-nat iqlg'm-emlersoalkan hak asasi

ni"o*i" dan negara. Dalam lrutan sistimatiknia hak asasi mapusia

dimasufkan dalam Bab I dan negara dimasukkan dalam Bab II atau
seUaUf"ii, bergantung kepada pandangan rakjat jang bersangkutan,
mana jaig dalam urutannja lebih dihary1lg-

fia}5i Partai Nasionil Indonesia (P.N.I.) jang berpendirian pada

prinsip bahwa mairusialah jang nomor satu jang me9punjai. negara

ito, r.ntgai organisasi bangsa jang mempunjai wilajah -aqu territoir
jang tertEntu dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnja, menem-

'!at[an dalam Bab I hak asasi manusia.' Negara sebagai suatu organisasi manusia /raklat mempunjai tertib
hukum lrng diatur dengan adanja aturan-aturan, norma'norma, ka'
idah-kaidatr lang disebut Hukum' Tatanegara. Pengetahuan tentang
hukum tatanegara disebut Ilmu Hukum Tatanegara.

' Saudara Ketua, dapat mudah dimengerti bahwa diantara aturan'
aturan, norma-notma, kiidah-kaidah pengatur hidup itu ada heirarchie'
nja, ada jang pokok, jang {ry.t, jang fundamentil (staatsfundamenteel)
din ada jan! -tiaat - 

ieAemit<ian. 
-Arturan'aturan' 

norma-norma' kaidah'
kaidah iiu bersumber pada djiwa (watak, pribadi) dari bangsa itu
dan hanja aturan-aturan, norma'norma, kaidah-kaidah jang sesuai 9e-
ngin keiadaran hukum dari bangsa itu, iang hidup dalam masjarakat
i,tiiatr jang ditaati, dipatuhi dan jang menlpunjai _dajl -m_eng-a!u1 

ke-

niOupai, bingsa itu. Aturan.aturan, norma-norma, kaidah-kaidah jang

UArf. bersum-ber pada djiwa (watak, pribadi) suatu bangsa akan dira'
sakan sebagai anti normatif dan tentu akan ditolak oleh bang-sa itu.
Aturan-atur:an, norma-norma, kaidah-kaidah jang asing pada bangsa

atau masjarakat tidak akan dapat mengatur dan tidak akan mendjadi
pegattgan hidup bangsa itu. Tidak tain halnja dengan Undang-undang
baiar, jang pun merupakan dienis dari aturan'aturan, norma-norma,
kaidah-Laidah tersebuf diatas.

Saudara Ketua, hadlirin jang mulia, dalam Rapat Pleno Konsti'
tuante pada tanggal 29 Mei tahun 195? Fraksi Partai Nasional Indo'
nesia (p.N.t.l tetatr berkesempatan mengerqukakan pendapatnja
tentang djiwa Bangsa Indonesia. Dikemukakan dewasa itu bahwa
Bangsi Indonesia menurut istilah ilmiah modern berdiiwa kollekti-
I'is'rii. Djiwa koliektivistis itu dalam kata asli Indonesia disebut djiwa
bergotong-rojong. Djirva bergotong-rojong ini menelorkan aturan'atur-
an, norma-norma, t<-aidatr-Faida,tr jang bergotong-rojong pula. Djiwa
bergotong-rojong menelorkan kebudajaan; kekajaan-kekajaan bangsa
pada umumnja, iang bergotong*ojong pula. Djiwa gotong'rojong ini
hemberi dasar kepada negara jang pun bergotong-rojong pula. Pendek
kata djiwa gotong.rojong-itulah Saudara Ketua, jang merupakan hin-
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tergrund kedjiwaan, philosophisehe grondslag, filsafat hidup dari
Bangsa Indonesia

Bilamana disebut sekarang bahwa Pantja Sila itu adalah geistliche
,hintergrund, 

-weltanschauungf philosophisdhe grondslag, filsafat hi-
{up,. dasar ke_djiwaan, dasar lier6chanian dari Bingsa Ind-onesia (batja-
diantaranja ,,L,ahirnja Pantja sila" oleh Bung Karno) dengan demtki'an
{iiwa, roch Pantja sila itu tidak lain daripada djiwa, roih gotong-ro-
jong jang klmi rnaksudkan tersebut diatai. Djiwa gotong-rorlong"datt
deng3n demikian djiwa Pantja sila memang binar-benarlerniatl aaa
dan berfunksi sebagai pedoman hidup dari Bangsa Indonesia.

Penjelidikan setjara ilmiah diseluruh masjirakat Indonesia dari
!{tn$ sampai Merauke (lihat diantaranja daftir litteratuur dibawah),
didesadesa di Djawa dan Bali, dimaiga-marga di palembang, 6i-
nagari-nagqi di Minangkabau, dikuria-kuria fu latat1 digampong-
gampong.di Atjeh membuktikan tanpa perketjualian hidupnja aiiwa
gotong+ologg/Patja SiIa tersebut diatas jang menlpunjai 

-nilai jang
mulia dan berharga seperti hal-hal keagamaan, prikemanusiaan, ke-
bangsaan, permusjawaratan dan kesedjahteraan jang merata dan adil.
Ii*q !a,l janS bernilai tersebut diatas .memang -benar-benar 

merupa-
kan hal-hal jang fundamentil dari masjarakat desa, marga, nagari, ku-
ria dan gampong tersebut diatas. Lima hal itu dipandang daii sudut
kemasjarakatan/kenegaraan merupakan lirrla dasar kemasjarakatan /
kenegaraan. Djiwa bergotong-rojong/djiwa Pantja sila jang dasar-da-
sgrnja kemasjarakatan/kenegaraannja ada didalam masjarakat-ma-
siarakat d_esa, marga, nagari, kuria dan gampong itu dalarn dunia Indo-
nesia modern sekarang ini staatkundig dinaiklan (diangkat) dengan
kata-kata bahasa daerah Djawa ,,sinengkakaken hing ngaluhur,,, m-en-
djadi Dasar Negara Indonesia seluruhnja.

Gotong-rojong desa didalam djaman modern membutuhkan sebut-
an modern sesuai dengan dinamika dan kemadjuan Bangsa Indonesia.
Pantja Sila adalah sebutan modern dari gotong-rojong. pantja sila
sebagai pendjelmaan dari gotong-rojong didalam pimataiannja dike-
temukan diantara lain dalam Pembukaan undang-undang Disar se-
'mentara tahun 1945 jang kemudian terus diketemukan dalam Mukad-
dimah-mukaddimah dari undang-undang Dasar sementara berikutnja.

Oleh karena kami anggap sangat pentingnja, Saudara Ketua, per-
kenankanlah kami sekarang mengemukakan hit-hal tentang dimaiuk.
kannja Pantja sila (gotong-rojong) didalam undang-unding Dasar
Sementara tahun 1945.

'Femasukan Pantja sila didalam pembukaan undang-undang Dasar
sementara tersebut diatas adalah sebagai hasil kompromi antara pihak
Islam_ dan pihak Kebangsaan (lihat lampiran I).

..Kqmi mengutip sekarang pidato Frof. Mr Drs Notonagoro jang
$utiqq\qn pada Dies Natalis-Universitas Airlangga (10 Nop-embei ta-
hun 1955) tentang ,,Pembukaan undang-undang-Dasar 1045", hala-
man 13 baris 7 dari atas sampai dengan halaman 14 baris 18 dari atas.

.- . ,,Mgngen_ai Pembukaan tersebuf diatas terutama mengenai pokok
pikiran iang \eempat jang mengenai pantja sila tentangloal igama
dan nlgara, 5etu.a Panitia Ketjil Ir soekaino meneranfkan didltam
Rapat Badan Penjelidik Usaha-usaha persiapan Kernerde-kaan Indone-
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sia pada tanggal 10 Djuli tahun 1945 ,,sesudah mengadakan pembitja-
raan jang masak dan sempurna" diperoleh hasil baik ,,untuk menda-
patkan satu modus, satu persetudjuan, antara pihak Islam dan pihak
Kebangsaan:' dalaF suatu Panitia Ketjil jang dibentuk oleh 38 Ang-
gota Badan Penjelidik: ,,Drs Mohammad Hatta, Mr Muhammad Yamin,
Mr Soebardjo, Mr Maramis, Ir Soekarno, Kijai H. Abdoel Kahar Moe-
zakkir, Kijai Wachid Hasjim, Abikoesno Tjokrosoejono dan Hadji
Agoes Salim". Rentjana Pembukaan ini disetudjui sebulat-bulatnja
oleh Panitia Ketjil Penjelidik Usul-usul, karena memuat ,,segenap
pokok-pokok pikiran jang mengisi dadanja sebagian besar daripada
Anggota. (Badan Penjelidik dan Panitia Ketjil Penjelidik Usul-usul
berkejakinan, bahwa inilah heambule jang bisa menghubungkan,
mempersatukan segenap aliran jang ada dikalangan Anggota-anggota
tsadan Penjelidik) (tihat lampiran I).

Prof. Mr Drs Notonagoro selandjutnja meneruskan pidatonja;
Berkali-kali persetudjuan itu selandjutnja dinjatakan dan dipertahan.
kan dalam pembitjaraan Badan Penjelidik, sepertinja oleh Anggota
Mr Muhammad Yamin pada tanggal 11 Djuli tahun 1945, jang menama.
kan ,,Mukaddimah jang kita persembahkan kepada rapat ini adalah
suatu gentlemen agr€ement ......... adalah satu Djakarta Charter jang
meliputi dasar-dasar Indonesia Merdeka .. adalah dikarang atas
kemauan bangsa kita sendiri dan untuk kepentingan rakjat, jang
mengingini satu declaration of right, satu declaration of independence
dan satu constitution republic".

Kemudian sebagai djawaban atas uraian Ki Bagoes Hadikoesoemo
dalarn Rapat Badan Penjelidik pada tanggal 14 Djuli tahun 1945 ten-
tang rninta hapusnja kata-kata ,,bagi pemeluk-pemeluknja", dalam
Pembukaan bagian keempat ,,dengan berdasarkan kepada: Ke-Tuhan-
an, dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk-pe-
meluknja", dinjatakan oleh Ir Soekarno, ,,bahwa kalimatlkahmat lni
seluruhnja jaitu berdasar pada Ke-T\rhanan sudahlah hasil kompromis,
diantara dua pihak jang dengan adanja kompromi, perselisihan dian.
tara kedua pihak hilang
memberi dan mengam,bil .. inilah kompromi jang sebaik-baiknja

.. jang dinamakan oleh Anggota jang terhormat Muhammad
Ya_min ,,Djakarta Charter", jang disertai dengan kata-kata tuan Ang-
gota jang terhormat Soekiman ,,gentlemen agreement", supaja ini
{ineeang teguh diantara pihak Islam dan Kebangsaan". Selandjutnja
di\emukakan pula oleh Anggota Abikoesno Tjokrosoejoso dengin ka-
ta-kata antara lain ,,kalau tiap-tiap daripada kita .

Islam harus menjatakan pendirian, tentu sadja kita menjatakan, ialah
sebagaimana harapan tuan Hadikoesoemo. Tetapi kita sudah melakukan
!ompromi
Kefua dari Panitia sudah dinjatakan, bahwa kita harus memberi dan
mendapat".

Keachilannja Pembukaan diterima dalam Badan penjelidik de-
ngan _quar.a bu[a! 0ih1t lampiran II) dan dengan demikian pantja sila-
pun diterima dalam Badan Penjelidikan dengan suara bulat.

Prof. Mr Dr soepomo atas nama Panitia. Hukum (undang-undang
Dasar) dalam Badan Penjelidik usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan
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Indonesia pada tanggal 14 Djuli tahun 1g4b mensifatkan kompromi itu
ggbasaj.,,perdjandjian moral iang sangat luhur" (lihat lampiran III,;.
Kemu-dian pgn didalam Panitia Persiapan Kemerdekaan 

-Indonesia

,,Pembukaan" undang-undang Dasar seinentara tahun 1g4b tersebut
diatas, diteta-pkan dengan aklamasi (lihat lampiran IV). prof. Mr Drs
Notonagoro {alam pidatonja tersebut diatas birkesimpulan bahwa ke-
dudukannja Pantja-sila (isi keempat dari pembukaan undang-undang
Dasar sementara 194b, dasar k6rochanian negara), tidak i'apat di-
gang€u-gugat lagi dan harus terus mendjadi Dasar Negara kila.
- .lqtia sila sebagai Dasar Negara telair dipergunakai selama rebih
dari 12 tahun dengan-tahan udji. Bilamana Nelarikita sekarang meng-
alami kesulitan-kesulitan ken6garaan, ini, dis-ebabkan oleh hai diluar
Pantja sila. Menurut hemat kami d.iintaranja oleh karena kita tidak
mentaati Dasar Musjawarah dari demokrasi indonesia jaitu dasar ke-
empat dari -Pantja sila, tetapi memakai sistim demokr-asi Barat jang
tidak sesuai dengan kedjiwaan kita. Berdasarkan kenjataan banwa
seb_agian besar dari masjarakat Indonesia mendukung pantja sila
P?k1 satu'satunja Dasar Negara jang dapat dipergunalian teris ada-
lah Pantja Sila.

- P3gtja rila sebagai satu rangkaian dari sila-sila Ke-Tuhanan
Itng Ma.ha Esa (sebagai perkembangan dari sila keagamaan), pri.
kemanusiaan, Kebangi-aanl Kerakjatin dan Keadilan"sosial," jang
Dersama-sama mergpaka_n , intisari dari djiwa gotong-rojong -me-

$F.akan persatuan jang bulat dalam arti saiu sam-a taii tiiat<"dapat
dipisah-pisahkan dan satu sama lain saling mernpengaruhi. u"oii"-
urutan lima sila menundjukkan suatu rang:kaian fing[at dalam luas-
nja.isi,. tiap-tiap sila dibeiakang sila lainnja- merupakin pengchususan
daripada sila-sila jang dinrukanja. pantji sila sebagai ipeioiandjian
m.9r1l jang luhur"_ sgdjak tahun 1945 simpai sekaring,"ditepati 6tetr
pihallslay_dan pihak Kebangsaan jang mengadakan pEioianhiian itu.

Fraksi Partai Nasional Indonesia (p.N.t.l sekarang bbrtanja: Da-
ry.t\rh. seka-ra:rg_ mengingat kedudukan p'antja si6 sebagiimana
{itetapkan _oleh Prof. Mr Drs Notonagoro dalah pidatonja lersebut
digtas, salah satu dari kedua belah pitrit<, jaitu satih satu"dari pihak
Islam atau pihak Kebangsaan terse6ut diaias jang sebagii t 

"rit- 
o"ri

perundilgan jang bermoral itu mengadakan liomlromi,-mengadakan
perdjandjian moral jang luhur danlang bilateril itu,'mem"utuskan
setjara .,,9.e1z{{ig",-kompromi/perdjairdSlan, contract, genilemen ag-
reement itu? Djawllan atas pertanjian ini kami serahkin kepada hi-
dirin j.qns mytia. Kami hanla akin memperingatkan, bahwl pemu-
tusan itu andaikata dapat ditetapkan diitalani bidang kedjiwaan,
keroah'anian Bangsa Indonesia, didalam dasar-dasar hidrip kemasjara-
katan/kenpga_raan bangsa kita, didalam desa-desa, marga-marga, na-
gari-nagari, kuria-kuria, garnpong-gampong tersebut "oiatas,- itan
mengakrb.ltkan_ perubahan dan- peigotat<in Iedemikian besarnja jang
dalam akibat-akib,atnja hampir uaa[ dapat kami gambarkan luas-dan
beratnja, pun dalam- hal pertanggungair-djawabnJa. oleh karena itu
-tgpatrlah terus perdjandjian moral jang sangat luhur ,,pantja sila".
(Litteratur diantaranja ,,Lahirnja pintjl siti - Bung 

'Karn"o 
meng-

gembleng Dasar-dasal Negara" oleh Bung Karno, ,,p"ernbukaan ui-
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Qang-gnQang Dl*I _lqs_ (ngliok Kaidah Fundamentil Negara In-
donesia)" oleh Prof. Mr Drs Notonagoro, ,,Het adatrecht oai Nede.-
lansche rndie" oleh Prof Mr c van Vorenhoven, ,,Die Gottesidee der
Igqaiu Dajak in ziiid-Bomeo", proeftschrift Leiden 1g46 oleh Dr
schirer, _,,Het rechtsleven der Toba Bataks" oleh J.c. vergouwen,
,,susunlah Konstitusi jang benar-benar Konstitusi Res public"a" oleh
Pg"g -Karno, r,Diiwa bangsa, diiwa masjarakat Indonesia adalah kol-
lektivistis",-pidato- {"Qm plpat_Pleno Konstituante pada tanggat 29
Mei tqhun 195? oleh Prof. Mr Dr R.M. soeripto dair ,,susun?n Ne-
gara kita" oleh Mr Soenarko).

Sekian Saudara Ketua dan terima kasih.

Lampiran I.
Rantjangan .redaksi pertama dari pemboekaan oendangoendang

Dasar menoeroet oesoel Panitia Ketjil Penjelidik Oesoel-odsoel dari
la-dan Penjelidik oesahaoesaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
dalaIlrapat beqar Badan terseboet pada ianggal 10 Djuli tahoen 1945.

Koetipan d_ari pidato Ir soekarno, Ketoea panilia Ketjil.
Allah Soebhanahoe wa Ta'ala memberkati kita.
sebenarnja adalah kesoekaran moela-moela, antara golongan jang

dinamakan Islam dan golongan jang dinamakan golongan lelingja"o.
Moelaryrcela ada kesoekaran mentjari ketjotiokin pa-ham antaia ke-
doea golonga! ini, teroe!.*q jang mengenai 

-soal 
alama dan negara.

tetapi sebagai tadi saja katakan, Allah soebhanahoe wa Ta'ala fre*-
berkati kita sekarang ini, kita sekarang soedah ada persetoedjoean......

Pada waktoe sesoedah sidang Tyoeo sangiin-kami mengadakan
lqpat 38 _orang lnggota-alggota dari Dokoeriioe zyoenbi tyoosdt<ai
didalam kantor besa-r Djawa Hookookai. pada wiktoe itob orang
38 ini membentoek lagi satoe Panitia Ketjil jang terdiri daripadl
lJr88ota-al8sota iang__lerhormat: Moh Hatta, Mo6h. iamin, soebaiojo.
M_aramis, soekarno, Kiai Abd, Kahar Moezakkir, Kiai wachid Hasjim,
Abikoesno Tjokrosoejoso dan Hadji Agoes Salim.

Panitia 9 orang inilah telah berhasil ,baik, sesoedah mengadakan
pembitjaraan jang masak dan sempoerna, oentoek mendapatkin satoe
modoes, satoe persetoedjoean, antara pihak Islam dan pihak kebang-
saan. M.odo_es, perse-toedjo,ean itoe termaktoeb didalam sitoe rantjang-
an pemboekaan hoekoem dasar, rantjangan preamboele hoekoem disar,
jang rantjangan ini.dipersembahkan sekarang oleh panitia Ketjil pada
sidang sekarang ini,, sebagai oesoer. Mendjadi artinja: panitii K^etjil
menjetoedjoei seboelat-boelatnja rantjangin preamboele jang disoi-
soen oleh anggota-anggota jang terhbimat Moh. Hatta, Mo-eir.-yamin,
soebardjo, Maramis, Moezakkir, wachid Hasjirn, soekarno, Abikoesno
Tjokrosoejoso dan $adji Agoes Salim itoe idanja. Marilah sekarang
saja batjakan oesoel rantjangan pemboekaan itoe kepada toean-toean.

Pemboekaan: ,,Bahwa sesoenggoehnja kemerdekaan itoe ialah hak
segala ba:rgsa dan oleh sebab itoe maki pendjadjahan diatas doenia
haroes 4jhapgskan, karena tidak sesoeai dengari perikemanoesiaan
dan- perikeadilan. Dan perdjoeangan pergerakan kemerdekaan Indo-
nesia telah sampailah kepada saal iairg berbahagia, dengan selamat
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sentaoesa mengantarkan Rakjat Indonesia kedepan pintoe gerbang
Negara Indonesia, jang merdeka, bersatoe, berdabelat, adil dln nrak--
moer. Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Koeasa dan dengan di-
doron_gkan oleh.keinginan loehoer, soelaja berkehidoepan kebaigsaan
i.ng bebas, maka rakjat Indonesia m6njatakan dengan ini kem"erde.
kaannja.

Kemudian daripada itoe oentoek membentoek soeatoe peme-
rintah Negara Indonesia Merdeka jang melindoengi segenap Bangsa
Indonesia dan seloeroeh toempah haritr Indonesia" dan" oentoek ire-
madjoekan kesedjahteraan oeriroem mentjerdaskan kehidoepan Bang-
sa dan ikoet melaksanakan ketertiban direnia jang ,berdas'arkan ke-
merdekaan, perdamaian abadi dan keadilan soiiatl maka disusunlah
kemerdekaan kebangsaan Indonesia itoe dalam soeaioe hoekoem dasar
Neg*l _lndonesia jing terbentoek dalam soeatoe soesoenan Negara
penoeblit rndonesia, j"ttg berkedaoelatan Rakjat, dengan berdisar
kepada: ke-Toehanan, denlan kewadjiban mendiitahtan i5a.i'at Islam
bagi.pemeloek-pemeloeknja, menoerbet dasar k-emanoesiain jang adil
da-n beradab, persatoean Indonesia dan kerakjatan jang dipimpin oleh
hikmat kebidjaksanaan dalam permoesjawaraian p6rwititin sirta de-
lg?n mew-oedjoedkan soeatoe keadilan sosial bagi seloeroeh Rakjat
Indonesia."

sekianlah toean-toean jang terhormat, padoeka toean Kaityoo jang
termoelia teroetama, rantjangan preamboele jang dioesoelian 

-otett

PSnitia. Ketiil Penjelidik Oesoel-oesoei, Didala* pieamboele itoe ter-
njatalah sebagai-saja-katakan tempo hari, segenai pokok-pokok pikir-
p-janS meagisi dadanja sebagian besar OaripaAi angfota-anlgota
Dokoeritoe Zyoenbi Tyoosakai. Masoek didalaninja ke-fdehanati-datt
teroetama sekali kewadjiban oemmat Islam oeritoek mendjalankan
sjari'at Islam masoek didahmnja; keboelatan nasionalisme Iridonesia,
per-satoean _bangsa Indonesia masoek didalannja; kemanoesiaan atau
Indonesia Merdeka didalamnja soesoenan peiikemanoesiaan doenia
masoek didalamnja; perwakilan, permoepakitan, kedaoelatan rakjat
masoek didalamnja; keadilan sosial, sociale rec,htvaardigheid masoik
didalamnja. Maka oleh karena itoe Panitia Ketjil nenl6tiOit< Oesoel-
oesoel berkejakinan, bahwa inilah preamboele- jang bisa menghoe-
bo€ngl(an, melnpersatoekan segenap aliran jang ada- dikalangan ang-
gota-anggota Dokoeritoe Zyoenbi'iyoosakai-.
Lampiran II,

- Rantjanga_n redaksi kedoea pemboekaan oendang-oendang Dasar'sebagaimana dioesoelkan oleh panitia Hoekoem Daiar dalari iapat,
besar Badan Penjelidik oesaha-oesaha persiapan Kemerdekaan Indo-
nesia pada tanggal 14 Djuli tahun 194b.
Soekarno Syoesa:

Padoeka toean Ketoea jang moelia, panitia jang diwadjibkan
pgmbggat rantjangan _oendang-oendang Daiar Negari Indonesia telah
bekerdja dengan seradji,n-radjinnja oari deng.tt t."*rngat jang soeng-
goe! bergelora. Berkat bantoean-Allah soe6hanahoe ia t'a'aia, serfa
kegiatan antara. anggota _panitia itoe, jang disinilah te*palnJh 

-ii;"
mengoetjapkan beriboe-riboe terima t<aiitr ltasnja, maka dapaitatr ii,i
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saat dipersem,bahkan kehadapan rapat besar Dokoeritoe zyoenbi ryoo-
sakai satoe rantjangan. Pertama: Pernjataan Indonesia ilerdeka,- ke-
moedian Pemboekaan oendangoendang Dasar. Dan kemoedian lagi
oendangoendang Dasqnja sendiri jang tersoesoen diatas 42 pasal.
Lebih dahoeloe maka kami oesoelkan kepada padoeka toean Ketoea
jang_moelia,_ soepaja pada hari ini, dalam sidang sekarang ini dibi-
tjaralan sadja lebih dahoeloe Pernjataan Indonesia Merdeka serta
Pemboekaan Oendangoendang Dasai itoe.

-l.Qpi _Oendangoendang Dasar sendiri jang berisi 42 pasal itoe
hendaknja dibitjarakan didalam rapat besar besotr pagi agai soepaja
semoea anggota-anggotq mempoenjai waktoe jang setjoekoep-tjoekbep-
ni_a,oentoek mempeladjarinja, oleh karena hoeroem dasai inemang
adalah oendangoendang jang terpenting didalam perikehidoepan se-
soeatoe bangsa dan sesoeatoe negara.

Maka izinkanlah saja lebih dahoeloe membatja pernjataan Indone-
sj:,Merdeka; iang kami malsoedkan dengan perniataan iarah apa jabg
didalam kamoes internasional dinamat<an ,,d-eclaration of i-nde:
pendence". Didalam _Pernjataan Indonesia Merdeka ini panitia meng-
an$gjp. perloe_ sekali memasoekkan didalamnja alasan-alasan apa
sebabnja kita _Bang-.sa-Indonesia menjatakan kemerdekaan, sehingga
Pernjataan,Indonesia Merdeka ini beroepa poela satoe dakwaan, sa"toe
aanklacht dihadapan moelg doenia atas pendjadjahan Belanda, jang
telah berlakoe diatas tanah air dan bangsa t<ita telitr dari tiga ibad
lamanja. Boenjinja rentjana Pernjataan lndonesia Merdeka ilhh se.
bagai iberikoet:

Bahwa sesoenggoehnja kemerdekaan itoe iatah hak segala bangsa,
dan oleh sebab itoe maka pendjadjahan diatas doenia haroes dihapoes-
kan, karena tidak sesoeai dengan perikemanoesiaan dan perikeatiilan.
Bangsa Indonesia dizaman dahoeloenja telah mempoenjai liwajat moe-
lia dan 'bahagia, sebagai Bangsa Merdeka jang bertanah air merdeka
dan bernegara merdeka, jang batas-batasnja melipoeti seloeroeh ke-
poelaoean Indonesia sarnpai ke Papoea, malah melampaoei kedaratan
Asia sampai kebatas-batas tanah siam; Negara Merdeka, jang dalam
perh-oeboe_ngan perdamaian dan persahabatan dengan Negari-negara
merdeka didaratan Asia, menjamboet tiap-tiap Bangsa jing datang
dengan kemoerahan hati.

Kedatangan,Bangsa-bangsa Barat di Indonesia, membawalah ben-
tjana kepada Bangsa Indonesia itoe. Terlebih sekali setelah dalam
bereboet-reboet hak perniagaan, Bangsa Belanda dengan kongsi per-
niagaalr ,,vereenigde oost Indische compagnie" beroleh kemenanlan.
maka Bangsa Indonesia, jang memperlakoexan Bangsa Barat itoJde-
ngan kemoerahan hati dan baik sangka, seperti perniagaan, jang
memang dari moe,lanja mendasarkan kemenangan monopoli atal ke-
koeasaan politik dan kekerasan sendjata.
_ Maka djatoehnja lama-kelamaan kepoeraoean Indonesia itoe ke-
b_1wah pengaroeh dan kekoeasaan kongsi perniagaan Belanda itoe,
dipoetoeskannja olehnj a perhoeboeng_ln Indonesia -keloear dengan Ne-
gara-ne€ara.merdeka jang,lain-lain; direboet, dirampaslah den-gan se-
njata-njatanja-segala hak dan kemerdekaan Bangsa indonesia Jelagai
bangsa merdeka jang bernegara nrerdeka.
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{eradi_aan Belanda jang mewarisi hak-hak rampasan ,,Vereenigde
oost Indische compagnie" itoe, dalam satoe setengah abid pemeiin-
tehannja atas negeri dan Bangsa Indonesia, pada hakekatnji melan-
djoetkan semata-mata haloean politik jang'aman itoe, jait6e politik
memetjah-metjah persatoean kita, menghina mengindjal-ina;ai< rasa
kehormatan kita, _me_nghisap memeras kekajaan kita oentoef kepen-
tingan Bangsa Belanda sendiri.

. Kedjahatan niat dan toedjoean itoe tak dapat disemboenjikan
seteroesnja dalam doenia, jang didalamnja bertambah-tambah i<ehe-
batatperlombaan imperialiime-Barat, bereboet kekajaan segenap doe-
nia. Dan lama-kelamaan bangkitlah kembali dengan seheba--t-heiatnja
^seman_gat perlawanan Bangsa Indonesia, jang memang tak pernah pl-
$arn {a3 tak pernah dipadamkan, dalam lebih tiga abad perkosain
imperialisme Belanda itoe. sedjarah Kolonialisme Behnda ii Indone-
sia adalah sedjarah berpoeloeh-poeloeh pemberontakan Bangsa Indo.
nesia melawan Imperialisme Belanda itoe. Bergeloralah hgf diilalam
kalboe Bangsa Indonesia tekad jang berkobar-kobar, berbangkit kem-
bali sebagai satoe Bangsa jang merdeka dalam satoe Negara jang mer-
deka.

. Kemenangan Dai Nippon Teikokoe dalam perangnia dengan Roe-
sia dalam tahoen 1905 Masehi, mentjoerahi kehendak itoe dengan
semangat kebangsaan Timoer. Goegoerlah anggapan tak terpatahkan-
nja kekoeasaan Barat, goegoerlah sangka-kele[itran Barat, jing telah
membelenggoe Bangsa-bangsa Timoer itoe beratoes tahoen.

- Tjontoh Dai Nippon Teikokoe jang beroleh kedjajaan itoe, mela.
hirkanlah pergerakan teratoer dalam Bangsa Indonesia, jang didasar.
kan atas tjita-tjita keadilan dan kemanoesiaan, menoentoet pengakoean
hak kemerdekaan tiap-tiap bangsa. Tidak tertjegah, tid;k tertahan
toemboehnja, meloeas dan mendalamlah pergerakan ini dalam segenap
lapisan dan segenap barisan Bangsa Indonesia, betapapoen kerasnji.
!.!.pqpogn boeasnja, betapapoen ganasnja kekoeasaan- pemerintahin
Belanda berichtiar mentjegah dan menindasnja.

Disaat merqoentjaknja gelagat pergerakan itoe, jang seperti ibarat
saat kelahiran anak dari kandoengan iboenja, maka Toehan Jang Maha
Koeasa telah membelokkan perdjalanan riwajat doenia, mengalih me-
mindahkan perimbangan kekoeasaan dimoeka boemi, istimewa didae-
rah Laoetan Tedoeh, seolah-olah oentoek membantoe pembidanan
kelahiran itoe. l

Toentoetan Dai Nippon Teikokoe, bertentangan dengan toedjoean-
toedjoean imperialisme Barat, jaitoe toentoetan hak kemerdekaan Asia
atas dasar persarnaan hak bangsa-bangsa, serta politik jang dengan
tegas dan tepat didjalankan olehnja,'menoed,joe pembangoenan Nega-
ra-negara merdeka dan lingkoengan kemakmoeran bersama di Asia
Timoer Raja, achirnja telah menjebabkan Da.i Nippon Teikokoe menja-
takal perang kepada Amerika dan Inggris. Perang .tsia Timoer Raja
ini, jang berkebetoelan dengan saat memoentjaknja perdjoeangan
pergerakan kemerdekaan Bangsa Indonesia dan pergerakan kemerde-
kaan Bangsa-bangsa Asia jang lain, mendjadilah sebagai poentjak
pertemoean perdjoeangan kenlerdekaan segala Bangsa Asia didaratan
dan dikepoelaoean Asia.
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- Dengan mengakoei dan menghargakan tinggi keoetamaan niat
dan toedjoean Dai {ppon Teikokoe dengan perin"g Asia Timo.r nr3,
itoe, maka-tiaptiap Bangsa dalqm ringk&ngan Asii Timoer naj"-"iit
dasar pembelaan. bersayra, wadjiblah menjlembangkan sependeh te-
naganja 99og* -tekad j"og- seboelat-boelainja, kefada peidioeangan
be-rsama itoe, sebag{ djaniinan jang setegoih-tegoehnja' oedtoel 

.iie-

selamatan Kemerdekaannja masing-masing.
Maka sekarang telafr sampailah perdjleangan pergerakan Indo-

1esi.a lepala s.aat_jang berbahlgia, d6ngan selimat'seitaoesa meng-
hantarkan_R-akjat Indonesia kedepan pintoe gerbang Negara Indonesia,jang merdeka, bersatoe, berdaoelat,-adil dln ma[moei dan jang hi-
lgqp sebagai. anggota sediati dalam kekeloeargaan Asia Timoir flaja.
Didepln pintoe gerbang Negara Indonesia itoelah Rakjat Indoneiia
menjatakan hormat dan terima kasih kepada semoea pallawan-pahla-
wan kemerdekaannja jang telah mangkat.
. Atas berkat Rahmat_Allah Jang Maha Koeasa, berdasar atas segala
alasan jang tgrseboet diatas itoe dan didorongkan oleh keingiian
loehoer soepaja bertanggoeng-djawab atas nasib-sendiri berkehiEoep-
an kebangsaan jang bebas, moelia, terhorrqat, maka Rakjat Indonesia
dengan ini.

Menjatakan Kemerdekaannja.
Kemudian diikoeti oleh Pemboekaan, jang berboenji:
Dengan Nama Allatr, Pengasih dan penjajang.
oentoek membentoek Pemerintah Negara Indonesia jang melin-

doengi-segenap Bangsa Indonesia dan seloeroeh toempah iarih Indo.
nesia dan oentoek _memadjoekan Jcesedjahteraan oeinoem, rnentjer.
daskan kehidoepan Bangsa, menjoeboerkan hidolp kekeloeargaan Asia
Timoer -Raja dan ikoet melaksanakan ketertiban doenia jaig berda-
sarkgn kemerdekaan, perda,maian dan keadilan sosial, riraki disoe-
soenlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itoe dalam soeatoe oen-
dang-oendang Dasar Negara Indonesia, jang terbentoek dalam soeatoe
s-oesoenan Negara Repoeblik Indonesia jang berkedaoelatan Rakjat,
dengan berdasarkan ke-pada: ke'Toehanaq dengan kewadjiban mendia.
lankan sjari'at Islam bagi pemeloek-pemeloeknja, menoeroet dasir
kemanoesiaan jang adil dan beradab, persatoean-Indonesia dan kerak-
jatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalarn permoesja\r-a-
ratan-perwakilan, dengan rnewoedjoedkan keadilan sosial bagi ieloe-
roeh Rakjat Indonesia".

Demikianlah toeantoean peroebahan agak besar jang dioesoelkan
oleh toean Abikoesno. Nanti dahoeloe saja oelangi jang dioesoelkan
oleh anggota Abikoesno:

_ 
Kedatangan Bangsa-bangs.a Barat di Indonesia membawa bentja-

na kepada_ Bangsa Indonesia itoe. Lebih dari B abad meringkoekl-atr
!1ngsa Indonesia dibawah kekoeasaan Belanda dengan haloeai politik
d j ahat, meme tj ah--metj ah persatoean kita, menghina men gind j ak-indj ak
rasa kehormatan kita, menghisap-memeras kekajaan kiti oentoek ke-
pentingan Bangsa Belanda sendiri.
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Perkosaan jang djahat itoe tidak dapat persamboengan dalam
doenia seteroesnja dan perkosaan mana tak pernah dipadamkan. Toe-
an-toean jang terhormrdt, demikianlah laporan jang'menjatakan Indo-
nesia Merdeka dan Pemboekaan Oendang-oendang Dasar, tinggal saja
menerangkan hal jang ketjil, anggota-anggota menanjakan, apa sebab
dinamakan tanah Siam tidak Moeang Thai. Boekan Moeang Thai, te-
tapi tanah Siam dahoeloe, tanah Siam dahoeloe adanja. Sekianlah
adanja laporan saja.

Radjiman Kaityoo:
Bagaimana toean-toean atas pertanjaan jang dibitjarakan oleh

Panitia itoe dan Pemboekaan. Dari toean Abikoesno adi jang maoe
minta keterangan ataoe salinan. Saja soedah setoedjoe dengan perka-
taan dari toean Syoesa Panitia. Djikalaoe itoe soal-soal tjoema per-
selisihan hal itoe perkataan jang ketjil. Saja minta tidak peiloe
dikeloearkan disini, tetapi hal dasar boleh kita remboek dalam ini
persidangan. Siapa jang minta bitjara?

Hadikoesoemo lin:
Padoeka toean Ketoea jang terhormat, 'Assalamoe 'alaikoem wa-

rahmatoellahi wabarakatoeh. Didalam segala keterangan toean Syoesa
tadi, hanja satoe perkara jang ketjil sekali, jang akan saja minta ditja-
boet ataoe dihilangkan, ialah saja mengoeatkan voorstel Kijai Sanoesi.
Dalam Pemboekaan disini,. katanja dengan kewadjiban oemmat Allah
Soebhanahoe wa Ta'ala bagi pemeloek-pemeloeknja, perkataan itoe
soeatoe \eterangan dari Kijai Sanoesi, tidak ada haknja dalam kata-
kata Arab, menambahkan djanggalnja kata-kata. Djadi 

-tidak 
ada arti,

tjoema menambah djanggal, menambahi perkataan jang koerang baik,
menoendjgekkan pemetjahan kita. Saja harap soepaja .,,bagi peme-
fogk-perye]oeknja" itoe dihilalgkan sadja. Itoe saja masih ragoe-iagoe,
bahwa di Indoncsia banjak perpetjahan-perpetjah-an dan padi praktek-
nja sama__sadja. Itoe saja mempunjai pendapatan mengoeatlian per-
mintaan Kijai Sanoesi. Sekianlah

Radjiman Kaiyoo:
Boleh saja minta Syoesa mendjawab oesoel toean Hadikoesoemo?

Soekarno lin:
Padoeka toean Ketoea, kami Panitia Perantjang mengetahoei,

b3hw.a anggota jang terhormat sanoesi minta rnbntjoret perkataan
,,bagi pemeloek-pemeloeknja" dan sekarang ternjata, bahwi anggota
jang terhormat Hadikoesoemo minta djoegi ditjoretnja. Tetapi kimi
berpe_nda_pat bahwa kalimat-kali.mat itoe seloero-ehnia 

-jaitoe 
birdasar

kepada Ke-Toehanan soedahlah hasil kompromis diintira doea pihak,
!a.gs delsan adanja kompromis, perselisihan diantara kedoea pitrat
hilang. Tiap kompromis berdasar liepada memberi dan mengambil. tni
soeatoe k-grypromis jang berdasar memberi dan mengambit. Bahkan
kemarin didalam Panitia, soal ini ditindjaoe lagi denganledalamdalam-
nja diantara lain-lain. sebagai toean-toein jang terhdrmat mengetahoei,
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anggota Panitia soal ini ditindjau lagi dengan sedalam-dalamnja dian-
tara lain-lain sebagaimana toean-toean jang terhormat mengetahoei,
anggota Panitia diantaranja toean Wachid Hasjim dan Agoes Salim,
kedoeadoe'anja pemoeka Islam. Pendek kata inilah kompromis jang
sebaik-baiknja. Djadi Panitia memegang tegoeh akan kompromis jang
dinamakan oleh anggota jang terhormat Moeh. Yamin ,,Djakarta Char-
ter" jang disertai dengan perkataan toean anggota jang terhormat
Soekiman gentlemen agreement, soepaja ini dipegang tegoeh diantara
pihak Islam dan kebangsaan. Saja mengharap padoeka toean jang
moelia, rapat besar soeka membenarkan sikap Panitia itoe.

Radjiman Kaityoo:

Saja minta toean Syoesa tinggal disitoe oentoek mendjawab per-
tanjaan-pertanjaan. Ada lagi toean-toean jang minta tanja?

Moeh. Yamin lin:
Baiklah toean Ketoea. Saja tjoema memadjoekan soal jang pen-

dek sekali, jaitoe dalam Pertanjaan Indonesia Merdeka ini, hendaklah
jang berkata boekan orang lain, melainkan Rakjat Indonesia sendiri.
Karena dalam segala preambule ataoe dalam segala konstitoesi diatas
doenia, jang berkata itoe Rakjat sendiri ataoe Kepala Negara. Dalam
soerat rantjangan Pernjataan Indonesia Merdeka ini, pernjataan itoe
seolah-olah dioetjapkan oleh orang jang ketiga. Djadi oentoek me-
njempoernakan soal itoe, maka Rakjat Indonesia sendirilah jang ber-
kata, oleh sebab itoe haroeslah dipakai perkataan ,,Kami". Misalnja
pada alinea 2 ,,Bangsa Indonesia", hendaklah diganti dengan ,,Kami
Rakjat Indonesia", tidak menoeroet orang jang ketiga ataoe derde
persoon. Tentang oesoel toean Abikoesno itoe saja ikoet m.enerimanja,
sebab menoeroet pendapat saja, maka dengan menghilangkan kata-kata
itoe, pernjataan itoe akan bertambah ringkas dan bertambah tangkas
boenjinja dan bertambah tepat. Dan tentang lain-lain lagi, jaitoe kali'
mat ,,Dengan Nama Allah Jang Pengasih dan Penjaiang" itoe haroes
ditoelis diatas perkataan,,Pemboekaan", karena .menoeroet perasaan
Islam ,,Bismillah" itoe hendaklah diatas Pemboekaan dan djanganlah
diboeka dahoeloe, dan sesoedah itoe baroe diseboet perkataan itoe.
Inilah bagian jang ketjil-ketjil, jang saja madjoekan disini dan tentoe-
lah hal-hal ini mendapat perhatian.

Soekarno lin:
Perkataan ,,Kami' jang dioesoelkan itoe hanja masoek dalam

pengoentji sadja ataoekah dibeberapa tempat-tempat jang lain?

Moeh. Yamin lin:
Dalam alinea jang pertama haroeslah ditoelis ,,Kami Bangsa

Indonesia" dan seteroesnja, perkataan ,,Kami" itoe ditebarkan diseloe'
roeh Pernjataan Kemerdekaan.
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Soekarno
Pertanjaan saja jang kedoea ,,Kami' ataoe ,,Kita"?

Moeh. Yamin

. ,,Kami".

'Soekarno lin:
Akan saja kerdjakan dan perkataan ,,Bismillaah, Allah Pemoe-

rah dan Pengasih" itoe saja setoedjoe. Tetapi, padoeka toean Ketoea,
saja tadi loepa melaporkan oesoel anggota jang terhorrnat'Wiranata-
koesoema, jaitoe dalam pagina 2 alinea 3:

,,Disaat nlemoentjaknja gelagat pergerakan itoe, jang seperti
ibarat saat kelahiran anak dari kandoengan iboenja, maka Toehan Jang
Maha Koeasa telah'membelokkan perdjalanan riwajat doenia, menga-
lih-memindahkan perimbangan kekoeasaan dimoeka boemi, istimewa
didaerah Laoetan Tedoeh, seolah-olah oentoek membantoe pembidanan
itoe". Toean lViranatakoesoema tidak moepakat dengan perkataan
,,seolaholah". Itoe haroes diboeang. Ketjoeali dari itoe minta soepaja
perkataan,,membantbe", diganti dengan perkataan,,mentakdirkan",
sehingga kalimat itoe berboenji: .j....-.. oentoek mentakdirkan kela-
hiran itoe. Dari pihak Isla.m semoea setoedjoe.

Ki Bagoes Hadikoesoemo lin:
Pendapat toean Yamin, kalau oesoel toean Abikoesno beloem di-

djawab.

Soekarno lin:
Panitia menerima oesoel toean Wiranatakoesoema.

Soerjo lin:
Kalau perkataan ,,seolaholah" ditjoret, mentakdirkan boleh di.

tjoret semoea, sebab lantas ini tidak ada maksoednja, ,,Seolah-olah"
itoe membikin peroempamaan. Kalau seolaholah jang berarti sifat
seoempama itoe hilang, kalimat ini soedah tidak bagoes, kalau ini
diatas soedah melahirkan anak dari kandoengan iboenja,

Soekarno lin:
Ini kalimat boekan sadja mengenai Toehan Jang Maha Koeasa

takdirkan kelahiran, akan tetapi oentoek menjatakan, bahwa perim'
bangan kekoeasaan jang dahoeloe telah dikatakan ditempat lain, se-
karang dialihkan samasekali kedaerah Laoetan Tedoeh.
Itoe perloe dinjatakan.

Wiranatakoesoema lin:
Peroebahan jang pertama boenjinja begini: ,,Disaat memoentjak-

nja gelagat pergerakan itoe jang seperti ibarat saat kelahiran anak
dari kandoengan iboenja, maka Toehan Jang Maha Koeasa telah mem-
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belokkan perdjalanaq -riwajat doenia, mengalih-memindahkan perim-
!'angan kekoeasaan dimoeka boemi, istimewa didaerah l,aoetin Te-
{9"!l'. ltoe jang 

l.o.mgl satoe. Tapi oleh karena ini terlaloe prnoJrng,
djadi ,,seolaholah" ditjoret, sepelti tadi dikemoekakan oleh proo.r.,
toean Ir. Soekarno.

SoeLarno lin:
Kalau toean wiranatakoesoema terima,,membantoe", terima-

Wiranatakoesoema lin:
Oentoek itu!

Agoes Salim lin:
Laoetan Tedoeh, membantoe kelahiran itoe.

Soekarno lin:
Kelahiran terdjadi, istimewa didaerah Laoetan Tedoeh, memban-

toe kelahiran itoe. Dengan pembidanan atau tidak, membantoe kela-
hiran itoe.

Radjiman Kaiyoo:
Soedah teri,ma, toean Soerjo?

Soerjo lin:
Sudah.

Radjiman Kaiyoo:
Ada lagi tuan-tuan?

Iladikoesoemo lin:
Toean Ketoea, sesoedah saja djoega rnernbilang' sangat terima

kasih kepa_da Panitia jang telah membikin kompromi jang-rnemboeat
perkataan begitoe, tetapi saja masih koerang senang. jaitoe disini ka-
]3q titr pandjangkan, tadi kita menghatoelkan alisan jang enteng.
Tetapi_roepanja alasan jang enteng in1, karena entengnji, ti-aat dit6-
rima' S-ekarang saja akan menghatoerkan alasan iang te:bih berat, ja-
itoe saja masih ingat waktoe di Amerika diadakan wet hoekoem-mi-
noeman keras. Roepanja oemmat Islam Indonesia memoedji dengan
adanja_ wet, sehingga pada waktoe saat dimoesjawaratkan trepiaa
Boedi-o_etomo, jaitoe jang tjerita kepada saja ialah almarhoem Go^ndo,
Ra{en Mas Pandii, apakah namanja iang dari pakoealaman, jaitoe
apakah memoeaskan seoempamanja di Indonesia ini diadakan-larang-
an, wet- lar-angan minoeman keras oentoek orang{rang rslam sadji,
karena hoekoem itoe roepanja tjoema oentoek oiangoiang tslam ii-
dja, Boedi-oetomo waktoe itoe merasa dihina. Kaliu diadakan wet
l-q1s begltoe, itoe merasa dihina. Dan ini jang dari saja sendiri,
djikalau boenji atau kata-kata itoe berarti disini akan diadakan doea
peratoeran, satoe oentoek oemmat Islam dan jang satoe lagi oentoek
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jang .boekan Islam, itoe saja kira didalam satoe negara, tetapi saja
poenja permintaan, prakteknja barangkali nanti sama sadja" rasa-
rasanja koerang enak, saja kira samasekali lebih baik tidak -apa-apa.

Soekarno lin:
Padoeka toean Ketoea jang moelia, saja hanja mengatakan, bahwa

sqbagai hasil kompromi itoe jang diperkoeatkan oleh Panitia poela.
Tjoema dari ,,bagi pemeloek-pemeloeknja" diboeang, maka itoe ber-
arti moengkin diartikan jang tidak ada orang Islam dan kewadjibannja
mendjalankan sjari'at Islam. Sekianlah

Radjiman Kaityoo:
Ini soedah diremboek 2 kali oleh Ketoea Panitia. Toean Hadikoe-

soemo, apa masih memegang tegoeh?

Hadikoesoemo Iin:
Masih memegang tegoeh.

Radjiman Kaityoo:

Piaai saja maoe tanja, sidang-ini bagaimana pendapatnja, apa
diterima Panitia?

Hadikoesoemo lin:
Jang dikemoekakan oleh Syoesa-Panitia dikatakan, itoe tidak bisa

kedjadian. Sebab kalau Pemerintah soenggoehpoen mendjalankan
kewadjiban semata-rnata, Pemerintah tidak bisa mendjalankan sjari'at
Islam. Pemerintah tidak boleh memeriksa agama. Djadi kalau saja,
tidak.

Radjiman Kaityoo:
Toean-toean, tentang hal apa jang dimadjoekan oleh toean Hadi-

koesoemo-itoe ada perselisihan sedikit sebetoelnja banjak, apa haroes
distem sadja? Distem sadja, karena ini saja kira tidak begitoe perloe
seka,li distem. Apakah diminta berdiri sadja?

Abikoesno lin:
Padoeka toean Ketoea, sebagaimana jang telah diterangkan oleh

padoeka toean Ketoea daripada Panitia ini, maka apa jang termoeat
disitoe ialah boeah kompromi antara golongan Islam dan golongan
kebangsaan. Kalau tiap-tiap daripada kita haroes misalnja jang mem
bentoek kompromi itoe, kita dari golongan Islam haroes menjatakan
pendirian, tentoe sadja kita menjatakan, ialah sebagaimana harapan
toean Hadikoesoemo. Tetapi kita soedah melakoekan kompromi, soe-
dah rnelakoekan perdamaian dan dengan tegas oleh padoeka toean
Ketoea dari Panitia soedah dinjatakan, bahwa kita haroes memberi
dan mendapat. Oentoek mengadakan persatoean djanganlah terlihat
disini tentang soal ini dari seteman, nanti ada tanda jang tidak baik
boeat doenia loear. Kita harapkan soenggoeh-soenggoeh, kita mendesak
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pada segenap- golongan jang 
-ada dalam Badan ini, soedilah kiranja

ki.ta mengadakan soeatoe perdamaian.
Djanganlah sampai nampak pada doenia loear, bahwa kita dalam

hal ini adalah perselisihan faham. Sekianlah!

(tepoek tangan)

Radiiman Kaityoo:
Djadi bagaimana pendirian toean Harlikoesoemo? soedah terima?

Hadikoemsns fin:
Soedah.

Radjiman Kaityoo:
D_j.adi ini dianggap sebagai pendapatan Panitia. Sekarang hanja

oesoel toean A,bikoesno. Saja minta toean djelaskan apa setoedj-oe atiu
tidaknja.

Soekarno lin:
Padoeka toean Ketoea jang termoelia, sesoedah saja mempertim-

bangkan sendiri dengan masak-masak oesoel anggota jang terhorma,t
toean Abikoesno oentoek menjingkatkan dan menghebatkan Pernja-
taan Indonesia Merdeka ini, maka saja sebagai Syoesa Panitia ini me-
njetoedjoei dengan boelat oesoel toean Abikoesno itoe. Afrggapan jang
stylistis memang ,lebih hebat terdjadinja Pernjataan Indonesia Mer-
deka, bila mengikoeti oesoel jang dikemoekakan oleh anggota toean
Abikoesno

Radjiman Kaityoo:
Tentoenja diterima oleh anggota lain-lainnja. Soedah boelat?

(Seroean: Soedah!)

Djatti apakah saja bisa menentoekan, bahrva oesoel Panitia hal
Pernjataan dan Pemboekaan ini dengan peroebahan anggota jang ter-
hormat toean Abikoesno diterima boelat?

(Seroean: boelat).

Lampiran III.
Pendjelasan mengenai Pemboekaan Oendang-oendang Dasar Se-

mentara tahun 1945 oleh Ketoea Panitia Ketjil dari Panitia Hoekoem
Dasar dalam rapat Badan Penjelidik Oesaha-oesaha Persiapan Kemer.
dekaan Indonesia pada tanggal 15 Djuli tahun 1945.

Soepomo lin:
Sidang jang terhormat, sebeloem saja menerangkan beberapa

pasal, oleh karena soedah tentoe tidak oesah semoea pasal diterang-
kan, pada banjak pasal jang dengan sendirinja toean-toean soedah
tentoe mengilrti, akan tetapi garis-garis besar dari pasal itoe saja

Risalah Resrni
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hendak kernoekakan disini, akan tetapi djoega sebeloemnja niengenai
itoe,_ sebagai tambahan dari penerangan padoeka toean soikarnolang
paldjqg lebar, kami djoega hendak menoadjoekan beberapa 

-hal.

Padoeka toean Ketoeal Kernarin sidang ini telih menerirna pemboe-
kaan, preambule dari oendang-oendang Dasar, telah menerima de-
TBan soeara boelat Pemboekaan ini, maka Pemboekaan ini mengan;
doeng tjita-tjita loehoer dan pokok-pokok pikiran tentang dasar ian
tentang sifat-sifatnja Negara Indonesia jang hendak kita bentoek.
saj_a_ pertjaja bahwa toean-toean sekalian soedah tentoe mengerti be-
toel-betoel apakah artinja Pemboekaan itoe, apakah isinja Femboe-
!.trq itoe, soedah tentoe toean-toean telah mengerti, akan tetapi kita
hendak membitjarakan isinja rantjangan oendang-oendang basar.
Maka marilah sekarang kita menjelidiki dengan sepatah doea patah
ka!r, marilah kita menginsjafkan diri apakah tjita-tjita dan pbt<ot<-
pokok pikiran itoe, oleh karena atas tjita-tjita dan pokok-pokot< itoe
oendang-oendang Dasar haroes dibentoek. Djadi kita terikat oleh
sge?ra kita sendiri dan saja jakin djoega, bahwa soeara itoe memang
dari kesoenggoehan hati dikasihkan pada rantjangan itoe, maka de-
lgan menerima Pemboekaan ini kita tidak bisa lain daripada mem-
bentoek oendang-oendang Dasar jang berdasar atas alir-an pikiran
j_qng tqrmasoek dalam Oendangoendang Dasar ini. Tadi dengan pan-
diang lebar soedah diterangkan oleh anggota soekarno, bahwa datam
Pemboekaan ini kita telah menolak aliran pikiran perseorangan.

Kita menerima dan kita djoega mengandjoerkan aliran pikiran
kekeloeargaan. oleh karena itoe oendang-oendang Dasar kita tidak
bisa lain, tetapi haroes djoega mengandoeng sistim kekeloeargaan
itoe.

Kita adakan tadi saja katakan sistim, oleh karena djikalaoe kita
memboeat satoe dokoemen, soeatoe oendang-oendang, soedah tentoe
haroes ada sistimnja. Maka dalam dokoemen, seperti dokoemen jang
s,angat penting, jang sangat pokok, dokoemen Negara, Oendangoen-
dang- Dasar Negara itoe, soedah tentoe kita haroes melaraskan slgah
pasal-pasal itoe dengan sistim itoe, artinja tidak bisa kita masoeklan
d_alam oendang-oen dan g Dasar beberapa pasal-pasal sebagai bentoekan
aliran-aliran jang bertentangan. Misalnja dalam oendang-oendang
Dasar kita tidak bisa pasoekkan pasal-pasal jang tidak berdasar aliran
kekeloeargaan, meskipoen kita sebetoelnja ingin sekali masoekkan
oleh karena barangkali kita takoet, djikalau tidak dimasoekkan, ba.
rangkali_panti oempamanja Kepala Negara bertindak sewenang-\,r'e-
nang sadja. Akan tetapi, djikalau hal itoe kita masoekkan, sebeloel-
nja pada hakekatnja oendangoendang Dasar ini berdasar atas dasar
perseorangan, djadi sistim oendang-oendang Dasar bertentangan
dengan konstruksinja, djadi ini sebagai konitruksi hoekoem tidak
baik dan memang djoega djangan sampai kita memakai, membikin
oendang'oendang Dasar jang isinja mengandoeng sistim jang ber-
tentangan. Apakah _dengan sepatah doea patah kata, poriok-pokok
pikiran.jang terkandoeng dalam Pemboekaan ini?
_ 1, ,,Negara jang " - begitoe boenjinja - ,,Negara, jang melin-
doengi_segenap Bangsa Indonesia dan seloeroeh toempatr daratr Indo-
nesia dengan berdasar persatoean, dengan mew"oedjoedkan keadilan
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bagi seloeroeh Rakjat Indonesia". Ini terkandoeng dalam pemboe.
kaan.

Tadi soedah saja katakan, oleh karena itoe kita menolak ben-
toekan ltiegara jang berdasar individualisme dan djoega kita menolak
bentoekan Negara seb-agai klasse-staat. sebagai Negara jang hanja
mengoetamakan Ttge \Jasse, satoe golongan oempamanja sadja, ne-
gara-menoeroet 

"i-$i- 
sovjet jang ada sekarang, lalah mengoetama-

kan klasse pekerdja, proletariaat, klasse pekerdja dan tani. -

- Itoe_jang dioetaqrakan, maka itoepoen kita torak dengan mene-
rimanja Pemboekaan ini, sebab dalam Pemboekaan ini kita-menerima
aliran pengertian Negara persatoean, Negara jang melindoengi dan
melipoeti segenap bangsa seloeroehnja. Djarii 

-Negara 
mengatlsi se-

gala golongan, mengatasi segala paham golonganl mengatasi segala
paharn perseorangan.

Akln tetapi .Negara, menoeroet pengertian disini, menghendaki
pen_gertian persatoean_,.melipoeti seloeroehnja, sgenap bangia seloe-
roehnja. seloeroeh rakjat. Itoe satoe hal jang ticlak-boleh-kita loe-
pakan.

2. Tadi soedah dioeraikan oleh Ketoea panitia penjelenggara
oe_ndangoen_dang Dasar, Negara kekeloeargaan jang berdasailtas
hidoep kekeloeargaan dan boekan sadja hid-oep k-ekeloeargaan keda-
lam, akan tetapi djoega keloear. Disini telah termaktoeb dalam pem-
boekaan, Negara jang menimboelkan hidoep kekeloeargaan Asia
Timoer Raja. Djadi dengan ini, dengan menerima ini, kita djoega
menerima aliran pikiran jang akan membentoek Negara jang berdl-
sar atas kekeloearglan, - tidak_ s-adja terhadap kepada keloearga
negaranja, akan tetapi terhadap keloear, jaitoe kita sebagai anggaoeia
dari persaoedaraan bangsa-bangsa dalam lingkoengan Asia limoer
Raja. Dengan inipoen kita insaf kepada kedoedoelian Indonesia se-
bagai Negara dalam lingkoengan Asia Timoer Raja.

3. Pokok jang ketiga jang terkandoeng dalam pemboekaan. ia-
lah Negara jang berkedaulatan rakjat, berdasar kerakjatan dan per-
moesjawaratan perwakilan. Iioe pokok jang terkadoeng dalam penr-
boekaan.

oleh karena itoe sistim negara jang nanti akan terbentoek dalam
oendangoendang Dasar djoega haroes demikian, berdasarkan atas
k_edaulatan rakjat dan berdasar atas permoesjawaratan perwakilan.
$._-rttg aliran-aliran ini sesoeai djoega dengan sifat-sifat masjarakat
Indonesia, jang_ pada wakloe persidangan Dbkoeritoe zyoenbi Tyoo-
sakai pertama djoega soedah saja oer:aikan disini.
- 4. tgXgt pikiran jang ke4, jang terkandoeng dalam pemboe-
kaan. ialah Negara berdasar kepada ke-Toehanan, menoeroet dasar
kemanoesiaan jrng adil dan beradab. oleh karena itoe oendang-
o_endang Dasar haroes mengandoeng isi jang mewadjibkan pennerintih
I,I"ggr dan lain-lain Penjelenggara Negara oentoek memelihara
b-oedi-pekerti kemanoesiaan jang loehoer dln memegang tegoeh tjita-
tjita moral rakjat jang loehoer.-

5. _Aliran .pokok pikiran jang ke-b dalam pemboekaan, ialah
Negara Indonesia. memperhatikan [eistimewaannja pendoedoei. ;rngterbesar dalam lirrgkoengan daerahnja ialah peiroo-eaoek jang ber-
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lgama Islam, oleh karena disini dengan begitoe terang dikatakan.
Negara berdasar kepada ke-Toehanan dengan kewadjiban mendja-
lankan sjari'at Islam bagi pemeloeknja. Dengan itoe Negara mem-
perhatikan lreistimewaannja pendoedoek jang terbesar, ialah jang
beragama Islam, sebagai kemarin dengan pandjang lebar djoega telah
dioeraikan dan sesoedahnja toean Abikoesno berpidato, sidang dewan
boelat moepakat tentang pasal ini.

Perkataan-perkataan ini hasil gentlemen agreement dari 2 go-
longan jang dinamakan golongan kebangsaan dan golongan agama.
Oleh karena itoe pasal ini haroes kita pegang tegoeh. Artinja soedah
kita kompromis, soepaja kita dapat mempersatoekan kedoeanja. Ke-
marin djoega, gentlemen agreement itoe berarti memberi dan mene-
rima, tetapi atas dasar kompromis itoe, gentlemen agreement itoe,
kedoeadoea pihak tidak boleh menghendaki lebih daripada jang di-
kompromis. Sebab kalaoe begitoe, melanggar kepada dasar kemanoe-
siaan jang telah kita terima dan dasar keoetamaan jang kita telah
terima dalam Pemboekaan.

Sebetoelnja Panitia malah bertindak lebih daripada hanja kata-
kata jang dalam Pemboekaan ini. Panitia, dimana termasoek anggota-
anggota baik dari golongan Islam, jaitoe toean-toean Kiai Wachid
Hasjim dan Agoes Salim dan djoega wakil-wakil dari golongan lain
jang tidak golongan Islarn, misalnja toean Latoehary, Maramis
djoega ada disitoe. Kita dalam Panitih, disitoe menerima dengan boe-
lat djoega pasal 28 Bab X tentang Agama, jang boenjinja begini:

1. ,,Negara berdasar atas ke-Toehanan dengan kewadjiban men-
djalankan sjari'at Islam bagi pemeloeknja". Itoe kita ambil, dengan
perkataan ini kita ambil dari Pemboekaan. Djadi sebetoelnja djika-
lau menoeroet gentlemen agreement itoe didalam Pemboekaan soe-
dah tjoekoep. Tetapi kita selangkah, madjoe djoega dalam pasal
Oendang-oendang Dasar, jaitoe ajat 1. ,,Negara berdasar ke-Toehan'
an dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeloeknja".

2. Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap pendoedoek oen-
toek memeloek agama lain .dan oentoek beribadat menoeroet keper-
tjajaan masing-masing. Ajat 2 masoek dalam Pemboekaan itoe, djoega
dimadjoekan dalam kompromis itoe. Sekali-kali boekan maksoednja
akan mengganggoe dan membatasi golongan-golongan lain jang ber-
agama lain, samasekali tidak. Itoe djoega diterangkan dan djoega
memang kita mengehendaki dasar ke-Toehanan dan dasar kemanoe-
siaan dan atas dasar itoe dengan sendirinja kita haroes mendjamin
kemerdekaan tiap-tiap pendoedoek oentoek memeloek agama lain dan
beribadat menoeroet kepertjajaan masing-masing.

Ini samboengan dari Pemboekaan. Samboengan jang djoega me-
ngandoeng Djakarta Charter tadi malah ditegaskan dalam pasal
Oendang-oendang Dasar. Ini soeatoe kompromis, artinja bahwa kaoem
kebangsaan atau barangkali salah seorrng jang boekan berigana
tadi tidak boleh oempamanja minta atau mendesak soepaja mengoe-
rangi djaminan kepada kaoem Islam, sebab soedah mendjadi kom-
promis, perdjandjian moral jang sangat loehoer, dan sebaliknja djoega
sebagai kemarin dioeraikan oleh toean Abikoesno dan semoea toean-
toean boelat moepakat dengan ini, djanganlah golongan agama minta
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9iaminan lagi__oentoek menambah dalam pasal apapoen, soepaja di.kemoekakan dipiryt kepada agama Islain tadi.' oSrai'orri'[6ao.,
trL! pihar _soedah tjulup. Ini golongan kebangsaan tidak akan men-dT+ terhadap ?gama Istam dan sebltiknja ag"ama Islam tid;[ ,*"n
minta djaminan lagi terhadap agama lain. ini t-ioema boeat tambahan
lari saja- soedah t9nJo9 golbngan Islam jang ierb.r"i arri-;;j";"-
lrt ry, 95va, soedah tentoe merasa- terd5aiin sebesar-b.rr.njr'ar_len Negara, oleh karena gSvo dari pendoedoek aiaiu.-rp'.p*n
oedah tentoe mempoenjaj. pengaroeh dalam badan pengadilan, p.-m'intahan. Dengan sendirinja soedah tidak oesah'aiEiamin. ini
tjoema tq-bahan dan seb-en?rqjq tida! perloe. I\{eskipun tidat pertoe,
tetapi saja kemoekakan lagi, ihi-soedah mendjadi g.ntre*rn-rgr".-
ment- fidak boleh mengoerangi dan menambalr. Iniiah aliran pifrranjang terkandoeng datam pikiian saja dan mendjaci aliran pimnoe-
keal itoe. Kita hendak 

-membentoek 
Negara irtrg *od.tn. l.ng

po-d"rn artlrqia jaag insaf kepada kedoedoekan tcita,"t<eaoeaoex*nii
Indonesia didoenia oemoernja 

_ 
dan Asia Timoer pada ctroesoesnja

dan jang insaf kepa$a aliran djaman. Misalnja iarig henorf-r.rrr,-
sanakan ketertiban bersama di Asia Timoer 

-Raja, -perdamaian 
dankeadilan sosial. Inilah, tidirg- jang terhormat dotoii-po[ot 

-p-i-r.i."o

jang_telah kita terima dan oending-sendang Dasir haroes meiahirkan
pokok-pokok pikiran ini dalam pisal-pasal'sebagai atoeran oentoet<
menghidoepkan Negara Indonesia

Pokok-pokok pikiran terseboet mengasih soeasana kebathinan,
dalam bahasa_.Djerman ,,geisiliche Hinteigrund", dalam bahasa Be-Ianda,,geestelijke achtergiond.',

- Pokok-pokok pikiran ini mengasih soeasana bathin oendangoen-
dang Dasar, pokok pikiran ini meroepakan tiita-tiita hoekoem rrEcnts-idee) jang mengoeasai hoekoem dadar - iiisini *ir ;;i;;;-i;"g
tertoells_dan djoega jgog_tidak tertoeiis -, iang mengoeasai hoekoem
Dasar Negara, baik hoekoern dasar tertoelis,'ialah b;d;g;;;irrng
Dasar, maoepoen hoekoem dasar jang tidak tertoelis. Jaitoe"hoekoem
Qasar jang tidak tertoelis, jlng- it air timboe-l ortrrn praktek p"*r-
rintahan Negara, $1lam .praktek. dialannjl Negara, iieat tioekoep
lrglir- menjelidiki tekst atloe naskah dari'oending-oenaang N*;;r.
Kita haroes 

-me-n-i 
elidiki djoega bagaimana praktekn:j a dan b"agairiana

soeasana kebathinannja.
Sekarang tentang tata-negara sendiri.

Lampiran IV.
Pembitjaraan menentoekan redaksi terachir Pemboekaan Oendang-

oendaag_ Dasar tahoen 1g4b dalam rapat panitia persiapan Kemerde-
kaan Inclonesia pada tanggal lg Agoeitoes tahoen rg+;l

Ketoea (Ir Soekarno):
' sidang ja_ng terhormat! pada hari ini kita berada pada satoe saat
jang_ mengandoeng_ sedjarah. pada hari ini kita hendir, *.n:o.r*"
oendang-oendang.Dasar_Negara Indonesia, jang kemerdekrrnni, k._
marin menoeroet kehendaknja Rakjat telah itipE.'n"kbe;k; A;;g;"
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Proklamasi jang telah dioemoemkan poela kepada Rakjat kira-kira
djam setengah 12 (Nippon).

Toean-toean sekalian tentoe mengetahoei dan mengakoei, bahwa
kita doedoek didalam s'atoe djaman jang beralih sebagai kilat tjepat-
nja. Maka berhoeboeng dengan itoe saja minta kepida toean-io-ean
s-ekalian, soepaja kita poen bertindak didalam siding sekarang ini
dengan ketjepatan kilat. Djanganlah kita terlaloe tertaiik oleh kJhen-
dak jang ketjil*etjil, tetapi mar,ilah kita menoeroeti garis besar sadja

:"t#,?ffiXi:i1E Tli:'#ioean-toean sekarian, soepaj a misarnj a har
oendangoendang Dasar, sedapat moengkin kita menfikbeti garis-garis
besar jang terah dirantjangkan oleh Dokoeritoe zyoenbi ryoosakai da-
|am sidangnja jang kedoea. Peroebahan jang p-enting-pdnting sadja
kita adakan dalam sidang kita sekarang ini. oeroesan jang ketjil-ketjit
hendaklah kita kesampingkan, agar Joepaja kita sedapat m-oengtin
pada hari- ini poela telah selesai dengan pekerdjaan menioesoen Oen-
dang-oendang Dasar dan memilih presiden dan wakil prbsiden.

sementara kita berkoempoel dikota Djakarta telah dimadjoekan-
lah tepada kami oleh beberapa anggota hal*ral penting oentoLk per-
oebahan-peroebahan didalam oendang-oendang Dasar f,oeatan Doloe
ritoe zyoenbi ryoosakai itoe. sementara itoe poela pihak kami telah
mengadakan pembitjaraan-pembitjaraan dengan bebeiapa anggota dan
sjoekoer Alhamdoelillah terdapatlah soedah beberapa persetoeo5oean,
iang nanti hasil pembitjaraan-pembitjaraan jang niemrawa perietoe-
djoean itoe akan diberitahoekan oleh padoeka toean Hatta dimoekyo.
koetyoo kepada toean-toean sekalian

- f.i" mengoetjap sjoekoer Alhamdoelillah, oleh karena dengan
3danj_a persetoedjoean-persetoedjoean'itoe pembitjaraan kita ninti
betoel-betoel bisa berdjalan setjara kilat.
. Tidak per_lge lagi kita mengadakan pembitjaraan-pembitjaraan
jang agak pandjang lebar.

. se-karang- saja persilakan padoeka toean Hatta Zimoekyokoetyoo
oentoek memberi tahoekan kepada toean-toean peroebahan-peroebah-
an jang dioesoelkan dan disetoedjoei oleh beberlpa anggota daripada
perkataan-perkataan Pemboekaan oendang-gendang Dasar serta dilam
pasai-pasalnja oendang-oendang Dasar. Saja persilakan toean Hatta.

Anggota ilIoh. Hatta:

Toean Ketoea jang moelia, sidang jang terhor:-nat! Diantara ber-
bagai-bagai oesoel jang masoek pada Zimoet<yokoe ialah:
1. Menghilangkan Pernjataan Indonesia Merdeka serta pemboekaan

jang lama dan diganti dengan pemboekaan jang bermoela jang
clirantjang oleh Panitia Ketjil, jang beloem loi oimoeka toean-
toean, dan baiklah saja batjakan disini. poen dalam Moekaddimah
jang-lama itoe ada_peroebahan, ini kalimat itoe jang nanti djoega
saja batjakan, djadi pendek kata kita kembaii k-epada prearfrbu'ie

iang lama. Dahoeloe ada satoe panitia Ketjil jang tblah merantjang
Preambule bagi Oendang-oendang Dasar kiia. 

-

566



Tetapi kemoedian sidang Dokoeritoe Zyoenbi Tyoosakai meroelah
Preambule itoe. memetjah doea, antara Pernjataan Indonesia Mer-
deka dan Pemboekaan (jang singkat).
Berhoeboeng dengan soeasana jang soedah terdjadi sampai seka'

rang dan djoega waktoe jang bersedjarah jang djadi kemarin soedah
njaIa, bah*a lebih baik kita kembali kepada Preambule jang lama
jang akan saja batjakan disini. Demikianlah boeliinia:

,,Bahwa sesoenggoehnja kerierdekaan itoe ialah hak segala bang'
sa dan oleh sebab itoe maka pendjadjahan diatas doenia haroes
dihapoeskan, karena tidak sesoeai dengan prikemanoesiaan dan
perikeadilan. Dan perdjoeangan pergerakan kemerdekaan Indo-
nesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan sela-
mat sentaoesa mengantarkan Rakjat trndonesia kedepan pintoe
gerbang Negara Indonesia jang merdeka, bersatoe, berdaoelat,
adil dan makmoer.
Atas berkat Rahmat Allah Jang IVIaha Koeasa dan dengan. d.ido-

rongkan oleh kemaoean loehoer, soepaja berkehidoepan kebang-
saan jang bebas, maka Rakjat Indonesia 'menjatakan dengan
ini kemerdekaannja
Kemoedian daripada itoe oentoek membentoek soeatoe Pemerin-
tah Negara Indonesia jang melindoengi segenap Bangsa Indonesia
dan seloeroeh toempah-darah Indonesia dan oentoek memadjoeEan
kesedjahteraan oemoem, mentjerdaskan kehidoepan Bangsa dan
ikoet melaksanakan ketertiban doenia jang berdasarkan kemerde-
icaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disoesoenlah
kemerdekaan kebangsaan Indonesia itoe dalam soeatoe Hoekoem
Dasar Negara Indonesia, jang terbentoek daiam, soeatoe soesoenan
Negara Repoeblik Indonesia jang berkedaoelatan Rakjat, dengan
berdasar kepada: ke-Toehanan Jang Maha Esa, menoeroet da-sar

kemanoesiaan jang adil dan beradab, persatoean Indonesia. dan
kerakjatan jang dipimpin oleh hikrnat kebidjaksanaan dalam per-
moesjawaratan-perwakilan. serta dengan mewoedjoedkan soeatoe
keadilan sosial bagi seloeroeh Rakjat Indonesia".

Ketoea:
Sidhng jang terhormat! Sekarang lebih dahoeloe, agar soepaja

bisa tjepat, saja hendak membatjakan preambule jaitoe Moekaddimah
atau Pemboekaan dari Oendang-oendang Dasar. Sebagaimana tadi
telah dikatakan oleh padoeka toean Zinaoekyokoetyoo, Pernjataan Ke-
merdekaa.n jang dirantjangkan oleh Panitia Penielidik hendaknja
dihapoeskan samasekali. Demikian poela kata Pemboekaan boeatan
Tyoosakai djoega dihapoeskan samasekali, tetapi baiklah kembali
kepada lloekaddimah - demikianlah namanja dahoeloe 

-,jang 
diboe-

at oleh Panitie. Ketjit tempo hari, dengan sedikit peroebahan.
Pertania peroebahan: .,Moekaddimah" diganti dengan,,Pemboe-

kaan". Kemoedian kata-katanja tadi soedah dibatjakan oleh toean
Moh. Hatta. Baiklah sekali lagi saja batja dengan perlahan-lahan.

567



Anggota Ki Bagoes Hadikoesoemo:
Saja kira ,,,menoeroet dasar kemanoesiaan,, diganti dengan ,,ke-

Toehanan Jang Maha Esa", ,,kemanoesiaan jang adil, dan ste-
roesnja.

Ketoea:
Toean Ki Bagoes mengoesoelkan, soepaja dipakai ,,Ke Toehanan

Jqlg -Maha Esa", dan perkataan ,,menoeroet dasai kemanoesiaan jang
adil ddn beradabl' ditjoret sadja.

Anggota Ki Bagoes Hadikoesoemo:

_ ,,Berdasar kepada: Ke-Toehanan Jang Maha Esa, menoeroet dasar
kemanoesiaan jang adil dan beradab", ,"rnenoeroet dasar" hilang.

Ketoea:
Berdasar kepada apakah Repoeblik kita itoe:
,,Ke-Toehanan Jang Maha' Esa, menoeroet dasar kemanoesiaan

jang adil dan beradab". Perkataan-perkataan ,,menoeroet dasar" di-
tjore!. Djadi: ,,Ke-Toehanan Jang Maha Esa, kemanoesiaan jang adil
dan beradab, persatoean Indonesia, dan kerakjatan", dan seteroesnja.

Toean-toean semoea faham? Tidak ada lagi?

Anggota Ki Bagoes Hadikoesoemo:
Diatas toean Ketoea: ,,maka disoesoenlah kemerdekaan kebang-

saan Indonesia itoe", apa tidak ,,maka ,disoesoenlah pemerintahan?"

I(etoea:
Kemerdekaan itoe disoesoen dalam soeatoe oendangoendang Da-

sar. Kita akan lantas membikin-Oendangoendang Dasal.

Anggota Ki Bagoes Hadikoesoemo:
Jang disoesoen disini pemerintahan, boekan kemerdekaan, ,,tnd-

ka disoesoenlah pemerintahan".

Ketoea:
Tidak, kemerdekaan, oentoek pemerintahan kita soesoen Oen-

dangoendang Dasar.

Anggota Ki Bagoes Hadikoesoemo:
Apa tidak bisa diroebah mendjadi: ,,maka disoesoenlah

rintahan itoe".

Ketoea:

peme-

Tidak, pemerintahan itoe disoesoen dalam soeatoe Oendang-oen-
dang Dasar. Soedah? Toean-toean lain?

Anggota Otto Iskandardinata:
Kalimat kedoea: ,,pintoe gerbang". Itoe tidak ada. Djadi baiklah

diganti dengan kata-kata:,,ke-Negara Indonesia".
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Ketoea:

,,mengantarkan Rakjat Indonesia ke-Negara Indonesia", tidak ,,ke-
depan pintoe gerbang?" Saja kira tidak berkeberatan dengan adanja
perkataan ,,pintoe gerbang", sebab Negara Indonesia beloem ada.

llloh. Hatta Zimoekyokoetyoo:
Rakjat kita antarkan kemoeka pintoe gerbang sadja. Kalau ke-

Negara Indonesia, kita melangkah kepada grondwet. Itoe bedanja. Se-
karang kita bawa rakjat kemoeka ,,pintoe gerbang" sadja.

Ketoea:
Toean Otto telah moefakat. Toean-toean tidak ada lagi peroebah-

an? Silakan Toean Goesti.

Anggota I Goesti Ktoet Poedja:
Ajat 3: ,,Atas berkat Rahmat Allah" diganti dengan ,,Toehan"

sadja, ,,Toehan Jang Maha Koeasa".

Ketoea:
Dioesoelkan soepaja perkataan ,,Allah Jang Maha Koeasa diganti

dengan ,,Toehan Jang Maha Koeasa". Toean-toean semoea moefakat
perkataan ,,Allah'l diganti ,,atas berkat Rahmat Toehan Jang Maha
Koeasa". Tidak ada lagi, toean-toean? Kalaoe tidak ada, sekali lagi
saja batjakan'seloeroehnja, maka kemoedian saja sahkan.

Pemboekaan:
,,Bahwa sesoenggoehnja kemerdekaan itoe ialah hak segala bang-

S8, dan oleh sebab itoe ,maka pendjadjahan diatas doenia haroes
dihapoeskan, karena tidak sesoeai dengan perikemanoesiaan dan peri-
keadilan.

Dan perdjoeangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sam-
pailah kepada saat jang berbahagia, dengan selamat sentausa meng-
antarkan Rakjat Indonesia kedepan pintoe gerbang Negara Indonesia,
jang merdeka, bersatoe berdaulat, adil dan makmoer.

Atas berkat Rahmat Toehan Jang Maha Koeasa, dan dengan di-
dorongkan oleh keinginan loehoer, soepaja berkehidoepan kebangsaan
jang bebas, maka Rakjat Indonesia menjatakan dengan ini kemerde-
kaannja.

Kemoedian daripada itoe oentoek membentoek soeatoe Pemerin-
tah Negara Indonesia, jang melindoengi segenap Bangsa Indonesia
dan seloeroeh toempah darah Indoesia, dan oentoek memadjoekan
kesedjahteraan oemoem, mentjerdaskan kehidoepan Bangsa, dan ikoet
melaksanakan ketertiban doenia jang berdasarkan kemerdekaa.n, per-
damaian abadi dan keadilan sosial, maka disoesoenlah kemerdekaan
kebangsaan Indonesia itoe dalam soeatoe Oedangoendang Dasar Ne-
gara Indonesia, jang terbentoek dalam soeatoe soesoenan Negara
Repoeblik Indonesia jang berkedaoelatan Rakjat, dengan berdasar ke-
pada: ke-Toehanan Jang Maha Esa, Kemanoesiaan jang adil dan ber-
adab, persatoean Indonesia dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikrnat
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I

kebidjaksanaan dalam permoesjawaratan-perwakilan serta dengin me-
woedjoedkan soeatoe keadilan sosial bagi seloeroeh Rakjat Indonesia".

Setoedjoe, Toean-toean?

(Soeara: Setoedjoe).

Dengan ini sahlah Pemboekaan Oendang-oendang Dasar Negara
Indonesia.

Sekarang toean-toean, saja bitjarakan Oendang-oendang Dasar.
Peroebahan-peroebahan jang diberitahoekan oleh padoeka toean

Zimoekyokoetyoo toean-toean telah mengetahoei.
Lebih doeloe saja mengadakan pemandangan oemoem (globaal)

atas Oendangoendang Dasar ini, tetapi toean-toean saja minta sing-
kat. Djikalaoe soedah ada pemandhngan oemoem, kemoedian saja
akan bitjarakan pasal per pasal. Apakah toean-toean perloe memboeat
pemandangan oemoem?. Toean-toean mendapat penerangan sedikit
tentang opzet, opzetnja Oendangoendang Dasar ini. Djikalau perloe
toean Mr Soepomo oentoek memberi pendjelasan. Perloe, toean i\{r.
Soepomo saja persilakan memberi pendjelasan tentang opzetnja.

Anggota Soepomo:

Pikiran tentang Oendangoendang Dasar, tentang soesoenan Ne-
gara, ialah begini. Kedaoelatan Negara ditangan Rakjat, sebagai pen-
djelmaan Rakjat, jaitoe diadakan satoe badan jang dinamakan disini
Madjelis Permoesjawaratan Rakjat. Djadi Madjelis Permoesjawaratan
Rakjat soeatoe badan Negara jang memegang kedaoelatan Rakjat, dja-
di soeatoe badan jang paling tinggi jang berkoeasa tidak terbatas.

Soekarno Kaityoo:
Sidang saja boeka lagi. Saja beri kesempatan oentoek meniboeat

pemandangan oemoem jang singkat, tjetak, aos, hanja mengenai pokok-
pokok sadja dan toean-toean semoeanja tentoe mengerti, bahwa Oen-
dang-oendang Dasar jang kita boeat sekarang ini, adalah Oendang-
oendang Dasar Sementara.

Kalau saja boleh memakai perkataan: Ini Oendangoendang Dasar
kilat. Nanti kalau kita telah bernegara didalam soeasana jang lebih
tenteram, kita tentoe akan mengoempoelkan kembali Madjelis Perwa-
kilan Rakjat jang dapat rnemboeat Oendang-oendang Dasar jang lebih
lengkap dan lebih'sempoerna.

Toean-toean mesti mengerti, ini sekedar Oendang-oendang Da-
sar Sementara, Oendangoendang Dasar kilat, bahkau barangkali
boleh dikatakan, inilah revolusigrondwet. Nanti kita memboeat Oen-
dangoendang Dasar jang lebih semlrcerna dan lengkap. Harap di-
ingatkan oleh toean-toean betoel-betoel, agar soepaja kita ini hari
bisa selesai dengan Oendangoendang Dasar ini. ,Sekarang siapa jang
hendak memboeat pemandangan oemoem jang tjekak, singkat, aos?
Saja beri kesempatan.

5?0



_Ke_tua: Saja persilakan jang terhormat saudara Baheramsjah su-
tan Indra

Baheransjah sutan Indr* saudara Ketua jang terhormat, sidang
Pleno Konstituante jang mulia, setelah sidang Pleno Konstituante
jang ke-II dalam bulan-bulan Mei dan Djuni -tahun 

J:g57 berhasil
pe-ngumpulkan tidak kurang daripada 50 buah po&ok-pokok dasar
huku_m jang_ dianggap Edn 4i-asukan kedalam Undang-undang Da.
sal Negaqa dan-setelah Komisi-komisi daripada Panitia pCrsiapan Kon-
stitusi selesai dalam usahania mengumputkan bahan-bahan fembitja-
raan dan bahan-bahan pemikiran seperti ditugaskan kepadanja pada
bulan-bulan september, Agustus jang baru lalu, maka-Konsiituinte
jang_mulia ini_ telah mulai memusjawaratkan materi daripada pokok-
pokok jqgg tetah dikumpulkan pada sidang jang lampau itu. -

saudara Ketua jang terhormat, apabila pembitlaraan-pembitjara-
an mengenai ,,TV'ilajah Negara" dan ,,Bahasa Negara', mudah sekati
sampai- kepada,pe-rumusan atau usul-usul perumusan, karena pada
dasarnja seluruh bangsa kita didalam persbalan itu telah memiliki
pendirian jang tegas, maka agak berlainanlah keadaannja, djika kita
mengtadapi permusjawaratan dan atau mengenai ,,Dasar N-egara".

sungguhpun Komisi I dan Panitia Persiapan Konstitusi didalam
laporannja telah menjadjikan tiga matjam pendapat mengenai Dasar
Negara, jaitu:' I. Dasar Negara ialah Sosial-Ekonomi.

II. Dasar Negara ialah Islam.
III. Dasar Negara ialah Pantja Sila.

dengan disertai keterangan, bahwa semua pembitjara dalam rapat-
rapat Komisi I dan Panitia Persiapan Konstitusi pada pokoknja mem-
punjai persamaan pendapat dalam 5 hal jaitu:

1. .Dasar Negara harus sesuai dengan kepribadian Bangsa In-
donesia.

2. Dasar Negara harus didjiwai oleh senrangat revolusi tanggal
17 Agustus tahun 1945.

3. llusjawarat hendaknja mendjadi dasar dalam segala perun-
dingan dan penjelesaian mengenai segala persoalan kenega-
raan.

4. Kebebasan beragama dan beribadat harus terdjamin.
5. Dasar Negara harus berisikan djaminan sendi-sendi prike-

manusiaan, kebangsaan jang luas dan keadilan sosial. 
-

Tetapi_ pada achir la,porannja disertakannja djuga keterangan.
bahwa pembahasan persoalan jang mendjatti tugas romlsi I jang tdgas
baru s_ampai kepada pemandangan-pemandangan sadj4 -mmgenai

Dasal Negara. termasuk asas, falsafah dan iOeologi.
Didalam bahagian lain diterangkan pula, bahwa waktu jang te-

lah dipergunakan ialah untuk 2 Babak pembitjaraan b djam-4dme-
nit, jaitu:

Tanggal 29 Agustus tahun lgi? pagi, 1 djam 4b menit.
Tanggal 29 Agustus tahun lgb? malam, l -djam.

Tanggal 3 September tahun lgb? pagi, 55 menit.
Tanggal 4 September tahun lgSZ pagi, 2 djam.

571



Djadi waktu terlalu. ryat pendek untuk mengumpulkan bahan-
bahan lengkap mengenai Dasar Negara.

oleh sebab itu- tidak_.perlurah- kita heran, bahwa sebenarnja be-
lum semua aspek $apat dikemukakan oleh panitia persiapan xoniti
tusi itu- kepada Sidang_Pleno ini d_an dengan demikian benarlah pula
ada keinginan besar daripada sidang pleno ini untuk metengftafi
dasar-dasar 

. 
pemikiran mengenai neg-ara_ itu, sehingga rraiif pe"-ai-

dangan daripada 63 pembitjara padi Babak'pertarii ini dan'retirnlagi pe_mbt_tiq." pada Babak xedua-- nanti,- hendaknja mendjaairm"
kumpulan bahan-baha_n jgg dapat diolah 6teh siaan"g-sida;g'd;iti"
Persiapan Konstitusi berikutnja- sampai menghasilkari sari-siri pitir"
an. iqlg mutlak wadjar untuk didjadlkan DaJar Negara kita dair da-pat dimasukan kedalam Undang-rindang Dasar.

saudara Ketua jang terhormat, saja kira, Sidang pleno ini di-
dallm pembahasan mengenai Dasar Negara itu, tiaaktih pertu uegitu
terikat kepada 3-kesimpuJan iang disadjikan oleh panitia persia-pan
Konstitusi itu sadja dan 0iwadjintcan mdmilih satu diantara tiga itu.
Bahkan didalam t*rt perlama saja menjangkal keras adanja Aiggota
lang qgngatakan, sebetulnja hanja adi z sadja pendapat menlEnai
Dasar Negara, jaitu Pantja Sila dan Islam
_ Djanganlah setjara a priori menjurnbat saluran-saluran pikiran
daripada mereka jang djuiteru harui rnengumpulkan segala bahan
pikiran untuk dapat menarik kesimpulan jang s-ebait-baitfi5a. untuk
mendapat.kesimprlan paham j4g sebenarnja, rasanja masing-masing
Iuta wadjib mengeluarkan pendapat jang sebenar-benarnja mendarah
mendagi.lg_ pada pribadi serta golongannja dan dengan 

-clemikian 
ki-

ta temuilah semua dasar jang-ada diaaiam negara- dan masjarakat
bangs_a kita ini, serta dengan meneliti kesemuaija itu kita mutat<at-
kan dasar-dasar manakah J.og benar-benar tepai untuk negara din
rakjat Indonesia ini dan.itulah jang akan diterikan didalam-undang-
undang Dasar kita nanti.

saudara Ketua jang t_erhormat, saja pertjaja, bahwa setiap alir-
an politik, bagaimanapun ketjil djumhh pengitrirtnja, mempunjai su-
11T. 

p.glot dasar pandangan hidup 5ang alfiita-oitiitatrann5a untuk
drdJadlkan clasar pergaulan hidup bernegara, karena atas dasar itu
diharapkannja akan tertjapai mafsud,maksud'luhur seperti kesedjah-
teraan, kemakmuran, keadilan, keamanan, perdamaian din lain-lainh3a,
bagi masjarakatnja

Demikianlah kita melihat adanja golongan-golongan politik jang
mempertahankan dasar marhaenisme seuagai dasar beimaj5arakat-dai
negara; atau dasar Mamisme/Komunisme/sosialisme sebagai dasar
bermasjarakat dan n€gara; atau dasar kapitalisme/materiatiimeZinai-
vidualisme sebagai dasar bermasjarakat han negara; atau dasar ke-
Tuhanan/Islam-isme /Katholiek-isme/AngliciismeTluiher-isme/Budhi-
isme,'Kong Hu Tju-isme, Amaterasu-isire dan sebagainja 

'senagai

dasar bermasjarat-r1t $a-n negara, atau dasar persatuanl peisauaarain,
universalirpu, hakkoitjiu-isme, sebagai dasai,bermasjarakat dan ne-
gSTa; dan banjak-lagi-dasar-dasar liin jang dapat diiebufl<an untuk
hidup bermasjarakal dan negara.
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Saudara Ketua jang terhormat, baiklah kita sudi pula pertjaja,
bahwa tidak selamanja sesuatu dasar ataupun ideologi-itu dlpai ii-
pertahankan oleh sesuatu negara dari masa kemasa, sampai lieachir
9iaman. Peladjaran sedjarah telah membuktikan pula kepada kita,
bahwa waktu dan tempat membuat perkembangan-perkembangan jang
kadang-kadang tidak diduga-duga sebelumnja.

Berapa banjak negara jang semulanja tersusun atas dasar aris-
tokrasi berubah mendjadi negara demokrasi, negara jang mulanja
tunduk kepada dasar absolutisme berubah mendjadi negara liberty,
egality dan fraternity, negara jang mulanja mengakui 

- 
kedinastian

berubah mendjadi republik rakjat dan demikianlah seterusnja.
Demikian pula kita lihat perubahan-perubahan lain, misalnja:

Negara keradjaan Djerman jang senantiasa mendewa-dewakan keliu-
atan dan kekuasaan, ,,macht", ,,Het Recht van de Sterkste", Hukum
adalah ditangan jang kuat, pada suatu waktu menganut dasar ,,Na-
tional-sosialisme",,,Nazi-isme", padahal djika diterdjemahkan ia ha-
nja berarti,,Pri*.emasjarakatan-kebangsaan" dan orang€rang diluar
lingkungan Nazi, menakuti oahaja Nazi-isme itu.

Djuga kita telah melihat, adanja sesuatu perubahan dasar di Ita-
lia, dibawah pengaruh Mussolini, jang pada hakekatnja hanja mem-
pers-atu-padukan bangsa-bangsa Italia dibawah pandji dan dasar jang
disebut fascisme dan manusia-manusia diluar Italia menakuti bahaja
fascisme, padahal arti asal katanja, jaitu fasces adalah ,,bundel" atau
,,kumpulan".

Dan maksud semula adalah bersatu untuk teguh, sehingga jang
diberantasnja ialah perpetjahan, karena perpetjahan adalah liele-
mahan.

Selain dari itu Saudara Ketua jang terhormat, ada pula perso-

?lan lain jang berhubungan dengan tidak ada persesuaian antara pa-
ham daripada manusia-manusia sebagai penduduk sesuatu negara
dengan asas atau dasar negaranja.

Apakah jang telah terdjadi didalam hal ini? Banjak diantara
orang-orang Eropah, baik ia orang Inggeris, maupun orang Spanjol
atau Perantjis, atau Belgia, ataupun Swiss, Djerman, Denmark, Srve-
den dan jang lain-lain telah meninggalkan tanah air tumpah darahnja
dan pergi menetap kenegara baiu dimana mereka menemui kesesuai-
an paham antara pahamnja sendiri dan asas maupun dasar negara
ditempat kediaman baru itu.

Amerika mendjadi negara merdeka
buhlah paham demokrasi jang luas.

bagi mereka dan disitu tum-

Sebaliknja tiap-tiap negara menundukkan dan mempertahankan
rasa paham sendiri-sendiri jang dapat mempersatukan pikir, perasa-
an, k_erqa-uan, tjita-tjita, kesenangan, kebahagiaan pada rakjatnja.

Sebab itu tidak usahlah kita hera.n, djika dimuka bumi ini masih
ada sistim keradjaan, jang kita tjap feodal itu. Rakjat ditempat-tem-
pat sedemikian memiliki pandangan hidup jang sesuai benar dengan
sifat-sifat feodalisme sedemikian dan dasar feodal pada negara itu
didjadikannia suatu kebanggaan kebangsaannja.
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Dengan demikian negara-negara jang mempunjai radja seperti
Inggeris, Belgia, Belanda, Djepang dan lain-lain itu tetap berdiri de-

ngan sistim keradjaannja.
Diternpat lain, sifat kepatuhan kepada orang'orang atasan jang

mempunjai kekuasaan mengatur kehidupan, tumbuh dengan baiknja-
Sifat kepatuhan ini menjusun suatu matjam falsafah hidup jang

achirnja mendjadi dasar bernegara, orang bawah patuh kepada orang
atas jang.pada achirnja mempunjai kekuasaan memerintah semakin
besaf. Peraturan-peraturan didjalankan dengan keras untuk memper'
tahankan tata-tertib kehidupan bermasjarakat.

Dan oleh karena semua orang melihat perlu adanja sikap sede-
mikian, maka sekalipun dasar itu oleh penindjau diluarnja disebut
diktatorialisme, merika jang telah membiasakan diri hidup dengan
sistim sedemikian, tidaklah merasa tertindas atau terampas kemerde'
kaannja apalagi djika manusia-rnanusia, merasakan kehidupannia ter-
djamin dalam arti kata makan-minum, rumah dan pakaian, perseko-
lahan, kesehatan tidak terantjam bahaja kekurangan.

Demikianlah Saudara Ketua jang terhormat, djuga ditanah air
kita ini kita ingin mentjiptakan kehidupan rakjat jang makmur se-

djahtera, maupun aman dan bahagia dengan djalan mentjiptakan
kemungkinan hidup didalam negaranja jang sesuai dengan seluruh
alam pikiran dan perasaan serta kemauan dan tjita-tjita hidupnia.

Apakah Pantja Sila memberikan kepuasan sedemikian? Ataukah
Islamisme? Atau dasar Sosial-Ekonomi? Pertanjaan ini boleh diuga
diteruskan sebagai berikut.

Dapatkah dasar Marhaenisme memberi kepuasan hidup kepada
seluruh Bangsa Indonesia? Ataukah Komunisme? Marxisme? Sosi-
alisme? Demokrasi? Materialisme? Dan lain-lain isme lagi?

Rupa-rupan.ia hal ini belumlah akan terdjarvab sekarang; iang
sudah njata ialah, pembitjara-pembitjara dimuka saja telah memper-
tahankan thesisnja masing-masing dan menginsjafkan pihak lain, bah-
wa dasardasar jang mereka kemukakan itulah jang terbaik untuk
perkembangan hidup bermasjarakat.dan bernegara bagi bangsa kita,
Indonesia ini.

Saja kagumi sesuatu partai politik, bagaimanapun ketjil djum-
lah pengikutnja, djika ia memperhatikan ideologinja untuk diakui
pula oleh pihak lain supaja didjadikan satu-satunja pokok dasar bagi
negara.

Bukankah pada Sidang-sidang Pleno jang lampau, terutama di-
dalam Pemandangan Umum Babak ke-I dan ke-II Sidang Pleno ke-
II jang telah lalu, saja mengadjak seluruh Konstituante, masing-
masing rnenurut alirannja, supaja mengadakan prasaran-prasaran
mengenai pendapatnja dalam hal pembuatan Undang-undang Dasar
keseluruhannja, dimana tentu saclja akan dibitjarakan pandangan
masing-masing terhadap Dasar-dasar Negara.

Selandjutnja saja akan lebih gembira, apabila partai-partai
politik, apalagi djika ia merupakan rombongan jang besar dan berpe-
ngaruh, dengan melepaskan thesis dasarnja sendiri ikut memperta'
hankan pandangan partai lain, sebagaimana telah kita dengar bagai-
mana rombongan Il{arhaenisme dan rombongan Marxis telah ikut
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mempertahankan idee_.P_antja sila. baik dianggapnja sebagai titik
pertemuan, maupun djaran mempersatukan rornboirgan-roribqngan
irng_ terpisah, maupun sebagai afat perdjuangannja irntuk aiii:ioi-
kan batu lontjatan guna mentjapai tudjuari terichii daripada p"ioiu_
angannja.

_ r4ulgkin hal sedemikian. dapat kita nilai sebagai suatu sikap to-
leransi jalg_berani.dan djudjur,-atau suatu siasat j*g utet aan'sajapertjajl, 

, bahwa gltrT_ plmba_gr persekutuan terbbsai (gtoottt" -g.-
meng deler) Pantja sila itu akan mudah berisikan rattor-tat<tor se-perti 

-iopot_o.gl masing-masing rombongan politik untuk -.*fe"t"r,*-kan diri, djika tidak memp-erkembangkari Oiri.

, _ Plyq. janp nlempertahankan dasar isme apapun dapat bernaung
dan tumbuh, lambat atau tjepat, dibawah timi iila jang sudah ki6
kenal itu.

. 
selandjutnja saudara Ketua, apabila dikatakan, bahwa dasar

Pantja silalah jang_membawa dan inend_grong bangsa kita kepadaperdiuanga! \emerdekaan hTggr terdjadinja-proktimasi rz deus-tus tahun 1945 serta -beiwudjud revolusi liemerdekaan jang 
-iEtrr.,

melghasilkan kemerdekaan politik ini. itu belumlah saja dapat- meng-
kuinja.

Dilsa belurq dapat saja mengakui dalam rangka keseluruhannja
bahwa Islamlah jang me_ndesak kita supaja berdjiang dan ueiajir,at
untuk mentjapai kemerdekaan kita ini.
. Tetapi saja dapat merasakan, bahwa persoalan sosial-Ekonomijang buruk, j?gg_ telah menekan kehidupan bangsa trita samp"i t 

"-pada ukuran tidak dapat bertahan lagi telih menlibabtan tita'r.*u,
tqnpr mempertimbangkan hidup.atau mati, telih mengangkat sen-
9jltr sekalipun pada permulaannja hanja dalam bentuk-bailrbu run-
lii"s sadia, .ullrlk mengenjahkan segara mereka jang meninoru- r..-
hidupan Sosial-Ekonomi kifa.

\ita untuk-be_rdjuang melepaskan diii d'aripada segalr tn.i;i--tin-
dasan pendjadjahan.

- . {T"oia dasg pgkok jang telah menentukan tertjetusnja revo-
lusi, hingga tertjapainja permulaan kemerdekaan potititr irii, iatatr
kemauan keras untuk melepaskan diri -daripada segala *itii*-f.-
nind_asan sosial-Ekon-o.*i j-ang l4gga kini sbt;ara tingsung ""tru ii-
dak l3ngsung masih dirasakan oleh iakjat Indoiresia ini.

Dan oleh sebab itl- p-ulqlah, untuk menjusun kehidupan jang la-
1ak.d-in_e-rmukaar,r. b*i ini kita perlukan seblgai Dasar Nbiari,-f,"sa.
sosial-Ekonomi itu, sekalipjrn sija ltelgakui Sahwa iaiit r", h-jriprir"
Ang_gota jang terhormat saudaia Moh. Natsir untuk"memilnaifa"
pandangallja_ bahwa 

-das_ar 
ja{g terbaik untuk bermasjararaC aan

negara ialah Islam, ada djuga k-ebenarannja.
. - Memang berberll grtl pandangaa iryig dikemukakan oleh jang
terhormat saudara Moh. Nafsir aan sa,ioaia*audara ia"i iai" j"rg
mempertahankan Islam seblgai Dasar Negara, dengin iami i*sbertekun pada dasar Sosial-Ekonomi.

__ _ sryggulpun kekuatan kami untuk beragama dan ber-Tuhan Jang
It[aha Esa, diantaranja dengan menganut djuga agama Islam, tidak
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kurang daripada jang aktif didalam rombongan politik Islam, tetapi
jang- menjebabkan perbedaan pandangan itu- ialih, karena ,ii" -'.-narik garis tegas antara hidup dan mati.
,. ,Hidup diliputi d.enga-l hubungan manusia dan mgnusia jang men-
djadik-an masiarakat kehidupan antara lahir dan mati jedingkan
mati dilip.uti oleh hubungan pribadi antara bathin sendiri aengariru.
han Pentjipta Sarwa Seka[an Alam.

Kehidupan diantara lahir dan mati tidak dapat diatur sendiri_
sendiri dan mengehendaki organisasi jang tepat dair bergun. u"gi Lu-
lidu_pgn itu, serta qepn-u1pi dasar untut< o-rganisasi ain terrialipan
i!u. Mlti mengehe.ndaki k-etinggi?n mutu n_1bloi. sendiri-sendfi Jilgdapat diperoleh diantar-a hidup dan mati.-Mati tidak mempuniaf nri-
gara. Dan saudara-saudara, untuk djalan hidup saja peiiukah mu-
sjawarah, -tetapi menudju mati saja lianja memilih jan! suaan reng-
kap tersedir g* saja berusaha supaja jang dimusjiwiatkan unttit<
Jtidup dan hukum-hukum untuk menudjusait mati dapat memberikan
fielept1aryn- _pribadi pahwa agama dipat menolong'manusia dalam
hal ini srrdahlah m_gndjadi_paham semua orang jan! tunduk kepada
Tuhan :lrn-g Maha $uasa, Pengaslh dan penjaj.ng, ietapi masinglpx-
s-TB pribadi akan dapat menentukan sendiri igama ma^na jang "akan

dita?tinia, berdasarkan_ k_ejakinannja, bahwa lgama jang "diinutnja

itu dqn!-t memberikan kebahlg_raan- dan keamaian baginja, tait< sb-
lama hidupnja, maupun sesudah ia mati.

sebauknja pemilihan agama tidak dapat memberikan kebebasan
membuat hukum-hulcum k_eagamaan sendiri-sendiri, karena tiap-tiap
matjall agama sudah lengkap tersusun dengan hukum-hukum .intui<
diamalkan diantara lahir dan mati dan dipertanggung-djawabkan se-
sudah berachirnja masa hidup.

Saudara Ketua, djusteru didalam masa hidup, diantara lahir dan
mati itulah,.penjusulal hidup bermasjarakat dajr negara mengehen-
daki dasar jang kami kemukakan, jaitu dasar sosial-Ekonomi.

Hukum-hukum kehigup?n sosial, didalam segala matjam hubung-
an, manusia dan manusia, bahkan hubungan manusia dan binatan-g
ma3gun 

- .{e-ngan _tumbuh-tumbuhan, dapat -ditj ari serta dikumpulkair
untuk dilaksanakan dari sumber-sumber ag-ama ataupun sumber-
sumber lain. Demikian djuga hukum-hukum ekonomi.

.s*lsguhpun telah tegas pandangan kami ini, ini tidak berarti
kami akan menolak dasar Islam, atau dasar agama lain, atau dasar
Pantja sila, akan tetapi adalah kewadjiban kami untuk iebih dahulu
setjara_ berani mengemukakan dan mempertahankan kebenaran pen-
93prt kami itu dengan harapan moga-mbga dapat dipahamkan 6luh
kita semuar demi kepenlingan penjusunan-organisasi kehidupan kita
bersama diantara batas-batas titrif dan mati-pada permukain bumi
ini.

untul< melengkapkan ulaian ini, kiranja perlu djuga saja urai
kan sedikit tenfang -dasar Pantja Sila dihubungkan- d"engan dasar
sg.sial-Ekonomi. jang kami andjurkan untuk didjadikan Dasir Negara
kita.

sungguhpun-sudah beberapa kali oleh pembitjara-pembitjara se-
belum saja sila'sila jang lima itu disebut-seuut, io;inkaritah saja men-
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sitir kalimat jang berhubungan dengan Pantja Sila itu, baik dari Un.
dang-undang Dasar Sementara tahun 19{5 dan dari Undang-undang
Dasar Sementara tahun 1950.

Dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun l94E pada kata
pembukaannja tertera sebagai berikut:

,,Kemudjan daripada ltu untuk memientuk suatu Pemerintah
Negara Indonesia jang melindtrngli segenap Bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk uremadjukan
kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemer-
dekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang
Dasar Negara Indonesia jang terbentuk dalam suatu susunan
Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan rakjat dengan ber-
dasarkan kepada: Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Kemanusiaan jang
adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakjatan jang di-
pimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/
perwakilan serta dengan mewudjudkan suatu Keadilan Sosial
bagi seluruh Rakjat Indonesia".
Didalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1gb0 tertera

pada Mukaddimahnja sebagai berikut:
,,Maka demi ini kami menjusun kemerdekaan kami itu, dalam
suatu piagam Negara jang berbentuk Republik Kesatuan, ber-
dasarkan pengakuan ke-T[hanan Jang Maha Esa, prikemanusiaan,
kebangsaan, kerakjatan dan keadilan sosial, untuk mewudjudkan
kebahagiaan, kesedjahteraan, perdamaian dan kemerdekaan da-
lam masjarakat dan Negara Hukum Indonesia Merdeka jang
berdaulat sempurna".
Selandjutnja Saudara Ketua jang terhormat, baik didalam Un-

dang-undang Dasar Sementara tahun 1945, maupun didalam Undang-
undang Dasar Sementara tahun 1950 tertera satu kalimat jang pe
sitip sebagai ajat didalam pasal-pasal perundangannja, jaitu:

a. Dalam Bab XI perihal agama pasal 29 ajat (1) pada Undang-
undang Dasar Sementara tahun 1945.

b. Dalam Bagian VI perihal Asas-asas Dasar, pasal 43 ajat (U
. pada Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950.' Kalimat itu berbunji:

,,Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa".
Akan tetapi kedua Undang-undang Dasar Sementara itu sama

sekali tidak memuat Dasar Negara, ialah Pantja Sila, dengan diikuti
apa-apa jang dimaksudkan dalam Pantja Sila itu.

Apalagi tidak ada samasekali keterangan mengenai tjara pelak-
sanaaanja dan perwudjudannja didalam arti memberi petundjuk
kepada rrereka jang memegang pimpinan negara, bagaimana:

1. Tumbuhnja pikir, rasa, kemauan dan tjita-tjita manusia se-
tjara Pantja Sila.

2. Tumbuhnja rochani dan djasmani setiap pribadi Indonesia se-
tjara Pantja Sila.

Risalah Rcmi
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3.

4.

Berkembang baiknja hubungan hidup (sociale verhoudingen)
setjara Pantja Sila.
Penjusunan pimpinan. masjarakat dan negara setjara pantja
Sila.

5. Perkembangan ekonomi jang menguntungkan rakjat banjak
setjara Pantja Sila dan lain sebagainja.

Perbedaan dalam kata-kata ialah:
I. Kemanusiaan jang adil dan beradab dan prikemanusiaan.

II. Persatuan Indonesia dan Kebangsaan.
III. Kerakjatan jang dipimpin oleh- hikmat kebidjaksanaan dalam

permusjawaratan/-perwakilan dan Kerakjatan sadja.

- Djika slj? disuruh memilih antara kedua matjam susunan itu,
lJja akan lebih suka menerima penjusunan kata-kati jang ada dalam
undang'undan-g Dasar sementala tahun 1g45 itu, dah[an sajapun
ggkl qe.ngandjurkan- k9p1da seluruh sidang pleno ini, djika rirting
kin baiklah kita kembali dulu kepada Proklamasi 1948 dari menelaa-h
kembali undang-undaqg Dasar sementara tahun 1g45 sehingga de-
{gan undang'undang Dasar sementara tahun 1g45 sebagai dasar pe-
doman, kita susun Undang-undang Dasar baru. .

berkemauan merdeka tanpa pengaruh siapipun, telih kita susun un-
tuk negara dal Bangsa Indonesia, ialah unoang-undang Dasar semen-
tara tahun 1945.

sedangkan undang-undang Dasar sementara tahun 1950 telah
tersrrsun dengan pikiran_ dan-kemauan jang kemasukan pengaruh
pengikutpengikut. perundingan dalam p-enjisunan undan'g-ufaang
Dasar sementara trhln 19_50 itu, diantaranji pengaruh tang"sung itir
daripada undang-undang Dasar sementara 

-taliun-1g+g 
Rep"ubh[ In-

donesia serikat dan pengaruh sebelumnja daripada bangsa pendjadjah
qang _$-ut_menjusun undang-undang basar 

-sementafr 
6hun 1949

Republik Indonesia Serikat itu.
Pryl.tanggal lJ 4eustus tahun 194b dengan undang-undang Da-

Trnja kita mewudjudkan kehidu-pan merdeki kita atas "t"rangfuprn
diri pribadi 

-bangsa, sedangkan lemasukan-kemasulian pungri,iii-ru-
gr.an sgTendjak berpegang 

-pada undang-undang Dasar s"ementara
tahun 1949 dan kemudian undang-undaig Dasai sementara tahun
1950 kemerdekaan .diri.tangsa ki-tq itu te-lah digerogoti dan tuoju-alnja _dan haluannja _dibetok-belokkan, dengan it ilit purn.rorotln
nilai dan kekusutan dalam hubungan umuni kehictupan'uangsa tiia
_dewasa 

ini,- jang.achirnja_.membaia tita [epaor hhrir k;f;il;";;;
pegangan dan sekarang djuga telah kita lihit betapa sulitnja Grn-binaan kehidupan bermasjarakat dan negara ini, karena seolah-blah,persatuai kebangsaan kita petjah.

dalam .und.?ng-und-a1q Dasar sementara tahun 1945 iani ilen':euut
,,Persatuan'? itu adalah penting sekali.

Saja tekankan sekali lagi ,,dasar persatuan".
Memang udara Indonesia sudah semendjak beberapa tahun be-Iakangan ini, penuh dengan andjuran pemi#rpinaeminipin j*; ;;-
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dar, bahkan sampaisampai Kepala Negara kita jang djuga nrcliirat
bahaja perpetjahan itu, didalam pidato-pidatonja pada hari-hari per-
ingatan 17 Agustus tahun 1945, mulai pada peringatan proklamasi
pada tahun 1955 dan seterusnja tahun 1956 dan 195? dan didalanr
pidatopidato ditempat-tempat umum lainnja, dengan tegas-tegas
mengandjurkan persatuan, persatuan, persatuan sekali lagi persa-
tuan.

Mengapa ada andjuran ini, kalau tidak ada bahaja memetjalt
persatuan itu, bahkan mungkin kita sudah bergolong-golong, sekali-
pun sekarang masih hidup berdampingan setjara dannai, co-existensi
antara golongan dan golongan?

Apakah ini perwudjudan daripada Pantja Sila?
Golongan agama jang terbagi pula kedalam golongan menurut

mashabnja; golongan berprikemanusiaan, golongan kebangsaan, go-
Iongan kerakjatan, golongan keadilan sosial, hidup berco-existensi
dalam satu negara merdeka, bertoleransi, damai dengan djaga-djaga.

Siapa tahu, Saudara-saudara Anggota Konstituante jang terhor-
mat, bahwa didalam tiap golongan jang pada lahirnja hidup damai
berdampingan itu bersembunji anasir-anasir, elemen-elemen, sel-sel
dari aliran politik pendjadjah, jang setjara litjin dan lihai melakukan
taktik devide et impera, petjah belah untuk didjadjah setjara halus
sekali:

Devide et impera pikir,
Devide et impera perasaan,
Devide et impera kemauan,
Devide et impera tjita-tjita dan sebagainja, sehingga gabungar:

golongan'golongan jang dipajungi oleh Pantja Sila itu mendjadi tem-
pat subur untuk peradu-dombaan bathin dan akibatnja mernetjalr
mereka jang bersatu bangsa, serta mendjauhkan persatuan.

Benar dinegara Swiss ada tiga kelompok bangsa sudah berabad-
abad hidup bersatu negara setjara aman dan tenteram, tetapi keadaan
iklim serta keadaan topografie daripada daerah negaranja mernaksalian
mereka tetap mewudjudkan satu negara Swiss dengan tiga ragam
penduduk negaranja dibawah satu kekuasaan negara.

Berlainan halnia dalam negara kepulauan seperti Indonesia ini.
Pulau-pulau jang dipisah-pisahkan oleh perairan ini, tidak boleh di-
lengahkan begitu sadja dan oleh sebab itu pulalah akan terketjerva-
kan pemuda-pemuda kita setjara matang dan mendalam jang menju-
sun perdjuangan kemerdekaan bangsa dibawah tekanan pendjadjahan
dimasa lampau dengan susah pajah telah mengisi djirva Bangsa .Indo-
nesia dengan sumpah pemudanja jang terkenal itu:

,,Satu Bangsa, satu Bahasa, satu Tanah Air".
Sudahkah itu betul-betul terwudjud dibawah pimpinan Pantja

Sila jang seolah-olah diakui telah tertjantum sadja dalam Undang-
undang Dasar Sementara tahun 1950? Lahir sudah!

Maka dari itu, djika Pantja Sila itu hanja dapat mewudjudkari
gabungan golongan-golongan dengan masing-masing memiliki satu
atau dua sila daripada jang lima sehingga persatuan bangsa hanja
merupakan lahir, sesuatu ,,conglomeraat" sadja, akan terpaksa saja
menjangsikan kesaktian Pantja Sila itu sebagai Dasar Negara.
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Dan djika Pantja Sila itu hanja mewudjudkan pembagi perse-
kutuan terbesar (grootste gemene deler atau g.g.d.) sadja, baik dia
dianggap sebagai tali pengikat atau titik pertemuan untuk bertole-
ransi daripada golongan-golongan jang ada di Indonesia ini, maupun
dia dianggap alat perdjuangan bagi sesuatu atau setiap golongan
untuk mentjapai tjita-tjitanja masing-masing, dalam hal itupun saja
akan melihat kekurangan kesaktian daripada lima dasar itu.

Tetapi andaikata Pantja Sila benar-benar dapat mewudjudkan
persatuan bangsa, lahir dan bathin, sehingga sumpah seperti, berbang-
sa satu, berbahasa satu, bertanah air satu jaitu Indonesia didalam
tiap-tiap dada manusia Indonesia tertantjap dengan pengertian, pikir,
rasa, kemauan, tjita-tjita, tindjauan hidup bernegara dan bermasja-
rakat dapat bersatu. didalam masa antara lahir dan mati, maka saja
akan kagumi kesaktian Pantja Sila dan saja djuga akan dengan se-
gala kepuasan hati menerimanja sebagai pokok dasar kehidupan kita
bersama.

Untuk menudju kepada achir uraian saja ini Saudara Ketua, ra.
sanja saja perlu mengingatkan kepada Sidang Konstiiuante jang mu-
Iia, bahwa pekerdjaan kita dewasa ini ialah menjusun Undang-un-
dang Dasar, artinja kita mengumpulkan dasar-dasar hukum bagi
kehidupan negara dan rakjat kita.

Didalam mengadakan atau mentjiptakan hukum, kita akan meng-
akui, bihwa ada tiga dasar pembuatan hukum. Djikalau didalam se-
suatu pergaulan hidup tumbuh sesuatu kebiasaan jang oleh semua
anggota pergaulan hidup itu dipakai tanpa sangkaian, lalu diamal
dan diramalkan mendjadi peraturan pergaulan, maka ia mendjadi
hukum jang dapat di-codeficeer atas dasar pernjataan keadaan jang
sebenarnja.

Sampai berapa lama tahannja hukum sedemikian, bergantung ke-
pada keadaan masjarakat jang memakainja sendiri. Terkadang-ka-
dang ia segera disusuli oleh perubahan-perubahan, maka hukum
sedemikian akan segera pula ditinggalkan djaman dan terpaksa
dikeluarkan daripada kamus hukum oleh pergaulan hidup jang ber-
sangkutan-- -Ad; fula dasar pembuatan hukum itu jang lain, ialah mengada-
kan aturan-aturan untuk mentjapai sesuatu tudfuan dimasa jang akan
datang. Ahli-ahli negara, tentunja ahli hukum dan ahli sedjarah jang
dapat memandang djauh kemasa depan, akan sanggr.p mentSiptakan
lgkum atau peraturan-peraturan hidup jang pada saat pembuatannja
dira_sakan sebagai suatu ketetapan jang-sanglt progresif dan berani,
bahkan pelaksanaannja kadang-kadang memerlukan paksaan tunduk
E.pa{? hukum itu, akan tetapi setelah beberapa lama ia didjalankan
dan ditaati akan ternjata hukum. itulah jang-diperlukan untuk per-
gaulan hidup jang ditjita-tjitakan. Dalam htl ini penetapan huEum
merdahului djamannja. Berapa lama ia akan dapat dipakai bergantung
pula kepada keadaan. Djika tudjuan telah tertjapai, mungkin tumbuh
tudjuan baru dan hukum jang sangat progresif tadi akarr melewati
djamannja dan tudjuan hidup baru akan mengeluarkan hukum dan
peraturan-peraturan itu dari kamus hukum jang dipakai oleh per-
gaulan hidup itu.
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Adakalanja hukum jang dibuat itu bermaksud pembinaan terus-
menerus, tidak ekan tua karena perdjalanan masa, tidak akan lekang
karena panas dan tirlak akan l2puk karena hudjan.

Saudara Ketua fiflalam pembuatan [Jaflang-undang Dasar kita
dewasa ini, terutama sekali didalam menetapkan Dasar-dasar Negara,
saja tidak berkeberatan untuk berpedoman lepada ketiga tjara ke-
djadian hukum itu, akan tetapi alangkah_ baiknja djika prinqip jang
kbtiga, jaitu ,,hukum tumbuh atas maksud pembinaan_ jang tak pgtqs'
putus",-kita pakai untuk menetapkan Dasar-dasar Negara kita ini.

Sesungguhnja agak sulit kita mendjawab sadja pertanjaan: ,,Apa-
kah Dasar Negara kita ini?" Djawabnja akan sangat bergantung ke-
pada sod apa jang lebih kita pentingkan diddam hal bernegara itu.- Pokok-pokok jang menjinggung persoalan bernegara ialah:
1. Didunia ini banjak negara.
2. Tiap-tiap negara berdiri dan runtuh deugan organisasinja.
3. Didalam tiap negara ada kekuasaan iang didjelmakan kedalam

pimpinan.
4. Tiap negara didiami manusia-manusia jang hidup mendjadikan

masjarakat didalam negara itu dan dapat ditindjau dari:
a. sudut kehidupan bersama
b. sudut kehidupan individuil.
c. sudut kelahiran dan kematian.
Didalam hal kehidupan bersama persoalan hubungan kehidupan

atau perihal sosial/sosiologis akan menarik perhatian kita.
Didalam kehidupan individuil, keadaan ekonomis pribadi-priba-

di akan menarik perhatian kita.
Didalam hal lahir dan mati, soal ke-Tuhanan tidak dapat kita

lupalian. Dan kesemuanja itu dilihat daripada sudut, manusia itu
adalah anggota didalam suatu negara.

Saudara Ketua jang terhormat, saja kira, apabila kita ingin dju-
djur menindjau persoalan Dasar Negara ini, maka hal-hal jang
saja sebutkan tadi, mungkin masih ada hal jang terluput daripada pe-
mikiran saja dewasa ini harus kita tindjau sendiri-sendiri. Achirnja
kita bertanja pada diri kita, apakah persoalan-persoalan itu kita ni-
lai sama berat, ,,gecoordineerd" atau adakah urutan nomor satu, no-
mor dua dan seterusnja, djadi ,,gesubordineerd".

Tanpa mengadakan keputusan didalam hal ini, maka saja ber-
pendapat: ,,Un!u\ pokgk pikiran jang pertama, jaitu negara-negara di-
dunia ini adalah banjak," maka saja berikan dasar kepada negara kita
qtas lak hidupnja di-qnlar1 negara-negara lain, jaitu Dasar Negara
ialah kemerdekaan (djadi bukan pendjadjahan).

Didalam hal organis-asi. maka saja ingin memberi dasar kepada
negara kita, sebagai berikut:

Negara kita ini adalah. negara hukum (rechtsstaat), djadi bukan
lggara kekuasaan.(machtsstaat) atau negara penuh perigawasan (po-
litie stgat). Djuga ia bukan ideaal-staat alau u,iopia.

- _Ditindjau dari sudPt penguasaan atau pimpinan bernegara, ma-
ka dasar jang ingin saja berikan, negara tiita ini hendaknla n-eguu
demokrasi atau negara kerakjatan, arfinia jang dibina penuh derigan
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permusjawaratan dari bawah sampai keatas baik berlapis ataupun da-
lam keseluruhan, tetapi semua akan tunduk pada kepuiusan, teiutama
sekali djika ,,air sudah bulat dek pembuluh dan kati sudah butat dek
mupakat." samasekali saja tidak-menginginkan dasar otokrasi, dik-
taturatautotaliterismeuntukdidjadi[anDasarNegara.

s-e.karagg s_qmpa! saja kepada pokok pikiran keempat, jaitu ne-
qlTa_ kita_ ditindjau dari sudut isinja, manusia-manusia- janj unggat
$ifalamnja iang membentuk masjarakat kehidupan didaiamnja, iak-jat dan tamu-tamunja.

- s.t_r te]a! perintjikan pula persoalan ini mendjadi tiga pokok
dan oleh sebab itu memenuhi pula tiga dasar penting. Jaos peitama
ialah mem_andang kepada persbahn trioup beriama iia*ain^negara,
sehingga dasar sosial bagi negara harus meminta perhatian kita se-
penuhnja.

Apakah dasar Gotong-rojong, Sosialisme, Komunisme, Individual-
igme,. perbgdalan dapat didjadikan dasar? saja kira pendjaminan hi-
4up jaqg lajak dapat didjadikan dasar dalam hal ini-dan-prinsip itu
9upl! digabuggkan dengan persoalan berikutnja, jaitu meniriOlau
kehidupan individu-individu didalam negara.

Dalam hal ini bukanlah kemakmuran individu jang dipenting-
kan, melainkan kemakmuran jang merata.

- Djelaslah disini, saja mengingini dasar sosial-Ekonomi untuk
didjadikan Dasar Negara, karena atas dasar itu saja melihat kemung-
kinan adanj-a kemakmuran masjarakat, kemakmuran bagi semu--a
gr?ng, kem_ak_muran rakjai, sehingga bisa tertjapai apa jan! tertulis
dalam pendjelasan pada pokok-pokot pit<iran datam Feritulaan un-
dang-undang P,asar sementara tahun rg+s. jaitu sebagai berikut:
. ,,:
donesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkln atas
persatuan;. dengan mervudjudkan keadilan sosiaf bagi seluruh rakjat
Indonesia".

Demikianlah l4i*lt pendjelasan dalam undang-undang Dasar
sementara tahun. 1945 itu jang memperkuat pendirian saja -didalam

dan diluar fraksi _untuk menjatakar:- sosial-Ekonomilah jing harus
didjadikan Dasar Negara.

Dan hal ketiga dalam menindjaq manusia, ialah karena kita ti
dak akan. tlpu! d.aripad_a. lahir, hidup dan maii, maka saja setudjui
pula p_asal 29 daripada undang-undang Dasar sementara iahun 1g+s
Republik Indonesia jang berbunji:

,,Negara berdasar atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa".
- -seterugpja saudara_ Ketua, saja mengadjak sidang pleno ini se-
luruhnja, djuga mengadjak mereka jang-mr-impertaha-nkan dasar Is-
13p se_bagai Dasar _Negara dan jang m6mpertihankan dasar pantja
sila sebagai Dasar Ne.gara, baik iesuai atari tidak sesuai dengan ang-
gar?l dasar.partai politiknj a masing-masing, sudilah memikirk-an lebi"h
landjut andjuran-andluran-saja dan-fraksi iiia 5ang telah sa;a uraGn
ini,.dengan pengertian, apabila diberi nomoi antaia dasar-riasar jang
telah disarankan itu, sebaiknja dasar sosial-Ekonomi itulah uitul
didjadikan-DT3r Negara, kita-terirna semuanja sebagai dasar nomor
satu djika ia tidak didjadikan satu-satunja Das-ar Negira jang wadjar.
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Lepaskanlah Pantja sila dan Islam untuk didjadikan Dasar Ne-
Btr?, jang sekarang tampaknja mendjadi pengaduan tenaga pikiran
dan paham flalam Sidang Konstifuante ini.

Mari menerima sosial-Ekonomi sebagai Dasar Negara dan kira-
nja dibawah dasar inilah persatuan tita akan betul-betul mendjadi
erat.

Dan djika Saudara jang terhormat semuanja sudah sama semu-
Palat, barulah pula kita tentukan falsafah mrna dalam prinsip So-
sial-Ekonomi itu jang akan kita pegang bersama. Apalag karena ham-
pir 907o rakjat Indonesia didalam kehidupannja bersiiat memburuh.

Demikianlah Saudara Ketua, sumbangan saja atas nerna Fraksi
saja didalam persoalan menentukan Dasai bagi Negara kita, kiranja
dalam Babak Kedua nanti akan dapat pula dibitjarakan persoalan-
persoalan jang oleh Panitia Persiapin Konstitusi didatam r-apat-rapat
Komisi dan Plenonja sudah dianggap mempunjai persamaan penda-
pat, tetapi masih perlu penegasan lebih landjut.
- Sekian Saudara Ketua, Sidang jang mulia, terima kasih.

, Ketua: Saja persilakan sekaran! Saudara Purbodiningrat.

Prof. Ir S. Purbodiningrat: Saudara Ketua, Sidang Pleno jang
terhormat, Fraksi saja, Fraksi Republik Proklamasi dalam Peman-
dangan Umum Babak ke-I ini tentang Dasar Negara sedapat-dapatnja
membatasi diri pada bahan-bahan dan kesimpulan-kesimpulan iang
telah disampaikan Panitia Persiapan Konstitusi kepada Sidang Pleno
Konstituante ini. Saja berpendapat, bahwa bahan-bahan jang dikum-
pulkan oleh Komisi I, Komisi Dasar Negara serta kesimpulan-kesim-
pulannja jang kemudian disempurnakan oleh Panitia Persiapan Kon-
stitusi sudah'tjukup terang dan tegas dan kita kiranja sudah dapat
mengenal pendirian masing-masing golongan atau aliran dalam Kon'
stituante mengenai Dasar Negara.

Saudara Ketua, alangkah baiknja, kalau tiap'tiap Anggota jang
terhormat dapat membatasi diri pada bahan'bahan dan kesimpulan-
kesimpulan jang telah disusun oleh Panitia Persiapan Konstitusi un-
tuk Sidang Pleno Konstituante ini dan langsung mengenai persoal-
annja-

Bahwa soal Dasar Negara adalah sangat penting, malahan ter-
penting bagi Undang-undang Dasar dan kehidupan negara telah kita
semua akui. Bahwa Dasar Negara itu menentukan dimana negara kita
berdiri dan kearah mana negara kita bergerak pun sudah kita akui
semua. Malahan Saudara Ketua, Dasar Negara itu adalah motor dari
Koastitusi, sumber kekuatan Konstitusi, jah jang menentukan bagi-
an lain dari Konstitusi.

Maka akan memenuhi harapan rakjatlah kalau Sidang Pleno
Konstituante dalam masa Sidang ke-III ini telah dapat mengambil
keputusan dasar mana jang diterima. Dan mudah-mudahan dalam
tempo satu tahun lagi kita sudah selesai dalam pembuatan Undang-
undang Dasar.
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_Perlu saja tegaskan disini, bahwa Fraksi saja daram sidang ple-
no Konstituante ke-II tahun ini dalam atjara soil-soal apa jang-patut
dimasukkan dalam sesuatu Undang-undang Dasar telah- meng6duka-
kan-pendiriannja bahwa Pantja sila-latr jang paling tjotjok uituk Re-
publik Indonesia

selain dari itu dan ini sangat penting saudara Ketua, kita harus
benar-benar renungkan persoahn tentang tugas Konstituante. Mele-
takkan plrsoalannja setjara tepat, telah memberi penjelesaian sete-
ggahnja dari pekerdjaan atau tugas jang kita hadapi. Maritah kita
Ptljt. pasal_134 undang-undang Dasar Sementara 1gE0 jang puluhan
kali telah diulangi dalam gedung Konstituante ini, atrari tetali maaf
saudara Ketua, kiranja belum diinsafi sedalam-dalamnja akan makna
pasal.itu oleh banjak Anggota jang terhormat, atau sengadja semen-
tara Anggota tidak mau mengerti akan makna sebenarnja dari pasal
itu.

Pasal 134 itu berbunji: ,,Konstituante bersama-sama dengan Peme-
rintah selekas-lekasnja menetapkan Undang-undang Dasar-Republik
Indonesia jang akan menggantikan undang-undang-Dasar sementara
ini."

Makna pasal 134 ini tidak dapat lain, bahwa tugas Konstituante
ialah membuat Undang+rndang Dasar untuk sesuatu negara jang
lelah ada, jaitu Republik Indonesia jang dasarnja sudah ada pula,
jaitu Pantja Sila. Maksud pasal 134 tidak lain daripada Konstituante
diharuskan membuat suatu Undang-undang Dasar baru sebagai peng-
ganti jang lama, jang sementara. karena jang lama dan jang semen-
tara itu tidak dibuat oleh sesuatu badan jang ditundjuk oleh rakjat.
Dan Undang-undang Dasar baru ialah untuk negara jang telah ada,
iang Dasar Negaranja tidak ditolak oleh seluruh rakiat Indonesia.jang Dasar Negaranja tidak ditolak oleh seluruh rakjat- - -o---

Dari Agustus tahun 1945 sampai Agustus tahun 1950 tidak ada
seorang manusia Indonesia-pun menolak Pantja Sila, djuga sesudah
tahun 1950 tidak ada jang menolak Pantja Sila, malahan pada Pemi-
lihan Umum untuk Parlemen dan Konstituante hampir semua partai,
golongan, aliran jang ikut kampanje Pemilihan Umum mempertahan-
kan Pantja Sila, karena memang Pantja Sila itu sudah meresap ke-
darah-daging Bangsa Indonesia, jaitu sesuai dengan kepribadian
rakjat Indonesia. Golongan Islam hanja menganggap, bahwa dasar
Islam lebih sempurna dari dasar Pantja Sila.

Saudara Ketua, Fraksi Republik Proklamasi berpendapat, bahwa
tugas Konstituante hanjalah membuat Undang-undang Dasar tetap
untuk negara jang telah ada serta terudji pula selama 12 tahun ini
dan bukanlah untuk merubah dasar jang telah ada itu dan jang telah
meresap dalam djiwa seluruh rakjat Indonesia.

Pendapat ini sesuai pula dengan pendapat lain.lain fraksi jang
menjetudjui dan mempertahankan Pantja Sila didjadikan Dasar Ne.
gara.

Saudara Ketua, Panitia Persiapan Konstitusi telah menjampaikan
3 pokok dasar pendirian tentang Dasar jang berbeda-beda:

1. Dasar Negara adalah Sosial-Ekonomi,
2. Dasar Negara adalah Islam.
3. Dasar Negara adalah Pantja Sila.
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Selain itu telah menjimpulkan pendapat jang il.rr.rrrn jaitu:
1. Sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia.
2. Didjiwai semangat Revolusi 1? Agustus tahun 1945.
3. Musjawarat hendalmja mendjadi dasar dalam segala perun-

dingan dan penjelesaian mengenai segala persoalan kenega-
raan.

4. Terdjamin adanja kebebasan beragama dan beribadat.
5. Berisikan djaminan sendi-sendi prikemanusiaan, kebangsaan

jang luas dan keadilan sosial.
Saudara Ketua, dengan berpokok pangkal kepada persamaan pen-

dapat jang lima pasal ini mengenai bagaimana seharusnja Dasar
Negara serta berpegang kepada makna jang sebenarnja mengenai
tugas Konstituante jang diatur dalam pasal 134 Undang-undang Dasar
Sementara 1950, saja mentjoba mengudji kebenaran dari tiga penda-
pat jang berbeda-beda itu mengenai Dasar Negara.

Saja mulai dengan pendapat jang pertama jaitu: I)asar Negara
adalah Sosial-Ekonomi. Menurut pendapat ini, Dasar Negara Sosial-
Ekonomi adalah sesuai dengan tudjuan Revolusi 17 Agustus tahun
1945 dan telah dirumuskan dalam Undang-undang Dasar Sementara
tahun 1945 pasal 33 sebagai dasar prinsip untuk melaksanakan ke-
makmuran sosial dan untuk terdjaminnja dasar Sosial-Ekonomi, di-
susunlah suatu sistim politik seperti jang tersebut dalam Undang-
undang Dasar Sementara tahun 1945 pasal 1 ajat (1) dan ajat (2).

Hendaknja pengandjur pendapat ini serta Anggota-anggota jang
terhormat jang menjetudjui pendapat ini tidak lupa bahwa Undang-
undang Dasar Sementara tahun 1945 ditetapkan untuk Republik Pro-
klamasi dan untuk Republik Proklamasi itu telah ditetapkan Dasar
Negaranja, jang berpuluh-puluh tahun sebelum itu telah hidup ber-
semi, tumbuh dan berkembang dalam masjarakat Indonesia dan se-
bagai klimaksnja diakui perwudjudannja dalam Preambule Undang'
undang Dasar Sementara tahun 1945, jaitu:

1. Ke-Tuhanan Jang Maha Esa.
2. Kemanusiaan jang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan da-

lam pemusjawaratan/perwakilan.
8. Keadilan Sosial.
Djadi apa jang ditetapkan dalam pasal 33 dan pasal I ajat (1)

dan ajat (2) Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945 adalah
akibat jang wadjar, adalah konsekwensi jang wadjar dari dasar Pan-
tja Sila. Dengan kata-kata lain jang disebut ,,dasar Sosial-Ekonomi"
hanjalah sebagian dari alat pelaksanaan Dasar Negara Republik Pro-
klamasi jaitu Pantja Sila; djadi dengan sendirinja Sosial-Ekonomi ti.
dak merupakan Dasar Negara.

Pengandjur dari pendapat pertama ini berpendapat bahwa Pan-
tja sila seperti tertjantum dalam Konstitusi sementara Republik In-
donesia serikat dan undang-undang Dasar Sementara tahun 1gb0 te-
lah berubah, dus tidak asli lagi.

Saudara Ketua, fraksi saja berpendapat bahwa dasar Pantja Sila
sebagai Dasar Negara tidak pernah mengalami perubahan biarpun
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ada persetudjuan politik Linggardjati, Renville dan Konperensi Me-
dja Bundar; jang mengalami perubahan hanjalah perumusannja se-
perti tersebut dalam Mukaddimah Konstitusi Sementara Republik
Indonesia Serikat tahun 1949 dan Mukaddimah Undang-undang Dasar
Sementara tahun 1950, jaitu:

1. Ke-Tuhanan Jang Maha Esa.
2. Prikemanusiaan.
3. Kebangsaan.
4. Kerakjatan.
5. Keadilan Sosial.
Jang berubah hanjalah istilah .Sila Persatuan mendjadi istilah

Sila Kebangsaan.
Sila ketiga dari Pantja Sila dalam Undang-undang Dasar Semen-

tara tahun 1945 tetap merupakan Sila ketiga dalam Konstitusi Se-
mentara Republik Indonesia Serikat maupun dalam Undang-undang
Dasar Sementara tahun 1950, hanja perumusannja mendjadi Kebang-
saan. Memang Sila Kebangsaan sama dengan Sila Persatuan hanja
lebih tegas, sebab Kebangsaan itu adalah ikatan persatuan funda-
mentil untuk semua golongan dan aliran jang hidup dalam masja-
rakat Indonesia dan berasal dari satu rumpun bangsa, sebab tidak-
lah setiap warga-negara Indonesia, lepas dari.agama, kejakinan mau-
pun aliran jang dianutnja, ialah merasa dirinja nasionalis Indonesia
dan tidak bersedia menukar kebangsaannja itu dengan kebangsaan
lain, bagaimanapun menterengnja atau sempurnanja kebangsaan lain
itu.

Saudara Ketua, tentang pendapat
pendapat sebagai berikut:

Bilamana kita membitjarakan soal

kedua, fraksi saja mempunjai

tidak membitjarakan soal agama-agama
hendak mentjoba mendjelaskan soal
singkat.

Fraksi kami menganggap bahwa:
1. Agama itu adalah sesuatu kepertjajaan atau kejakinan hidup

seseorang atau sekelompok manusia jang tidak dapat digang-
gu-gugat oleh orang lain maupun oleh sekelompok manusia
lain;

2. Masing-masing penganut sesuatu agama menganggap agama.
nja adalah universil;

3. Tiap-tiap agama/kepertjajaan mempunjai kechususan sendiri.
sendiri;
Sesuatu agama meliputi soal-soal kehidupan lahir dan bathin
daripada tiap-tiap penganutnja;
Oleh penganutnja agama itu dianggap soal jang sutji atau
keramat.

Untuk dapatnja kita mempersoalkan agama sebagai Dasar sesu-
atu Negara, maka perlu kita mengetahui apa negara itu.

Negara itu bukan machluk jang hidup (berdjiwa) akan tetapi
sesuatu wadah jang mempunjai wilajah, rakjat dengan pemerintah'
annja dan dari sebab itu tidak dapat menganut sesuatu kepertja-
jaan.
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Selain daripada itu negara;
1. tidak universil
2. tidak mempunjai sifat chusus jang tidak dapat diganggu-

gugat.
3. dapat berubah-ubah menurut keadaan atau sedjarah;
4. bukan sesuatu jang sutji (keramat);
5. memberi kehidupan dan penghidupan pada rakjat jang ber-

ada dalam wilajahnja;
Berdasar uraian tersebut diatas djelaslah, bahwa bagaimanapun

djuga sesuatu kepertjajaan jang dianggap sutji dan universil itu ti-
dak dapat didjadikan dasar daripada sesuatu jang tidak sutji dan ti-
dak universil (negara).

Saudara Ketua, pada pokoknja fraksi kami tidak ddpat menririma
sesuatu agama apapun djuga termasuk Islam didjadikan Dasar Ne-
8il8, Iebih-lebih Negara Republik Indonesia, dimana terdapat ber-
matjam-matjam agama.

Ini tidak berarti, bahwa kami tidak setudju dengan adanja aga-
ma dalam negara, bahkan sebaliknja, kita tetap menghormati dan
mendjundjung tinggi tiap-tiap agama jang ada.

Andaikata rakjat Indonesia seluruhnja beragama Budha, fraksi
kami tetap tidak akan menerima agama Budha didjadikan Dasar
Negara.

Saudara Ketua, pada permulaan pidato saja ini, saja telah me-
njatakan, bahwa Fraksi saja mempertahankan Pantja Sila sebagai
Dasar Negara Republik Indonesia, sebagai dasar jang paling tjotjok
unluk kehidupan politik, sosial, ekonomi dan kebudajaan dari Bang-
sa Indonesia.

Berpegang pada makna pasal 134 Undang-undang Dasar Semen-
tara tahun 1950. bahwa tugas Konstituante ialah untuk menetapkan
_undang-undang Dasar jang tetap bagi Negara Republik Indonesia ctan
bukanlah untuk merubah Dasar Negara, 

-jaitu 
Pantja Sila.

_ Bung Karno dalam pidatonja paAa tanggal 1 pjuni tahun 1948
dalam sidang Badan Penjelidik usaha Persiapan Keriierdekaan mem-
benarkan utjapan pemimpin-pemimpin Islam Dr Soekiman, Ki Ba-
goes Hadikoesoemo almarhum, bahwa persetudjuan paham tentang
Dasar Negara harus ditjari. Mentjari sesuatu modus dan bukan kom-
qloml kata Bung Karno. Dan modus itu jang sesuai dengan kepriba-
dian Indonesia ialah dasar Pantja Sila. Kata jang tepat unfuk kepri-
badian Indonesia ialah gotong-rojong.

saudara Ketua, banjak sekali alasan jang dapat diadjukan un-
tuk mejakinkal_bahwa dasar Pantja sila adalah iafu-satunja dasar
jang_memenuhi keharusan ljma pasal jang rrendjadi pendapit bersa-
ma dari Panitia Persiapan Konstitusi.-

_Akan tetapi tjukgplah kiranja saja inenundjuk pada alasan-alas-
an dari p-endapat ke-Ilr jang mengehendaki pantja siia sebagai Dasar
Negara dari a sampai dengan m jaitu:
a. Dasar Pantja sila merupakan suatu titik pertemuan daripada

segala golongan dan aliran jang berbeda dalam tubuh Ba-ngsa
Indonesia dimana suatu golonganpun tidak dirugikan didal-am
menganut ideologinja masing-masing.
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b. Karena kelima dasar jang ada didalam Pantja Sila sudah tjukup
memberi kelonggaran kepada bermatjam-matjam pandangan hi-
dup, tjukup memberi keleluasaan untuk siapapun guna mernberi
udjud dan realisasi dari pandangan hidupnja.
Pantja Sila merupakan ,,voedingsbodem" jang subur untuk per.
satuan dan kesatuan bangsa.
Didalam Pantja Sila sudah tjukup mentjerminkan sifat, tabiat
dan watak Bangsa Indonesia.
Didalam Pantja Sila tjukup memberi dasar hidup bagi Bangsa
Indonesia jang lebih tjenderung kepada Zat Ilahi jang banjak
membuka kemungkinan hidup ber-religie daripada kepada akal
pikiran.
Didalam Pantja Sila tjukup memberi djaminan bagi hidup Bang-
sa Indonesia dalam penggolongan kebangsaannja tidak sempit
dan memberi kemungkinan seluas-luasnja untuk mentjari per-
sambungannja dengan umat lain didunia ini untuk kelangsungan
hidup kemanusiaannja.
Didalam Pantja Sila terdjamin bahwa musjawarat rakjat didja.
dikan salah satu dasar tjara penjelesaian persoalan kenegaraan.
Didalam Pantja Sila sudah terdjamin djiwa pelaksanaan Prokla-
masi tahun 1945.
Didalam Pantja Sila sudah terdjamin kebebasan beragama dan
melakukan ibidat menurut kepertjajaannja masing-masing.
Dengan Pantja Sila sudah tjukup didjamin kesedjahteraan dan
kebahagiaan rakjat Indonesia dan pula didjamin pentjegahan
timbulnja sistim kapitalisme/Iiberalisme.
Pantja Sila mendjamin bahwa Negara bukan untuk segolongan,
bukan untuk sebagian besar dan djuga tidak untuk sebagian jang
terbesar dan terbanjak sadja.

1. Pantia Sila sudah sesuai dengan tjita-tiita Revolusi tahun 194b.
m. Pantja Sila mendjamin kebebasan berkejakinan hidup.

Alasan-alasan mana disetudjui penuh oleh Fraksi saja.
saudara Ketua, sekianlah sambutan Fraksi saja atas hasil penin-

djauan Panitia Persiapan Konstitusi mengenai Dasar Negara dbngan
mengemukakan harapan dari Rakjat, bahwa dalam sidang ini dapat
kiranja diambil keputusan mengenai Dasar Negara.

sekianlah Saudara Ketua, sumbangan Fraksi saja mengenai Da-
sar Negara.

Ketua: sebelumnja saja mempersilakan pembitiara jang berikut-
nja, saja ingin menjampaikan permintaan dari saudara wilopo kepa-
da Anggota-anggota Panitia Musjawarat Konstituante, bahwa s6re
nanti para- Anggota Panitia Musiawarat Konstituante diundang untuk
berapat digedung ini djam 17.00.

Fraksi'fraksi jang bersanglutan, jang Anggotanja duduk dalam
Panitia Musjawarat Konstituante dan- tidak aoa oiiirangan ini, saja
minta supaja menjampaikan undangan ini kepada jaog berkepen-
tingan.

Saja persilakan sekarang jang terhormat Saudara Nengah Malaya.

588

c.

d.

I

l
I

I

I

6b'

h.

I.

j.

k.



-.Ne-ngah Mataya_: saudara Ketua jang terhormat, sidang jang
mulia, dalam Pemandangan umum mengenii ,,Dasar Negara" be"beiapa
orang kawan sefra\si_ saja terah dan ikan memberikiir pemandang-
Snni?, deSgan menindjau persoalan Dasar Negara itu dafo berbagal-
!tg"i sudut. saja mengam-bit giliran untuk mEnindjau p"rso"r*"ioi
dari sudut pandangan Hindu-B-ali.

saudara Ketua, dalam usaha kita bersarna menjusun Dasar bagi
N$ara kita Republik Indonesia, haruslah selalu titi berpegang paal"
tudjugt, akan mentjiptakan suatu keadaan dimana semira-goioigan
dan aliran dikalangari rakjat Indonesia d,iberikannja suatu d;aniiatt
kem-ungkinan unt'* ryemierkembangkan hidup kdmasjarakaian dan
pandangan hidupnja dalam arti jang seluas-luisnja.
. - 

DaJa.m pa_da itu saudara Ketua, djanganlah djuga kita buta pa-
da kenjataan bahwa rakjat Indonesia ierdiri dari 

-be-rbagaibagai 
!o-

longan de-ngan bermatjam-matjam hidup kemasjarakataridan iete[iejang masing-masing b-ersifat irniversil.-Disanalih letak makna diri
sembojan keramat ,,Bhinneka Tunggal lka", jang menundjukkan ada-
nja hidup kemanusiaan dan pandangan hidup jang berbeda-beda di
tanah air kita ini, tetapi jang kesemuanja merupakan suatu kesatuan
jang indah dan harmonis- Berhubung dengan itd, maka Dasar Negara
jang kita akan letakkan ini djanganlah hlnja memberikan kepuisan
bagi satu 

- 
golon_gan jang tertentu sadja, melainkan harus difahami

dan diterima oleh semua golongan dan memberikan kemungkinan
bagi golongan. itu Tasing-masing untuk memperkembangkan-hidup
kem_anusiaannja, baik jang rochlni maupun djasmani, sEtjara opti-
maal.

Saudara Ketua, sebagai tadi telah saja katakan pemanctangan
l3ng ak-aq saja _berikan, akan menindjau persoalan Dasir Negara-ini
!a$ sryful p-andangan umat Hindu-Bali, jang mendjadi nengtrlni aari
Pulau Bali, bagian Barat Pulau Lombok dan tersebar dikoti-kota be-
sar diseluruh Indolesia, semua berdjumlah kurang lebih B djuta.
_uprt Hindu-Bali a.dalah sebagian dari rakjat Indonesia jang mbme-
luk agama Hindu jang sudah bertjampur dengan unsur-irnslr Indo-
nesia jang asli. {g_ama Hin_du berasal dari India dan mulai datang
ditanah air kita dalam abac ke-I I\{asehi bersama-sama dengan sari-
sari kebudajaan Hindu Iainnja seperti filsafat, kesusasteraan dan seni.
Disini 5egi-agaml{?ri kebutlajaan Hindu itu bertemu dengan keper-
tjajaan {religie) Bali asli, jang sebelumnja adalah bersifaf vitaliime
9rl bertjorak Indonesia. Kebudajaan Hindu ini sesampainja di
Bali, terutama m€mpengiruhi lapisan atas dari masjarakal, s6dang
la-pisan-lapis_an lainnj-a ada jang kurang mendapat p6ngamh, malafr
ada jang !ia4 mendapat_ pengaruh sama sekati. seiand'iutnja kebu-
$ajaan Bali jang-su$a,h dap_a!-p9.ng_aruh Hindu itu, jan! se-terusnja
kita narnakan kebud_ajaan Bali-Hindu, _menundjukkan aEanja nuair-
ces, tetarpi sem.ua golorga_n_ hidup berdampingan setjara aamai dan
pengaryh-rygmqgnqa$Fi: Menurut pgnjgtidikan para ehti, kebudaja-
an Bali waktu itu lebih bertjorak Bali daripada Hindu.

Dalam waktu jpg Frpamaan di Djawa terdjadi djuga prosesjang sam4 dimana kebudajaan Hindu b-ertemu d6nean kdbuda.iaan
Djawa asli dan luluh mendjadi satu. Kemudian kebirdajaan oiawi-
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Hindu mempengaruhi pula kebudajaan Bali-Hindu, mula-mula di-
djaman Mpu Sindok dalam abad ke-X, kemudian lebih keras lagi
sesudah Gunapryadharmapathi, puteri Makutawangsawardana diperis-
tri oleh seorang bangsawan Bali, Dharma Udayana pada tahun 983.

Dari perkawinan inilah lahir Erlangga, jang mewarisi tachta Ke-
radjaan di Djawa. Makin deras pula gelombang kebudajaan Djawa-
Hindu mengalir ke Bali didjaman Pemerintahan Kartanegara dan
lebih-lebih lagi didjaman Madjapahit.

Dan setelah runtuhnja Keradjaan Madjapahit, terdjadilah peng-
ungsian besar-besaran ke Bali, halmana tentunja membawa akibat
lebih meluasnja dan intensifnja pengaruh kebudajaan Djawa-Hindu
itu di Bali. Sementara itu masih tetaplah adanja gelombang kebuda-
jaan jang langsung datang dari India ke Bali. Hal ini dibuktikan oleh
adanja pengaruh di Bali dari Sekte Siwa Sidanta jang di India Se-
latan baru timbul pada abad ke-XII. Setelah agama Islam meluas di-
pulau-pulari lainnja di Indonesia, terhenti pula aliran kebudajaan Hin-
du jang langsung datang dari India itu. Sementara itu ketiga djenis
kebudajaan tadi, jaitu Bali-Hindu, Djawa-Hindu dan Hinduisme luluh
mendjadi satu, serta mengalami perkembangannja sendiri sehingga
achirnja berbentuk seperti jang sekarang kita dapati di Bali, jang
kita namakan Hindu-Bali. Kita beri tekanan pada kata ,,Hindu", ka-
rena adjaran aspek agama dari Hinduisme sudah mendjadi milik
umum di Bali dan telah dapat mengatasi kepertjajaan Bali asli, walau-
pun beberapa unsur dari kepertjajaan Bali asli masih dapat bertahan
hingga sekarang, misalnja pemudjaan terhadap leluhur (voorouders'
verering) dan lain sebagainja.

Diantara sekian banjak unsur-unsur agama dari Hinduisme jang
berpengaruh keras dan achirnja mendesak kepertjajaan Bali asli,
adalah konsepsi Tuhan Jang Maha Esa. Di Bali Tuhan Jang Maha
Esa itu disebut dengan berbagai-bagai nama, ,,Ekamewa Adwitiyam",
demikianlah tersebut dalam kitab sutji Rig-weda: ,,Tuhan hanja satu,
tidak ada duanja." Tuhan jang paling umum di Bali disebut ,,Sang
Hyang Widi" oleh umat Hindu-Bali dipudja dan dipudji karena ke-
besarannja, kekuasaannja. kemurahannja. dan keadilannja. Kepertja-
jaan kepada Tuhan Jang Maha Esa ini, disamping adjaran-adjaran
Iain dari agama bukan sadja mendjadi penuntun hidup kebathinan
umat Hindu-Bali, tetapi djuga memberi pengaruh pada kehidupan
sehari-hari.

Hal ini sesuai dengan keterangan Prof. Dr Radhakrisnan tentang
Hinduisme di India dalam bukun.ja ,,The Hindu view of life", bahwa
Hinduisme itu bukanlah suatu kepertjajaan semata-mata, tetapi sebe-
narnja mentjakup keseluruhan piibaOi manusia. Selandjutnja beliau
mengatakan, bahwa agama itu bukanlah suatu kepertjajaan jang benar,
melainkan suatu kehidupan jang baik: ,,Religion is not a correct
belief, but a rightous living". Dalam bukunja ,,A short history of
India" W.H. Moreland dan A. Ch. Chatterjee pada halaman 17 me-
ngatakan,bahwa,,Hinduismisacompleteruleoflife
And the term covers not merely creed and worship, but law, both
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public and private praetieally the whole of soeial and the eeonomic
lifg"._Djadi Hiduisme bukan melulu agama tetapi djuga hukum pu-
blik dan perdata dan praktis seluruh kehidupan sosial 

-dan 
ekonomi.

Prof. von Glasenapp dalam bukunja ,,Der Hinduismus" djuga menga-
takan, bahwa Hinduisme bukan melulu agama, melainkan djuga
suatu bentuk kehidupan jang tertentu. Penulis lain, Prof. Gonda,-mi-
lulis tentang aspek sosialnja dari Hinduisme dan memberikan pem-
buktiannja dengan njata, bahwa Hinduisme djuga meliputi kehidupan
sosial.

saudara Ketua, demikian djuga kehidupan seharihari umat Hin-
du'Bali dituntun dengan petundjuk-petundjuk sang Hyang lMidi, atau
Tuhan Jang Maha Esa, sehingga bagi umat Hindu-Bati adalah sesuai
dengan dasar djiwa, keagamaan dan kehidupan praktisnja bila di-
pertahankan, agar tjita-tjita ke-Tuhanan Jang Maha Esa tetap men-
djadi salah satu dari sila Dasar Negara.

saudara Ketua, dikalangan umat Hindu-Bali ada suatu adjaran
filsafat tentang manusia, jang djuga banjak mempengaruhi sikap hi-
dup mereka sehari-hari.

Adjaran itu mengatakan: ,,Manusia ialah Djatma; ,,Dj?" artinja
,,turun" atau tumbuh; ,,Atma" ialah roch. Djadi Djatma artinja atma
(roch) jang turun, jaitu berbadan kasar (djasmani)".

Dalam Upanisad ada tersebut Atmawidya, jaitu ilmu tentang
Atman (roch). Jang disebut atman ialah sesuatu jang ada dan hidup
tersungguh dan tersedjati dalam semesta alam ini, sedang Paratma
ada terdapat pada segala machluk. Djadi apa jang ada pada tiaptiap
machluk jang disebut Jiwatman itu ada sebagian ketjil dari Paratma,
jang disebut pula Brahma. Dengan kalimat singkat dikatakan: ,,Tat
Twan Asi". artinja: ,,Itu engkau djugir". Tudjuan Hinduisme, ialah
agar Jiwatman bersatu riengan Paratma (Brahma - Tuhan), keadaan
mana disebut moksa (kelepasan).

Mungkin kebanjakan umat Hindu-Bali tidak mengenal adjaran
filsafat ini an sich, tetapi adjaran ,,Tat Twan Asi" itu, jaitu, ,.Itu
adalah engkau djuga", menimbulkan adanja tjita-tjita untuk meman-
dang atau bersikap terhadap orang lain. sama dengan terhadap diri
sendiri, serta adjaran agar mentjintai orang lain sama dengan men-
tjintai diri sendiri. oleh karena itu maka tjita-tjita prikemanusiaan
.sebagai salah satu sila Dasar Negara adalah sesuai dengan tjita-tjita
kebathinan umat Hindu-Bali.

Saudara Ketua, umat Hindu-Bali mengenal 3
kaan, jaitu:

1. Sruti; termasuk didalamnja keempat Veda,
aka dan Upanisad.

rumpfin perpusta-

Brahmana, Arany-

2. Srnrti; kumpulan pustaka jang mengandrrng adjaran susila
dan pembina keluhuran budi.

3. Ydjnja; jang memuat petundjuk-peturidjuk mengenai upatjara.
Diantara ketiga rumpun perpustakaan ini, isi kitab-kitab dari kum-

pulan Smrti tadi mengandung adjaran-adjaran susila sebagai pedo.
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man hidup praktis, misalnja kitab-kitab Sarasamuccaya, Clokatantra,
Putracasana, Ciwacasana, Braticacana.

Sebagian besar umat Hindu-Bali, walaupun misalnja banjak di-
antaranja jang tidak pernah membatja kitab-kitab itu sendiri, menge-
nal slogan-slogan jang tersirat dalam kitab-kitab itu dan didjadikan
olehnja sebagai petundjuk dalam hidup kesusilaan. Slogan-slogan itu
ketjuali kita dengar dari orang-orang tua jang memberi nasehat ke-
pada anak-anaknja tentang kesusilaan, djuga diandjur-andjurkan oleh
Djero Dalang (di Djawa disebut Ki Dalang) dan oleh pelaku-pelaku
dalam seni Drama pada pertundjukan-pertundjukan jang mereka
berikan. Terutama adjaran-adjaran dalam Sarasamuccaya, jang meru-
pakan bunga rampai sari'sari adjaran susila, adalah sangat populer-
nja serta dipergunakan oleh umat Hindu-Bali sebagai pedoman hidup-
rja. Disamping itu epos Ramayana dan Mahabharata, Sutasoma, dju-
ga termasuk kitab-kitab jang sangat digemari oleh umat Hindu-Bali.

Adjaran filsafat jang terkandung didalamnja turut menentukan
pandangan hidup orang Bali pada umumnja. Tokoh-tokoh peranan se-
perti Krishna dan Pantjapandawa dalam Mahabharata, Rama, Laks-
mana, Sita, Sugriwa dan Anoman dalam Ramayana, Sutasoma dalam
tjerita Sutasoma, dipandang sebagai lambang-lambang prikemanu-
siaan, kerakjatan dan tjita-tjita kemakmuran jang merata, baik lahir
maupun bathin. Dan pendirian Sri Kumbakarna jang menjatakan ke-
pada saudaranja Rahwana, bahwa ia tu-rut mengangkat sendjata dalam
menghadapi serangpn dari pihak lasjkar Ajodia, tidak untuk mem-
bela kakaknja pribadi, melainkan karena ia tidak rela melihat tanah-
airnja diindjak-indjak oleh musuh, adalah suatu tjita-tjita kebang-
saan, jang djuga mendjadi anutan bathin umat Hindu-Bali. Bukankah
semangat ini jang mendorong pemuda-pemuda Bali untuk bergerilja
melawan Belanda dimasa revolusi bersendjata tempo hari, walaupun
pulau Bali jang ketjil dan berpenduduk rapat itu tidak tjotjok de-
ngan strategi gerilja? Bukankah semangat kebangsaan ini pula jang
menimbulkan peristiwa Margarana, dimana almarhum Kolonel Ngu-
rah Rai beserta sedjumlah patriot-patriot lainnja gugur sebagai ratna
dimedan bakti? Peristiwa ini sudah terkikis djelas dalam ingatan
rakjat Bali masing-masing dan tiap-tiap tanggal 20 Nopember peris-
tiwa ini diperingati dengan chidmatnja.

Demikianlah Saudara Ketua, bagi umat Hindu-Bali jang gerak-
gerik hidirpnja sebagian besar dituntun oleh adjaran agamanja dan
adjaran-adjaran filsafat jang terkandung dalam kitab-kitab Smrti, ti-
daklah ada dasar lain daripada Pantja Sila, dengan sila-silanja:

1. Ke-Tuhanan Jang Maha Esa
2. Prikemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kerakjatan
5. Keadilan Sosial,

jang sesuai dengan dasar djiwa dan pandangan hidupnja.
Diantara pembitjara-pembitjara jang terdahulu ada jang menjim-

pulkan, bahwa Pantja Sila merupakan titik temu, dimana segala aliran
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bisa berkembang berdampingan- dengan semangat tenggang-meneng.gang, untuk bersama- mewudjudkan.lersatuan lan r."r-aiua-" ;;;ffi.Djusteru semangat toleransi iiritatr djirga *unairai dasar filsafat iangdianut oleh umat Hindu-Bali. Filsafit lni mengao;ait<an,;il; ii";:tiap orang dapat mentjapai tudjuannja melaiufueilagaibigri o:ri"f,,sesuai dengan ketjerdasan djiwa m-asing-masing. Fi-isafat" ini uaarimenekankan bahwa adjaran-ddjaran agima itu"harus sama, tetapi
{"bt! men_gutamak_an tingkah lai<u umat-nja jang baik. Bagi umat Hiir-
du-Bali tidak mendjadi_soar, apakatr misatirla eoioniun taii mempunjui
konsepsi lain tentang Tuhan, _telapi kepadi s6tirp lolongan oiu.ri ri"-
sempatan mentjari ruhan melalui djalannja sendir-i meiurut kesang-
$_gtran dan ketje-rdasan djiwa masing-mising. Dalam ,,The Hi;d'"
View of life" Prof. Dr Radhakrisnan menutis fada halamin Bl: ,,Hi;-duism does not distinguish ideas of God as tfue and false .......'.....,'"It accepts the obvious directions and sympathy with everv staiu orthe search". Djadi.masing-masing aliran-oan gdtongan diberi ke"sem-
patan untuk mentjapai tjita-tjitanja menurut oiatair jang sesuai de-
ngan bakat dan ide.ologi masing-masing. Dasar irit<irari in-i sangat se-
suai dengan tjita-tjita Pantja Sila.

saudara Ketua, saja tidak akan lebih lama lagi meminta perha-
tian saudara Ketua dan sidang jang terhormat,. d6ngan uraian Sangpandjang lebar tentang kehidupan-sehari-hari umaf Hindu-Bali di--

Tala_ kita dapati praktek dari tjita-tjita kerakjatan salah satu sila
dari Pantja sila. Tjukup saja terangkin, bahwa- semangat gotong-ro-
jong dan dasar musjawarah mendjadi inti kehidupan Josial dan te-
agamaan umat Hindu-Bali.

sernangat ini memun_gJrinkan terwudjudnja lembaga-lembaga so-
sial dan terlaksananja tudjuan lembaga-lembaga itu, mlsalnja:

_organisasi subak jang mengatur pengairan disawah-sawah.
Lembaga _krana desa jang menghadapi segala soal suka-duka,
dengan sistim iuran.
Lembaga pelaksana ibadat (Yadjnja) terhadap Tuhan.
Lembaga tolong-men_olong.dalam keadaan blhala misalnja,
kebakaran, bandjir dan lain{ain.

5. T embaga gotong-rojong dalam sosial, ekonomi, jaitu organi-
gagi j1ng mengatur penanaman dan pemotonlin padi -dan
lain-lain-jang sebagian dari hasilnja dipergunakln uirtuk per-
baikan desa.

saudara Ketua, demikianlah demi ketentraman bathin umat Hin-
du-Bali saja pertahankan, ag?r Pantja sila tetap mendjadi Dasar Ne-
gara, karena Dasar Pantja sila adalah paling-sesuai-dengan dasar
liiv1i tri4lp keagaman.dan prakt"t _hi4qq irmit Hindu-Balilagi pula
Pantja sila tidak menjingguug ideologiideologi lain, malah rilerie*-
patkan semua-ideologiidgo_logi itu-sedjadjar, dengan tidak ada jang
satu merasa dirugikan oleh jang lain.

1.
2.

orJ.

4.

Pemuda'pemuda Bali telah rela
menegakkan kemerdekaan Negara,
turut memiliki Negara itu setjara

mengorbankan djiwa untuk turut
dimana kaumnja akan dipandang
penuh, tetapi mereka tidak beri
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djuang ultuk memperoleh suatu Negara, jang akan menganggap ka-
umnja,sgbagai tamu belaka dalam negaratrja sendiri.

Sekianlah, Saudara Ketua. terima kasih.

- Ketua: &pqt jang terhormat, menurut tjatatan jang ada pada
saja ternjata bahwa dari saudara-saudara jang bersedia terlitSara
jang teraehir tadi, saudara N,engah Malayalsaldara-saudara lairinja
akan mengambil bagian didalam pembitjaraan malam nanti.

Oleh karena itu maka rapat pagi ini saja tutup.

(Rapat ditutup pada djam 12.40).
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11

KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA.

Isi

Sidang ke-I[ (Tahun 195?) Rapat ke-56.

Hari Senin, 4 Nopember 195?.

(Djam panggilan: 10.00).

Atjara dan dafter Anggote jang hadir.
Ir,9akil Pemerintah .iang hadir.

Pembukaan rapat oleh Ketua dan pendjelasan tentaag atjara Sidang ke-III
tahun 1957, penggantian Anggota-anggota Konstituante .iang meninggal
dunia, mengundurkan diri dan berhenti untuk sementara.
Lampiran I tentang keputusan Fqnitia Persiapan Konstitusi.
Lampiran II tentang keputusan Panitia Musjawarat.
Lampiran III tentang keputusan Fgnitia Rumah-tangga.
Larnpiran IV tentang keputusan Fanitia Ruurah-tangga.

Sidang ke-III (Tahun 195?) Rapat ke-57.

Hari Selasa, 5 Nopember 1957.

(Djam panggilan: 09.00).

Atjara dan daftar Anggota lrng hadir.
Pembukaan rapat oleh Ketua.
Pembatjaan surat-surat jang masuk oleh Sekertaris.
Fendjelasan oleh Ketua.
Pidato Mr Oei Tjoe Tat.
Pidato Soedijono Djojoprajitno.
Pendjelasan oleh Ketua.
tridato Muhammad Sjideli llassan.
Fidato Mr J.C.T. Simorangkir.
Pidato Moenawar Dj,aelani.

1. Pidato Sabilal Rasjadn

2. Pidato Soedijono Djojoprajitno.
Pidato Elaherarns-iah Sutan Indra.
Pendjelasan oleh Ketua.
Pendaftaran Anggota .iang akan berbitjara dan Pend-:elasan oleh Ketua.
Lfsul perubahan dari Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.) dibatiskan oleh Se-

kertaris.
Fidato Muhammad Tahir Abubakar.
Pidato Firrnansjah.
Pidato Munawar Djaelani.
Fidato M.A. Chanefiah.
Persetudjuan pasal demi pasal -iang diatur oleh Ketua.
Pidato Muhammad SPdeli lfassan.

Pendjelasan oleh Ketua.

rL.I
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Halaman:

48

49

50

lsi
l. Pendjelasan oleh Muhammad Sjadeli Hassen.
2. Fidato Moenawar Djaelani.
1. Pidato K.H. Wahab Chasbullah.
2. Fendjelasan oleh Ketua.
3. Pembiqjaraan usul-usul oleh Sekertaris dan pendjelasen oleh Ketua.
Pendjelasan dan penutupan rapat oleh Kctuo.

Landjutan Rapat ke-57.

Pesrbukaan rapat oleh Ketua.
Laporan Panitia Pelepor jang dibatiakan oleh Mr J.C.T. Simorangkir.
Laporan Panitia Persiapan Konstitusi dibgtjekan oleh Rumsni Barus.
Laporan tentang ,rElahasa Negara" oleh Gulam-
1. Pendjelasan oteh Ketua dan Dendeftaran nasra-nama Anggota jang
akan berbitjara.
2. Ptole,to Mr J.C.T. Simonngkir
1. Pidato Soedijono Djojoprajitno.
2. Pendjelasan oleh Ketua.
1. Pidato Z. Abidin Achdnad.
2. Fend;ielasan oleh Ketua.
Pidato Soedijoao Djojoprajitno.
Pendjelasan dan penutupan rapat oleh Ketua.

Sidang ke-III ffahun f957) Rapat ke-58.
Hari Rabu, 6 Nopember 195?.

(Djam panggilan: 09.00).

Atjara dan daftar Anggota jeng hadir.
Pembukaan rapat oleh Ketua.
Laporan PAnitia Istilah dibatja&an oleh Nur Sutaa tskandar.
Pendjelesan dan persetudjuan Sidang jang diatur oleh Ketue.
Pidato ldo Garnida.
Pidato M.A. Chanafiah.
Pidato R. Achmad Soekarmadidjaja.
Pidato Rumeni Barus.
Fidato Soedijono Djojoprajitno.
Pidato Kuasini Sabil.
Pidato Oevaang Oeray.
Fidato Soerstno.
Pendjelasan oleh Ketua.
Pidsto Sahamad Sudjono.
Pendjglasan dan penutupan rspat oleh Ketua.

Rapat ke-58 Landjutan I.

Pideto I Gde Putra Ka,mayena.
Lampiran Pi&to I Gde Putra Kgnrayana.
Pidato Muhanmad Djazulie Kartawinata.

51
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64- 67
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89- 92

92- s4
9rt- 99
99-100

100-101
101-104
104-105

106-r t 1

111-l 12

r 12-1 14
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Halaman:

I 14-l l6
I t6-l19
tt9-t27
r27-128
128-r30
r30-134
134-136
136-138
138-r39
t39-142
r42-150
r50

151-152
153-r55
r55-156
156-167
167-t69
t7a-r72
t72-174
174-t76
t77-lE3
183-186
r87
r-az-rag
190-19l

r93-195
r95
t9s-t97

r97-198
198-201
201-203
203-204
244
245
205-206
206
207

Isi

Pidato Moch. Tauehid.
Pidato Rustama lkrat.
Pidato Mr Djamaluddin Gelar flatuk
Pidato Radja Kapiabonan.
Pidato Drs A.R.R. Andelo.
Pidato Mohamad Pattisahusiwa.
Pideto Gulam.
Pidato Arnold Mononutu.
Pendjelasan oleh Ketua.

Singo Manglrilo.

Pidato Prof. Mr Sutan Takdir Alisjahbana,
Pideto Oeto'nro.

Pendjelasan dan rapat dischors oleh Ketua.

Rapat ke-58 LandJntan II.
Pidato Rumani Barus.
Pidato S. Utarjo.
Pidato Sahamad Sudjono.
Pidato Nur Sutan Islrandar,
Pidato V.B. de Cocte.
Pidato H. Bahrum Djemil.
Pidato Abd. Muin rUtsman.

Pidato Kuasini Sabil.
Pidato H. Abdul Melik Karim Amru'llah (HAMKA).
Pidato Dr Abdul Manap.
Pidato Rad-ia Kaprabonan.
Pidato Moeh. Soekarna Soetisna Sendjaja.
Pendjelasan dan penutupan repet oleh Ketua.

Sidang ke-III (Tahun 195?) Rapat ke-58.

H",i r,*ilTi.lil''1ter reb?.
(Djam panggilan: 20.00).

At.iari dan daftar Anggots jang hadir.
Pembutaan rapat oleh Ketua.
Laporan Pani'tia Perumus t€nteng ,,Bahasa Negara", disampailo oreh
S. Utarjo.
Pendjelasan oleh Ketua.
Lapcran Panitia Perumus disampaikan oleh Rumani Barus.
Pendjelasan oleh Ketua.
Pertanjaan Soedijono Djojoprajitno.
Pendjelasan oleh Ru,mani Barus.
Pendaftaran nena-nama Anggota -iang ekan berbit-iara.
Pidato I Gde hrtra Kamayana.
Pidato M.A. Chenafiah.
l. Pidato M. Ng. Mohammad Hanzah.
2. Pidato Gulam.

597



llalaman:

208-209
209*2ro
2r0-2ll
2r2
2t2-213
213*214
2t4-215
2t5
215-216
216
2t6-217
2r7-2r8
2r8-.!219
2t9*220

22A-221
221
22t-222
222-223
223
223-224
225
225-226
227

I si

Pidato Mr Djamaluc-din Glr Dt. Singo Mangkuto.
Pidato Mr AhmaC A3trawinata
Pgndjelasan dan pendaftaran Anggota jang akan berbitjara.
Pidato Prawoto Mangkusasmito.
Pidato Sudijono Djojoprajitno.
Pidato Mr Hamid Algadrie'
Pidato Kijai Hadji Moh. Sjukri.
Pendjelasan oleh Ketua.
Pideto Mr Hamid Algadrie.
Pendjelasan oleh Ketua.

Pidato Sukarni.
Pendjelgsan oleh Ketua.
Pidato J.C. Oevaeerg OeraY.

Pendjelasan dan'perrSa'tiaan curat keputusan Nomor 47 /K/1957 cleh

Rumani Barus.

Pendjelasan oleh Ketua.
Pidato Mr Dja'matuddin Gelar Dt. Singo Mangkuto.
Pidato I Gde Putra KameYana.

Pidato Sjamsoe Harja-UdaYa
Pideto Ir Sekirnen.
Pendjelasan oleh Ketue.
Pidato Ru,rnani Barus tentaag lagoran Panitia Perumus.

Pidato Mr Ahmad Astrawinata.
1. Lcporan knitia Perumus disampaikan oleh Rumsni Barus'

2. Penutupan Rapat oleh Ketua.

Sidang ke-III (Tahun 1$5?) Rapat ke'59.

Hari Senin, 11 NoPember 1957.

(Djam panggilan: 20.00).

229-231 Atjara dan dafter Anggota .iang hadir'

231-233 Pembukaan rapat d8n pendielasan oleh Ketua'

233*24L Pidato Madomiblrna tentang laporan Panitia Persiairan Konstitusi'

24L-242 Pendjelasan oleh Ketua.

243-255 Pidato Suwirjo.

255-267 Pidoto Ir Sakirman.

267-274 Pidato Ahjak Sosrosugondo.

274 PenutuPan raPat oleh Ketua.

Siaang ke'III (Tahun 195?) Rapat ke'60.

Hari Selasa, 12 NoPember 1957.

(Djam Panggilan: 09'00).

275-277 Atjara dan deftar Anggota jang hadir'

277 Pembukaan oleh Ketua.
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Halaman:

278-289
289-294
294-297
29?-305
305-321
32L-323
323-329
329-35r
351

'Isi

Pidato Firmansjalr.
Pidato Rd. AbCuroclrman Wangsaciikarta,
Pidato Mas Ng. Mohamad Hamzah.
Pidato Mohammad Sjafii Wirakusumah.
Pidato Atrnodarminto.
Pidato Sahamad Sudjono.
Pidato Datoe Poetrawati.
Pidato Karkono Partokusumo,
Penutupan rapat oleh Ketua.

Sidang ke-III (Tahun 1952) Rapat ke-61.
Hari Selasa, 12 Nopember lg5?.

(Djam panggilan: 20.00).

Atjara dan daftar Anggota -iang hadir.
Pembukaan rapat oleh Ketua.
Pidato Mohamed Natsir.
Lampiran pidato Mohamad Natsir.
Pidato Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja.
Pidato Madomiharna.
Penutupan rapat oleh Ketua.

Sidang ke-III (Tahun 19S?) Rapat ke-62.
Hari Rabu, 13 Nopember 195?.

(Djam panggilan: 09.00).

Atjara dan daftar Anggota jang hadir.
Pembukaan rapat oleh Ketua.
Pidato Nur Sutan Iskandar.
Pidato Mr R.H. Kasman Singodimedjo.
Lampiran pidato Mr R.H. Kasman Singodirnedjo.
Pidato Ds W.J. Rumambi.
Pidato Hadi Sosrodanukuiumo.
Pidato Anwar Nasution.
Tanja-djawab antara Ketua dan oevaang oeray tentang waktu pidato
dan achirn-ia rapat ditutup oleh Ketua.

Sidang ke-III (Tahun 195?) Rapat ke.63.
Hari Rabu, 13 Nopember 195?.

(Djam panggilan: 20.00).

353-356
356
356-387
387-388
388-394
394--401
401

403-405
405-406
406--4r5
415-43.8
438-439
439-448
448-453
453-467
467

469471 Atjara dan dafter Anggota jang hadir.
471 Pembutaan rapat oleh Ketua.
472486 Pidato J. Oevaang Oeray.
486-f95 Pid8to Nj. I{- SiemsiFh Abb's
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Halaman: I s i

496-510 Pidato Asmara Hadi.
,i.o-Szz Pidato Hadji Zainal.

522 Penutupan rapat oleh Ketua.

523-525
s25
526-s46
546-551
551-570
571-583
583-594
594

Sidang ke-III (Tahun 195?) Rapat ke-64.
Hari Kamis, 14 Nopember 1957.

(Djam panggilan: 09.00).

Atjara dan daftar Anggota jang hadir.
Pembukaan rapat oleh Ketus.
Fidato K.H. Actmad, Zsini.
Pidato Prof. Mr Dr R.M' Soeripto.

La.mpiran pidato Prcf. Mr Dr Soeripto,
Pidato Baheramsjah Sutan Indra.
Pidato Prof. Ir S. Purbodiningrat.
Penutupan rapat oleh Ketua.
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