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Anggota jang hadir: 332 orang.
R,P. Soewarno Warnodiprodjo, Soemarto, A. Sjafiuddin, Anwar
Sutan Amiruddin, Kijai Hadji Sapari, Tony 'W'en, M. Bannon Hardjoamidjojo, Hutomo, Raden Huber,tus Soetarto Hadisoedibjo, Mr J.C:T.
Simorangkir, Kijai Hadji Abdulazis Aliwafa; K.H.M. Rodji:oen, Rd.
Hemara Effend.y, Hadji Intje Achmad Saleh Daeng Tompo, Kasim,
Kijai Hadji Noer 'Alie, I Gde Putra Kamayana, K. Hadji M. Ramli,
Djamhari, Abadi, Jusuf, tausuf Indradewa, Prawoto Mangkusasmito,
R. Hendrobudi, K.H. Ahmad Azhary, Ir Sakirrnan, Nj. Hadji lbrahim Siti Ebong, Nj. Siti Salmi Sismono, Subandi Martosudirdjo, H.
Saifuddin Zuhm, Ketut Subrata, Soesilo Prawiroatmodjo, Dr Soedibio
Widjojokoesoemo, M. Sumbarhadi, Achmad Sumadi, Moh. Munir, Nj.
Hadji Ratu Aminah Hidajat, K.H. Taufiqurrahman, Sukarni Kartodiwirjo, Maroeto Nitimihardjo, Hadji Aboebakar, Njoto, Nj. Kamsinah Wirjowratmoko, Tan Ling Djie, Asnawi Said, Mohammad
Sjafii Wirakusuil*, Prof. H. Abdul Kahar Muzakkir, Hadisoejono,
AMul Radjab Daeng Massikki, Hadji Abdullah Addary, K.H. Muhammad Isa Anshary, Emor Djajadinata, Nj. Sulasmi Mudjiati Sudarman,
Hadji ZainaL, Mr Wilopo, R.H. Hadjid, Nengah Malaya, H.M. zainud.1in, Zunoel 'Abidin Sjoe'aib, K,H. Abdul Wahab Chasbullah, Mr Hamid Algadrie, R. Fernandus Basoeki Poerwosapoetro, Soedijono
Djojoprajitno, H.M. Salim Fachry, Mick Nirahuwa, Umar Salim
Hubeis, R.M. Ali Manshur, Ahmad Nawawi Saleh, Nj. Suwardiningsfr, Mochamad Tam, Achmad Zakaria, H. Ridlwan Abdullah, M&schoen Hadji Achmad Fauzy, Nj. Adiani Kertodiredjo, Abdul Choliq
Hasjim, Moenawar Djaelani, Hermanu Adi Kartodihardjo, K.H.
Sjauki Ma'sum Kholil, R.H. Aliurida, K. Hadji Moh. Thoha, K.H,
Abdulmanab Murtadlo, N. Kasijati, Ahjak Sosrosugondo, K.H. Abdoel
Chanan, Datoe Poetrawati, K.H. Achmad Zain| H. Nachrowi Thohir,
Sajogia Hardjadinata, Hadji Soekron, Kijai Hadji Harun, K.H.A. Sahal Mansjur, K.H.A. Bakri Siddiq, Ali Masjhar, Hadji Abusudja,
Alwi Murtadlo, Rd. Dadang Sgeparta Partawidjaja, K.H- Anas Machfudz, Sastrodikoro Widija, Kijai Zahid, H. Moh. Thohir Bakri, Nj.
Abidah Machfudz, Hardjosoemarno, Rd. Soenardi Adiwirjono, Muntaha, Ali Markaban Harsono, Amir, Dr Soembadji, H. Soetadi, Tedjo,
Dr Sahir Nitihardjo, M. Pratikto, Suputro Brotodihardjo, H. Muchjiddin Al Churaifisj, Abdul Djamil Misbach, R. Darmono Damanhuri,

Achmad Mudatsir, K.H.R. Abdurhh Awandi/Afandi, Kijai Hadji AIi
Maksoem, Mr H. _Kasmat, R. sardjono, oetomo, Nj. S.o. suianto,
Prof. Ir s. Purbodiningrat, Affandi, soegito alias Dinoesoegito, Mo[amad s?1im,_soeladi, saleh Aldultah, Kijai Hadji Mochama-cl cholil,
K.H. Achmad PTqH siragi, R Dachran Tjiptomartojo, Ruspandji
Afuowir,ogo,_ {oehtar, Sadji sastrosasmito, - Karkono -partokusumo
Dr Hadjidharmo Tjokronegoro, v.B. da costa,
*af -ramadiaia,
Abdulrahman
Baswedan, zajnul Arifin, H. Mu"stafa Bisri, M. Kamawidjaja sql_ud,_Moehamad soekarna Soetisna sendjaja, Madomiharna,
soeratno,,Mq! Muhamad Bachar,_Muhammad Sjadeii "Hassan, oesmadi,
$sma1a Hadi, K.R.R.H. Moh. Noh Idris, Budiman Triasmarabudii
Snill.srytraprawira, Raden Basara Adiwinata, Hadji Abubakar Jusuf,
ltu{jt HrI;ain, R. Abdurochman \ilangsadika.ta, Hadji Muhamad
Dachlan, R. Hollan Sukmadiningrat, Uuhemmed itusjad Nurdin, Ki.
J.T rt-adji sa.te| Solahuddin, Rd_. soeparno, R. Muhammad sjafe'i,
$bu Bakar, Achmad Dasuki, Raden sutatatiana, K.H.M. oim5ati, o.
Sukardi, Hadji Asjmaw" KiagUs II. Moehamad' Sjadjari, H."Ismail
P"hFl DiY'q Atrry_f"_qi lmar Bakry, Kuasini siuitl nioii Mansur
Samsijah Abbas, Hadji Sjarkawi, Ratna
tr.- Yg"+ B1sa,
sari" Tmgku B"y, Hadji Iljas Jaioub, Mochtar H.isinj or euau ua.
Duski sarga$,--Binangl sir-egg gelar Sutan Mangaradja, Hadji
Tlq
Abdurrahim Abdullah, Edward -Doran Damanik, nn"unammaa aii
rrenafiah Lubis (MAHALS), Anwar Nasution, Rumani Barus, M.
Arsjad Th.- -L"!t_r,
larnal Abidin Nurdin, Hadji Moeda siregar, H.
'Adnan Lubis. Mohd sabri Munier, Agustinus Djaelani, Ibrahlm usman, Hadji Ali usman, Muzani A. Ran'i, H. Mhd"Basioeni bin H. Imran, J.c. oevaang o_eray-,_ Ajrdullah
.Jazidi, H.M. Marwan Noor, Hadji
Abdulrachman lil _tr_-"il, parmlw! Munawir, H.M. Hanafi coiit, xj.
Yadji !.u-!aj{ Ab{ulhamid, Abd. sani Karim, sajid Abubakar Araiderus, Jakin Intan P_q1ma!a, J.,I. Detaq, H.s. ojamituadin Dg. paremma, Abdurahman sJihaab, Abdul Miiin Daeng Myala, siti namutr
Azies, Laborahima B_astari, Abdul Rahim uu-nier, Dieng Maradja
lary1kgrqte, ,S_iswosudarmo, Mohammad Arifin bin Abdufahman, I
tcgFt _Ngur-ah, A.J. Toel1e, Gulam, p.s. da cunhi, soeratno,
9grti
A.lip11,_Nj. setiati .surasto, Mr Ahmad Astrawinata, Kijai'Hia;i uu4e{, K.H. Ghazali 4rtl3ry, Il,J, Kali{jo wirapramudjo, Lalu Lu-kman,
Mohamad sanusi, rI.
.Mustagj_"!,_Abdirlmadjid Latu ltindja, zimnmi
Kimin, Mohamad Natsir,
Abilul Malik Ahniad, sauitai ni"r:ha-, n. Baro€no Djojoh4ikoesoemo, Abdur Muchid Ma,sum, K. Moch. Machfoed
H. Bahruq_pigpr! K.H. Asnawi Hadisiswojo, Mr o;i Tjoe
Efte{ie,
Tat, w.A. Rachman, Nj. Mr Tutilarsih Harahap, u.p. riomlo"g, sa.wono .s. *soet"Idig-, arg.o Ismojo, p3sr$i, Firmanijah, Nj. Tresna-Sungkawati Garnida, Hoesain Poeang Limboro, A.s. Dfraria, A. gakar si l,em!l"g-- 4lrr' sjamso_e Harja-,udaya,,' soedjono
-uin Tjiptopiawiro, R.
ectrmad^ Daoed; Nj
llogdjoko Koesoemodirdjo, Achmad bastari
Maimunah, Muhammad Amin La Engke, M.A. crrinarial, .l.ro
Torey,
Djoko Oent6eng, Ahmad Boeshari, Muh"T-{lq?rjo..UqT.i0tt,
Diazulie_ KartawinTta,. s. utarjo," Raden umar Anlgadi1edp.a,__Nur sutan_lr\ql@r, s_awirudin cetar sutan miiino, sjinsurhadi Kastari, R. Hadji Doeldjamil Adimihardja, sutan M6crr"ammao
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Jusuf Samah, R. Usman Ismail, Hadi Sosrodanukusumo, Usman
Mufti Widjaja, Soepardi S,, Karsono, Sumowarsito, S. Notosuwirjo,

Izaak Riwoe Lobo, Nj. R.A. Sri Kanah Koempoel, W.A. Lokollo, R. Soelamoelhadi, K. Muhammad Afandi, Dr T.A. Djalil T.M. Junus, Mamiq
Djamita alias Lalu Abdullah, R. Iskandar, H. Andi Kasim, Rd. Apandi Wiradiputra, Ds J.B. Kawet, Mohamad Ahjar, Wikana, Achmad
Djoedjoe, Sahamad Sudjono, Soelaeman Effendi, Ds. E. Uktolseja,
M. Ng. Moh. Hamzah, Estefanus Kandou, H. Abd"ulhafid bin Hadji
Sulaiman, Abdullah Soulisa, Abdulwahab Turcham, O.N. Pakaja, Ra-

den 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 Afifudin,
Bey Arifin, Prof. Mr Soediman Kartohadiprodjo, Abdul Mu'in Utsman
bin Abdul Mu'in, Jahja Jacoeb, Ir Suwarto, Ismail Nongko, Dokter
Koesnadi, Hendra Gunawan, Otong Hulaemi, Roesni Tjoetjoen, Raden Moeljono Moeijopranoto, Kasimun, M. Tahir Abubakar, K.R.T.
Prakosodiningrat, H. Moh. Sadad Siswowidjojo, Aminuddin Muchlis,
Basuki Resobowo, Dr J.F. Mohede, Mochammad Tauchid, Abdurachman Said, Hidajatdjati, R. Oesmarsaid, Soedjatmoko, Raden Sadono,
Dibjowirojo, Mr Djaidin Purba, Mr Djamaluddin Glr Dt. Singo Mang.
kuto, Nj. Moedjio Moedjiati.
Ketua: Saudara-saudara, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rapat saja buka. Anggota sidang jang telah menanda,tangani
daftar hadir ada 353 orang. Kita landjutkan sekarang Pemandangan
Umum Babak Pertama mengenai Dasar Negara.
Saja persilakan sekarang jang terhormat Saudara Ruspandji.
Ruspandji Afunowirogo: Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat,
Saudara Suwirjo, Ketua Umum dan kawan sefraksi kami dari Partai
Nasional Indonesia (P.N.I.) dalam pemandangannja kemarin dulu telah menguraikan dasar Pantja Sila dari sudut umum. Telah disanggupkan, bahwa kawan-kawan sefraksi lainnja akan memandang soal
itu dari bermatjam:matjam djurusan.
Pada malam ini perkenankanlah saja akan meneropong djuga
dasar itu dari sudut jang tertentu.
Maka dari itu hendaknja pandangan saja ini djangan d.ilihat
lepas dari pidato-pidato kawan-kawan lainnja jang sudah dan jang
akan diutjapkan disini. Pandangan ini an sich tidak lengkap, hanja
berupa sebagian sadja dari pandangan Fraksi kami. Maksud kami
agar supaja pandangan-pandangan kami sekalian ini saling isi"meng.
isi, merupakan pandangan-pandangan komplementer.
Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat, Dasar Negara kita
harus dapat mendjamin tegak berdirinja negara dan kebahagiaan
fahir bathin rakjatnja. Untuk maksud ini diperlukan pengetahuan
jang tjukup tentang keadaan-keadaan dan kedjadian-kedjadian penting dalam lingkungan sendiri dan tentang hubungan kita dengan
dunia luar. Perlu diketahui pula apa kehendak rakjat jang sesung-

guhnja p_ada waktu negara itu didirikan. Didalam hal-hal jang begini
serieus dan pen':ngnja segala pertjobaan untuk mendirikari negara
dasar jang baru, artinja jang lepas dari garis pertumF"ry dgngq
jang
buhannja
rvadjar, tidak dapat dipertanggung-djawabkan-. Djadi
bukan keinginan jang meluap-luap jang sehaiusnja t<ita pakai urituk
menetapkan dasar ituSegala lelakon dalam negeri kita dan kehedendak rakjat jang
_
sebenarnja tjukup kita peladjari dari sedjarah perdjuangan kita melawan pendjadjah dan segala usaha kita untuk-menegalikan negara.
Ggna k_eperluan ini tentu sadja masih banjak peng:etahuan-pengetahuan lainnja jang berhubungan dengan itu.
Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat, sedjarah pendjadjahan mulai dengan datangnja orang-orang Belanda. sebelum itu
bangsa Portugis dan spanjol sudah mentjoba menguasai negara kita,
akan tetapi segala pertjobaan itu sia-sia belaka. Setelah Belanda mendirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie (V.O.C.) maka kongsi
dagang itu selekasnja mulai melakukan tugasnja jaitu mengeduk segala kekajaan negeri kita ini setjara hebat dan nekad. Karefia bebe,
rapa hal pada achir abad ke-18 djatuhlah Verenigde Oost-Indische
Compagnie (V.O.C.) untuk selama-lamanja. Negara kita, althans jang
sudah didudukinja diwariskan kepada pemerintah Belanda dengan
segala hutang-pihutangnja.
Perampasan jang didjalankan pemerintah Belanda pada hakekatnja sarna sadja dengan' jang didjalankan Verenigde OosLlndische
compagnie (v.o.c.) cultuurstelsel jang termasjhur itu termasuk usa,
ha monopoli pendjadjahan jang mendjerumuskan rakjat dibeberapa
fagra! di- Djawa ini kelembah kesengsaraan. Imperialisme setjala
kolot ini kira-kira pada pertengahan abad ke.lg diganti dengan-imperialisme liberal.
Dalam tempo dua abad njatalah disini adanja masjarakat sama
rata-sama sengsara. Dalam keadaan jang sedemikian itu rnudah sekali ditimbulkan perlawanan-perlawinan menghadapi pendjadjah.
pi Saparua, Ambon, Ternate, perang Diponegoro di Djawa Tengatr, di
Djawa Timur, Tjirebon, Banten, Perang Paderi di sumatera Tengah,
Palembang, Djambi, Inderagiri, Lampung, Bangka, Biliton, tanah Ba94 d.e!B-an Siqga_$angaradjanja jang terkenal itu, perang Atjeh jang
dahsjat itu, di Bandjarmasin, Kalimantan Baratl Suhwesi, ilat,
Lombok, sumbawa, sumba, Timor dan lain-lain. Maaf saudara-sau.
daqa_ialg daerahnja tak saja sebut disini, djumlah perlawanan itu
t_erlalu banjak untuk disebut satu per satu, lebih-lebin aiiu dihitung
djuga perlawanan-perlawanan ketjil-ketjilan seperti pemberontakanpemlerontakan Ratu Adil, pemberontakan-pemberonfakan kampungan dan sebagainja.
Perlawanan-perlawanan itu tak ada jang berhasil. sebabnja bermatjam-matjam, antara lain:
a. Perlawanan-perlawanan itu iak didjalankan serentak. Hubungan antara daerah-daerah itu sukar, hampir tak ada atau sama
sekali tak ada hubungan antara pe,rpimpin-pemimpinnja.
_
_b, segala perlawanan.itu sebagian besar tak ada jang bersifat
kerakjatan. Dalam djamandjarnau .itu, rakjat memang- belum dihi6

tung., Seakan-akan perdjuangan-perdjuangan itu didjalankan untuk
kepentingan pemimpin sadja, seorang bangsawan atau pemimpin
agama. Keadaan itu pada umumnja melemahkan semangat berdjuang.
e. Kurang kesedaran pemimpin-pemimpinnja, sehingga mereka
mudah dipetjah-belah.
'd. Persendjataannja sederhana sekali kalau dibandingkan dengan persendjataan Belanda.
e. Pengchianatan dari beberapa orang kita sendiri kelihatan disana-sini, keinginan akan harta, pangkat dan lain-lain gampang membelokkan perdjuangannja: Rupa-rupanja dinegeri mana sadja tokohtokoh pengchianat sematjam itu selalu ada sadja, seperti dimana
tempat sadja jang kurang bersih pemeliharaannja selalu timbul sadja kutu-kutu busuknja
Lumajan djuga untuk menambah lelakon dalam sedjarah. Ditarnbah dengan sebab.sebab, lainnja; segala perlawanan itu semuanja
mengalami kekalahan jang gilang-gemilang.
Kekalahan-kekalahan ini menimbulkan kepertjajaan bahwa bangs:t kulit putih tak dapat dikalahkan oleh jang berwarna. Untung
kepertjajaan ini tak lama mendjangkitnja. Setelah pada tahun 1905
si Kate Djepang dapat mengalahkan Biruang Rusia, insaflah bangsa
kita, bahwa kepertjajaan tadi hanja taehajutr belaka.
Melihat kelemahan-kelemahan bangsa kita sendiri, bangsa jang
terpisah-pisah, miskin dan sederhana sekali persendjataannja, para
tjerdik-pandai merubah taktik perdjuangannja. Kekerasan dengan
sendjata diganti dengan usaha-usaha dengan beroganisasi setjara
modern untuk memperbaiki nasib kita.
Perkumpulan-perkumpulan didirikan dengan maksud-maksud itu.
Marilah kita sebu't dahulu nama-nama perkumpulan jang didirikan
sebelum L926. Mula-mula Budi Utomo (8.U.) pada tahun 1908, lalu
disusul oleh Sjarikat Islam, Nationaal Indische Party, Pasundan; Serikat Sumatera, organisasi-organisasi orang Ambon, Minahasa; Madura, Timor, Partai Komunis Indonesia (P.K.I,), Perkumpulan Politik
Katholiek Djawi, Perserikatan Kaum Kristen, Muhammadijah, Taman
Siswa, ,beberapa perkumpulan Wanita, Buruh, Tani, Pemuda.
Perkumpulan-perkumpulan itu ada jang bertjorak kedaerahan,
ada jang bertjorak keagamaan dan ada djuga jang berdasarkan Sosial-ekonomi. Satu-satunja perkumpulan jang berdasarkan kebangsaan
jang luas hanja Nationaal Indische Party sadja. Asas perkumpulan
ilu ialah Indisch nationalisme. Partai Komunis Indonesia (P.K:I.)
mengobar-ngobarkan peridj uangan menentang kapitatisme j ang rhenj ebabkan adanja pendjadjahan-pendjadjahan didunia ini.
Dengan timbulnja perkumpulan-perkumpulan itu mulailah terasa
lagi kebentjian pada-pendjadjahan. Rasa itu-sernakin nampak setelah
perkumpulan-perkumpulan itu terang-terangan rnendjadi perkumpulan politik, guna menjongsong akan didirikannja Volksraad oleh
Pemerintah untuk rnenina'bobokan bangsa kita.
Untuk menanam rasa tjinta kepada Belanda, djadi djuga kepada Pemerintahnja, dimaksukkanlah kebudajaannja, a.lthans bahasanja, kedalam sekolah-sekolah mulai dari sekolah rendah sampai
kesekolah tinggi. Bahasa Belanda mulai dipergunakan dalam rumah-

s-eh-rngga mungkin djuga ada jang memandang
bahasa Belanda bukan bahasa asing lagi.
Ggrakan-gerakan Jrebudajaan, teristimewa gerakan Taman siswa
berusaha mengembalikan baigsa' kita kepada islinjaPerasaan emoh_ didjad_jah makin lama makin mengchawatirkan
ppndja$ah, Alasal lqqrus 'didapat untuk menumpas gerai<an
alasan itu terdapat djuga.
Pada tahun wzi timbullah dibeberapa tempat, terutama di Djawa dan sumatera pellawana-n-perlawarian jrrrg terkenal deng"an
nama p.emlerontakan Komunis, Banjak orairg -ditangkap, ratuian
o1alrg d.i-Pigqlkan,_dib_uang kedalam sarang malaria. tiiaatin pemerintah +t _digg* ditudjukan kepada setiaf orang ;ang aapat diangspppja berbahaja b.agi kepentingan umuri, jaitu- liepdntini'a" i.pErialisme semata-mata.
sadar-tak gentar melihat tindakan ini. Perkurnpulan. Rakjaj ialg
perkumpulan
jang tak kena pukulan tetap berdiri, terus menajifrn-tan
kewadjibannja masing-masing.
datang kembali ditambah dengan tokoh\ ?emimpin-pemi-mpin
toKoh-baru
jang l"tqh mempersiapkan dirinja sebagai pembela neq?r-a dan rakjat. Pqkumpulan-perkumpulan baru mintSirt, *ete*a9jakan_jang lama. Partaf Nasional Indonesia (P.N.I.) Oiaiiit<an otetr
Karno pada tahun 1927. setelgh Bung Kirno aengan b.b"r"pa
-Borg
kawapil dilangkap glqh Belanda, fartai l{asional tndo"nesia (p.N.i.)
qgndjadi tjerai-berai. Lalu timbullah Partai Indonesia Aan'penOi-

IuPah {atq ne-rslul.anr
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dikan Nasional Indonesia. Jang terachir ini aipimpin ;leh Bu"g
Hatta. serikat Islam memperbcharyi langkahnja mendjadi parta'i
sjar.ikat Islam Indonesia (p.s.I.I.). Djuga p"artai inoonesii ipartinooj
tali
P"ti
.mend.apat. rintangan-rintangan- d--ari Pemerint"tr s.tti"gga
t*t{"j-?
lagi untuk meneruskan perdjuangannja. Achirnja -Fr?"i itu
mati {iusg._ Bekas-bekas ar-rgggtrnjl inenoiritin Gerakaii nafuat Indonesia. selain fgtai-partii- i1u didirikan djuga partai pei'satuan

Indonesia, Partai. R:akiat Indonesia dan persaiuin Bangia tnoonesia
ianglgti berfusi dengan Partai-partai kedaeratran t.p."ti g;di utomo (p.u_), Pasundan, Kaum Betiwi, sjarikat sumateri dan tjirr-tril
ggndjldi Partai Indonesia Raya. Bebeiapa pemimpin paitai-Serikat
Islam Indonesia mend;irikan Partai Ishlm indoneiia a"o n"u"rrp"
pgmip,nin _Partai Serikat Islam Indonesia lainnja mendirikan partai
sjarikat rslam Indonesia (p.s.I.I.), penjedar. Bgri<at tamuarrnjr p.ngrq9r.mmgil+ja, ge,ra\an bdi*uh, tani, *rnit , p.o[uda Oan
lryr-".pT
lain-lain berdjalan.lebih pesat dari dahulu.
- Tjorak Eedaerahan makin lama; makin suram. sumpah pemuda
gada. tanggal 28 oktober 1928 mempunjai pengarutr
besar.
Provinsialisme terdesak mund,ur,
jang
nait
bagi"
oranglsf2"ng
_hanji
terlambat kemadjuan djiwanja. paharn-paham
[ebangjaan riabne-sia nampa{ d.e!s}n megihn5al Dahm hai ini tak boleti kia; iupatan
pengar_uh dari beberapa pemimpin bekas anggota perhimpunanindo_
nesia di negeri Belanda._ I.ngalaman-pengalaman dari perlawanan bersendjata dari abad
ke'19,, sampai dengan perdjgangan- melalui djalan ot{inisrJi
mendorong gerakan Indonesia kearah kebangdaan Ind6nesia dan ke-
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rakjatan. Dua asas'inilah jang mengobar-kobarkan semangat perdjuangan rakjat. Djuga ger,akan keagamaan terutama gerakan Islam

menambah keberanian penganut-penganutnja melawan pendjadjahan.
Sebagian rakjat kita jang telah sadar, tak puas dengan asas kebangsaan Indonesia dan kerakjatan sadja. Kebangsaan jang berlebihlebihan mendjadi chauvinisme. Chauvinisme dapat kesasar mendjadi
facisme dan imperialisme jang mudah menimbulkan keonaran didunia ini. Mereka rnengehendaki kebangsaan, jang disertai dengan rasa
prikemunusiaan atau ke-Tuhanan. Ada jang mengehendaki kehangsaan kemasjarakatan, Iain golongan mengehendaki kebangsaan kerakjatan.
Kerakjatan sadja belum tjukup. Kerakjatan harus dapat mend.jamin keadilan sosial, harus dapat membangun masjarakat sama-rata
sama bahagia.
Pendjadjahan Djepang jang tiga-setengah tahun lamanja, tak
dapat mematikan asas-asas itu. Bahkan diberi bentuk jang njata oleh
Bung Karno me,ndjadi Pantja Sila.
Pandangan jang progresip ini ternjata mendapat pengaruh jang
besar dalam waktu achir pendjadjahan. Piagam Djakarta jang lahir
dua bulan sebelum Indonesia merdeka, didjiwai oleh asas-asas tersebut. Piagam Djakarta inilah jang nanti melahirkan Proklamasi dan
Konstitusi Republik Indonesia.
Saudara Ketua, Pantja Sila lahir pada waktunja menurut kehen'
dak alam dan djaman sesuai dengan kemauan rakjat. Pantja Sila
sudah tahan udji. Andaikan pada waktu clash I dan clash II bukan
Pantja Sila jang mendjadi Dasar Negara kita, akan tetapi umpama'
nja Islam a,tau Komunis, saja tak tahu apa jang akan terdjadi dahulu.

Pantja Sila tjukup kuat untuk menggerakkan rakjat dalam perdju'
angannja guna kepentingan nusa dan bangsanja.
Salah seorang pembitjara jang terhormat dalam Sidang ini, rnenganggap Pantja Sila terlalu banjak silanja. Saudara-saudara itu
mengehendaki sila tunggal sadja, jaitu Islam. Sebenarnja kehendak
Saudara itu sudah terpenuhi dalarn sila jang pertarna, jaitu ke-Tu.
hanan, sedangkan keempat sila lainnja tak ber,tentangan djuga dengan
Islam, bahkan diandjurkan oleh Islam. Akan tetapi, djika memang
sila tunggal itu jang digemari, dapatlah kelima sila itu diperas mendjadi sila tunggal jaitu rnendjadi dasar gotong-rojong jang tjotjok
dengan sifat, ta,biat dan watak bangsa kita. Sebaliknja ada djuga
Pembitjara jang terhormat lainnja, jang menganggap djumlah sila
dalam Pantja Sila itu kurang banjak. Saudara jang terhormat itu

saja peringatkan, bahwa persoalan sekarang ini bukan persoalan perlombaan sila, akan tetapi kita disini bersama'solna mentjari Dasar
negara jang kuat, jang dapat menegakkan negara jang dapat ilt€r.
djamin kebahagian rakjat kita seluruhnja. Guna mentjapai maksud
ini, hanja dasar gotong"rojong sadja jang mendjadi sjarat mutlak,
jang mendjadi conditio sine qua non. Gotong-rojong, perasan dari

Pantja Sila mendjamin adanja persatuan dan kerdjasama bangsa
guna mengedjar kepentingan kita'bersama.
Djika kedua tokoh nasional kita memilih dasar Pantja Sila itu
terang ada maksudnja jang tertentu, maksud untult mendjelamatkan

ryry|p -dAn terang djuga tidak,disebabkan oleh karena kedua,.tokoh
itu
tidak,mengerti, a\s4 agarna Is1am., Maka, oaii itu-seg'"t;-il;bahan
{a!am asas.asas .itr.L akan menimbultan feJuiaran-teiukaian, saAji,
dus ,m.e-ngh?-b1! kemadjuan dji\a tidak renin, dtt-ifi:-F*ii" sird
sudah tahan udji,
-dqpa!-menarigkis segita-Jerarrsan dan, pertiobaan
*erongrongi
kedaulatan [ita, diri ruai dfi d"tipanlTtqt_
t;a srla bukan pah"aln asing. pantja sila sesuai dengan airr"i.
sifat, tubirt
dan watak bangsa kita.
Menilik letak,,.ke-lajaan dan. djumrah penduduknja,
negara kita
inti
aqi
epn
j_g]-rtg,
urr.a,,
d"ii
ifu pantj a
imp-eiiiriiti".
i]?:i{perlu dip_ertaha$rry.r-.Uagai
e..n{j
$lla
asas perdjuangan djuga.
K:tu? tr" gideqg- j?ru rerhormar, itas r."ertip"tan ini
1_1TH?

^^. utjapkan banjak terima kasih.
sa;a
Ketua: Saja persrlakan
hardi.

j*:
lerhormat

Saudara prof-,

Mr

Soe-

Prof- Mr R.A. Soehardi: Sidang Konstituante
dan Saudara
- Ketua

!e$o,nqa], -$ata.1g keterangan" saj a' prda Fer*;d;ga" Umum
Fi9*g-terbuka Konstituante bulan nnei ta-trun ini pernah"saja temukakan bahwa beituk liap-tiap neg?ra merupakan rrisir perdilbffi;;
nasioualPenentuan penting kehidupal. bqngsq dalam kesatuan politik
j"tg-' dinamaka,n, inpg.ary .itu,.- Qnalila tre"naat di;ma[;n frrirt pli:
_lembangal, did_ahului oleh nilailnilai ilan'idee-idee pofitif. atau- sosial
u.mugnja
iang .leseluruhannja merupakan dana lfondsl ------ --- nusion4 iang meliputi
segala iesi k"ehidupan manirsia-.--' "ilri-nirri
Perlu kiranja saja mintakin_p_e$alian chusus atau tekanan pada
nasional, oleh karena hal ini aditah faktor beslisiena.,$eikit pendjelqlqn dalam hub,ungan ini kiranja ada gunanli-'r ,-----Dikalangan sebagiali bangsa $angsa -oisini: dipakai dalam arti
asas kesatuan ng_g?ra atau nasionaliteit-sbegilsel) teidapat
ttiaup
idee-idee 'atau nilai-nilai jang tlillngkungan" oin bl.h
ito
ti,
t6ftgan
ada disangs$an atau' diragu-trg.ut ql
pentingnj
a
ttlnoafi entiin: rj,
-artj 'ataf
namun
atau 'taraf daii nilai-nilai
ittee'-ioee iiu-feririii
-tingkat
pgningklt sebagi.i urnum untuk keseluruhan bangsJ tneiarai Dalam
hal demikian sudah barang tentu bagian atau'nagTa;-b;ii*lain
a"ri
bangs-a_ itu berkeberatan untuk meirerima'aitefitut<infi"""""""'ia
atau idee.idee itu telah termasuk-dana atau fonds nilai i.irsionat
"uri-nilai
Oan
seterusnja untuk diterima sebagai alas atau dasar rcniaupatt't"tt.garaan.
Kalau untuk,alas.kehidupan-bangsa sadja sudah tak dapat diteliTa, denggn send.irinjq t?k puta !apa[ diteririra sebagai Dasai- N.grr"
dalam arti Dasar filsafat {.9+t". Deirgan mempergunikan peitimui"gi?ng saja kemukakan ini kiranja musjawaritr -SiOang fonstituante
}{
ini dapat menghasilkan |qtrutusair jang- memuaskan figit ttt.1nu"rkan) semua golongan disini, chusus iekarang ini untuir hJ**uskan
Dasar (dasar-dasar) Negara Republik Indon6sia.
keseluruhan rakjat Indonesia; ,jang menempati wi.
. . B3hwas_a1ja
j_ang dahulu merupakan wilajah Nederlaiuiscti tnOieatlu uinlqJ"L
dia Belanda, merupatran- satu bangia jang memenuhi :slirat-universit

ft$.
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u4tuk asas kebangsaan atau, nationalteitsbeginsel, bangsa sebagai
asas satuan untuk menjusun negara dalam djaman modern ini, seorangpun dari kita, ja bahkan dari d.unia inteinasional tak ada jrng

menetang
De_ryi\ian pada tanggal 17 Agustus 1g4b terbangun atau, geconstitueerd-lah, Negqra Republik Indonesia dari, atas dan oleh Bangsa
Indonesia. Ini adalah realita atau kenjataan jang tak memerlukan
bukti. seluruh rakjat, seorangpun atapun segolonganpun dari aliran
atau kepertjajaan (agarna)-pun tak ada jang terketjuali, merupakan
baik material maupun pendiri Negara Republik Indonesia.
_
_ Untuk. siapa Saudara Ketua jang terhormat, Negara Repub,Lik
Indonesia itu? Untuk Bangsa Indonesia jang tadi saja katakan merupakan ,bangsa atau natie. Dan negara itu sampai sekarang masih.
Be,lum ada negara lain jang tersusun darj dan qleh Bangsa Indonesia
sedjak Proklamasi 1945 itu, sekarangpun tidak.
Dalam pada. itu dalam kalangan ilmiah afls, pendapat umum
bahwa selama negara itu tidak ditumbangkan (misalnja dengan revolusi) maka ideologi atau dasar filsafatnja.tetap tak berubah. Terang kiranja Saudara Ketua jang terhormat, bahwa bagi Konstituante ini tidak ada soal mernilih antara berbagai-bagai ideologi,
oleh karena negara kita sudah mempunjai.ideologi atau dasar filsafat jang tidak dapat diubah selama negara kita masih tegak berdiri.
Adapun dasar filsafat itu adalah Pantja Sila, terdiri:
Pengakuan ke.Tuh4n?n Jang Maha Esa, Prikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakjatan dan Keadilan Sosial, jang dirumuskan pertarna
kali, walaupun dalam kata-kata jang agak lain, oleh Ir Soekarno, sekarang Paduka Jang Mulia Presiden, sebagai hasil renungan berta"
hun-tahun dan setjara ilmiah, seperti dinjatakan oleh Prof. Notonagoro pada tanggal L9 september 1951 pada upatjara promosi honoris
causa terhadap Dr Ir Soekamo di Univer,sitas Gadjah Mada antara
lain sebagai berikuft

litis, akan tetapi buah hasil perenungan djiwa jang dalam, buah hasil
penjelidikan tjipta jang teratur dan seksama diatas baris pengetahuan

dan pengalaman iang luas jang tidak begitu sadja dapat ditjapai oleh
saban orang".
Saudara Ke,tua, masihkah kiranja dibutuhkan bukti-bukti lagi
jang 'objektif untuk bertahannja Pantja Sila sebagai dasar filsafat
negara kita dengan saja sitirnja disini tadi kwalifikasi ilmiah dari
pendjabat ilmiah seperti Prof. Notonagoro tersebut, j.ang mendasarkan
pendapat selalu pada penjelidikan dan kenjataan. Saja kira tuntutan
pihak jang menolak Pantja Sila sebagai Dasar Negara untuk menambah bukti lagi adalah hanja ditjari-tjari.
Golongan tjerdik pandai jang mempunjai kehormatan duduk dalam Panitia atau Badan Penjelidik usaha Persiapan Ke,merdekaan
L945, ketjuali jang sekarang menolak Pantja sila sebagai Dasar Negara kita, njata jakin akan kebenaran Pantja Sila sebagai nilai nasional Bangsa Indonesia, rnereka sebagai kaum ilmiah konsekwen dalam
tugasnja rygngqbdiJrepada ilmiah dan sebagai penjimpan, pendukung
serta pembimbing, kebudajaan nasional.
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Alasan bahwa waktu itu bukan'saatnja untuk mendiskusikan dan
karenanja ditunda, kiihnja sangat ditjari-tjari. Perlu saja terangkan
kiranja disini bahwa dani pihak kami R6ma Katho,liek tidai< seorangpun
jang dapat penundjukan duduk dalam Badan tersebut.
Saudara Ketua jang terhormat, dari uraian pihak jang menolak
atau tidak mengehendaki Pantja sita sebagai Dasar Negara, terutama
i_anS _dari Ralu pagi, kami tidak dapat melihat kelebihannja Islam
d_ari Pantja Sila, sekalipun dipaparkan serba nonna-normanja chusus.
Karena tidak diadakan bandingan dengan agama-agama lain, sajapun
tidak akan menjatakan effectnja uraian itu terhadap kwaliteif agama-agama lain.
Tidak dapat melihatnja kelebihan itu entah sebabnja, mungkin
karena tidak Islam minded saja atau kurang Islam ilmiah minded
!aja. Dari paparan banjak nama Islam pagi kemarin itu djusteru timbul kechawatiran pada diri saja akan serieusheid daripada djaminandjaminan jang disanggup,kan terhadap pemeluk agama-againa lain.
Dan kechawatiran itu mengingatkan saja kembali pada peristiwa
internasional jang menjangkut hak-hak asasi dan kebebasan dasar
manusia j"itu dalam pemungutan suara dalam General Assembly
united, Nations organization (u.N.o.) mengenai resolusi tentang
Universal Declaration of Human Rights, Negara Islam Saudi Arabia
bungkem tiada memberi suara.
Tidakkah kita harus rneraba-raba dalam kegelapan'tentang nasib
Universal Human Rights itu nanti dalam Negara Indonesia jang berideologi (mempunjai) dasar Islam? Tidaklah ini akan menumbangkan sendi-sendi kehidupan sosial, potitik dan agama. sebab seperti
diketahui Universal Declaration of Human Rights itu luas isinja Didalamnja ,termuat civil, political, sicial, economical dan culturat
rights.
Memang Saudara Ketua jang terhormat, kenjataan praktek peng.
hidupan Islam menundjukkan pertentangan dengan keianggupan-t<es?lggupan djaminan jang didjandjikan. Satu norma jang kemarin
dikemukakan diruang ini pasti akan mengambil political right. Dikatakan kemarin disini; disini Islam harus memimpin negara. Ini berarti
lain-lainnja hanja sebagai jang diperintah, seuagai objek. Djelas
bahwa norma atau dalil itu bertentangan dengan ,,[et algemeen menschelijke" jang universil. Itukah jang rnendjadi isi demokrasi Islam?
Djika itu jang dima'ksud, maka jang sama adalah istilahnja demokrasi,
letapi isinja bertentangan dengan kenjataan. Memang inkontradiksi
dengan pangkalnja jang dikatakan universil
pendapat jang pe,rnah dikemukakan diruang ini
. Tepat memangbahaja
jang
diskriminasi warga-negara dalam negara
_mensinjalir
jang berdasarkan
Islam. Dan banjak norma jang dituang disini meT?ng memberi bahan untuk sikap demikian, Tidak didalam pembandjiran tjgntahajontoh norrna leta,knja redelijkheid dan tahan- udjinja
sesuatu dalil, akan tetapi
penguraian jang sistimatis dan me
'dalam
jang
.bendisrplin
thodis
tidak mengandung pertentangan dan dapat
dengan
kenjataan.
Apalagi mengbn-ai pokok-Dasar Negara
9iferifiir
jang
sebagai prima prinsipa mampu menggerakkan/menrunbuhkan
prinsipa dan seterusnja norma-norma untuk seluruh kehidupan poli.
L2

tik (kenegaraan) sesuatu bangsa jang

dalam djaman modern sekarang
diorganisir da,lam bentuk neg4ra.
Dalam hubungan norrna Islam jang tadi saja sitir ,,Islam harus
memimpin negara," timhul kesan pada dfui kami, bahwa konsepsi
hakekat negara setjara Islam memang lain daripada konsepsi hakekat
negara menurut filsafat golongan Fraksi karni.
Didalam Islam kiranja negara bukan institution jang bebas berdiri sendiri, melainkan merupakan sebuah religious institution. Kalau
halnja demikian, maka berbeda sekalilah konsepsi negara Islam itu
dengan konsepsi golongan kami dan lain-lain golongan jang mengehendaki Pantja Sila sebagai Dasar Negara.
Didalam konsepsi golongan kami negara bukan r'eligious institution melainkan human institution, biasa, jang ruang kerdjanja terletak pada bidang politis-ekonomis jang mendjadi roepingnja (panggilannja) harus mengbrganisirnja sesuai dengan 'Seadilan (Gerechfigheid;. Tugas demikian bukanlah tugas agama. Pandangan ini tidak
berdasarkan dogma melainkan dapat ditjapai setjara berpikir jang
realistis-finalistis; realistis mengingat kenjataan dengan memperhatikan hubungan sebab'akibat, finalistis mengingat tudjuan. Organisasi
agama menurut ethik sosial golongan kami adalah masjaraka! sempurna ter,sendiri jang mempunjai roeping lain daripada roeptng neg4ra.
Apabila halnja demikian Saudara Ketgq ialg terhormat, maka
sebenarnja musjawarah kita ini tak mungkin akan sampai kepada
perpaduan paham, karena pangkalnja tiada bersamaan, melainkaR
dari alam jang berbeda satu dengan jang lain. Tepat kiranja pernjataan.Anggota jang terhormat Saudara Mr Kasman Singodimedjo jang
diberikan diruang ini setjara a prioristis tidak mungkin ada kompromi
antara golongan Islam dan Pantja Sila.
Oleh karena itu Saudara Ketua jang terhorrnat, apab'ila konstate'
ring saja itu benar, bolehlah saja minta pada golongan Islam iang
tidak dapat menerima Pantja Sila untuk menindjau kembali sikapnja
dengan berpangkal pada jang universil ,,het a'lgemeen menschelijke"
dengan tidak selalu langsung dibawah o,diktat" sesuatu iang Saudarasaudara dapat dibawah signatuur ,,wahju", jaitu norma-norma Kitab

Sutji

Saudara.

Kalau golongan kami dapat rnempertanggung-djawabkan kepada
Jang Maha Esa penerimaan Pantja Sila sebagai Dasar Negara, kira'
nja Saudara-saudara golongan Islam djuga dapat. Kalau Saudara
mengenai responsibility golongan kami itu menganggap menjalahi
kebenaran, Saudara sendir,i akan menjalahi norma agarna sendiri, jang
menjatakan bahwa agama golongan kami adalah sutji. Lagipula Saudara akan dipersalahkan terhadap pelanggaran zirk" karena Tuhan
kepada siapa kami bertanggung-djawab itu dan iang menerimanja
setjara beres tidak bisa lain daripada Tuhan iang Saudara maksud
pula.

Ditanjakan disini dalam ruangan ini: Apa keunggulannja atau
kelebihannja Pantja Sila dari Islam? Oleh beberapa pihak telah di'
djawab pertanjaan ltu. Saja hanja ingin menambah sedikit jang ba'
rangkali dapat mendjadi lebih terang dan mejakinkan.
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Dalam Pan_tjp {i'tr sila pertama dirumuskan: pengakuan ke.
Tuhanan Jang Maha Esa. Kebanjakan dalam uraian-uraian disini ntaugur-r diluar geqyn_g ini hanja diutjapkan sebagian sadja, jaitu ke
Tufgan Jang Maha E:.a, tentunja 9_*g"n maksud tertentu, misamia
untuk rsegera m9ryb9ri arti pada sila
pertama sama dengan'agarna.
Jang demikian ini lalu segera menimbulkan asosiasi-konttusiJ Sita
itu. kosong tidak berisi.
saudara Ketua jang terhormat, pengutaraan sila pertama setjara
tiada lengl_ap itu krirang tenar,.sebib tiaat sesuai disar,pit<iran"pe
rumusan sila itu sebagai norrna prinsipa. Menurut pendapit kami iasila pertama itu jang primer hendak dirumusktrri buFan ke.
Ery
T\rhanannja Jang- .tte!" gsa metainkan perbuatan manusia,' djadi
human act atau aktivitet dalam salah satu-hubungan moral diaaiam
lgas, jaitu hubungan manusia d-engari Tuhan penl_"19n ethik
tjipta semesta. Perbuatan pengakuan ifulah jang mdnurut pendapat
saja bernilai'_tgt+ dariliada mi"satnja perbuatan Islam jatrg terirti
penJerah, gl{iud, overgave sudjud, ovtrgave Islam itu-adilah perlo+Fp posfiritrr -darip3da pengakuag. Tidak mengakui kekuaiaan
dari jang dihadapi,
tidak'mungliin ada overgave, tidlk mungkin ada
lslam:'Dan mau tidaknja rnengakui adalah wenang piuh iranusia,
bdi'dfSar kebilbasannja sebagai sifat bawaan.
unsur {ebelagan ioipui eiusatada, brik dlgolongan kami maupun digolonlan Lslam. rKaienarija- pensiiatan noina-ndrma Islam se
bagai disini diutjapkan oleh terulama Anggota jang terhormaf Sroo"rt
Mr Kasman,f i"gq$*edj o d engan semanglT j rnb m-enj ara-nj ala:,,harus,
larus, w_1dji!]', kiianj a perlu direlatifkan. rbr&anj a,,bestianbialtreid
dan'realisasif' sesuatu normen stelsel (susunan norma;norma seperti
pula agama) adalah bila jang berdangkuian mengakui. Demikian kami
mentaati norma-norln agama Katholiek, karena- saja mengakui kuasa
Tuhan Jang Matra Esa, demikian saudira-saudara digolo"ngan Islam
mentaati Rorma-norma' agama Islam oleh karena Saudaia-saudara
mengakui kekuasaan Tuhan Jang Maha Esa.
Pe1.!impang.?n i?lg mendorong mengakui dapat bermatjam-ma_tlamr sebagian mungkin karena takut sanksi jang komplement-er pa4a
tiap-tiap norrnar-selagl?n lain mungkin karena hisil pelenungan tjipta
teratiir, djadi dengan kejakinan, sebagian liin tagi -mungidn
lrttg
karena sih ruhan 3tau_-{?hju 'atau gaib, atau setjara pertimbangan
kedua atau ketiga berdjalin.
'kui Didalam lingkuqgan-fingkungan orang-orang jang telah mengaitu norma-no1ma tiap-tiai'agailra akhn fierurri Jepe"nuhn:a asill,?"
ti4k menjal{i tertib dan kebahagiaal umum sebagai tudjuan daripaqa negara. Teltib itu dirangkakan oleh norma-nodra dari Undang-

j*g

,.

j_*g !-erpeltjarkan dari primum prinsipium keadila-n
jang ada pada sila kelima
Keadilan Sosial.
Dengan demikian tidak akan mengemukakan konsepsi hubungan
antara.agalna_jang satu. dengan jang lain, sebagai perlindungan dan
iang diperlindgtgj:_ sehihgga bangunan hukum Islain jang b6rnorma
aman itq,{apat d'ilikwitlasi, karena overbodig. fiap-tiaf ag-ama adalah
dewasa, tidak membutuhkan perlindungan dari jr?ts tiin.undang- orgagk
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. Diirya da4l kami tentang,adanja titik pangkal
siqium
bersamaan
goiongan

jang primum prinantara
tani'i aaii:safioaia-iauoara
ialg_
golqngan Islam dqprl dibenarken, ,se-dang sila pertama pmeakuin
ke-Tuhanan Jang Maha' Esa jang :uimp[cEeren de bestaatrtiiit.iO'l
semya agama, !ry+a dapaf kiranla ,saudara-s" -i iorong"o
$p
Islam_ melepa-ska! tuntutannja untuk mendjadikan Islam r.u?e.i-il":
sar Negara kiQ. Dan oleh karena 4 sila lainirla, jaitu PrikemanjiJiaa",
Keb-angsaan, Kerakjgtan dan Keadilan. sosiat' ielah oapat- pila
d:
ngakuan adanja g?trT ag?rya_Isram, maka pqsti setiiruti tF*f:,
Sila dapat djuga diterima oleh Saudara-saudara'dari gotongan Jslarii.

Islam adalah sebuah religious institution, masl! dapat d;ttd;""gha]qng! penerimaa" l?qlr_'sila itu. Mud:ah-mudahai kesan i":i ifii
l?_tahr hal mana berar,ti tiada lagi halangan untuk peoerirnaan eantja
Sila.

Akan tetapi apabila menurut pandangan Islam negara itu me-saja o.rwi:i
lupa_kan sebuah religious -institutioh, maka disamping
kembali_paga uraian saja diatqs_J_ang mequndjuttcafi p8rt.itr"sattni,
de,ngan universal fuhdamental Human rights, ingin', saja tamnTiii.dn
sekarang,'bahwa konsepsi negara demikia-n tit< s6suai O.tiu#ngan)
dengan.adjaran ag:lma jang gorongan Islar4 djuga njaiakan r.nibai
agama'jang sutji.

Adjaran ini'pagi kemarin djuga tblafi dikemukakan oleh sauiang terhormat peiirlitiara dari Fraksi Partai t<ttstei
4"{" Anggota
(Parkindo)
Indonesia
{eps-an_ disepu!_klnnja' pasalnj a, dari surat sutj i,
iang pokok isinja adalah bahwa l.ark ngriari maufun organisasi igii
ma .masing-masing adalah organisasi jang berdiri seniiri sebalai
maljarakat ian_g .sempurna, ,masing-masng mempunjai tugas ain
:
tudjuan tersendiri.
Apabila'kebeharan adjaran ini didiskreditkan, malia Islam akan
inkosekwen terhadap _qerglaJaannja (normanja) tentang kezutjian daii
3gama karyi, sajl jakin Fqh*r inkonsekweirsi ini tidak akan diperbuat oleh,Islarn. Dan oleh karena dalam ruangan ini berulang.ulajnt
dinjatakan oleh'tokoh-tokoh'Islam bahwa Islam tidek akan frematl
sakan pen_dapatnja, ryak1-.saja memberanikan diri untuk minta pada
golongan fslary sqpaja. tidak
.menuntutkan direalisasikannja koniepsi
negara, sebagai, religious'institution. perhatikan kenjataannja, bahwa
p.ap? proklamasi Nggara Republik Indonesia sampai saat irii tstam
tidak mempunj_ai nilai jang tingkatnia mernenuhi sjarat
-dan untuk termanilai
nasional
dalam
rangka,konsepsi
nilai-nilai naryk leblSai_
sional (fonds nasional) -seperti saja-maksudkin dalam per.mulaan
Pemandangan Umum saja ini.
tid+ a\an -putug harapjrn
. saja
-Sajaakan'perkenan permintaan saja
sangat
berscheiden
diatas.
pertjaja atas lielapangan datia
J_angsaudara-saudara golongan Islam untuk bchiirija menerimi pula pantja
sila sebagai Dasar Negara.
saudara r.!ry iang terhormat, saja merasa tidak perLu membahas sila kedua Prikema:rusiaan, ketiga Kebangsaan,.kebmpat Kerakjata! dan kelima Keadilan sosiatr, -karena rlnlat'Anggtita-anggota
pembitjara,terdahulu' telah mengadjukan bahair-bahari-argumJritasi

_
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jang berharga untuk diterimanja sila-sila itu bersama-sama dengan
sila pertama sebagai Dasar Negara. Hanja inginlah saja mengulangl,
bahwa kesemuanja sila itu masing-masing merupakan primum prinsipium jang bergaja memantjarkan prinsipa dan seterusnjr norrrrl
konkrit baik dalam pasal-pasal Undang-undang Dasar maupun dalam
organik. Norma konkrit itu sekarang
telah ada dan
Undang-undang
-akan
-baik
tertambah, asalkan orang berkemauan
untuk memasih
neliti didalam tata-hukum Negara kita sekarang, Sau'dara akan mendjawab baru sedikit.
,Sebaliknja saja akan berkata: Kebaikan tidak terletak hanja pada
kwantiteil Memang Saudara jang terhormat, kalau diinveitarisasi
perundang-undangan kita sebagai uitwerhin$ dari Pantja Sila dan/
atau pasal-pasal dari Undang-undang Dasar Sementara dan lalu dibanding dengan ajat-ajat dari Quran dan lladits golongan Islam,
harus diakui tak seberapa.
Tetapi kalau dibanding usianja negara kita dengan usia Islam,
maka oordeelnja akan terpaksa lain" naar verhouding tentu lebih
baik dan bernilai. Apalagi kalau diingat bahwa perundang-undangan
kita itu kita buat sendiri dan tidak geimporteerd.
Sebenarnja inventarisasi diatas itu baru mengenai jang positif
sadja, belum jang tentang hukum jang tidak tertulis, hukum adat
Indone'sia dan adat tata-tjara, jang bagi jang berkehendak baik dan
maupun melihat berdjumlah tak kenal batas angka jang dari kesemuanja menjinar keluar kelima prima prinsipa Pantja Sila itu.
Mengenai tata-hukum ini masih dapat dipan'djang-lebarkan Saudara Ketua jang terhormat, tetapi saja pandang keterangan saja
ini sebagai tambahan mengenai hal ini dari pihak-pihak jang menjetudjui Pantja Sila sudah tjukup untuk memberi nilai. sekurang-kurangnja tjukup naa,r verhouding pada tata-hukum itu dalam hubungan
uitwerking daripada Pantja Sila dan pasal-pasal Undang-undang Dasar Sementara.
Achirnja terhadap pandangan jang hendaA memakai Sosial-Ekonomis sebagai Dasar Negara saja ingin menjatakan bahwa pandangan
itu trrenurut pendapat Fraksi kami tak dapat dibenarkan karena,
selain daripada itu alasan-alasan jang saja kemukakan diatas, djuga
atas alasan jang berikut: Pandangan ini mendasarl;an geestelijke
indiologien itu pada kebendaan jang njata bertentangan dengan adat
manusia.

Djusteru faktor-faktor ekonomis itulah jang mendjadi objek
peladangan manusia dengan tubuh dan kedjiwaannja dan tidak sebaliknja faktor-faktor ekonomi meladang psyche manusia. Manusia
berorganisasi dalam Negara maupun membentuk ideologi dengan perlengkap^an djiwanja jang memimpin dan memberi bentuk pada gaja
tubuhnja jang aktif dieffekkan pada barang-barang kebendaan faktor
ekonomis.
Memang dalam kehidupan politis-ekonomis tampak tiada djarang
manifestasi-manifestasi kekuatan dan kekuasaan, tetapi hal itu ada
fakta-fakta belaka jang berubah-ubah. Adalah suatu kesesatan untuk mehgidentifikasi manifestasi kekuasaan itu .dengan kuasa negara.
Fakta historis jang lebih tak mungkin rnerupakan essensialia-essistensi
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negara. Djusteru negara bertugas untuk me,mbawa tertib pada hubungan-hubungan sosial-Ekonomis itu dengan norma-normanja jang
t_erumus rapi berasalkan kelima prima prinsipa Pantja sila, chusui
dari sila jang kelima Keadilan Sosial.
Demikian Saudara Ketua jang terhormat pendirian Fraksi Katholiek terhadap materi jang sekarang mendjadi atjara itu.
Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan jang terhormat Saudara Zainal Abidin

Ahmad

Zainal Abidin Ahmad: Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara Ketua jang terhormat, idjinkanlah saja s,ewaktu memasuki gerbang pertama dari atjara jang terpenting didalam Konstituante ini, m'enggunakan se,patah utjapan jang pernah dilahirkan oleh
seorang politikus jang ulung dari Inggeris jang bernama Gladstone,
pada waktu dia menjambut Konstitusi Amerika Serikat jang dianggap oleh dunia sekarang sebagai Undang-undang Dasar tertutis jang
pertama didunia, jang bunjinja: "The most wonderful work ever
struck of a given time by the brain and purpose of man" (suatu hasil
pekerdjaan jang sangat mengagumkan dan jang pernah ditjetuskan
pada suatu saat jang berbahagia oleh hikmat ketj,erdasan dan tu-

djuan manusia).
Alangkah besar artinja utjapan itu diperingati pada hari-hari
permulaan kita membitjarakan materi Undang-undang Dasar kita,
sebagai suatu harapan jang mendjulang tinggi, jang kita mohonkan
keharibaan Jang Maha Kuasa, moga-moga pembahasan dan pentjurahan pendapa't-pendapat mendjelmakan sua,tu hasil jang sungguhsungguh mengagumkan. Moga-moga kita jang berkumpul ini, jang
datang kemari dari daerahnja masing-masing dengan membawa tanggung-djawab jang sangat besar dari milliunan rakjat Indonesia jang
kita wakili, moga-moga kita dengan berkat hikmat ketjerdasan dan
tudjuan manusia jang luhur dan mulia mendjadi manusia-manusia
berdjasa jang meletakkan sendi-sendi dasar jang sungguh-sungguh
sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia pada chususnja dan
sesuai dengan moral kemanusiaan jang tinggi.
Maka alangkah 'tertariknja saja mengikuti pidato Saudara Ketua Mr Wilopo jang saja hormati pada waktu memperingati genapnja
satu tahun Konstituante ini, jang kebetulan bertepatan pula dengan
hari pertama pembahasan atjara Dasar Negara jang kita hadapi sekarang, jang mengingatkan kita kembali kepada beratnja tanggungdjawab kita dan luhurnja pekerdjaan jang kita hadapi sekarang ini.
Beliau mengingatkan segenap kita para Anggota Konstituanfe ini akan
pasal 134 Undang-undang Dasar Sementara kita dan kemudian dihubungkannja dengan pasal 137 rjat 3, jang menegaskan bahwa ditangan Konstituantelah terletaknja putusan jang terachir membuat
rantjangan dan kemudian m,enerima suatu Undang-undang Dasar.
Djika putusan jang terachir itu sudah ter,tjapai, tinggallah lagi kewadjibaL Pemerintah untuk mensahkan dan mengumumkan Undang-

undang Dasar

itu dengan keluhuran.
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fetapi sebaiit<nja, alangkah iretjewanja saja pada hari jang bersamaan itu, saja mendengar pula pidato dari sahabat seanggota jang
saja tjintai, Saudara Suwirjo jang didalam pidatonja seolah-olah
meremehkan pekerdjaan Konstituante ini, d'engan menjebutkan bah-

wa semuanja sudah ada: Dasar Negara sudah ada ialah Pantja Sila,
Bendera sudah ada ialah Merah Putih, Lambang sudah ada, Lagu
sudah ada, Bahasa sudah ada dan sebagainja. Oleh sebab itu, teri,rnalah
sadja semuanja itu dan pekerdjaannja kita selesai. Kemudian dengan
tandas beliau mengatakan, bahwa ,,djika Dasar Negara diubah, tidak
lagi Pantja Sila jang didjadikan Dasar Negara, maka akan membahajakan keselamatan negara dan bangsa".
Bahkan lebih djauh lagi sahabat saja jang tertjinta itu mendorongkan pula, bahwa Pantja Sila telah digunakan oleh peradjurit,
anggota-anggota kepolisian dan pegawai-pegawai negeri untuk bersumpah setia. Sebab itu, terimalah dia mendjadi Dasar Negara, sehingga tinggal pekerdjaan Konstituante ini hanja memperbaikinja
disana sini, menjisipnja dimana jang kurang.
Saudara Ketua jang terhormat, sungguh sangat saja sajangkan
keluarnja utjapan jang sedemikian, pada saat-saat pertama kita memasuki pintu ge'rbang persoalan-persoalan Undang-undang Dasar
kita. Dikeluarkan pada waktu masing+nasing kita sedang bersiapsiap hendak menjumbangkan segenap pikiran, pendapat dan tjita-tjita
besar jang terkandung didalam kalbu dan sanubari Bangsa Indonesia
jang 82 milliun itu. Kalau hanja untuk memperbaikinja disana-sini dan
menjisip dimana jang kurang, barangkali kuranglah tepat kalau pekerdjaan jang sedemikian diserahkan kepada suatu badan jang tertinggi didalam negara seperti Konstituante ini. Agaknja adalah lebih
tepat, kalau pekerdjaan demikian diserahkan kepada Madjelis Perubahan Undang-undang Dasar jang tersebut dalam pasal-pasal L40
dan L41- Undang-undang .Dasar Sementara. Dan djika ini jang dimaksud oleh Saudara Suwirjo jang terhormat, maka beliau sudah
ketinggalan kereta api.
Dengan sangat menj,esal sekali, buat kali ini saja terpaksa melahirkan tidak setudju terhadap pidato sahabat jang saja tjintai
Sau-perkataan
dara Suwirjo. Terutama saja sangat keberatan, ileriakaian
,,membahajakan keselamatan negara", dengan menghubung-hubungkannja kepada ,,sumpah setia peradjurit, anggota kepolisian dan
pegawai negeri". Tidaklah dapat saja memberi nama niat apakah jang
terkandung dibe'lakang utjapan-utjapan itu, pada waktu kita baru
sadja hendak membahas setjara bebas merdeka dan dengan mendalam akan Dasar Negara ini.
Saja pertjaja Saudara Ketua, bahwa para Anggota Konstituante
jang terhormat sesuai dengan tanggung-djawabnja jang amat besar,
tanggung-djawab terhadap nasib negara dan nasib bangsa dibelakang
hari, bahwa kita tjukup mempunjai keberanian moral untuk mene.
ruskan tugas kewadjiban kita. Marilah dengan hati terbuka kita bermusjawarah, saling melahirkan pendapatnja masing-masing dengan
tidak ada tekanan dan terlepas dari perasaan ragu-ragu dan waswas."
Kita melakukan konfrontasi untuk rnentjapai ,,toleransi", sebagai kata
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Anggota jang terhormat Suadara Mohamad Natsir didalam pidatonja
pada rnalam Rabu jang lalu.
Saudara Ketua jang terhormat, beberapa waktu sebelum sidang
kita ini dibuka, Paduka Jang Mulia Presiden Soekarno telah berusaha
dengan sungguh-sungguh mempropagandakan Pantja SiIa sebagai
Dasar Negara. Didalam setiap perdjalanan kedaerah-daerah jang sangat banjak sekali beliau lakukan diwaktu jang achir-achir ini, bahkan
pada tiap-tiap kali kesempatan, Paduka Jang Mulia Presiden selalu
membitjarakan soal Pantja Sila sebagai Dasar Negara irii. Mulai dari
Istana Negara di Ibu Kota Republik Indonesia sarnpai kedaerah-daerah jang-djauh, kep,ulau-pulau Nusa Tenggara, ke Maluku dan ke
Sulawesi,- ke Kalimantan dan ke Sumatera Utara, senantiasa Pantja
Sila tidak lepasnja dari pidato-pidato beliau.
Sesungguhnja Konstituante mestinja merasa bangga, bahwa su:
atu persoalan jang begitu beratnja diperbintjangkan didalam sidang
kita ini, sudah didahului oleh Kepada Negara dengan usaha iang
bersungguh-sungguh untuk menjampaikannja kepada rakjat didaerahdaerah. Seolaholah 'beliau me'mbantu meringankan pekerdjaan kita
jang maha berat didalam ruangan ini, sedangkan beliau tidak usah
menghadapi perdebatan atau bandingan dari para pendengarnja.
Djika memang demikian halnja, timbullah pertanjaan: Buat apa
lagi sebetulnja kita berkumpul disini, sedang semua pekerdjaoil sudah diselesaikan oleh Paduka Jang Mulia Presiden dengan pidatopidato beliau dimana-mana. Sesuai dengan andjuran sahabat karib
jang sangat saja tjintai diatas, apakah sudah datang saatnja kita berkata: ,,Terima sadjalah itu, terimalah Pantja Sila sebagai Dasar Ne'
gara, kemudian masing-masing kita boleh pulang kedaerahnja masing'
masing, mendjumpai anak dan isteri masing-masing. Dengan demikian,
uang negara dapat pula dihemat, tidak perlu dihamburkan untuk
membia;ai rapat-rapat Konstituante ini jang sangat mahal ini".
Sjukurtah Saudara Ketua, tidak ada diantara kita para Anggota
Konstituante jang berhati lemah dan berdjiwa ketjil seperti demikian. Sjukurtah, kita masih mempunjai ,,kewadjiban moral" sesuai
dengan tanggungdjawab kita jang besar, untuk meneruskan tugas
kewadji,ban kita jang maha berat ini. Sjukurlah, kita masih tjukup
keberanian untuk melahirkan pendapat, untuk bermusjawarah. Sebagai seorang Wakil Rakjat jang tahu harga diri dan rnempunjai rasa
tanggung-djawab, masing-masing kita bersed'ia untuk mengemukakan
pandangan hidup jang dijakininja. Dan sjukurlah, :masih ada dikalangan kita orang-orang jang berani mengatakan ,,barang jang hak"
walaupun akan diterima pahit, sebagai jang pernah diadjarkan Nab,i
Muhammad sallallahu'ala,ihi wasallam.

-
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Sjukurlah masing-masing kita menjadari dengan sedalam-dalamnja bahwa selama L2 tahun merdeka ini negara kita barulah Ingmpunjai Undapg-undang Dasar iang bersifat sementara, mulai dari Un19

dgSs;undang Dasar sementara tahun 1945, jang sering kita namakan
,,undang-undang _Dasar proklamasi". kemuhiail unding-undang Da.
sar Sementara t*up 194_9. jang_kita namakan ,,Konstitusi Rep"ubtik
Indonesia serikat" dan achirnjf undang-undang iahun 1gb0
Sang tita
narnakan ,,undang-u-ndang Dasar sembntara', jang berlakri
simpai
sekarang ini. Dan kita sadari puq, bahwa adalah iuatu kewadjiban
luhur atas kita untuk membuat suatu undang-undang Dasat
baru jang tglap, jang akan dipakai buat masa jang lama.
Dan achirnja sjukurlah saudara Ketua, bahwi kita para Anggota Konstituante
.mempunjai tjita-tjita besar dan kemau'an besai,
s3.pajq dapat_ meTj.usun s,uatu _undang-undang Dasar, jang sebagai

j*s

dikatakan oleh politikus ulung-Inggeris jang sfja sebuit<"an laaa p"ermulaan tadi "the most wonderful work", suatu undang-undang Disar
jang merupakan hasil pekerdjaan jang sangat mengigumkai.

1.

Dasar Negara sebagai rumusan.

saudara Ke'tua jmg terhormat,_ saja memperhatikan dengan
hemat tjermat_persoalan jang kita hadapi-sekaran!, ialah soal ,,Da"sar
{egara",_ sesudah Konstituante ini membit;arakanioal-soal,,wi'laiah',
dan ,,Bahasa". $ja_ bertanja dihati saja; apakah artinja ,,iiasar"Negara" jung
-kita hadapi sekaralg, sgbagai suatu ,,rumisan" jang di.
masukkan didalam
Undang-undang Dasar, ataukah dia sebagii suatu
,,ideologi"?
.Keduanja me-mpunjai bidang-bidang jang berlainan dan mernpunjai
pula. p-gmbitiqT.nnj? sendiri-sendiri.-Apakah jang pertama
jaTg.nenal, iaitu. membitjarqk4 Dasar Negara sebagai rumirsin, ataukah jang l.gdq" j"og-benar, ialah_D_afar Negara sebigai idelogi? Ataukah mungkin kedua-duanja benar ? Djika meirperhatilian uruta"n-urutan
pembitjaragn jgns.disampaikan oleh Panitia Persiapan Konstitusi (p.
1.5.) kepada -ti9.jr."g srgdqh kita_amandir pada ,rninggu jang lewit,
iaitp s_oal-s_oal wilajah, Bahasa, .Dasar Nefar4 Hakrfrak" Afisi Manusia dan Bentuk Negara, sesudah kita huFungkan pula bahwa soal
D-.asar
Nggara itynaniqlalir satu daripada a9 buah soai-soal jang harus
dimasukkan kedah.* u4lng-undang Dasar, dapailah aiartiuii bahwa Dasar Negara j-rng kita
-bi.tjarakan sekaran!, ialah mengenai rumusannja, bukanlah sebagai
ideologi jang sangat luas lapingannja
itu.

Tetapi kalau saja memperhatikan pembitjaraan-pembitiaraan
para 4lggota jang^telah -diu,tjap_kan didaiarn pemandf,ngan utnu*
semendjak- qetang senin jang
Dasar Negaia jang
di_Ialu,
o
maksud ialah Dasar Negara sebagai lgna_njq
ideotogi.
Piit<a demikian halnja, maka kedua-duanja itu adalah benar.
pgbq!- i-tu, qaiq ak-an mentjoba membitjarakan soal Dasar Negara
ini didalam kedua lapangan itu, baik sebagai rumusan, ataupun sebagai ideologi.
saudara Ketua jang _lgrlrorm3t, _ djika saja menindjau Dasar
Nggqq sebagai rumusan- d"idata,m l]1dang-und.itg Dasai;.-ilata nagi
saja tidak nampak suatu alasan apa djuapun untuk-memrdnait<an pendapat jang mengatakan bahwa Dasar Negara jang terpakai sampai
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sekarang ialah ,,Pantja Sila". Tidak sepatahpun Undang-undang Dasar
kita dimasa jang lampau, baik Undang-undang Dasar Proklamasi,
maupun Konstitusi Republik Indonesia Serikat ataupun Undang-undang Dasar Sementara jang kita pakai sekarang ini, jang memuat
suatu rumusan iang berbunji bahwa Dasar Negara Republik Indonesia
ialah Pantja Sila. Tidak ada rumusan itu didalam Mukaddimah dan

tidak pula didalam salah satu pasalnja jang ada.
Dipandang dari sudut ,,rumusan", maka tidak ada satupun dari
tiga matJam pendapat jang dikemukakan didalam Panitia Persiapan
Konstitusi (P.P.K.), jang berhak mengatakan bahwa Dasar Negara

jang dimadjukannja sudah a:da didala,m Undang-undang Dasar. Baik
Dasar Negara ,,Sosial-Ekonomi", ataupun Dasar Negara ,,Islam"
maupun Dasar Negara ,,Pantja Sila", ketiganja sama nasibnja, samasama tidak tertulis didalam Undang-undang Dasar kita rlimasa jang
lampau. Sebab itu, ketiganja harus dipandang barang baru jang harus
dimaksukkan didalam Undang-undang Dasar jang akan datang dan
tidak satupun jang boleh membanggakan diri bahwa dia harus mendapat prioritet lebih daripada jang lainnja.
Saudara Ketua jang tern-ormat, adapun rumusan jang tertulis
didalam Undang-undang Dasar ialah: Negara berdasar atas ke-Tuhanan jang Maha Esa,
Begitu rumusan jang ter,tulis didalam Undang-undang Dasar
Sementara, tahun Lg45 pasal 29 ajat (t ), begitu pula jang tertulis dalam Konstitusi tahun 1949 pasal 4l ajat (1) dan begitu djuga termuat
dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 pasal 43 ajat (1).
Sekarang saja bertanja: Dengan alasan apakah orang mengatakan
bahwa Dasar Negara kita selama ini adalah Pantja Sila. Padahal pasal
jang kita sebutkan dari ketiga Undang-undang Dasar kita dimasa
jang lampau, ialah ke-Tuhanan jang Maha Esa. Apakah alasannja
maka kita mengatakan bahwa Dasar ke-Tuhanan jang Mau-a Esa ada.
lah Dasar Pantja Sila dan tidak boleh dikatakan bahwa dia itu adalah
Dasar Islam? Bagaimanapun diuga sederhananja orang berpikir, tentu
dia akan berpendapat bahwa ke-Tuhanan jang Maha Esa pasti leb{h
masuk akal dimasukkan kedalam Dasar.Islam, daripada dirnasukkan
kedalam Dasar Pantja Sila, walaupun dalarn e-entuk seminimum-minimumnja.

Mungkin pula Saudara.Ketua, didalam menilai rumusan ke-Tuhanan Jang Maha Esa, kita terpaksa mengikuti sebentar paham sebagai jang dikemukakan oleh Frof. Supomo didalam menafsirkan
pasal 43 ini, bah:wa ,,ajat (1) mengulangi apa jang dimuat didalam
Mukaddimah".
Saja mentjoba membatja berkali-kali rumusan Mukaddimah Undang-undang Dasar, satu demi satu dari ketiga Undang-undang Dasar
kita. Maka tidak satupun jang memuat rumusan ,,Pantja Sila" seba.
gai suatu perkataan jang tertulis.
Adapun jang tertulis didalam Mukaddimah, ialah diantaranja:
,tf,aka demi ini kami menjusun kemerdekaan kami itu dalam suatu
piagam Negara jang berbentuk republik-kesatuan, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Prikemanusiaan, Kebangsaan,
Kerakjatan dan Keadilan Sosial .,!,.,.
.,.,".
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. Barangkali inilah alasan jang paling kuat, maka orang berkeras
kepala q_ntuk mengatakan bahwi pantjl sila sebagai Dasir Negara
sudah dimuat didalam Undang-undang Dasar. T6tapi, sekali -lagi
s.audara Ketua, saja harus mengatakan bahwa serag-ai ;,ru*usan;;,
tidak sepatahpun perkataan Pantja sila dimuat didalamnji.
Diika kita hendak bertahan mengatakan bahwa kelima dasar
j"tlg dimuat_didalam Mukaddimah itu aoatatr isi pantja sila, maka
bukanlah golongan-golongan jang memadjukan Dasar-hasar Negara
jang lainnja dapat mengatakan, bahwa kelirna dasar itu bukanlah
mendjadi _monopolinja Pantja sila, tetapi Dasar Negara jang kami
perdju_angkan_mentjakup pula akan kelima dasar itu. Mereka iang
memadjukan Dasar Negara Islam, berhak pula mengatakan demikiai
dan mereka jang memadjukan Dasar Negara ,,sosial-Ekonomi" berhak pula mengatakan demikian.
Sebab itu, dipandang dari Dasar Negara sebagai ru_musan, tidaklah ada sebuah dasarpun dari ketiga dasar iang sudah dimadiukan
didalam Panitia Persiapan Konstitusi (P.P.K.) menganggap dirinja
sudah dimuat didalam undang-undang Dasar dan tidak - puta dap'it
mengatakan, bahwa Dasar Ne[ara j"tig dimadjukannja
-12adalah dasar
dipakai
undang-undang
Dasaf
selama merdeka
tahun ini.
iang
Adapun rumusan jang dimuat didalam undang-undang Dasar
kita dimasa .iang lampau, tidak lebih dan tidak kurang ialah-,,ke-Tuhanan Jang Maha Esa." Rumusan jang lain dari demikian, baik Dasar
Pantja sila ataupun Dasar Islam maupun Dasar Negara so{.ggr
s-ial-Ekonomi, adalah rumusan baru jang sama haknja untuk diperdjuangkan untuk dimasukkan kedalam undang-undang Dasar jbng

baru.
Mengenai dasar ,,ke-Tuhanan Jang Maha Esa", tidaklah ada suara-bertingkah jang kita dengar, ketjuali dari Partai Komunis Indo,
nesia (P.K.I.) jang ingin merubahnja dengan rumusan ,,Kebebasan
ber.asgmq''. ulgl ini telah dikemukakan oleh Anggota jing terhorp1!. saudara Njoto didalam rapat Panitia persiapin rbnsTitusi (p.
l.r;1. Didalam ha! ini saja pudjikan saudara Niotb, sebagai seorang
l_3ttg radikal konsekwen mempertahankan pendiriannja, seJuai dengan
Komunis seluruh {unja. selangkah lagi dia sampailih kepada penoi-

rian Kornunis Rusi_a jang memuat didalam unding-undarig Daiarnja
pasal
}z4_jryg berbunji: Freedom of religious woiship and freedom
of anti-religious propaganda is recognized for atl citizeirs" (Kebebasan
beragama dan kebebasan propaganda anti agama diakui untuk seluruh penduduk).
Adalah hak jang penuh bagi Saudara Njoto jang terhormat unt_qk madju selangkah lagi, supaja betul tjotjok dengan pendirian jang
dianut oleh Komunis Rusia. saudara Kqtua jang terhormat, saudara saja jang tertjinta suyltio m-eggqdlak kita supaja didalam membitjarakan -basaf Negara
djanganla{ kila mele,paskan_ dliwa proklamasi tg4s. Adjakan irttg
sympatik itu, haruslah mendafat perhatian dari kita selialian. Dan
didalam membitjarakan ProklamasJ Lg4s, orang tua jang saja hormati Anggota jang terhormat Nur Sutan' Iskantar mbmferirigatkan
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saja kepada pidato Bung Hatta didalam Musjawarah Nasional jang
baru lalu.
Adjakan ,dan peringatan itu saja terima sepenuhnja. Sebagai
seorang jang menghadiri sidang Musjawarah Nasional dan jang mendengar dengan telinga sendiri akan utjapan Bung Hatta jang dimaksudkan itu, djadi bukan hanja dengan mernbatja dari surat-surat kabar sadja atau dari jang lainnja, maka saja dapat mengatakan dengan
tegas sebagai berikut:
Bung Hatta menegaskan bahwa kalau hendak mentjari latar belakang dari Proklamasi t7 Agustus L945, kita harus mentjarinja
didalam Piagam Djakarta jang bertanggal Z2 Djuni 1945. Adapun
dikemudian hari Panitia Penjusun Undang-undang Dasar membuang
sebahagian isinja dan tidak dimasukkan kedalarn Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara tahun L945, maka itu adalah soal lain
jang harus dipertanggung-djawabkan oleh Panitia tersebut.
Djika kedua adjakan dan peringatan diatas saja ikutkan, maka
tidak bisa lain didalam mengartikan ,,Negara berdasar atas ke-Tuhanan Jang Masa Esa" jang dimuat didalam Undang-undang Dasar
harus dikembalikan kepada Piagam Djakarta 22 Djuni !945, jang
rumusannja berbunji antara lain:
dengan berdasar kepada: ke-Tuhanan, dengan kewa,,.....
djiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk-pemelukhia......".
Djadi, djiwa proklamasi 1945 jang berlatar belakang kepada Piagam Djakarta, memuat dengan tegas kewadjiban mendjalankan
Sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja.
Saudara Ketua jang terhormat, inilah penindjauan setjara ,,rumusan" jang formil mengenai Dasar Negara ini. Dari sudut rumusan
ini, tidaklah saja menengok alasan bahwa salah satu dari ketiga Dasar
Negara jang diadjukan didalam Panitia Persiapan Konstitusi (P.P.K.)
dahulu mempunjai hak istimewa, apalagi merasa memonopoli didalam Undang-undang Dasar kita jang telah sudah. Kita harus berlaku
djudjur terhadap diri kita sendiri, terutama kepada bermilliun-milliun
bangsa kita jang senantiasa mengikuti dengan seksama tiap-tiap
utjapan masing-masing didalam Konstituante ini sebagai wakil jang
sudah -dipilihnja. Sebab itu, tidaklah benar pendapat jang mengatakan bahwa peradjurit kita, anggota kepolisian dan pegawai negeri
bersumpah atas dasar Pantja Sila, karena tidak sepatahpun perkataan Pantja Sila disebutkan dala,m piagam sumpah dan tidak usah
dikuatiri dan ditakut-takuti bahwa mereka jang berpendirian lain
daripada Pantja Sila untuk mendjadi Dasar Negara dituduh dan dikatakan tidak setia kepada negara dan melanggar akan sumpahnja.
Demikianlah pendirian kami, djika memandangnja dari sudut ,,rumusan". Mungkin kami dituduh sangat juridis dogmatis serta formalisfis, jang tidak menengok kepada fact jang sudah berlaku, jaitu
memandangnja setjara juridis politis dan sosiologis. Pandangan jang
kedua ini membawa kita kepada suatu lapangan jang luas,'sebagai
jang akan kami bitjarakan.
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il.

Qasar Negara sebagai ideologi atau falsafat negara.

saudara Ketua jang terhormat, sekarang sampailah saja kepada
lurf, meinbatras.nadai N;sffi sebqgai suatu ideorogi
lltygg^j:,rg
sebagai
falsafat_negTa:
Didaram hplngan iniijtr i"pr":, orang
_atau
bahwa.
sila
lg1n-endapat
lanlja
-sudarq -ti"fi;kil il;r.-rv.dira kita
didalam masa 12 tahun-merdeka
i"i ar" l-to kita disuruh kembali
djiya_Proklamasi
t?
Agustus
tgas dan dari proklama;i-kid
{9na0a
disuruh_pul?
kepada
tingg*
r o;uni
-d----' rgZb-, pffi ilktu tahirnja Pantja Lgpbati
Sila.

n.

Mengapa hanja
a

I

sila?
-----

untuk menggambarkan asal. usulnja pantja sila, selalu diperpantja
't:ipirrn

bahwa
aaaiirr" triril
!il,B3gss1
Si:*"T^-p.erkataan
-TetapiBung
oqrymbalk_an pribadi
rndonesia.
idi
*:lo-^lT-g_-t
puta
Jang mengatakan bahwa p:n-tjl sili bukanlah tjipta.an'Bung
Karno, tgtapr_dig adalah ,,ilham iarr"i;;
.*rii:" il"iiitr jgn; tehh
disampaikan Tuhan dengih peranta*ro"i"u
eu"['r<"ino keseluruii Biltr
sa Indonesia.

jTg sebelprnj3
.$.ea$a-an
-r{ayr se-perti pengakuan Bung Karno
sendiri,
bahwa .Ptntj".Fllr adalah
rr.aqii sarifi ffiiiru orii-fi8rut Ibu
Pertiwi, sesudah.teipikir dan men;eqiofni
nerpuruh tahun- Iamanja.
BeJiag menggati itu-, 6da jang mengatakin r.oJr-t Ghillgii
Jrn ,oo
gj.trt<.qnn! r_."di
j.T
g
irr'rtt
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e
s
B
i' r u*p ri r.ep a aa terwu {_
tlli
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oari
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-_di rndonesia. Iiung Sarno iendiri mengat<ui,
dapatnji iua-"sla itu-6ur.rrlrtr.
r.ir'grurlahwa
-ajll;6h
"lima
angsur, satu demi
sehingga
achirnja
t;utufrarr
dasar,_ seperti jang :rtu.,.
terdjadi

r&"i!;;, i;i;il

sei<arang rnr.

,u",T,'tE;h1T,-;h:1X1'ft il*"#tg"t?:rui:lil?,r:fix1"#Tl"i:l,'jfi
sedang berpidato mengumumkan kefifia oliar itu.

TH*lJiflfi1,::ll'i:?,*T:13 jiffi ,f 't1H,ly,ffi
s:rdih#':glJT'fr
itu
harus merasa bangga, 1ahr13 aai seoffi
luteranja jang d;rufrf

Itl?Tft1;JXru:i!l,t*.,x-"?t?,ttf,HJ,ffi

g*ig.l$g
rmg

rl"f##,:ffi*ig
ail
dil
ffi;

jr"s_ _demikian iioar nr"j.r. o:li;rrr,"j,
;id-..k seelatan_gnja.
mungldn
.Mu_ns_kin _menunggu ierpuiuh tahrin
puJq..berbilan-g abad,_-barutah lahir" q.o11ilg b;rm jrrg i"pri"membaktikan hasil penjeridikannja dan hasii
bertahun-tahun untuk dipersembairt an tep;a; -pd&;iiJ""j,
fiinErrnrr.
Didalam alam _pikiran ke,banggaan inilah Sauaara l(eitua, apakah
hanja 5 sila itu, sadja.jan€
dapat"Eiga]i oren eurrg Karno dari perut
Ibu Pertiwi? Da.n selindJutnja, atiukah
*.*rrr? hinja sekiantah
djumlahnja sita-sita jang tbrkandu"C aioit*i-perut Ibu peritiwi
itu?
sekedar bandingan _saudara ptua, dapailah saSa mlnJetuttan
bahwa setama djaman kolonial Belanda din- puoiudufi"'biuprng
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dahulu, perut Bumi Indonesia sudah menghasilkan barang.barang gaUan seperti. emas_,- perak, batu bara, timah dan minjak. Telapi apitirr
5.matjam itu sadja_is-i perut Bumi Indonesia? Dengan berkat fiolinp_ara ahli menjelidiki dan menggali, maka sekarang sudah bertimfja
bah bauxit, tembaga, b,eqi dan lainnja dan pada waktu jang achir
ini, sewaktu manusia telah mendapat bom atom, maka oikdtahui rarrwa bumi Indonesia menjimpan pula zat uranium.

b. Darimana asalnja Pantja Sila?
saudara Ketua jang terhormat, memang, tidaklah mudah untuk
mgndjawab pertanjaan; dari manakah asalnja nama Pantja sila itu,
jq,g menurut kata Bung Karno sendiri, dibisikkan orang kepada beliau sewaktu beliau sedang berpidato. Konon chabarnja, walaupun
sila-sila jang lima (Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Prikemanusiaan, Kebingsaan, Kerakjatan dan Keadilan sosial) adalah hasil gatian Bung
Karno dadalam abad kita ini, tetapi namanja jang terk-enal Pantja
sila sudah tua umurnja, sudah berabad-abad dimiliki oleh bangsa
kita.
Satu hal jang dapat dipastikan, bahwa pemakaian Pantja Sila
sebelum 1 Djuni t945 bukanlah sebagai pe'makaian Pantja sila jang
kita kenal sekarang ini, berisikan b sila jang saja sebutkan diatai
tadi.
Idjinkanlah saja sebentar Saudara Ketua, membuka tambo lama
untuk mentjari asal usul perkataan Pantja sila dan pemakaiannja
dimasa dahulukala. Walaupun sebenarnja soal ini sudah pernah di-

buka oleh teman sefraksi saja, Anggota jang terhormat Saudara
osman Raliby didalam pemandangann;a dalam sidang Konstituante
ke-II dahulu, tetapi didalam kesempatan ini saja akan menjebutkannja setjara lengkap, untuk mendjadi pengetahuan kita sekalian.
Saudara Ketua jang terhormat, adapun Pantja Sita adalah berasal dari paham Buddhisme jang terdiri dari 5 sila adjaran moral jang
harus ditaati dan diamalkan oleh tiap-tiap pemeluk agama Buddha.
Dia adalah merupakan "Five Moral Rules" (Lima Aturan Moral),
ataupun boleh disebut "Five Moral Principles" (Lima Prinsip-prinsip
Moral). Kelima sila moral itu, menurut aslinja dari bahasa Pali adalah sebagai berikut (Maafkan Saudara Ketua, saja membatjanja tin,
daklah begitu fasih):
1. Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami
(Djanganlah rnentjabut njawa setiap jang hidup, artinja djanganlah membunuh)
2. Adinnadana veramani sikkhapadam samadiyami
(Djanganlah me,ngambil barang jang tidak diberlkan, artinja
djanganlah mentjuri)
o
o.
Kameshu mieehacara veramani sikkhapadam samadiyami
(Djanganlah berhubungan kelamin jang tidak sah dengan perempuan, artinja djanganlah berzina)
4. Musawada veramani sikkhapadam samadiyami
(Djanganlah berkata palsu, artinja djanganlah menipu)
t. Sura-meraya-majja-pamada-tthana veramani sikkhapadam sa
madiyami
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(Djanganlah meminum minuqlan jang menghilangkan pikiran,
arlinji djauhilah minuman keras)
Demikianlah Saudara Ketua, asal usul Pantja Sila jang sebenar=
nja adalah terminus technicus dari Buddhism itg. Sgliry kamus atau
*i.V.iup*Oir Buddha pasti m,emuqt Pa.gtia_Sila diatas dan daplt
Aib;tjr -tibiwafr iit.l ,,Pansi1" (Pangha Sihl Kelima sila itu sifatnja
pemeluk,ag-ama Buddha.,,teru*."gliri, harus dipeging olgh setiap
jangterkenal ite1SaL,,Bhikkhu"'
tima" oleh p.ttgttdi-ienfiabdinja
panija'Siti itu iOalatr inti din qerasan dari 10 sila atau Dasa
Siir, lt"g"-didalam aslinja bahasa pili dinamakan ,,Dasasikkha paMoraf Precepts gI Pledges" (Sepuluh Peraturan
6*i";-j;itu
"Untu'li,,Ten
lengkapnja, saja sebutkan satu persatu:
Uotat).
1. Djangan membunuh, 2. Djangan mentjuri, 3. Djangan ierzina,
e. Djaniin frenipu, b. Dlangan meminum minuman kgr_as,- 6. Djangan
T"if.Uin-i*dih"n."Z."Ojangan mewah dan melalukan plezier,
a. O5attg"o memakai bauiauin itau yangl:wangian $a1 ne5liasan|'erhffi;;. g. Diania" UO"t ditempat tidur iang mewah dan L0. Djangan memitiki mas dan Perak.
Demi,kianlah sedikit riwajat tentang asal usul pe-rk1t-qqn Pantja
jang
Sila jang sebenarnja adalah terminus tethnicus dari Buddhism,
berisi 5 prinsiP moral.
Saudara Ketua, bagaimanakah umat Islam iqng mendjundjung
tinggi-agiminja akin rderasa aman Ajiwall.a untuk menerima suatu
Ntg"tr jrng berbau Buddha seperti jang kami tjeritakan itu?
Djik; r*ut t,rO pe,ng,galian lantja- Sila .dari -perut libu. Pertiwi
aiaf ustilnja, maka p?qu achirnja kita-sampai kep-ada
-eniitti"iu Oiti
Siia agama Buddhd Sang berisikan adjaran-adjaran moral.
Didalam masjarakat Djawa sampai sekarang terkenal -{jt1Sa Pandari
tja Sid jang berisikan ad5aran moral itu, sebagai landjutannama
diam"n duadna dahulu itu,-jang te-rkenal sekarang-ini dengan
,,il1i t i*o", ar'tiRia lima laringan iang 'dimulai perkataannja dengan
,rmat', ialah:

til

;rffi

tffi;

Piltfi

1. Mateni (dj angan mematikan-me,mbunuh)
2. Maling (djangan mentjuri)
3. Madon (djangan berzina)
4. Mabok, maOit (djangan minum minuman keras
5.

:

minum

tjandu)
Main (djangan berdjudi).

e. Dari laPangan Moral

kelapangan Negara.

Saudara Ketua jang terhormat, rupanja dalam alaq ke-XX ini
dengan berkat pengg"afiin Bung Karno itas 5 dasar qofiti$. iaqg dike'
fuiif.inn:a dari pelirt Ibu Per-tiwi, Pantja Sila hendak diangkat deriOiatnl"" dari ldpangan Moral memasuki lapangan {.9.1?. Bukan
stOji fipangannji su"tlah berbeda, tetapi isinjapun suda!- djauh beriainin. Buk6n dgi berisi 5 adjaran jang beisifat kesusilaan, tetapi
berisi 5 prinsip i-ang hendak didjadikan Dasar Negara.
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OIeh sebab itulah Saudara Ketua, mengapa golongan-golongan
i?ns lain dariqlQ-a Pantja sila tidak memungkiri baikn;a-akan b piinsip-prinsip politik itu, tetapi mereka keb-eratan hendak memakai
Pantja sil.a selqgai, Dasar Negara. Bukan sadja ketimanja dapat diterima, tetap_i djumlahnja dapat ditambah lagi-dengan prinsip-irinsip
p-olitlk jang lainnja, jang sesuai dengan kepribadian Bangsa rnoonesia. Buat apa kita bertahan dan berkeras kepala membekukan diri
kepada 5 prinsip itu sadja, karefia hanja sembta-mata hendak mempertahankan suatu !am?, padahal perut Ibu Pertiwi masih kaja-raja,
m.asi! menjimpan sila-sila lainnja jang dapat digali sebanjak-6an1dt<nja 4"n masih mempunjai mutiara+nutiara prinsip jarg bermutu
tinggi.
saudara Ketua jang terhormat, sesudah negara kita berdjalan
12 tahun _lu-*qqjt, kita mengalami krisis jang paling hebat. Berbagai
usaha sudah dilakukan untuk mengatasi kesulitan itu, tetapi semua1ja meqghadapi kegagalan. Achirnja segala mata tertudju kembali
kepada Paduka Jang Mulia Presiden untuk dapat memberikan setawar _se4ingin, air jang sedjuk njaman jang akan dapat menjegarkan
kembali tubuh Negara Indonesia jang sedang mend-erita sakif berat
itu. Paduka Jang Mulia Pres,iden telah rnenerima berbagai saran
dari para pemimpin berbagai Partai politik di Istana Bogor. Tetapi semua saran itu beliau djawab sebagai pidato beliau di Istana
Merdeka di Djakarta pada tanggal 21 Pebruari tahun tg57 sebagai
berikut:
mendjawab, bahwa menurut kejakinan saja jang teguh,
, ,,Saja
ltdrk tjukuplah kita dengan sekedar mengganti tiang-tiangnja, telapi
kita harus merombak gedong itu sama sekali. Bukan sadja-merombak
tiang-tiangnja, peratapannja, dinding-dindingnja, tetapi kita rombak
sama sekali sampai ke-fondamennja dan kita mengadakan fondamen
baru, mendirikan gedung baru sama sekali, jaitu gedung ketata-negaraan Republik Indonesia stijl baru sebagai jang saja sebutkan pada
malam itu".
Pada mulanja saja menduga, pada saat itulah Paduka Jang Mulia Presiden sebagai penggali sila-sila jang lima jang ingin beliau
djadikan Dasar Negara, pada saat itu beliau akan mengumumkan
fundament baru, baik berupa tambahan sila-sila baru ataupun berupa
s_uatu sila jang dapat menghimpun segala sila-sila jang terkandung
didalam perut Ibu Pertiwi. Harapan saja semakin besar lagi, setehh
Paduka Jang Mulia Presiden berkata lagi:
,Saudara'saudara, apa sebab saja mengusulkan agar supaja kita
membongkar sama sekali gedong dan fondamennja? Sebabnja, ialah,
saudara-saudara, bahwa menurut pengalaman saja, menurut kejakinan
qqia,didalam qgdjara! Republik Indonesia jang telah lebih daripada
11 tahun ini, kita tidak pernah mentjapai kestabilan pemerintahan.
Tlap-tiap pemerintahan jang memerintah selalu menghadapi kesulitankesulitan, kesulitan jang ada orang menamakannja ,,kurang kewibawaannja",_kesulitan jang dinamakan pula ,,santernja opposisit' jang se-

lalu menghadapinja.
_Siapakah jang tidak akan harap-harap tjemas hatinja menunggu
pembongkaran apakah jang hendak dilakukan oleh Paduka Jang
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Mulia Presiden terhadap s.ama sekali gedung dan fundamennja Republik Indonesia?.Dan lqsaimanakah kita,dafat rnenahan rrati Uahwa
pembongkaran jang diinaksud paduka Jang: Mulia presiden itu adalah senafas dan sedjiwa dengan penggalian- sila-sila jang ,pernah beliau lakukan sewaktu masa pendjadfahan Belanda dan"p6ndudukan
Djepang dahulu?
Tetapi lupanja, harapan itu tidak mendjadi angin belaka, sete_
- - kita
lah
mendeng_ark1n bahwa pembongkaran ilu tidakTah lain daripada
,,Konsepsi Presiden" jang terkenal itt jang hanja rnenelorkan l,Kabinet gotong-roioqg dan ,,Dewan Revolusioner",- jang kemudian'berubah sifat dan dirinja mendjadi ,,Kabinet Karyrd, d-an ,,Dewan Nasional".

jqrs__mengharapkan lebih daripada itu, harus menggigit
{iari kembali. Negara harus pulang kembali kepangkalan, ketdilpiat
dimana _an_gi1 top_an kriqis masih mengamuk dengan dahdjatnja, irarus.k_embali kepada pQnderitaannja jang lama jang sudah oioeiitanla
bertahun-tahun semendjak kemerdeliban. Gedungnji tetap gedung jang
lama dan fundamennja tetap fundamen jang lama dan j-a, penjaftiinja
tetap penjakit jang sudah diidapkannja semendjak laina -itu.
DiiLa kita mengingat usaha Bung Karno mendiadikan pantja sita
_
sebagai Dasar Negara ini, teringailali kita, kepada Fantja sila buatan
seorang_ngmmpin_.l"iq jang tidak kurang kalibernja dari Bung Kartg,-1"1.h Pantja sila Pandit Jawaharlal-Nehru jritg sekarang menfja_di P_erdana Menteri Negara Bharat India. eantSi sila Neiru'itu
terkenal dengan ,,Principles of International Conduct":
1. Saling hormat menghormati integritet dan kedaulatan daerah
masing-masing.
2 Non agressi atau tidak serang menjerang
3. Tidak mentjampuri persoalan dalam negeri dari negeri-ne.siapa_

geri lain

4. Persamaan dan keuntungan bersama
5. Hidup berda,mpingan setjara damai (peaceful,

co-existence).

Perbedaan antara kedua Pantja sila ini, iatah pantja sila ini,
iala.h-P-antja sila__Bung Karno didjaoikan Dasar Negara, sed"trg Nehru.tidak mendjadikannja Dasar Negara, tetapi untul hubungan"bangsa-ban-gsa
negara-negar_a. pantja sila itung Karno t.Trp tidal<
-dry
mau diubah dan {itambl! dengan s-ila,sila lainnJa, sedangkan^ pantja
Sila Nehru bersedia untuk diubah dan ditambah, sehingYga didatain
Konperensi Asia Afrika di Bandung ini te'rnpo hari telatidiu,bah dan
ditambah mendjadi 10 sila atau Dasa Sila. -

d.

Bagaimanakah tafsirannja?
saudara Ke_tua jang- terhormat, setelah menghadapi pantja sila
sebagai Dasar Negara, fimbuilah pertanjaan; bagiimanakah tafsiran,
nja satu demi satu sila jang hmd jang" terkandirng didalam pantja
Sila itu?
.terhadap
- Berbagai
-matjam djawaban 4rn tafsiran jang diberikan orang
sila-sila itu menuru-t pandangannja sendiri-sendirl- ea" 3rtt[
memandangnja sebagai,,titik-pertemuan'; antara berbagai prinsifr
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jang dianut oleh rakjat Indonesia. Ada pula jang mengatakan

.

I
I
I

,,su-

atu usaha kompromi" antara berbagai prinsip jang berlain-lain, djika
tidak dikatakan bertentangan antara satu sama lain. ,,Bahkan ada
pula jang berpendapat ,,suatu gabungan jang harmonis" antara lima
prinsip.
Selain itu, timbul pula pertikaian; manakah jang harus dianggap
sum,ber dasar dari kelimanja dan kemudian bagaimana pula urutannja? Orang jang mengatakan sumber dasarnja ialah ke-Tuhanan Jang
Maha Esa", ,maka dia tetap be,rpegang kepada urutan dalam Undangundang Dasan Sernentara sekarang. Ada p,ula jang mendahulukan
,,Kebangsaan" sebagai pendapat Anggota jang terhormat Suwirjo.
Bahkan ada pula jang berpendapa,t bahwa ,,Keadilan Sosial" jang ha.
rus didepankan, sebagai pendapatnja A,nggota jang terhormat Saudara As,mara Hadi.
Saudara Asmara Hadi, jang mengatakan bahwa jang lebih berhak memberi tafsiran jang sebenarnja ialah Bung Karno sendiri. Marilah sebentar kita ikuti uraian Saudara Asmara Hadi didalam bukunja ,,Pantja Sila":
,,Keseluruh dunia didengungkan bahwa masjarakat dan negara
kita berdasarkan Pantja Sila. Ini bukan berarti bahwa masjarakat
dan negara jang demikian itu sudah ada. Dasarnjapun belum selesai.
Ini berarti, kita mau menjusun masjarakat dan negara baru dimana Pantja Sila mendjadi tjita (Idee) jang membimbing otak, hati
dan tangan dalam berusaha
Dalam pada itu keterangan jang resmi jang diakui umum tentang Pantja Sila itu belum ada, sehingga tidak meng,herankan bila
ada beberapa tafsiran jang saling bertentangan. Sebenarnja jang bisa
memberikan keterangan jang authentik hanjalah orang jang bertanggung-djawab atas ,,lahirnja Pantja Sila" dan orang itu ialah Bung
Karno (spasi dari kita, pen.). Tetapi kesibukannja sekarang sebagai
Kepala Negara rupanja tidak meluangkan tempo baginja untuk me.
lakukan itu".
Memang, sangatlah menjedihkan bahwa sampai sekarang sudah
berdjalan 12 tahun lamanja Pantja Sila dianggap orang sebagai Dasar
Negara, belumlah pernah diberi tafsiran jang authentik, sehingga dibiarkan Pantja Sila terdjerumus kedalam tafsiran jang sangat katjau,
jang mengakibatkan pula katjaunja rakjat jang mempertjajainja.
Djika dibandingkan waktunja antara penggalian Pantja Sila jang
berdjalan 12 tahun lamanja (sedjak tahun 1933 sampai tahun L945)
maka sudah tjukup pula L2 tahun lamanja waktu sesudah tahun L945
sampai tahun 1-957 sekarang ini.
Sungguhpun begitu, djangan terlalu sangat mengetjewakan, Bung
Karno sudah pernah djuga membuka sedikit isi hatinja untuk memberi tafsiran itu. Ialah pada waktu pertemuan dengan Gerakan Pembela Pantja Sila (G.P.P.S.), organisasinja Saudara Asmara Hadi sendiri, di Istana Negara pada L7 Djuni L954.
Didalam pidatonja itu, Paduka Jang Mulia Presiden telah mendjelaskan tafsiran sila ,,ke-Tuhanan Jang Maha Esa" jang dengan
pandjang lebar telah disitir oleh kawan sefraksi kami Saudara jang
ierhormlt Mohd Natsir didalam pidatonja beberapa malam jang iahi
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jang dikemukakan itu, djeras sekali bahwa djiwa
. Dari tjatatan
jang.mengisi
sila ke-Tuhanan Jang Maha Esa itu ialah paham ,,secularisme", paham ,,ladieniyah" atau paham ,,tanpa agama,' kata
Anggota jang -terhormat itu. Ke-Tuhanah Jang Man-a nsi hanja ditimbulkan oleh tjiptaan manusia, jang senant-iasa berubah-ubair me1ur1t perubahan ketjerdasan manusia itu. sila ke-Tuhanan Jang Maha- Esa ialah pahlm religeusiteit jang melalui fase-fase masjirakat
lidt p manusia. Mulai dari manusia masih dihutan rimba raja dan
dipinggir sungai dan laut, dimana mereka menjembah petir, sungai
d.an sete,rupqja, kemudian berpi:rdah kepada hiaup pertanian, jar-rg
mempertjajal _dan memohon kepada ,,JBng Gaib" dan achirnja -djaman industrialisasi dimana manusia dapal menguasai alam dan mereka tidak memerlukan Tuhan lagi.
Inilah tafsiran jang diberikan oleh Bung Karno. Terserahlah kepada- saudara jang terhormat Asmara Hadi akan memandangnja se!_agai --suatq ,,kete-rangal_ dari_ orang jang bertanggung-djawa=n Bung
Karno", _sebagai jang diharapkannja didalam butunji jing kita se]
butkan diatas.
Djika demikianlah tafsiran semua sila-sila itu, ditafsirkan menurut paham ,,secularisme", paham tanpa agama, maka sudahlah dapat.semeqdjaE sekarang rakjat meletakkan dimana harusnja ,,ditat'u!r" segara sila jang terkandung dalam Pantja sila itu. Masih ter1Si3qS-ng_iang _qaq. mgndengung-dengung ditelinga kita pada waktu
Paduka Jang-.1\{ulia Presiden mengandjurkan
adanja Ifrythos atau
,,Super geloof" bagi Bangsa Indoneiia.
saudara Ketua jang terhormat, paham-paham inilah jang sungguh sanglt {ichawatirkan oleh rakjat tan Bangsa Indonesii. pJit<a t<ita achirnja dib-awa_kep-ada paham,,secularis,me-", paham tanpa agama,
dimana seluruh sila-sila itu hendak disamar-samlarkan, ma-ka 6agaimanq rakjat tidak-sangsi !-an-ragu;ragu untuk menelan sila-sila j"ng
Djika terhadap sila te-Tuhanan Jang Maha Esa, jang masifi
-ters-ebut,
berbau- |e.agamaan dan masih merupakan besi berani jing ftenarik
bagirakjat beragama-qryumnja dan umat Islam pada chtisushja, orang
sudah berani mentafsirkTnja setjara secularisme sebagai jang kiri
rybglka1-_diatas, maka habislah segala daja penarik untilk menirima
Pantja Sila sebagai Dasar Negara itu.
Keadaan
sadja memukul akan perasaan keagamaan
"T lutlnpagi kaum r4usliryl,
bahkan segenap manusia jitrg beragama"timbul
kesangsian dan hilang kepertjajaannia kepadi si"la-sila"jang demikian.

Rakjat disuruh memilih antara dua alternatif ; apakah menerima
berdasarkan paham secularisme, paham tanpa agama,
paham -jTg
ladeniyah, ataukah mentjari suatu pahim jang b6rdasirkan

sila-sila
agama.

ilI.

Islam Dasar Negara.

a.

Tjinta palsu.

saudara Ketua ialrs terhormat, sampqlah saatnja sekarang saja
membitjarakan soal Islam sebagai Dasar-Negara. saja menjaoaii a"e30

ngan sungguh-sungguh bahwa didalam pembitjaraan mengenai soal
ini saja akan lebih banjak berhadapan dengan kawan-kawan seaga'
ma saja tetapi belum memahamkan sedalam-dalamnja akan fungsi
kenegaraan didalam Islam, dibandingkan dengan Eaw_a!-kawan se'
bangsa jang berlainan againa. Dari kawan-kawan iang berlainan agama,
masing-masing dan djika mereka tidak menjetudjui Islam didjadikan
Dasar Negara, dapat dipahamkan. Selain dari kurang pengertian tentang Islam tetapi djuga karena hembusan-hembusan dan desas-desus
golongan Islam sendiri jang mempertakut-takuti mereka dengan berbagai matjam fitnahan dan ketakutan.
Idjinkanlah saja terlebih dahulu melajani agak sebentar akan
golongan jang mengaku dirinja beragama Islam tetapi menolak seke'
ras-kerasnja akan mendjadikan Islam sebagai Dasar Negara.
Orang jang paling santer suaranja didalam hal ini, ialah Anggota
jang terhormat Saudara Asmara Hadi. Sesudah mengakui bahwa pe'
ngetahuannja tentang Islam jang diakuinja sebagai agamanja Ftu
amatlah kurangnja, dia berani pula mengambil kesimpulan jang sangat menjesatkan dan memukul akan agama jang dianutnja itu.
Sesudah memukul dan mengedjek agama Islam sebagai suatu
agama jang tidak dapat mendjawab soal-soal masjarakat jang modern
ini, lalu dia mengarnbil kesimpulan jang menggelikan: ,,Djusteru karena saja tjinta kepada agama Islam, saja tidak menjetudjui Islam
mendjadi Dasar Negara, supaja agama jang saja tjintai itu djangan
terlibat didalam kekotoran dan didalam pemaksaan jang harus didjaLankan oleh negara".
Memang suatu paradox jang sangat besar. Maafkanlah saja, kalau saja hendak mengambil tjontoh tentang tingkah laku dan tindak
tanduk Saudara jang terhormat itu didalam mentjintai agama Islam
dan maafkanlah kalau saja mengambil tjontoh jang agak romantik,
supaja sesuai dengan irama nama Saudara jang terhormat itu, Asma-

ra Hadi.
Tidak ubahnja tingkah laku Saudara jang terhormat

itu

se-

sebagai seorang sua,mi jang kolot-konse'rva,tif tetapi berlagak mode'rn
dan progressif. Diluar rumahnja dia selalu mengandjurkan ernansi'

pasi kaum wanita, harus mentjernpungkan dirinja kedalam masjarakat, berdjuang bahu-membahu dengan kaum laki-laki. Diluar rumahnja, dia mengandjurkan supaja tiap-tiap isteri berdjuang diluar rumah-tangganja, djangan hanja memasak dan mendjaga rumah sadja.
Tetapi terhadap isterinja sendiri, dia menutup pintu rapat-rapat, tidak boleh melangkah keluar ambang pintu rumahnja, dengan alasan
sangat tjinta kepada isterinja itu.
Timbullah perdebatan sengit pada suatu hari antara suami dengan sang isteri, mengapa dia tidak dibolehkan terdjun ketengah masjarakat ikut membangun negara, maka djawabnja dengan manis:
,,Sajangku, djanganlah kamu ke,luar rumah, tjukupla,h wanita.wanita
lein sadja jang ber,djuang, karena aku sangat tjinta kepadamu".
Sang isteri berkata lagi: ,,Dimanakah letaknja hak kebebasan
dan emansipasi wanita jang selalu kamu propagandakan kepada wanita-wanita lain, sedang kepada saja tidak dibolehkan?" Maka djawab
sang suami kolot tetapi berlagak modern dan progressif itu: ,,Kasi31

hanilah dirimu, sajangku, djanganlah mentjam,puri -mqsjg$at, kare'
*ti:irakat ittr sa-ngat liotor dan terlalu banjak kekotoran dan
""
t.nusutiatt didalamnja.- eiarlah wanita-wanita lain itu ikut bergeli'
kekasihku,
;;"4 OiO"tt- kekot6ran dan kebusukan. Tetapi kaur- hai pudjaanku'
ner"fut*glah didalam rumah, supaja kau !-.t?p mendjadi
sutji didala,m pandangan hati nuraniku".
tetap
^Saud"ara
Asmara^ Hadi iang sangat tjinta kepada agamanja tetapi
tidak mau memberikan ruairg lergerak dilapangan kene.garaan untuk
seiupatah sang- suapi kolot ian$ be-rla-gak
OiO:rOif"" Dasar Negara,'jang
hehrang-isterinja bergerak didalam
*oO.rtt dan progresiif,

"tttH?Xttti:?
-#Oe-if.ii",dapat menamakanlla-

s.qgd.ara.

Ketua, apalalr tiinla

$i"tl
dia
,,tjinta.jtqg,
iudah^t"f*g
i;irpi
irng
lukqplaJr
L;i;:
rumah, tidak boleh
E.git" i:i-*t""i"= t.lnittgg" dikilrungnja
-kalau
-didalam
perlu,
untuk_.mentjegah
;;iilp;";i "*n"ttg pl":tu. Bahkai
dia terpaksa
;ilt ilit nerfrubuirfan setiara so.pan.0.e1Sa1itu,isterinja,serba kurang, tidak
3ang

iiinta palsu,

qtqglia-h .tjin!a. tjur.ang, ataukah
sedjati".

*.*logrk-busuttian"isteri itttg dftlintainia
lajak
- "- dibawa bergaul ketengah-'masjarakat.
'mempunjai
Sa;a t<asihari kepada S-agdara Asm-a11 q?di, ialg
m*tta'berkobar-kobir, tetapi mempunjai hati sempit. ultglt memkepada masjar?5at. BahkaR unplrtenatan barang iais ditjintainja
-rumahnja

atau diluar ruang ibaa;h Gil;n;a, mata dia memerlukan kekasih lain ialg dinamakannja
Silai''jang sanggup dibawa kedalam pergaulan.uTum.
,,pantja
"- - t"etapi
tenin iaia sajangkan, bahrva Anggota, jang- terhormat itu
tidak meirgetatrui sima iet<Iti atau dgngqn-1ain kata-kata buta mata
Orn h.ti"3i, bahwa kekasih jang ditjin?inja merypunjai tjukup tatiesattggupannja, tiuftup lihay dan- menarik untuk dimadjut<it Oro
-f..t""gafr
"fiaijarakat itegf,ra. Bukan_ sadja dia
mata dan
t*ir
-btLta
akan kebaikan-kebaikan
h;li"jr, te"tapi maii-matian ia membantahjang
dipudjikan orang kekekasihnja
dan tiesanggirpan-kesanggppan

ilk ;;;taskan

padanja.
^

as"mara"nla

ililuar

.

A

terhormat, dengarkanlah tjaranja.Saudara
Siudara Ketua jang
"rne-rnbantah nilai-nilai Islam-iagg ditjeritakan
jang terhormat itu
iri;fi Anggota-anggota iang terhormat Saudara Mohd Natsir dan
S"uOtt" ii'r Xabniin Siigodimedjo: ,,Memang betul segala. nilainilai
ito iO"hh baik dan seriuanja ilu tidak satupun iang- saja bantah,
bersifat
iipi n"t""fin spesifik Islam;. Memang tidak-pe-rnah Islam
trskepunjaan
hanja
iemuanja
bahwa
*5nop"Utis,' jang menganggap
-tlrhormat
semua
itu mengatakan . bahwa
tam. blika S"aud'ara iang
atau dimrya j?n-g-kemudian
dahulu
nilai-nitai itu rnemang aO-a dimasa
ini, maka sewadjarnja kalau dia betul-betul mentjintai.Islam harus
*.irur. puas tlari geinbira bahw? aglma ialg ditjintainja itu merninilai-nil--ai iang baik itu-: SeruPalah djgsa latnjq..dengan
liki segala
"kolo,t
diatas, i*g irembantah tiap-tiap pydjian jang diberikan
suami
t.piOr isteri Sang'dit;iitainja, d.engan 6egat-a bahwa bukan spesifik
ist'eri saja, seinuanja-barang ,baik iang dipudjikan itu..
Sanlat saja hargai pengakuan ian$ terus -terang tentang F.5urangan iTmunji menlenai Islam. Pengakuan ini jang seperti ini dja'
s2

rang sekali kita mendengarnja dari orang lain, jang semestinja harus
membawanja kepada keinginan untuk beladjar buat menambah pe'
ngetahuan mengenai Islam jang ditjintainja itu.
Tetapi, disamping pengakuannja jang terus terang itu, sebaliknja
setjara membutatuli dia madju pula kedepan mengemukakan penda'
pat-pendapat jang sangat djauh menjimpangnja dari Islam. Misa1nja,
sesudah dia menerima hadits jang disampaikan oleh Anggota jang
terhormat Saudara Kasman Singodimedjo tentang ,,Berilah gadji
tupah) kepada kaum buruh, sebelum kering keringatnja", lalu dia
berkata bahwa tidaklah benar ada buruh didjaman Nabi, tetapi iang
ada hanjalah budak. Apakah Saudara jang terhormat itu begitu sempit pahamnja, sehinga tidak lagi dapat membedakan antara budak
dan buruh, jang keduanja itu memang sudah ada didjaman itu, wa.
laupun keadaannja tentu sadja tidak sama persis seperti buruh kita
sekarang. Kalau sedikit sadja Saudara jang terhormat itu mengerti
bahasa Arab, tentu dia dapat membedakan antara perkataan ,,adjier"
jang terdapat didalam hadits itu jang berarti ,,buruh" atau ,,orang
gadjian atau orang upahan" menurut term kita jang lama, berlain
daripada perkataan ,,abdi" jang diartikan dengan ,,budak".
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Memang parahlah penjakitnja, kalau seora_ng. i-qng tidak tahu
mengaku ta[u lalu mengambil kesimpulan sendiri diatas dasar ke'
tidali' tahuan-nja itu. Apalagi djika mengutjapkannja dengan tlar3
tekebur dan sombong, berlagak sebagai orang jang p,andai. Apakah
dapat saja mengarnbil sekedar perbandingal tentang lantam dan tekeburnja itu, selagai tulisannja didalam bukunja_.,,P-antia Sila" jang
ia5i sitir diatas m-engenai piliiran-piki_ran jan_g dikeluarkannja pasti
.r.u dengan pikiran-pikiran Bung Karno. Dengarkanlah seb€ntar
tulisannja itu:
,,Ki!ab ketjil ini - terlalu amat ketjil bagi tjita jang demikian
agungnja -_, mengandung visa saja sendiri. Oleh beberapa ,sebab,
n[rariititr saja memastikan bahr,va isi uraian ini tidaklah akan banjak
berbeda dan sama sekali tidak akan berbeda fundamentil dari keterangan Bung Karno sendiri, djika sekiranja ia pada suatu waktu ada

kesempatan untuk mengarang.
,,Tidaklah kata demi kata akan dianggukinja, tapi saja berani me'
mastii<an, tiap puntjak pikiran jang ada tertanam dan tiap gelombang
rasa jang adl hengalun didalamnja, akan -dikenalinja sebagai. tamasja jing-bukan asing, tapi tadinja amat dekat dengan hatinja. Baringt<ati pada beberapa bagian ia akan berkata -pada. dirinja sendiri:
,,Pi[iran ini saja sendiri jang mulai menggerakkannja".
Saja tidak mengetahui Saudara Ketua, apakah memang -Bulg
Karno menjetudjui iii buku itu atau tebih dahulu sudah membatja'

nja, tetapi tjara jang lantam seperti demikian ierhadap seolang pemimpin Jrng sangaf kita hargai, tidaklah terlalu sopan untuk dit'ekamkan diatas kertas.
oo
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Risalah Resmi VI

Saja tn.ngi,rrap, iahwa Saudara jang terhormat Asmara Hatii
dlnat kembali menindjau segala utjapannja dan kembali memberi
nilai jang sewadjarnja kepada agama Islam jang ditjintainja.
sebagai pengakuaryj,a sendiri, ilmunja maiih kuiang ten.tangD_al
Islam, maka terbukalah kesempatan bagiirja untuk menimbah
pengetahu-annja. sudah adat dunia sebagai bunji pribahasa: ,,sesat
surut, terlangkah kembali".

b.

Negara untuk bersama.

Saudara Ketua jang terhormat, adalah suatu persoalan jang selalu disangsikan: Apakah kalau negara berdasarkan Islam, atau lebih
tegas lagi kalau Negara Islam berdiri, tidakkah segala orang-orang
jang ,tidak Islam dianggap sebagai orang asing, atau separuh warganegara ? Apakah tidak akan berlaku diskriminasi, ada warga-negara
jang ke'las satu dan ada pula warga-negara jang kelas dua dan begitulah seterusnja ?
Pendeknja, persoalan ini diperbesar-bqsarkan, dihebohkan dan didjadikan momok untuk mempertakuti golongan lain jang tidak beragama Islam. Soal ini dihembus-hembus, dibumbui pula dengan
tjerita tentang Darul Islam (D.I.), tentang pemaksaan agama, ten-

tang sunat, ,tentang di-Isla,mkan dan train sebagainja.
Mengenai hal ini, agaknja baiklah saja membawa para Anggota
Konstituante untuk menindjau sedjenak pada waktu Negara Islam
mulai didirikan didjaman Nabi Muhammad sallallahu 'alaihr wasallam.
Sewaktu beliau sel'esai berhidjrah dan berada di Madinah, maka golongan-golongan jang menjambut pertama kali berdirinja Negara Islam, ialah kaum Muhadjirin, Anshar, Munafiqien dan Jahudi. Merekalah jang mendjadi warga-negara jang pertama dari Negara Islam.
Pengumuman jang pertama kali beliau adakan ialah berbunji:

,/:;
.t/

ri^
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,,Dengan nama Tuhan Jang Maha Asih lagi Maha Penjajang".
Inilah piagam pertama-tama jang diberikan oteh Nabi Muhammad kepada orang-orang jang pertjaja, baik jang berasal dari Suku
Bangsa Quraisj maupun dari Suku Bangsa Yatsrih dan kepada sekalian orang jang dari mana djuapun asalnja, jang telah membentuk
kepentingan bersama dengan mereka, sehingga merupakan ,,suatu
umat" (suatu natie), bebas dari manusia lainnja".
34

Piagam jang pertama ini'dinamakan oleh Amien Sa'ied didalam
bukunja ,,Nasjat ed daulah el Islamiyah", proklamasi Negara Islam,
atau cljuga boleh dinamakan ,,declaration" bagi hak-hak warga-negara. Adapun warga-negara jang mendukung pertama kali Negara
Islam itu, ialah terdiri dari 4 golongan sebagai jang kami sebutkan
diatas (Muhadjirin, Anshar, Munafiqien dan Jahudi), sebagai jang
diterangkan oleh Dr Hasan Ibrahim Hasan didalam bukunja ,,Tarich
Islam as siasiy". Sedang Ameer Ali didalam bukunja ,,The Spirit
of Islam" mengatakan, bahwa warga-negara jang pertama itu terdiri
dari 3 golongan, ialah Muhadjirin dan Anshar sebagai suatu golongan ialah pemeluk Islam, Munafiqien sebagai golongan jang kedua jang tidak terang keagamaannja dan golongan jang ketiga Jahudi
jang lain bangsanja dan lain pula agamanja.
Semua mereka adalah merupakan warga-negara jang pertama,
mendjadi ,,ummatan wahidah", jang diartikan oleh Ahmad A. Gal.
wash didalam bukunja ,,The Religion of Islam" dengan perkataan
,,one nation", satu nasionalnja. Bagaimana sikap Negara Islam terhadap semua golongan warga-negaranja itu, diterangkan oleh Abdul
Muta'al Shu'aidi didalam bukunja ,,As siasah el Islamiyah" sebagai
berikut:
,,Setelah Nabi berhidjrah ke Madinah, beliau telah bertekad men-

dirikan satu tanah air untuk kaum Arab, kaum Jahudi dan membentuk dari keduanja akan ,,satu umat" (satu natie) jang dipersatukan oleh tanah air jang satu, d"engan tidak dipisahkan oleh perbedaan agama. Maka hilanglah segala pertentangan dan permusuhan
diantara mereka, hapuslah semua peperangan dan persengketaan dan
sebagai gantinja berkembanglah semangat persaudaraan".
,,Orang Arab hanja akan mengingat akan tanah airnja, dengan
melupakan bahwa dia adalah dari kaum Arab. Orang Jahudi begitu
pula akan mengingat akan tanah airnja jang satu dengan melupakan bahwa dia adalah dari kaum Jahudi. Begitulah sikapnja segala
golongan kaum Arab, seperti Muhadjirien, Aus dan Chazradj. Dan
begitulan- sikapnja segala golongan Jahudi, seperti Bani Nudheir,
Bani Qainuqa' dan Bani Qureizhah".
,,Tidak dapat disangkal lagi, kata Shu'aidi selandjutnja, bahwa
Islam adalah jang pertama kali membawa prinsip ini, ialah agama
untuk Tuhan dan tanah air untuk manusia bersama".
Pendirian inilah jang kami pegang teguh, djika kita memakai
,,Islam" mendjadi Dasar Negara. Dengan mendjadikan Islam Dasar
Negara, maka ,,tanah air adalah untuk kita bersama dan urusan
ogama adalah untuk Tuhan".
Djika saja menjebutkan bahwa ada tiga golongan jang menduhng Negara Islam jang pertama dahulu itu, jaitu golongan Islam
ilunafiqien dan Jahudi, bukanlah berarti bahwa golongan-golongan
lin tidak memasukkan dirinja mendjadi warga dari Negara Islam
ilu. Sedjarah mentjatat, bahwa para utusan kaum Nasrani dari Nadiran jang terdiri dari L7 orang dibawah pimpinan Abdul Masiah
dan Abdul Harist telah membuat suatu traktat (perdjandjian) dengan
Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam sebagai Kepala Negara
Islam. Bunji perdjandjian itu ialah:
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se'
,,Bagi orang-orang Nasrani dari, N.adgln dan daerah-daerah
Utusandjandji
d?n
iiitilnla, diamina"n keamanan dari Tuhan
Niu aiiuttkttt kepada djiwa,, agama dan harta benda mereka, b,agi
sekalian orang iung hidirp dan jang belum ada pada masa ini dan
orang-orang lainnja.
itu, di'
,,Agama mereka har mendjalankan peribadatan agama
djamin, tidak ditjamPuri".
,,tidak'akan ada perubahan didalam hak-hak dan kesenangan
mereka".
djuapun jang ditjabut hak djabatannja"'
,,Tidak seorang Bischop
peiOeta
iang- ditJabut hak kependetaannja".
,,tOrf< seotattlpun
,,nlereta se-u"att;" akan tetap mendapat dan merasakan segala
jang besar dan jang ketjil sebagai_s_ediak1lt",.
ipa sadja
"aAa
sa"tu gambar a[au salibpul- i-ang dibinpa}al:''
,,fiOtt
,,Uereta tidak aFan menindas dan tidak pgla ditindas"
,,Utereta tidak lagi akan melakukan adat kebiasaan pembalasan
darah iang berlaku didjaman djahiliyah".
dju,,Padja"k b-erpuluhan tidak akan dipungut dari mereka 'dan
makan[a m"ereta tidak akan diperintahkan menjediakan barang
an untuk Pasukan tentara".
sudah pula
Kemudian sesudah itu, Nabi sebagai Kepaia Negara
-tVladjusi
(Zomembuat Surat Perdjandjian dengan pemeluk agama
roaiter), jang pada waktu itu dipimpin oleh Farruch bin-Sjachsan'
Uniut ii:rigt<ipnja, saja batjakan surat perdjandjian itu sebagai berikut:
,,Inilah surat (perdjandjian) dari Utusan Tuh-an kepada orang
merdeka bernaina iraruirch bin Sjachsan, saudara dari sahabat
Salman al Farisi dan kepada keluarganja dan keturunannja sela'
ma dan dimana djuga mereka berada ; tidak diperbedakan apakah mereka akan mendjadi lVluslim atau akan tinggal tetap
..........".
agamanja jang asli,
' dalam
,,Sesung[uhnja Farrirch bin Sjachsan Itn segen_ap bangsanja
iirenaaial peihndungan dari Tuhan untuk dirinja dan harta bendanja dimana-mana negeri, padang d?n gu-nung".
,,Leiuasa dan bebas mereka- memakai sumber-sumber alam dan
tempat-tempat penggembalaan iang ada pad'anja".
,,Me'reka tidak itan-diperlakukan setjara sewenang-wenang dan
tidak akan ditindas".
,,siapa sadja jang membatja surat (perdjandjian) ini, hendaklah
rnelindungi liaum Madjusi, membe'ri rnereka kebebasan' mentjegah apfbita mereka dianiaja oleh orang l+tt dan -djanganlah
meiundjukkan permusuhan terhadap mereka dengan djalan peng'
hinaan atau melakukan perkosaan".
ta'
,,Mereka bebas memiliki tempat-terypal penjembalan api dan
nah-tanah serta harta benda-jang bbrhubungan dengan tempat
penjembahan itu".
jang indah-indah
l,MereXa tidak dihalangi memakai pakaiannja
memakai rumah-rumah-dan kandang'kandang, mengubur:kan majat-majat, ataupun melakukan apa djuga jang disahkan o.leh agama
itau mazhab-mazhab (sekte'sekte) agamanja ....." .
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Demikianlah setjara pandjang lebar saja sebutkan seluruhnja
piagam-piagam dan perdjandjian-perdjandjian jang pernah dibuat pada djaman Nabi sebagai Kepa1a Negara Islam jang pertama. Tidak ada
perbedaan hak terhadap negara dan tanah air punja bersama, antara berbagai golongan penduduk, dengan tidak memandang agama
apa jang dipeluknja, ataukah berasal dari sukubangsa mana djuapun.
Pendeknja, kalau dia sudah serasa, senasib dan sepenanggungan, sama berdjuang dan membangun dengan kita, semuanja adalah warganegara jang baik, jang tidak ada lebih kurangnja daripada warganegara jang beragama Islam.
Garis jang diadjarkan dan dipraktekkan Nabi inilah jang kami
pegang teguh. Djika dahulu warga-negara itu bernama Muhadjirien
dan Anshar jang beragama Islam, Munafiqien jang tidak terang agagamanja, kaum Jahudi, kaum Nasrani dan kaum Madjusi, semuanja
mempunjai hak jang sama didalam negara, maka sekarangpun warga-negara Indonesia, baik apa djuapun sukubangsanja dan apa djuapun agama jang dipeluknja, semuanja adalah kawan setanah air,
sebangsa dan senegara jang harus bersama-sama mendjundjung negara jang mendjadi milik dan punja bersama.
Kepada Anggota jang terhormat ,Saudara Atmodarminto jang
sangat menjangsikan akan nasibnja sebagai orang Islam Abangan,
maka dapat kami mejakinkan dan menenteramkan hatinja, bahwa
kalau dalam Negara Islam pertama didjaman Nabi telah diberikan
djaminan jang sama kepada Munafiqien, kenapa terhadap golongan
Saudara jang terhormat itu tidak akan diberikan hak sama.
Djika Anggota jang terhormat itu mengeluarkan babad tanah
Djawa tentang sikapnia Keradjaan Demak dahulu, maka kami dapat
mengatakan bahwa djika benar demikian harus dipeladjari aspekaspek jang mendorongkan sikap jang demikian. Kami tidak pertjaja
bahrva sikap jang demikian dilakukan oleh Demak terhadap rakj::t
iang tidak mern,berontak jang'tidak rnengatjau dan merusakkan atau
rnenentang politik kea'manan jang di,dialankan oleh keradiaan itu misalnja gerakan jang hendak menggulingkan keradjaan Demak dan
mengembalikan Modjopahit keatas singgasananja kembali.
Walau bagaimana djuapun, kami sudah mengemukakan tjontohtjontoh jang tegas dari adjaran dan praktek dari Nabi Muhammad
-<ebagai Kepala Negara Islam jang pertama. Kepada adjarannja itulah
eanri berpegang.
Pada waktu saja berpidato ini, terkenanglah saja kepada perternuan jang sangat mesra dengan Sri Faus, pemimpin tertinggi dari
agama Katholiek di Vatican pada tahun 1956 jang lalu. Sri Paus
melahirkan penghargaannja jang sangat tinggi kepada keseragaman
hidup antara penduduk Indonesia jang berbagai matja,m agamanja itu.
Sri Paus mengetahui benar bahwa penduduk Indonesia jang terbanjak djumlahnja memeluk agama Islam dan saja jang dibawanja
herbitjara adalah dari Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi),
dari golongan Islam itu.
Hidup keseragaman inilah jang sangat dipelihara oleh Negara
Islam didalam djaman-djamannja dahulu. Dan hidup keseragaman
itu djuga jang dipraktekkan oleh bangsa kita Indonesia sekarang ini.
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Kalau Anggota jang terhormat Saudara Prof. Mr Suhardi dari
Katholiek, jang berbitjara lebih dahulu dari saja tadi merasa disangsikan oleh sikap Saudi Arabia didalam membitjarakan Hak-hak Asasi
Manusia di Perserikatan Bangsa Bangsa (P.B.B.), agaknia dapatlah
merasa tenteram dan jakin setelah mendengarkan penghargaan Sri
Paus jang saja kemukakan diatas.

e.

Mengapa berdasar Islam tidak agama lainnja?

Saudara Ketua jang terhormat, pertanjaan lain jang harus kami
djawab dan kami beri pendjelasannja, ialah; djika kita harus memilih antara dua prinsip antara Pantja Sila jang secularistis dan dasar agama, maka kalau kita memilih dasar agama, mengapa pilihan
itu harus didjatuhkan kepada Islam?
Mengapa tidak salah satu agama jang lainnja jang djuga hidup di
kalangan masjarakat Indonesia?
Pertanjaan jang seperti itu dapat kami pahamkan sedala,m-dalamnja dan dapat kami mengerti. Memang bukanlah disebabkan karena
kami menganggap kurang terhadap agama-agama lain itu dan bukan
karena tidak menilai jang sewadjarnja kepada prinsip-prinsip baik
dan nilai-nilai utama jang hidup dan berkembang didalam agama-agama itu. Dengan penuh chidmat dan penuh rasa keluhuran, bagaimanapun djuga kami tetap menghargai tinggi akan segala adjaranadjaran didalam segala agama itu,
Tetapi persoalannja, bukanlah terletak didalam baik atau tidak
@lknja prinsip-prinsip agama-agama jang lain itu. soalnja terletak
didalam keharusan demokrasi jang kita anut, sebagai dasar berpikir
jang mendjadi watak dan kepribadian Bangsa Indonesia. Prinsip demokrasi _mengandung dua pendirian jang satu sama lain berdjalan
berkelindan, jang tidak dapat rlipisahkan:
1. golongan jang berkuasa harus mendapat persetudjuan dari
golongan rarkjat jang terrbanjak jang dinamakan ,,,majority" dan
2. golongan rakjat jang ketjil djumlahnja jang disebut ,,minority haruslah terdjamin hak-haknja.
Keharusan daripada prinsip demokrasi ini, kita harus mengakqi -bahrya golongan rakjat jang terbanjak jang dinamakan ,,majority" itu, ialah pemeluk agama Islam. Dan menurut prinsip demolirasi
ini, memang akan lain djadinja kalau golongan penganut agama jang
bukan Islam merupakan golongan majority.

untuk menerima suatu agama jang akan didjadikan Dasar Negara itu,
iqtgtt lgama jang dipeluk oleh golongan majority. Tetapi agama jang
didjadikan Dasar Negara itu harus pula memberikan dSamlnan j*g
sepenuh-penuhnja bagi golongan-golongan agama lainnjb jang merupaFa! minority. Djika djaminan ini tidak dapat diberikan, pastilah
prinsip demokrasi jang kita anut mendjadi terlanggar.
saudara Ketua jang terhormat, berdasarkan prinsip demokrasi
ini, maka sudahlah selajaknja dan sewadjarnja untuk memberikan
tempat kepada Islam mendjadi Dasar Negara Republik Indonesia.
Dan sebagai imbangannja, mendjadi tugas jang ufama dari negara
jang berdasarkan Islam itu, sesuai dengan pendirian Islam jang su38

dah kami terangkan, mengakui dan mendjamin hak-hak warga-nega-

ra jang sama terhadap pemeluk-pemeluk agama lainnja.
Diatas dasar'semangat keagamaan jang hidup dikalangan semua
warga-negara, Islam menjerukan kerdjasama jang seerat-eratnja untuk menghidup-suburkan semanga,t agama itu, baik dengan melalui
per-undang-undangan Negara, maupun dengan melalui organisasiorganisasi masing-masing.
Penutup.

IV.

Pada waktu hendak menutup pidato saja ini, inginlah saja kem,
bali mengenang akan negara jang sudah kita mitiki sekarbng ini
sebagai lasil perdjuangan kemerdekaan dari bangsa kita, jang telah
memberikan pengorbanan jang sebesar'besarnja, baik 'harta benda
maupun njawa sekalipun. Kita kembali mengenangkair itu, sebagai

suatu barang jang tidak dapat ditawar-tawar, sebagai jang dikatak-an
oleh seorang pemimpin dari Virginia, Partrick Henry, didalam perdiuang_an_Amerika Serikat dahulu, jang bunjinja: ,,Saja tahu apa jang
akan dilakukan oleh orang lain, tetapi bagi saja: merdeka atau mati

Darah patriotik jang sedemikian itu, sudah pernah dibuktikan
oleh pemuda-pemuda kita dimasa jang lampau, baik sewaktu revolusi
kemerdekaan tahun L945, maupun sewaktu agressi ke-I dan ke-II
dari Belanda. Darah patriotik itu djuga jang tetap mengalir didalam
tubuh bangsa kita, terutama didalam menghadapi perdjuangan mengembalikan Irian Barat sekarang ini.
Alangkah tangkasnja suara jang diberikan oleh stephen vincent
Benet pada waktu memberi komentar atas utjapan Partrick Henry
jang kita kutipkan tadi. Dengarlah suaranja:
,,Kemerdekaan! Perkataan ini adalah perkataan hebat, perkataan jang bisa menembus kedalam djiwa orang. Pada mulanja perkataan ini adalah berupa hembusan lembut diudara, kemudian berubah
mendjadi topan. Dia berhembus melalui djalan-djalan raya Boston
jang berkelok-kelok itu, kebun-kebun petani Pennsylvania dan bukitbukit Virginia.
,,Mer"cleka! Marilah berdjuang untuk kemerdekaan!". Seruan-seruan ini'djuga mengumandang dari gubuk-gubuk kaju orang perbalasan dan orang pemegang sendjata disana menganggukkan kepala
lalu berkata: ,,Tidak usah ditje,ritakan pada kami apa artinja kemerdekaen. Kamt sudah mempunjainja dan kami akan mempertahankannja".
,,Seakan-akan ada pukulan genderang jang memanggil orang itu
berbaris dan mengadakdn latihan dengan diam-diam. Marilah wahai
prtra-putra merdeka, marilah bersatu sebagai manusia jang lahir dahm kemerdekaan .... Seakan-akan hendak datang bandjir
den badai genderang panggilan memuku! terus
........".
jang
Alangkah dalamnja irama
terkandung didalam suara itu.
rxa mengingatkan kepada perdjuangan kemerdekaan dahulu itu. Dia
memperingatkan kita kepada korban-korban jang sudah djatuh dimasa-masa jang lampau. Dan dia, dia memberi djiwa kepada kita para
Anggota Konstituante, supaja bertahan teguh kepada hasil kemerdekem jang sudah mereka dan kita perdjuangkan dari dahulu itu.
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'Pada waktu menutup pidato ini, saja ulangi suara jang bersemangat itu, untuk kernbali memperingatkan, bahwa modal kita jang terbesat'ialah kemerdekaan, harus kita perdjuangkan dan kita pertahankan. Kemerdekaan itu berisi pula kernerdekaan untuk melahirkan
pendapat dan pendirian didalam Sidang Konstituante ini, untuk memberikan dasar-dasar iang teguh bagi negara dan bagi kemerdekaan
jang sudah kita perdjuangkan itu.
Marilah kita mendo'akan mudah-mudahan Tuhan Jang Maha Esa
tetap memelihara kebebasan mengeluarkan pendapat dan pikiran didalam Konstituante ini, dengan tidak usah ragu-ragu dan was-was,
demi untuk kepentingan kemerdekaan dan untuk negara jang sudah
kita perdjuangkan semendjak LZ tahun jang lewat itu. Marilah kita
djauhkan pikiran, bahwa didalam melahirkan pendapat itu, djanganlah kita tuduh-menuduh bahwa kita hendak mendirikan negara baru,
kita mengchianati Proklamasi tahun L945, kita melumpuhkan kemerdekaan jang sudah kita tjapai.
Marilah kita bermusjawarah dengan setjara djudjur, dibawah
pimpinan taufiq dan hidajat dari Tuhan Rabbul'alamien!
Sekianlah! Terima kasih, Saudara Ketua!
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ketua: Saja persilakan jang terhormat Saudara Soedijono Djojoprajitno.
Soedijona Djojoprajitno:

1. Pendahuluan.
Saudara Ketua, pemandangan umum saja mengenai laporan Pa-

nitia Persiapan Konstitusi tentang Dasar Negara, saja mulai dengan
proloog jang saja ambil dari tulisan Tan Malaka dengan sedikit peru'bahan dan tanabahan, sehingga bunjinja mendiadi sebagai berikut:
,,Revolusi Indonesia, bukanlah Revolusi Nasional (dalam arti revolusi politik) semata-mata, seperti ditjiptakan (oleh) beberapa gelin-

tir manusia, jang maksudnja tjuma

membela atau merebut kursi buat
dirinja semata-mata dan bersiap sedia menjerahkan sumber pentjaharian jang terpenting kepada semuanja bangsa asing, baik musuh
maupun sahabat.
Revolusi Indonesia mau tak mau terpaksa mengambil tindakan
(diatas bidang) ekonomi dan sosial serentak dengan tindakan merebut dan membela kemerdekaan (politik) seratus persen.
Revolusi Indonesia tidak bisa diselesaikan dengan revolusi potitik jang dibungkusi dengan revolusi nasional sadja. Perd'iuangan kemerdekaan Indonesia harus diisi dengan djaminan sosial dan
ekonomi sekaligus (artinja revolusi Indonesia adalah revolusi politik
dan sosial sekaligus, dimana kekuasaan politik dan ekonomi berada
ditangan rakjat)".
Demikianlah proloog pidato saja jang saja djadikan dasar ideologi dalam menindjau masalah Dasar Negara.
.Proloog itu merupakan garis revolusi Indonesia, jang tidak boleh
ditinggalkan, ialah revolusi politik dan sosial dimana kekuasaan po-
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litik dan ekonomi harus berpindah tangan, dari tangan golongan jang
menindas (kaum monopolis asing) berpindah kepada golongan jang
tertindas (rakjat Indonesia), jang prinsip-prinsipnja harus dirumuskan dalam Undang-undang Dasar sebagai patokan-patokan baru jang
terpantjang diatas masjarakat sebagai pedoman hidup dan penghidupan rakjat Indonesia dalam masjarakat baru itu, dibawah naungan
pandjipandji ideologi revolusi ialah Pantja Sila (Proklamasi).
.,Baru kalau disamping kekuasaan politik seratus persen paling
sedikit tudjuhpuluh persen dari ekonomi modern berada dibawah kekuasaan rakjat Indonesia, barulah revolusi nasional Indonesia ada
artinja bagi rakjat. Barulah Pantja Sila patut dibela dan dipertahankan dengan bangga!
,,Tetapi djika Pemerintah Indonesia berada ditangan kaki tangan
kapitalis asing, walaupun Bangsa Indonesia sendiri dan seratus persen perusahaan modern tetap berada ditangan kapitalis asing, seperti didjaman Hindia Belanda dulu, walaupun Republik Indonesia
diberi gelar lt{egara Pantja Sila. namun revolusi nasional (sematjam)
itu berarti pembatalan Proklamasi dan kemerdekaan rakjat dan mengembalikan rakjat Indonesia dibawah kekuasaan kapitalisme dan
imperialisme internasional".
Oleh karena itu soalnja bagi Fraksi Murba Pembela Proklamasi
(Murba) bukan a priori mesti Pantja Sila jang harus mendjadi ideoIogi Negara, soalnja ialah apakah Pantja Sila itu tidak sudah menjeIeweng dari maksud Proklamasi 17 Agustus tahun 1945?

jang terhormat Suwirjo dari Partai Nasional
Indonesia (P.I{.I.) dan Ir Sakirman dari Partai Komunis Indonesia
(P.K.I.) saking enthousiast-nia membela Pant'ia Sila dengan tidak
Saudara-saudara

memberi analisa mengenai revolusi Indonesia, dengan gegabah mengambil kesimpulan bahwa Pantia Sila tjiptaan atau hasil penggalian
Bung Karno harus tetap mendjadi Dasar Negara dan oleh karenanja
rvadjib kita pertahankan, djika perlu tanpa perubahan.
Saja bertanja: ,,Pantja Sila jang mana harus kita pertahankan,
djika perlu tanpa perubahan? Pantja Sila jang dirumuskan dalam
Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945 jang mentierminkan tudjuan revolusi Indonesia, sekalipun tidak sempurna,
ataukah Pantja Sila jang dirumuskan dalam Undang-undang Dasar
Sementara tahun 1949 dan Undang-undang Dasar Sementara tahun
L950, ialah Pantja Sila jang telah dikebiri oleh modal monopoli internasional di Den Haag?
Dan apakah karena Pantja Sila telah dikebiri ini Saudara-saudajang
ra
terhcrmat Moh. Natsir dari Madjelis Sjuro Muslimin Indosia (Masjumi), K.H. Achmacl Zaini dari Nahdlatul Ulama (N.U.),
Nj. H. Sjamsijah Abbas dari Persatuan Tarbijah Islamijah (Perti)
emoh Pantja Sila? Djika demikian sungguh golongan Islam progressif!
Djika benar bahwa ,,bukan Republik Indonesia mentjiptakan
Pantja Sila, melainkan Pantja Silalah jang mentjiptakan Republik Indonesia" seperti jang dikatakan oleh Saudara Suwirjo dari Partai
Nasional Indonesia (P.N.I.) itu, maka saja ingin mendapat djawaban,
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baik dengan perantaraan Saudara Suwirjo jang terhormat maupun
dengan perantaraan jang terhormat Ir Sakirman.
Republik apa jang ditjiptakan oleh Pantja Sila?

Republik Proklamasi ataukah Republik Konperensi Medja Bundar?

Republik unitarisme ataukah federalisme?
Dan djika dikatakan oleh Saudara Sakirman bahwa revolusi dilahirkan oleh Pantja SiIa revolusi apa itu?
Revolusi nasional dalam arti revolusi a la Linggardjati, Renville ialah revolusi politik; ataukah revolusi nasional dalam arti
revolusi politik dan sosial sekaligus, sesuai dengan tudjuan Proklamasi?
Memang benar kami jang tergabung dalam Partai Murba Pembela Proklamasi (Murba) telah turut membela dan mempertahankan
Pantja Sila, tetapi Pantja Sila sebagai lambang synthese Islamisme,
Nasionalisme dan Sosialisme. Djadi bukan Pantja Sila jang ditjatut
dan didjadikan monopoli golongan tertentu, melainkan Pantja Sila
sebagai synthese Islamisme, Nasionalisme dan Sosialisme jang telah
bersama-sama memberi bimbingan revolusi dan bukan Pantja sila
jang telah dikebiri di Den Haag. Djika Pantja sila jang dikebiri itu
dimonopoli oleh golongan tertentu dan dibela oleh Partai Nasional

,

Indonesia (P.N.I.) dan Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) setjara ent-housiast, s?ja persilakan Saudara-saudara jang terhormat Suwirjo
dan Ir. Sakirman berbuat demikian!
Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba) tidak bersedia dibar,va-bawa kesana!

U.

Trilogi Revolusi Indonesia.
(Lihat lampiran

III pidato Prof. Soeripto,

halaman b6).

Revolusi Indonesia adalah revolusi jang tidak dipimpin oleh salah satu Partai politik jang telah ada pada waktu meledaknja revoIusi. Revolusi Indonesia adalah revolusi dibawah bimbingan tenagatenaga potensional revolusioner dari segala aliran ideologi jang ada
di Indonesia pada waktu itu, jang pada garis besarnja saja bagi mendjadi tiga aliran pokok, ialah sebagai berikut:

1. Islamisme,
2. Nasionalisme

3.

dan

Sosialisme.

Ketiga aliran ideologi Islamisme, Nasionalisme dan Sosialisme
inilah pada hakekatnja telah bersama-sama mengobarkan api serta

memberi bimbingan revolusi, hingga tidak ada satu ideologipun jang
berhak berkata, bahwa dialah jang paling berdjasa dalam revolusi
hingga boleh saja katakan bahwa Islamisme, Nasionalisme dan Sosialisme adalah Trilogi Revolusi Indonesia. Barangkali Saudara-saudara jang terhormat masih ingat seruan Djihat Bung Tomo:
Allahu Akbar
Allahu Akbar! dimasa berkobarnja revolusi.
Entah ada apa; tahu-tahu
Bung Tomo sympathi pada Amerika?
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. Tetapj gl.-h karena revolusi Indonesia telah menjimpang dari
garis rev,olusi, i3la! garis_ seperti j-ang tersimpul dalam prol6og -piOato
l-aja, maka Trilogi Re-v-olus! mendjadi berantakan dan-timbulrrja antithese antara ideologi-ideologi seperti jang sekarang terdjadi halam
Konstituante in!._ sajl _sependapat dengan saudara- jang -terhormat
Moh. Natsir dari Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (ilIasjumi) untuk
memp_erpandjang per-debatan mengenai Islam dan panila sila.
tid*Itulah sebabn_ja maka Fraksi Murba pembela proklamasi (i\{urba)
merumuskan Sosial-Ekonomi sebagai pengelatr (afleider) aliran geledek
iang bersambar-sambaran diangkasa diatas gedung Konstituaite ini.
Mepgglai Dgsar Negara sudah semendjak sidang preno Konstituante ke-II telah
_adanja dua pendapat-pokok jang bertentangan satu sama -npmpaf
lain, ialah sebagai berikut:
1. pendapat jang mengatakan, bahwa Dasar Negara adalah ideologi;
2. p,endapat jang mengatakan, bahwa Dasar Negara adalah sosial.Ekonomi;
Pendapat pertama terbelah mendjadi dua, jakni:
1. pendapat jang mengatakan, bahwa Dasar Negara adalah Islam;
2. pendSpat iang mengatakan, bahwa Ddsar Negara adarah pan-

tja

Sila.

ti

Dengan demikian maka dalam Dewan Konstitnante ini timbul
g_a
_pgndgpat_m_engenai Dasar Negara, seperti jang telah dibatjakan
oleh Panitia Felapor mengenai Laporan Komisi Konstitusi I padd hari
Senin malam itu, ialah:
1. Dasar Negara adalah Pantja
2. Dasar Negara adalah Islam dan
3. Dasar Negara adalah Sosial-Ekonomi.
Pendapat pertama diwakili oleh Partai Nasional Indonesia (p..
N.I.), Partai Komunis Indonesia (P.K.I.), Partai Kristen Indonesia
(Parkindo), Katholiek dan lain-lain.
Pendapat kedua diwakili oleh Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia
(Masjumi), Nahdlatul ulama (N.u.), Partai sjarikat Islam Indonesia
(P.S.I.I.), Persatuan Tarbijah Islamijah (Perti) dan lain-lain dan pendapat ketiga diwakili oleh Murba Pembela Proklamasi (Murba).
Tisq pendapat mengenai Dasar Negara ini ditimbulkan oleh tiga
aliran ideologi jang saja sebut tadi, ialah:
Islamisme, Nasionalisme dan sosialisme jang pada permulaan
revolusi merupakan Trilogi Revolusi, tetapi jang dewasa ini, disebabkan oleh penjelewengan revolusi telah mendjelma mendjadi rri-rewel, ialah antithese antara tiga aliran ideologi jang masing-masing
mau menentukan bentuk dan isi Undang-undang Dasar sendiri, hing:
ga menimbulkan banja kerewelan dalam Konstituante ini.
Pada waktu permulaan revolusi, ketiga aliran ideologi, Islamisne, Nasionalisme dan Sosialisme itu telah menemukan rumusan synthese (djadi bqkan hasil dari penggalian ataupun tjiptaan pemimpin
Besar ini atau itu) rumusan synthese mana tertjantum dalam tttukbdUndang-undang Dasar Sementara tahun 194b, ialah sebagai
9C+.
berikut:

Sila;

-
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:

Ke-Tuhanan Jang Maha Esa sebagai rumusan synthese daripada segala aliran agama jang ada di Indonesia;
2. Kemanusiaan jang adil dan beradab sebagai rumusan synthese daripada segala paham dan tjita-tjita sosial jang ada di
Indonesia;
3. Persatuan Indonesia sebagai rumusan synrthese suku-suku
bangsa mendjadi satu bangsa;
4. Kerakjatan (demokrasi) jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan sebagai rumusan synthese daripada segala paham mengenai kedaulatan
dan
5. Mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia sebagai rumusan synthese daripada segala paham Sosial-Ekonomi.
Djuga Tan Malaka telah merumuskan suatu synthese mengenai
sistim Politik, Sosial dan Ekonomi jang telah disetudjui bersama oleh
Islamisme, Nasionalisme dan Sosialisrne, ialah sistim Politik, Sosial
dan Ekonomi seperti jang telah tertjantum dalam Minimum Prograni
Persatuan Perdjuangan jang mula-mula dibela oleh:
1. Islamisme jang diwakili oleh Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi),
2. Nasionalisme jang diwakili oleh Partai Nasional Indonesia
(P.N.I.) dan
jang diwakili oleh mereka jang tergabung dalam
Sosialisme
3.
Partai Angkatan Communis Indonesia (Acoma) dan Murba
Pembela Proklamasi (Murba) dervasa ini.
Tetapi oleh karena revolusi tidak menurut garis seperti jang telah dirumuskan oleh Tan Malaka, jakni revolusi Politik dan Sosial
sekaligus, maka lambat-laun rumusan synthese itu mendjadi tjair
dan achirnja mendjelma mendjadi antithese, terutama setelah Partai
Nasional Indonesia (P.N.I.) dan Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia
(Masjumi) bersama-sama menerima perdjandjian Konperensi Medja
Bundar walaupun tadinja bersama-sama dengan kami menolak Linggardjati.
Maka berlakulah pepatah: Berlajar tidak sampai kepulau, berdjalan tidak sampai kebatas. Akibatnja: Resan minjak kembali keminjak, resan air kembali keair. Partai-partai terlalu banjak, Pantja
Sila mendjadi tjair.
Walaupun begitu Pantja Sila masih dianggap tetap sama seperti
dulu dan dibela mati-matian oleh golongan tertentu!
Birokrasi, korupsi meradjalela dimana-mana meliputi segala bidang dan instansi. Timbullah konsepsi dan anti-konsepsi.
Disatu pihak konsepsi jang menghantam liberalisme demokrasi,
dilain pihak anti-konsepsi jang mempertahankan liberalisme demokrasi.
Disatu pihak konsepsi jang menghantam Partai-partai ketjil, Partai-partai tuma, Partai-partai gurem, Partaipartai sieur dan menjandjung-njandjung Partai-partai besar begitu.rupa, hingga menimbulkan
kesan seolah-olah sudah ada kampanje pilihan Presiden baru.
1.
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Dilain pihak konsepsi jang menghantam sistim pemilihan umum
Dikatakapjq rakjat tidak memilih orang-orang jang berdiri dengan
teyang dimuka lajar, melainkan manusia-manusib jang bersembunji
dibelakang tanda-gambar (diantaranja saja sendiri) ............ pendek
kata, semua kena tjela
ketjuali............ manifes politik
1 Nopember tahun 1945 pangkal penjelewengan Revolusi 1z Agustus tahun 1945.
Birokrasi, korupsi terus meradjalera, daerah menghantam pusat,
p_usat menghantam daerah. Timbullah Dewan-dewan dimana-mana,
Negara dalam keadaan bahaja.
Timbullah Kabinet Karya; timbullah Dewan Raksasa di Djakarta.
sjukurlah, segala keruwetan dan kerewelan kini telah dapat diatasi oleh Musjawarah Nas,ional, Dwi-Tunggal Soekarno-Hatta- telah
melakukan Pernjataan Bersama pada tanggal 14 September tahun
1957 jang baru lalu, ialah pernjataan setia pada pantja sila prokla-

masi. Pendek kata, semua
althans diatas kertas.

beres

..... termasuk soal beras .........

Tetapi bagaimanapun djuga, berhasilnja Musjawarah Nasional
boleh dikata sangat menggembirakan. Tjuma sadja selama kita tidak
tetap berdjuang menurut garis revolusi, selama itu kita akan mendjumpai keruwetan dan kerewelan, karena tidak dapat melihat adanja
Demokrasi Revolusi jang oleh Tan Malaka digambarkan sebagai berikut:

,,Dari bermula sekali saja anggap Demarkasi Revolusi Indonesia

itu bukanlah satu amban, melainkan satu garis. Artinja bukanlah satu
garis jang mempunjai pandjang dan m-empunjai febar, melainkan
satu garis jang mempunjai pandjang, tetapi tidak mempunjai
lebar. Bukankah satu amban, dimana bordjuis-imperialis bisa berdjabat-tangan dengan bordjuis djadjahan sama-sama memeras dan
menindas rakjat Indonesia, melainkan satu garis dimana bordjuis-imperialis Belanda memperku,da Inlande,rrs alat me,rneras dan meninclas rakjat Indonesia ...
,,Ringkasnja di Indonesia tak dapat diadakan Amban Demarkasi
ialah garis jang mempunjai lebar, jang dapat memperdamaikan bordjuis imperialis dengan bordjuis-nasional. Di Indonesia tjuma ada

garis Demarkasi jang tidak mempunjai lebar; garis jang tadjam menghimpit. Barangsiapa berada disebelah sananja garis Demarkasi adaIah mereka kasta pemeras. Dan barangsiapa berada disebelah sininja garis Demarkasi adalah mereka kasta terperas, tertindas!
Ketiga gerakan kemerdekaan itu berlaku dalam waktu damai,
maka garis Demarkasi itu tjuma dapat diketahui dengan filsafah revolusioner. Tetapi dalam masa revolusi, maka garis Demarkasi itu
mendjadi Demarkasi Revolusi, jakni: Revolusi jang berdemarkasi, reyolusi jang bertapal batas djelas tegas".
Dermikianlah Demarkasi Revolusi jang digambarlian oleh ran
]Ialaka jang sudah terlanggar semendjak Linggardjati.
Demarkasi Revolusi ini merupakan rangkaian daripada garis revolusi jang tersimpul dalam proloog pidato saja.

Pendapat Tan Malaka ini saja kemukakan seb-agai bahan pertim'
bangan bagli tconstituante untuk mengimbangi pendapat-pendapat-j ang
Oitimut<afian oleh Saudara-saudara jang terhormat Suwirjo dari Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.), Ir Sakirman dari Partai KomuniJ lnOonesia (P.K.I.) dan Moh. Natsir dari Fraksi Madjelis -Sju1o
Muslimin Indonesia (Masjumi), jang menjambut baik adjakan bertoleiansi dengan melalui tcdnfrontisi, lang Oisatu pihak-set1?rai. priori
Oeniin ent"housiast membela dan rirempertahankan Pantja Sila dan
dilain pihak membela dan mempertahankan Islam.
tr'rit<si Murba Pembela Proklamasi (Murba) mengehendaki rumusan synthese antara Islamisme, Nasiona$m-e. dan Sosialisme seper(Murba) emoh
il r.-uti. Artinja Fraksi Murba Pembela Proklamasi
Agustus
17
Revolusi
atau
iifr fri" dariparia sila Proklamasi,
-tahun
fg+Sf Apalagi sila jang sudah dikebiri oleh bordjuis-impgri{is se'
Murba Pembela Proklamasi (Murba)
*.nA:* Liriggardjati. Araksi
jang
terhormat Ir Sakirman ..
menoiak adjat<an Slaudara
kun'
,,ho-lobis krintul baris" sebelum ada_ djam$tt'. bahwa ,,ho-lobis
bordjuis-imperialis.
tul baris" itu tidak untuk menjembah
Itulah sebabnja maka Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Mur'
ba) merumuskan Sbsial-Ekonomi sebagai Dasar Negara!

Demokrasi (lihat lampiran I hal. 52).
IV. Sosial-Ekonomi Republik Proklamasi
Proloog: (lihat lampiran II hal. 55).
Saudara Ketua, pendapat pertama mengenai Dasar Negara jang
dirumuskan dalam laporan Komisi Konstitusi I mengenai. Dasar Nenegara adalah pendapat jang diwakili oleh Fraksi- saja jang.dalam
Peirandangan U;mum Bablk i ini telah merqdapat so_kongqn- dag Frak'
si Partai Eriruh dengan perantaraan Saudara M. Ng. Moh. Hamzah
dan Baheramsjah Sutan Indra.
terima- kasih kepada Sau'
Untuk ini Fraksi saja mengutjapkan
-Ng.
Moh. Hamzah dan Baheramsjah
dara-saudara jang terhormat M.
Sutan Indra jang terhormat dari Partai Buruh.
Pendapat pertama itu dirumuskan atas dasar prinsip jang ter'
simpul dalam gatis Revolusi Indonesia, sgPe.rli jang t-elah saja katakan dimuka ialah kemerdekaan Politik. Sosial dan Ekonomi, sesuai
dengan empat sila jang telah dirumuskan dalam Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara tahun L945 dan Minimum Program
Persatuan Perdjuangan, artinja ketjuali mengenai sila ke-Tuhanan.
Adapun pendjelasan mengenai rumusan itu adalah seperti iang
telah saj-a utjapkan dalam Pemandangan Umum Babak I atas nama
Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba) ialah jang termuat dalam
lampiran III Laporan Konstitusi Komisi I jang bunji lengkapnja adalah sebagai berikut:
Pemandangan Umum tentang Dasar Negara (terlampir pada lampiran iV [aL sil.
Saja akui, bahwa pendapat pertama itu belum sempurna dan
mempunjai sifat subjektif, lagi pula tidak absolut. Fraksi Murba Pem'

III.
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beia Prokiamasi ({q.Pt) 4englak adanja teori jr,ng absoiut dan
mempunjai sifat objektif-seobjektif-objektifnja. Dalim -masjarakat dimana. terdap-at golongan-golongan, kasta-kasla tidak ada iatu teoripun i?lg tidak mempunjai sifat subjektif, Djuga teori pantja sila
lang. dibela .tjara enthousiast oleh Saudara-saudara jang terhormat
suwirjo dari Partai Nasional Indonesia (p.N.I.), Ir"salirman aaii
Partai Komunis Indonesia (p.K.I.), Atmodarminto dari Gerakan Inggnggia-R_aja (Gerinda) (jang membera pantja sila asli) adalah sub:
iektif. _sebab, {jika tidak kita tidak usah iepot-repot menentukan
_D_agar-Negara- ?.gi$-"1 dluga teori saudara-saudara jang terhoi*ui
Moh. Natsir dari Y_adjelis sjuro Muslimin Indonesia (lvtaJsumi), sau$la_!Ioh_. Sjafii Wirakusumah dari Partai Sjarikal irt*i i"tionesia
(P.S.I.I.) _dan lain-lain. mempunjai subjektif wilaupun dikatakan absolut. saudar&-soudora j?ng terhormat _l"ng rnembeli pantja sila rnenghendaki setjara_ mutlak lantjg sila harus dipertahankan, tetapi sai,
dara-saudara tidak menjebut pantja Sila jang mana ?
Merumuskan satu formula memang gampang, soalnja ialah bagaimana.ljara memberi interpretag
Tengenai-formula itd jang tidak
bisa diartikan matjam-matjam, baik formula a la Islam mauprin a ta
Pantja Sila.
Djika saudara jang terhormat suwirjo dari partai Nasional Indonesia (P.ry.I.) mengatakan bahwa sosiat-Ekonomi rumusan Fraksi
sqja_ljukup baik, tetapi tidak sempurna karena,tidak membnrat pantja sila, itu alasannja apa? Dan kalau saudara jang terhormat Ir sakirman dari Fratsi Paitai Komunis Indonesia" (p]r<.r.) mengatakan
bahwa ke-Tuhanan Jang Maha Esa itu harus diartikan ke-Tuhanan
jang saling menghormad itu maksudnja apa?
Muslimin
_ _ Ap?kah _jang dimaksud itu Tuhannja Madjelis ,sjuro
partai
harus
menghormati
(!I3giumi)
Tuhannja
Nasional
_Indonesia
Indonesia(P.N.I.)dansebaliknjadanseterusnja?Diika dari gololgan Islam diantaranja Saudara. Moh. Sjafii;Wirakusumah dari Parta!,sjalikat Islam Indonesia (p.s.I.I.) dan mengatakan bahwa Islam meliputi sosial-Ekonomi jang sudah lengkap sernpurna itu bagaimana?

uTqamanja kalau dikatakan Islam mewadjibkan pemeliharaan
fakir-miskin, itu maksudnja bagaimana? Apakah dengan tudjuan agar
fakir-miskin tetap menduduki posisi fakir-miskin, atiukah dbngan tumengangkat fakir-miskin hingga tidak ada ,lagi fakir.friskin?
9jql"
Kalau dalam mempersoalkan Hak-hak Asasi Manusia ada rumusan
jang mengatakan bahwa; ,,Islam mengakui hak milik adalah Kurnia
Tuhan" itu maksudnja apa? Apakah Islam berpendapat bahwa hak
_-.

milik Bataafsche Petroleum Maatshappij (B.F.M-.), standard. Vacuum
oil. comp_afy JStanvac), Factory, Borneo sumatra Maatsehappy (Borsumy) dan lain-lain milik monopolis asing itu termasuk Kurii-a- Tuhan?
Semua itu membutuhkan pendjelasan-pendjelasan.
jang terhormat Moh. Natsir dari Madjetis sjuro Musli.
{au_dara
min Indonesia (Masjumi) mengatakan wait and se-e sosi-at-gt<onomi
Islam adalah p,rogressif.
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Pernjataan Saudara Moh. Natsir saja sambut baik.
Fraksi saja tidak akan menolak Sosial-Ekonomi dihubungkan dengan ke-Tuhanan seperti pendapat Saudara jang terhormat Ahjak
Sosrosugondo dari Nahdlatul Ulama (N.U.). Soalnja harus ada persamaan interpretasi.
Saja akui Islam meliputi sembilanpuluh persen rakjat Indonesia;
saja akui Pantja Sila meliputi Islam dipandang atas dasar pengakuan adanja Tuhan (althans Pantja Sila menurut Partai Nasional Indonesia (P.N.I.), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Katholiek
entah menurut paham Partai Komunis Indonesia(P.K.I.).
Tetapi harus diakui pula bahwa sembilanpuluh persen rakjat Indonesia termasuk, kasta tertindas, artinja djuga meliputi Islam, djuga
meliputi Pantja Sila.
Berdasar pada kenjataan jang kongkrit ini Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba) tidak mau mutlak-mutlakkan seperti Saud"ara jang terhormat Suwirjo dari Partai Nasional Indonesia (P.N.I.),
Ir Sakirman dari Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) dan lain-lain untuk mengatakan bahwa Sosial-Ekonomi rumusan Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba) itu adalah lebih sempurna daripada Islam
dan Pantja Sila.
Dengan memadjukan Sosial-Ekonomi sebagai Dasar Negara Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba) bermaksud merumuskan pangkal pendirian guna mentjari titik-titik pertemuan berdasar pada Konsepsi tentang revolusi Indonesia.
Djika sudah ada persesuaian paham mengenai revolusi Indonesia jang biasa disebut revolusi nasional, maka soalnja tinggal merumuskin prinsip-prinsip pokok mengenai sistim Politik, Sosiat dan
Ekonomi sadja dalam Undang-undang Dasar baru dan tidak usah repot-repot dengan euthousiast mempertahankan kata-kata: ,,Dasar Negara harus tetap Pantja Sila!
Rumusan pertama jang diwakili oleh Murba Pembela Proklamasi
(Murba) dan jang telah mendapat sokongan Partai Buruh adalah sebagai berikut:
,,Sosial-Ekonomi jang sesuai dengan tudjuan revolusi ialah apa
jang pada prinsipnja telah dirumuskan dalam Undang-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
jang termaktub dalam Undang.undang Dasar Sementara tahun 1945
pasal 1 dan 2".
Ini adalah rumusan prinsip daripada revolusi Indonesia jang saja djadikan proloog pidato saja, ialah revolusi nasional dalam arti
revolusi politik dan sosial sekaligus, dimana kekuasaan politik dan
ekonomi berada ditangan rakjat, sebagai djaminan, bahwa kekuasaan
politik dan ekonomi tidak djatuh ditangan kapitalis-kapitalis dan bangkir-bangkir nasional jang bersiap-sedia berdjabatan tangan dengan
kapitalis-kapitalis dan bangkir-bangkir asing, dengan Pantja Sila
atau Islam sebagai kedok kerdjasama memeras dan menindas rakjat.
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Sosial-Ekonomi jang mendjamin keadilan sosial buat seluruh rakjat Indonesia adalah Ekonomi dimana paling sedikitnja tudjuhpuluh
persen perusahaan modern milik asing didjadikan milik umum, milik rakjat Indonesia dengan melalui kekuasaan negara.
Tudjuhpuluh persen dari perusahaan modern meliputi kurang
lebih seluruh perusahaan-perusahaan Be1anda, jang melakukan agressi terhadap Republik Indonesia karena menduduki Irian Barat tanpa
idjin kita, hal mana tjukup mendjadi alasan untuk mensita milik-mi-

liknja.
(Barangkali Saudara jang terhormat Moh. Natsir dari Madjelis
Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) jang menjanggupkan Sosial-Eko.
nomi progresif, sekarang setudju dengan Murba Pembela Proklamasi (Murba)).
Dimana kekuasaan politik seratus persen berada ditangan rakjat
dengan melalui badan perwakilan jang merupakan kekuasaan tertinggi dalam Negara Republik Indonesia, maka kekuasaan politik itu ada"
lah alat untuk melaksanakan ekonomi nasional jang mendjamin kemakmuran buat seluruh rakjat dan bukan ekonomi nasional jang
mendjamin kemakmuran beberapa gelintir manusia, ialah kapitaliskapitalis, tuan-tuan tanah dan bangkir-bangkir nasional, dibawah kedok ideologi apapun djuga.
Prinsip-prinsip ekonomi jang dirumuskan dalam Undang-undang
Dasar Sementara tahun 1-945 pasal 33 adalah prinsip-prinsip trnti kapitalisrne, prinsip-prinsip jang menentang pemerasan dan penindasan
atas sesama manusia, jang pada dasarnja disetudjui baik oleh Islam
maupun oleh Pantja Sila.
Djadi kalau prinsip-prinsip Sosial-Ekonomi itu disetudjui dan
prinsip-prinsip politikpun disetudjui pula, maka soalnja, hanja tinggal satu ialah masalah ke-Tuhanan Jang Maha Esa.
Dalam hal ini dari semendjak Sidang Pleno Konstituante ke-II,
Fraksi saja sudah menjatakan tidak bersedia mentjampurinja.
Oleh karena itu rumusan mengenai masalah ke-Tuhanan terserahlah kepada para Anggota jang terhormat baik dari pihak Pantja
Sila maupun Islam.
Djika prinsip-prinsip Politik, Sosial dan Ekonomi jang telah saja
rumuskan dalam pendapat pertama atas nama Fraksi saja itu dirumuskan dalam bentuk sila atau ideologi adalah sebagai berikut:
1. Kerakjatan (demokrasi) jang berdasar musjawarah dengan
melalui badan perwakilan atas pilihan rakjat jang merupakan
kekuasaan tertinggi dalam Negara Repub'lik Ind.onesia,
2. Kemanusiaan (Humanisme) jang bersendi atas pengakuan
hak hidup serta kebebasan lahir-bathin ,bagi tiap orang, rnenudju
kesedjahteraan, peradaban dan perdamaian dunia;
Kebangsaan (Nasionalisme) jang bersendi atas pengakuan
hak tiap-tiap bangsa menentukan nasib sendiri (Bight of selfdetermination) serta bersifat anti imperialisme dalam bentuk apa-

3.

pun djuga;
,
4. Keadilan sosial buat seluruh rakjat jang bersendi atas asas
gotong+ojong, dimana alat-alat produ'ksi vital mendjadi milik
rakjat, mi$k umum dan dikuasai oleh Negara.
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bemit<ianlai!_ empat sila jang saja runiiiskan berdasar pada prin-

sipp_rinsip Politik, sosial dan Ekonomi jang saja rumuskan dltam
pendapat pertama.
Djik_a saudara-saudara jang terhormat dari blok pantja sila, saudara.saudala suwi{o dari Partai Nasional Indonesia (p.N.l.j dan
Sakirrnan dari Partai Komunis Indonesia (p.K.I.) dan saudara,
Asmara Hadi dari Gerakan Pembela pantja sila (G.p.p.s.) jang menjatakan ,teori saja kepleset dan meleset mau melengkapi dengan
satu sila lagi, agar tetap mendjadi Pantja sila, saja peisilakan! Djuqa Angggta-anggota jang terhormat dari blok Islam diantaranja siudara-saudara. jang terhormat Moh. Natsir dari Madjelis Sjuro- Muslirnin Indonesia (Masjumi) Moh. Sjafii Wirakusumah hari P-artai Is1am
Indonesia (P.S.I.I.) dan Ahjak sosrosugondo dari Nahdlatul ulama
(N.u.l dan lain-lain djika para Anggota jang terhormat itu ingin melengkapi dengan satu sila lagi agar sesuai dengan Islam, saja persillakan.
Dengal d-emikian sesuatu sila atau Ideologi Negara jang kita
rumuskan bersama nantinja bukanlah sila tjiptaan ini atau itu, bukanlah sila jang bisa dimonopoli oleh golongan tertentu, melainkan
ideologi iqlg -merupakan synthese daripada tiga aliran ideologi Islamisme, Nasionalisme dan sosialisme, sesuai- dengan kepribidian
Bangsa Ildonesia, sesuai dengan ideologi revolusi Indonesia- Dengan
memadjukan rumusan ini Fraksi Murba Pembela proklamasi (Murba)
tertjiptanja djembatan emas jang akan meletakkan
-ingin,melihat
sendi-sendi negara jang kuat.
saudara Ketua, demikianlah sumbangan pikiran Fraksi saja me.
ngenai Dasar Negara, jang telah saja anggap tjukup menjimfukan
4jawaban pertanjaan-pertanjaan, diantaranla sariaara jang ierlormat
Firmansjah dari Ikatan Pendukung Kemerdekaan Ind6nesia (I.P.K.IJ
dan saudara Asmara Hadi dari Gerakan pembela pantja sita 1c.e.
P,S.). Terserah kepada Sidang Konstituante ke-III ini untuk menilainja, baik atas Dasar Pantja sila maupun diatas dasar Isram.
Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba) tetap jakin bahwa
revolusi rndonesia jang mempunjai tjorak istimewa, dlmana Islamisme, Nasionalisme dan Sosialisme pada permulaan revolusi merupakan Trilogi Revolusi dan jang telah peinah terhimpun dalam situ
front -rakjat -anti imperialisme ialah pelsatuan perdjuangan, achirnja
akan-berhasil 4juga merumuskan satu ideologi jang mendjadi mitik
kita bersama, bukan ideologi tjiptaan siapapuni metaint<an ideologi
jang ditimbulkan oleh Revolusi 1T Agustus tahun L945.
sudah berkali-Eali dinjatakan dari pihak Fraksi saja bahwa bagi Murba Pembela Proklamasi (Murba) jang primer bukannja gelar,
melainkan isi daripada sesuatu ideologi.
s.oalnja bagi Fraksi saja bukannja setjara imperatif mesti pantja. Sila,._soalnia ialah _apakah ideologi itu merupakan realisasi daripada Trilogi Revolusi Indonesia? -

Ir

V. Kesimpulan.

'

saudara Ketua, d91san uraian saja diatas tadi, maka ketiga pen.
dapat pokok mengenai Dasar Negara J'uoatr tjukup diberi pendielaian.
50

Saja atas nama Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba) menghargai setinggi-tingginja segala teori jang dibentangkan dalam Dewan Konstituante ini, baik teori dari pihak Islam maupun Pantja
Sila.
oleh Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba)
Jang
'ditolak
hanjalah unsur-unsur reaksioner jang terdapat dalam kedua ideologi
itu, baik Pantja Sila maupun Islam
Saja akui bahwa rumusan (formula-formula) jang diadjukan oleh
Saudara-saudara jang terhormat Suwirjo dari Partai Nasional Indo.

nesia (P.N.I.) dan Ir Sakirman dari Partai Komunis Indonesia (P.K.I.), Ahjak Sosrosugondo dari Nahdlatul Ulama (N.U.), Muh. Sjafii
Wirakusumah dari Partai Sjarikat Islam Indonesia P.S.I.I.), Moh.
Natsir dari MadjeLis Sjura Muslimin Indonesia (l\Iasjumi) dan lainlain mengandung unsur-unsur kebenaran jang tak dapat saja bantah.
Tetapi walaupun demikian, masih mempunjai sifat subjektif pula, seperti djuga teori jang saja adjukan atas nama Fraksi Murba
Pembela Proklamasi (Murba) mempunjai sifat subjektif dipandang
dari sudut Islam dan Pantja Sila.
Setjara kebetulan sekali atau menurut istilah agama: ,,rupa-rupanja telah mendjadi kehendak Tuhan Jang Maha Esa" bahwa Konstelasi
Dewan Konstituante an sich mengehendaki adanja toleransi satd sama lain antara Islam, Pantja Sila dan Sosialisme.
Tidak ada satupun diantara tiga pendapat mengenai Dasar Negara itu jang akan dapat menentukan sendiri bentuk, isi serta gelar
daripada ideologi negara.
Soal ini perlu saja kemukakan sebagai peringatan, bahwa ketiga
pendapat mengenai Dasar Negara itu mempunjai posisi serta nilai
(kwalitas) jang sama sebagai rumusan ideologi; sehingga dengan demikian Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba) mengharapkan
agar dalam Dewan Konstituante ini tidak berlaku sistim sikut-menjikut seperti jang telah berkali-kali dialami oleh Fraksi saja semendjak menentukan Peraturan-peraturan Tata-Tertib.
Dalam Pemandangan Umum Babak ke-II dalam rapat Komisi
Konstitusi I telah saja njatakan kesediaan Fraksi saja unfuk bertoleransi satu sama lain setelah masing-masing aliran ideologi menjatakan dengan dada terbuka pendirian masing-masing mengenai Dasar
Negara.

Konstelasi Dewan Konstituante an sich telah mengharapkan kita
pada dua alternatief, ialah sebagai berikut:
1. Dewan Konstituante berhasil merumuskan Dasar Negara,
tarena adanja toleransi satu sama lain untuk menentukan rumusan
hompromi; atau
2. Dewan Konstituante menemui deadlock dalam merumuskan
IEar Negara, karena tidak adanja toleransi satu sama lain.
Mengenai Dasar Negara bagi Fraksi Murba Pembela Proklamasi
tMurba) alternatifnja bukan Pantja Sila atau Islam, melainkan remlusioner atau contra revolusioner dipandang diatas dasar revolusi
Indonesia.
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Diluar gedung Konstituante ini telah timbul peristiwa.peristiwa
-dan pergolakan-pergolakan
jang mengehendaki saluran huku-m dalam

Lembaga tertinggi ini.
Dewan Konstituante sebagai Lembaga Negara jang dibentuk dalam masa revolusi sedang surut, mulai bersidang daiam-masa revolusi
mulai pasang dan jang dewasa ini tengah pasang!
Dewan Konstituante sebagai Lembaga tertinggi dalam Negara Republik Indonesia jang ditimbulkan oleh- revolusi harus dengin tegas
m-endjadi kekuasaan legal menjelesaikan revolusi. Djika tidak, tidlak
ada gunanja kita repot-repot menenfukan Dasar Negira!
'Dan, djika Dewan Konstituante tidak mau insaf
akan hal ini dan
terus n-gomong_ rqengenai dasardasar hukum jang tidak ada hubungannja {engal kebutuhan-kebutuhan revolusi, saja chawatir kalau-kilau rocket rlkiat Indonesia nanti akan meluntjuikan Konstituante ini
keruang nn-Elkasa l-aksana ,,Sputnik', Sovjet Uni dan akan meninggalkan bekas-bekas diatas bumi jang terkutuk oleh revolusi Indoidsia
buat selama-lamanja.
Demikianlah peringatan saja! Terima kasih!

Lampiran

I

III. Demokrasi

(Lihat halaman 46).
saudara Ketua, sekarang saja hendak menindjau setjara singkat
tentang- masalah Demokrasi sebagai konfrontasi ierhadap teori -Demokrasi saudara jang terhormat Moh. Natsir dari ivladietis Sjuro
Muslimin Indonesia (Masjumi), saudara jang terhormat K.H. Achmad
zaini dari Nahdlatul ulama (N.u.) dan saudara jang terhormat Nj. H.
Sjamsijah Abbas dari Persatuan Tarbijah Islamijah (perti) sebagai
pangkat permulaan bertoleransi.
Seperti tadi telah saja katakan achir-achir ini di Indonesia ada
pertikaian paham mengenai Demokrasi. Disatu pihak paham Demokrasi. t_erp_impin dilain pihak Demokrasi murni alau sedSati (sempur!ta) (absolut). Diantaranja teori jang dikemukakan otetr Saudara
i.$g terhormat Moh. Natsir dari Madjets sjuro Muslimin Indonesia
(Masjumi), saudara jang terhormat K:H. Achmad zaini dari Nahdtatltl .ulama (N.u.)_dan saudara jang terhormat Nj. H. sjamsijah Abbas
dari Percatuan Tarbijah Islamijah (per'ti), iala,tr ,,Demokrasj. Islarm,,
atau.jang oleh kawan sefraksinja saudara Natsir disebut ,,Theo Demokrasi". Artinja bukan ,,Theokiasi" melainkan ,,Theokrasi" ditambah

dengan ,,Demo".
,,Memang terlalu banjak matjam dan ragam theori Demokrasi
itu. Apa jlttg diutarakan oleh saidara jang terhormat Moh. Natsir
mengenai Demokrasi klam atau ,,Theo- Demokrasi" memang baik
s.emua; demikian djuga teori saudara-saudara jang terhormal K.H.
Achmad zaini dari Nahdlatut ulama (N.u.) aan 1t;. H. sjamsijah
Abbas dari Persatuan Tarbijah,Islamijah (p-erti) .......:.... altfrans'me-

nurut formula-formulanja an

sich.

ltetapi soalnja PFa bagaimana meraksanakan teori jang ba"
gus itu diatas dunia kebendaan
ini, dimana manusia-manusia (terma.
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suk diuga orang-orang Islam) tidak bisp lepas dari pengaruh kebendaan; hingga meskipun mereka tahu bahwa kebendaan bagi Islam
bukan soal primair, terlibat djuga dalam perkara korupsi!
Saja ambil tjontoh umpamania mengenai Hak-hak Asasi Manusia
jang formulanja berbunji sebagai berikut:
,,Semua boleh, ketjuali jang dilarang".
Kira-kira pada pertengahan tahun 1951 ada peristiwa di Tandjung Priok, ialah serangan suatu gerombolan bersendjata jang tidak
dikenal terhadap salah satu pos pendjagaan polisi disana. Tahu-tahu
saja pada tanggal 15 Agustus tahun 1951 kira-kira djam 02.00. malanl
ditangkap dan ditahan di Rumah Pendjara Tjipinang, katanja tersangkut dalam peristiwa Tandjung Priok (saja lupa tanggalnja dan
bulannja). Pada waktu itu jang berkuasa Madjelis Sjuro Muslimin
Indonesia (Masjumi) bersama-sama Partai Nasional Indonesia (P.N.I). Periksa punja periksa, geladah punja geladah .. rupa-rupanja
jang ditjari sendjata, karena saja disangka tersangkut dalam peristiwa
bersendjata......... tahu-tahu ketjamata dan buku-buku saja jang
disita.
Dipandang dari pihak Djaksa Agung formula; ,,semua boleh, ketjuali jang dilarang" itu berlaku bagi Djaksa Agung, hingga meram-

pas katjamata dan buku-bukupun boleh, meskipun katjamata dan
buku-buku itu tidak tergolong djenis barang-barang jang terlarang.
Tetapi dipandang dari pihak saja formula itu berbunja sebaliknja:
,,Semua dilarang, ketjuali jang boleh". Bertemu dengan keluarga tidak boleh, memandang keindahan alam tidak boleh, karena tidak
pakai katjamata; membatja buku-buku tidak boleh karena buku-buku disita; jang boleh hanja melihat tembok pendjara dan dinding sel
setjara ,bebas. Padahal saja seorang warga-negara jang tidak berdosa! Inilah pengalaman Demokrasi dibawah kekuasan Islam dan Pantja
SiIa jang ber-Tuhan.
Sekarang

lain peristiwa.

Pada tanggal 3 Djuli tahun 1946 di Djokja ada peristiwa merobohkan Pemerintah, ialah jang terkenal dengan nama ,,Peristiwa 3
Diuli". Tahu-tahu saja jang pada waktu itu berada di Markas Pusat
Lesjkar Buruh Indonesia didekat Surabaja ditangkap dan ditahan,
tdanja tersangkut dalam ,,Peristiwa 3 Djuli". Periksa punja periksa,
geladah punja geladah, achirnja tidak mendapatkan bukti apa-apa,
[skipun begitu saja tetap dipendjara. Padahal saja adalah wargaDegara jang tidak berdosa. Jang berkuasa pada waktu itu Partai Sosialis Indonesia (P.S.L) dan Partai Kornunis Indonesia (P.K.I.) artinja kekuasaan tanpa Tuhan.
Saja tidak tahu formulanja,bagaimana, barangkali: ,,Semua orang
benada diluar pendjara, ketjuali jang berada dalam pendjara".
Dan last but not least, djika formula: ,,Semua boleh, ketjuali jang
dilarang" dari Saudara jang terhormat Moh. Natsir dari Madjelis
$turo Muslimin Indonesia (Masjumi) itu saja hubungkan dengan for.
mula Saudara jang terhormat Nj. H. Sjamsijah Abbas dari Persatuan
ffiijeh Islamijah (Perti) jakni ,,Potong tangan", maka formula: ,,Serc boleh, ketjuali jang dilarang" dapat diartikan ,,Semua bo1eh, ke-

qrrn

mempunjai tangan",
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Saudara Ketua, djika Negara Republik Indonesia mempunjai daNj- H.,Sjamsijah Abbas dari Persatuan Tarbijah Islamijah (Perti), dimana berlaku Demokrasi ,,potong tangan", dimana berlaku pertentangan kepentingan antara kaja dan miikin, dimana karni dari Murba
Pembela Proklamasi (Murba) tetap membela si miskin, saja dapat
pastikan Saudara Ketua, bahwa dalam Negara Islam a la Persatuan
Tar,bijah Islamijah (Perti) itu, kami dari Murba Pembela Proklamasi
(Murba) jang membela si miskin akan di'kenakan fo,rmula: ,,Se,mua

boleh, ketjuali jang dilarang", hingga dengan demikian kami dari
Murba Pembela Proklamasi (Murba) achirnja tidak mempunjai tangan
semua.

Saudara Ketua, teori ,,potong tangan" itu dirumuskan dalam
keadaan dan tempat, dimana sistim perbudakan, sistim perhambaan
berlaku, dimana budak-budak dan hamba-hamba tidak dipandang sebagai manusia-manusia, melainkan dipandang sebagai barang dagangan, jang tidak hanja boleh diperdjual-belikan, melainkan boleh dihina, itianiaja, disiksi dan dibinlsakan begitu sadja menurut kehendak

jang berkuasa.
Djika Negara Islam a la Persatuan Tarbijah Islamijah (Perti)
dalam djaman modern ini masih memperbolehkan hukum ,,Potong
tangan", maka kami dari Murba Pembela Proklamasi (Murba) akan
rirenulis diatas lambang kami dengan huruf-huruf besar berwarna
merah jang ber,bunji demirkian: ,,Lenjap'lah kami, sebe'lum kamu potong tangan

kami".

,

:

Saudara Ketua, tjontoh-tjontoh itu saja kemukakan bukan dengan maksud sebagai diskwilifikasi terhadap Partai Sosialis Indonesia (P.S.I.), Partai Komunis Indonesia (P.K.I.), Partai Nasional trndonesia (P.N.I.) dan Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi), melainkan sebagai verifikasi terhadap teori Demokrasi Saudara jang
terhormat Moh. Natsir jang digambarkan seolaholah objektif dan
absolut itu,
Nilai sesuatu Demokrasi tidak ditentukan oleh ada atau tidak
adanja hubungan dengan Tuhan; tidak ditentukan oleh ada atau tidaknja Paitai; tidak ditentukan oleh sedikit atau banjaknja Partaipartai; tidak ditentukan oleh ada atau tidak adanja pimpinan Demotidak ditentukan oleh ada tidak adanja
krasi (teori Bung Karno)

metanda gambar dalam Pemilihan
Umum (teori Bung Hatta)
- jang
lainkan ditentukan oleh kepentingan golongan jang berkuasa,
dilindungi dan dibela oleh Demokrasi itu.
Kiranja akan memakan waktu jang berlarut-larut kalau saja menindjau masalah Demokrasi itu setjara mendalam. Tjukuplah saja
tegaskan disini bahwa nilai Demokrasi ditentukan oleh golongan jang
berkuasa diatas bidang Ekonomi.
Ittflah sebabnja maka saja atas nama Fraksi Murba Pembela
Proklamasi (Murba) mengemukakan Sosial-Ekonomi sebagai Dasar
Negara.

Saudara jang terhormat Moh. Natsir menjanggupkan konsep
Sosial-Ekonomi berdasar Islam jang katanja progresif. Saja menanti
konsep Sosial-Ekonqmi itu, karena Sosial-Ekonomilah jang akan me54

rupakan nilai Demokrasi Islam jang dikemukakan oleh Saudara iang
terhormat Moh. Natsir itu.
Sekarang saja akan berbitjara mengenai Demokrasi terpimpin.
Mengenai Demokrasi terpimpin ada dua pendapat
Disatu pihak ada jang mengatakan Demokrasi terpimpin adalah
tjotjok buat Indonesia dilain pihak ada jang mengatakan Demokrasi
terpimpin adalah gedjala-gedjala kearah Diktatur. fada permulaan
revblusji sebenarnja Owi Tunggal Soekarno-Hatta diberi hak Konsti'
tusionil mendjalankan Demokrasi Terpimpin menurut ketentuan-ke'
tentuan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945 Bab IV Pasal
4 dan Pasal 5.
Tetapi rupa-rupanja beliau-beliau itu takut pada tuduhan Diktatur a la Fascis Djepang, jang datang dari luar, iang dikenakan pada
Republik Proklamasi tahun L945.
Akibatnja Pemerintah rnendjelma mendjadi Pseudo Demokrasi,
dengan melalui Maklumat Wakil Presiden No. X alias ,,nomor gelap".
Padahal tiap-tiap Pemerintah sementara jang ditimbulkan oleh
-Revolusi
tidak 6isa iain daripada Diktatur untuk menindas kakita'
ngan kekuasaan lama dan buat revolusi Indonesia Diktatur untuk
nienindas perlawanan kaki-tangan imperialisme Belanda dalam bentuk apapun d5uga. Dan djika dewasa ini, dalam_situasi revolusi:mulai
pasan-g,-Demokrasi terpimpin jang sekarang sedang didjalankan oleh
Bung Karno, dikatakan Diktatur, baiklah. Saja andjurkan Bung Kar,
no tidak usah takut momok Ditaktur.
Saja andjurkan Bung Karno mendjawab {emjktin:- ,Boleh Tuan'
tuan katakan ltu Oit<tatur, tetapi Diktatur itu hanja berlaku bagi anasir-anasir subversif kaki-tangan imperialis Belanda dan kaki-tangan
modal monopoli Internasional jang berusaha mempgrtahank_an status'
quo modal inonopoli di Indonesia. Diktatur itu tidak berlaku bagi
ftmbela-pembela Proklamasi tahun t?45". In_i-perlu .sqi?. an-djurkan,
ig"r t<anii dari Murba Pembela Proklamasi (Murba) ini tidak seringkIU masuk bui karena membela Proklamasi 17 Agustus tahun Lg45
dan tidak usah repot-repot membikin peristiwa-peristiwa jang anehaneh hanja untuk memaiukkan para Pembela Proklamasi dalarn pendjara.

lV.

Sosial.Ekonomi Republik Proklarnasi. (Lihat halaman 46).

Lempiran II.

Froloog: (Lihat halamsn 46 proloog).
,,Tiga paham iang sekarang berdjuang bahu-membahu ialah Pa'
ham ke-Islaman (Islamisme), Kebangsaan (Nasionalisme) dan Sosialis'
me. Semuanja pada tingkat merebut Kemerdekaan Nasional ini adalah
berhak buat diakui.
Marilah kita berharap supaja ketiga paham itu bisa mengadakan
persatuan jang teguh-tetap.
Tetapi tak bisa disingkirkan kemungkinan, bahwa kelak sesudah
Kemerdekaan Nasional tertjapai, boleh djadi ketiga paham itu, jang
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dalam gqis b_esarnja mewakili kelas tani, bordjuis-tengah dan proletar bertjektjokan satu sama lainnja.
Berhubung dengan itu maka perlulah ditjari ,,persamaan" sebagai semen (cement) jang mempersatukan batu tembok. persamaan
itu didapat pada persamaan keperluan. Persamaan keperluan itu saja kira bisa didapat dalam satu Rentiana Ekonomi jrrrg Sosialistis".
(Dari buku Rentjana Ekonomi karangan Tan Malaka, haraman
6, jang ditulis pada 28 Nopember tahun 1g4b).
Demikianlah ramalan Tan Malaka 12 tahun jang ralu, jang dewasa
ini terdjadi dan hantam menghantam satu sama lain. -

Lampiran III.

V.

Trilogi Revolusi Indonesia (Lihat halaman 42).
saudara Ketua, sebelum memulai tindjauan saja mengenai

rri.

lagi_ Revolusi Indonesia ini terlebih dahulu saja irigin mengadakan
dari
$mlyt_al pidalo_ saudara jang terhormat Prof. Mr Dr soeripto panPartai Nasional Indonesia (P.N.I.) mengenai sedjarah timbuln;a

tja sila,

sekedar pendjelasan pendirian Murba pembela proklamasi

(Murba).
sambutan jrng mendalam mengenai ini akan saja lakukan dalam
Pemandangan Umum Babak
nanti.
Menurut ke'tera1san Saudara jang terhormat Prof. Mr Dr Soeripto
tadi siang, Pantja sila adalah ,,Perdjandjian moral jang sangat luhir"
(Genflemen agreement) antara dua aliran ideologi ialah Naiionalisme
dan Islamisme, jang kemudian melahirkan Djaliarta charter.
Pantja sila a.la Djakarta _ch_arter ini rupa-rupanja jang sekarang
dibela 9_engan enthousiast oleh Saudara-saudara jang t6rh6rmat daii
Partai Nasional. Indone_sia (P.N.I.). Entah apakal siudara jang terhormat
sakirman dari Partai Komunis -Indonesia (p.KJ.) -sadar
akan hal ini.
Djika Pantia_siF_ a la Djakarta charter ini jang dimaksud sebagai surnber dari Proklamasi tz Agustus tahun titEs, maka kami dari
Murba Pembela Plo4q*lsi (Murba) tidak bersedia menerimanja.
Apa sebabnja? sebabnja ialah, djika pantja sila a la Djaftarta
Char'ter itu. jan_g dimaksud oleh Saudaia jang terhormat Suwirlo dari
Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) jang metatrirt<an Republik frroklamasi ata_u jgqg. melahirkan revoluqi
seperti kata saudara jang ter-- Indonesia
hormat Ir Sakirman,dari Partai Komunis
(p.K.I.)
Inaka
dengan tegas saja katakan disini: Frak'si Murba Pembela Proklamasi
(Murba) menolak Pantja Sila itu.
sebab seandainj? tggti itu benar tidak perlu pemuda-pernuda
revolusioner, Soekarni, Chaerul Saleh, Wikana dan lain-lain r-epot-repot m.engangkat Bung Karno dan Bung Hatta dari rumah kediamannja dibawa ke Rengasdengkiok un'tulr dipaksa membatja tekst proklamasi jan_g disusun oleh Pemuda-pemuda.
Bung Karno sebagai pentjipta- pantja sila sumber proklamasi
dan revolusi sebaliknja harus mbmanggif pemuda-pemuda revolusioner guna mendampingi dan mengawal Bung Karno dalam menjusun
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tekst Prsklamasi, jang dibuatnja:sendiri, sesuai dengan tuntuan Pan'
tja Sila dan tidati uiah menunggu-nunggu datangnja kemerdekaan
dari pihak Djepang.
Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba) menol,ak tafsiran
Pantja Sila a la Djakarta Charter sebab mengandung tendens meniadakan (annuleren) rol Soekarni jang mewakili aliran Sosialisme dalam proses Proklamasi.
Tjukup sekian dulu, dalam Pemandangan Umum Babak II akan
saja uraikan lebih djelas lagi.
Lampiran

IV.

(lihat halaman 46).

PEMANDANGAhI UMUM TENTANG DASAR NEGARA.

DALAM KOMISI KONSTITUSI I
Pendahuluan.

Seperti jang sudah saja katakan dalam Rry1t tomisi Konstitusi I pada haii Jelasa, dalam menghadapi masalah Dasar-Negara ini
fraksi saja,berpedoman pada minderheidsnota iang saja adjukan pada
Sidang Pleno II Konstituante iang mengandqng nfgsjn, bllya masalah kdnegaraan tidak lepas dari figa soal pokok, ialah: politik, sosial
dan ekonomi.
. Presiden Soekarno telah merumuskan suatu definisi tentang ne'
gara, jang mengatakan, bahwa ,,Mqqiarakat ryfalah isi;-n_egara adalah
fraditi; Iieadilan sosial adalah tudjuan isi. Demokrasi bukan ,,fleefight iibe'ralism, melainkan Demokrasi terpimpin, - dimana. berlaku
D6mokrasi sosial, jang memberi kebahagiaan kepada rakjat, terutama sekali dilapangan ekonomi.
Konsep Presiden Soekarno itu meliputi tiga masalah pokok se'
bagai berikut:
demokrasi terpimPin;
1. ststim politik
demokrasi sosial;
2. sistim sosial
anti free enterprise.
3. sistim ekonomi
. Meskipun saja tidak sepaham dengan Presiden Soekarno tentang
teori nega'ta, teiapi konsei Presiden Soekarno itu telah meliputi
iigr r*ritah'pokoli sesuai dengaq paham_Fraksi Murba lemlgla Prokiimasi (Murba), ialah prinsip bahwa Politik, Sosial dan Ekonomi
tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain, kq91a merupakan hubungan kausal-jang-menentukan bentuk dan isi Undang-undang Dasar.

Perbedaan antara Presiden Soekarno dengan saja ialah bahwa
Negara menurut paham saja bukan wa{afr._ Ne_gara adalah phenomenaJang timbul dari dalam-masjarqk4, ialah phenomena masjarakat;
dan buat Indonesia, Negara Republik Indonesia adalah phenomena
jang ditimbulkan oleh Revolusi 1,7 Agugtgs tahun 1945.
- Negara adalah organisasi legal atau kekuasaan ideologi ,,ide,ologi'
cal power", jang mengatur hubungan masjarakat_, chususnja fubungan ekonomi. Negara tidak mungkin ada dengan tiada masjarakat. Ne-

-

s7

ga-ra.timbul pada tingkat perkembangan tertentu daripada masja-

rakat.

oteh karena itu maka sendi negara adalah sosial-Ekonomi; Negara ad-atah kekuasaan ideologi jangimeno;r*in nJrratunjr huuungan porduksi atau ekonomi masjira[at.
. $egara Republik_ Indonesia adalah kekuasaan ideotogi jang timbul- dari masjarakat Indonesia dengan melalui revolusi m"engha"ntjurkan kekuasaan !{-eo]9si_Hindia Betanda. Revolusi dipahdangldari"su,
dut kekuasaan Hindia Belanda adalah illegal, melariggar h"ukum, tidak sah; tetapi legal, sah, dipandang darf sudut Revo1usi. oleh kargnanja _maka Revolusi itu sendiri pada hakekatnja telah mempunjai

sifat hukum.

IFgTt Republik Indonesia adalah pada hakekatnja realisasi daripqda P,roklamasi 17 Agustus tahun 1945. Republik Indonesia, bukanlah kekuasaan ideologi jang mendjamin berrakunja hubungan ma-

sjarakat lama, melainkan hubungan masjarakat baru jrng belum
pernah _berlaku letapi j-rttg akan dan harus berlaku dima3t datang
atas kekuasaan Revolusi, ialah jang oleh Presiden Soekarno dikata-;
kan,,Revolution reject yesterday".
' Revolusi Indonesia tidak mengehendaki hubungan masjarakat
lama, karena djika tidak demikian, tidak perlu ada hevolusi. Revolusi membongkar hubungan masjarakat lama clan menegakkan hubungan masjarakat baru dibawah kekuasaan Revolusi.
- Kalau_5aja hendak merumuskan suatu ideorogi jang saja kenakan_ pada_Negara Republik Indonesia jang ditimbulkair ofeh ilevolusi

adalah sebagai berikut:
Ideologi Negara jang ditimbulkan oleh Revolusi, adalah rumusan
paham atau konsep_te_ntang_ struktur masjarakat Indonesia jang meliputi Politik, sosial dan Ekonomi sesuai dengan tudjuan revilusi,
jang terpantjang diatas masjarakat sebagai patokan-pat6kan baru guna melaksanakan hak asasi bangsa mcnentukan nasib sendiri (,'Right
of self-determin_atiotr"), jang tersusun dalam bentuk Konstitusi (x6nstitusi atau undang-undang Dasar adalah hukum dasar. Hukum adaL"h ideologi. Djadi undang-undang Dasar adalah pada hakekatnja
djuga ideologi).
Rumusan ideologi jang saja kemukakan tadi mengandung inti
(substance) politik jang sah menurut hukurn internasional iala[ hak
menentukan nasib sendiri atau "Right of self-determination".
Hak menentukan nasib sendiri meliputi tiga masalah pokok sebagai berikut:
1. kedaulatan bangsa atas daerah wilajahnja serta hak menentukan bentuk Pemerintah sendiri;
2. hak menentukan sistim sosial;
3" hak menentukan sistim ekonomi.
Kedaulatan. bangsa.l3Trg tidak meriputi tiga masalah pokok ini
tidak memenuhi sjarat "Right of self-determination,,.
Kedaulatan Bangsa Indonesia atas daerah wilajahnja serta hak
metientukan bentuk Pemerintah'sendiri ,telah dirumuskah dalam Undang-undang Dasar sementara'tahun 1g4b pasal 1 ajat (1) dan (2).
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Hak Bangsa Indonesia menentukan sistim sosial ekonomi telah
dirumuskan dalam Undang-undang Dasar Sernentara tahun 1945 pasal
33. Undang-undang Dasar Sementara tahun L945 mengandung inti
(substance) ideologi iang meliputi tiga masalah pokok sebagai berikut:
negara kesatuan bertjorak republik, ber1. sistim politik
dasar demokrasi (terpimpin);
keadilan sosial jang merata;
2. sistim sosial
peralihan dari kapitalisme ke sosialisme
3. sistim ekonorni
- atau anti free
enterprise.
Demikian inti ideologi Negara Republik Indonesia jang telah dirumuskan dalam Mukaddimah Undang-unclang Dasar Sementara tahun 1945, jang oleh Presiden Soekarno diberi gelar ,,Pantja Sila".
Memang benar ,,Pantja Sila" jang dirumuskan dalam Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945 mengandung unsur revolusioner, karena merumuskan tjorak revolusi Indonesia, ialah kemerdekaan Politik, Sosial dan Ekonomi rakjat Indonesia.
Dewasa ini Pantja Sila itu mempunjai arti jang kabur (confuse)
Renville
karena telah terdjalin dengan idee-idee Linggardjati
Konperensi l\fedja Bundar (K.M.B.) dan ol,eh karenanja mengandung
dnsur reaksioner, karena mensahkan berkuasanja kekuasaan modal
monopoli internasional mengcksploitasi rakjat Indonesia seperti sediakala.

Itulah sebabnja maka Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba) tidak bersedia setjara a priori menjatakan pro atau kontra Pantja Sila. Soalnja bagi Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba) bukan nama atau gelar jang mentereng daripada sesuatu ideologi,

karena nama atau gelar bukaniah masalah primair.
Primair ialah inti (substance) daripada sesuatu ideologi. Ideologi
Negara jang ditimbulkan oleh revolusi mengandung inti (suhstance)
jang sesuai dengan tudjuan revolusi, ialah ideologi jang mentjerminkan tjara berpikir revolusioner, merombak segala paham serta ideeidee jang bersifat reaksioner.
Undang;undang Dasar Sementara tahun 1949 dan Undang-un'
dang Dasar Sementara tahun 1950 mengandung inti ideologi jang
mentjerminkan tjara berpikir reaksioner, meskipun diberi gelar Pantja Sila; meskipun memuat essentialia Undang-undang Dasar Sementara tahun Lg45 pasal 33 clan akan tetap reaksioner seandainja diganti dengan gelar baru umpalnanja ideologi Islam.
Bukan ,,Pantja Sila" an sich dan bukan Islam an sich jang reaksioner, melainkan Pantja Sila dan Islam jang dicljadikan alat ideologi melindungi exploitasi atas rakjat Indonesia.
Sendi negara adalah Sosial-Eknomi, ideologi adalah pentjerminan daripada Sosial-Ekonomi. Ideologi tidak menentukan bentuk dan
isi Sosial-Ekonomi, rnelainkan Sosial-Ekcnomilah jang menentukan
bentuk dan isi ideologi.
Sosial-Ekonomi jang mendjadi tudjuan revolusi ialah Sosial-Ekonomi gotong-rojong dibarvah nimpinan dan kekuasaan negara, ialah
jang disebut oleh bekas Dwi Tunggal Soekarno-Hatta: Demokrasi sosial. Dan diatas dasar Sosial-Ekonomi terpimpin inilah berlaku Demokrasi terpimpin
trn

E#-Fsosial-Ekonomi jang bersifat
_kolonial, dirnana modal monopoli
tetap
berkuasa,
mentjerminkan
ideologi reaksioner, watauiun
T:ing.
diberi gel_ar jang bagaim.anapun,djuga mentirengnja. wilaupun'
:' dibawah kekuasaan jang diberi gelai Demokrasi tirfimpin.Presiden soekarno.mengadjak kita berhidup baru iengan melaksanakan Revolusi mental. Revolusi mental m6nurut patr-am Fraksi
saja tidak bisa lain daripada'berpikir setjara revolusioner.
Oleh karena itu marilah kita berpikir setjara revolusioner dan
melemparkan sediauh-djauhnja idee-idde reaksibner dalam menjusun
undang-undang Dasar. Eqnj" dengan berpikir setjara revolusioner
segala kerewelan, perpetjahan dan pertjektjokan an[ara kita sama ki
ta dapat kita atasi bersama.
saudara Ketua, demikianrah Dasar
\egara jang saja tindjau diatas dasar ideologi, jang resumenja adalahsebigai" nefimti
Bukan ideologi melainkan Sosial-Ekonomilah iang mendiadi dasar atau sendi negara. oleh karena_nja djuga bukan idEologi jing rnenentukan bentuk dan isi Sosial-Ekonoriri, melain Sosial-Ekdnoilritatr
jang menentukan bentuk dan isi ideolcgi.
J$eotogi img- ditimbutkan oleh Revotusi bukanlah ideologi "jang
pgn-dlaryin tetap. berlakunja kekuasaan modal monopoli kolonial, me"Jainfap ideologi. j ang mend; amin h,apusnja kekuasaarf monopoli finanskap.itzl internasional.atas masjarak^at lndonesia. Ideorogi
3'ang ditimbulkan oleh Revgtysi- mgnghahtj.$t p__segala matjam h6o&t
jrrg
berb'au kolonial. Ideologi jrns ditimbutt<ai oleh R6volusi ,orTrn prtokan-patokp baru i"ng ferpantjang diatas masjaiakrf-gunr *elaksanakan- hubungan masjarakbt blru-jang belum" pernah"berlaku selama ini, tetapi- ja.ng_ akan dan harus Eerlaku oi*ar oatang atas
kekuasaan Revolusi. lnti (substance)
_daripada ioeorogi n.Jrr.' harus
dirumuskan dalam Mukaddimah undang-undang
nri", s?nag;i-ir;
rintah berlakunja patokan-patokan baru Jrttg teipantjang oiaias masjarakat Indonesia
saudara Ketua, Saudara jang terhormat Asmara Hadi dari Gerakan Pembela
-P-antj3 sila tG.p-p.s.) setjara diplomatis *en;rrinkgnadq
Frlksi_saj1
untuk menerima adanja tiua alternatii"sadja
!|nialah Pantja Sila dan Islam.
Bagi Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba) alternatifnja
l.ulgl f"Ttiq sila dan rslam, bagi Fraksi Murba pembela
proklamasi (Murba) alternatifnja adalah ideologi itu revolusioner ataukah reaksioner atau contra levolusioner?

Ketua: Saudara-saudara sekalian, Pemandangan Umum Babak
Pertama ini akan dilandjutkan besok malam djam 20.00.
Dengan ini rapat saja tutup.
(Rapat ditutup pada djam 23.00).
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ke-III (Tahun 1957) Rapat ke-66
Hari Djum'at, 15 Nopember 1957

Sidang

(Djam panggilan 20.00)

Atjara

:

IIetua

:

Sekertaris :

Landjutan Pemandangan Umum Babak ke-I mengenai
Dasar Negara.
Nj. H. Ratu Aminah Hidajat, Wakil Ketua V.
Drs Kabullah Widjajaamiarsa.

Anggota jang hadir: 332 orang.
R.P. Soewarno Warnodiprodjo, Soemarto, A. Sjafiuddin, Anwar
sutan Amiruddin, Kijal Hadji sapari, Tony wen, M. Bannon Hardjoamidjojo, Hutomo, Raden Hubertus soetarto Hadisoedibjo, Mr J.c.T.
simgral8kir, K.H.M. Rodji'oen, Rd. Hamara Effendy, Hadji Intje Achmad Saleh Daeng Tompo, Kasim, Kijai Hadji Noer ,Alie, I Gde putra
I(amayanfl, K. Hadji M. Ramli, rDjamhari, Abadi, Jusuf Lausuf Indradewa, Prawoto Mangkusasmito, R, Hendrobudi, K.H. Ahmad Azhary,
Ir sakirman, Nj. Hadji Ibrahim Siti Ebong, Nj. siti salmi sismono, subandi Martosudirdjo, saifuddin zuhri, Ketut subrata, soesilo prawiroatmodjo, Dr R. soedibio widjojokoesoemo, M. sum'barhadi, Achmad
Sumadi, Moh. Munir, Nj. Hadji Ratu Aminah Hidajat, K.H. Taufiqurrahman, sukarni Kartodiwirjo, Maroeto Nitimihardjo, Hadji Aboebakar, Njoto, Nj. Kamsinah Wirjowratmoko, Tan Ling Djie, Asnawi Said,
Mohammad Sjafii Wirakusumah, Prof. H. Abdul Khhar Muzakkir, Hadisoejono, Abdul Radjab Daeng Massikki, Hadji Abdullah Addary, K.
H. Muhammad Isa Anshary, Emor Djajadinata, Nj. Hulasmi Mudjiati
Sudarman, Hadji ZainaI, Mr Wilopo, R.H. Hadjid, Nengah Malaya, H.
M. Zainuddin, Zainoel'Abidin Sjoe'aib, K.H. Abdu1 Waha,b Chasbullah,
Mr Hamid Algadrie, R. Fernandus Basoeki Poerwosapoetro, Soedijono
Djojoprajitno, H.M. Salim Fachry, Mick Nirahuwa, Umar Salim Hubeis,
Ahmad Nawawi Saleh, Nj. Suwardiningsih, Mochamad Tam, Achmad
Zakaria, H. Ridlwan Abdullah, Maschoen Hadji Achmad Fauzy, Nj.
Adiani Kertodiredjo, M. Ng. Gede Sosrosepoetro, Abdul Choliq Hasjim,
Moenawar Djaelani, Hermanu Adi Kartodihardjo, K.H. Sjauki Ma'sum
Kholil, R.H. Aliurida, K. Hadji Moh. Thoha, K.H. Abdulmanab Murtadlo, N. Kasijati, Ahjak Sosrosugondo, K.H. Abdoel Channan, Datoe
Poetrawati, K.H. Achmad Zaini, H. Nachrowi Thohir, Sajogia Hardjadinata, Hadji Soekron, Kijai Hadji Harun, K.H.A. Sahal Mansjur, K.
H.A. Bakri Siddiq, Ati Masjhar, Hadji Abusudja, Alwi Murtadlo, Rd.
Dadang Soeparta Partawidjaja, K.H. Anas Machfudz, Sostrodikoro Widija, Kijai Zahtd, Moeljadi Notowardojo, H. Moh. Thohir Ba'kri, Nj.
Abidah Machfudz, M. Hardjosoemarno, Rd. Soenardi Adiwirjono, Muntaha, Ali Markaban Harsono, Amir, Dr Soembadji, H. Soetadi, Tedjo,
Dr Sahir Nitihardjo, M. Pratikto, Suputro Brotodihardjo, H. Muchjiddin Al. Churaifisj, Abdul Djamil Misbach, R. Darmono Damanhuri,
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Achmad Mudatsir, K.H.R. Abdullah Awandi/Afandi, Kijai Hadji Ali
Maksoem, Mr H. Kasmat, R. Sardjono, Oetomo, Nj. S.D. Soesanto,
Prof. Ir saluku Purbodiningrat; Affandi, soegito dlias Danoesoegito,
Mohamad Salim, Soelandi, Saleh Abdutlah, Kijai Hadji Mochamad
Cholil, K.H. Achmad Dasuki Siiadj, R. Dachlan Tjiptomartojo, Roespandji Atmowirogo, Mochtar, Sadji Sastrosasmito, Karkono Partokusumo alias Kamadjaja, Dr Hadjidharmo Tjokronegoro, V.B. da Costa,
Abdulrahman Baswedan, Zainul Arifin, H. Mustafa Bisri, M. Kamawidjaja Sujud, Moehamrad Soekarna Soetisna Sendjaja, Madom,iharna,
Soeratno, Mas Muhamad Bacha,r, Muhammad. Sjadel,i'Hassan, Oesmadi,
Asmara Hadi, K.R.R.H. Moh. Nsh ldris, Budi,m'an Triasmarabudi,"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, Soeparno, R. Muhammad Sjafe'i, Abu Bakar, Achmad Dasuki, Radlen Su,talaksana, K.H.M. Dimjati, D. Sukardi, Hadji
Asjntawi, Kiagus H. Moehamad Sjadjari, H. Ismail Dahlan Djuru AIam,
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, Dr Abdul Manapn Duski Samad,
Eilanga siregar gelar sutan Mangaradja, Hadji AbdulHahim Abdullah,
Edward Doran Damanik, Muhammad Ali Hanafiah Lubis (MAHALS);
Anwar Nasution, Rumani Barus, M. ,&rsj'ad rh. Lubis, zainal Ab-idin
ft{_qrd_i1, H. Adnan Lubis, M. Sabri Munier, Agustinus Djaelan!, Iblahim usman, Hadji Ali usman, Muzani A. Rani, H. Mhd.-Basioeni bin
H. Imran, J.c. oevaang oeray, Abdullah Jazrdi, H.M. Marwan Noer,
Hadji Abdulrachman bin Ismail, Darmawi Munawir; ,t{.M. Hanafi Go-.
!1t, ryi. Hadii Rlhajah Abdulhamid, Abd. Sani Karim,,Sajid Abub,akar
A,layderus, Jakin Intan Parmata, J.J. Detaq, H.S. Djamatuddin Dg.
Pare'mma, Abdurrahman sjihaab, Abdul Muin Daeng Myala, Nj. siii
Ramlah: Azies, Abdu1 Rahim Munier, Daeng Maradja Lanrakarate,
Siswasudarmo, Mohammad Arifin bin Abdulrahman, I Gusti Ketut
Ngurah, A.J. Toelle, Gulam, P.s. da cunha, soeratno, Arimin, Nj. setiati surasto, Mr Ahmad Astrawinata, Kijai Hadji Munief, K.H. Gha.
zali Asj'ary, Lalu r,ukman, Mohamad sanusi, H. Mustadja,b, Abdulmadjid Lalu Mandja, zarnzami Kimin, Mohamad Natsir,- Abdu,l,,Malik
Ahmad, sabilal Rasjad, Baroeno Djojohadikoesoemo, Abdul Muchid
Ma'sum, K. Moch. Machfoed Effendie, H. Bah,rum Djamil, K.H. Asnawi
Hadisiswojo, ltlr Qei rjoe Tat, w.A. Rachman, Mr Nj. Tutilarsih Harahap, u.P. Bombong, sarwono s. soetardjo, Argo -Ismojo, Basuki,
Firmansjah, Nj. Tresna sungkawati Garnida, Hoesain poeing.Limbo.
ro, A.s. Dharta, A. Bakar st. Lembang Alam, sjamsoe Harja-udaya,
Soedjono Tjiptoprawi,ro, R. Moedj oko Koesoernodirdjo, Achrnau gastarl
bin Achmad Daoe.d Natadiredja, Nj. Maimunah, Muhammad Amin La
Fngke, M.A. chanafiah, Jean Torey, sunarjo umarsidik, Djoko oen-s.
utarlo,
loefg, Ahmad Boeshairi, Muhammad Djazulie Kartawinata,
Raden umar Anggadiredja, Nur sutan Iskandar, sawiruddin geiar
sutan M_alano, sjamzulhadi_ lksta.ri, R. Hadji Doeldjamil Adimihaidja;
sutan Moeha'mrnad, Jusuf sarnah,, R. usman Ismaii,,Hadi sosrodadui
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kusumo, Usman Mufti Widjaja, Soepardi, Karsono, Sumowarsito, S.
Notosuwirjo, Izaak Riwoe Lobo, It.A. Sri Kanah Kumpul, W.A. Lokollo, R. Soelamoelhadi, Muchamad Afandi, Dr T.A. Djalil T.M. Junus,
Mamiq Djamita al. Lalu Abdullah, R. Iskandar, H. Andi Kasim, Rd.
Apandi Wiradiputra, Ds. J.B. Kawet, Mohamad Ahjar, Wikana, Achmad Djoedjoe, Sahamad Sudjono, Soelaeman Effendi, Ds. E. Uktolseja,
M. Ng. Moh. Hamzah, Estefanus Kandou, H. Abdulhafid bin Hadji
Sulaiman, Abdulwahab Turcham, O.N. Pakaja, Raden iViale Wiranatakusumah, Gulmat Siregar, Suxmantojo, R. Soendoro Hadinoto, Rustama lkrat, Moh. Fatchan, Hadji Masjkoer, Prof. Mr Sutan Takdir
Alisjahbana, Hadji Abdulkabir, Moh. Achijad Chalimi, Mohd. Ma'sum Jusuf, Dachlan Loekman, Sjeh Abclullah Afifuddin, Bey Arifin,
Abdul Mu'in Utsman bin AbCul Mu'in, Jahja Jacoeb, Ismail Nongko,
Dokter Koesnadi, Hendra Gunawan, Otong Hulaemi, Roesni Tjoetjoen,
Raden Moeljono Moeljopranoto, Kasimun, M. Tahir Abubakar, K.R.T.
Prakosodiningrat, H. Moh. Sadad Siswowidjojo, Aminuddin Muchlis,
Amir, Basuki Resobowo, Dr J.F. Mohede, Mochammad Tauchid, Abdurachman Said, Hidajatdjati, R. Oemarsaid, Soedjatmoko, Raden
Sadono Dibjowirojo, Mr Djaidin Purba, Nj. Mudjio Mudjiati.

Ketua: Saudara-saudara jang terhormat, rapat saja buka. Saja
persilakan Saudara jang terhormat H. Saifuddin Zlhri.
(Beberapa Anggota: Minta pendjelasan, jang hadir berapa?)

Jang hadir telah mentjukupi qourum, jaitu 334 orang.
Kita terlambat 2 djam oleh karena menunggu Saudara-saudara
jang tadi masih didjalan menudju gedung Konstituante.

H. Saifuddin Zuhri: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara Ketua jang terhorrnat, suatu perkara jang lebih dahulu
ingin saja kernukakan sebagai pendirian Fraksi Nahdlatul ulama (N.
U.), ialah: Bahwa Negara jang dasarnja sedang kita bahas dan musjarvarahkan bersama dalam gedung Konstituante ini, tidak lain dan
tidak bukan adalah jang harr-rs dinjatakan sebagai milik kita semua,
kita segenap Rakjat Indonesia, bukan negara jang boleh dinjatakan
hanja mendjadi milik sebagian sadja dari kita, baikpun sebagian itu
merupakan golongan jang terbesar, apalagi hanja merupakan golongan
jang tidak seberapa besarnja.
tr{aksud saja menjatakan hal diatas itu, adalah untuk menghilanglian kesan jang sering hendak ditanamkan oleh sementara orang tertrradap umat Islam Indonesia manakala mengemukakan tjita-tjitanja
tentang Dasar l.fegara, jaitu seolah-olah harus ditafsirkan sebagai
hendak mengungkungi sendiri Kemerdekaan jang mendjadi milik segenap Bangsa Indonesia. Padahal, sedjarahpun tidaklah pernah terlintas dalam angan-angan umat Islam Indonesia untuk menjatakan
bahrva Kemerdekaan jang kita peroleh dari hasil revolusi tanggat L7
Agustus tahun 1945 itu hanjalah mendjadi milik umat Islam Indouesia sendiri, karena kamipun insaf, seinsaf-insafnja serta sadar,
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sesadar-sadarnja bahwa Kemerdekaan itu adalah mendjadi milik kita
semua segenap Bangsa Indonesia dan oleh sebab itu tidak satupun dari
golongan jang mana sadja apalagi hanja perseorangan-perseorangan
jang hendak rnemiliki sendiri Kemerdekaan itu, seolah-olah hendak
memonopoli sendiri hak milik kita bersama itu.
Djadi, apa,bila ole,h umat lslam Indonesia senantiasa dikemukakan
keinginan dan tjita-tjitanja mengenai Dasar Negara jang dikehendaki
nja serta diperdjuangkannja melalui semua saluran lembaga-lembaga
negara jang tersedia dengan tjar+tjara jang dibolehkan hukum iang
berlaku, hal itu tidak boleh diartikan lain ketjuali bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum jang berlaku dalam Negara, bahwa
kepada setiap warga-negaranja diberikan hak dan kebebasan untuk
melahirkan pendapat, mengeluarkan suara dan hak untuk ,memben'
tuk tjita-tjitanja mendjadi perwudjudan sepandjang tidak bertentangan'dengan aspirasi kemerdekaan kita. Hak kebebasan ini, jang lazim
disebut hak asasi manusia haruslah seiring dengan perlakuan hukum
dln perlindungan dari pihak penguasa, serta seiring pula dengan sikap
saling mengerti dari pihak lain. Tanpa dibarengi oleh dua sikap diatas
itu, tidaklah ada artinja samasekali apa jang dinamakan hak asasi
manusia itu.

Maka, apa jang mendjadi tjita-tjita umat Islam Indonesia mengenai kerngrnannja tentang Dasar Negara itu, tidak boleh lain, haruslah dipandang sebagai penggunaan hak dan disamping itu meminta
pengertian baik dari pihak-pihak lain. Tafsiran lain dari itu, apapula
jang menjimpang djauh, misalnja dipandang sebagai sikap memonopoli
Kemerdekaan, ketjuali hal itu tidak dapat dibenarkan, djuga aki,batnja
akan dirasakan sebagai penggalian djurang jang akan memisahkan
persatuan kita sebagi satu bangsa, suatu hal jang samasekali tidak
kita inginkan.
Dalam pada itu, tidaklah seharusnja dilupakan bahwa kewadjiban
kita sekarang ialah menjusun Undang-undang Dasar dan bukanlah
untuk mendirikan negara baru. Menjusun Undang-undang Dasar tidaklah harus diartikan mendirikan negara baru dan menjusun Undangundang Dasar adalah dilakukan oleh hikmat kebidjaksanaan bermusjawarah dalam Madjetis Konstituante jang kekuatan dan kedaulatannj"a
dilindungi oleh Undang-undang Dasar Sementara dan Undang-undang.
Maha, dji,kalau madjelis ini hendak dibatasi kekuasaannja dalani
menunaikan tugas karena hasilnja jang berupa Undang-undang Dasar
itu nanti dianggap sebagai usaha mendirikan negara baru, maka saja
tidak dapat mengerti, mengapa Konstituante ini djadi ada dan mengapa harus ada pemilihan umum jang memakan banjak tenaga, waktu,
biaja dan sebagainja.
Saudara Ketua jang terhormat, memasuki pembitjaraan tentang
Dasar Negara, menurut hemat kami, adalah memasuki bagian jang
penting sekali dalam taraf kemerdekaan kita, karena hal itu merupakan usaha ichtiar kearah nasib negara dan bangsa kita untuk waktu
sekarang dan untuk masa akan datang jang amat pandjang sekali,
agar supaja negara kita ini mentiapai usia sangat pandjang sampai
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keachir djaman jang diliputi oleh keselamatan, kesedjahteraan dan
kebahagiaan jang hakiki.
oleh karena_ negara ini adalah milik kita semua, maka mendjadilah keharusan bagi kita semuanja untuk lebih seksama sekali menemukan suatu dasar jang tetap, jang tidai< keliru pilih, agar supaja
kelak manfaatnja dapat dirasakan merata oleh kita semua dan dengan
demikian kita akan merasa digembirakan oleh hasil ke,merde;kaan jang
telah kita tjapai dengan pengorbanan jang sangat besar.
Ketika melantik peresmian Konstituante jang terhormat ini, Kepaia Negara kita dengan menggunakan kata-kata jang mudah dipahami,
relah memberikan kepada kita suatu amanat, bahwa hendaklah negara
kita ini dapat menggembirakan kita semua, menggembirakan petani
diladang, menggembirakan nelajan dipantai dan lautan, menggembirakan pedagang dipasar, menggembirakan peladjar diperguruan-perguruan, menggentrbirakan kanak-kanak jang sedang main lajang-Iajang
dan rangkaian kata-kata inipun bisa ditambah lagi supaja
lebih lengkap, misalnja; djuga jang dapat menggembirakan kaum
buruh dibengkel dan dipabrik, menggembirakan t(aum ibu jang sedang menjusui anaknja, menggembirakan pegawai negeri jang sedang
menunaikan tugasnja, menggembirakan para pemeluk agama jang
sedang tertekun beribadat oan lain-lain sebagainja.
Apa jang dinarnakan oleh Kepala Negara kita itu, kami setudju
seluruhnja dan djusteru untuK mewudjudkan keinginan kedjurusan
itulah maka sangat diperlukan keseksamaan kita dalam memriih Dasar Negara jang setepat.tepatnja agar tidak keliru dan salah pilih.
Saudara Ketua Jang terhormat, tidaklah perlu diragukan lagi,
bahwa tudjuan utama kita mendirikan negara dengan melalui kernerdekaan itu, karena hasrat kita uniuk mendjadikan perumahan kita ini
suatu negara jang segenap rakjatnja merasakan kemerdekaan dan
kedaulatan dinegerinja sendiri, jang sekalian rakjatnja dapat menikmati kesedjahteraan dan ke,bahagiaan jang sedjati, jang rakjatnja menciuduki singgasana jang terpandang menurut ukuran jang lajak dalam
pandangan bangsa-bangsa, jang rakjatnja mampu dan kuasa melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah-darahnja dari gangguan matjam apa djuapun dan jang datang dari djurusan iang manapun djuga,
jang rakjatnja mempunjai kesempatan dan dapat menunaikan sumbangsih bagi usaha-usaha kebadjikan, kesedjahteraan dan perdamaian
dunia dan masih banjak lagi tjita-tjita jang dikandung oleh bangsa
kita sedjak kita memulai mengatur pergerakan kemerdekaan pada
tingkat permulaan.
Disamping itu, tudjuan kita mendirikan negara merdeka ini, di'
sebabkan karena begitu besar rindu kita akan terwudjudnja hukum
dan keadilan jang selamanja harus tegak dan didjundjung tinggi, didalam mana hak-dasar umat manusia terutama warga-negaranja
sendiri bisa diwudjudkan mendjadi kenjataan jang dapat dirasakan,
jang pelaksanaannja mendapat djaminan hukum dari kekuasaan jang
rnampu menegakkan keadilan serta kuasa mentjegah setiap terdjadinja pelanggaran-pelanggaran besar dan ketjil, demikian pula jang
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irrainpu mentjegah terdjadinja setiap kezhaiiman dan perlakuarl seW&
nang-wenang.

-Disebabkan

karena demikian kuatnja hasrat dan tjita-tjita diatas
itulah, maka didalam membina perumahan negara kita, langkah pertama jang mesti dilakukan ialah; daja-upaja untuk menemukan matjam dasar jang manakah jang harus didjadikan fundament bagi negara
kita berdasarkan musjawarah antara krta sendiri, supaja dengan tlemikian dapatlah ditjapai kata mufakat untuk menentukan matiamnia
fundament jang tepat, jang kokoh dan kuat, jang kuat sentosa untuk
mendukung tegaknja seluruh bangunan perumahan Negara Indonesia
dengan sege,nap isinja, agar ia 'mentjapai usia berbilang abad. Ini,
menr,inta ketelitian kita disamping keseksamaan dalam menentukan
bagaimana seharusnja bahan-bahan fundasi itu harus dibentuk dan
dipadukan supaja memiliki mutu dan kwaliteit jang tinggi dan atas
persetudjuan kita sendiri mendjadilah ia suatu Dasar Negara iang
terpudji dan mendapat pangestu kita sekalian, sehingga itu akan mengantarkan kita semua kepada kepertjajaan jang akan mendatangkan
rasa senang dan bahagia sekalian penghuni perumahan negara kita.
Sungguhpun kita tidak hendak meniru begitu sadja akan tjaranja
bangsa-bangsa lain menemukan dasar bagi negaranja, namun apa jang
berlaku dalam sedjarah pertumbuhan negara-negara lain itu penting
sekali mendjadi pengalaman dan peladjaran bagi kita jang sedang
menjusun Dasar Negara ini, agar supaja pengalaman pahit jang telah
pernah dialami oleh bangsa-bangsa lain jang mengalami kegagalan
karena tjita-tjita jang dipantjarkan oleh obor kemerdekaannja lalu
tertumbuk dengan kenjataan didalam praktek pelaksanaannja, jang
kalau diteliti dengan seksama maka sebab-musababnja hanjalah bersumber pada tidak tepatnja pilihan mereka dalam menentukan dasar
jang harus didjadikan fundament negara.
Sesuatu Dasar Negara, mau tidak mau, langsung dan tidak lang.
sung mempunjai tali-temali serta pengaruh jang kuat sekall bagi watak dan karakter sezuatu bangsa, jang dari padanja akan mendjadi
ukuran jang dapat berbitjara sendiri, sampai berapa djauh tebalnja
kesungguhan dan kedjudjuran orang hendak melaksanakan sembojansembojan jang diikrarkan sendiri ketika ia memantjangkan pandjipandji kemerdekaannja melalui pertjikan aspirasi-nasionalnja.
Bagaimana indahnja slogan-slogan jang didengungkan, betapapun
lengkapnja susunan ketata-negaraan jang berbentuk lembaga-lembaga
jang dimeriahkan oleh upatjara-upatjara megah ketika diresmikan,
namun itu semua tidak memberikan djaminan jang bisa diandelkan,
selama watak kepribadian dan karakter itu tidak didjurnpai dalam
djiwanja oknum-oknum jang bertanggung-djawab atas lembaga-lembaga itu, bahkan tidak pula didjumpai kepada sekalian rakjatnja, jang
kedua-duanja merupakan dwi-tunggal antara jang mengatur dan jang
diatur, antara jang mernimpin dan jang dipimpin, tegasnja antara
pemerintah dan jang diperintah jaitu rakjat.
Saudara Ketua jang terhormat, sampai detik ini, kita menjaksikan
betapa risau-gelisahnja umat manusia menggali perbendaharaan otak
dan pikirannja untuk menemukan apakah sesungguhnja takrif dan
.
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definisi karakter dan kepribadian itu. Kian mendalam digali, kian djauh menemukan hasilnja. Sekalipun didjumpai djuga barang satu dua
definisi itu, namun tidak kena-kena djuga pelaksanaannja dalam prak'

tek. Mengapa demikian?

Sebabnja mudah sadja diterka, Saudara Ketua!
Sebabnja, karena batas kesanggupan manusia dalam menemuk6n
takrif dan definisi karakter dan kepribadian itu tidak dapat mendjadi
tali pengikat jang dapat mempertemukan pendapat-pendapat lain- jang
berbbda-beda, sehingga hasil penemuannja itu dipandangnja sebagat
sesuatu jang relatif dan ketjerdasan otak manusia dan kesanggupannja
tidak dapat menghambat berkembang biaknja matjam-matjam pendapat dan teori jang tidak djarang bahkan.bersimpang-siur dan kadangkala bentrokan diantara satu dengan lainnjaAkibat jang lebih djauh tagi, tidak usahlah diherankan mengapa
tjita-tjita Volkenbond dan matjam-matjam piagam jang datang dikemudiin mengalami kegagalan, serta kesangsian orang tentang tjitatjita Perserikatan Bangsa Bangsa diwaktu sekarang bertambah besar,
zuatu hal jang bukan baru samasekali dalam sedjarah, karena sebelum
itu dunia ielatr berulangkali mengalami tragedi jang ditimbulkan akibat persimpang-siuran pendapat jang beraneka-warna_tentang. bagaimani prinsip-prinsirp kepribadian dan karakte,r itu harus diterima
oleh dunia dalam arti jang sama.
Memang, sudah lama kita ra,sakan, bahwa dalam sedjarah umat
manusia nampak tiadanja keselarasan jang harmonis dalam mengatur
tingkah-laku han daja-geraknja, disebabkan karena Pantjaral daja
hhir dan bathin, tegasnja antara djasmani dan rochani tidak seimbang
berpantjarnja keluar mendjadi daja-gerab .duq tingka'laku. I-Itl itu
tebiir terasa lagi akibat merangsangnja daja-djasmani iang hendak
urenaklukkan kekuatan rochani.
Ja, kalau ditilik dari kemadjuan daja-lahir, daja-djasmani maka
pertumbuhannja tidak bisa lain ketjuali -hanjalah mendjurus. menudju
Lekemadjuan dunia sarwa-benda belaka. Memang tidak bisa dimungkiri
Lgi, bahwa kemadjuan dunia sarwa-benda telah meqtiqpai- prestasi
jang tidak lebih dari satu
{a}am tempo
;aig sangat mengagumkan
iUu-0, seb"agai j.n? t<ini dibuktikan oleh meluntjurnja satelit-bikinan
manusia Oin tiOatitah mustahil bahwa dalam waktu jang pendek, manusia akan mampu mentjaPai bulan.
Akan tetapi suatu hal jang sudah pasti, adalah dunia akan tetap
:nenderita kepintjangan-kepintjangan jang terus-menerg!, apabila kernrdjuan dunia s-arwa-benda tidak disertai oleh kglnadjuan hasil ro.Ur"i menurut imbangan iang selaras, apapula djikalau kemadjuan
*l"or rochani memang-hendiak-dikesampingkan, karena ury?t manusia
GI"h terpukau dan s-ilau memandang gqpellapnja -kemadjuan dunia
sarn--a-Uenda jang mendjadikan hati mendjadi ragu dan sjak-wasangka
*rhadap nilai alam rochani dan agama'
pada kita telah diperlihatkan oleh sedjarah bagaimana bertahannje afam rochani untuk menunclukkql pantjaran dunia sarwa-ben'da.
karakDitkrfi So.i.t.t iang terkenal mendjadi-lambang perkasanja
;rir hasil kemadjuan a]am rochani itu tidak mempunjai keseimbangan
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berat antara nilai djasmani dan rochaninja, nistjaja ia tidak "akan kuat
bertahan ketika harus mepertahankan nilai kepribadiannja, ketika harus mendjalani hukuman mati dengan paksaan minum ratjun dihadapdn 11 orang hakim rakjat karena tuduhan merusak kepertjajaan rakjat.
- Djikalau tidak karena kuatnja alam rochani jang berimbang
dengan kekuatan alam djasmani, nistjaja sedjarah dunia tidak memiliki manusia jang berpribadi Socrates dan dengan tiadanja pribadi
Socrates, tidaklah akan didjumpai kepribadian Plato dan Aristoteles.
Selandjutnja, djikalau kepribadian mereka tidak lahir, .maka tidak
lahirlah kebudajaan Barat jang kini banjak digunakan sebagai sumber
peradaban dunia modern.
Djadi, djikalau kita menjaksikan peradaban Barat jang melahirpelbagai
kemadjuan sebagai jang kita saksikan pada dewasa ini,
kan
hal itu djanganlah dilupakan, bahwa itu lahir diatas haribaan umat
manusia jang mem,iliki peradaban jang berdasarkan kemadjuan alam
rochani dan agama sedjak 2500 tahun jang lalu.
Andaikata bathin mereka kosong tidak mempunjai bekas barang
sedikitpun dari,,peradaban-langit", lantas datang sadja kemadjuankemadjuan tehnik jang perkembangannja seperti jang kita alami sekarang ini, kita jakin, pengetahuan itu tak akan datang sebagairnana
jang telah datang dan kalau ada jang datang, tentu akan mengakibatkan kehantjuran lebih daripada sekarang, sebab mereka akan menggunakan dia'dengan tidak perhitungan, Ialu bom atum dipergunakan
sadja untuk setiap persengketan besar dan ketjil, supaja musuh dan
lawaq lekas musnah dan manusia akan musnah samasekali dan entah
Bangsa Indonesia masih sempat mengadakan pemilihan umum guna
mengadakan Madjelis Konstituante buat menjusun Undang-undang
Dasar Negara!
Saudara Ketua jang terhormat, bangsa kita, terkenal sebagai su'
atu bangsa jang taat beragama, iang'ketaatannja memantjar keluar
dalam gerak kehidupannja sehari-hari disegala lapangan. Pertjerminan
dari ketaatannja kepada agama dan pengaruh tjintanja kepada kejakinan agamanja itulah maka sinarnja mendjiwai kebudajaannja serta
kehidupan alam Politiknja.
Orang tidak perlu heran, mengapa sedjarah pergerakan nasional'
nja demikian pula sedjarah perdjuangannja menegakkan kemerdekaan
tidak dapat dipisahkan dengan faktor keagamaan dan pengaruh aga'
ma meliputi hampir kepada semua daja-geraknja.
Ketaatan bangsa kita kepada agama rnelebihi kepada jang lain,
dari itu djika sudah sampai ketingkat pembitjaraa'n soal agama, orang
djadi sangat berani mengorbankan segala-galanja.
Setiap djiwa s€orang manusia fir€:rrerlukan suatu kepertjajaan dan
djalannja kehidupan jang penuh dengan rahasia dan misterie ini mendatangkan rasa dahaga bagi bathinnja, dahaga itu, mau tidak mau
hanja dapat dikenjangkan dengan kepertjajaan, dengan agama.
Ini mudah sadja dimengerti, karena seiring dengan kelahiran tiap-tiap manusia, tubuh dan djiwanja telah dilengkapi Tuhan dengan
suatu ruang jang kosong jang hanja dapat diisi dengan kepertjajaan,
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dengan agama. Bagaimanapun djuga orang hendak menjisihkan agama
dari rongga.-dadanja, lebih-lebih ketika bintang kehidupannja sedang
kepertjajaan kepada agama'itu akan tiba-tiba sadja
laik, akan tetapijaitu
datang kembali,
naanakala biduk kehidupannja sedang dipukul
ombak, ketika kesusahan dan penderitaan sedang mengelilingi dirinja.
oleh sebab itu, tidaklah heran, djikatau dahulu ketika tempiksorak- kem_en_an gan Revolusi Perantj is se dan g menggegap-gempita, p ar a
peng_rkut Robespierre jang tadinja mentjampakkan: dan m-embuang
djauh-djauh kepertjajaan agamanja dari dadanja ketika mereka mengalami k9.ryenangan, lalu karena dirasakan bahwa djiwanja mendjadi
kosong_tidak mempunjai pegangan bathin, maka ruang jrttg kosbng
dalam dadanja itu diisi kembali dengan suatu jang dipandangnja mendjadi pegangan bathin atau agama, sekalipun dengan bentuknja jang
lain.
Dan oleh sebab itu pulalah konon menurut salahsatu tjeritera,
bahwa Diktator Fascis jang bernama Benito Mussolini jang terkenal
dengan pengakuannja sendiri sebagai seorang Atheis jang tidak mem.
benarkan agama, pada suatu ketika ia mendiadi sangat takut naik
pesawat terbang, karena .. ketinggalan djimatnja!
Dan apakah ,,djimat"nja itu, konon hanjalah
sepotong

buntut kelintji!

Saudara Ketua jang terhormat, bagi bangsa kita pada umumnja,
agama dipandang sebagai kebutuhan primair jang nornor satu, sebagai
sesuatu jang nilainja tidak terkirakan, jang usianja sangat tua dan
kekuatannja tidak pernah dipatahkan, sekalipun balatentara Hulagu
Khan berhasil memporak-perandakan kota Bagdad pusat peradaban
agama dikala itu dan sekalipun kekuatan Ferdinand dan Isabella dipersatukan dalam satu komando untuk menaklukkan Daulat Bani
Umajjah ke-II di Andalusia Spanjol dahulu.
Betapa banjaknia tjontoh jang dapat dikenal sediarah, bagaimana
teinginan manusia hendak mentjari kebebasan jang mutlak, ja, ......
diikalau mungkin hendak mentjari bebas dari sakit dan mati dan bebas
dari setiap jang bernama agama, tetapi hal itu tidak mungkin!
Karena selama kehidupan itu masih mendjadi milik manusia selama itu ia tidak dapat dipisahkan dari agama. Semakin orang berusaha
mendjauhkan diri dan ingin lepas dari agama, bathinnja kian meronta
rmtnk mentjari pegangan bathin lainnja jang ditaati lebih dari agama
Frng ia sendiri hendak sirnakan itu.
Sebagai pentjipta manusia, maka Tuhan tidak membe,bas-lepashan manusia hidup sesuka-sukanja sendiri didunia ini, ada batas-batas
dan larangan jang ditetapkan, semuanja itu, semata-mata untuk kepentingan dan kebahagiaan manusia itu sendiri. Tuhan tidak tersanglut kepentingan apa-apa dengan batas-batas larangan itu. Andaikata
sluruh manusia dimuka bumi ini mendjadi pentjuri semuanja dan
mlaku'kan korupsi semuanja (maaf Saudara Ketua, saja tidak menemtan perumpamaan dengan istilah jang lain), ja, ..
andaikata

rrrikian,

bukanlah kekajaan Tuhan mendjadi habis.
$ebaliknja, djikalau penduduk dunia ini mendjadi dermawan jang
1rmah semuanja, bukanlah ini jang menjebabkan Tuhan djadi ka.'
:
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ja-raja! Semuanja itu akan beredar melulu untuk kepentingan umat
manusia
Ttrhan kita akan tetap Tuhan Allah Jang Maha Agung sekalipun
penduduk dunia durhaka semua kepada-Nja, sebagaimana Dia akan
tetap Allah Jang Maha Kuasa sdkalipun umat manusia mendjadi sebaik-baik manusia jang ber,bakti kepada-Nja.
Saudara Ke,tua jang terhormat, kami dari Fraksi Nahdlatul Ulama
(N.U.) menginsafi, betapa sukarnja .menjusun Undang-undang Dasar
jang memuaskan s€genap warga-negara Republik Indonesia, terutamit
jang dapat mer,ldatangkan rasa senang bagi golongan jang pada'hakekatnja merupakan,bagian jang terbesar, dengan tidak menjinggung
perasaan keadilan pada umumnja, termasuk djuga bagi golongan jang
tidak besar. Tidak sadja kepetingan-kepentingan politik dan penghidupan serta kebudajaan rneminta perha'tian jang penuh, akan tetapi
djuga kepentingan umat beragama dalam menempatkan funksi agama
dalam negaxa kita ini meminta perhatian jang tidak kurangitlurang
pentingnja dan oleh sebab itu harus ada pemetjahan setjara bidjaksana tetapi djuga tegas supaja tidak ada kebi'mbangan dala'm pelaksanaannja dikemudian hari
Tidaklah bidjaksana sesuatu sikap jang menundjukkan seolah'
olah soal bagaimana menempatkan persoalan agama dalam ketata-ne.
garaan kita harus dikesampingkan, seolah-olah masalah ini tidak ada,

sendiri.

I

atau ada akan tetapi boleh dianggap sepi. Sikap demikian, tidak
ubahnja dengan diplomasi burung unta jang pura-pura tidak tahu bahwa bahaja itu memang ada, akan tetapi takut menghadapinja; lalu

menjembunjikan kepalanja dibawah pasir.
Kita tidak harus memandang bahwa soal agama ini bisa dianggap
sepi, seperti anggapan sebagian besar dari para pemimpin politik pada
abad ke-XIX a'tau sehabis Perang Dunia I dan II. Kita harus mempunjai
tjara-tjara berpikir jang lebih madju untuk menempatkan persoalan
agama pada kedudukannja jang konkrit dalam ketata-negaraan kita,
sebagai faktor jang sangat utama dalam usaha memperkuat bathin,
kebudajaan dan karakter umat manusia jang langsung menentukan
nasib kehidupan negara dimasa sekarang dan masa jang akan datang.
Hidup dialam kebendaan sebagai jang kita rasakan sekarang ini,
baik jang berpedoman pada kebudajaan Barat atau Timur, tidak lebih
daripada kedjemuan dan ketjemburuan, lain halnja dengan keimanan
pada agama jang benar, maka ketjerdasan berpikir dan hasil kema,djuan otak manusia dapat disalurkan rnelalui ukuran kehendak Tuhan
Jang Mdra Esa dan kepentingan kemanusiaan bersama.
, Demokrasi tanpa saluran Tuhan Jang Maha Esa atau agama, selainanja akan merupakan pangkal sengketa untuk berebut kursi, sebagaimana setiap usaha nasionalisasi jang tidak tersalurkan menurut
keimanan kepada agama hanja akan mendjadi sarang korupsi.
Membitjarakan soal agama dalam penempatannja pada ketata'negaraan kita, tentu sadja kita tidak boleh terpengaruh oleh sedjarah
pertjampuran agama dalarn negara di Eropah mendjelang abad jang
ke-XV, ketika keradjaan Spanjol dan Portugal bertengkar memperebutkan siapa jang berkuasa didunia ini, lalu atas keputusan agama
70

ditetapkan dihadapan para wakil negara-negara asing, seorang kepala
agama mengambif sebuah peta bundar (globe), ditarit lit satu-garis
ditengah-tengah samudra Atlantik, dengan begini dibaginja dunia da'
lam dua kekuasaan, sebelah Barat garis masuk kekuasaan Spanjol dan
sebelah Timur garis masuk kekuasaan Portugal.
Demikianlah apa jang kita pero'leh dari peladjaran sedjarah dunia.
Djuga dalam menerima pendapat tentang bagaimana seharusnja me'
harus pikiran kita mengenang'
nempatkan
^kembaliagama dalam negara, tidak
jang
salah jang p,ernah dibuat oleh
atas praktek-praktek
kan
kepala.kepala agama dalam sedjarah kapitalisme dan feodalisme di
Baiat, jang tidak sedikit kaum agama dipergunakan untuk menen'
tramkan h-ati simiskin terhadap sikaja, jaitu ketika diadjarkannja
teori, bahwa; karena miskin dan kaja itu,atas_kemauan Tuhan,Jang
Uatra Esa maka seorang jang dilahirkan dari keluarga miskin harus
ichlas atas nasibnja iattg tjblaka dan berdosalah barangsiapa iang
hendak merombak nasibnja jang malang itu.
Dengan demikian rnat<a bersimaharadjalelalah giapryjapa jang
berkuasa-dalam sedjarah kapitalisme dan feodalisme itu. Djuga, kesalahan-kesalahan kaum agamadalam mendjalankan prakteknja di Timur
dalam sedjarah feodalisme ketika rakjat jang miskin mesti dininabobokan, s-emuanja ini tidak boleh didjadikan neratja ukuran untuk
dinilai keharusan funksi agama dalam kehidupan ketata-negaraan.
Dan djusteru untuk memelihara kesutjian dan keut:unaan adjaran
agama supi;a tidak disalah-gunakan _oleh sebagian pemeluknja, maka
haruslah mendapa! dukun_gan hukum dan undang-un'
pEhksanaannja
-itans.
diatas
negara didirikan diatas
dji,kalau negara
ketiuali dji,kalau
lain. ketjuali
tid-ak bisa lain,
dang. Ini ti
dasar agama.
Saudara Ke'tua jang terhormat, orang hendaklah tidak a priorimenetapkan siliap, [ahwa agama didjadikan sebagai Dasar Negara
adalah iiOat boleii djadi, apapula djikalau alasannja terlampau ditja'
ri-tjari, misalnja dari sudut praktok-praktek jang salah disementara
pemeluk
agama.
^ I\,Iemang
tidak djarang terdjadi, bahwa laksana penjelam mutiara
didasar lautan, demikianlah tjaranja orang hendak mentjari-tjari ke'
lemahan-kelemahan agama. Sudah lazim digunakan tjara untuk membuiukkan agama, orang menggunakan kesalahan-kesalahan pada
pemimpin-pemimpin jang beragama dalam kehidupannja sehari-hari,
kalau mereka ini kebetulan orang kaja, lalu ditjari-tjari darimanakah
kekajaannja itu? Djuga kesalahannja dalam mendjalankan pe'merintahan, djikalau mereka ini kebetulan sedang turut memegang pemerintahan, tjara jang demikian ini tentu sadja tidak pada tempatnja.
Djikalau kami mengehendaki agama sebagai Dasar Negara, adatah antara lain karena didalamnja mengandung unsur-unsur jang positif jang lebih sempurna daripada djikalau dasar itu hanja bersumber
pda hasil tjiptaan otak dan pengalaman jang sesungguhnja merupa'
Lankan sesuatu jang relatif serta tiadanja djaminan tentang pelaksanaannja dalam piaktek kelak. Sebab o,tak tidaklah pernah mengetahui
*gala kesempurnaan dan pengalaman tidak dapat melebihi sekeliling
masanja.
7T

Adakah sesuatu jang sangat indah sekali, djikalau suatu negara
dan rakjatnja mendjadit<an hut<um-hukum agarna mendjadi undingundang negara, supaja dengan itu akan ditjapai suatu" keselarasan
jang
_harmonis. Tetapi sebaliknja, djikalau teioiaai pertentangan an.
tara hukum agama- lan undang-undang negara, maki akibatnja akan
berat sekali dan tidak mudah untuh diselesaikan. Betul kekuatan
negara terletak ,pada alat-alatnja jang dikuasai, pada pangkat, pada
sendjata dan pada wang, akan tetapi kekuatan hukum agama tertetak
pada kebenarannja serta tjinta-kaJih dan ketaatan pari pemelurknja
l_tl$ selamanja,senantiasa dipihaknja, baik dikala ,sulia maupun dikaia
duka, lagipula kebenaran agama tidak pernah mengalami inflasi.
Paham dan ideologi mana,pun djuga tidak pernah sanggup menandingi kekuatan kebenarannja agama. Dari sebab itu, mat<i atrtiahli
filsafat kenegaraan seluruh dunia berhasrat untuk mengambil adjaran-adjaran dan hukum-hukum agama untuk didjadikan undang"uncling
dan peraturan-peraturan.
Saudara Ketua jang terhormat, sampailah saja pada bagian jang
terachir dari pidato ini, untuk lebih memperkenalkan Islam sebagai
suatu agama, dalam hubungannja dengan pembahasan mengenai Dasar Negara.
Pertama-tama harus dinjatakan disini, bahwa agama Islam melaralg -setiap terdjadinja perlakuan sewenang-wenang atas seseorang,
baik ia_ mendjadi penguasa maupun ia hanja merupakan rakjat biasi.
Sangatlah dilarang bahwa dengan mempergunakan kedok' agama,
_orang mendjalankan penindasan dan kezhaliman, baikpun itu dikerdjakan setjara wadjar, ataupun setjara samar-samar jang dibungkus oleh
kehalusan_nja seni diplomasi jang indah tetapi menjeiatkan, itau pula
l?ng diselubungi oleh keindahannja propaganda jang menggiurkan.
ftu 'semuanja dilarang oleh agamanja Islam.
pengawas jang melakukan kontrole, adalah dirinja sendiri
- Alatkepertjajaan
karena
(iman) ,bahwa sesuai dengan adjaran bgama Islam, semEa perbuatan manusia matjam apa djuapun dinilai dari segi
apa niat jang sebenarnia menurut kata-katanja, jang serentak dibtrengi oleh perbuatan lahirnja.
Padahal dalam menunaikan persoalan kenegaraan, baik itu mengenai bida-ng- p_olitik, ekonomi, sosial dan lain sebagainja, menurut
Islam_pada hakekatnja adalah soal-soal agama djuga. Karena menurut Islam, tida'klah harus dibeda-bedakan, jang manakah jang masuk urusan duniawi dan jang manakah junb masuk
uiusan agama, karena semua kehidupan manlusia dengan" se[ala per.
tjabangannja itu semuanja masuk urusan agama djuga, t-ermasuk
ys.aha menjusun Dasar Negara sebagai jang kini teng"alikita lakukan
lnr.
pada itu walalpun setjara ringkas, dapattah dinjatakan
.
Ptltp
-.
disini, bahwa menurut adjaran Islam jang harus fremantjar"keluar
mendjadi-watak ialg penuh tolera_nsi melafang setiap terdjahinja laku
paksaan dalam soal kepertjajaan dan agama, sehingga oleli karena itu
akan merupakan suatu djaminan kuat, bahwa pemetut<-pemeluk agama
72

lain akan merasa aman dan tentram hidup berdampingan setjara

da-

mai dalam suatu negara dimana hukum-hukum Islam berlaku.
Mengenai prinsip-prinsirp paham Pantja Sila, dalam haribaan hukum Islam ia akan dikembangkan supaja mendjadi sempurna dalam
pelaksanaannja, karena dalam rangkuman Islam ia akan dipantjari
oleh sifat kesempurnaannja, sehingga dalam pelaksanaannja ia akan
mendapat djaminan kuat tentang kesempurnaan dalam perkembangan
bentuk dan sifatnja. Mengapa orang hanja mengehendaki satu daripada kesempurnaan, padahal kesempurnaan jang utuh sebulatnja dan
bukan hanja sehigian sadja (jaitu Islam) telah disediakan?
Djikalau Islam jang karena memiliki prinsip-prinsip ideologi,
adjaran dan filsafat kenegaraan demikian lengkap, akan tetapi ia di
pandang sebagai barang i,mport sepe,rti jang disinjalir oleh jang
terhormat Saudara Prof. Mr Suhardi malam tadi, maka saja ingin
bertanja kepada Saudara jang tertjinta tadi, apakah jang diartikan
dengan kalimat import disini?
Dan inginlah saja bertanja lagi, apakah agama jang dianut Saudara Prof. Mr Suhardi itu berasal dari ,kaki gunung Merapi? Dalam
pada itu inginlah saja peringatkan pada sebuah peribahasa: ,,Djanganlah suka melempar dengan batu kepada rumah orang lain, kalau rumahnja sendiri terbikin dari katia!"
Maka, mendjundjung tinggi kepada tugas utama untuk mentjari
dasar jang setepat-tepatnja dan jang mendjamin langsung kehidupan
negara jang telah kita proklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun
L945, agar supaja negara jang kita dirikan ini mendatangkan kesedjahteraan dan kebahagiaan bagi sehalian rakjatnja dan disamping
itu agar negara ini mampu menegakkan hukum keadilan didalam
melaksanakan terwudiudnja hak kebebasan dasar rrr?riu,sia supaja dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari tanpa kachawatiran dan
lietiemasan, demikian pula agar supaja negara kita sekalian ini dinaungi kesentosaan dan ke,seiarnatan sehingga mentjapai usia sangat
uandjang, maka mendjadilah kewadjiban hita semua untuk menemukan sesuatu dasar jang benar-benar tepat, 'iang tidak keliru dan salah
pilih, jang kita diund'iung tingri berdesarkan kata mufakat dari kita
semua berkat hikmat kebidjaksanaan bermusjawarah.
Menurut hemat kami, dasar itu, tidak lain ialah Islam, jang tidak
rlidjumpai didalam adjaran dan hukumnia sesuatu iang akan menclaisngkan kerugian, ,ketjelakaan dan bentjana bagi kita sekrlian, bagi
segenap warga-negara dan sekalian penduduknja, bagi pemerintahnja
lan bagi negara keseluruhannja.
Sekian dan terima kasih.
Wassalamu'alaikum r,varahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Saja, persilakan Saudara R. Hamara Effendy jang terhor:nat.

R. Hamara Effendy: Saudara Ketua jang terhormat dan Sidang
Fleno jang bidjaksana, setelah saja dari Fraksi Ikatan Pendukung
Iiemerdekaan Indonesia (I.P.K.I.) mempeladjari hasitr-hasil dari la73

poran Panitia Persiapan Konstitusi serta mengambil kesimpulan-ke'
simpulan jang hidup didalam gedung Konstituante maupun diluar
ruang Konstituante ada 2 pokok persoalan jang'sangat penting dan
mendjadi perhatian saja dalam bidang Konstitusi, serta tidak lupa
pula saj,a menjampaikan penghargaan kepada Saudara Anggota Panitia
Persiapan Konstitusi jang terhormat, maupun Saudara diluar Panitia
Persiapan Konstitusi jang zudah memperdjuangan pahamnja untuk
rhenjempurnakan Dasar Negara'Republik Indonesia rnenurut alirannja
masing-masing.
Dalam pengertian saja usaha jang kita bersamd sedang ternpuh,
menginginkan suatu hasil Konstitusi jang dapat diterima'dengan memuaskan oleh segala lapisan masjarakat ditanah air kita, dengan tidak
melupakan keadaan jang sewadjarnja bahwa: Bangsa Indonesia jang
satu Bahasa, satu Tanah Air, satu Bendera dan satu Lagu Kebangsaan,
tetapi; isi pengertian paham atau kepertjajaan agamanja berlainan.
Saudara Ketua jang terhormat dan Sidang Pleno iang bidjaksana,
setelah kita sama-sama mengelahui serta menghadapi kenjataan-kenja'
taan isi dan pengertian 'paham maupun agama serta kepertjajaan
lainnja, maka dalam, mewudjudkan Konstitusi harus mendjadi peng'
ertian,tungal, sehingga Konstitusi tersebut dapat menempatkan segala
paha'm dan kepentjajaan jang ada dan hidup pada kita bersama.
Setelah saja dari Fraksi Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indo'
nesia (I.P.K.I.) mengadjukan dan sedang diperdjuangkannja dengan
djalan musjawarah menginginkan satu Dasar Negara jang mentjerminkan paham dan aliran jang ada ditengah.tengah masjarakat kita,
menindjau pula kepada sedjarah jang sudah kita lalui dimasa perdjuangan j-ang sudah lalu, pertama menginginkan kermerdekaan negaranja
dengan peid;uangan Nasional (Kebangsaan) jang bulat sebagai modal
jang utama, kemudian disusul pula dengan Proklamasi tanggal t7
Agustus tahun 1945 kenjataannja seluruh dunia mengetahui serta
diakuinja de jure dan de facto bahwa Bangsa Indonesia sudah merderka
jang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mempunjai
Dasar Negara walaupun masih sementara ialah dasar Pantja Sila.
Saudara Ketua jang terhormat dan Sidang Pleno jang bidjaksana,
sebelum saja mengupas Dasar Negara jang saja inginkan, terlebih dahulu saja menjampaikan bukan soal jang model maupun soal jang
penting, tetapi adalah persoalan-persoalan jang Saudara-saudara Anggota jang terhormat sama-sama mengetahui dan merasakan keadaan
didalam negara pusaka kita ini, ipenuh dengan pe'rsoalan jang tidak
wadjar jang sepantasnja tidak ada djika melihat dalam watak/sifat
Bangsa Indonesia jang terkenal satu bangsa jang ramah-tamah.dan
berbudi luhur, tetapi ada perbuatan perseorangan maupun golongan
jang akibatnja mendjadi kerugian bagi negaru/bangsanja, Negara
Republik Indonesia hasil perdjuangan rakjat jang perkasa dan djudjur, tetapi disamping jang djudjur, keadaan jang wadjar di negara
kita ini subur korupsi serta mendjalar birokrasi.
Saudara Ketua jang terhormat dan Sidang Pleno jang bidjaksana,
apakah sebabnja Negara Republik Indonesia dihinggapi oleh penjakit
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korupsi/birokrasi dan kekatjauan gerombolan? Apakah oleh karena
Dasar Negara sementara Pantja Sila? Pendapat saja dari Fraksi Ikatan
Pendukung Kemerdekaan Indonesia (I.P.K.I.) dengan penuh kejakinan
bukan oleh karena dasar Pantja Sila, karena Pantja Sila adalah merupakan pegangan jang terdjalin dalam 5 sila iang keseluruhannja djika
diamalkan dengan sebenarnja, saja berkejakinan akan membawa manfaat serta bahagia lahir maupun bathin, tetapi kenjataannja banjak
jang menjalah-gunakannja. Saudara-saudara jang terhormat djika dilihat dan dipeladjari jang sewadjarnja kendatipun diubah dengan dasar
apapun, djika moral dari mereka jang suka menjalah-gunakan, tidak
sudi merubahnja,'keadaan akan tetap sedemikian rupa.
Saudara Ketua jang terhormat dan Sidang Pleno jang bidjaksana,
kemungkinan akan timbul pertanjaan dari Saudara-saudara Anggota
jang terhormat, maupun diluar ruang gedung Konstituante, apa se'
babnja Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (I.P.K.I.) memilih
Dasai Negara Republik Indonesia Pantja Sila? Dengan ini saja djelaskan: Walaupun Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (I.P.K.I.)
hanja merupakan organisasi massa jang berpolitik, tetapi-tjukup merasa tangguirg-djawab dan disiplin organisasi, maka sewadjarnja saja
memperdjuangkan ideenja, jang tertjantum dalam anggaran dasar
pasal 4, jang berbunji demikian:

,,r.

b.

Asas.

Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (I.P.K.I.) berasaskan
Proklamasi tanggat 17 Agustus tahun L945 serta djiwa Konstitusinja dengan bersendikan Pantja Sila, jang berisi ke-Tuhanan
Jang Maha Esa, Kemanusiaan jang adil dan beradab, Persatuan
Indonesia, Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmah kebidjaksanaan
permusjawaratan/perwakilan, Keadilan Sosial bagi selunrh
dalam -Indonesia
dengan tidak menitik-beratkan salahsatu sila
rakjat

tersebut diatas dalam pelaksanaannja.
Tudjuan.
Mewudjudkan Negara Republik Kesatuan trndonesia jang bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Seielah saja mendjelaskan sikap lkatan Pendukung Kemerdekaan
Indonesia-(I.P.K.I.) berdasar pasal 4 dalam anggaran dasarnja
perlu kiranja
saja menjampaikan tindjauan j1ng, lebih sempurna
-Ikatan
Pendurkung Kemerdekaan Indonesia (I.P.K.I.)
pandangan
terhadap Pantja Sila sebagai Dasar Negara".

Pantja SiIa dan Proklamasi.
Saudara Ketua jang terhormat dan Sidang Pleno jang bidjaksana,
saja akan membawa hubungan jang erat antara Pantja Sila dengan
Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 19415. Djika saja tidak salah
dengar dalam Pemandangan Umum Wilajah Negara, semua pendapat
bersumber kepada Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945 sebagai
patokan (pegangan) untuk menetapkan Wilajah Negara, dengan dasar
tersebut. Fraksi Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (I.P.K.I.)
berpendapat Pantja Sila dengan Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun
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1945, merupakan gula dengan manisnja sehingga tidak mungkin,berpisah, djusteru karena {emikian Pantja sila berdjasa terhadap Pro.
klamasi tanggal .17 Agustus tahun 1945 dan Proklamasi tersebut jang
membuka pintu gerbang Pendjadjahan kepada Kemerdekaan Republik

Indonesia.

selandjutnja Pantja sila mendjadi Dasar Negara Republik Indo.
nesia jang rnerdeka, itu adalah jang wadjar, sehingga saja berpendapat
Pantja sila djadi pegangan Bangsa Indonesia merupakan sendjata
jang sakti sebagai penghantjur Kol,onialisme dan Imperialisme manapun djuga. Dihubungkan pula dengan pe,rdjuangan Kemerdekaan
Republik Indonesia, Pantja Sila sunnber pembaktian dari para pahlawan-pahlawan jang telah gugur sebagai kusuma b,angsa, maka Pantja
Sila merupakan pusaka jang luhur sebagai titipan dari para pahlawan
bangsa/negara jang rupa-rupa alirannja serta rupa-rupa kepertjajaan
agamanja, sepantasnja Pantja Sila dipelihara jang sebaik-baiknja
mengingat djasa-djasanja para pahlawan jang telah mendahului kita.
Pantja SiIa dan Bahasa Negara.
Saudara Ketua jang terhormat dan Sidang Pleno jang bidjaksana,
setelah mengupas hubungannja dasar Pantja siu aengan rroHamasi
tanggal 17 Agustus tahun Lg4.d, baik saja akan membawakan hubungan
Pantja sila dengan Bahasa Negara. Mendjadi kejakinan saja bahwa
Bahasa Negara Republik Indonesia adatrah Bahasa Indonesia, dengan
me,mbenarkan serta memperkuatnja Bahasa Indonesia adalah bahasa
Persatuan, dengan tegas pendirian saja dari Fraksi Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (I.P.K.I.) mengehendaki dalam segala
lapangan diperlukan persatuan, bahwa persatuan itu alat jang sangat
gtam_a, maka dengan demikian mari kita tindjau dan peladjari sedalam-dalamnja.

Pantja Sila adalah sumber persatuan dari segala paham serta
kepertjajaan; dengan tidak ragu-ragu lagi saja menjatakan bahwa
Pantja Sila berdjasa dan bersedjarah terhadap persatuan dengan bukti kenjataannja, sedja:k mulai tanggal L7 Agustus tahun 1945 sampai
sekarang dan saja jakin untuk selama-lamanja, Pantja Sila membuktikan dengan njata bahwa segala paham/aliran partai masing-masing
maupun agama dapat bernaung dan ditempatinja, menurut pendapat
dari salahsatu golongan, Pantja Sila merupakdn wadah. Saja dapat
mernbenarkan tetapi saja dari Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (I.P.K.I.) mempunjai nilai dan pandangan jang lebih tinggi,
bahwa Pantja Sila merupakan suatu tahta (mahligai) untuk segala
paham/aliran partai-partai maupun agama, maka djelas kiranja Pantja Sila dengan Bahasa Negara kita adalah sedjalan.
Pantja Sila persatuan Dasar Negara begitu pula Bahasa Indonesia merupakan Bahasa Persatuan, djelas Pantja Sila dan Bahasa In-'
donesia mempuniai titik persamaan dalam bidang Persatuan jang
sangat kita perlukan.

Pantja Sila dengan Demokrasi.
Saudara Ke-tua jang terhormat dan Sidang Pleno jang bidjaksana, Pantja sila merupakan stlmber demokrasi, dengari Dasar Ne76
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sila tidak mungkin. akan adanja kekuasaan diktaktor,
pula
begitu
tidak mungkin adanja staatspartlai (negara dikuasai oleh
partai
paham). Tjukup. djelas kiranja Dasar Negara dengan
atau
latu
Pantja sil4 ini, akan membawa d-an sedang mbmbawa anta"ra golongan
jrng ketjil dan.golongan jang .besar mempunjai tempat jaig sama
kedudukannja, d.engan tegas- saja njatakan-baliwa Daiar ltegira oengan dasar Pantja Sila membawa kepada dasar bahu-membah"u dalam
segala pengertian dan paham jang ada pada kita bersama.
saudara Ketua jang terhormat dan sidang pleno jang bidjaksana,
bukan soal rahasia tetapi soai jang njata, bahwa ningia Indonesia
mengehendaki serta rnemegang teguh kepada kehendlknja, menginginka.n mempunjai Negara jang demokrasi, baik dalam hal ini saj"a
kembalikan kepada pengalaman dan keadaan jang tidak dapat dimungkiri lagi bahwa para pe-mimpin partai mlnalun djuga^sering
mengutjap-kqn dimuka umum-jang_ menamakan partai atari d-irinja se"!lg"i pembela dan pembina demokrasi. Djusteru karena itu pantja
sila sangat tepat sekali untuk digunakan sebagai Dasar Negara, selinsg., mendapat pengertian dan sedjaran antaia pantja siti dengan
gar?. Pantja

demokrasi.

Pantja Sila dan Kenjataan.
saudara Ketua jang terhormat dan sidang pleno jang bidjaksana,
setelah saja meneliti antara hubungan Pantja-Sila derigan proklamasi
17 Agustus tahun L945, begitu pula hubungan dengan Bahasa Negara
begitupun hubungan _dengan demokrasi, baik saja sekarang melindjau antara, Pantja_sila dengan kenjataan, pada umumnji bewust
Taypul. onbervust Pantja sila sudah mendjadi pengakuan, karena
dari lahirnja Proklamasi 1T Agustus tahun Ig+s bersamaan pula lahi.lj" Pantja silg, sedjak itu Pantja sila mempunjai temp-at jang
wadjar dan mendjadi pengertian serta pegangan B-angsa lnooriesii
pada
kenjataan ini satu bukti Pantja sila sudlh digunakan
-umumnja,
dan dirasakln
djasa
sedjarahnja jang membawa hasil larig tutrur
-dan
dan pgrni dengan dasar Pantja sila sebagai kenjataan sehinlga tepat kalau dikatakan, tahta, (mahligai) segala aliian/paham, l-arena
jang berdjasa dan bersedjarah sehingga tlnpa ada kasta
fantja-sila
dan golongan majOriteit dan minoriteit dalam bidang Dasar Negara.
Pantja Sila dan dasar lain.
saudara Ketua jang terhormat dan sidang pleno jang bidjaksana,
u'alaupun sudah terang ada jang mengehendai Dasar-Ne-gara digantidgngan dasar IfJ3*, saja tetap merasa gembira, ka"rena p"antja
4?
sila. digedung Konstituante ini sedang diudji-keluhurannja; menurut
-barang
kenjataan, ser,ta kebiasaannja, suatu

perlu diudjf untuk

me-

njatakan lar_qng itu berharga dan tinggi nitainSa. saja umpamakan
akan mem,beli emas,. walaupun hanja 2-gram teiapi hirus diudji dalul{, apakah- emas 24karat atau palsu, teiapi sebalii<nja djika meiobeli
tem-bag-? walaupun jang dibelinja 1000 ton, tembaga tersebut tidak
perlu_diudji dahuhl, tjqkup hanja diketahui tonagdnja sadja.
_
{uluupun ad-a jang_ ber_pendapat bahwa pantja siti tioatr mengandung kebenaran dan tidak dapat didjadikan Dasar Negara kita karena
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menurut pendapatnja dasar Islam lebih utama dari Pantja Sitla, pendapat jang demikian itu, saja tidak bisa menjalahkan djika dilihat
chusus didalam bidang Islam.
Saja akan menarik kesimpulan dalam se_gi:segi i-?"S- rrjata bahwa:
,,Tuhari Jang Maha Esa, Maha Murah dan Maha Asih dan_ pe_nuh,ke6esaranNja [ahwa Pantja SiIa adatah satu dasar jang diridlaiNja'dan
,Uert<atN5a pula dari kebesaran Tuhan Jang. Maha Kuasa ilu.']
dapat
- Bukti
jang njata dengan adanja Pantja Sila, te,tap- umatnja taat
dan patuh hepada perintah Tuhan-nja_ sesuai dgngan adjaran agar,nanja inasing-rn-asing. Sebagai bukti adjaran Islam tetap .meluas"tidak
.dan
nierata, ad'iaran Kristenpun demikian, kepertjal_a?n |qilnun
mendapat langguan. Djadi iakin sekali Pantja Sila tidak merubah
iman siapapun pula, tetap taqwa kepada-Nja.
Saudarl Ketua jang terhormat dan Sidang Pleno iang bidjaksana,
maafkan kiranja kepada jang bersangkutan s-aja akan m'enindjau'seAidt i*Ojarah berdjuangan tiita ja1_g-terkenal han. iang -mendjadikan
kemenangan, ahahh perOsuangan Kebangslan begitu pula dalam masa revolulsi rian i.ng diproklamaslkannja Bangsa' Indonesil,-lelninggu O"tt* pelaksanaainjailun dimasa revolusi dengar? tegas didjadikan
melawan
lerlawanain antara Kekuatan Nasional iang revolusionernegeri,
17
diluar
maupun
didalam
iendjadjahan. Singkatnja terkenal
ngorlur-tahun 1945 itu adalah revolusi Nasional anti-pendjadjahan.
Djldi njata kemerdekaan negara _da? bangsanja hasil kemenangan
revolusi-Nasional bukan hasil revolusi Islam.
Digedung Konstituante sekarang ini kita sedang rnusjawarah dengro ti.mbafua tanggung-djawab jang penuh-disamping membentuk
dialam menudju kearah
t;;r Negara, tita triOup Oan kita bergera_k
*unjefesri,t ro revolusi Nasional, revolusi Nasional belurn selesai dan
fant5a Sila sedang memb_awa kita sebagai pegangan serta dasar ba'
gi p6n:.tesaian rdvolusi Nasional itu, maka sekarang tiba-tiba dite'
ilgitr+e"gah revolusi Nasional jang belum selesai ada pula jang merevolusi terhadap Pantja Sila.
' Saudara Kelua iang terhormat dan Sidang Pleno jang.bidjaksana,
tt.e"ri kii" det gatt [asir Pantja Sila sekarang ini menundjukkan bulrti 6ahwa tidak Sertentangan dengan agama apapun' maka dapat kita
titrat dan kita rasakan bltrwa hamba Allah, umat Islam, umat Kristen, bahkan seluruh umatNja jang @9 {itanall al{ qta, masih teq?p
*"irO"ptt rahmat dan sehhat dari Tuhannja, djusteru karena - itu
saja tidak sependapat dgngry Saudara.saudara ia.ng mengehendaki
OiUnannl. Daiar Negara Pairtja SiIa kepad,a dasar jang lain
BaiL kita renungkan ,,Al1ah Jang Maha Tunggql,_ litapun_ harus
mewudjudkan Dasar Negara jang tung9o1,"-artinjl tid-ak Plt?t $egara
jilt iiritfrl dari segolorrgan i<arena kita sebpgai hamba Allah dan se'n"g".i umat tirptaai jtttE tunggal Aqiipqda{i3, maka sekarang.p-ari
kiti mentjari-klebenafan Jtng tunggal pula. Djika kita n\engambil-ke'
benaran dari segolongan, mungkin pihak lain belum tentu meli.?takan
b"ttat. Sebagai fionto-tr; jang dikatakan benar oleh,pentjuri, djika di-a
mentjuri mlsuk- kedalam rumg!, penghuninja sedang -tidur..njqnj.qk
dan fiutrng-barangnja dapat ditjuiinja, maka untuk si pentjuri itu
7B

adalah pembuatal jang benar dan bahagia, benar untuk kaurn dagang
membeli 1 rupialq didjual 2 rupiah, benar untuk umat Islam, pengikutnja jang mendjalankan amal solehnja menurut adjaran Islam, benar untuk Kristen jang menganutnja mendjatanrkan amal soleh menurut adjaran Kristen, benar untuk penipu sekali dusta, membawa
keuntungan baginja, keseluruhannja ini membawa benar, tetapi benarnja itu didasarkan kepada perbuatan dan tekadnja masing-masing
tidak merupakan benar jang mutlak atau benar jang tunggal, cljusteru karena itu pentingnja bagi kita membentuk Dasar Negara kita
ini, harus membawa kepada dasar jang tunggal. pendapat saja hanja
satu-satunja dasar jang dapat rnewudjudrkan Dasar Negara jang tunggal, adalah Pantja Sila.
Pendap_at jang tidak menerima Pantja Sila itu didjadikan Dasar
Negara, oleh karena Pantja sila buatan manusia, djusteru karena itu
timbul pertanjaan, apakah tiap-tiap jang dibuat oleh manusia termasuk umat Islam tidak mengandung kebenaran?
Kalau demikian halnja seluruh perbuatan manusia itu tidak berguna dan tidak membawa manfaat bagi r4anusia, tetapi kenjataannja
tidak dapat dimungkiri lagi disamping jang dibuat oleh Tuhan, tidak
kurang-kurang pula kemanfaatannja pikiran maupun tindakan dari
hasil jang diperbuat oleh manusia. sebagai tjontoh; si santri mendjadi
ulama jang besar, oleh karena adjaran jang dibuat oleh gurunja itu
\gpaOa santrinja,_begitu pula keadaan kita bersama sekarang ini jang
dipakai dasar hidup dan berpikir tidak kurang-kurang adjaran maupun pe,kerdjaan, jang dibuat oleh manusia, sehingga jang terketjil
pun hasil jang dibuat oleh manusia djika dibandingkan dengan trasit
jang dibuat oleh ruhan, seperti alat pengeras suara jang kita pakai,
kursi jang kita duduki, pakaian jang kita pakai, kitab-kitab dan bukubuku itu semua buatan manusia, kenjataannja sungguh berguna kepada segala daja pikiran dan perasaan.
Djika tidak salah Tuhan telah bersabda kepada umat-Nja: ,,Aku
tidak akan merubah nasibmu, hanja kamu jang dapat merubahnja;"
-hadisini kelihatan dengan njata, bahwa manusia itu diperintahkan
rus berbuat dan bertindak kepada djalan jang benar, dalam hal ini
umat Indonesia sekarang mempunjai satu buatan jang isinja untuk
keselamatan sesama umatnja adalah Pantja sila. Memang djika dinilai segala sesuatu jang dibuat oleh Tuhan manusia tidak akan membandinginja, .didalam_segi-segi jang tidak tertjapai oleh akal dan pikiran. Djika dihubungkan perbuatan itu adalah amal, amal itu jrng
diperintahkan oleh ruhan, djadi saja mengambil pokoknja, bahwa
Pantja sila itu jang dibuat oleh manusia dapat puia diariikan satu
hasil buatan jrng merupakan amal karena Pantja Sila ini sudah jakin
melindungi dan mendjamin keseluruhannja.
Tiut<rlp kiranja dengan pendjelasan-pendjelasan ala kadarnja
tersebut diatas, bahwa Pantja sila membawa kebenaran-kebenaran
sehingga tepat sekali didjadikan Dasar Negara kita.
saudara Ketua jang terhormlt dan sidang pleno jang bidjaksana,
sebagai kata penqlup, saja dari Fraksi Ikatan Pendukung K-emerdekaan Indonesia (LP.K.I.) dengan pendjelasan tersebut diatas berda79

sarkan pula kepada kenjataan, sedjarah dan djasa-djasa Pantja Sila
terhadap Negara Republik Indonesia, saja memilih serta mempertahankan Pantja Sila agar didjadikan Dasar Negara Republik Indonesia.
Sekian, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Rusjad Nurdin jang terhormat.
M. Rusjad Nurdin: Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ketua dan Sidang Konstituante jang terhormat, malam
Rabu tanggal 12 Nopember tahun 1957 kawan sefraksi saja Anggota
jang terhormat Saudara Moh. Natsir, sesudah itu diikuti oleh Saudara-saudara jang terhormat Mr Kasman Singodimedjo dan Zainal Abidin Ahmad, dengan pandjang lebar telah mengupas pendapat-pendapat tentang Dasar Negara, jaitu Sosial-Ekonomi, Islam dan Pantja
Sila ditindjau dari segala segi.
Sekarang saja akan memberikan sedikit tambahan disana sini
terhadap uraian Saudara-saudara tersebut.
Setelah kita sama-sama mendengarkan dalam beberapa hari ini
pembitjaraan-pembitjaraan mengenai Dasar Negara, maka dapatlah
kita sekarang ini melihat satu gambaran jang djelas tentang pendirian dari Fraksi-fraksi jang ada dalam Madjelis Konstituante ini.
Gambaran jang ada dalam pikiran saja sekarang ini, saja tudjukan kepada dua pendapat tentang Dasar Negara, jaitu Pantja SiIa
dan Islam.
Kita melihat bahwa Pantja Sila mendapat dukungan dari tiga
golongan jaitu: Partai-partai Nasional, Partai-partai Kristen/Katholiek
dan Partai Komunis, sedangkan Islam didukung oleh seluruh Partaipartai Islam.
Kalau kita peladjari dasar dan program dari ketiga golongan
Partai-partai jang mendukung Pantja Sila, maka kita akan melihat
satu giris jang menggambarkan bahwa antara Partaipartai Nasional
dan Partai-partai Kristen/Katholiek terdapat titik-titik pertemuan
dalam menempatkan Pantja Sila sebagai Dasar Negara. Tetapi disamping itu kita melihat adanja perbedaan-perbedaan iang sangat prinsipiil sekali antara golongan kedua Partai-partai jang hita sebutkan
tadi dengan Partai Komunis dalam menempatkan Pantja Sila, baik sebagai Dasar Negara maupun dalam menilai idee-idee jang terkandung
dalam Pantja Sila itu. Perbedaan-perbedaan itu kita lihat diseluruh
linie Pantja SiIa.
Ambillah misalnja Saudara Ketua, sila jang pertama dalam Pantja
Sila, jaitu Ke-Tuhanan Jang Maha Esa. Partai Komunis Indonesia (P.
K.I.) jang pada dasarnja tidak mengakui adanja Tuhan (Atheisme),
tentulah mestinja menolak sila iang pertama itu. Dalam bukunja
,,Perdjuangan dan Adjaran-adjaran KarI Marx" iang terhormat Saudara D.N. Aidit berkata sebagai berikut:
,,Dengan berdasarkan filosofi Marxis, ilmu pengetahuan Sovjet
Rusia memerdekakan dirinja dari religia dan idealisme, dua penghalang jang besar dinegeri-negeri bordjuis".
Utjapan atau pendirian ini dengan kontan mendjatuhkan vonnis,
bahwa Agama (Ke Tuhanan Jang Maha Esa) adalah penghalang jang
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besar bagi kemadjuan, terutama dalam lapangan ilmu pengetahuan
dan merupakan sumber kedjahatan jang harus dimusnahtkan. Memang
kita sudah sama-sama mengetahui, bahwa pendirian Komunisme terhadap agama adalah djelas dan tegas. Seorang menantu Marx dengan
setjara kurang enak didengarkan oleh telinga berkata: ,,Bahwa Tuhan
dengan penuh hina-dina telah diusir dari alam ini dan daiam segala
lapangan jang telah dikundjungi oleh akal jang kritis, Tuhan jang to'
lol itu telah menemui adjalnja serta dihapuskan dalam revolusi dengan hanja satu dekrit sadja se'bagai seorang iang bahlul."
Dalam Program Partai Komunis Rusia pasal 13 ditentukan, bahwa tiap-tiap Anggota Partai Komunis tidak boleh beragama dan diharuskan mengambil bagian dengan giat untuk memberantasnja.
Kalau tadi Partai Komunis rkita masukkan kedalam golongan jang
membela Pantja Sila ialah karena kita sendiri mendengarkan Saudara
jang terhormat Ir Sakirman dari Partai Komunis Indonesia (P.K.I.)
dalam pidatonja jang latu berkata, bahwa Partai Komunis Indonesia
,P.K.I.f dapat menerima Pantja Sila sebagai Dasar Negara.
Setelah mendengar pidato Saudara jang terhormat Ir Sakirman
itu kita bertanja dalam hati, apakah jang berbitjara itu hatinja atau
tidahnja sadja, sebab menurut pendapat kita, tidaklah mungkin Partai
Komunis Indonesia (P.K.I.) dapat menerima Pantja Sila jang memuat
pada silanja jang pertama Ke-'fuhanan Jang Maha Esa, jang ditentang
oleh Komunisme.
Maka kitapun mulailah ragu-ragu, apakah Partai Komunis Ittdo'
nesia (P.K.I.) benar-benar dengan serieus dan sungguh-sungguh
menghadapi persoalan berat jang kita hadapi sekarang ini, jaitu meietakkan sltu dasar bagi negara jang kita tjintai ini untuk dapat kita
wariskan dengan baik kepada anak tjutju kita dikemudian hari. Tidaklah dapat kita menghargakan pendirian jang tidak tentu warnanja
itu. Djantan tidak, betinapun tidak.
Tbtapi tenaganja tidtk dapat kita remehkan. Ada saatnja nanti
Partai Komunis-indonesia (p.t<.L) akan keluar dengan warnanja jang
tentu-tentu, kalau soal ini tidak diinsafi benar-benar oleh pentjintapentjinta Pantja Sila.
Saudara Ketua, bagaimanakah pendapat Islam terhadap Pantja
Sifaf-ljawaban atai peitanjaan ini bergantung kepada maksud dari
itu sendiri.
pertanjaan
' Xitau jang
dimaksudkan dengan pertanjaan itu, PantjS Sila sebagai Dasaf Negara, maka Partai-partai Islam mempunjai sikap jang
:eritu-tentu. Tetipi kalau jang dimaksud dengan itu, ialah- idee-idee,
pokok-pokok persoalan jang terdapat dalam P_antja Sila, Ke-Tuhanan
dan Ke.l*g nrtaha Esa, Kerakjatan, Prikemanusiaan, Keadilan Sosial
banfsaan, maka tidaklah ada alasan sedikitpun bagi Islam untuk meno,ak apalagi menentangnia.
Saudara Ketua, Pantja Siia sebagai Dasar Negara atau Pantja
SiLa sebagai jang mengandung idee-idee, lima pokok- persoalan jang
kita sebutkan diatas telah dikupas dengan pandjang lebar oleh kawanhaqan sefraksi saja dan kawan-kawan dari Fraksi Partai-parta'i Islam
lainnja ditindjau dari sudut Islam.
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.a-ah Resmi VI

Dengart setjara ringkas dapat saja gambarkan sekaii iagi dalam
uraian saja sekarang ini, bagaimana pandangan Islam mengenai ideeidee jang terdapat dalam Pantja Sila itu.

1.

Ke-Tuhanan Jang Maha Esa:
Islam_ mengakui,bahwa Tuhan Jang Maha Esa adalah sebagai sumber moral dan sumber kekuatan jang tidak ada tandingannja bagi
umat manusia. Kepertjajaan kepada hutran Jang Maha"Esa'berhubungan erat dengan segala kehidupan manusia dan dalam kehidupan
seperti djaman sekarang ini dimana kita dikelilingi oteh kebendaan
!_epertjajaan k-epada Tuhan Jang Maha Esa itu sangailah pentingnja.
Manusia akan hantjur binasa kalau melepaskan ikatan dengan f[n-an
Jang Maha Esa itu.
$gorang terkernuka di Barat Lowell rhomas berkata: ,,satu diantara laknat-laknat jang kita hadapi sekarang ini ialah karena kita tidak
ada waktu untuk ingat kepada Tuhan" (one of the curses of our rnodern civiliza,tion is that we .have no time to meditate',).
seghla usaha dalam bentuk apapun djuga dan darimanapun djuga
datangnja_, terutama dari pihak Ko,munis jang mendjauhkan ri,mat
manusia dari kepertjajaan kepada Tuhan Jang Maha Eia, adalah bertentangan dgngan hak asasi manusia, satu kedjahatan jang harus ditjela dan tiap-tiap bangsa jang beragama harus bangun serentak
untuk menentangnja dengan sekuat tenaga.

-

2. Kerahjatan:
Bertentangan dengan paham Komunisme sebagaimana jang dikatakan oleh Lenin dalarn 'bukunja ,,Negara dan Revolusi',- (g1z).
palwa ,,Negara itu ialah pl_o_letariat jang tersusun sebagai kelas.jang
berkuasa jang tioraklla Diktatur Proletariat", dimana siapa s-aaia
jang-mempunjai pendapat jang berbeda dari pendapat pemerintah,
malahan baru disangka sadja, telah boleh menurut -undang-undang
sqvjet Rusia dihukum, maka menurut adjaran Islam, tjorak Femeriri
tahan dan dasar Pemerintahan adalah musjawarah, dlmana seluruh
rakja_t diberi kemerdekaan dan keleluasaan malahan diwadjibkan
untuk ikut bertanggung-djawab dalam mengurus negara dan bangsa.
Mengenai Pemerintahan dalam Islam, Nehru berkata dalam bulunja ,,Glimpses of world history" sebagai berikut:
,,Agama jang _diadjarkan oleh Muhammad ini menarik perhatian
orang-orang dinegeri-negeri tetangganja, karena kesed-erhanaan
dan-ketegasannja, karena keindahan d-emokrasi dan persamaannja."
This religion preached by Muhammad by its simplicity and directness and its flavour of democracy and equality app-ealed to the
masses in the neighbouring countries).

3. Prikemanusiaan:
Kalau menurut adjaran Komunisme sebagaimana jang dikatakan
oleh Pemuka-pemuka Komunis diantaranja Bucharin, bahia sifat kasih-sajang terhadap semua golongan dan segala orang tidaklah lain
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melainkan musuh jang berbahaja bagi Komunisme, maka prikemanusiaan menurut adjaran Islam adalah merupakan sendi utama bagi
kehidupan masjarakat jang.berbahagia. Sifat kasih-sajang jang mendjadi sifat ruhan Jang Pemurah lagi, Penjajang harus mendjadi sifat
pula bagi umat manusia jang bersusila.

4. Keadilan

Sosial:

Inipun saudara Ketua, adalah merupakan satu kewadjiban bagi
umat Islam jang harus dilaksanakan dalam masjarakat, meratakan
kekajaan negara keseluruh lapisan rakjat sedjak dari atas sampai
kebawah dengan tiada ada ketjualinja. Malahan kekajaan perseoranganpun harus dan wadjib bersifat-dan berfungsi sosial jang dalam pemerintahan ,Islam harus didjalankan dan diperhatikan oleh orangorang jang memegang pimpinan dalam negara.
Kalau menurut adjaran Komunisme pelaksanaan keadilan sosial
itu, (saja tidak mengatakan apakah jang ada di sovjet Rusia bisa dinamakan keadilan sosial Saudara Ketua), ialah dengan mengobar-ngobarkan per'tentangan kelas (klassen strijd) diantara lapisan rakjat,
antara rakjat dengan Pemerintah, antara buruh dengan madjikan dan
seterusnja, jang akibatnja hanjalah menjalakan api permusuhan dan
dendam ikesumat sehingga dengan tidak kenal ampun, dengan tidak
kenal damai jang satu menghantjurkan jang lain seperti hidup dirimba
rail (the.survival of the fittest), jang hasilnja pembagian rezeki jang
tadinja dipegang oleh satu golongan, sekarang sesudah pertarungan
itu pindah tangan kepada golongan lain, dengan tetap tidak merata
k_gseluruh lapisan masjarakat, maka Islam menjelesaikannja dengan
djalan kekeluargaan, dengan djalan perdamaian dan persaudaraan
dibawah'bimbingan dan bantuan Pemerintah jang diangkat oleh rak:

jat sendiri, sehingga betul-betul merata keselurutr lapisan masjarakat.

5. Kebangsaan:

saudara Ketua, tentang kebangsaan ini ditind"jau dari sudut Islam telah dibentangkan djuga oleh saudara jang terhormat Moh.
Natsir dalam pidatonja jang baru lalu dengan pandjang lebar.
Islam menganggap bahwa tidaklah sesuatu bangsa mulia kaiena
ba4gsanja dan oleh karena jtu dia berhak untuk mendjadjah
bangsa
lairi, tetapi bangsa jang mulia ialah jang karena tjinta -dan takut Iiepada luhangja [erb,uat sebanjak-banjak kebaikan kepada bangsanja
sendiri, dan kepada bangsa lain jang ada diatas dunia ini.
Pendjadjahan terhadap bangsa lain adatah satu kedjahatan, ka.
rena bertentangan dengan prikemanusiaan. Dan adalah satu kedjahatan-'liatas kedjahatan,kalau_ ada satu golongan jang menjembah-njem-,
bah kepada ban_gsa lain dan dengan tiada ragu-ragu kalau daiang
saatnja melgundang bangsa lain, jang drpudjanja itu kedalam negerinj4 untuk nemberikan bantuan dan sokongan kepadanja untuk
_menindas dan mernbunuh bangpanja ,sendriri ,seperti jang terdjadi
baru-baru ini Hongaria, jang dipelopori oleh Partai Komunis.
saudara Ketuar, dgngqn keterangan saja jang singkat ini sampailah

tita

sekarang kepada dua {kesimpulan:
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Idee-idee jang terdapat dalam Pantja Sila tidak bertentangan
dengan Islam.
2. Idee-idee jang terdapat dalam Pantja Sila ekstrirn bertentangan dengan Komunisme.
Saudara Ketua, sekarang kita melihat satu hal jang sangat aneh
sekali.
Pantja Sila dengan persamaan-persamaannja jang ada berpisah
dengan Islam, tetapi clengan pertentangan-pertentangannja jang
ekstrim dapat bertemu dengan Komunisme.
Kita menghonstatir adanja keadaan jang abnormal, sedangkan
kita membutuhkan keadaan jang normal untuk dapat membuat satu
Konstitusi jang tahan udji berabad-abad lamanja. Batas-batas mana
kawan dan mana lawan sudah kabur. Dan dasar-dasar jang hendak
didirikan itupun telah kabur pula.
Apakah sebabnja timbul keadaan jang abnormal itu?
Saudara Ketua, kalau kita dengan djudjur, dengan serieus, dengan zakelijk dan objektif menghadapi persoalan Dasar Negara ini,
jang kita sama-sama merasakan sangat pentingnja, maka insja Allah
keadaan jang abnormal itu dapat kita atasi, sehingga dapatlah kita
menghasilkan satu Konstitusi jang bermutu tinggi dan tahan udji,
jang dapat kita wariskan kepada anak tjutju kita dikemudian hari
sebagai satu warisan jang sangat berharga.
Dalam hal ini Partai-partai Islam telah tampil kemuka dengan
tidak sembunji-sembun;i, dengan djudjur dan terus terang, menawarkan Islam sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, jang boleh diudji
kekuatan dan kapasitetnja, karena mereka merasakan bahwa Pantja
Sila jang kita pakai sekarang ini se,bagai Dasar Sementara, ternjata
1.

tidak kuat kukuh untuk didjadikan fundamen bagi negara kita.
Tentang ini telah dikupas dengan pandjang lebar oleh kawan sefraksi

saja Anggota jang terhormat Saudara Moh. Natsir ditindjau dari segala segi; Pantja Sila mempunjai banjak segi-segi kelemahannja.
Kalau Pantja,Sila dikatakan sudah mentjerminkan tabiat, sifat dan
watak Bangsa Indonesia, maka tidaklah ada alasan bagi kita untuk
membantahnja, tetapi perlu kita tegaskan bahwa jang mentjerminkan
tabiat, sifat dan watak Bangsa Indonesia itu ialah idee-idee jang terdapat didalamnja, tetapi Pantja Sila sebagai Dasar Negara karena
kelemahan-kelemahannja jang ada tidaklah mentjerminkan kepribadian Bangsa Indonesia.
Saudara Ketua, tadi saja katakan bahwa idee-idee jang terdapat
dalam Pantja Sila sudah mentjerminkan tabiat, sifat dan watak Bangsa
Indonesia.

Dan ini adalah karena adanja faktor Islam dan umat Islam dalam masjarakat Indonesia, Kalaulah tidak karena Islam dan umat
Islam jang djumlah bilangannja adalah merupakan penduduik jang
terbesar, jaitu 90Vo dari seluruh penduduk, jang didalam agamanja
terdapat norma-norma kelima sila dari Pantja Sila dan sudah berabad-abad lamanja mendjadi adat-istiadat dan pembawaan golongan
jang terbesar itu, maka tiadalah idee-idee jang terdapat dalam Pantja sita itu akan mentjerminkan tabiat, sifat dan watak Bangsa Indonesia.
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Tetapi Saudara Ketua, Pantja Sila sebagai Dasar Negara disam-

ping tidak dapat memuaskan seluruh penduduk terutama golongan
umat Islam jang terbesar itu, djuga tidak mentjerminkan sifat, tabiat
dan watak Bangsa Indonesia, malahan bertentangan dengan kepri.
badian bangsa itu sendiri.
Sebagai tjontoh marilah kita bawakan disini beberapa {kedjadian

jang dapat,memberikan ketegasan dan kebenaran kepada utjapan saja
diatas tadi.
1. Sebagaimana kita maklumi sebagian besar Bangsa Indonesia
adalah mempunjai tabiat dan sifat religieus jang sebagian besar memeluk agama Islam. Dalam Islam ada satu kewadjiban jang dipikulkan
kepada tiap-tiap pengikutnja untuk menuntut ilmu, baik ilmu dunia
maupun il,mu agama. Untuk dapat melaksanakan kewadjiban itu maka
Partai-partai Islam mengusulkan dalam Badan Pekerdja Komite Nasional Indonesia Pusat (B.P.K.N.I.P.) beberapa tahun jang lalu, supaja
peladjaran agama didjadikan mata peladjaran jang diwadjibkan disekolah-sekolah Pemerintah. UsuI itu ditolak oleh golongan pendukung
Pantja Sila jang nota bene mene,mpatkan Ke-Tuhanan Jang Maha
Esa ditempat pertama dalam Pantja Sila. Dan bagaimana perasaan
rrmat Islam pada waktu itu Saudara Ketua?
Keadaan itu adalah merupakan satu tragedi bagi umat Islam
jang tidak akan dapat dilupakannja selama-lamanja. Walaupun mere'
La tahu bahwa Belanda sudah tak ada lagi, tetapi tekanan Belanda
jang selama pendjadjahan mereka rasakan, masih terasa oleh mereka
dalam Negara Indonesia merdeka jang ber Pantja Sila ini.
Apakah sikap menolak usul ini sesuai dengan tabiat, sifat, watak
dan kepribadian Bangsa Indonesia? Tidak Saudara Ketua, sikap ini
sesuai benar dengan sifat, tab'iat dan watak Bangsa Belanda jang deDgan sekuat tenaga berusaha mempertahankan'djadjahannja atas Indonesia dengan mendjalankan dengan patuh nasehat Prof. Snouck
Hugronje ,,De Islamieten van hun godsdienst emanciperen", (mendja-hkan umat Islam dari agamanja) karena ,mereka sadar benar-benar
akan kekuatan dan kebesaran semangat jang terkandung dalam Islam
itu untuk melawan pendjadjahan.
Apa sebab golongan Pantja Sila bersikap demikian itu? Dibelakang
nanti akan kital terangkan dengan ringkas.
2. Di Surabaja baru-baru ini telah terdjadi satu kedjadian jang
sengat melukai hati umat Islam. Kira-kira setahun jang lalu orangffiang jang tidak bertanggung-djawab telah menduduki setjara liar
tenah wakaf Mesdjid Rachmat Kembang Kuning, dimana mereka mendirikan gubuk-gubuk untuk didjadikan markas dan sarang pelatjuran.
Setelah perkara ini dibawa kemuka pengadilan, baru dalam sidangpja jang ke-22, bukan sidang jang ke-2 Saudara Ketua, baru dalam
sitangnja jang ke-22 perkara itu dapat diputuskan dan itupun setelah
umat Islam tidak dapat lagi menahan marah dan ketidak-sabarannja.
Ilen ini terdjadi dalam Negara Republik Indonesia jang berdasarkan
KF1thanan Jang Maha Esa.
Saudara Ketua, maka sampailah kita sekarang mendjawab pertruiaan, apakah sebabnja jang demikian itu bisa terdjadi?
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Ada satu kelemahan dalam diri Pantja Sila jang tidak disadari

bahaja bagi negara dan bangsa. Kelernahantitu ialah k6inginan hendak
lerdiri diatas semua ideologi, keinginan hendak m-eliodungi semua ideologi dan membiarkan masing-masing mentjari udjud din realisasi menurut tj.ara dan iramanja masing-masing, hatti sekalipun
ideologi i?ng ekstrim bertentangan dengan Pintja siii.
"laitu keingiiran
mau tersiE"p netral. Memang tepat apa jang dikatakan
oleh kawan
sefraksi. pi?.Anggota jang terhormat s-audariMoh. Natsir bahwa njawa P_antja sila itu terletak dalam sikap netraliteitnja itu.
Sekali dia memberanikan diri menlrik salahsatu substansi kedallm.dirinja,- pada saat itulah akan berachir riwajatnja dan hilanglah
Pantja Sila itu dari bumi Indonesia ini.
Oleh karena dia harus dan akan tetap bersikap netral.
. sikap-netral dalam hal ini tidaklah dipat memierikan sikap jang
tegak-

positif. Dia tranj? akan merupakan obj&, bukan subjek. s?iuigfi
objek dia selalu bersikap ragu-ragu. Din sangaflah saiahnja kaiau

seorang opsir j_ang.ragu-ragu disuruh berdiri dimuka untuk mbmimpin
pertempuran, benteng bisa ambruk, lasjkar hantjur binasa ponbt peranda.
_ Pantja sila ingin bertahan, ingin berdiri terus dengan tidak mau
melepaskan sikap netraliteitnja itu. Dan sikap inilah jing dipandang
oleh umat Islam sgp-agqi- salahsatu kelemahan aan ,t<Lt<ulangan daii
Pantja sila untuk didjadikan Dasar Negara, sebab mereka lit<in, seIama_negara masih_tetap berdasarkan pantia Sila, maka selamanja
mereka harus mene-kankan perasaan, mengobati lukaJuka dalam h"atjnja iatg_ kian hari kian bertambah besar, sedangkan golongan lain
dengan leluasa bisa berbuat apa jang dirasakan otetr uriat Isl'am meagSma
lugikan
.dan_ kepertjajaannja. Na,ma Ke-Tuhanan Jang Maha
jang
ditjantumkan-sebag-ai
sili pertama dalam pantja sili hanjaFsa
lah merupa_kan kata-kata jang tiada-artinja, lambang kosong jang dipakai sekedar
rytuJr_mengatatan kepada umat Islair, bahria pintja
sila. djug? ryeryberi kesempatan untuk memberi uojtio dan realisasi

bagi ideologi dan kepertjajaannja.
Disampin_g itu tidaklah_logis, s_atu keinginan hendak tinggat bersama-sama dalam satu rumah jang bernama-pantja sila, dimiia diam
bermatjam-matjam ideologi jang ekstrim bertentangan satu sama lain.
- sebagian ingin menegakkan Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, sedangkan_jang lain memusuhi Tuhan dan agamanja. A-rla jang medasarkaln
perdjuangannja kepada
-prikemanu,siqin sed*angkan lan"g lain mengangg?p_ prikemanusiaan itu satu bahaja bagi ideotogirija.jang m_engehendaki tetapnja pemeiintatran
berdasarkan
.Ada
lang
-pemerintahan
T.gfi?warah, sedalskaq jang- lain mehgidam-idamkin
dilctaktur protetariat dan ada jang me-ngehendaki r<eninssa;n jang
bebas dan merdeka, sedangkan jrn"g tain ilienuo:u kearah l,internasionalisme" jang pusatnja dinegara asing.
_ Bagaimanakah tjorak dan rupanja-rumah jang seperti itu? Tidaklah kita dapat menggambarkan dengan kata-tati jang tepat. Tetapi
mata kita akan mglihalnja sebagai satu rumah jrnb tiaaa-tentu bentuknja, bertjorak dan berwarnapun tidak! Dan inikih jang akan kita
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djadikan Dasar bagi Negara kita, sedangkan tjita-tjita begitu tingginja
jaitu membangun satu Masjarakat jang adil makmur?
Banjak segi-segi kelemahan Pantja Sila jang tidak dapat kita
pertanggung-djawabkan untuk didjadikan Dasar bagi Negara tkita jang
adil makmur.
Selama beberapa hari ini dimana golongan pendukung Pantja Sila
madju kedepan mempertahankannja, belumlah kita melihat satu alasan jang positif dan kuat untuk didjadikan bahan pemikiran, apakah
benar-benar Pantja Sila itu dapat didjadikan Dasar Negara.
Hanja kita melihat semakin banjak alasan-alasan jang dikemukakan semakin banjak kelihatan kelemahan-kelemahannja. Maka oleh
karena itulah kita tidak akan merasa heran, kalau dalam kata-kata
jang dipakai oleh Saudara-saudara pendukung Pantja Sila terselip
tata-tata intimidasi, terselip kata-kata kwalifikasi seperti tidak setia

kepada proklamasi dan achiinja terselip kata-kata seperti jang diutjapkan oleh Saudara jang terhormat Prof. Mr Dr R.M. Soeripto jang mengatakan bahwa umat Islam tidak tahu memegang djandji, memutus'
kan perdjandjian jang telah dibuat oleh pihak Islam dengan pihak
Kebangsaan setjara unilateral.
Saudara Ketua, semua itu tidaklah dapat didjadikan alasan. Memrng sebagai kata Saudara-saudara jang telah berbitjara lebih dahulu
dari saja, dalam Madjelis Konstituante jang mulia ini jang merupakan
lernbang dari demokrasi jang telah kita ambil mendjadi salahsatu
Dasar Negara kita, tidaklah pantas ada kata-kata intimidasi, tidaklah
nantas a.da kata-kata jang menuduh pihak lain pengchianat proklamasi,
tidak setia kepada Negara Proklamasi dan sebagainja dengan tida,k
membawa bukti-bukti jang njata dan alasan-alasan jang positif dan

tuat.

ini telah dikupas dengan pandjang-lebar oleh kawan-kawan sefraksi saja dan kawan-kawan dari Fraksi Partai-partai Islam
lainnja dan begitu djuga oleh Fraksi Murba Pembela Proklamasi
Tentang

(furba).

Sekarang saja akan memberikan sedikit djawaban ikepada jang
tehormat Saudara Prof. Mr Dr R.M. Soeripto. Beliau mengatakan
bahwa umat Islarn telah bertindak memutuskan perdjandjian antara
nihak Kebangsaan dengan pihak Islam, jaitu mengenai Pantja Sila
ctjara unilateral.
Saudara Ketua, apa jang dim,aksud dengan kata unilateral, saja
Lira Saudara jang terhormat Prof. Mr Dr R.M. Soeripto akan lebih
rengetahuinja daripada saja. Kalau sekarang kita berkumpul dalam
tadjelis Konstituante jang mulia ini, segala golongan jang berkepen.
tingan termasuk golongan Islam dan golongan Kebangsaan, memusjararahkan, mengolah, mendjeladjah dan menganalisa apa jang baik
didjadikan Dasar Negara kita, jang keputusannja belum lagi kita amb[ tetapi sudah ada tuduhan bahwa umat Islam mengchianat,i perdfindjiannja, apakah ini dapat kita namakan toleransi jang sering
tlta andjur-andjurkan dalam Sidang jang mulia ini dan apakah itu
Sdah dapat dikatakan memutuskan sesuatu perdjandjian setjara unililtrral, padahal kawan-kawan sefraksi Saudara jang terhormat itu
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masih mengakui dan mengatakan bahwa hingga saat ini Pantja Sila
masih mendjadi Dasar Negara walaupun bersifat sementara.
Begitulah gecompliseerdnja djalan pikiran Saudara Ketua, kalau
kita mempertahankan sesuatu barang jang memang tidak bisa dipertahankan ketjuali dengan intimidasi dan tuduhan-tuduhan sematamata. Benang basah memang tidaklah dapat ditegakkan.
Kepada jang terhormat Saudara Prof. Mr Dr R.M. Soeripto perlu
kami sampaikan, bahwa kalau menghadapi umat Islam dengan satu
perdjandjian maka tidaklah perlu golongan Kebangsaan merasa takut
dan chawatir, bahwa umat Islam akan mengchianati djandjinja.
Bagi kita umat Islam perdjandjian itu bagaimanapun djuga
beratnja, bukanlah merupakan hanja satu ,,vodje papier" sadja jang
setiap saat dapat dilemparkan kedalam kerandjang sampah. Perdjandjian menurut adjaran Islam adalah satu ketentuan jang wadjib ditepati, walau sakalipun perdjandjian itu diadakan dengan pihak musuh.
Umat Islam harus 'bersedia mengorbankan djiwanja untuk be'r'
tahan pada djandjinja. Dalam Q'ur'an Allah be'rfirman:

,,Aufuu bil'uquud?t (Kamu harus menepati djandjimu).
Rasulullah sallallahu'alaihi wasallam telah memberi tjontoh bagaimana seo,rang Muslim harus menepati djandiinia. Dalam perdjandjian Hudaffijah antara pihak Islam dengan pihak Kafir Quraisj,
jang dipihak Islam ditanda-tangani oleh Muhammad sallallahu 'alaihi
wasallam, diantaranja disebutkan, bahwa kalau ada seorang penduduk
Mekkah melarikan diri dan minta perlindungan kepada Muhammad
di Medinah maka Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam harus menge,mbalikan orang jang melarikan diri itu.
Setelah perdjandlian itu ditanda-tangani maka tibatiba datanglah
seorang pemuda mendekati Muhammad sedangkan badannia telah penuh berlumuran dengan darah karena siksaan ajahnja sendiri, meminta perlindungan dari kekedjaman ajahnja dan orangorang lain jang
membentjinja karena ia masuk Islam.
Dengan mata jang berlinang melihat pemuda iang malang itu
Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam tidak dapat berbuat apa-apa.
selain daripada mem,biarkannja diseret kem,bali oleh ajahnja sambil
dipukul dengan kaju jang berduri, karena perdiandjian sudah ditandatangani. Hanja beliau berdoa kepada Allah, kirania pemuda jang malang itu tetap imannja dan diberi perlindungan dan kekuatan.
Walaupun sikap jang demikian itu pada mulania dianggap oleh
sahabat-sahabatnia sebagai sikap jang lemah, tetapi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam tetap pada pendiriannja, sesuai dengan adjaran
agamanja, ialah djandji wadiib ditepati.
Kalau memang Pantja Sila itu merupakan satu hasil perdjandjian
antara pihak Kebangsaan dengan pihak Islam, maka mari kita lihat
apakah pihak Kebangsaan menepati djandjinja.
Salahsatu tjontoh iang menggambarkan bahwa pihak Kebangsaan
tidak'memegang djandjinja ialah waktu ditolaknja usul umat Islam
untuk mendjadikan peladjaran agama mendjadi mata pela'djaran jang
diwadjibkan, padahal Ke-Tuhanan Jang Maha Esa mendjadi sila jang
88

pertama dalam Pantja sitra, dimana dalarn piagam Djakarta disebutkpr,. !r!ty" kepada umat Islam diwadjibkan -untuk mendjalankan

sjari'at Islam.
Kalau Pantja sila memang merupakan satu hasil perdjandjian,
maka memberikan interpretasi kepada tiap-tiap sila jang ada oitam
faptja Sila atau Pantja Sila itu sebagai kes-eluruhannji, hlruslah dila-

paduka Jang
FokSn dengan musjawarah, tetapi

Mulii presiden

sudah

bertindak setjara unilateral memberikan interpretasi sebagai jang
telah _dgngqn pandjang-leba,r dikemukakan oleh saudara jrng teihorl
mat Moh. Natsir, iaitu interpretasi (tafsiran) jang bertentairga-n diame-

tral dengan Ke-Tuhanan Jang Maha Esa.

Dan kalau sudah beg{u nada-nadanja dan kalau itu merupakan
satu pe_rdjandjian antara golongan Kebangsaan dengan golonganfslam
sed-angkan golongan Kebangsaan telah melanggainja - tebifi dahulu,
maka ketentuan-ketentuan dalam menetapi dJindji itu bagi umat
Islam ada batas-batasnja
saudara Ketua, Anggota jang terhormat saudara Asmara Hadi
dalam pidatonja,jang baru lalu mengemukakan beberapa pendapat
jang rasanja perlu diberi sedikit pendjelasan untuk menghindarfan
salah paham.
saudara tersebut berkata, bahwa beliau bersimpang djalan delg-an golongan Islam, karena Islam menolak secularisme dan pantja
SiIa menerima secularisme.
,saudara Ketua, secularisme jang ditolak oleh Islam ialah secularisme jang berdasarkan kebendaan semata-mata, lepas dari hubungan_ deng_an Tuhan, tanpa Agama, La-dinyah. Tetapi ini bukan berarti,
bahwa dalam Islam itu tidak ada soal-soal jang berhubungan dengan
keduniaan. Islam mempunjai peraturan-peiaturan jang birkan sa"dlt
mengatur perhubungan manusia dengan Tuhann'ia, tetapi djuga mempunjai peraturran-peraturan jang menghubungkan manusia - dengan
manusia ,baik dulu maupun sekarang dalam aSad modern ini.
Dalam Islam mengurus dunia, mengurus masjarakat, meRgurus
negara b'ukanlatr hania diserahkan kepada otak manusia sadja, te,tapi
klam mengatur supaja ada hubungan antara manusia dengan Tuhan
jang mendjadikan alam semesta ini, supaja langkah perbuatan manusia diatas dunia_ ini tidak terlepas dari norma-norma susila dan prikemanrrsiaan, tidak terlepas dari norma-norma moral dan ethiek.Tentang inipun telah diterangkan dengan pandjang lebar oleh
jang terhormat Saudara Moh. Natsir dan jang lainnja.
Islam memadjukan dunia dan achirat. Rasulullah sallallahu 'alaihi
wasallam bersabda:
,,Bekerdjalah kamu untu,k duniamu seolah-olah kamu akan hidup
selama-lamanja dan bekerdialah untuk achiratmu seolah-olah kamu akan mati besok" (I'mal lidunjaaka ka-annaka ta'iisja abadan,
wai'mal li-aachiratika,ka-annaka tamuutu ghadan).

Prof. H.A.R. Gibb berkata:
,,rslam itu bukanlah_ hanja semata-mata sistim peribadatan sadja,
tetapi ia itu merupakan satu kebudajaan jang kbmplit,'.
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(Islam is indeed much more than a system of theology, it is'a
cornplete civilization).
selandjutnja saudara Asmara Hadi mengatakan, bahwa beliau
tidak bisa menerima Islam sebagai Dasar Negara, sebab hukum-htrkum
jang terdapat dalam Islam itu, walaupun'baik, tidakrah merup,akan
spesifik- Islam- Kita tidak akan berdeb-at dalam soal ini, apakair spesifik Islam a'tau tidak hukum-hukum jang terdapat ciadm eur an
soal-nja bagi kita ialah, apakah dalam Islam itu terdapat hukumhukum dan peraturan-peraturan jang dapat dipakai oleh:kita untuk
mengurus masjarakat atau tidak? Saudara Asmara Hadi mendjawab:
,,Ada",,Ja ini, jang perlu bagi kita Saudara Ketua, bukan silesifik
atau tidaknja.
sebab kalau saudara Asmara Hadi tidak bisa menerima Islam
karena hukum-h_uku_mnja tidak spesifik Islam, apakah itu dapat kita
artikan, bahwa Saudara tersebut dapat menerima pantja. Sila-karena
jang terdapat didalamnja itu ialah karena spesifik Pantja
Ig-tilnltita
sila? Kalau memang begitu, kita iangat mengharapkan pendjelasan
dan $gteTngan-keteiangin tdnin landju"t, mana lan bigaimina iuprnjt
spesifik Pantja SiIa i,tu?
Alasan lain jang dikemukakan oleh saudara Asmara Hadi tidak
9?prt menerima Islam sebagai Dasar Negara rkarena hukum-hukum
Islam itu hanja m,erupakan petundjuk-petundjuk sadja, bukan merupakan un$ang-uld?ng. Baiklah kita benarkan ladja kita-kata saudara
tersebut, bahwa hukum-hukum Islam itu hanja m6rupakrn p.t.tndjukpetundjuk.
_ Djus_teru itulah se,karang ini jang akan kita kerdjakan dalam
gedung_ Konstituan_te_ini, jaitu mengt<ongkritkan petundjrit-pelunA3ut
Islam dalam bentuk_undang-un4"ng Dasar bagi Negat" t it. nuprtrit
Indonesia, karena Islam_merup{an_ sumber pe-tundjik-petundjui
5ung
_d"plt, malahan harus.d_an_yqdjib ,bagi umat Ishni urrtut *dnstbndkritkannja dalam bentuk undahg-ul{mg Dasar jang aka" ajr?i pdgangan dan pedoman bagi pernerintah dan rakjai dilam *u*brngun
dan membina negara kita.
Kata saudara Asmara Hadi serandjutnja, hukum-hukum Islam
itu tidak {apat dipraktekkan dalam dunia rnodern sekarang ini jang
masjarakatnja_ sangat gecornpliceerd. Arasan ini diberinja tj"onton ae-ng?l s_atu hadits dimana Rasulullah sallallahu 'alaihi wisaliam mengandjurkan supaja kepada tiap-tiap buruh itu diberikan upahnja seb6lum keringatnja kering.
Ini telah didjawab oleh kawan-kawan jang berbitjara lebih dahulu
dari saja.
saudara Asmara Hadi mengatakan bahwa didjaman Nabi, Hadits
(Hukum) itu memang dapat didjatankan karena dihulu itu oiang tak
kenal buruh tetapi olgng hanja kenal budak jang tinggal serumah
de.ngan madjikannja. Aksentuasi jang diberikannja p'aoa fita ,,budak,',
kita mengerti apa maksudnja.
Perlu kita terangkan, bahwa sebelum Islam, budak itu sudah ada.
Maka islam datang memerdekakan mereka dari perbudakan itu dengan mengangkat deradjat mereka sebagai manusia merdeka lainnja.
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Menurut Saudara Asmara Hadi hukum Islam itu tidaklah dapat dipraktekkan dalam dj_aman sekarang ini, karena kita tidak lagf hioup
didjaman Nqbi dan didjaman onta, tetapi kita hidup didjaman kapal
udara dan djaman abad atom dimana madjikan dan kaum buruh djangankan bertemu, kenalpun tidak. Kita mulanja memang tidak pertjaja alasan jang beginr datang dari orang seperti saudara Asmara
Hadi jang kita kenal dari dekat sebagai kawan jang kritis.
Kalau kita berkata kepada saudara tersebut, supaja hidup diatas
dunia ibarat padi kian lebat kian runduk, tentu dia akan mendjawab
bahwa hal itu mustahil dapat diker,djakan. Banjak lagi pekerdjaan ;ang
lebih penting jang harus dikerdjakan daripada hidup seperti padi ditengah sa,wah siang malam, apalagi mesti menundukkan kepala seperti
padi itu hingga ketanah.
Dalam dua hari djuga kita bisa mati karena tak tahan. Maka perlulah kita memberikan pendjelasan kepada saudara Asmara Hadi,
bahwa kalimat itu maksudnja ialah, supaja kita hidup didunia ini djangan bersifat sombong dengan ilmu kita jang ada.
Apakah artinja ilmu kita jang kita dapat itu djika dibandingkan
dengan banjak lagi soal-soal jang hingga lkini masih mendjadi rahasia
bagi kita umat manusia, apalagi kalau ilmu kita itu dibandingkan dengan ilmu Tuhan jang mendjadikan alam semesta ini. Tiada ada artinja, sangat sedikit sekali, oleh karena itu tidaklah pantas kita bersombong diri, tetapi pakailah ilmu itu untuk kemanfaatan umat
manusia dan sebagainja.
- Saudara Ketua, dalam soal keduniaan (kemasjarakatan) walaupun
ada ketentuan-ketentuan dalam Islam, itu tidaklah berarti bahwa Islam memasuki segala persoalan jang kita hadapi dalam masjarakat.
Ilemang Islam tidak mempunjai peraturan-peraturan tentang segala
segi kehidupan masjarakat itu.
Kalau orang bertanja bagaimana mengatur perhubungan interinsuler misalnja rr:€nurut adjaran I,slam, bagaimana mengurus devisen
listrik, waterleideng, ve,rkeer dan sebagainja, maka tidaklah kita akan
dapat memberikan djawa,bannja, karena memang soal-soal jang seperti
itu tidak ada dalam Islam. Semuanja itu adalah soal-soal keduniaan
semata-mata jang tidak bersifat aba,di, senantiasa berubah-ubah menurut keadaan.dan djaman, menurut tempat dan millieunja.
Dalam soal-soal jang seperti itu Islam memberikan kemerdekaan
kepada kita untuk mengatur menurut tjara jang ,1i1, anggap baik.
Rasulullah sallallahu'alaihi wasallam bersabda:
,,Antum a'lamu bi-umuurid-dun-jaakum" (Engkau lebih mengeta.
hui urusan keduniaanmu).
Dalam soal-soal keduniaan ini Islam hania memberikan pokok-pokoknja sadja, berbeda dengan soal-soal peribadatan jang dltetaplian
sampai kepada detail-detailnja. Marilah kita ambil satu misal.
Islam mewadjibkan supaja Pemerintahan didasarkan kepada musjawarah antara pihak Pemerintah dan pihak rakjat. Ini merupakan
satu ketentuan pokok jang tidak boleh berubah-ubah, walaupun bagaimana modern dan gecompliceerdnja masjarakat jang kita hadapi.
Adapun mengenai pelaksanaannja, apakah kewadjiban itu hendak kita
laksanakan dengan melalui djalan pemilihan umum langsung atau
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bertingkat, hendak memakai sistim satu kamar atau dua, itu adalah
soal-soal keduniaan semata-mata jang Islam tidak ikut tjampur tangan
menjelesaikannja.
Soal itu diserahkan bulat-bulat kepada kita, asal sjarat jang mendjadi pokok itu tadi tidak terlanggar karenanja.
Dan alasan jang terachir jang dapat kita tangkap dari isi pidato
Saudara Asmara Hadi, ialah bahwa dia tidak dapat menerima Islam
sebagai Dasar Negara ialah karena tanah Arab jang diperintah
oleh Islam itu tidak dapat melaksanakan keadilan sosial. Kekajaan
Negara hanja bertumpuk ditangan beberapa golongan ketjil sadja.
Saudara Ketua, kalau memang Pemerintahan Saudi Arabia itu
dianggap menurut adjaran Islam, tetapi keadilan sosial itu tidak merata keseluruh penduduk, maka jakin itu bukanlah Pemerintahan
jang sesuai dengan adjaran Islam; itu adalah satu kesalahan, satu
dosa jang harus dipertanggung-djawabkan nanti dihadapan Allah
Subhanahu wa Ta'ala.
Rakjat harus memberikan koreksiannja dan kalau rakjat dalam
hal ini tidak bisa dan takut berbitjara, maka pemerintahan jang demikian itu sudah bertentangan pula dengan adjaran Islam, satu Pemerintahan jang sudah bersifat diktatur.
Saudara Ketua, kawan-kawan sefraksi saja jang berbitjara lebih
dahulu telah memberikan pendjelasan-pendjelasan mengenai keadilan
sosial. Keadilan sosial adalah satu kewadjiban dalam Islam jang harus
dilaksanakan, malahan dalam Islam ada perintah supaja tiap-tiap
orang mentjari nafkahnja dengan djalan jang halal supaja ia dapat
membahagiakan rumah-tangganja sehingga ia dan keluarganja dapat
hidup tenteram dan dapat mendjalankan kewad.jibannja.
Kalau ia miskin, maka kemiskinan itu akan mendekatkannja kepada 'kekufuran dan kepada perbuatan-perbuatan jang melanggar
hukum. Kalau dia sudah mendirikan rumah-tangga jang tjukup baik
dan bahagia, maka kepadanja diwadjibkan supaja sekarang berdjuang
untuk memberikan bantuan sekuat tenaganja, supaja orang-orang
lainpun dapat merasakan kenikmatan dan kebahagiaan sebagaimana
jang dirasakannja itu.
Ia mesti mementingkan dan memperhatikan masjarakatnja, de'
mikianlah pendirian Islam dalam hal ini. Dan soal kemasjarakatan itu
bukanlah soal jang hanja semata-mata merupakan ,,human institution",
tetapi satu institution jang tidak dapat lepas hubungannja dengan
kehendak Tuhan jang mendjadikan umat dan masjarakatnja, walaupun dalam soal-soal keduniaan lebih banjak diserahkan penjelesaiannja kepada manusia itu sendiri.
Alasan jang dibawakan oleh Saudara Asmara Hadi ini sedjalan
dengan alasan jang dikemukakan oleh Anggota jang terhormat Prof.
Mr R.A. Soehardi dari fraksi Katholiek, Saudara tersebut mengatakan
bahwa waktu diadakan perundingan tentang hak-hak asasi manusia
(Human Rights) di Perserikatan Bangsa Bangsa (P.B.B.) Negara Arab
bungkem tidak memberikan suaranja.
Kita tidak begitu tjepat menangkap kata-kata jang dikemukakan
oleh Saudara tersebut dan oleh karena itu tidaklah begitu djelas bagi
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kita apakah dia mengatakan bahwa Islam itu tidaklah mengandung
unsur-unsur prikemanusiaan.
Saudara Ketua, kita kira tidaklah begitu elegant kalau ,kita mengatakan atau mendjatuhkan vonnis terhadap sesuatu agama dengan
alasan kesalahan-kesalahan jang dibuat oleh pengikut-pengikutnja.
Dalam Islam tjukuplah djelas, sebagaimana jang diterangkan oleh
kawan-kawan sefraksi saja dan kawan-'kawan dari Fraksi-fraksi Islam
lainnja, bahwa prikemanusiaan dalam Islam adalah merupakan sendi
utama bagi masjarakat jang adil makmur.
Bagaimana Rasulullah sallallahu'alaihi wassallam menanamkan
rasa prikcmanusiaan itu, dapalah kiranja kita gambarkan dengan
satu riwajat jang berikut.
Pernah Rasullulah sallallahu alaihi wassalam mengetahui bahwa
seorang laki-Iaki hendak menjembelih ontanja jang sudah tua,
karena tidak dapat dipakai lagi untuk pekerdjaannja jang selama ini
dikerdjakannja seperti membawa barang-barang dagangan dan sebagainja. Walaupun dalam agama boleh menjembelih binatang untuk
dimakan dagingnja, tetapi oleh karena jang mendjadi sebab bagi
laki-laki itu untuk menjembelih ontanja adalah karena tak dapat dipakai lagi karena tuanja, maka Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam
berkata, bahwa tidaklah pantas baginja untuk menjembelih onta itu
karena alasan tadi.
Setelah mendengar nasehat Rasulullah itu tidaklah djadi onta itu
disembelihnja, tetapi dipeliharanja hingga matinja. Beginilah tingginja adjaran Islam.
Bukan manusia sadja tetapi segala machluk Tuhan jang ada diatas dunia ini harus mendapat perlakuan jang baik atau dipakai untuk
rudjuan-tudjuan j,ang ditentukan baginja oleh Tuhan jang telah mendjadikannja.
Kalau orang Muslim, atau satu Pemerintahan jang dipegang
oleh orang-orang Islam mendjalankan sesuatu perbuatan jang bertentangan dengan adjaran agamanja didjadikan alasan untuk mengatakan
trslam itu tidak baik, sekali lagi Saudara Ketua, tjara jang demikian
itu tidaklah elegant. Alasan itu tidak positif dan tidak kuat.
Saudara Ketua, waktu saja masih sekolah kira-kira dua puluh
rahun jang lalu, pernah saja membatja buku tulisan seorang dokter
Djerman jang nama dan, nama bukunja saja telah lupa. Tetapi untuk
Derumfamaan tidaklah salahnja saja bawakan disini, dia mengatakan
bahwa penjakit syphilis jang bertebaran didunia sekarang ini adalah
hersumber dari geredja.
Ini bukan kata'kata saja Saudara Ketua, tapi kata-kata seorang
dokter Djerman, sebabnja ialah, katanja karena pemuka-pemuka Kris:en jang mendjauhkan dirinja dari masjarakat wanita, telah melakuran perbuatan jang tidak baik terhadap majat-majat wanita jang disimpan digeredja sebelum dikuburkan.
Oleh karena perbuatan pemuka-pemuka Kristcn itulah tersebar
sekarang ini penjakit syphilis diseluruh dunia.
Kalau seandainja itu memang kedjadian, kalau seandainja, Saud.ara Ketua, maka apakah elegant bagi kita untuk mengatakan bahwa
agama Kristen itu membenarkan perzinaan?
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Tidak Saudara Kglua,.tjara itg tidaklah elegant dan kitapun tidaklah akan berbuat begitu. Agama Kristen metarlng perbuata'n itu.
Kesalahan seseorang tidaktah dapat didjadikin alasan untuk mengatakan _ agamanja tidak ,benar. Beibeda dengan Komunisme jang
bukan sadja sesuatu kedjahatan itu _hanja kareni perbuatan pengit utf
pengikutnja,_ tetapi memang itu adalah
perintali adjaran komunis
sendiri, dja.di prakteknja memang sedjalan dengan teorinja.
Misalnja mem erantas agama apabila didjalankan ole-h pengikutp.engikutnja, memang karena adjarannja menganggap agami iiu ratjun bagi masjarakat dan harus dimusn-ahkan. Kita tidak mem_pertahankan kalau ad"a umat Islam jang berbuat
salah bertentangan_dengal- adjaran agamanj a, sebagaimanapln djuga
Pelgik-u!-PlngikutPantja S_ila bisa berbuat salah ber-tentangan dengan
kehendak Pantja sila sendiri. Tetapi satu dengan bangga-dapat liita
kemukakan disini saudara Ketua, jaitu pembuat hukum atau
ieraturan-peraturan Islam, jlitu Tuhan Jang maha Esa lepas dari peibuatanperbuatan jang
walaupun bagaimana ,ketjiinja. ^
_tertjela
' Dia itu adalah sutji, berbeda fengal orang jang-membuat pantja
sila- jang tida! luput dari kesarahan dan doJa" j"ig kadang-kadarig
perbuatannja itu bertentangan dengan pantja sili jing oiuuitnla itil
,

sendiri.
sesuai pula dengan.alasan jSqg dibawakan diatas tadi perlu pulalah rasanja kita memberikan sedikit djawapan kepada pertailarn enggotajang terhormat saudara Ruslanfbdulgani^ dalain piodton;a oiIam Rapat-Pleno Konstituante jang kedua
ta"hun ini, jaitilJang beruunji sebagai berikut: patroon N-egaia Islam manakah jing "rt"'n didj;_
$i-kan _tiontoh kalau kita toch menginginkan mobneiii beroasar
Islam, larena hampir seJuruh Negara-n6gia Islam setaring uli-tlorat<
monarchi dan bersifat feodal?
- Pelqljq"n itu kita dj_ay?!, bahwa tidaklah terlintas sedikitpun
dalam hati kita untuk mendjadikan satu diantara Negara-n.g*r" 6ir*
itu sebagai patroon bagi Negara.Indonesia jang beidasar
*rtrl-"1,{egara iang pertama sekaripun ;ang <iioiiit<an oi.rr uutram*aa
sallallahu 'alaihi wasaliam tidaklah akin [ita o;aAikan patroon untuk
itu.
Kita akan membuat pat1oo1 sendiri, sesuai dengan gaja dan ke,
lgn_dak,ikita, sesu3i $e1san keadaan_dan' djaman kiti, de'"6r"-p.tu"_
djuk-petunrdjuk dari Qur'an dan Hadi,ts itasullah titt"ttit u 'iul*ihi
wasallam, qetqn{iuk-petundjuk mana tidak berbau erru, iiort pula
b9rlag Mesir, Irak, !foir, Tdrki, Jemen, pakistan 0""
orn
tidak berbau monarchi, feodal dan sebangsanja. petundjur<lpeirina;ur<
itu dapat dipakai oteh semua bangsa din oii.r*o,t d:"d;. -'
saudara Ketua, rasanja tjukuplah apa jang kita ,kemukakan ini
sebagai tambahan dari
tawi'"-ta#"n r"rrrtii
;r"g
-pitlatoaida^to partai.partai
n\engemukakan apa sebab-sebabnjaIslam tioati obpaT
menerima P_antja sila untuk didjadikan Dasir Negara dan apa sebab_
sebab dan alasan-alasannja kita ilmat Islam meouiltut r"p"jr-i;lamlah
j+g {djadikan P"rq Negara. soalnja jrns penting #gi
umat
Islarn Saudara Ketua,
ialah rnenegakkan r{utid lsram" uagl-masJaratrat

-

iJr-,

r"dririd
;;j;

kd
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Islam itu adalah satu kewadjiban jang dipikulkan kepada tiap.tiap
Muslimin dan Muslimat.
Agama lain, ideologi lain kita harapkan,dapat memberikan toleransinja kepada golongan jang terbesar itu, jaitu umat Islam untuk
mengatur masjarakatnja menurut adjaran agamanja. Sangatlah kita
harapkan kebesaran djiwa dari golongan lain untuk tidak menghalang-halangi umat Islam mengerdjakan kewadjibannja -itu, jaitu
mengurus masjarakatnja dengan adjaran agamanja, apalagi dengan
mengemukakan bermatjam-matjam intimidasi, kwalifikasi, tuduhantuduhan dan sebagainja.
Umat Islam tidak akan memaksa golongan lain, tetapi djanganlah
umat jang terbesar djumlahnja itu tidak dicljinkan untuk berbuat
sebagaimana kehendak agamanja mengurus masjarakatnja, jang bagi
umat Islam djuga merupakan ibadah terhadap Tuhannja. Kalau kita
akan bermusjawarah dalam hal ini marilah kita bermusjawarah dengan
setjara serieus, tetapi kalau umat Islam diintimidasi mereka tahu
dimana menempatkan dirinja.
Ada sedikit lagi Saudara Ketua, jang saja rasa djuga penting
untuk dikemukakan disini, terutama bagi golongan agama dan pentjinta-pentjita jang sungguh dari Pantja Siia, jaitu kehendak dari
satu golongan jang ingin mendesakkan supaja negara kita ini memberikan kebebasan kepada tiap-tiap aliran dan kejakinan hidup, hatta
sekalipun aliran anti-agama. Usul dan kehendak itu dikemukakan
dengan alasan bahwa negara kita ini adalah berdasarkan demokrasi
dan dalam negara demokrasi sudah sepatutnja tiap-tiap aliran dan
kejakinan, bagaimanapun djuga bentuk dan rupanja diberi kemerdekaan untuk hiduP.
Alasan itu diperkuat dengan alasan lain, jaitu Tuhan tidak sadja
membiarkan manusia hidup tetapi djuga membiarkan sjethan dan iblis
hidup dialam raja ini, sebagaimana jang tertjantum dalam laporan
Panitia Persiapan Konstitusi mengenai hak asasi manusia. UsuI ini
kalau kita tidak salah mendapat sokongan penuh dari Anggota jang
terhormat Saudara Asmara Hadi.
Kalau begitu ada lagi jang menjebabkan kita bersimpang djalan
dengan Saudara tersebut; jaitu kita membuat satu Undang-undang
Dasar jang harus memberi djaminan kepada tiap-tiap penduduk, tetapi
djaminan itu bukanlah dengan sendirinja mesti berarti bahwa Undangundang Dasar itu djuga harus memberikan djaminan kepada tiap-tiap
pentjuri untuk melakukan operasinja, sedangkan Saudara Asmara
Hadi menginginkan satu Undang-undang Dasar jang djuga memberi
djaminan kepada seluruh aliran dan kejakinan walau sekalipun bertentangan ekstrim dengan Undang-undang Dasar itu sendiri. Agak
sditlah bagi kita untu,k mengikuti djalan pikiran jang gecompliceerd
didjaman modern sekarang ini Saudara Ketua
O ja, ada sedikit kelupaan Saudara Ketua, jaitu utjapan terima
kasih dan sjukur kita kepada Saudara Asmara Hadi. Kita sangat bersjukur Saudara Asmara Hadi adalah seorang Muslim, biasa sambahiang setjara Islam, biasa puasa setjara Islam, sangat tjinta kepada
Islam dan kadang-kadang dapat djuga mentjutjurkan air mata laksana
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butiran mutiara menggenang djernih djatuh bertjutjuran keatas lantai
waktu mendengar adzan diwaktu Maghrib dan dibawah naungan kelipan bintang pagi diwaktu Shubuh. Kepada Saudara Asmara Hadi
inginlah kita sekarang menjampaikan beberapa kalimat, utjapan se'
orang terkemuka di Barat disamping banjak lagi jang lain, jaitu George Bernard Shaw. Dia bukanlah seorang Muslim, tidak tjinta kepada
Islam, tak pernah mentjutjurkan air mata waktu mendengarkan adzan
dan dia tinggal disuatu negara jang djauh lebih gecompliceerd dari
negara jang didiami oleh Saudara Asmara Hadi.
Utjapan Bernard Shaw itu adalah sebagai berikut:
,,If any religion has the change of ruling England, nay Europe
within the next hundred years it can only be Islam. I have studied
him the wonderful man and in my opinion far from being an
anti Christ he musi called the saviour of humanity".
(Kalau sekiranja ada agama jang mendapat kesempatan untuk
memerintah Inggris dengan baik malahan Eropah seluruhnja, maka agama itu hanjalah agama Islam.
Saja telah mempeladjari riwajat orang iang sangat mengagumkan
itu dan menurut pendapat saja dia itu bukanlah seorang jang anti
Kristen, tetapi dia harus dianggap sebagai seorang iang membawa
keselamatan kepada seluruh umat manusia).
Satr,dara Ketua, terima kasih.
Ketua: Sebagai pembitjara jang terachir saja persilakan Saudara
A. Bastari jang terhormat.
Aehmad Bastari bin Aehmad Daoed Natadiredja: Assalamu 'alaikum warahmatdlahi wabarakatuh.
Negara kita terletak dipersimpangan djalan antara 4 benua dan
3 samudera. Sebagai kodrat dari alam jang kita diami ini maka kita
harus mengalami persimpang-siuran perdjalanan sedjarah, jang dibawakan oteli perhubungan kita keluar. Orang banjak hanja terpikat
perhatiannja oleh pengaruh lalu-lintas tehnik, misalnja \apal laut
dan udara, radio dan lain-lain sebagainja, iang menjebabkan kita djuga
dapat ikut serta didalam perlombaan pada segi peralatan jang serba
mutachir.
Padahat kita tidak boleh melupakan, bahwa dengan itu simpangsiur pulalah lalu-lintas ideologi jang mempengaruhi djiwa dan watak
oranf-orang Indonesia. Pengaruh-pengaruh dari segala matjam adjaranlideologi sudah berada dinegara kita berabad-abad lamanja sebagai
akibat dari hasrat untuk berhubungan serapat-rapatnja dengan negara
manapun djuga didunia ini. Begitulah pula hainja dalam masalah
Dasaidasar-Negara kita jang akan kita tentukan bersama sekarang ini.

I.

Pengertian tentang ,,Dasar Negara".

Biarpun sudah banjak jang memperbintjangkannja, baik djugalah
kami disini mengemukakan sekedarnja apa jang rlanti anggap penting
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selaku bahan bSndingln. ultu! keperluan kita sekarang
baiknja Dasar Negara itu diberikan pengertiannja sebagai:
,,Filsafat politik,

ini

sebaik-

Filosofische grondslag,
Doctrime atau ideologi daripada negara,,.
.-PemimpE- $ta B-ung K?lng_meramakannja ,,filosofische grond_
q?9"
atau ,,weltansctraur4s'. Mr soemarko inenamakilnJ; ,"pit ap
rridqpjl dari negara, Ds. F Rosin menjebutnja deng;; ;;nia ,"oasai
*?ql Negara"
9*tge M. Kahim (cornel univefti,ty) menje6utnja
foundation',.
,,philosophical
Masih.banjak lagi d_apat kita_ketemukan pendapat-pendapat dan
utj apan-uti qPan gari sar{j ana-sardj ana ketata.riegarain jittg mernberikan pengertiannja menghadapi misalah Dasar Negara itri- ---

-

{*

il.
a-

Fungsi dari Dasar Negara.
Telah sama kita ketahui bahwa pada umumnja unsur-unsur konstitutif daripada negara itu adalih B hal:
1. Wilajah, 2. Rakjat dan B. pemerintatr.
jang menambahkan paqa B ral diatas soal
,,pengakuan"
l$
{t-u-ahli
lerrenni+g) seblSSi unsur iang konstitutif, tetapi kebanjalian ihli meno-lak paham ini dan mengangglp bahyt ,,sifaf pengakriao;' itu trania
sebagai unsur jang- declatoir sadja,
-qebab'ianpa perigatuanp,urr r.ro"tu negara. dapat djuga tegak berdiri
asal saali du-p*jri [.tig"
unsur diatas.
Djadi terlihatlah dengan sgg€ra, bahwa ,,Dasar Negara" itu tidak
merupakan salatrsatu constitutief element. Namun d.emikian fungsin;a
Tnglt penting bagi legara, karena Dasar Negara adalah fundamen,
alas dasar dimana- gedung N-egara itu harus didirikan dengan sekuattuatnja._ P"hkal kadang-kadalg sebelu_m sesuatu negara-terwudjud,
maka rakjatnja j?rg telah/sedang mendjelma djadi sEsuatu natie karrena sadar akan kesatuan kebudajaan dan kehendaknja untuk mewudjudkan sesuatu ljtta+jita .l-qng merupkan suatu orgairisasi tenegara-

an, kerapkali telah memikirkan suatu plkiran

a--tau

filsafat

j;rg

sedalam-dalamnja
-rygngenai pandangan hidup kerochanian dan keduakan
didjadikan_pedo_man
dan pelangan, disamping memiilng
+i"lT,
kir. k-an_ bagaimana menj ediakan diri untut beltaiggungaj awif Oiactrirat kelak.
Dalam hal ini Butg Karno menjebut tentang Dasar Negara itu
ialah-,,pegangan M.oraal'j,
.jang- memberi,,,api" kefada kita, rn'endjadi
pnghikmat, mendjiwai kita
selama masih mau tefap hidup sempurna
didunia achirat.
saudara Molt. Natsir menjebutnja sebagai ,,spiritual moral,' dan
,,ethical foundation".
singkatnja,.memangl?h,,Dasar Negara" itu merupakan pegangan
moreel, geesteliik.dan ethis, jang akan dipakai sebalai perirfimnlng
,lalam mempraktekkan kehidupan negara oleh rakja,tri;a. ^
Ia memberikan kepertjajaan jang selalu memberi iuntunan dalam
mentjapai tjita-tjita luhur, memberi -ketabahan djiwa apabila timbul
nsa ragu-ragu dalam menghadapi sesuatu, tidak hanja 6agi pemerin97

Ir"alah Resmi VI

tah dan organ-organnja tetap terutama sekali djuga bagi pemimpin-

negara itu sendiri.
pemimpin
- Tetapidalam
jang lebih penting lagi ialah dia itu ,,perekat jang maha
dahsjat",- dasar mempersatukan atau intergratie-factor jang utama.
Herz mengatakan dalant soal ini ialah ,,The function of a national
to bind all classes firmly together, to unify their mentality
ideology
1l
Artinja: ,,Funksi dari sesuatu ideologi kebangsaan itu ialah untuk
rnengikat erat segala tingkatan dan golongan satu sama lain, mempersatukan mentaliteit mereka . ...." .
Djusteru karena didalam masjarakat itu terdapat bermatjam-matjam aliran, paham-paham, serta matjam-matjam kebudajaan, agarna,
dan tjorak kehidupan manusia didalamnja, karena masjarakat itu adalah multiform, maka ,,dasar mempersatukan" itu tidak dapat diabaikan dan sesuai dengan sifat sesuatu tali ikatan itu sendiri ialah ,,melilit
mengelilingi" seluas badan jang dilingkari.
Akan tetapi disamping hal-hal diatas, maka Dasar Negara itu
mempunjai fungsi pula sematjam ,,mythe politik", karena m_anusia
itu tidak semata-mata bersifat rationeel tetapi djuga irrationeel, atau
memakai instinctnja semata-mata, sehingga mana jang tidak dapat
ditjapainja dengan pantjainderanja jang lima itu, maka diukurnja
dengan perasaan jang timbul dalam bathinnja sendiri-sendiri. Ini terutama sekali hatnja dengan manusia-manusia jang berperasaan halus"
jang mengasah pikir dan budi-dharmanja.
Mythe politik ini mendjadi penting karena dia merupakan sesuatu
kepertjajaan jang mengandung nilainilai kerochanian jang sangat
tinggi mutunja. Terutama dalam masa jang sukar-sukar dan gelap,
sedang dalam gelombang udjian hidup, maka mythe politi,k ini terbukti mendjadikan orang-orang iang lemah mendapatkan pegangannja
kembali dan mendjadikannja djembatan jang kokoh-kuat untuk me-

lalui masa sukar.
Sesudah diresapkannja sedalam-dalamnja dalam

hati sanubarinja,

maka dapat merupakan unsur stabilisasi pada djiwanja.
b. Setelah kita dapat memahami sekedarnja apa jang penting dalam
soal fungsi ini, maka kita akan mentjoba meneliti apa sesungguhnja isinja itu.
Kita telah mengemukakan bahwa Dasar Negara itu adalah ,,Weltanschauung" dari masjarakat dalam negara itu. Oleh karena itu maka
dia mengandung pikiran sedalam-dalamnja tentang pandangan mengenai diri, tjita-tjita, kepentingan-kepentingan, tradisinja, serta djuga
mengenai tempat serta hubungannja dengan dunia sekelilingnja.
Filsafat inilah jang memberikan arah dan tudjuan hidupnja. Ketjuali itu terlihat watak kebangsaan jang typis jang asli sifatnja sebagai bangsa, jang dapat didjadi'kan tjorak/tjiri daripada natie jang satu
kalau dibandingkan dengan natie jang lainnja.
Watak nasional itu hanja dapat dirumuskan sebagai keseluruhan
dari semua tradisi-tradisi/kebiasaan, kepentingan dan tjita-tjita, jang
tersebar sangat luas dan mempengaruhi bangsa itu hingga ia mempengaruhi bangsa itu dan orang lain.
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Dan dari tiga unsur_ diatas,. jakni tradisi, kepentingan-kepentingan
dan tjita-tjita diatas, maka tradiiilah menurut pittr* r.-.*i:Jng-pok"ok,
ja-ng fundamentil, karena telah berkembang lama oan

mehpunjai
sifat tahan lama dan tahan udji pula tanpa"ada perununrrr. bradisi
jang fundamentil itu kerapkali dinamakai orang
,,national spirit".
Begitulah di Inggris _u-mpamanja orang-orang mempunjai nationatr
spirit, .i_""9 menundjukkan tudjuan tinggi daiipada ir.glru":, ialah
,,individual liberty and welfare'-', di Dje-iman ,,frewibawian sLrta ke_

fu-qsqqn ne_gara didahulukan diatas kefentingan-kepentingin dan hak

individu": Ini sekedar memberikan viriasi dalam'pertjo?ion*.

c.

Mqngkin akan timbullah suatu.pertanjaan jang berbunji:
,,Apakah
mungkin ada suatu sifat, watak nati6, atau"adakah
lnationui
-u"tifity"
jang satu dan sama, padahar kita mengetahui, nariwa mrr:urur.ut
t.*_
pat.
.mentality itu- berada, bahwa dalain satu nati. it" idtAuprt n.rmatjam-m?tilnl ideologi,..a_g_ara, beraneka warna r.upu"ii"gufi-k.p.ntingan serta kebudajaan?" Maka djawabnja: ,,Memang itu ki"ta ketahui
kemungkinannja, bahwa masjarakit jang" tid;k rro*o'guln-mJlmpunjai
mati.am-mtti_"m pandangan interpretisi Tentang sesua"tu soai, jang
olhasilkan o.le! perbedaan kepertjajaan, kepuntTngan oan tliia"-tjiti
tjdak_nulg k-urang_ b-eriarnja, nirrwa "o5itu .nrrjr.riiat itu
-tgt|ri
sendiri terlebih dahulu benai-benar tetafr *.rupukun nuii.l
;utrg n rkehendak untuk.membentuk negara, maka nistjaj^alah suOah rtr-Ortr*
hati masing-masing gorongan itu satu gronapalrbon (pora dasar;
;ang
berkesamqaS, _j-ans terhimpun dari hrnagai matjamt;;Jfironen,
jang menjebabkan mereka itu bersatu hali dalam satu
natie.,'
stJrgkatnja,
kalau
didalam
masjarakat
kita
sekarang
ini, dimana
-benar-benar umpamanja asas-asas.liekeluargaat
senagai rif"p r,ioup
njata-njata masih.hidup dan dipraktekkan d"an bukarirh il;Gndikan
pandanglq jan$ zuurzakelijk dan individualistis, maf<a sitat ke.p+"
keluargaan itulah p.ulg perupakan salahsatu segi dari ;;;irria;it na_
sional ,kita jang kokoh-kuat. Dan meskipun keienting;+.p;;iingan
perseorangan, golongan atau daerah keiapkali-berbeia-bedi, rru*un
orang-orang ti,dak dapat m_enjangkal, bahwa senantiasa ada t<epenting_
an,jang bersamaal,iqlg harus sama diperdjualskan rg* ;;;tjapii
tudjua' jang ditjitg-tjitakan oleh natie^ kiti. D"engan lingtut
fetap
benarlah bahwa wfl.aup_un berbeda-beda, namun satil djua. "tvtit, nur_
lakulah semb-ojan kita Bhinneka Tunggal Ika itu Oan iniiarr iffit asti
dari ,,national mentality', kita.

III.

Dasar beberapa negara.
Tibalah sekarang- saatnja untuk membitjarakan sekedarnja ten_
tang Dasar-dasar dari beberapa negtl :-rng_sedlarah pertu^uuirannla
dapat didekatkan padl
..'ngu*nil"tjontoh
1eg_aia t<ita. nnfusrio t

itu ialah s_ugaja nantinja kita dapat menarik"ini
petadja?a"_p.l#:rrun

dari ha.l-hal jang universil dan dari hal-har.jang niil<-ilit,-i*g*orput
disesuaikan, sedang jang tidak sesuai akan kitu"kesampingkan
dengan

sadar.

Pangkal haluan. kupasan ini, terutama akan dilihat dari sudut
negara-negara konstitutionil jang modern, jaitu negara demokrasi

na.
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sional, karena mengingat bahwa dasar dari ,,modern constitualism"
adalah:

1.

Nationalism, 2. Representative democracy. Atau dilihat dari
sudut negara hukum jang umum, maka haruslah diperhatikan:
1. hak hak dasar, 2. pembagian fungsionil dan 3. pemisahan kekuasaan.
Kita mulai sadja dengan memperkatakan negara-negara jang
nrendapatkan konstitusinja atau kemerdekaannja sebagai hasil revolusi, tkarena kita djuga mentjapai kemerdekaan itu dengan melalui
revolusi. Kita sengadja memilih tjara ini karena dianggap bahwa
negara-negara jang akan kita bitjarakan nanti pada umumnja bermai<sud melepaskan diri dari kekuatan-kekuatan jang mengekang dan/
atau jang menindas, baik penindasan dari tyranie politik, maupun ancient regime atau pengekangan intoleransi geredja.
Mari kita melihat kepada revolusi Amerika dengan segala akibatnja. Walaupun harus dibenarkan, bahwa revolusi itu dahulunja adalah
hasil dan akibat dari adjaran-adjaran Montesquieu dan Rousseau, tetapi akan ternjata bahwa Amerika Serikatlah jang pertama-tama ber
hasil memprattekkan buah-buah pikiran jang lahir di Perantjis itu dan
buah-buah pikirian itu pertama sekali diletakkan dalam suatu dokumen tertulis setelah perdjuangan kemerdekaan mereka berachir dengan hasil jang gilang-gemilang.
Dan konstitusi tertulis itu beserta pernjataan hak-hak kebebasan
jang ditegaskan didalamnja kembali pula mempengaruhi Perantjis melalui Lafayette.
Selandjutnja revolusi dari kedua negara itu nantinja beserta konstitusinja akan besar sekali pengaruhnja terhadap struktur ketatanegaraan mula-mula di Eropah Barat dan kemudian merata hampir
diseluruh dunia.
Dari Mu'kaddimah pernjataan Kemerdekaan Amerika tanggal 14
Djuli tahun L776 itu dapat dilihat dengan njata dan tegas, bahwa rakjat dikoloni-koloni Inggris di Amerika diwaktu itu melepaskan diri
dari ikatan-ikatan politik dengan negara asalnja.
Marilah kita ikuti pikiran mereka itu, demikian bunjinja:
,,Bilamana didalam sedjarah kehidupan manusia mendjadi perlu
' bagi
sesuatu bangsa untuk memutuskan ikatan-ikatan politik jang
' "telah mengikatnja dengan bangsa lain dan untuk mengambil ke' dudukan jang tersendiri dan lajak diantara negara-negara didunia
ini, sebagaimana dianugerahkan kepadanja oleh kehendak alam
dan Tuhan Seru Sekalian Alam, maka perasaan hormat kepad.a
sesama umat manusia mewadjibkan bangsa itu untuk menjatakan alasan-alasannja jang memaksa mereka itu melepaskan diri

dari ikatan itu.

Kami berpendirian, bahwa kebenaran-kebenaran jang berikut ini
adalah tepat dan harus ada dengan sendirinja (self evident),

jaitu bahwa sekalian manusia itu adalah sama, bahwa Al Chaliq
menganugerahkan pada ,rnereka hak-hak mutlak (unalienable

rights) diantaranja ialah; hak untuk hidup, untuk merdeka dan
hak untuk berichtiar mentjari kebahagiaan hidup menurut djalannja sendiri dan bahwa untuk mendjamin hak-hak itu pemerin100

tahan harus dibentuk dari kalangan manusia jang mendapatkan
kekuasaan dari mereka jang diperintahnja."
(Demikian kata G. secklar Hudson dalam bukunja ,,our constitution and Government").
Dengan demikian djelaslah sudah apa jang mendjadi Dasar Negara mereka itu, jakni bahwa manusia itu sama dan mempunjai hakhak jang tak dapat dipisahkan dan tak dapat ,dilangg"t. bur untuk
mendjaga itu mereka dirikanlah pemerintahan jang d-i[emudikan oleh
orang-orang, tetapi 9r.ang-orang ini sesungguhnja ialah abdi daripada
lakjqt dan mendapat kekuasaannja dari rakjat itu sendiri. Ingat fada
kata-kata mereka ,,No taxation without repiesentation".
demikian mendjelmarah dalam praktek pada pertama
-kalinja
- Dengan
paha,m kedaulatan rakjat atau demokraii jang kita kerial seka,
Iang sebagai ,,Demokrasi Barat." Dan bila pemeiintatr terus-menurus
berbuat kesalahan-kesalahan dan atau kelakuan serta tindakan-tindakjaqg mempunjqr
ln
4aksud untuk menund.jukkan rakjat kepada suatu
desp.otisme jang.absolut umpamanja, maka rakjat beihak, j^a berhkan
wadjib menggulingkan pemerintahan jang zhalim tadi. b"emikianlah
tekad mereka itu.
Se-bagaimana diketahui sebelum ko,nstitusi itu dibentuk, maka sudah ada terlebih
-dahulu "virginia Bitt of Rights" tanggal 12 Djuni
t-1!un. I7.7 9, iang kemudian mendjadi Konstituii tertulis-j"ng pertima
didunia ini.
_ Filsafat_.jang terkandung didalamnja ialah filsafat liberalisme,
sedangkan ditondjolkon pula dengan njata, bahwa kekuasaan adalah
dalam tan_gan rakjat jang membentuk sesuatu pemerintahan berdasarkan paql kaid{ ,,social contract". Berhubung d"engan itu tidaklah
heran apabila tudjuan jang asli dari pemerintahan itu ialah: ,'service
to t-hg.people_ and_qreservation of their fundamentat rights" jaitu pengabdian pada rakjat dan mempertahankan hak-hak aiasinji.
_.-_Apa_jalg . m_enghasilkan bermatjam-matjam kaidah m-erupakan
,,B1ll of Rights" dari negara-negara bagian jang mendjadi bebai dari
koloni Inggeris itu dan terutama sekali penjebutan ,,Declaration of
In-de_pende,c-e"njo, tidaklah dapat dilepaskan dari sedjarah serta watak bangsa_-bangsa jang meninggalkan tanah airnja m-asing-masing di
4tgprlt didjaman itu, untuk mendapatkan tanah-airnja jang baliaru
didunia Baru pula.
Djadi
-singkatnja watak, kepribadian dari bangsa-bangsa itu bersama sudah menghasilkan suatu konsepsi tjara hidup baru jang mendjelmakan negara United States of America sekarang ini.
Djuga kita mengetahui bahwa bangsa-bangsa itu berhidjrah ke
Amerika dari Eropah untuk menghindarkan diii dari berbagaibagai
penindasan serta sistim ekonomi jang mengharnbat kesedjahteraan
hidup mereka. Maka tidaklah heran kalau dalam pembentukah negara,
mereka itu menekankan penting adanja kebebasan dan kesamaan, sebagaimana tidak dikenal mereka itu di Perantjis sebelum revolusi.
Dan oleh sebab begitu banjak suku-suku bangsa jang terhimpun
didalam negara-negara bagian itu, maka sesunggulinja-Konstitusi United States of America itu pada hakeka,tnja adalah suatu hasil daripaCa
kompromi setelah berdebat lama sekali.
_
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Sekali
golongan

lagi Saudara Ketua, adalah hasil kompromi dari berbagai

Mereka itu berkompromi untuk sama-sama"menegakkan negara
baru, jang tidak harus sama dengan negara-negara jang ditinggalkan
mereka itu di Eropah dan dapatlah mereka itu mengatasi diversiteit
dalam kebiasaan, adat-istiadat, agama, kepentingan kehidupan sosial
serta politik, karena sadar akan perlunja persatuan, keadilan, ketenteraman dalam negeri, pertahanan bersama, kesedjahteraan umum,
pemeliharaan rachmat Tuhan dan selandjutnja kelangsungan kemerdekaan untuk bangsa dan keturunannja.
Mereka itu djuga Sadar, bahwa masalah konstitusi itu belumlah
sekaligus akan lengkap dan perfect menurut hadjat hidup masingmasing golongan, tapi kekuatannja terletak pada kenjataan bahwa
konstitusi tadi memberi'kemungkinan untuk diubah dan ,ditambah,
tetapi dengan tjara-tjara jang tertentu jang konstitusionil, dengan
mendjamin keaslian kehendak bersama-sama sebagai asal pokok maunja bernegara baru, sesuai pula dengan kepentingan bangsa keseluruh:
annja dan menurut kemadjuan djaman.
Begitulah intisari jang dapat kita ambil sebagai peladjaran, atau
Setidak-tidaknja sebagai bahan bandingan dalam kita sedang membentuk/menjusun Konstitusi kita sekarang
Sesudah kita menlbitjarakan United States of America, maka marilah sekarang kita pergi kenegara Perantjis sendiri, tempat asal-mula
timbulnja pahamaaham dan kaidah-kaidah jang baru tadi itu.
Dasar-dasar ideologis jang lahir diwaktu itu ialah ,,kebebasann
persaudaraan dan persamaan," atau kalau dirangkumkan dala,m satu
kata kita sekarang ini ,,prikemanusiaan".
Bukankah pemberontakan Perantjis itu adalah perlawanan kaum
bourgeoisie (derde stand) terhadap kekuasaan absoluut serta centralisme Radja dan selandjutnja terhadap pada previliges dari kaum bangsawan dan geredja. Pelopor pengaruh sudah kita tahu ialah contract
social ,dari J.J. Rousseau dan volkssouvereiniteitnja.
Adjaran hukum kodrat menelurkanlah ,,individualisme" dan hakhak dasar manusia pribadi jang tak mungkin diganggu-gugat. Dalam
lapangan ekonomipun dengan sendirinja aliran individualistis liberal
itulah jang mengambil peranan jang maha penting dalam pergaulan
hidup masjarakat. Dan tidak mengherankan bahwa sebagai akibatnja
kekuasaan terbesar terletak dalam tangan Assembly
Penulis Amerika Neumann mengatakan dalam' hal ini, bahwa kekuasaan rakjat dipandang dari sudut politis terletak dalam tangan
,,legislature" atau convention, sedangkan pemerintahannja dinamakan
,,assembly government". Dari sudut sosiologis kekuasaan tidak lagi
terletak dalam tangan rakjat banjak, melainkan dalam tangan kaum
bourgeoisie jang memenangkan revolusi tadinja itu.
Pernjataan Hak-Hak Manusia dan Warga-negara dianggap sedemikian penting dan aslinja, sehingga dipantjangkan dimuka batang tubuh konstitusi. Alasannja ialah lrarena dengan demikian hal-hal ini
tak dapat diubah-ubah meskipun batang tubuh konstitusi nantinja
akan berubah.
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Sewaktu pernjataan Hak-Hak Manusia Warga-negara itu disusun dalam konstitusi, maka seorang Perantjis Lafayette jang pernah
berdjuang di Amerika menghadapi Inggris diwaktu itu, memakai seba.
gai tjontoh ,,Bill of Rihts" dari Virginia diatas dan lain-lain declarations di United States of America.
Bahwa pengaruh ini s.angat besar terhadap pada watak seluruh
benua Eropah, kita batja kata-kata Noumann: ,,Everywhere men were
inspired to think in terms of individual rights" dan Strong mengatakan ,,the revolution had lighted a fire of political liberty which was
never again to be permanently sinothered".
Meskipun revolusi Perantjis itu telah menjalakan api kemerdekaan bagi bangsa-bangsa lain, namun sedjarah Perantjis sendiri penuh
dengan udjian-udjian jang maha dahsjat. Daiam tahun-tahun pertama
revolusi rakjat jang bersembojan ,,Persamaan, kemerdekaan dan persaudaraan" itu djatuh dalam djurang anarchie dan kemudian kedalam
despotisme jang terkutuk, bahkan bentuk republik pernah tenggelam
kembali mendjadi Keradjaan (Keizer).
Konstitusi Perantjis jang sekarang adalah dari tahun 1146, jang
lahfu sesudah Perang Dunia kedua selesai dan dinamakanlah konstitusi Republik jang ke-IV. Dan djika dahulu Dasar Negara adalah ,,individualisme" dan ,,liberalisme" sebagai hasil kernenangan kaum bordjuis, ,maka tinabullah pembalasan halc-hak individu untuk kepentingan kolektiviteit.
Timbulnja industrialisasi modern mengakibatkan adanja kelas
baru, jakni jang disebut 4 stand, jang menjebabkan bahwa paham dari
bourgeoisie harus djuga memperhatikan paham-paham baru jang tidak
menitik-beratkan,,individualisme" semata-mata. Maka konstitusi tahun
1946 itu djuga mentjerminkan perubahan-perubahan dasar berpikir
dari jang disebut individualistis kearah kolektivistis. Disamping itu
ada 15 pasal kaidah-kaidah baru jang termasuk didalamnja jang tidak
usah kita sebut disini satu demi satu.
Dengan hal jang demikian, njata sekali bahwa Dasar Negara men'ujerminkan filsafat atau ideologi apa jang dianut oleh rakjat jang
membuatnja sewaktu-waktu. Demikianlah kita lihat tadi perkembangan dan perubahannja dari tahun 1789 sampai dengan tahun L946, terpaksa berkali-kali berubah oleh sebab keadaan sedjarah bangsa itu
sendiri. Ini lebih-lebih dapat kita lihat dalam konstitusi Perantjis tahun
1946 itu sebagai hasil penjusunan jang kompromitis, sekali lagi Saudara Ketua, ada ko'mpromi didalamnja. Mereka jang merentjanakan
konstitusi itu terdiri dari aliran-aliran ideologi jang rnerupakan matjam-matjam warna dari pelangi politik dinegara itu.
Berbeda sekali dengan konstitusi Amerika tahun L787,, jang waiaupun djuga dari kompromi, menundjukkan bahwa pemimpin-pemimpin jang menjusun rentjana konstitusi itu, walaupun berbeda dalam
ntethode, namun tidak berbeda dalam ideologi politik jang fundamentii. Basis filsafatnja menundjukkan keragaman.
Peladjaran jang dapat kita ambil dari perbandingan penjusunan
honstitusi Amerika dan Perantjis diatas tadi ialah, bahwa komprorni serta perbedaan pendapat memang mungkin ada, asal sadja dja103

ngan diperunrtjing( dipertadjam terutama mengenai basis filosofi masing-masing golongannja.
Pengisian kaidah-kaidah dan bagaimana melakukannja dalam hidup harmoni dan toleransi akan memungkinkan paham-paham serta
aliran-aliran,saling mengisi satu sama lainnja dan kemudian bersamasama rnendiami perumahan negara atas satu alas dasar jang dapat
dipidjak bersam+sama, serta kokoh kuat atas djaminan bersama pdla.
Beralih kita sekarang ke Rusia, jang djuga telah mengalami revo*
lusinja sendiri dalam tahun 19L7. Apakah sesungguhnja jang mendjadi
faktor-faktor serta latar belakang dari revolusi jang berhasil mendasarkan nega,ra atas paham Komunisme?
Kami sebut dengan singkatnja sadja, jaitu diantara lain-lain ialah:
1. Regiem absolutisme djaman Tsaar jang tidak sanggup mengemudikan negara, terutama kalah perang dengan Djerman.
2. Struktur sosial dari masjarakat sendiri jang terdiri dari tiga
kelas jang bertentangan kepentingan satu sarna lainnja.
3. Absolutisme tidak memungkinkan partijvorming jang sehat
dan bebas
4. Sedjak tahun 1848 sudah terdjadi perubahan-perubahan ketatanegaraan di Eropah jang menentang absolutisme keradjaan-keradjaan.

5. Timbul suburnja paham Marxisme jang dianggap

sebagai satusatunja djalan dasar dalam pemetjahan segala matjam kesulitan hidup.
Pada mulanja pernerintah jang menggantikan pemerintahan Tsaar
itu adalah suatu koalisi dibawah seorang liberal Miljoekof dan seorang sosial demokrat Kerensky, tetapi kemudian tumbang oleh kaum
Bolshewik, jang mempunjai rentjana sederhana jang djelas tegas, sehingga mendapatkan kelebihan ,,Bolshe". Program tadi ialah:
1. Perdamaian seketika,
2. Pembagian tanah segera untuk petani-petani,
3. Pembeslahan pabrik-pabrik oleh pekerdja-pekerdja,
:
4. Segala kekuasaan ditangan ,Sovjet-sovjet.
Adapun sembojannja jang kedengaran menarik dan meriahkan
ialah:
Damai untuk gubuk-gubuk,
Perdjuangan terhadap istana-istana,
Rampoklah para perampok (jang dimaksudkan disini ialah kelas
jang punja).
'Selandjutnja ditambah dengan teori Marx jang terkenal itu jang
mengenai ekonomi dan sosial, jang dinamakan djuga ,,catastrofe theorie", teori keruntuhan.
Pada pokoknja ialah menghadapi kapitalisme jang harus runtuh
dengan sendirinja dalam lubang jang digalinja sendiri, sehingga dengan demikian membuka djalan untuk sosialisme.
Selandjutnja kita kenal ,,social philosofische theorieen" jang bertingka,t tiga itu. Dalam kesingkatannja kita akan melihat bahwa paham
jang dikumandangkan waktu itu ialah paham kolektivistis jang menilai pribadi manusia sebaliknja daripada liberalisme. Sedangkan
'104

sedjarah dari tiap-ti_ap masjarakat dianggapnja ialah sedjarah dari
pertentangan kelas dan negara adalah rrasif dari kelas-ketis ini.
Dan nanti negara itu tidak perlu ada sebab tadinja dalam ,,Burgerlijke staat" itu negara adalah alat jang melindun!'i kepentingankepentingan kelas jang memerintah sadja, maka timnutiarr siJtim
diktatur proletariat.
_ Sekarang berkenaan-dengan. konstitusi jang telah dilahirkannja
dengan revolusi jang berlapis-lapis itu.
Declaration
dalam konstitusi tahun 1g1g berbunji:
-of -rights
,,Russia is declared to be a Republic of soviets of wortmen,s
sotdiers and Peasant ,,deputies".
Djadi dalam konstitusi jang pertama itu masih menjebut-njebut
pihak ketentaraan (soldiers).
Kemudian dalam konstitusinja tahun 1g86, dalam pasal L, kata
.,Tani" masih disebut, tapi Dewannja adalah Dewan daii wakil-wakit
Pekerdja sadja.
Kemudian lagi dalam tahun lg3g berubah lagi dimana adanja
Partai diktatur dan gecentralisee,rde democratie dengan dogma bahwa
Partai Komunis adalah pemimpin.
sekianlah dahulu saudara Ketua, saja membawa dan memperbandingkan kedjadian-kedjadian dengan konstitusi-konstitusi jang
tjara lahirnja mirip dengan keadaan kita di Indonesia ini.
Kalau saja mengemukakan hal-hal diatas tidaklah sekali-kali maksud kami akan mengambil over sebahagian dari paham-paham jang
ditjantumkan disitu, melainkan sekedar akan mendjadikannja bahan
bandingan belaka.
Didalam keseluruhannja njatalah sudah bahwa perubahan-perubahan itu mentjari kepribadiannja sendiri menurut watak dan hadjat
hidup dari bangsa jang bersangkutan. Demikiankah djuga bagi kita
di Indonesia.
Kalau diketiga negara tersebut jang mendjadi persoalan utama
berturut-turut ialah; ,,melepaskan diri dari ikatan-ikatan politik d,engan negara asalnja, dengan alasan bahwa sekalian manusia itu adalah
sama untuk menuntut kebahagiaan menurut djalannja sendiri", sedangkan kekuasaan ada dalam tangan rakjat, maka perantjis jang
dipentingkan ialah ,,prikemanusiaan" jang disebut dalam kebebasan,
persamaan dan persaudaraan, jang menelurkan kemudiannja individualisme, maka di Rusia tadi menimbulkan paham kolektivisme jang
bersandarkan paham-paham jang chusus dimasa itu dan selandjutnja-.
Tetapi tanda (kenmerk) jang njata dari ketiga-tiganja itu pada
oermulaannja ialah ada kompromi dari golongan dan/atau daerah
iang berkepentingan didalam mengambil djalan untuk mendapatkan
sesuatu hasil berbentuk konstitusi uniuk negaranja. Djadi singkatnja
bukanlah semata-mata terbentuk oleh satu paharn jang tertentu, meiainkan sebagai hasil perundingan jang berlama-lama.
Kemudian jang njata djuga dalam sesuatu Konstitusi jang terbentuk oleh sesuatu revolusi ialah bahwa pada waktu konstitusi itu terbentuk tidaklah terus mendjadi tjukup perfect sifat sempurna dalam
segala-galanja, rnelainkan lambat-laun harus diudji achirnja akan
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tudjuan jang sama-sama dapat dibenarkan oleh segala
pihak.
saudara Ketua, kalau kami menjebut-njebut dengan menundjukkan kemampuan konstitusi itu harus dapat diubah bukanlah malisuci
kami akan membenarkan sesuatu kemungkinan supaja sesuatu konstitusi akan begitu sadja dapat diubah sJ*au-maun3al melainkan se-

sa_mpar kepada

kedar akan menundjukkan pada seluruh masjarakat jang terhormat
bahwa didunia ini tidak ada jang sempurna melainkan Tuhan djua.
Allahu Akbar!
Oleh sebab itu apabila kita mengusahakan supaja terbentuklah
Konstitusi jang tetap, kami kira tidaklah berarti bahwa konstitusi jang
akan kita buat itu ialah abadi, untuk sepandjang masa, melainkan
haruslah disesuaikan sewaktu-waktu menurut keadaan susunan watak
dan rkepentingan masjarakat jang bersangkutan.
saudara Ketua, kalau kita tadi su,dah menjebutkan apa sebab
karenanja rakjat Amerika, Perantjis dan Rusia berontak, mika jang
dihadapinja ialah praktis Pemerintahan dari orang-orang sebangsanja
sendiri, sehingga diwaktu itu seolah-olah tidak mendjadi persoalan
urusan kolonialisme jang diwaktu itu belum terasa benar-benar bagi
mereka itu.
Inilah tjorak jang tidak ada pada rkita. Kentrek dari revolusi kita
singkatnja ialah anti kolonialisme dan anti kapitalisme, karena ke,dua
paham inilah jang mendjadikan kita melarat, biarpun harus kita akui
bafwa ada djuga soal-soal kemasjarakatan jang menjebabkan sulitnja
kehidupan bangsa kita diwaktu itu.
Djusteru didalam soal menumbangkan kedua stelsel itulah kita
semuanja sedjalan, baik golongan manapun jang ada disini, djuga tidak
terketjuali sebahagian manusia jang kebetulan berada didalam organisasi kami.
Djadi singkatnja kita dalam tahun Lg4s dan sebelumnja beramairamai berusaha untuk merdeka ialah terutama sekali untuk menumbangkan kedua isme diatas ,dan diwaktu itu dengan gembira kita lihat
bahwa front jang kita bikin diwaktu itu terdjadi dari bahan jang sama,
jaitu anti kolonialisme dan anti kapitalisme (imperialisme), singkatnja tidak ada kita memperbintjangkan untuk apa dan siapa kita melantjarkan perdjuangan menentang regiem jang ada diwaktu itu. setahu
kami tidak ada satu golonganpun jang meragu-ragukan bahwa ,kedudukannja didalam constellatie negara jang akan datang itu, akan
tersingkir.
suasana itulah jang melahirkan Piagam Djakarta dalam bulan
Djuni tahun Lg45 dan kemudian melahirkan proklamasi kita jang terkenal itu dan didalamnja terkandunglah idee pantja Sila.
saja ketengahkan hal ini dichalajak sekarang, untuk sekedar
mendjadi perbandingan dalam suasana kita mengadji lebih tjermat
dan mendalam perihal unsur-unsur jang diperlukan masuk dalam Konstitusi kita.
saudara Ketua, Republik jang bersendikan pantja Sila itu lahir
bukan hanja kebetulan sadja, bukanlah perumusan kata-kata jang ti,dak
mempunjai sedjarah dan asal-usul, melainkan menurut paham saja
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dan tra4q1"!r penjqsgnan dan anjaman jang bersendikan sedjarah
disi dan adalah suatu rkurnia dari Tuhan djuga, jang -mentakdirkan
paga manusia-manusia Indonesia untuk menjusun negaranja pada

waktunja.
unsur-unsur jang terkandung didalamnja, jang kemudian bernama Pantja sila itu bukanlah hanja dimasak oleh- orang-orang jang
kebetulan berada di Djakarta itu sadja dan bukanlah bikinan-bikinan
soekarno-Hatta, melainkan adalah hasit perdjuangan sepandjang sejang dipengaruhi oteh pikiran--pikirah jang surut
_djaralr nasional kita
lalu datang dari luar sebagaimana rkami kemukakandiatas t-aai.
D;qdi kal_au sekarang ada persimpang-siuran dalam pengangkutan
dilaut dan udara, maka persimpang-siuran itu berada dlugi didalam
idee-idee Bangsa Indonesia, jang dikongkritkan dalarn. einfja Sila itu.
Dilihat dari_sudut masa pendjelmaannja dan mempertahankannja,
maka golongan kami jang seketjil ini, jang termasuk- dalam susunan
alat-alat kekuasaan negara, dapat pula memastikan bahwa biikanlah
kami serkedar mempertahankannja karena ikut-ikutan sadja, melainkan
sebagaimana kead_aa_nnja dengan Angkatan Perang, sudah terang dens?n bukti-bukti bahwa kita mengikuti ,djedjak pemimpin-pemimpin
Potitik dan Pemerintahan diwaktu itu karena keinsafan atan perlunja
ada perubahan untuk kepentingan jang bersatiman.
kir-a sama halnja dengan Pegawai-pegawai pemerintah
:lainnja,
- gal ini-saja
baik mereka berada di Pamong piadja,- Kedjaksaan; Kehakiman dan Djawatan-djawatan vital lainnja. Singkatnja kita dahulunja
kaum tani, pekerdja, pegawai, pemirnpin-pemimpin agarna dan rakjat,
Angkatan Perang dan Polisi, bersama-sama mengerdjakan reyolusi itu
ialah karena keinsafan jang mendalam dan keinsafan jang murni
itu saja kira adalah diwaktu Proklamasi itulah.
Dan kalau kita lihat bagaimana menggeloranja semangat rakjat
dari segala lapisan dan golongan melaksanakan darma baktinja itu,
maka kita susah akan rmenoh.k kebenaran, bahwa Pantja Sila itu menang mempunjai bezieling, pada rakjat Indonesia, baik dilihat setjara
ideologis, religeus maupun sosial ekonornis.
Oleh sebab itulah Saudara Ketua, Fraksi kami sekarang menegaskan sekali lagi bahwa Pantja SiIa itu adalah sudah selajaknja untuk
dipertahankan didalam Undang-undang Dasar kita jang akan datang
nanti.
Kini mengenai unsur-unsurnja sendiri: Didalam tiap-tiap, perkembangan senantiasa ter,d"apat unsur-unsur lama dan unsur-unsur baru,
jang isi-mengisi satu sama lainnja. Dalam Pembukaan Undang-undang
Dasar Sementara tahun lg45 kita batja:
rr..,.1.... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia
ifu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, jang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, jang berkedaulatan rakjat dengan berdasar kepada:
Ke-T\rhanan Jang Maha Esa, Kemanusiaan jang adil dan beradab,
persatuan Indonesih dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan, serta dengan mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia."
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sesudah mampir d{am Konstitusi sementara tahun 1g4g dengan
bentuknja jang federatif itu tetapi tetap meletakkan pantja sila"seP1s"i {ryarqja, ryaka kita dapati undang-undang Dasar Sementara
tahun 1950 jang berbentuk Kesatuan dan-berdasarkan ragi:
,,?......... Pengakuan Ke-Tuhanan Jang Maha Esa,

'

Prikemanusiaan,
Kebangsaan,
Kerakjatan dan
Keadiian Sosial,

untuk _m_ewudju{kan rkebahagiaan, kesedjahteraan, perdamaian dan
kemerdekaan dalam masjarakat dan Negara Hukum Indonesia Merde.
ka jang berdaulat sempurna."
Didalam ketiga undang-undang Dasar sementara itu pantja sila
selalu didiadikan unsur pokok, seknlipun pengaruh-pengaruh dari
luar banjak sekali jang mengusahakan runtuhnja
Lebih-lebih lagi aslinja akan kita lihat didalam Piagam Djakarta,
jang berbunji:
,2..:. .. Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Kuasa dan dengan
didorongkan oleh keinginan luhur supala berkehidupan kebangsaan iang -bebas, maka Rakjat Indonesia dengan ini menjata[an
kemerdekaannja".
seJcali lagi ditegaska! disini saudara Ketua, bahwa ini terdjadi
dalam bulan Djuni tanggal 22,'djadr artinja sebelum diketahui dengan
njata bahwa Djepang akan menjerah tanpa sjarat.
. Memang kalau kita banding-bandingkan dari semua kata-kata diatas ada pe-r,bedaan dalam pemilihan kata-katanja, padahal intisari
iang dibawakan oleh semua kata-kata itu tidak taiir iaiatr filsafat jang
terkandung dalam ,,Lima Dasar" itulah.
Bahwa Pantja sila sudah mendapatkan udjian-udjian jang mahaberat itu kita sama mengetahuinja, baik jang ditantjaikan"olel pihak
Belanda sendiri maupun dari lingkungaL kifa sendiri sewaktu-vraktu.
Kini kita mengha_dapi kenjataan jang harus mendjadi alternatif
aglknja -didalam p_embentukan- konstilusi kita ini, jakiri kita menghadapi tigapokok aliran ialah: sosial-Ekonomi, Islam- dan pantja si6.
Kita sudah banjak me_ndengarkan pembahasan-pembahasan jang
mendalam dari segala sudut, baik dari pihak jang pro dan tontra
dari paham itu.
Kami disini_ sebenarnja tidaklah perlu lagi akan mengunjah
kembali alasan-alasan jang dikemukakan oleh beberapa pihak, karena hanja akan mendjemukan sadja. Akan tetapi ada-suatu hal jang
penting jang perlu 1."+t ketengahkan disini, jaitu soal-soal jang l-ang-umumnja
s_ung me_ngenai kedudukan pregawai-pegawai negeri pada
.
.
dan Angkatan Perang serta Kepolisian pada chuiusnj-a.
Sebelum hal ini kami landjutkan baiklah kami tegaskan disini,
bahwa kami bukanlah sekedar ikut-ikutan dalam pembitSaraan dari
4oggot" j-mg terhormat saudara suwirjo, melainkln kat-a-kata jang
akan
sampaikan ini adalah kata-kbta hati jang sebenar-benar-kt-iseluruh
pegawai jang diwaktu permuliari proklamasi itu
lja
{ari
berada dalam lubuk hati masing-masing. 108

Bahwa hal ini ada 'sadjalan dengan pikiran Saudara Suwirjo
jang terhormat adalah suatu kebetulan sadja, tetapi memang sudah
sama terpateri dalam hati sanubari pegawai-pegawai kita jang lama
hingga sekarang
Duduk perkaranja sebagai berikut:
Waktu Proklamasi didengung-dengungkan dan Republik kita
akan diwudjudkan maka pegawai-pegawai negeri diwaktu itu harus
mengadakan sumpah, bukanlah sumpah djabatan seperti jang kita
lakukan sekarang ini dengan teratur rapi tinggal dibatjakan sadja
lafaznja dihadapan pembesar jang mengambil sumpah, dihadiri oleh
seorang penghulu atau pemuka agama lainnja, akan tetapi adalah
kalau boleh saja sebut disini suatu sumpah nasional, jang tidak mengenal Iafaz, tidak kenal penghulu dihadapannja, melainkan dengan
setjara serentak beramai-ramai melafazkan kata-kata jang intisarinja,
setia pada Republik Indonesih 'dan bersumpah dihadapan Tuhan
Jang Maha Mengetahui, bahwa hanja Republik Indonesialah jang
akan didjundjung selama hajat dikandung badan.
Sumpah setia inilah jang menentukan siapa lawan dan siapa kawan
ikut menjelenggarakan pengoperan segala matjam alat kekuasaan
pemerintah dan kalau tidak sanggup mengikutinja maka mereka
itu menjeberang mendjadi pegawai-pegawai pihak lain.
Sumpah setia ini Saudara Ketua didengarkan oleh Tuhan, karena
bagi mereka itu ber,semi didalam dadanja masing.ylasing ,,Inna shalaati
wanusuki wamahjaaja wamamaati lilaahi Ra,bbil'aalamien." Tuntutan
kita itu adil dan berhasillah tegak'berdiri Negara Republik Indonesia,
biarpun isi-isinja belum sempurna. Namun demikian didalam tubuh
Repubtik Indonesia jang belum njata tjoraknja itu sudah terikat sumpah setia pada paham-paham dasar embryo Pantja Sila, baik didengarnja langsung ataupun tidak langsung melalui perasaan dan firasat
sendiri-sendiri.
Sekarang sumpah itu sudah lain tjoraknja, Pegawai Negeri mempunjai Laf.aznja sendiri, Tentara lain, Kepolisian, Kedjaksaan dan Kehakiman lain pu1a, alhasil menurut kebutuhan lingkungannja masingmasing. Djuga Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
kopinsi (D.P.R.D. Propinsi) dan atau Dewan Perwakilan Rakjat (D.
P.R.) jang telah seperti sekarang ini sudah disumpah menurut tjaranja masing-masing.
Urusan sumpah itu perkara jang lazim pada lahirnja, akan tetapi
bagi kami jang penting ialah apakah arti sumpah itu pada orang jang
nelakukannja. Menurut paham saja itu bukanlah suatu formaliteit biGa-

Djusteru kami lihat masih banjak sekali orang{rang Indonesia
itu jang bersumpah menurut aliran agamanja masing-masing dan unnr jang menjebabkan orang-orang itu sumpa,h menurut paham saja
iel*h adanja sila Pengakuan Ke-Tuhanan Jang Maha Esa dalam Pantia Sila kita.
Saja kira Saudara Ketua, apakah orang itu bersumpah menurut
rd-m, Katolik atau Protestan dan lain-lainnja lagi, maka jang kita
pcntingkan didalamnja ialah bahwa orang-orang jang bersangkuh mau menaklukkan dirinja pada sesuatu kekuatan gaib, jang tak
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dapat dibantah akan kehendaknja. Dan hal ini adalah typis Indonesia,
dus kedapatan diseluruh Indonesia, sesuai dengan kata-kata bahwa
orang Indonesia itu religieus. Sifat religieus ini tjukup akan djadi djaminan, bahwa negara kita tidak akan meluntjur kearah anti Tuhan

*""HH

akan bertanja siapakah jang terdahulu sekati
akan mentjegah supaja alat-alat kekuasaan negara seperti, Angkatan
Perang, Polisi, Hakim, Djaksa, pemerintah-pemerintah sedaerah-seda'
erah dJangan anti Tuhan, maka Fraksi kami akan mendahuluinja, sebab kami insaf akan bahaja kehantjuran-kehantjuran (catastrofe) jang
akan menimpa seluruh umat manusia Indonesia ini. Apakah djadinja
kalau Angkatan Perang, Polisi dan lain-lain Anggota djawatan kita
diatas bekerdja dan berlaku semata-mata menurut rasa pribadi dan
nafsunja sendiri, maka akan hilanglah segala matjam nilai-nilai kerochan-ian dan tempatnja bertanggun$-djawab diluar kekuasaan kedu'

t$rlit orrng

niaan.
Saudara Ketua bagi

kami sumpah hanjalah satu jaitu sumpah
kehadirat Tuhan Ilahi Robbi jang betul-betul chusus akan ditepati
dimana djugapun berada dan

ini

sudah ada djaminan dalam Pantja

Sila.

Merubah sumpah rnemang gampang sadja akan tetapi mengubah
itiqad waktu sumpah tidak mungkin. karena kita berhadapan, dengan
Tulan Jang Maha Esa. Dan puluhan ribu pegawai jang sudah mati
oleh sebab sumpah setia terhadap sesuatu itiqad kiranja patut mendjadi perhatian kebenarannja.
Djadi dilihat dari djurusan kedudukan keepegawaian, baik mereka itu dikerdjakan dalam Djawatan Sipil atau Ketenteraan, maka soal
formulering dalam Sila Ke-Tuhanan Jang Maha Esa itu dapatlah dipertjapai ,bahwa mereka itu benar-benar akan dapat mendjalankan
iugalnla seichlas-ichlasnja. Dan djumlah serta arti pegawai-pegawai
itu sangat besar Saudara Ketua, bukan oleh sebab sekarang sedang
ramai diperbintjangkan dalam soal kedudukannja dalam Peraturan
Gadji Pegawai Negeri, melainkan penting dalam soal kedudukannja
menghadapi masjarakat ramai.
Mereka jang mempunjai kekuasaan didalam kedudukannja sebagai pegawai (alat negara) hendaklah ada tempatnja takut, umpamanja
sendSata Angkatan Perang adalah untuk menghadapi musuh negara,
sendjata Polisi adalah untuk keamanan rnasjarakat jang sesungguhnja dan kekuasaan Kedjaksaan dan Kehakiman untuk memutusi sesuatu kehidupan orang seorang adalah penting kalau ada tempatnja
rasa takut. Dan takut pada Tuhannja, ialah menuruti apa jang diperinsa takut. Dan takut pada Tuhannja, ialah menuruti pa jang diperintahkan atau mendjauhi larangan jang disampaikan kepadanja.
Dan istitut Ke-Tuhanan Jang Maha Esa itulah menurut paham
kami formulering jang tjukup baik dalam persoalan ini mengingat
bahwa pegawai negeri tidak boleh hanja akan diambil dari satu

aliran agama sadja.
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soal-soal lainnja jakni berkeadian sosial, beprikemanusiaan,
haruslah ditjarikan sumbernja dari sila jang pertama itulah karena
tanpa sumber jalg M-aha.{jernih itu maka k-eaditan sosial dan prikemanusiaan itu akan bersifat keduniaan semata-mata. Saja sengadja
disini tidak lagi mengupas soal _Kebangsaan dan Kedaulatan t"ut ;it
karena sudah sama kita pahami akan kedudukannja dalam masjarakat
kita, _sehingga akan mendjemukan sadja nantinji.
mengenai kedudukan pantja sila terhadap Islam, ma- sekalang
ka
akan kutip_ _disini kata-kata saudara M. Natsir iendiri 'pada
-saja
malam- pe.ringatan Nuzulul-Qur'an tahun lgs4, jang dikemukakan sebagai berikut:
,,Perumusan_ Pantja sila adalah hasil musjawarah antara pemuka-p,emuka dan pemimpin-pemimpin pada suatu saat dan- taraf
perdp.qalgan Kemerdekaan kita tahun rg+s. saja pertjaja, bahwa didalam keadaan sedemikian, par? pemimpin dan perriuha-pe*
muda igls berku.mpul ltu jang sebahagian Gsarnia ioatarr Gragama Islam pastilah tidak akan membenarkan sesuatu perumus?n iang men-urut pandangan mereka njata-njata bertcntangan
dengan asas dan adjaran Islam.,'
s-e-tain.daripada itu dikatakannja djuga:,,Mud.ah-mudahan pantja
sila didalam perdjuangannja m.entjari isi semendjak dilandjdtkan sebagai perumusan lima tjita-kebadjikan kira-kira g talun
ilng lalu (12 tahun sekarang), tidak hendaknja diisi ditengah
Al qur,an, walhju
$qtl"-dengan -hat^-&a.l iaLg menetang adjaran
Ilahi dan Induk serba sila jang qudarr -mendjadi darah daging
bagi sebagian terbesar dari bangsa kita semendjak berabad-anio,l
_ Singkatnja menurut Saudara M. Natsir Pantja Sila dan Islam satu
dqngan lqryli" ,,tidak bertentang&n", tegasnja Saudara Ketua, dalam
tahun 1945 itu Saudara M. Natsir tidak menolak semata-mata adanja
faptja sila,,melainkan mengharapkannja supaja pantja Sila itu su,bur
dalam pangkuan Islam, Ibu dari serba sita'itu tadi.
Djuga ada kata-kata saudara M. Natsir jang menarik perhatian:
kita dan kebetulan djuga_p91ting untuk sekarang ini jaituj jang diutjapkannja,dihadapan,,Pakistan Institute of Inlernationai'afffirs,'
pada achir tahun 1952, jang bunjinja begini:
,,Pakistan is a Muslim country. so is my cou.ntry, Indonesia, but
though we recognize Islam to be the faith of the Indonesian
people, we have made an axp'ress mention of it in our cons,titution.
Nor we have exclu,de religion from our national life. Indonesia has
expressed its creed in the Pantja sila, or the Five principles,
which have been adopted as the spiritual, moral and ethicai
foundation of our nation and our state".
Djadi sekali lagi Saudara Ketua, kami tekankan pada intisari dari
kata-kata diatas, ialah bahwa Pantja Sita adalah nationale credo kita,
walaupun agama dari kebanjakan orang Indonesia itu adalah agama
_

Islam.

Utjapan ini patut_diperhatikan lebih-lebih karena diutjapkan waktu itu didalam suatu lr[egara Islam, jaitu pakistan, jang diivaktu itupun_.sedang mentjari formulering untuk Undang-unoang Dasarnja

sendiri.
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Djadi singkatnja kalau menilik kata-kata diatas tidaklah Saudara
M. Natsir menolak mentah-mentah ideologi Pantja Sila itu althans didalam tahun L952 dan tahun 1954.
Djadi Saudara Ketua, paham kami harus disesuaikan dengan keadaan dan demikian djugalah hendaknja Undang-undang Dasar kita
nanti, djanganlah kita terkungkung oleh ruangan-ruangan jang sempit
dimana kita akan terdjepit dan pertjektjokan akan timbul didalam suasana kesempitan. Ada lagi suatu suara jang menundjukkan kelapangan dada pemuka-pemuka Islam. Beginilah bunjinja kata Saudara Hasbullah Bakri:
,,Perumusan harus ditekankan kepada sedjauh mungkin meme*
nuhi keinginan bersama dalam kemerdekaan negara kita ini. Sampai
sekarang meskipun ketagasan ajat-aja,t dalam Undang-undang Dasar
Sementara oleh ,beberapa pihak belum ada, akan tetapi setjara konvensionil suda,h dapat adanja maal-maal kenegaraan Jang bertjorak
keinginan rakjat umum, baik bertjorak keagamaan ataupun bertjorak
adat-istiadat murni:
Achirnja kami mengira dinding minimum tempat bersandar bagi
segala pihak ialah Pantja 'Sila ini jang tudjuannja sesuai sekali dengan dasar Islam sendiri.
Hanja penegasan dalam ajat-ajat Konstitusi jang perlu ditambahkan lagi. Dan disinilah tempat kekuatan moril mereka jang mendjadi majoriteit untuk mengetengahkan idealnja wabillaahit Taufiq."
Demikian kata-kata Saudara Hasbuliah Bakri sebagai pandangannja sendiri tentang fungsi Pantja Sila dalam hubungannja dengan Islam.

Artikel ini kami anggap begitu rieel dan ditulis oleh seorang
jang beragama Islam, serta dapat membuat perbandingan-perban-

dingan jang benar-benar ,memperhitungkan Bhinneka di Indonesia
ini, sehingga dasar Pantja Sila dapat diterima oleh segala pihak. Jang
paling penting disini kami anggap suatu tamsil ibarat, bahwa dasar
Pantja Sila adalah ,,dinding minimum tempat bersandar, djuga bagi
kaum Muslimin, termasuk Kepolisian djuga didalamnja dan semua
pegawai Negeri jang merasa mengakui Tuhan diatas dunia ini."
Demikianlah Saudara Ketua, kita sampai pada kenjataan-kenjataan sebagai berikut:
1. Meskipun Pantja Sila telah menghadapi pelbagai udjian jang
berat-berat sampai sekarang dapat melampaui segala udjian itu

2.
3.
4.
LLz

dengan selamat.
Pantja Sila bukanlah suatu rangkuman kata-kata jang tidak berfaedah, melainkan dia sudah mendjai pendorong kearah mentjapai suatu tjita-tjita jang sutji murni.
Setjara historis (biarpun baru pendek umurnja, namun tidak kurang hebat penjerangan-penjerangan terhadap padanja) njatalah
nanti bahwa sekalipun tubuh Konstitusi dapat berubah-ubah,
tetapi alas dasarnja tempat tubuh atau rangka itu berdiri tetap
tahan udji.
Melihat aliran-aliran paham jang dewasa ini berkembang di Indonesia serta memperhatikan utjapan-utjapan dari para pemimpin

dan pemuka pada_ dasarnja didalam hati ketjilnja tidak menentang terhadap pada pantja Sila.
saudara Ketga, sebagai seorang Islam, jang akan mempertahankan kehormatan Islam dengan segala djalan jaig disahkan^ oleh ketentuan-ketentuan dalam rslam, kami ingin -se[ali melihat bahwa
selu.ruh Bangsa Indonesia itu memeluk agama Islam, ingin sekali lagi
melihat kebesaran-kebesaran Cordova d.an Islam Abasijah] atau s"tiOattidaknja kalaupu-n .dj-u,mta! itu hanja B0 atau gTvo inaica hendaknja
orang-orang itu betul;betuf pelgerdjakan perintah dan larangan islam.-Akan tetapi apa'hendak diliata, sudah mendjadi kenjatafri bahwa di Indonesiaini harus ada djuga penduduknja j"ng beiagima tain
dari Islam, atau kalaupun dia men-gaku Islam mdsid ha"rus pu"ri ailagibagi daiam Islam Abangan atau Islam Mutihan, sedangt<in ada priia
jang tersunatnj-a sadja jang dilakukan setjara Islarn, i<awin aifriOapan Penghqlu dan kemudian meninggalnji dimakamkan dengan ditqlqil majit setjara Istam,-sedairgkan pada waktu ilereka
latjg{p
hidup tidak dapat dilihat mereka itu -menegakkan

itl
Islam.

kehormatan

Inilah kenjataan jang pahit jang harus kita lihat dan alami sebagai orang-orang rslam. Dan saja merasa sedih melihat ini. Akan tetapi
apakah harus kita_ persalahkan pada pqmuka-pemuka Islam jang sekarang,ini? Itu tidak mungkin dan tidak adil-pula.
!eb_ab, makan-ja djadi. leglni adalah karena sedjarah dan kedjapolitis, sosiologis dan ekonomis jrttd harus dihaddpi
*."-tu9iadian
oleh Islam sendiri didalam sedjarahnja di Indonesia ini ttisini. Saja
sampaikan sebesar-besar hormat pada pemuka-pemuka Islam j"rig
menjebarkannja pad-a- abad-abad jang lalu, jang -tentu akan t<etjewi
melihat bahwa sesudah sekian ratus tahun k-eadaan agama jang linawanja baru sekian sadja mutunja.
saudara 4o!gr, keadaan atlalah lain dari jang diingin.kan,singkatnja
sebagaimana kerapkali kedjadian dalam kita m-englsahaLan
tertjapainjh _sesuatu tjita-tjita jang linggi murni. sekali lagi-jang saja
katakan adalah agama kita Islam di Indonesia sekarang.
oleh sebab itu saja
menerima kenjataan jang tidak dapat
di-mungkiri sekarang ini-harus
dan resultante dafi seluruh-perdjuangan
Islam selama ini baru sekianlah dan haruslah saja mendudu,likan segala persoalan ke-Islaman menurut kenjataan ini.
Dan dalam soal p_enjusunan Dasar Negara kita sekarang bidjaksanalah kiranja kalau kita menjesuaikan diri dalam tingkatan kemadjuan Islam sekarang_ ini. Dalam pada itu saja tidak alian menjerah
begini sadja dan tidak akan bertekuk-tutut dalam kelandjutan tjitatjita untuk meluaskan Sji'ar Islam kesegala pendjuru dan untuh ini
menurut paha'm saja Saudara Ketua, dapailah-didjamin kemungkinan-

nja {e1gan kedudukan sila pertama dalam pantja sila. oleti sebab
itulah lajqk klr_anja kalau kami menjetudjui pantji sita sebagai Dasar
\egara kita. Mengingat hal-hal diatas, maka dapatlah kami-menarik
kesimpulan, bahwa ,,Pantja sila dapat dan patuf dipertahankan sebagai wadah idee collectief dari seluruh Bangsa Indonesia".
selaga! golpngan fraksi iang mengikatkan diri djuga dalam
Front Pembela Proklamasi 194b, maka disini sekali lagi-a[an kami
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tegaskan, bahwa semangat jang dikandung dan ditjetuskan dalam
su,asana 17 Agustus tahun 1945 benar-benar patut dipertahankan
dan dipelihara sedjauh-djauhnja. Karena sesuai dengan kata-kata jang
sudah banjak dikeluarkan, suasana diwaktu itu adalah jang sebaikbaiknja, sebersih-bersihnja, semua orang tulus-ichlas rela berkorban
djiwa-raganja, untuk kepentingan nusa dan bangsa.
Oleh sebab itulah salah satu idee jang dirasakan oleh orang-orang
jang sedang menjelenggarakannja diwaktu itu,'jaitu idee Pantja Sila, kami anggap adalah suatu idee jang tersutji dalam prakteknja
di Indorlesia ini, sehingga patut dipertahankan. Bahwa kami tidak
berdiri sendiri dalam hal ini njatalah daripada kata-kata Saudara
M. Natsir diatas tadi.
Djadi anak kandung dari Proklamasi kita, jang dirasakan oleh
orang-orang Indonesia diwaktu itu, adalah anak jang sutji bukan sadja bagi orang jang beragama bahkan djuga bagi orang-orang jang
tidak mempertjajai pada Tuhan Jang Maha Esa.
Saudara Ketua, apabila sekarang ini masih banjak hal-hal jang
mengetjewakan dibawah nauangan Undang-undang Dasar Sementara
jang bersendikan Pantja Sila, maka menurut hemat kami bukanlah
terletak kesalahannja itu pada dasar, melainkan harus kita tjari di
dalam tubuh kita masing:masirg jang masih mempunjai kekurangankekurangan sebagai manusia pelaksananja.
Pelaksana Undang-undang Dasar itu bukanlah semata-mata pegawai-pegawai Negeri, Angkatan Perang dan Polisi, melainkan sebahagian terbesar ialah anak-anak Indonesia sendiri jang biarpun pada
trmumnja tidak mempunjai kedudukan didalam Pemerintahan'manapun djuga, akan tetapi ikut membentuk dan menjuburkan menurut
tingkat kemadjuan dan lingkungannja sendiri-sendiri.
Untuk itu kita mempunjai kepertjajan penuh bahwa kita dapat
rnenjelesaikan satu demi satu, karena:
a. "B*gs" Indonesia itu hidupnja berdasarkan asas kekeluargaan,
dus tidak individualistis seperti jang kami kemukakan dinegaranegara diatas tadi.
b. Masjarakat Indonesia terutama sekali didesa-desa masih berdiri
diatas dasar adat gemeenschappen jang telah mempunjai benihbenih demokrasi a la Indonesia jang kerapkali disebut semangat

c.
d.

gotong-rojong.

Sifat-sifat jang menginginkan untuk adanja harmoni, suka berusaha mentjotjokkan sesuatu, atau menjesuaikan diri, djuga da*
lam acculturatie dari berbagai kehidupan kebudajaan.
Bermatjam-matjam agama dan kehidupan kerochanian dapat didup berdampingan tanpa melenjapkan sifat-sifat dan adat asli
masing-masing. Dan kalau orang-orang diluar negeri baru pada
achir-achir ini menjebut-njebut toleransi, maka kita sudah mem*
praktekkannja berabad-abad.
Sebagai kesimpulan:
Pantja Sila dengan urut-urutannja seperti sekarang jakni:
Pengakuan pada Ke-Tuhanan Jang Maha Esa
Prikemanusiaan
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Kebangsaan jang bulat
Keadilan Sosial,

Kerakjatan
Keadilan Sosial,

wadjib dan dapat dipertahankan, karena:

1.. sesuai dengan struktur
-jang asri serta spirit masjarakat Indonesia jang ber.bhinnelia
titapi ika.
2. Telah dapat mengatasi udjian-udjian,
3. Dapa! mendjadi faktor integrasi,- mempererat seluruh natie,
menebalkan semanglt soliri-aritdit dan mempersatukan pi:
,
kiran serta kehendak
bersama.
Sekian, terima kasih
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ketua: saudara-saudara, rapat malam ini ditunda sampai besok
pagi djam 09.00.
sebelum saja_lupa, saja umumkan bahwa hari senin akan diadakan rapat mulai djaii'tt.b-o prgi.
(Rapat ditutup djam 24.50)
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Raden Umar Anggadiredja, Nur Sutan Iskandar, Sawiruddin gelar Sutan Malano, Sjamsulhadi Kastari, R. Hadji Doeldjamil Adimihardja,
Sutan Mochammad Jusuf Samah, R. Usman Ismail, Hadi Sosrodanukusumo, Usman Mufti Widjaja, Soepardi, 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,
Mamiq Djamita al. Lalu Abdullah, R. fskandar, H. Andi Kasim, Rd.
Apandi Wiradiputra, Ds. J.B. Kawet, Mohamad Ahjar, fr Tjoa Teng
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Kie, wikana, Achmad Djoedjoe, sahamad sudjono, soelaeman Effendi, Ds. E. Uktolseja, M. Ng. Moh. Hamzah, Estefanus Kandou, H.
Abdulhafid bin Hadji Soelaiman, Ali Kamaruddin Abdulmutalib,,Ab,
dulwahab rurcham, o.N. Pakaja, Raden Male wiranatakusumah, Gulmat siregar, suxmantojo, R. soendoro Hadinoto, Rustama Ikrat, Moh.
Fatchan, Hadji Masjkoer, Hadji Abdulkabir, Moh. Achijad chalimi,
Mohd Ma'sum Jusuf, Dachlan Loekman, sjeh Abdultah Afifuddin, Bey
Arifin, Abdul Mu'in utsman bin Abdul Mu'in, Jahja Jacoeb, Ismaii
Nongko, Dokter Koesnadi, Hendra Gunawan, Otong Hulaemi, Raden
Moeljono Moeljopranoto, Kasimun, M. Tahir Abubakar, K.R.T. prakosodiningrat, H. Moh sadad sisiwowidjojo, Aminuddin Muchtis, Amir,
Basuki Resbbowo, Dr J.F: Mohede, R. Achmad Padmakoesoema, Mochammad rauchid, Abdurachman said, Hidajatdjati, R. oemarsaid,
Raden sadono Dirbjowirojo, Mr Djaidin Purba, Mr Djamaluddin Gelar
Dt. Singo Mangkuto, Nj. Moedjio Moedjiati.
Ketua: saudara-saudara, rapat saja buka clan akan dimulai dengan pembitjaraan Saudara Rustama lkrat. Saja persilakan Saudara
Rustama Ikrat jang terhormat.
Rustama lkrat: Saudara Ketua, setelah saja mempeladjari laporan Panitia Pelapor Panitia Persiapan Konstitusi serta Pelapor Komisi I lengkap dengan lampiran-lampirannja mengenai ,,Dasar Negara",
saja ingin mengemukakan pendapat seperti berikut:
Menurut hemat saja kita bersama sekarang berkumpul dan bermusjawarat itu, ialah untuk memberi bentuk (vorm) jang lebih konkrit kepada kesadaran rakjat jang sudah berdjuang dan berkorban
untuk mendirikan satu lrlegara Republik Indonesia jang merdeka dan
berdaulat, dalam negara mana segenap rakjat akan hidup aman-sentosa, makmur-sedjahtera, bebas daripada penindasan dan ketakutan,
serta adanja djaminan hukum jang adil dengan tidak membedakan
antara satu dengan jang lainnja sesuai dengan tudjuan Revolusi 1?
Agustus tahun L945.
untuk dapat terwudjudnja apa jang diidam-idamkan oleh rakjat
banjak itu, kita sekalian Anggota-anggota Konstituante jang terrhorrnqt, jqng telah terpilih dan oleh sebab itu menurut hukum mendjadi
..wakil Rakjat" jang sah jang dipertjajakan membangun perumahan
negara, sejogianja meletakkan dasar pokok atas kemauan dan kepentingan massa rakjat setjara mutlak tidak atas dasar lainnja lagi. Kita
bersama-sama harus mempeladjari dan memperhatikan sungguh-sungguh segala sifat-sifat hidup jang ada dalam masjarakat Indonesi,a dengan tidak memperbedakan kejakinan politik atau keagamaan dari
sebagian ?tau_ golongan tertentu daripada rakjat, seperti menurut
sumpah (djandji):
bahwa saja akan berusahf dengan sekumemadjukan
at tenaga
'kesedjahteraan Republik Indonesia dan bahwa saja akan setia kepada Nusa dan Bangsa".
Hampir seluruh Rakjat Indonesia dalam pemilihan umum untuk
-\nggota-anggota Konstituante jang lalu sudah rnempergunakan haknja
,iengan sebaik-baiknja, sehingga dengan hasil jang ditjapainja tersusunlah keanggotaan Konstituante seperti sekarang ini.
L19

Undang'undang Dasar Sementara 1950 pasal 35.. dengan tegas
mengakui: ,,Kemauan Rakjat adalah dasar kekuasaan pengusaha; ..."
jang sedjalan dengan maksud pasal 18 jang berbunji: ,,Setiap orang
bethak atas kebebasan agama, keinsafan bathin dan pikiran".
Dari itu menurut hemat saja setjara konstitusionil tidak dapat
{ipertanggung'djawabkan, apabila diantara kita ada jang berkehbndalc untuk tidak menerima kemauan dari sebahagian, rneski seketjil
djuapun dari rakjat atuiu dengan kata lain, tidaklah konstitusionil
apabila kita memaksakan kemauan kita dengan tidak memperhatikan
keinginan dan kepentingan sebahagian, meski seketjil djugapun dari
rakjat.
Dalam pikiran saja Saudara Ketua, tentu Madjelis Konstituante
sekarang ini akan menampung dan merealisasi semua tjita-tjita politik, keinsafan bathin tlan pikiran dari segenap Rakjat Indonesia
untuk dipergunakan sebagai fundasi dari perumahan negara kita.
Oleh sebab itu saja berpendapat, bahwa jang akan dibuat bahan ,,Dasar Negara" sekali-kali haruslah tidak bersifat ,,monisme",
atau,menurut istilah Anggota jang terhormat saudara Soetisna sendjaja ,,Sila-tunggal"; dalam bentuk atau tjorak apapun. Akan tetapi
jang harus dipergunakan ,,Dasar Negara" itu, ialah suatu paduan jang
harmonis dari seluruh tjita-tjita dan kejakinan meliputi kebendaan
dan kedjiwaan, sehingga terfjiptatah safu falsafah kbnegaraan jang
mentjerminkan sifat hidup Indonesia
untuk datang kepada ,,Dasar" itu dengan segala keichlasan dan
kesadaran kita harus mendjauhkan diri daripada sentimen dan fanatisme, qenguatkan sifat-sifat toleransi serta melakukan pengabdian
kepada kehendak dan kepentingan rakjat banjak dan beisaria-sama
mengolahnja setja'r-a demokratis, sehingga jang seketjil djuapun
memperoleh perhatian jang lajak.
Pprg"l _tjara demikian maka sifat asli Indonesia, jaitu: ,,Musjawarah" unfuk mentjapai,,kata'sepakat" dapat diusahakan terlaksarianja, dengan tidak perlu lagi mempergunakan sistim demokrasi Barat seperti: ,,Berunding dengan dasar suara terbanjak mutlak',.
sistim mgsjayqrah menurut sifat asli Indonesia mempunjai dasar mau memberi dan mau menerima serta mendjauhkan diii dari
politik adu-kekuatan. Oleh sebab itu sistim demokrasi asli Indonesia
tidak mengenal sistim kepentingan individu atau golongan, namun
suatu kesedaran jqng tulus ichlas meleburkan kepentingan,kepentingdalam masjarakat jang lebih besar, jang masj-arakat itupun
?I|lja
tidak akan berbuat mengetjilkan, arti dan kedudukan in-dividu, sehingga tertjip'talah setjara otomatis kerdja-sama jang harmonis diantaia
anggota ,masjarakat, jang ke,mudian dinamakan ,,masjarakat gotongrojong" itu.

9.qq perlrmahan negara, dan memberi bangun jang lebih kdnkrit
lagi kepada tudjuan Revolusi tanggal 1? Agustus tahun Lg4.b, jang
bersembojan: ,:1. Kemerdekaan, 2. Kesama-rataan, B. KerukurianT

itu djuga Dewan Konstituante benar-benar mempertahankan dan tetap memelihara hidupnja ,,Hakhak Asasi Kebebasan Manusia", jang-dalam hal ini perterrinliinlah

trrersaudaraan. Dan dengan djalan
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saJa mengemukakan sebuah
\gtipan leldjemahan dari guntingan
pidato penobatan Thomas Jefferion
tahuh isbi; ;;;;d;-'Ba[ak
Demokrasi Amerika jang diantara lain berbunji seperti-teri-1ut, .... Keadilan jang.sama dan pasti bagi setiap manusia; biarpun. apa kedudukannja,.-agamanja atau paham politik jang dianutnja, dasar inilah j*6 membbntuk
s'usunan" giiang.
gemilang j?ng telah bedan-gsung dari dulu dan sekarang -*asi-tr
memberi pimpinan pada kila,'. Atas dasar kesemua itu teranglah bahwa paham ,,moRisme', dalam bentuk dan tjorak
.apapun tidtk dapat dipirgunat in selagai
sar pokok dari perumahan'negara
jang-demokrats. -'c oisaudara Ketua, saja memilih pantja slla untuk ,,Dasar Negara,,
-*en,
9-.Tgrn kesadaran.perhitungaq dan peitimbangan, seietah ta3,
menarik kesimpulan dari kehiiiupan potiTit< Oan feagarfiaan
oi
fiolt
e
kalangan rakjat Indonesia.
Seperti lita bersama maklum, bidang Konstituante itu tidak ter.
batas pada_ dln{_ing;dinding tembok sekeliling kita, akan tetapi meliputi seluruh wilajah Negara Republik Indonesia, bahkan seluruh dunia dalam hal kita harus mengambit peladjaran dan perbandingan
seperlunja.

Kita bersamapu! maklum pula, bahwa Negara Indonesia" jang
terdiri atas ratus._an, bahkan ribuan pulau-puhu dan kepulauan-kepu-lauan besar ketjil j*g .beltebaran itu mempunjai pendirduknja jans
beraneka-ragam _ad-at-istiadatnja, kepertjaan -agamaija demikii" puti
kejakinan politik jang dianutnja.
Hal sedemikian itu mudah dimengerti, djusteru telah berabad4?d lamanja Indonesia menarik perhitian'drinia dan letak daerah
dalam persimpangan djalan antara kelirna-lima benua.
Dapatlah kiranja dipastikan, bahwa akibat dari perhubungan dan
Pefgaulan selama itu dengan bangsa-bangsa lain amat banjalipengir;

phnia atas hidup kemasjarakatan, kebudajaan dan pandangan-hidup
_kenegaraan dialtara rakjat kita. Demikian pula pendidikln dalam
lapangan kerochanian dan keduniawian Aaii Uangsa-bangsa Barat
mgmpgngaruhi tj-ry berpikir
-diantara kita dalam irenjusiln masja-

rakat Indonesia dalam segala lapangan penghidupan, jang harus madju setaraf dengan bangsa-bangsa lain. Namun disamping itu lidak dapat dipungkiri pula, bahwa sifatsifat kepri-badian bangsa tidak kehilangan harmo?rinli dalam ling.
knngan kehiduqan kekeluargaan bangsar jang besar, dalam halmanla
unsur-unsur kedaerahan memberikan daja-hidup bagi perkembangan
kebudajaa_n
-menudju kearah ,,satu bangsa jaris bdsai", ,,Bhinneka
Tunggal fka".
Maka dari itu nasib kehidupan kenegaraan dan kebangsaan Indonesia untuk waktu jang akan-datang sebahagian besar a[an bergantgng kepada hasil pekerdjaan Dewan Konsfituante sekarang.
Marilah kita_menindjau sedjenak susunan keanggotaan Konititurytc- sek_arang: Kita berasal dari seluruh pelosok dl-erah di Indonesia, kejakinan politik kita berlainan, keperljajaan agamapun berlainan pula.
Lzr

Dari itu djikalau saja bertanja: ,,Dapatkah kita menerima suatu
,,Sila Tunggal", misalnja Islam setjara mutlak?" Sebahagian kawan-kawan jang mendukung Islam tentu mengatakan: ,,Ja!" Namun sebahagian besar lainnja tentu: ,,Tidak!".
Menurut hemat saja .disamping ,,rSila Tunggal", djikalau toh itu
diterima sebagai ,,Dasar Negara", tentu tidak akan diperkenankan
ada sila-sila lainnja lagi. Djikalau toh ada tentu bukan disamping
jang sederadjat, namun dibawahnja; sehingga tidak ada lagi demokrasi penuh, terlebih suatu musjawarah atas hak jang sama diantara jang berkepentingan, apabila berlainan kejakinannja.
Salah satu gedjala dari ,,Sila Tunggal" jang tidak sehat, telah
diketengahkan oleh Anggota jang terhormat Saudara Atmodarminto,
jang sepandjang pendapat beliau menurut sedjarah, bahwa Negara
Islam di Indonesia (Djawa) pada abad ke-XVI itu telah melakukan
pembunuhan terhadap rakjat dan pemimpin Islam sendiri jang berlainan pendapatnja.
. Dari keterangan Saudara Atmodarminto jang terhormat itu su.
dah tjukup djelas bahwa kepada pemeluk agama Islam oleh Radja
Madjapahit sudah diberikan suatu daerah otonoom untuk setjara leluasa dapat mengurus kepentingannja sendiri.
Saudara Ketua, saja tidak akan menjangkal bahwa dalam sedjarah kenegaraan banjak timbul pemberontakan untuk menumbangkan
kekuasaan negara tertentu dan kemudian mendirikan jang baru sebagai penggantinja. Demikian pula halnja dengan Pemerintah Islam
di Demak itu jang semula atas pemberian Radja Madjapahit mempunjai suatu daerah otonoom; tetapi kemudian menjatakan diri sebagai
Negara Islam jang berdaulat terlepas dari Keradjaan Madjapahit dalam pemberontakan menumbangkan kekuasaannja. Saja akui bahwa
menurut hukum demokrasi adalah benar pemberontakan itu, djikalau

Madjapahit ketika.itu melakukan pemerintahan sewenang-wenang

terhadap rakjatnja. sebab menurut hukum demokrasi diakui hak rakjat untuk berpikir setjara bebas, mengeluarkan pendapat, berdemonstrasi, sampai melakukan pemberontakan sekalipun terhadap
sesuatu pemerintah jang melakukan tirani atas rakjatnja.
Akan tetapi dengan terdjadinja penghukuman mati setjara kedjam oleh ,,pemuka-pemuka Is1am" sendiri ketika itu, pemliunuhan
setjara besar-besaran atas rakjat jang tidak berdosa, jang hanja dipersalahkan tidak memeluk agama Islam, sehingga akibat dari itu
sekarang masih terasing sebahagian rakjat kita dipegunungan Tengger dan Tjibeo; saja tetap berpendirian bahwa tindakan sedemikian
itu berada diluar bidang jang tidak bisa dibenarkan oleh hukum demokrasi. Bahkan perbuatan itu adalah gedjala-gedjala fanatisme jang
berbahaja jang terdjadi dalam negara jang berdasarkan ,,Sila Tunggal"Kiranja i,dentik sekatri dengan apa jang dina'makan Negara Is,
lam Indonesia dengan Darul Islam serta Tentara Islam Indone,sia jang
sekarang ini sedang meradjalela dibawah pimpinan Kartosuwirjo jang
masjarakat Indonesia telah menghukumnja sebagai tindakan a-nasional dan a-sosial.
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Perbedaannja hanjalah: Pernerintah Islam Demak berhasil me.
numbangkan Madjapahit, tetapi Darul Islam/Tentara Islam Indonesia tidak berhasil menumbangkan Republik Indonesia
Dari itu Saudara Ketua, saja tidak dapat memahami apa jang
dikemukakan oleh Anggota jang terhormat Nj. H. Sjamsiian ebbas,
bahwa ldanja gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indoneiia jang anasional dan a-sosial itu, karena Republik Indonesia berdasarkan
Pantja Sila.
Dalam hal ini saja bertanja kepada diri saja sendiri: ,,Apakah maksud beliau itu membenarkan tindakan pengatjauan Darul Islam dan
Tentara Islam Indonesia jang member6nta* ierhadap Pemerintahan
Republik Indonesia jang sah, kepada Pemerintahan mana beliau sebagai Anggota Konstituante dan'sebagai lVakil rakjat telah bersumpah setia? Ataukah Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia itu
memang telah direntjanakan dan diorganisir sedemikian rupa sebagai
alat politik anti Pantja Sila jang melakukan intimidasi dan tekanan
kekuatan sendjata untuk meniadakan Republik Indonesia jang berdasarkan Pantja Sila, sehingga adanja understanding antara tenaga
kekuatan sendjata dan gerakan politik jang sah dan legal menurut
hukum demokrasi jang mendjadi dasar Republik Indonesia ?" Mengenai hal ini beliaulah jang mengetahuinja.
Dengan menundjuk kepada apa jang telah diketengahkan oleh
Anggota jang terhormat Saudara Atmodarminto itu, tidaklah sekalikali saja akan menjamakan Islam dalam perkembangannja jang tidak
demokratis pada abad ke.XVI, dengan Islam pada abad ke-XX jang
saja jakin djauh lebih madju.
Namun saja masih meragukan tentang akan adanja hak persamaan dalam negara jang berdasarkan Islam diantara rakjat jang memeluk agama Islam dan jang tidak dalam kehidupan kenegaraan, sehingga ada jang menurun daradjatnja sebagai warga-negara biasa
kepada kedudukan jang lebih rendah.
Dalam hal ini saja akan mengemukakan putusan Kongres Alim
Ulama di Medan tanggal 11 April tahun 1953 jang dihadliri oleh lebih kurang 520 perutusan dari daerah-daerah jang diantara lain menetapkan seperti berikut:
Kedaulatan dan Kekuasaan:

Kedaulatan sepenuhnja adalah kepunjaan Allah dan kekuasaan
untuk,mengatur Negara Indonesia dilaksanakan oleh rakjat Indonesia
selaku Amanat Allah dengan musjawarat dalam batas-batas hukum
fslam untuk kebahagiaan umat manusia lahir bathin.
Dasar Negara: Dasar hukum negara adalah Al Qur'an dan Al

Hadits.

Kepala Negara: Ialah seorang warga-negara Muslimin. Dan KepaIa Negara,memegang pemerintahan dan bertanggung-djawab pada rak-

iat.

Dengan ini teranglah Saudara Ketua, bahwa jang dikehendaki
dengan Negara jang berdasarkan Islam itu tidak memberikan kemungkinan, kepada warga-negara lain jang tidak memeluk agama Is-
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lam untuk memeg:aqg-d-Sabqtan Kepara Negara, sekalipun dia
iJu tjukup ljqkap. Drlini. ti-{qti ada pengatuan fraf.-irng ,rilr. ---,1.,
Dalam pada itu kiranja qbja _dapat menaiik i<esimpulan,'baliwa
-demokrasi
menurut putusan teisebul diatas itu ada latas-nitas tertentu bagi mereka j-rng memeluk agama Islam dan jang iiorri. war_
ga-n€gara
Jlng tidak memeluk aga,ma Islam dapat" oiia;ar be"nnugiawaryh dalam batas-bataC rrut<um Islam, atau dapatfitr "f.iranlr gja artikan bahwa
itu pasti pada lidang-uioing-persopela-ksanaan Tysjpw?rahnja_
tehnistio-at
mgngeirai aasar-dirri [L'r.ok kei_ang
-afg
kenegaraan,
sebab
mereka tidali boleh memegang aJilrt"n
l$dupan
Kepala Pemerintahan.
. Lain da{inada itu saudara Ketua,-Kongres Alim ulama jang,baru-baru ini dilakukan di palembang diantira lain--m.rrjrtrd; kafir
pula. terhadap warga-ne-gara_ Indon6sia jang berkejakffi;=dA" Komun5Te atau jang sesifat dengan itu.
Bilamana gaja menarik keiiqpulan tentang perbandingan, ma_
ka teranglah bahwa m,akn?,,Demofrasi" dan,,tt[ur'.; r*ita-rr;?Lnurut
paha_n1 Islam dp Pantja Sila itu seperti berikut:
Menurut sistim Negara Islam, -demokrasi itu iarah:
' a. lvarga--Ne_gara_Indonesia jang beragama Islam, berhak untuk
memilih _dan dipilih untuk mendjidi Kepala Negara.
b. warga Negqa
jang tidak beralama Isiim, berhak
i untuk memilih, Indonesia
tapi tidak berhak untuk dlpilih mendladi Kepala Negara.
; Menurut fahtja Sila, demokrasi itu ialah:
semua wargi-Negara Indonesia baik jang beragama Islam, maupln jan_g_ tiddk, berhak untuk memilih dan oipitih-untuk mendjadi
Kepala Negara.
:

dilakukan diantara WqlEa Negara Indohesia, terketjuali kiuni-ko*unis atau jang sesifat dengan itu dalam bata-batas hukum Islam.
Menurut Pantja s_ila musjawarah itu, ialah: Musjawarah dilakukan diantara semua warga Negara Indonesia setjari bebas dengan
tiada: pengetjualian.
Kesimpulannja ialah: Menurut ketentuan jang berlaku dalam Neg3r? jan-g beld,asar Islam menurut putusan Konlres Au; uiima di
Medan dan Palembang .tersebut tadli, untuk meidjadi seorrng w"rga-negara ja-19 mempunjai hak-penuh (hak memilih han dipilih)iraruslah atau wadjiblah ,,seorang jfng b-eragama Islam dan bukatt reorattg
Komunis atau jang sama sifatnla denlan itu',.
Dalam hal ini tentu dipergunakan- pe_raturan hukum jang mengikat b$i setiap warga-negara jang tiriak beragama Isdm ?an
seorang
atgu.-jang sama- tifatnja dengari itu, dengan--Sanksi
-Komunis
pentjabutan hak .dipilih serta dalam permuJla*rrrirnpui- - oinatasi
menurut hukum jang telah ditentukan irula.
Maka dari itu saja kiTa tidak akan aha kebebasan lagi, karena adanja peratgr?n tersebut diatas itu pada hakekatnj; ;ua;ii *ur"prtr"
paksa.an, baik dalanq laplngan keagamaan, maupun politik
oan losiar.
Atas dasar perbandingan terJebut iiu saji neipenaapai- pantja
Sila mengakui hak semua warga-negara setjari lebili oem^otraiis de124

ngan tidak membedakan kejakinan politik ataupun keagamaan, asal
sadja semuanja itu melakukan kewadjibannja menurut ketentuan peraturan-peraturan jang berlaku dalam: rtegaranja.
Demikian piila,dalam permusjawaratan atas dasar pokok, ialah
4elgl4 segala kesadaran,dan pertimbangan meleburkan kepentingan
individu atau golongan dalam masjarakat jang besar setjara tulus.
ichlas. Dan masjarakat itu sendiri akan rnemirnpin dan mendjamin arti
dan kedudukan setiap golongan ataupun individu sekalipun sebagai
subjek dalam mewudjudkan kerdjasama jang harmonis setjara gotong-rojong. Masjarakat sematjarn ini pulalah jang menurut hemat
saja jang dapat mewudjudkan hak milik sebagai fungsi sosial, sebab
pikehidupan masjarakat itu sendiri telah bersih dari sifat-sifat fanatisme, individualisme, golonganisrne dan liberalisme. Punpula masjarakat gotong-rojong tidak akan,menimbulkan anarchisme, sebab semua'anggota masjarakat itu berbuat daq berlaku diatas dasar kep.Bntingan jang sama, jang telah terlebih dulu diatur dan ditentukan,ber
sama jang-tidak'bertentangan dengan pandangan hidup masing-masing untuk melaksanakan keadilan, kemakmuran, persamaan hak hidup sebagai manusia merdeka, baik lahir maupun bathin.
Dengan pengertian itu saja-jakin bahwa Pantja Sila lebih, berurat-berakar setjara mendalam pada setiap dada rakjat Indonesia,
bahkaii akan terus berkembang sesuai dengan kemadjuan:setiap masa dan djaman. Dari i;tu saja berani' menjatakan, bahwa Pantja Sila
itu bersumber kepada djiwa rakjat jang tjinta kepada sifat dan kei
pribadiannja, jang tjinta kepada kemerdekaan nusa dan bangsanja
atas dasar hak persamaan untuk mewudjudkan perdamaian jang aba'
di dan keadilan sosial didunia, seperti dinjatakan dalam Pembukaan
Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia tanggal L7 Agustus tatrun 1945.
- Dari itu 'sepertii kawafi-kawan lain jang telah berlitjala lebih
dulu daripada saja, sajapun berpendapat bahwa Pantja Sila itu tidak
ditjiptakan oleh Bung Karno.
Bung Karno hanja sekedar mengkonstatir !eqt-1nq adanja pelba'
gai kejaliinan potitil< dan keagamaan ditanah air kitq_i"ttg beranekaiarna- tjorak dan ragamnja. Namun meskipun demikian pada soalsoal jan! chas Indonesia, s-emua kejakinan politik 'dan kea-gamaan itu
memirurijai sifat-sifat jang ,,tunggal" dalam pandangan -hidup_ keduniawian han kerochanian Bangsa Indonesia, sehingga lahirlah_5 buah
ketunggalan dengan perpaduannja iang dincmakq! Pantja..Sila itu.
Saja d'juga pertjaja Saudara Ketua, bahwa -Bqtg Karno setjara beranlsur-angsur, s-etiitit demi sedikit mengetahui dan m-en-gerti tentang
adinja sili-sila jang tersusun dalam Pantjl-Slla itu, sebab sepandjang
sedjarah didunia ini jang saja ketahui, tidak ada seorang- {lugapun
j"r! sekaligus mengeta'trui dalam _segala persoalan, terlebih dalam
lerioalan'pbtitik, kemasjarakatal dan kenegaraan jang'harus sedjalan dengan falsafah hidup kerakjatan.
Untuk mengetahui hal itu, kita logis harus beladjar banjak dan
ba'ik&aik dari guru-guru. tertentu, teruta'ma dari rakjat sendiri. Dan
dalam hal pengetahuan itu, kita dapat menerima'dan mengertinja setjara berangsur.angsur sebahagian demi sebahagian; sama halnja de-
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ngan Bung Karno sewaktu mulai mengetahui dan mengerti tentang

adanjasila.silajangtersusundalamPantjaSi1a;itu,
Sebagaimana pula setiap hasil pemikiran dan pengetahuon rrr4r
nusia itu harus s€la1u objektif dan tidak mutlak (absolut), maka sajapun berpendapat bahwi Pantja Sila itupun tidak bersiiit absolut,
namun dalam pada itu saja jakin, bahwa Pantja sila akan terus hi;
dup berkembang bersama-sama ilmu pengetahuan rakjat Indonesia
dalam segala lapangan kehidupan lahir dan bathin, sebab sesuai dengan hakikinja Pantja sila akan terbuka bagi setiap ilmu dan pengetahuan untuk memperkaja diri, jang tentu berlainan dengan sgsrnsr
agarna jang absolut itu.
Dan saja bergembira diforum Konstituante ini atas dasar pendjelasan tersebut diatas untuk menjatakan, bahwa Persatuan Rakjat Mar'
haen Indonesia (Permai) tidak pernah merasa mengakui Soekarno s€.
bagai Nabi dari agama Fantja Sila, sebab Pantja Sila bukan agama,
tetapihanjasekedarfalsafahhidupkenegaraan.
Bahkan Persatuan Rakjat Marhaen Indonesia (Permai) akan meIemparkan Bung 'Karno, bilamana beliau mengingkari Pantja Sila
jang dijakininja itu.
-Kiranja akan lebih tegas bilamana saja artikan Pantja Sila itu
sebagai dasar pelaksanaan demokratis jang terperintjikan nama-namanja daripada ,,5 ketunggalan (kesatuan)" pandangan hidup Bangsa
Indonesia jang mempunjai sifat-sifat kepribadian:,,Musjawarah atas
persamaan hakl'; jang aslinja dalam Mukaddimah Undang-undang
Dasar Sementara tahun 1945 ditjantumkan seperti berikut:
,,.:....... Kemudian daripada itu untuk m6mbentuk suatu Peme, rintah'
Negara fndonesia jang melindungi segenap ,Bangsa In.
donesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disu-

sunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang.undang Dasar Negara Indonesia jang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan rakjat
dengan berdasar kepada: Ke-Tuhanan.Jang Maha Esa, Kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakjatan
jang dipimpin oleh hikrnah kebidjaFsanaan dalam permusjawaratan/perwakil.an serta dengan mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia".
Kiranja teranglah bahwa susunan Negara Republik Indonesia itu
adalah berkedaulatan rakjat jang berdasarkan Pantja Sila tersebut di.
atas untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan :sosial.
Dengan dasar itu terang pulalah kiranja, jang mendjadi keharusan dan telah mendjadi sifat Republik Indonesia turut membantu
?!au menjokong baik moril maupun materiil t-erhadap semua perdjuangan- kemerdekaan nasional dimanapun. Dan mewadjibkan semua pemimpin dalam negara terutama pendjabat-pendjabat pemerin
tahan untuk berlaku djudjur terhadap rakjat dan mengabdi kepada
kepentingannja dan tidak bertindak sewenang-wenang.
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Maka demokrasi jang berdasarkan Pantja Sila itupun membenarkan semua tindakan pemberontakan terhadap pemerintahan tirani,
baik didalam maupun diluar negeri. Namun dalam hal ini tidak boleh diartikan bahwa Republik Indonesia menurut dasar Pantja Sila
itu harus membenarkan tindakan gerombolan pengatjau dalam negeri sekarang ini jang berusaha untuk mendirikan negara dalam negara, karena tindakan gerombolan itu telah mengindjak-indjak peraturan hukum dan sifat-sifat kepribadian Bangsa Indonesia.
Saudara Ketua, djikalau kita memperhatikan ketiga-tiga pendapat, kiranja banjak titik-titik pertemuan jang dapat ditjapai, asal kita benar-benar mau melakukan musjawarah menurut kepribadian
bangsa.

Kita sekarang berkumpul dan bermusjawarah itu bukan untuk
menilai kesempurnaan sesuatu agama, jang tentu oleh penganutnja
masing-masing dianggap sempurna mutlak, baik Islam, maupun Krisr
ten atau Hindu-Bali dan sebagainja, karena kesemuanja mempunjai
sumber kesutjian dan kesempurnaannja masing-masing, jang menurut istilah kawan Fraksi Partai Kristen Indonesia (Parkindo) ,,universil masing-masing". Tapi kita berkumpul dan bermusjawarah

untuk menjusun Dasar Negara jang kiranja telah dapat kita mulai
atas dasar pokok-pokok jang telah disetudjui bersama jang terdiri
dari 5 pokok soal itu:
1. Sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia.
Z. Didjiwai semangat Revolusi tanggal 17 Agustus tahun 1945.
3. Musjawarah hendaknja mendjadi dasar dalam segala perundingan dan penjelesaian mengenai segala persoalan kenegaraan.

4. Terdjamin adanja kebebasan beragama dan beribadat.
5. Berisikan sendi-sendi prikemanusiaan, kebangsaan jang luas dan keadilan sosial.

Kita berusaha setjara bersama-sama untuk menjusun

Undangundang Dasar bagi Negara Republik Indonesia itu, karena kita merasa ada kurang-sempurnanja isi Undang-undang Dasar Sementara.
Dengan Undang-undang Dasar jang akan kita susun sekarang,
kita mengharapkan untdk dapatnja memenuhi harapan semua rakjat Indonesia dengan tiada terketjualinja. Tetapi dengan penjusunan
Undang-undang Dasar baru itu tidak berarti kita mendirikan atau
mengganti Negara Republik Indonesia jang kita proklamasikan tanggal L7 Agustus tahun 1945 itu dengan negara baru. Sebab ketika itu
Bangsa Indonesia tidak merasa mendirikan Negara Republik Indonesia Sementara. Bangsa Indonesia mendirikan suatu Negara Republik
Indonesia jang harus tetap abadi adanja. Jang bersifat sementara hanjalah Undang-undang Dasar, disebabkan menurut Undang-undang
Dasar Sementara itu barulah ada Undang-undang Dasar tetap, apabila Konstituante bersama-sama dengan Pemerintah telah membuatnja mewakili seluruh rakjat Indonesia.
Dalam hal ini Saudara Ketua, saja ingin membuat perumpamaan
sekalipun perumpamaan ini kurang tepat, namun kiranja dapat memberikan gambaran mengenai pikiran saja, perumpamaan mana sepert! berikut:

tzT

'-

,,Ibu saja melihat bahyl pakaian saja sudah terlalu sempit dan
sajapun_merasa-.deqgan pakaian itu sukar Sekali bagi saja untirk bergerak. Karena itu- ibu menjuruh tukang djahit membuaikan pakaian
baru untuk saja, jang tentu vorm ukuranja harus tjotjok denlan kemauan ibu serta besarnjapun tjukup serhpurna untuk saja. Kemudian
setelah pakaian itu sel,esai, pakaian la,ma saja diganti -dengan jang
baru; toh suatu kenjataan bahwa tukang djahit- itu dengln memFo.t_ pakaian baru tidak bisa mengganti saja dengan anak-orang lain.- Jang diganti adalah pakaian lama oleh jang baru, tetapi deigan
pakaian
-b?-ru itu tetap tidak dapat mengganti saja mendJadi anak
orang lain".

_
_P.*ikiqn pula halnja dengan Konstituante sekarang ini jang bekerdja membuat undang-undang Dasar haruslah

tidak menuruti kata-hati sendiri atau menurut petundjuk atau pola jang asing untuk
m_asjarakat Indonesia, tetapi berpegangan pada ukuran-ukuran jang
ada dalam masjarakat kita sebagai pola untuk disusun sebagai baha-

Dasar.

gian-bahagian dalam Undang-undang
Menurut pendapat saja, apa' jang tertjantum dalam pasal 3 dan
atutan tambahan ajat (2) Undang-undang Dasar S€imentara tahun
lg45;, pasal 186, Konstitusi Sementara tahun 1949 dan pasal 134
Undang:undang Dasar Sementara tahun 1950 itu, ialah MadSelib Permusjawaratan Rakjat (Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945)
atau Konstituante (Konstitusi Sementa,ra tahun 1949 dan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950) hanja menetapkan'Undang-undang
Dasa Repub,lik Indonesia jang akan menggantikan Undang-undang
:
Dasar
,i
Djadi amat teranglah tidak ada Negara Republik Indonesia Sementara jang akan diganti,'denga.n jang baru itu dan karenanja Undang-undang Dasar jang akan kita tetapkan bersama sekarang ini, ialah Undang-undang Dasar untuk Republik .Indonesia jang, diprokla.
masikan kemerdekcannja pada tanggal t 7 Agustus tahun 1945.
Oleh karena itu saja anggap amat bidjaksana sekali apabila kita
dalam membahas dan menjusun Undang-undang Ddsar sekarang, kita
kembali kepada Republik Proklamasi itu.
Saudara Ketua, nr€ngenai pendapat pertama, ialah Sosial-Eko.
nomi untuk ,,Dasar Negara", setelah saja mendengar pendjelasan
fraksi Partai Murba Pembela Proklamasi (Murba), dapatlah kiranja
saja menarik kesimpulan bahwa sikapnja tidak a priori menolak atau
menerima Pantja Sila. Persoalannja bagi Partai Murba Pembela
Proklamasi (Murba) menurut paham saja, hanjalah supaja dalam
memusjawarahkan n,Dasar Negara" itu berpedoman pada punt IV
Mukaddimah Undang-undang, Dasar Sempntara tahun L945, dengan
menjerahkan persoalan ke'Tuhanan Jang Maha Esa kepada aliranaliran jang kompeten
fitau saia tiOatr salah tangkap, Fraksi Murba .Pembela Proklamasi (Murba) tidak sedia bermusjawarah,, sekalipun dikatakan atas
dasar ,,Pantja SiIa" menurut rumusan Konstitusi Sernentara tahun
L949 atau Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950, sebab seperti
kita maklum, Preambule dari setiap undang-undang Dasar itu harus
mentjer,minkan isi dar'ipada undang-undang Dasar itu sendiri atag

Sementara.
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:,

:

dengan kata lain Preambule itu memberi ,,isi dan djiwa', kepada seIuruh tubuh Undang-un_qTg Dasar
_ja!S terperintjilian dalarir pasalpasal iang terkandqlg didalamnja. Sedangkah
sebigaimana t<iti beis-ama mengakuinja Konstitusi sementara tahun 1g4g dan undang-undang Dasar sementara tahun
.19b0 itu, adalah hasil kompromi jang
menguntungkan modal kapitalis
asing.
sekurang-ku-r3lg sempurna susunan undang-undang Dasar sementara tahun. Lg4,s, tetapi pasal-pasal jang teikandui! dalamnja'
lebih mendjamin kedudukan iakjaf Indoiresla dalam lap"angan poii_
!ik, ekonomi dan sosial, daripada kedua-dua undang-unoatrlg
e Dasar
Sementara hasil kompromi

itu.

Dan kalau Fraksi partai Murba pembela proklamasi (Murba)
-djuga menolak berTusjawarah atas dasar Djakarta chartei, jbns oi_
buat/dipersiapkan didjaman pendudukan Djepang, hal itu aoititr iogis
pula, karena Djak_arta charter rju pgmbuatannji dengan tiada persetudjuan b_ersama dengan aliran sos{alisme, disamping inana pula, tiada
s_eglang djuapun dari golongan Kristen, sehinfga- pantasiah kalau
Djakarta Ch_arter itu dinamakan suatu Piagam diri t<aum Nasionalis
dan Islam. Oleh sebab itu mengetjilkan kedudukan aliran sosialisme
dan Kristen dalam peranan selama revolusi dan pembangunan hingga
sekarang ini.
setelah selama 12 tahun kita beladjar dan memperoleh pengalaman dari revolusi terutama setelah kenjataan susdnan keing[otaan
Konstituante seperti sekarang ini, maka tidak lajak lagi kirai;-a tita
mend_asarftsn permusjawaratan atas Djakarta Charter iIu, bahlian sewadjibnja atas dasar Undang-undang Dasar Sementara tahun 1g4F
iang lebih madju dan sebagai sendjata ampuh dari rakjat Indonesia
untuk mengusir segala matjam pendjadjahan diatas bumi inl.
.pemiki-an_pula Partai Buruh jang mempertahankan,,sosial-Ekonomi" untuk Dasar_ Negara bersedia pula urituk bermusjawarah atas
dasar Republik Proklamasi tahun 1g+O itu.
Atas dasar kesemua itu Saudara Ketua, sekali lagi saja mengharapkan kita bersama kembati kepada Republik Proklariasi tahun t5+5,
tida\ meninggalkan salah satu gorongah jang adalhidup dalam masjarakat kita.

Ketua: saja persilakan saudara Hendrobudi jang terhormat.
(Beberapa Anggota: Saudara Henrdrobudi tidak ada).
Karena saudara Hendrobudi tidak ada, maka saja persilakan
karang Saudara J.B. Kawet jang terhormat.

se-

Ds J.B. Kawet: saudara Ketua dan sidang Konstituante jang
terhormat, pertama-tama maka atas nama fraksi kami, partai Kristen
Indonesia (Parkindo), sekali lagi mengutjapkan banjak terima kasih
atas segala kelelahan pemerasan keringar Komisi I dan panitia persiapan Konstitusi, sehingga sudah dapat memberikan kepada pleno
Konstituante hasil pekerdjaan jang gilang-gemilang, jang termuat dalam laporan Panitia Persiapan Konstitusi dan Komisi I itu, suatu ruL29
Risalah Resmi VI

iiusan pendapat mengenai Dasar Negara, jang pada dasarnja tersimpu1 mendjadi

3 pokok dasar pendirian jaitu:

Pertama: Pendapat bahwa Sosial-Ekonomi adalah Dasar Negara.
Kedua: Pendapat jang mengehendaki Islam didjadikan Dasar Negara.
.Ketiga: _Pendapat jang mengehendaki Pantja Sila didjadikan Dasar,

otril;iffi' 3 pokok dasar- jang berbeda-beda itu, sjukur ada

pendapat jang bersamaan, jang menurut laporan Panitia Persiapan
Konstitusi dan Komisi I itu adalah sebagai berikut:
Dasar Negara seharusnja:
1. Sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia.
2. Didjiwai sem,angat Revolusi tanggal 17 Agustus tahun 1945.
3. Musjawarah hendaknja mendjadi dasar penjelesaian menge'
nai segala persoalan kenegaraan.
4. Terdjamin adanja kebebasan beragama dan beribadat.
5. Berisikan djaminan sendi-sendi prikemanusiaan, kebangsaan
jang luas dan keadilan sosial.
Saudara Ketua dan Sidang Konstituante iang terhormat, untuk
tidak memperpandjangkan pembitjaraan, maka disini {engqn _pendek
saja atas nama Fraksi kami Partai Kristen Indonesia (Parkindo) me'
njbtakan pendirian kami, menjambung pembitjaraan.pembitjaraan te'
man-teman kami dalam Komisi I dan Panitia Persiapan Konstitusi dan
dalam rapat Pleno Konstituante ini. Telah maklumlah bahwa kami mengehendaki Pantja Sila tetap didjadikan Dasar Negara.
Perdjuangan Kemerdekaan Indonesia dan perdjuangan mempertahankan kemerdekaan sesudah Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun
Ig45 bersama-sama dengan Saudara-saudara pedjuang-pedjuang dari
segala podjok dan daerah Indonesia, djuga bersama-sama dengan Saudara-saudara pedjuang jang beragama Islam, Hindu, Katholiek, Budha
dan lain-lain, maka pedjuang-pedjuang jang beragama Kristenpun tidak ketinggalan.
, Tak kurang tokoh-tokoh orang Indonesia jang beragama Kristen,
Katholiek, Hindu dan lain-lain jang sudah berkorban untuk melawan
pendjadjahan Belanda hingga saat jang berbahagia, Hari Proklamasi
tanggal 17 Agustus tahun 1945.
Setelah Indonesia terlepas dari tjengkeraman pendjadjah kolonial
Belanda, maka jang sudah turut aktif mempertahankan kemerdekaan
Indonesia ialah djuga disamping Saudara-saudara pedjuang jang beragama Islam, pedjuang-pedjuang jang beragama- Kristen dan lainlain jang tidak beragama tstim. Berapa tdtis darah jang ditjutjurkan, darah jang mengalir demi
Ietusan pelor-pelor serdadu Belanda, darah pedjuang-pedjuang orangorang Kristen dari suku Batak, Ambon, Minahasa, Timor, Flores, Ende, Sangie Talaud, Toradja, Poso, Irian Barat dan lain-lain, darah
pengorbanan jang sudah membasahi bumi Indonesia, untuk mempertahankan Kemerdekaan Indonesia jang diproklamasikan pada tanggal
17 Agustus tahun 1945.
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Beribu-ribu tdtds air mata telah dilinangkan dari mata ibu-ibu,
anak-anak, kekasih-kekasih, jang kehilangan suaminja, kehilangan
anak, kematian kekasihnja dimedan pertempuran merigusir Belanda
9T *grypertahankan Kemerdekaan Indonesia. Air mata jang djatuh
kebumi Indonesia, jang laksana ditanam bersama-sama majat-majat
pedjuqlg-pedjuang Kristen dan lain-lain sehingga tumbuh dan ber.
buah Kemerdekaan jang diakui oleh seluruh d-unia jang mahal itu!
_4pt kiranja iang mendorong pedjuang-pedjuang kita itu untuk
-berdjuang
mati-matian? Jaitu supaja Indonesia Jrng sudah merdeka
berdaulat itu djangan lagi dildjadjah otreh Belanda dan supaja dapatlah orang-orang Indonesia hidup diatas tanah pribadinja dengan mer{eka, bebas.dj-asmani dan rochani, bebas beragama dan supaja tiaptiap o{a.qg Indonesia, beragama apapun ia dapat kans, keseinpatah
untuk hidup!
Kini pendjadjahan telah lenjap ketjuali di Irian Barat! Belanda
zudah pergi!
Hingga kini Pantja Sila jang telah didjadikan Dasar Negara.
Jakinlah saja bahwa karena Pantja sila jang mendjadi Dasar Negara maka pedjuang-pedjuang Kristen, Katholiek, Hindu dan lain-lain
sudah dengan rela berkorban ,hingga tdtds darah jang penghabisan"
Djika seandainja Islam didjadikan Dasar Negara, maka tak mungkin pedjuang-pedjuang jang bukan beragama Islam sudi mengorbankan djiwa mereka!
Bukankah bahwa dihadapan kita ada lagi banjak perdjuangan,
teristimewa merebut Irian Barat?
Perdjuangan kemerdekaan sebenarnja belumlah selesai.
Irian Barat belum dimerdekakan!
Siapa jang harus berdjuang untuk memerdekakan Irian Barat?
Kita semua, seluruh Bangsa Indonesia, dari berbagai-bagai agama
dan pandangan hidup. Dan kalau Negara Indonesia berdasar Islam,
maka kami jakin bahwa gagallah kita memerdekakan Irian Barat.
Paduka Jang Mulia Presiden Republik Indonesia Ir Soekarno, senantiasa berkata bahwa ,,Kalau segenap Bangsa Indonesia bersatu, pasti
Irian Barat akan dapat ditangan kita".
Dengan Islam sebagai Dasar Negara, maka perpetjahan pasti
akan terdjadi karena orang-orang Kristen di Sumatera Utarp, Minahasa, Kalimantan, Sangie, Talaud, Ambon, T'imor, Flores, Irian Barat
dan lain-lain sebagainja tidak akan menerimanja.
Djika Indonesia berdasar Islam maka Indonesia mendjadilah Negara Islam dan agama Islam mendjadi agama resmi, seperti ja.ng
tentera dalam Laporan Komisi Konstitusi II Sidang Panitia Persiapan
Konstitusi tanggal 10 September tahun 1957 (tentang Hak-hak Asasi
Uanusia dalam susunan pokok-pokok materi Hak-hak Manusia jang dikemukakan dalam Pemandangan Umum Panitia Persiapan Konstitusi
,,A,gama Islam agama resmi").
Dengan ini maka tentulah semua agama jang lain itu termasuk
Kristen, Katholiek, Hindu dan lain-lain bukan agama resmi. Kami melihat disini diskriminasi agama, membeda-bedakan agana. Sehingga
orong:olang Indonesia,jang menganut agama jang bukan Islam merl:
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djadilah warga-negara nomor dua, warga-negara jang kurang! Bu-

!

t'
I
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i
I

kankah ini adalah diskriminasi?
Otomatislah maka pangkat Presiden dan pangkat-pangkat jang lain
hanja boleh didjabat oleh mereka jang beragama Islam, Semua djabatan jang bersifat memimpin, tak dapat didjabat oleh orang-orang
jang bukan beragama Islam. Ini'adalah pendapat kami, kalau itu tidak begitu, sjukur-sjukurlah, tetapi itulah pendapat jang dapat kami
simpulkan.
Tidak ,diberikan kans, kesempatan kepada semua warga-negara
Indonesia. Djuga tidak diberikan kesempatan kepada anak-anak tjutju
pedjuang-pedjuang Kristen, Hindu, Katholiek dan sebagainja jang sudah mengor,bankan hi.dup untuk kemerdekaan Indonesia dan perdjuangan mempertahankan kemerdekaan!
Bukannja kami m,engedjar-ngedjar pangkat Presiden, Menteri
dan lain-lain sebagainja, toh amat sukar seorang Kristen dipilih sebagai Presiden Indonesia, melainkan pengetahuan,bahwa seorang jang
bukan beragama Islam tidak mungkin mendjadi Presiden Negara Indonesia, Menteri dan lain-lain sebagainja djika Indonesia ,mendjadi
negara jang berdasar Islam.
Saudara Ketua jang terhormat, inilah jang sangat menggelisahkan hati sanubari kami umat Kristen di Indonesia, meliha't ada kegelapan jang gulita dalam masa depan kami djika Dasar Negara Indonesia adalah Islam!
Hingga kini, maka pengalaman membuktikan bahwa kami orangorang Kristen dan Katholiek, Hindu dan lain-lain tidak mengalami
diskriminasi agama, dalam Negara Indonesia jang hingga kini berdasar Pantja Sila.
saudara Ketua jang terhormat, orang-orang Indonesia jang beragama Kristen bukan minotriteit, bukan minoritas!. Kami adalah
,,volwaardig_bestanddeel van Indonesia" adalah bahagian jang muUak
daripada Indonesia, jang'tak dapat dipisahkan samasekali seperti mata, mulu't atau telinga jang mendjadi bahagian jang mutlak daripada
tubuh manusia. Tjeraikanlah telinga dari tubuh manusia, maka tubutr
itu tak sempurna-lagi!
Katakanlah orang-orang Kristen Indonesia hanja mendjadi sebuah djari sadja dan hendak d"itjeraikan djari itu, maka tubuh Indonesia itu dengan tanpa djari tak dapat kita bajangkan.
oleh karena itu maka kami umat Kristen be'rsama-sama dengan
umat lslam, Kathol-iek, B_u{ha, Hindu dan lain-lain berhak hidup, ti'rptiap orang Indonesia berhak memeluk agamanja bahkan dalam-segaia
hal semua sama-sama berhak.
Undang-undalg Dasar Sementara Republik Indonesia, 1950 pasal
18 menjatakan; ,,setiap orang berhak atau kebebasan agama, kei-nsafan bathin da1 pikiran". Djika kami dapat bebas beragama hingga kini,
maka ini adalah hak kami. Djika Negara Indonesia berdasarkan lslam,
maka kebebasan agam:a kami itu adalah dari ,,bij gratie Islam", ay
tinja dianugerahkan oleh Islam kepada kami!
saudara Ketua_jang terhormat, ,berkata ten,tang rugi untungnja menerima dasar Islam sebagai Dasar Negara, maka daripada utjapan-utjapan kami dapatlah dilihat dengan terang dan njata-bahwa-kiL32

Tugilt iSng lerr a.kan_ad_q prgr pi4rE mereka jang beragama Kris.
ten, Katholiek, Hindu, Budhi dan'lain-frin-- --Kami mengehendaki pantil sila sebagai Dagar Negara. Rugi
.
atau
untung? Tak ada rugi,. djyga tit jroa un-t-u'G, sebab ila;h
air;ili,tLrr,,
dalam 12 tahun lamanja diirana oasar Neffia inaonesia
menurut
'sitr.
Undang-undang
_Dasar _sementara, adalrtt pr-*:r
Kami tak hendak menghitung-hitung ;;gi ,iuu untungnja
melainkan- soalnja, iarah,. s}ngji tamli offi-orr-ng Kristen,
Kathoriek,
Hindu dan lain-lain tidak^dikesampingf<anl mrnr--mtna berhak
seperti
Saudara-saudara jang beragama Isjarn".
djqga alaiannja-bahwa- kami_mengehendaki pantja sila se_
,bagaiJtgtah
Dasar Negara, sebib atas dasar d;il?-sira [am1-oriirj_orrng
Kristen tidak
dikesampingkan aa" ii,frt ar.in aiterr-pingr.rn.
saudararygrtt
Ketua. iang terhormat, idjinkanlah sa;a niu*ohon
kepad_a saudara-saudqia A_qss9.ta-.ang_got" "ro"itituanie'
frnl' Lrrror_
mat dari Madielis Ftlto uuitimin "t"oooneiir frvruiiu*ij,
"SFil."i]rr"- r"aonesi. (p.s.I.r.) frritdlatul
ulama
dan persatularFf
-(t[.Ii.),
an Tarb-ijah Islamljqh (perti) untuk *e-p.iti*ninit# n.rrir-n.nr.
"keuturrr"
alasan-alasan kami
N.;;;
4..Ti g{3ng--or?ng Kri.st'en, demi
kita,Indonesia
1rng kita tjintai, dal"am *anr tit" rrioup ,rrirrr-n.r-

s_audara, hormat-me_ng_ho_rmati,'tolong-menolong, uat

u-fr.*b;hu

n.rdju?qg terus untuk kebahagiain, kem"atrmuran i'ar kiliilrtrrr'tanat
air kita.
, , Adakah.jang lebih mulia daripada ini, bahwa kita segenap
Indonesia, biarpun banjak suku..,bin_gsa, li,rUeA"-1.A, ,iE*, Bangsa
ir" prndangan hidup, bersatu,
u"erti;uing
untuk
t.'*tunlrn,
ke,be.t<e.rdja,,
makmuran, kemadjuan, kebahaliian
tahah Ei, kit, rnoonesiaT'
jang terhormat;
. 9.roga _saudara-saudara sekarian r---Q
et dib.;kati
s'vvrr\s' Tuhan Jang Maha Esa!
Sekianlah.

Ketua: saudara*.audara, mengingat waktu masih ada dan
saja
"iggin,u"rtun:r.,,epur.t^masih
-joilr in_gin duduk disini, maka-pi;-a"u.iuitjr.-rrari
ada Saudara-saudara j3ng bersedia
ini?,,
saudara-saudara,_ kaiena waktu itu sdngat-Lerharga
rapat ini akan saja schors untuk seperempat"djam rr*r'rr:r,sekali, maka
nanti sudah ada saudara-saudara iang ti.ir.oiiu b.ibitjill taringkari
r,"ii ini.
(Rapat ditunda pada djam 10.02 dan dibuka kembali
djam 10.19).
Ketua: saudara-saudara, kami sudah berusaha meminta kepad.a
saudara-saudara jang akan berbitjara hari ini, atan t.trpi
,.muan;a
belum bersedia.
Maka dengan demikian atj-ara kita hari ini selesai dan
akan dilandjutkan pada hari Senin pada djam 11.00 siang.
Rapat saja tutup.
(Rapat ditutup djam 10.20).
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KONSTITUANTE NEPUBLIK INDONESIA
Sidang ke-III (Tahun 195?). Rapat ke.6?
Hari Senin, 18 Nopember 1g5?
(Djam panggilan 20.00).

Atjara

:

Ketua :

Landjutan Pemandangan Umum Babak ke-I mengenai
Dasar Negara.

Nj. Ratu Aminah Hidajat, Wakil Ketua V.

sekertari;*-

TJ:I lT,:;:'

""'miar

sa

R.P. soewarno warnodiprodjo, soemarto, K.H. Fakih usman, A.
Anwar sutan Amiruddin, Kiai Hadji sapari, Tony Wen,
Andi Gappa, M. Bannon Hardjoamidjojo, Hutomo, Mr 'J.C.T. Simorangkir, $q Rgnda Saroengallo, G. ,Winaya, K.H.M. Rodji'oen,'Iboe
Rd.
Hamara S.ffendy, Kasim, Kijai Hadji Noer 'AIie, .irvj. Diram
Gde Putra Kamayana, Ischak surjodiputro, K.H.ilt.
{i-amsoeddin,
Djamhari,
Atadi, Baheramsjah Sutan Indra, -Jusuf Lausuf
ljgtr1
Indradewa, R. Hendrobudi, K.H. Ahmad Azhary,
sakirman, Nj.
Ibrahim
siti
E,bong,
Nj.
siti
salmi
sismono,
subandi
Marto,suladji
K.tg!,subrata,
soesilo
Prawiroatmodjo,
Dr
soedibio
Wi,djojo_dirdjo,
koesoemo, M. surnb,arhadi, Mr wongsonegoro, Achmad sumadi, wttitr.
Munir,__Nj. Hadji Ratu Aminah Hidajat, K.H. Taufiqurrahman, Maroeto Nitimihardjo, Hqdji Aboebakar, Njoto, Nj. Kamsinah wirjowratmoko, Tan Ling Djie, Mas Slamet Sutohardj-ono, Ame,lz, Asnawi
Sai_d, Raden Hadji Achmad Has'boellah, Mohammad Sjafii wiraku,sumah, Mohamad Pattisahusiwa, Hadisoeiono, Abdul Radjab Daeng Mesrikki, Hadji Abdullah Addary, K.H. Muhammad Isa Anshary, Ernor
ljaladinata, Atmo.darminto, Ni. Sulasmi' Mudjiati,sudar,man, Hadji
R. Pratiko Sastro Hadikoesoemo, Mr Wilopo R.H.
luna! Mr
Nj.
Nadimah Tandjung, Soediono, Nengah Malaya, H"M.
Etadjid,
zainuddin, zainoel Abidin sioe'aib, Nj. Mien sutari Abdut Gani
suriokusumo, K.H. Abdul wahab chasbullah, Mr Hamid Algadrie, R. Fe,rnandus Basoeki Poerwosapoetro, ,soedijono Djojopiapachryl suwirjoj x.g.
it_toq, Bisri Kij{ Hadji Mustadjab, H.M. salim
Masjkur, Mick Nirahuwa, U,mar Salim Hubeis, prof. Mr Dr R.M. SoeIr_ptg, R.M. Ali Manshur, Ahmad Nawawi saleh, Nj. suwardiningsih,
s.jaf_1u{din,

I

Ir

l[oghamad ran, Achmad zakafia, H. Ridlwan e6auuah, Mascfioen
Hadji Achmad Fauzy, Nj. Adiani Kertodiredjo, M. Ng. Gede sosrosepoe_tro, _Dr- Imanudin, Abdul choliq Hasjim, s.u. B-ajasut, Moenay_a1 Dlqelani, 4ermanu Adi Kartodihardjo, R.H. Aliurida, K. Hadji
l[oh-. T[o]na, 5.H. Abdulmanab Murtadlo, Kasijati, Ahjak sosrosugor{o, K.H. Abdoel chanan, Datoe Poetrawati, K.H. Aihmad zaini,
E. Nachrowi rhoh{, sajogia Hardjadinata, Hadji soekron. Kijai Had_ji Harul,_5.H.A., Bakri Siddiq, Nihajah, Ali Masjhar, Hadji Abusudja, Alwi Murtadlo, Rd. Dadang Soeparta Partariridjaja, f.g. Anas
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Machfudz, Sastrodikoro Widija, Kijai Zahid, H. Moh. Thohir Bakri,
Nj. Abidah Machfudz, M. Hardjosoemarno, Soenardi Adiwirjono,
Sdetedjo Brodjonegoro,
-Muntaha, Achmad AnWar, Mr R.M. Abdulmadiid Djo'
johadiningrat,
Sarikoen Adisoepadmo, Rachmat Susanto (S.
hachmat);An Markaban Harsono, Amir, Dr Soembadji, R.S. Hadisoemarto, Dr Parijono $urjodipuro, H. Soetadi, Tedjo, Ni. Soenarjo
Mangunpuspito, S. Sardjono, Dr Sahir Nitihardjo, Sqnutrg Brotodihardjo, H. Muchjiddin Al. Churaifisj, Abdul Djamit Misbach, R. Darmono Damanhuri, Achmad Mudatsir, K.H.R. Abdullah Awandi/
Afandi, Mr H. Kasmat, R. Sardjono, Oetomo, Ni. S.D. Susanto, Prof.
Ir S. Furbodiningrat, Affandi, Suhari Kusumodirdjo, Soegito .Alias
Danoesoegito, R. Ng. Sumodarmodjo alias ,Sujamto, Saleh Abdullah,
Dr Soehardi, Kiiai Hadji Mochamad Cholil, Kijai H. Achmad Dasuki
Siradj, Toeraichan Adjhoeri, R. Dachlan Tjiptomartojo, Roespandji
Atmo*irogo, Mochtar, Sadji Sastrosasmito, Kar,kono Partokusumo
alias Kamadjaja, Dr Hadjidharmo Tjokronegoro, Mr K.R.T.S. (Soe'
darisman) Poerwokoesoemo, V.B. da Costa, Moh. Doerjat Karim, Abdulrahman Baswedan, Zainul Arifin, H. Mustafa Bisri, Dr Roestamadji,
Kijai Hadji Maksum, R. Ido Garnida, M. Kamawidjaja Sujud, Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja, Madomiharna, Soeratno, R. Su'
gana Ganakusumah, Mas Muhamad Bachar, Muhamma{- !j1d_e_li HasJan, Oesmadi, Asmara Hadi, Hadji Mas Muhamad Aof, K.R.R.H. Moh.
Noh Idris, Budiman Triasmarabudi, Radja Kaprabonan, Enin Sastra'
prawira, Raden Basara Adiwinata, Hadji Abubakar Jusuf, Sqdji
ilusein, R. Abdurochman Wangsadikarta, Hadji Muhamad Dachlan,
R. Hollan Sukmadiningrat, Muhammad Rusjad Nurdin, Kijai Saleh
Solahuddin, Rd. Soepaino, R. Muhammad Sjafe'i, Abu Bakar, Ach'
mad Dasuki, Raden Sutalaksana, K.H.M. Dimjati, D. Sukardi, Hadji
Asjmawi, K.H. Moehamad Sjadjari, H. Ismail Dahlan Pjuru. Alam,
H.-Mohamad, Thaha bin Moh. Nuf, Hadji Umar Bakry, Kuasini Sabil,
Hadji Mansur Dt. Nagari Basa, Ni. H. Sjamsijah Abbas, Hadji Sjar'
kawi, Tengku Bay, Hadji Iljas Jacoub, Mochtar Husin, Sjech Ibrahim
Musa, Or Abdul Manap, Duski Samad, Binanga Siregar gelar Sutan
Mangaradja, Hadji Abdurrahim Abdullah, Muhammad .Ali Hanafiah
Lubis, (MAHALS), Anwar Nasution, Rumani B'arus, M. Ar;sjad Th.
Lubis, Zaina! Abidin Nurdin, H. 'Adnan Lubis, Mr Suhunan Hamzah,
M. Sabri Munier, Agustinus Djaelani, 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 Abdurachman bin

Ismail, Darmawi Munawir, H.M. Hanafi Gobit, H. Husain Qadry,
Hadji Ruhajah Abdulhamid, Abd. Sani Karim, Mochsen bin Sokrna

Wira Said, Sajid Abubakar Alayderus, Ds Wilhelm Johannis Rumambi,
Drs La Ode Manarfa, Jakin Intan Parmata, J.J. Detaq, H.S. Djamaluddin Dg. Paremma, Abdurrahman Sjihaab, Abdul Muin Daeng
Myala, Siti Ramlah Azies, Abdul Rahim Munier, Daeng Maradja La'
makarate, Siswosudarmo, Mohammad Arifin bin Abdulrahman, I
Gusti Ketut Ngurah, A.J. Toelle, Gulam, P.S. da Cunha, Soeratno,.
Alimin, Nj. Setiati Surasto, Kijai Hadji Akrom Chasany, Mr Ahmad
Astrawinata,'Kijai Hadji Munief, K.H. H. Ghazali Asj'ary, U.J. Katidjo Wiropramudjo, Lalu tukman, Mohamad Sanusi, H. Mustadjab,
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Abdulmadjid Latu Mandja, Zamzami Kimin, Arnold Mononutu, Sabilal Rasjad, R. Baroeno Djojohadikoesoemo, Abdut Muchid Ma'sum,
K. Moch. Machfoed Effendie, K.H. Asnawi Hadisiswojo, Mr Oei Tjoe
Tat, W.A. Rachman, Mr Nj. Tutilarsih Harahap, Ds T. Sihombing,
U.P. Bombong, Sarwono S. Sutardjo, Argo Ismojo, Basuki, Nj. Tresna
Sungkawati Garnida, Hoesain Poeang Limboro, A.S. Dharta, A. Bakar
St. Lembang Alam, R. Achmad Soekarmadidjaja, Sjamsoe Harja.
Udaya, Pangkoe bin Oemar, Soedjono Tjiptoprawiro, R. Moedjoko
Koesoemodirdjo, Achmad Bastari bin Achmad Daoed, Nj. Maimunah,
R. Soetedjo, Muhammad Amin La Engke, M.A. Chanafiah, Jean Torey, Sunarjo Umarsidik, Djoko Oentoeng, Ahmad Boeshairi, Muhampad Djazulie Kartawinata, S. Utarjo, Raden Umar Anggadiredja,
Nur sutan Iskandar, Sjamsulhadi Kastari, R. Hadji Doeldjarnil Adimihardja, Sutan Mochammad Jusuf Samah, R. Usman Ismail, Hacii
Scsrodanukusumo, 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. Muchammad
Afandi, Dr T.A. Djalil T,M. Junus, Sri Soemantri Martosoewignjo,
Mamiq Diamita alias Lalu Abdullah, H. Husein Thaht, R. Iskandar,
H. Andi Kasim, Rd. Apandi Wiradiputra, Ds J.B. Kawet, Mohamad
Ahjar, Ir Tjoa Teng Kie, Wikana, Achmad Djoedjoe, Sahamad Sr-rdjono, Soelaeman Effedi, Ds E. Uktolseja, M. Ng. Moh. Hamzah,
Estefanus Kandou, H. Abdulhafid bin Hadji Sulaiman, Mr R.H. Kasman Singodimedjo, Abdulwahab Turcham, O.N. Pakaja, Gulmat
Siregar, Suxmantojo, R. Soendoro Hadinoto, Rustama Ikrat, Moh.
Fatchan, Hadji Masjkoer, Prof. Mr Sutan Takdir Alisjahbana, Hadii
Abdulkabir, Moh. Achijad Chalimi, Mohd Ma'sum Jusuf, Dachlan
Loekman, H. Abdullah Afifudin, Bey Arifin, Jahja Jacoeb, Ruslan
Abdulgani, Ismail Nongko, Dokter Koesnadi, Hendra Gunawan, Otong
Hulaemi, Hadji Abdul Malik Karim Amru'llah (HAMKA), Roesni
Tjoetjoen, K.H. Moeh. Moechtar Moestofa, Raden Moeljono Moelio"
pranoto, Kasimun, M. Tahir Abubakar, K.R.T. Prakosodiningrat, H.
]Ioh. Sadad Siswowidjojo, Aminuddin Muchlis, Amir, Basuki Resobowo, Dr J.F. Mohede, R. Achmad Padmakoesoema, Mochammad
Tauchid, Abdurachman Said, Hidajatdjati, R. Oemarsaid, Raden Sadono Dibjowirojg, Mr Djaidin Purba, Mr Djamaluddin Glr Dt. Singo
ltangkuto, Nj. Moedjio Moedjiati.
Wakil Pemerintah:

1.

Chairul Saleh, Menteri Veteran.

Ketua: Saudara-sau'dara alhamdulillah, quorum telah tertjapai. Rapat saja buka dan dimulai dengan melandjutkan atjara Pemandangan
umum Babak Fertama, dengan pembitjara pertama saudara sunarjo
Umarsidik.

sun_arjo_umarsidik: Saudara Ketua jang terhormat dan sidang
iaqs mqlia, Panitia Persiapan Konstitusi telah menghidangkan kepada
sidang Pleno sekarang ini persoalan jang sangat penting antara-lain
Dasar Negara. Dasar Negara adalah Soko guru jang menentukan tim-

.
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bul dan tumbangnjl
Negara, m_qka

Neg3ta Keliru kita dalam memilihnja

tjitatjita

Dasar

Proklamasi L? Agustus 1g4b akan mandegl
berhenti dilgnga! djalan dangagalah tjitaqita Rakjat IndoneJia
Bangsa_ jang_ besar dan bernaung dalam Republik
tTtu}f mendjadi
Kesatuan dan gagal pulalah ,,sumpah Pemuda jans kramat" it.ri satu
Nusa
satu Bangsa. Tapi saudara Ketua, saja tidak pessimistis,
tidak chawatir bahwa kita akan keliru memitih Dasar Negara.
!|ja
Karena kita semua sudah sependapat dan seia sekata sedjiwa, bihwa
Dasar Negara harus:
1. Tjotjok/sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia.
2. Harus didjiwai dengan Proklamasi tanggal L? Agustus tahun
1945.

3. Berdasarkan musjawarah.
4. Mengandung Kemerdekaan beragama dan
5. Mengandung Keadilan Sosial dan Prikemanusiaan.

'i

Tinggal sekarang, kita membanding, menelaah B Dasar Negara
iang diberikan oleh Panitia Persiapan Konstitusi kepada kita sekaI?ng, mana jang tjotjok antara Sosial-Ekonomi, Islam dan Pantja Sila.
Masing-masing mempunjai alasannja sendiri-sendiri, kita dengarkan.
Saudara Ketua, sebagaimana telah saja uraikan dalam rapat Komisi, saja masih tetap mejakinkan bahwa Undang-undang Dasar pada
umumnja dan Dasar Negara pada chususnja tidak salah.

Dasar Negara tidak salah, jang salah adalah manusia-manusia sebagai pelaku utama daripada Undang-undang Dasar.
Nasib undang-un'dang Dasar bergantung kepada pelaku-pelaku
utamanja. Kalau pelaku-pelaku utamanja tjeroboh, maka tirn-bullah
dalam masjarakat keketjewaan jang merata dan kerusakan dimanamana _meliputi segala lapangan. Kekatjauan-kekatjauan dan kedjadian.kedjadian jang tidak kita harapkan adalah suatu akibat sadja.

_. Tiqbulnja c_ross-boyspun dimana-mana adalah merupakan akibat
qadja. Mengapa saudara Ketua, buat saja saudara Ketul, anak-anak
itupun in_g_T mentjari kepuasan/kegembiraan. Mengapa djalan tersebut jang ditempuh, karena itu adalah jang paling murah,-tidak usah
_mengeluarkan uang, seolah-olah mau sport main- olah raga menurut
kesenangannia masing-masing, waktu ini Sportartikelen atau alat-alat
olah-raga tidak terbeli oleh mereka. Beladjar tidak ada ketentuan
mengenai hari depannja, karena tidak adanja Rasionalisasi Wetenhari depan
!9hap, i3{tg menentukan hari depan anak-anak kita dan
:
'i

Negarakita.

I

| 'l ,

'::,;,:

i,r,,'ri;

:,,si

iii ii

falsgtllg-djawab negara dihari depan terletak ditangan ariak_
anak kita. Nasib negarapun 'antara lain tergantung daripada Rasionalisasi Wetenschap. Kalau pelaku-pelaku utama dimasa jang lalu itu
tahu dan mengerti akan hal ini, mengapa tidak didjalankan atau setidak-tidaknja dimulai merentjanakan atau sudahkah mereka itu merasa terlalu besar atau terlalu tinggi untuk memikirkan hal ini, atau
!iar!
tengerti. saja tidak tahu, bagaimana perhitungan politik beliau-beliau itu mengenai kehidupan Negara dimasa depan.

saudara Ketua dan sidang jang mulia, untuk melaksanakan undang-undang Dasar dibutuhkan/diperlukan nasionalisme, begitu djuga untuk membentuk Dasar Negara diperlukan pula nasionatisme.
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Saja pertjaja dan jakin, bahwa rakjat Indonesia keseluruhannja adalah nasionalis-nasionalis dan kita Anggota-anggota Konstituante ini,
kalau saja boleh mengatakan adalah wakil-wakil dari para nasionalis.
Nasionalisme bukan milik Partai Nasional Indonesia (P.N.L)
sadja, tetapi dimiliki oleh seluruh/segenap rakjat Indonesia
Memang Saudara Ketua, seorang Anggota Partai Nasional Indo'
nesia (P.N.I.) sudah pasti seorang Nasionalis, tapi seorang Nasionalis
belurn tentu Anggota Partai Nasional Indonesia (P.N.I.). Undang-undang inipun berlaku ditiap-tiap partai, misalnja seorang Anggota
Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) sudah pasti seorang
Islam, tapi seorang Islam belum tentu Anggota Madjelis Sjuro Musli'
min Indonesia (Masjumi), begitulah seterusnja d'engan lain-lainnja,
tapi kita semua adalah orang-orang Nasionalis, walaupun dasarnja
lain-lain dalam melaksanakan dan mendjiwai nasionalisme.
Untuk membentuk Undang-undang Dasar pada keseluruhannja
dan Dasar Negara pada chususnja saja katakan tadi diperlakukan Nasionalisme. Dalam hal ini Saudara Ketua, diperlukan Nasionalisme
dalam arti jang sebenarnja. Mengapa (mestinja ada jang tanja) ada
nasionalisme pakai embel-embel dibelakangnja dalam arti jang sebe'
narnja. Belumkah ada definisi jang tepat mengenai nasionalisme?
Bagi saja masih kabur, kalau tidak diberikan dasar kepadanja. Biasanja nasionalisme dasarnja/atau banjak hubungannja dengan sif_at ne'
gara, antara lain Demokratisme, Liberalisme dan Sosialisme. Ketiga'
iiganja sama-sama mengedjar suatu kemadjuan dengan dasar logika
mengikuti tjorak tiap-tiap ideologi tadi dengan bermatjam-matjam
bentuk. Djika kita membitjarakan sesuatu ketiga-tiganja ideologi, haruslah pula kita sedikit menganalisa tiap-tiap punt tadi.
Tidak usah kiranja Saudara Ketua, saja memberikan analisanja,
larena kita sudah sama-sama tahu, pokoknja kita harus mentjari perpaduan kejakinan untuk mentjari kemadjuan dari semua isme. Djanganlah kita ikut-ikutan sadja, tapi dipetik mana jang madju dan
kita konsentrasi dan digabung dengan situasi masalah Indonesia.
Inipun belum boleh diartikan sempurna, kita harus menoleh apa
jang
negeri, berdasarkan ideologie wetenschap.
- dialami diluar
Menurut anggapan saja Saudara Ketua, perpaduan kejakinan
tersebut, sudah diketemukan oleh Bangsa Indonesia, jakni ,,Pantja
Sila". Bagi saja arti dan arah Pantja Sila sudah djelas.
Ia tjukup progresif, ia tjukup revolusioner. Pantia Sila tiukup
memberikan arah dan definisi nasionalisme Bangsa Indonesia. Inilah
Saudara Ketua jang saja maksudkan nasionalisme dalam arti jang
sebenarnja. Ia memberikan arah jang djelas, tegas dan sederhana.
Perkenankanlah saja memberikan sedikit tjontoh :
Seorang Nasionalis jang mengekang dan memperkosa kemerdekaan beragama, ia bukan Nasionalis dalam arti jang sebenarnja,
ia adalah Nasionalis menurut tafsirannja sendiri. Ia mengingkari
sila ke-I; ke-Tuhanan Jang Maha Esa.
b. Seorang Nasionalis jang korup-feodalistis-kapitalistis, ia bukan
Nasionalis dalam arti jang sebenarnja, ia adalah Nasionalis menurut tafsiran seenaknja sadja. Ia bertentangan dengan sila ke-II;
Prikemanusiaan.

-

a.

,
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c. Seorang Nasionalis jang memihak-membantu

subversif Asing dan
banjak_memberikan keuntungan kepada orang-orang esifis, l;
bukan Nasionalis dalam arti jlng sebenarnja, ii adatih Nasionalis iang tidak berpedoman atau Nasionalis Overloper. rla berten_ , tangan dengan sila ke-III; Kebangsaan.
d.
legrang Nasionalis jang ingin memaksakan inisiatifnja kepada
Rakjat br_ryrf, ia_ts !i{ak paralel deng_an inisiatif -rakjit banlak,
ia bukan Nasionalis dalam arti jang se-benarnja, ia aAitatr Nasionalis Fascistis. Ia menjimpang djauh dari sila ke-IV; Kedaulatan

Rakjat.

,

e. s-eor:ang Nasio_nalis jang mempergunakan

i

birokrasi, tentara, po-

lisi, mahkamah, rymah pendjara,- algodjo sebagai itat peninaas
rakjat untuk- melampiaskan nafsunja bagi kepentingan/keun-

tungan atau- kemurkaannja sendiri itau gotonginnja, "ia 'bukan
seorang Nasionalis dalam arti jang sebenarnja.-Ia adalah Nasiorylis iang tjeroboh, ia memperkosa sila ke-vj Keadilan sosial.
Itulah Saudara Ketua, sekedar tjontoh untuk sekedar m.enilai kebenaran dalam Pantja Sila.
Bahasanja sederhana, tetapi djelas dan tegas, mudah cliterima dan
_
mudah masuk dalam katbu manusia.
Tali-menalinja sila satu dan lainnja begitu djelas dan tegas dan
tidak bisa dipisah-pisahkan satu sama lainirja, s'ehinggi mu?an diqelguna_kan sebagai. pedoman untuk mengatur tingka[-Iaku atau tindaktanduk bagi_setiap manusia. sempurria dan tidaknja, teigantung
$a1i _nelaku-pelakunja. Kita harus selatu mentjari kemadjufn bagJ
kehidupan Negara dan masiarakat dengan tali-menalinja ahtara sila
satu dan lainnja, sebagaimana jang terah ditjapai dalarir kemad;uankemadjuan dilapangan tehnik. Dasar p_eladjaran tehnik waktu dibangku sekolah adalah sama,
-dan_dengan
dasar jang sama tadi jang diterimanja, manuiia nertomtalomba mentjari kemadjuan sehinggi dapat m.ittlip,takan oari aasar
iang sqma tadi, sesuatu jang mengagumkan dalani tapangan
teknik
antara lain melultiylniq ipuinik dirulngan angkasr, -"iu"gkil sebentar lagi kita sudah bisa turut berpiknik "kebulair.
_Begitulah saudara Ketua,. sekedar tjontoh untuk menggunakan
selalu sesuatu dalam.. mentjari kemadjuan. Begitulah d;ugi"dengan
Pantjg sila,, kalau kita mau se_latu m-emperguiakannj, "oirr- men_
tjari kemadjuan dalam masjarakat.
. jang
. Memang didunia ini, kata orang-orang tua kita, tidak ada sesua_
tu
sempurna ketjuali Tuhan, klrena-itu rnanuiia selalu dari sesuatu itu_mentiari kemadjuan disegala lapangan.
saudara Ketua, kalau ada. diantara pehnit5ara-pembitjara jang
me-1{a{ului sa'ia, mengatakan, bahwa kar6na eahtla'sil. ll6g.ra nepublik Indonesia selama 12 tahun katjau, itu adalafr tiOat nefrai. ata,
san tersebut terlalu. eep?idig. K.-ekqljau_an dan kebobrokan Republik
Indonesia selama ini adalah masih diperkenankannja tner"rui p&dj;n$jiaq-neldjandii.an jang dibikin oleh pelaku-pelaku utamania, berl;okolnja irnperialisme ialg menguasai sumbbr kekajaan riu*'dalam
negara jang sudah merdeka ini.
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Inilah sebab utama daripada kekatjauan-kekatjauan keseluruh.
annja. Mereka mempergunakan segala kesempatdn besar maupun ketjil untuk mengatjaukan Republik trndonesia dari dalam dan dari
luar, karena mereka takut antara lain kalau-kalau pasal 38 ajat (3) daIam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 jang berbunji: ,,Bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung didalamnja dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakjat" ,
..... dilaksanakan oleh pemerintah.
Ringkasnja, bukan karena Pantja Sila, tapi karena rnasih diperkenankan bertjokolnja imperialisme. Selama imperialisme rnasih
ada, selama itu kekajaan alam kita membikin kita/Rakjat Indonesia
sendiri susah.
Kaja tapi susah, djanggal kedengarannja Saudara Ketua, tapi njata.

Saudara Ketua, ada djuga dikatakan, bahwa Pantja Sila ingin
berdiri diatas segala ideologi jang ada dan seolah-olah Super ideologi. Menurut pendapat saja Saudara Ketua, ia tidak mempunjai atau
mengadakan sifat-sifat sebagaimana tafsiran tersebut diatas, ia mengadjak semua ideologi untuk isi mengisi guna mentjari kemadjuan bagi
peradaban manusia keseluruhannja, tidak untuk golongannja sendiri.
Ia memberikan dasar tjotjok bagi kepribadian Bangsa Indonesia,
jakni kolektivistis gotong-rojong.
Pantja Sila tidak tjotjok kalau didjadikan Dasar Negara, kata
pembitjara jang terhormat jang mendahului saja, karena ia dilahirkan
dalam kantjah Revolusi, alasan inipun tidak tepat.
Bukankah Pantja Sila akan dipergunakan melulu, kalau ada bahaja mengantjam Rakjat dan Negara sadja? Apa inikah jang dimaksudkan, Saudara Ketua, apabila benar-belrar itu jang dimaksudkan,
maka berlakulah pepatah jang populer ,,Habis manis, sepah dibuang.".
Alasan-alasan lain jang mengatakan Pantja Sila tidak tahan udji,
Pantja Sila tidak mernberikan kenjataan dan lain-lain, buat saja Saudara Ketua, masih kurang kuat argumentasinja.
Saudara Ketua, banjak sudah tokoh-tokoh Nasional, sardjanasardjana, ahli-ahli filsafat dan orang-orang terkemuka lainnja rr€rrberikan sambutannja setjara tertulis/lisan mengenai Pantja Sila.
Bukan sadja ia populer didalam negeri, tapi diluar negeripun ia
populer.
Nilai-nilai atau kebenaran-kebenarannja dalam Pantja Sila sudah
atau sedang diudji. Kebanjakan dari tokoh-tokoh tersebut diatas memberikan/menundjukkan kebenaran dalam Pantja Sila.
Sedjarah telah menundjukkan/membuktikan, bahwa Pantja Sila
melahirkan Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun L945 dan bangkitlah ft,syelusi Rakjat untuk membikin tamat kolonialisme diatas bumi
lndonesia.
Sekarang Saudara Ketua, setelah 12 tahun Pantja Sila mendjiwai Rakjat dan Negara; tibalah waktunja ia didjeladjah, dikupas, didiudji sampai dimana,
baha.s, dibanding-banding, pendek kata
kebenaran dalam Pantja Sila sebagai Dasar Negara dalam gedung

ia

Konstituante,jang mulia ini.
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Dalam kenjataannja kita sekarang menghadapi dua persoalan
pendapat jang pelik, mengenai Dasar Negara jang harus dibahas bersama-sama kearah jang menentukan, jakni dasar Paptja Sila-dan Islam.
Mengenai dasar Islam Saudara Ketua, sengadja disini saja tidak
ingin membahasnja, karena disamping sudah banjak jang memberikan sambutannja, pun saja mendengar dan merasakan, bahwa golongan-golongan, ataupun daerah-daerah jang beraliran lain daripada
Islam tidak dapat menerima Islam sebagai Dasar Negara.
Saja dapat mengerti utjapan jang terhormat Saudara Suwirjo,
bahwa kalau Dasar Negara lain daripada Pantja Sila akan membahajakan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mungkin
ini didasarkan kepada suara-suara dari golongan-golongan dan daerah-daerah jang tidak mengehendaki Dasar Negara lain, ketjuali Pan-

tja

Sila.

Bagi saja Saudara Ketua,sesuai dengan kehendak partai saja,
sudahlah tepat kalau Pantja Sila disetudjui oleh kita bersama sebagai
Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena ia tidak egois
tis dan tidak ingin berdiri tegak diatas segala ideologi. Ia mengadjak
semua ideologi bersama-sama isi-mengisi setjara gotong-rojong untuk
mewudjudkan tjita-tjita Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945
dan jang lebih-Iebih penting dan kramat Saudara Ketua, ia tepat,
djelas dan tegas memberikan arah nasionalisme Bangsa Indonesia. Ia
tidak akan membahajakan keselamatan Negara, selama pelaku-pelaku
utamanja tidak menjimpang dari apa jang tersirat dalam djiwa
Pantja Sila.
Negara tumbuh dengan subur, selama pelaku-pelaku utamanja
atau jang berkuasa masih sanggup mengadakan kemadjuan-kemadjuan dilapangan tehnik, sosial, ekononli, politik dan kebudajaan, bagi
rakjat seluruhnja.
Negara runtuh, kalau pelaku-pelaku utamanja atau iang berkuasa sudah tidak sanggup lagi memberikan kemadjuan, dan lapisan rak'
jat jang selamanja tertindas, sanggup berorganisasi dan berdjuang
'untuk menggantikannja serta mengadakan kemadjuan disegenap Iapangan.

Djadi baik tidaknja Pantja Sila sebagai Dasar Negara bergantung
kepada pelaku-pelaku utamanja.
Saudara Ketua, kalau toch ada orang jang mengatakan, saja
ulangi kalau toch ada diantara pembitjara jang menjatakan, bahwa kalau pilihan kita djatuh kepada Pantja Sila sebagai Dasar Negara, akan
meledak perang saudara. Saudara Ketua, buat saja, itu perang
saudara tidak mungkin, saja tidak pertjaja karena tidak logis, maka
itu, kita tidak perlu ehawatir.
Kemungkinan itu baru ada kalau dalam masjarakat berlaku hukum tindas-menindas.
Demikianlah dibenua Eropah, negara budak bertukar mendjadi
negara feodal selandjutnja negara feodal di Perantjis bertukar mendjadi negara kapitalis (Revolusi Bordjuis tahun 1789) begitulah djuga di Rusia, negara feodal kapitalis bertukar mendjadi negara Sosialis (Revolusi Proletariat tahun 1917).
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Saudara Ketua, untuk mengupas Dasar Negara, kita harus melihat sekitar Indonesia jang dikelilingi oleh bermatjam-matjam aliran,
baik diluar maupun didalam.
Ideologi apa sadja tidak terlepas dari:

- Sedjarah
Politik
- Ekonomi
- Kultur
- Geography
- Sosiologi
-

':

I

i'

:
, ,' '
NatUf
i
'
I
-Bahasa
Pengetahuan
- Religie
-Dengan beberapa punt tersebut diatas haruslah riil-logis se-

'I' -"*

I

i

perti jang telah terdjadi disekitar Indonesia, terutama dalam dunia
ini. Segala punt tersebut diatas haruslah tali-menali untuk mentjari
kemadjuan.

saudara Ketua, kalau toch Pantja sila masih diragukan kebenarannja sebagai Dasar Negara, maka saja mengadjak dan menjerukan
kepada ahli-ahli dalam gedung Konstituante ini tentang hal: Sedjarah, Politik, Ekonomi, Kultur, Geography, Sosiologi, Natur, Bahasa, Pengetahuan dan Religie untuk memusjawaratkan/mengupas
soal-soal tersebut tadi guna bahan pembahasan kebenaran Pantja Sila.
Sekian Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan jang te'rhormat Saudara Adnan Lubis.
H. Adnan Lubis: Assalamu'alaikum warahrnatullahi wabarakatuh.
Saudara Ketua, Saudara-saudara Sidang Konstituante jang terhormat, lebih dahulu saja mengutjapkan sjukur kepada Altah, bahwa
saja mendapat kesempa,tan untu,k turut memberikan Pernandangan
Umum dalam soal Dasar Negara, jang sama-sama kita ketahui adalah
soal jang terpenting dari soaLsoal jang lain. Kalau soal Wilajah dan
Bahasa begitu mudahnja kita menjelesaikannja, maka untuk soal Dasar Negara ini, kita meme,rlukan pembahasan jang lebih luas, penindjuan jang lebih djauh, dengan kesabaran dan ketenangan pikiran
serta pertimbangan jang lebih teliti.
Kita harus mengakui bahwa dalam soal ini kita hanja baru madju selangkah, baru membitjarakannja dalam Komisi I panitia pers-rapan Konslitusi kemudian dapat me'ngambil kesimpulan dari pen4"p?t .j?ng bersamaan d1n _jryg_ berlainan, dengar! rumusan ijung
singkat jaitu:. Islam,,-ean!j4 sila dan sosial Ekonomi. Dua dari jang
mula-mula sajqsebutkan lebih banjak pendukungnja. Tetapi diantara
jang dua itu, Paatja Sila dan Islam, begitu djauh nampaknja beda
djarak diantara keduanja disgbabkan pandangan jang bbrbeda-beda,
jang sebenarnja begitu erat hubungannja dan tidak bisa dipisahkan
satu sama lain.
Kalau boleh- saja mengumpamakan, diantara Islam dan pantja
sila tidak ubahnja sebagai lengan dengan djari. Djari jang lima atau
,
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l.

pantia djgri qi t_t.l4k mempertahankan, dialah jang mempunjai kekuasaan dan dialah jang memberikan segala kep-entingan iubrih, hidla-tidak melihat
9up -r_tinja -badan adalah tertumpuk kepadanlb,
bahwa dia tidak
lepas dari 1engannja itu. satu tamsilan
Islam itu sebagai satu bangunan, jang
-jrng J"in,jang
sudah lrryr, jrng_dipusakai,
sesuai dengan penghuninja,semuanja.- sebahagian. besar dari penghuninja itu- mengano;urt<in" supaja
tidak usah mentjari rumah lain, Iiarena rumah itu k'uat dan dapat-m-elindungi mereka bersama dari segala jang membahajakan din masing-masing boleh mengatur kamarnja sendiri-sendiri dengan tidak
mengganggu kepada jang lainnja.
Akan telaqf ada _diantaranja jang meminta pindah sadja, dengan
alasan rumah itu sudah lama dan tidak kuat. l\,Iereka mbmberi[an
suatu gambaran perumahan baru jang tidak tjukup untuk mereka
berleluasa dirumah tersebut dan diketahui tidak akan dapat memberikan kepuasan bagi sebahagian jang tebih besar.
satu tamsila,n
-jang lain, saja umpamakan sebagai sebidang tanah
jrttg d,ipusakai oleh
sepuluh orang dari orang tua mereka. seiruanja
ketjuali seorang,mengatakan:,,marilah kita tanami bersama-sama pup.q$a orang tqa kita ini, djangan kita bagi pusaka karena sangat i<e-

tjil untuk sebahagian".

I

Hanja buat kami ada jang perlu ditanami jang dengan itulah kami dapat hidup dan merasa bahagia memelihara pusaka kita ini. Kalau ada jang hendak menanarninja memelihara dengan jang lain, itu
terserah, asal djangan ditanami dengan tanaman-tanaman jang akan
mematikan atau melindungi tanaman tersebut.
Jang seorang merasa keberatan menerima permintaan saudarasaudaranja dengan alasan tanaman'saudara-saudaranja itu tidak penting untuk mereka dan tidak memuaskan keinginan. Dia takut kalaukalau tanamannja itu terlindung. Tetapi dalam hatinja, perasaannja
berat untuk melarang saudara-saudaranja, djuga kurang pantas, kardna dengan itulah kehidupan saudara-saudaranja itu. Untuk menjuruh mereka supaja mentjari tanah lain sadja, lebih merasa keanakanakan sekali.
Demikianlah Saudara Ketua, kalau boleh saja mengumpamakan
keadaan kita sekarang ini menghadapi persoalan- jang sebenarnja tidaklah beiat kalau tidak diberat-beratkan.
saudara Ketua, untuk ini saudara-saudara sefraksi saja dan djuga kawan'kawan dari pentjinta Islam dari Nahdlatul Ulama (N.U.),
Pergerakan Tarbijah Islamijah (Perti), Partai Sjarikat Islam Indbnesia
(PS.I.I.) dan lain-lain, telah mentjoba mempermudah dan meringankan
!9ban kila !ni, akan tetapi dari Saudara-saudara pendukung Pantja
sila masih belum melihat djalan jang telah ditundjukkan karena
berlain-lainan pandangan,
saja mengatakan begitu, adalah membatja laporan panitia perqiapan Konstitusi (P.P.K.) jang mengenai isi pidato-pidato pemandangan umum dari Panitia Dasar Negara jang telah disampaikan kepadq kita bersama dan dengan mengikuti sambil memperhatikan alasan-lasan jang sarna kita deng4r dalam Sidang ini.
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itu semua, dapatlah saja njatakan
-karena
bahwa sebab persamaan pendapat itu belum teitjapai adllah
beberapa hal _jang mengenai Islam jang masih rnendladi;pertanjaan
bagi mereka dan beberapa hal jang merupakan kechawatiian.
Pertanjaan-pertanjaan itu merupakan, apakah Islam itu mempunjai pengertian penjerahan kepada Tuhan cl-an kalau begitu apaliah
semua jang ber-Tuhan sudah dikatakan Islam? Apakah nanti jang
bukan beragama Islam hanja sebagai tetamu sadja dalam negara ini?
Ada jang merasa chawatir agamanja tidak terdjamin, ada jang
takut terdjadi perpetjahan diantara kita, ada jang mengemukakan
belum adanja tjontoh jang baik dari satu-satu Negara Islam, ada
jang takut akan hilangnja Pantja Sila dan beberapa matjam soal jang
lain-lain.
Saudara K.-tg?, saja rasa kalau soal-soal ini dapat kita selesaikan, aka_n- seles_ailah soal Dasar Negara ini dan kita holeh bergembira
karena kita telah dapat meletakkan satu dasar dengan tangan kita
Kalau saja simpulkan dari

-

bersama.

l.lgpi-untuk menjelesaikan itu memerlukan pertimbangan
- 4Bql
jang
lebih telitidan rasa_keinsjafan bersama. Bukan hanja mengingat
pertanggungan-djawab 4rti rakjat jang kita wakili, tetapi dluga
pertanggungan-djawab alas apa j-""g dikatakan kebenaran dan pertanggungln-{jqyab atas hati sutji dan Tuhan jang lebih mengetahui
gerak-gerik hati itu.
Alasan-alasan j-aqg dlkemukakan oleh saudara-saudara penduEong Pantja sila: ,,dalam Pantja sila itulah letaknjh titik pert-emuan
dan jang tidak merugikan kepada semua golongan dan dalam itulah
keleluasan masing-masing untuk mengembangkan pandangan hidupoja", buat saja belum nampak terutama dalam pengertian Ke-Tuhanan
Jang Maha Esa. Perlu perbandingan jang lebih tepat, hendaklah ilmijah dengan ilmijah, kenjataan dengan kenjataan, sedjarah dengan
sedjarah dan sebagainja.
Saja disini akan mengemukakan pertanjaan. Dapatkah Saudarasaudara Pendukung Pantja Sila me'nundjukkan Ke-Tuhanan Jang Maha Esa dalam Pantja Sila itu lebih sernpurna pengertiannja dari KeTuhanan dalam Islam? Dapatkah Saudara-saudara itu menundjukkan
kemerdekaan dalam Pantja Sila itu lebih luas dan tidak merugikan
kepada Islam, dibanding dengan kemerdekaan jang diberikan Islarn
kepada golongan-golongan lain? Dapatkah Saudara-saudara itu menundjukkan bahwa Pantja Sila itu lebih bermanfaat untuk seluruhnja dibandingkan dengan dasar Islam?
Dengan perbandingan jang tepat Saudara Ketua, dan dengan
memahami arti Islam jang sebenarnja nanti, mudah-mudahan kita
akan mentjapai satu pendapat jang sama. Akan tetapi kalau ini belum
tertjapai, maka kita.masih memerlukan waktu jang lama untuk kita
bekerdja sama kedjurusan itu.
Satu tjontoh belum adanja pengertian tentang Islam, salah se.
orang pembitjara dalam pidatonja di Panitia Persiapan Konstitusi
(P.P.K.) mengenai I'slam menerangkan, kata-kata Islam itu tersusun
dari huruf-huruf potongan seperti nama-nama partai atau Naamloze
Vennootschap (N.V.) dan sebagainja.
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Rrsalah Resmi VI

Menurut keterangannja, Islam itu adalah singkatan dari I.S.L.A.
Luhur, A: Asar,
{an $; dengan pengertian I = Isa, S = Subuh,L
=
M
Magrib.
Dari
itu
semua
Islam
mempunjai
arti waktu sem-9ry =jang
bahjang
lima untuk wadjib beribadah atiu iembahjang kepada
AllaL agar umat manusia tetap mengingatNja dan menajiwaiNia.
j?ng seperti ini Saudara Ketua, adalah 'pengertian
- Pengertian
jang
semau-maunja sadja. Kalau pembitjara itu merasa bebas-untuk
mengirtikan Islarn itu dengan semau-rnaunja sadja, perkataan jang
lain djuga bisa diartikannja dengan semau-maunja-pula.
Oleh karena pengertian sematjam itu mengabui mata orang, maka perlu saja djelaskan bahwa sebenarnja kata Isla,m itu bukan
kesingkatan dari I,S,L,A, dan M. akan tetapi satu kata jang lengkap
jang artinja akan saja artikan nanti.
Djuga hendaklah diketahui bahwa I jang diartikan dengan Isa
itu tidak benar, nama jang sebenarnja 'Isja, dengan.huruf 'ain dan
sjin; S jang diartikan kepada Subuh djuga tidak benar, jang sebenarnja Shubuh dengan huruf Shad; L jang diartikan kepada Luhur
djuga tidak benar, jang sebenarnja Dzuhur dengan huruf Dz; dan A
jang diartikan kepada Asar djuga tidak benar, karena jang sebenarnja 'Ashar dengan huruf 'ain.
Kalau beginilah singkatnja pengartian terhadap Islam itu dan
bebasnja mengartikan dan memahamkan sesuatu jang menge'nai ke.
pertjajaan dalam Islam, nistjaja tidaklah akan tertjapai sesuatu maksud dalam permusjawaratan kita ini dan tidak akan meninggikan
nilai dari persidangan kita.
Tjontoh jang lain, saja tundjukkan tafsiran seorang Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) djuga dalam laporan Panitia Persiapan Konstitusi (P.P.K.) terhadap Kitaib sutji Al Qur'an warktu menerangkan

arti ajat:
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Ditafsirkannja: ,,Wahai para tjerdik pandai, djanganlah kamu berlebih-lebihan dalarn petundjukmu dalam hal jang tidak wadjar".
Keterangan seterusnja, ,,Addin" saja salin kedalam bahasa Indonesia ,,Petundjuk". Djgdi tidak saja salin sebagaimana umumnja
dengan Agama, karena Addin itu menurut sabda Rasulullah, Addin
adalah Annasiihah, sedang menurut pengertian dan pendapat saja undang-undang i,tu pun termasuk petundjuk, sepe,rti ajat Al Qut'an jang
telah saja djelaskan tadi. OlehNja kita ditarang melebih-lebihkan-atau
menambahkan hal-hal jang tidak wadjar dalam petundjuk kita. Atau
dengan kata lain, kita djangan memasukkan hat-hal jang tidak konkrit dalam undang-undang kita.
Demikianlah Saudara Ketua, saja salin terdjemahan dan tafsirannja mengenai ajat Al Qur'an tersebu;t untuk diketahui. Saudara-s,audara, ini djuga satu tanda bukti jang njata, bahwa pembitjara mengartikan ajat-ajat Al Qur'an itu'dengan s:emau-maunja sadja.
Perlu saja djelaskan bahwa kataikata ahli kitab jang diartikan
dengan tjerdik pandai itu tidak benar. Arti jang seienirnja ialah
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golongan Jahudi dan Nasrani. Demikian djuga kata Addin, betul
Rasul ada.menjebutkannjt Annasiihah, akan tetapi disini tioat<urr
tepat diartikan"bgsitl, melihat dari maksud dari iangkal dan achir
ajat ters,ebut. Qti" bertanja kenapa saudara petiruitjata itu tidak
mengartikan Addin itu dengan arti undang-und-ang pida ajat:
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seperti_jang diartikannja pada Ja qtrlalkitab, supaja djadi pengertiane'
nja? ,,Undang-undang pada sisi Allah adalah
rSlu.r iang terhor{rat, melihat beb.erapa pe,rtanjaan dalam pidato-pidato mengenai.. IsJap_jglg tertjantum- dalarirpanitia Per3iapan-K-onstitu{ (P.r.5)] saja meriia p.rio *ffielastantelah^diberikan oiefr p.*3ja. sebagai_tambahan dari.pendjelasarrjang-sebelum
bitjara-pembitjara dari pihat< tlfary jrttg
saji, oe"i"" traketerangan
saja
ini
nanti
dapat
didjadikan
bahin perT.ap3n,
timbangaln da_lgm permusjawaratan kita jairg mulia ini.
saudara Ketua, saudara-sauda_ra pihhk jrtrg bertanja, salah satu
dari arti_rslam, ialah tunduk, patuh, irenurit, dengan drii *drh begitu djadinja. segala sesuatu- j-ang ada dalam'alam"ini, *rtrt rri, bulan, manusia, tumbuh-tumbuhan-, hewan, batu dan sebasain:a, tuiraut
menurut atau dengaq arti terikatnja_ sesuatu itu dari tid;{ aoanji
kemerdekagnnjl. untuk lepas dari uhdang-undang atau atuiin naiiimana dia diwudjudkan.
_ Dengarq pe_ngertian ini alam ini5eluruhnja, batu, kaju, pasir dan
gpqgainja telah rnenjerah, jang menumt AI-Qur,an'osenili Aslama.
pjadi dengan.pengertian ini, manusia jpg berbagai atirin patram oan
i?"9 berbagai {?ggn agamanja, seperti jittg diiebutkan oi"t pembi-

istim'i '
i"po.*

"\*

Epr" itg seperti_ Krigtgn, Jahudi, po1o3i1ei Hindu ataupun Seperti
Theosofi dan sebagainja, .paq hakekatnja s€muan;a iit'am d*ng"n
pllsq{iry iang tertentu itu. Dan ini serigadja
oidatam
v diteiangkan
e
ajat AI
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$epadaNjr.trtt tunduk menjerah. segala gesuatu jang ada dilangit dan
$lgryi ini). Akan tetapi plelgertian-tunduk atau" pa"tut iep-."ti'itu ti,
daklah..mestinja disebut Islam atau dia seorang'
mustmln, kar"rm
pengertr.an jang seperti itu serupa sadja dengan *Islamnja nitu, ,kaju
atau pasir dan sebagainja.
Disamping pengeltian Islam j*g sudah saja terangkan itu, ada
.
satu_ peng--ertian.lain, jaitu
.
-kepatuhaqkepada trihan oerigan t Lsaaaran q?n pikiran jang telah
dibbrikaq Tuhin kepadanja; niiai*ana semestinja pandangalnja terhadap Tuhan, bagbiman"a 'seniestinia dia
menurut peraturan higupnja. ianb sudah diteritukan Tuhan k.p;arhj;
dengan perantaraal
jang-menerima adjaran itu dari'Tuhaii,
kemudian hendaklah t3pul
diJerimanfu adjaran itu dengan penuh kesadaran dan hati terbuka. Tunduk d_an -patuh dengai peirgertian inilah
menurut istilah agama jang disebut lslam.
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?okok-pokok dari adjaran jang diberikan Tuhan kepada Rasulrasul itu semuanja sama, seperti kepertjajaan terhadap Tuhan, terhadap Rasul dan dasar-dasar moral jang diberikan kepada seluruh
Nabi-nabi, adjaran-adjaran itu disebut Addin. Tuhan menerangkan:
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(Din pada sisi Allah adalah Islam).
Oleh sebab itulah maka hubungan diantara satu agama dengan
agama lain sangat erat. Dengan sebab itu djugalah kepertjajaan kepada Musa dan 'Isa alaihissalam sebahagian kepertjajaan dalam Islam. Hanja berbeda dalam sjari'at. Sjari'at itu ialah hukum-hukum
atau peraturan bagaimana tjaranja menundjukkan keabdian kepada
Allah, jang disebut ibadat. Peraturan jang mengenai kekeluargaan,
jang disebut munakahat, atau hukum keluarga. Jang mengenai hubungan bermasjarakat diantara sesama manusia, jang disebut mu''amalat, atau hukum perdata. Peraturan jang menentukan kedjahatan
dan pelanggaran hukum dan sanksi atas kedjahatan jang disebut djinajat, atau hukum pidana. Djadi Islam itu meliputi soal-soal kepertjajaan dan sjari'at jang mesti dipatuhi dan dilaksanakan.
Disamping nama jang sama itu (Islam) masing-masing golongan
mengambil nama-nama sendiri-sendiri, seperti pengikut Almasih, dinamakan Masehi, pengikut-pengikut Musa disebut Jahudi nama salah
.seorang dari anak Ja'qub, sedangkan Is1am tidak menamakan dirinja
dengan nama Rasulnja, akan tetapi tetap berpegang kepada nama
aslinja jaitu Islam.
b;dOi sebenarnja titik pertemuan jang perlu ditjari ialah diantaTa agama-agama, karena diantara parta,i-partai Islam dan orang-orang
Islam jang berada dipartai lain, sebenarnja titik pertemuan itu tidak
perlu ditjari karena,sengadja tidak ada perbedaan.
Titik pertemuan jang perlu ditjari itu terutama diantara Islam dengan Masehi, oleh karena sebahagian diantara Bangsa Indonesia adalah beragama Masehi. Gunanja untuk mendjauhkan perselisihan paham jang mungkin dirasakan oleh golongan Masehi tidak ada
hubungannja dengan Islam sama sekali, padahal hubungan jang lebih erat diantara Islam dan Masehi lebih dari jang lain-lain.
Untuk ini perlu saja djelaskan Saudara Ketua, diantara persamaan Islam dan Masehi seperti dasar-dasar moral jang L0 jang te'rtjantum dalam Taurat i,tu, te,rtjantum djuga dalarn Al Qur'an jang mana
oleh 'fsa alaihissalam telah dinjatakan, tidak merubah sedikitpun
adjaran dalam Taurat itu. Begitu djuga dalam soal-soal jang lain terdapat beberapa pokok persamaan dalam hukum keluarga dan perdata.

Saudara Ketua, saja kembali kepangkal pembitjaraan saja untuk menjatakan bagaimana tuntutan agama Islam mendjalankan sjari'at itu, hingga dinjatakan, jang tidak mendjalankan hukum-hukum
Tuhan itu, sebagai seorang jang zhalim dan sebagainja.
Dan oleh karena kepertjajaan dan tanggung-djawab kepada itulah maka Umat Islam menuntut supaja negara ini didasarkan kepada
Islam. Karena menurut Islarn, kepertjajaan kepada Tuhan dan sjari'at
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itu tidak dapat dipisahkan. Iman itu merupakan bibit dan sjari,at itu
rnerupakan batang tjabang dan daunnja. -sebagaimana sjari'at tidak
berdasarkan iman qtag kepertjajaan tidak adi faedahnji, demikian
$juSa iman tanpa sjari'at tidak ubahnja seperti bibit j"n-g tidak tumbuh.
Djadi _kalau hanja iman ditambah dengan sebahagian sjari'at
sep-erti _soal p-erl.<alvinan j?"g
!.qgah d'ipa4dang sebagai adat, bagi pemeluk Islam itulah jang bisa ditjapai oleh Umat Islam sesuaannJa i<e.
merdekaan ini, be_rarti sjari'atnja_ jang begitu luas masih banjik sekali j-ang belury dapat ditumbuhkan.-Kalau hanja keimanan"itulah
jang diperolehnja, belum ada perbedaan Islam itu dimasa Belanda, dimasa Djepang dan sampai sekarang ini. Kalau'sjari'at Islam itu ti$ak dlPft di,laftsnakan dan tidak rnerdeka mengerdjakannja, maka
berartilah dalam negara jang merdeka ini agama Islam*itu beium mer.
9eka, Dan dengan sendirinja saja bertanja: ,,Dimanakah d,idudukkan
Umat Islam jang glVo banjaknja ini?
Adilkah kalau golongan-golongan jang lain bebas melaksanakan
agamanja, sedangkan Umat Islam tidak bebas melaksanakan adjaran
Agamanja dan belum bebas dari antjaman-antjaman jang akan menghantjurkan kejakinannja, susilanja, achlaknja dan tain-taint
Kalau dari golongan lain bisa mengatakan: ,,Kalau negara ini
berdasarkan Islam maka golongan-golongan lain akan mendliadi te4fru", dju_ga umat Is1am bisa mengatakan: ,,apakah umat Israin nanti
akan.mendjadi tetamu kalau negaia ini tidali didasarkan kepada Islam?"
saudara Ketua,-saja melihat bahwa salah satu garis pemisah diantara Islam dan Kristen adalah karena kechawatiran frrereka terhadap-Islam, tetapi kechawatiran itu sebenarnja semata,mata momok
j3ng dig-ambarkarg_ oleh g-olongal-golongan jang tidak menginginkan
Umat Islam dan Kristen bekerdja sama.
saudara Ketua, dari pihak Islam jang telah lebih dahulu berbitjara dari saja telah mendjelaskan bahwa kechawatiran itu sebenarnja _tidak ada, bai_k dqri segi sedjarah, baik tiari segi adjaran Islam
sendiri, maupun dari kenjataan jang ada sekarang ini.
Dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dikota
Madinah sendiri, ada orang-orang Jahudi. Mereka tidak pernah digqnggq oleh umat Islam, bahkan mereka hidup dan diperlakukan
se-baga-i qgmp-erlakukan seorang warga negaranja dalam pergaulannja sehari-hari.
bebas melaksanak?-n adjaran a_gamanja dan tidak peinah ]re{e_nga_ra1_ rye1e-ka diperlakukan oleh umat Islam dengari tjara jang
t_idak_
!?ik, bahkan m,erela pernah datang ke Madinah iebagai utusai
dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberlkan sarn.

butan jang baik kepada mereka itu.
sewaktu Palestina djatuh _ketangan Islam dari tangan Rurnawi,
'9T"1-T"dlija1lahu'anhu menulis surat perdjandjian terhadap pendudr4 llia -gang berbunji," Inilah perdjandjian hamba iA1larir,-Umar
amirulmu'minin terhadap penduduk llit". Dia memberikan keimanan
dan perlindungan terhadap harta benda, geredja dan satib mereka.
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Geredja mereka tidak boleh diduduki dan tidak boleh diruntuhkan
dan tidak ,boleh dikurangi daripadanja aataupun dari hartanja. Mereka tidak boleh dipaksa m'engenai agama dan tidak boleh dianiaja.
'Umar Radlijallahu 'anhu telah mempraktekkan apa jang telah diutjapkannja dalam perdjandjian itu. sewaktu 'umar berada disalah
satu geredja, tiba-tiba beliau mendengar suara adzan, lalu beliau keluar dari geredja itu. Sahabat-sahabatnja bertanja sebab dia keluar
dengan tiba-tiba. Djawabnja, kalau aku nanti sembahjang dalam geredja itu aku takut nanti Umat Islam akan mendjadikan geredja ini

rnendjadi masdjid.
Saudara Ketua, kalau ada satu-satu golongan jang chawatir kepada Dasar Islam itu disebabkan namanja itu, saja rasa keberatan
itu bisa djuga dikemukakan dari pihak Islam, kalau seandainja negara
ini tidak didasarkan kepada Islam.
Kalau ada orang jang mengatakan bahwa agama itu tidak perlu
mentjampuri soal-soal negara, atau agama itu mestinja dipisahkan
dari negara, hak Allah diserahkan kepada Allah dan hak Keiser diserahkan kepada Keiser, Islam mengatakan marilah Keiser itu djuga
kita serahkan kepada Allah dan negara tidak dipisahkan dari negara
dan dengan agamalah negara itu dapat dibersihkan.
Diantara alasan-alasan jang menolak dasar Islam itu adalah untuk mendjaga persatuan. Saja sangat menghargai pendapat untuk
mendjaga persatuan ini. Hanja saja belum dapat menerima bahwa
hanja dengan Pantja Silalah persatuan itu akan terdjamin dan dengan Islam itu sudah pasti akan terdjadi perpetjahan.
Alasan-alasan jang dikemukakan oleh Saudara-saudara pendukung Pantja Sila, dalam Pantja Sila-lah semua golongan dan aliian dapat bersatu dan masing-masing dapat mewudjudkan pandangan hidupnja dan itulah jang sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia,
menurut pendapat saja, alasan ini hanja bisa diterima oleh golongan-golongan diluar Islam dan tidak akan dapat disesuaikan dengan
Islam, oleh karena Pantja Sila tidak dapat menerima Islam itu seluruhnja, sebaliknja Islam itu dapat menerima Pantja Sila itu seluruhnja.
Islam itulah jang lebih sesuai dengan kepribadian sebahagian
besar dari Bangsa Indonesia ini, dibuktikan dengan lamanja umumnja sudah agama Islam itu mendjadi agama sebahagian besar Bangsa
Indonesia dibanding dengan agama-agama lain atau jang tidak beragama dan dapat dipersaksikan sehari-hari dalam peribadatan, perkawinan, kematian dan sebagainja.
Alasan jang mengatakan bahwa Pantja Sila itulah jang dapat
memelihara persatuan kita, ini djuga belum dapat dibuktikan. Jang
njata sebaliknjalah jang kelihatan, jaitu sampai sekarang masih terus perpetjahan.
Akan tetapi sekiranja Islam itulah jang kita djadikan dasar, Islam akan dapat membuktikan, bahwa dia akan dapat memberikan
kemerdekaan jang sepenuhnja kepada pemeluk-pemeluk agama lain
dan disamping itu Pantja Sila akan terpelihara seluruhnja, karena sebagaimana jang sudah berkali-kali diterangkan, Islam itu meliputi

Pantja Sila.
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saudara Ketua, sekadar ini
rasanja buat saja mem_
b-eri$n pertimbangan mana jang ljukuplah
t-elitr-balk diant"ara Islam ian pantja sila jang. mendjadi pasai bagi ryegara kita ini. Dari [eieiangan
saja-semualla ity, r_{" dapat menarik kesimpulan, bahwa alasan dari
pendukung Pqltj?.gilr, bahwa itutah jang nieno;doi titik perte*,r"r,,
belum dapat dibuktikan.
Alasan Pantja sila jang mengatakan bahwa itulah jang tidak
akan meru_gikan, s_aja mengatakan -Islam-lah jang pertama se-kali di{!gikan. Alasan bahwa Pantja sila itulah jang aapat merealisasi pandangan hidupnja masing-masing, saja melitraf batiwa selain lslam-lah
jang dapat sesuai dengan itu.
Tetapi kalau Islam itu kita djadikan Dasar Negara, pantja sila
itu ak?l. tetap_ terdjamin,, seluruh agama akan dafat memp6rkemPrng dirinja dan tidak akan ada jang akan menu-ntut hakirja lagi
kgena masing-masing aliran dan agamb tehh mendapat haknja da-n
akan tegaklah negara ini dengan moril jang tinggi.
Sekianlah Saudara Ketua.

- Ketu.a: saja persilakan sau,dara sutan Takdir Alisjahbana jang
terhormat.

.

Sutan Takdir - Alisjahbana: Saudara Ketua, saudara sekalian,
jang_ merupakan perang jang terbesar, jag
Perang Dg*u .kedua
pgr-nalt meliputi dunia, melahirkan akibat jang iiaoa berhingla nal
i?"9. sekaran_gpun belum segalanja dapat kita pah-imkan.
liqknja,bagi_
kila adalah amat penting, bahwa peiang itu rirengembat-etap1
kepa,{1
bqrgr3 kita bersama-sama dengan bangsa-bangsl jang
liEm
lain seperti India, Pakistan, Burma dan lain-Iain kemerdekian i<ita]
jaitu kemungkinan bagi kita untuk menentukan sendiri nasib kitd
ditengah-tengah dunia dan bersama-sama dengan itu serta menentukan nasib umat manusia didjaman kita.
Bahwa kemerdekaan kita itu kita peroleh bersama-sama bangsabangsa-j.ang_lain, selagai su_atu akibat -dari suatu perang Dunia j6ttg
boleh dikatakan meliputi s,eluruh dqnia, tak boleh tidak harus sdtiaf
laat menginsafkan kita, bahwa kita hidup didunia bersama-sama
bangsa-balgsa jang lain, bahwa nasib kita, meskipun kita telah merdeka selkalipun. sangat berhubungan dan bergantungan dengan nasib
bangsa-bangsa jang lain
Mau tak mau kita harus menerima, bahwa belum pernahlah perhubungan dan persamaan antara bagian-bagian dunia iebesar daiam
djaman kita sekarang.
Antara faktor-fa\tor-jang menguasainja dan pengaruh-pengaruh
jang diterimanja banjak benar persamaan.-pertami sJkafi trit ilu telah dituntut oleh kemadjuan ilmu modern, jang lambat-laun telah
merata diseluruh dunia- {an j_an_g- _ditiap-tiap heg=ara telah mendjadi
pedoman_ ilqg penting dalam kehidupan setlap frari. Lebih-lebih darj
rlmu adalah kemadjuan tetrlik, jang meskipun hasilnja amat berbedatingkatnja.diberbagai;bryai negara, dapat dirasbkan, dilihat, seFd"
t*t"tl8-tur-angnja diketahui dimana-mana. Dbn berkat kemadjuan'tehnik, jang diakibatkan kemadjuan ilmu itu perhubungan ant'ara pen.
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duduk bumi kita ini makin rapat, pertukaran pengalaman dan pengetahuan belum pernah terdjadi seluas seperti didjaman kita sekarang,
bahkan dalam hal ekonomi, politik dan tak kurang seni belum pernahlah penduduk bumi kita ini saling berhubungan dan bergagtungan se-

perti sekarang.
Dan Saudara Ketua, agamapun dalam hal ini tidak terketjuali,
saja mendapat kesempatan-mempersaksikan di Turki, Pakistad India, Burma dan terachir di Djepang bagaimana agama-&g€Iffia jang
berasal dari sumber-sumber jang berbeda-beda itu memperlihatkan
aliran-aliran, soal-soal dan ketjenderungan-ketjenderungan jang sa-

ma oleh pengaruh dan tantangan djaman modern.
Bahwa, keadaan dunia jang sangat saling berhubungan dan bergantungan jang menghasilkan kemerdekaan kita, sekarang berada dalam suatu keadaan jang istimewa, jang luar biasa, telah umum diketahui orang. Ahliahli dari bermatjam-matjam ilmu jang memulai penjelidikan dan pemikirannja dari bermatjam-matjam djurusan, boleh dikatakan telah" seia, bahwa seluruh prikemanusiaan sedang
mengalami krisis, atau sekurang-kurangnja sedang berada dalam
suatu djaman peralihan jang besar. Filsuf-filsuf sebagai Spengler,
Jaspers, Ortega J Casset, ahli-ahli ilmu djiwa seperti Freud, Adler
dan Jung, ahli masjarakat, sedjarah dan athropologie seperti Sorokin,
Toynbee, Kroeber, Mannheim, Linton, Kluckhohh, untuk hanja
menjebut beberapa dari padanja, telah berusaha menganalisa dan
menguraikan sifat daripada krisis itu masing-masing dari djurusan
keahliannja. Disisi itu tak pula kurang djumlah seniman jang melukiskan krisis manusia sekarang ini, dalam karangan kesusasteraan
seperti Aldous Huxley, D.H. Lawrence, H.G. Wells, Koestler, George
Orwell, Sartre, Camus, Pearl S Buck, untuk menjebut pula hanja
beberapa dari padanja.
Tentulah krisis jang dihadapi manusia itu berbeda-beda tingkat,
bentuk dan strukturnjaf bergantung kepada tingkat kemadjuan, tr4disi dan soal-soal istimewa tiap-tiap golongan manusia itu. Kalau
pada bangsa jang belum madju, krisis itu bersifat disintegrasi daripada ikatan-ikatan pikiran dan tradisi jang lama oleh pertemuan dengan
dunia modern, jang menimbulkan kegontjangan dalam nilai-nilai kemasjarakatan, keagamaan, kesenian, jang menjebabkan kelebihan cialam organisasi ekonomi dan politik, disisi berkembangnja kegembiraan dan tenaga mentjipta jang belum dapat diduga-duga kemungkinan-kemungkinan dan tudjuannja, pada bangsa jang madju kelihatan kemadjuan ilmu dan tehnik, perubahan struktur masjarakat,
jang sedjalan dengan perubahan struktur ekonomi dan politik, menimbulkan pertentangan kepentingan antara individu-individu dan
golongan-golongan jang sengit dan bersimpang-siur, disisi kegelisahan
pikiran, perasaan dan kemauan pada individu-idividu jang mendjelma dalam makin meluasnja tersebar skeptisismus dan relativismus,
jang sering rnematikan segala sesuatu dan experimentalismus jang
tak djelas tudjuannja, tetapi jang mungkin membuka perspektif dan
kemungkinan-kemungkinan jang baru.
Sementa,ra itu meski bagaimana sekalipun besar dan banjaknja
perbedaan antara pendjelmaan-pendjelmaan krisis diberbagai-bagai
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g9_19ng.l manusia d_an bagian _dunia itu, tak dapat disangkal, bahwa
dilihat dgri- p-erfembangan sedjarah jang pandjang dariluas krisis
itu satu hakekatnja- sesungguhnjq ptimanoiangair sidjarah jang sinlgtil, seperti j4s ditemukakan otetr Attred'we6er, Atelandei Rristow,
KarJ Jaspers, E. Gebser ataupun sorokin, memperlihatkan kepada kita, bahwa meski bagaimanl sekalipun berbeda-bbda sedjarah'golongmanusia diberbagaibagai bagian dunia, dalam garis jang
-an-golo-ngan
besar
diql_a! qary_paF pertumbuhan seluruh kernanusiaan se-bagai, kel

satuan. Alfred Weber berbitjara tumbuh-tumbuhnja manusia jang
keempatan dengan sifat-sifatnja jang istimewa dalam sedjarah. Gebsei
menjusunka_n empat tingkat tjara berpikir manusia jang dilalui oleh
seluruh prikemanusiaan, jang terdjelma dalam selurfh kehidupan
manusia dalam pertu,mbuhan sedjarah. Sekarang ini menurut dia, [<ita
lgd?ng meialui-p-eralihan dari tjara berpikir irentah ketjara berpikir integral jang dapat dilihat dalam segala tjabang kebudajaan. Soioki3-ryengatakan bahwa kekalj.auan dan kegelhahan manusii sekarang
adalah peralihan dari achir djaman sintesis jang sedjak berabad-abad
menguasai kebudajaan kedjaman idealistis jang baru. Karl Jaspers
menganggap, bahwa manusia sekarang ini sedang menghadapi hjamal.m-1ha_penting j_a1g baru, jang dapat dibandingkan dengair jairg
1.t0i".{ sekitar abad kelima sebelum qurun Masehi, ke,tika 0i riong\9!
lridup Kolg Hu Tzu dan Lau-Tze, di India Budha dan Mahavira,
di Irian Zarathustra, di Palestina Nabi-nabi, di Junani filsuf-filsuf sepelti Parmenidus, Haracli!*, Plato dan lain-lain. Segala pendjelmaan
kebudajaan jang berarti didunia sekarang berasal dari sumber-sumber
ini dan dimana golongan manusia tidak pernah bertemu dengan salah
satu daripaqa aliran sumber-sumber ini, disana tetaplah ber[uasa keprimitifan. Dan didjaman kita sekarang kelihatan [epada kita, segala hasil dari sumber-sumber kebudajaan itu bertemu dan bertja*pg{-bau{, sehingga masing-rnasing dari padanja dapat memperkaja
dirinja dengan jang lain. Kita menghadapi suatu djaman sintesis dan
pembentukan kebudajaan baru jang melingkungi seluruh kema-

nusiaan.
saudara Ketua, dalam suasana mudahnja perhubungan dari satu
daerah kedaerah jang lain, dalam suasana penjebaran-buku, suratk3ba1 dan madjalah, dalam suasana radio, dalam suasana perguruan
F"ggi jrng s_?ma tjoraknja diseluruh dunia, dalam suasana perpustakqan jrng dimana-mana diseluruh dunia berusaha mengumpulkan
selengkap-lengkapnja kitab-kitab tentang dan dari seluruh-dunia, hasil-hasil kebudajaan jang berasal dari bermatjam-matjam sumber itu
tflah lama pengaruh-mempengaruhi, sehingga perbedaan jang satu
dengan jalg lain tidaklah banjak lagi. Dan dalam suasana kemadjuan ilmu dan tehnik sesudah Perang Dunia kedua, jang melahirlian
tenaga atom dan jang terachir planet buatan manusia, soal-soa1 bang,
sa dan negara didunia mau tak mau lebih lagi didorong kearah pe,
mandangan jang sama, jang berhubungan dengan kepentingan bumi
bersama dan prikemanusiaan bersama.
Saudara Ketua, dengan sengadja saja memulai uraian saja ini
dengan meletakkan bangsa kita dan negara kita ditengah-tengah keadaan saling berhubungan dan bergantungan, malahan kesatuan du153

nia modern jang sedang amat tjepat bergerak. Maksud saja tak lain
agar mudah-mudahan akan dapatlah kita dengan lebih sadar, lebih berratio, menghadapi soal-soa1 dinegara kita. Dengan menghadapi soalsoal dinegeri kita sebagai salah satu pendjelmaan dari keadaan dan
tingkat proses seluruh prikemanusiaan abad keduapuluh ini, mudahmudahan akan dapatlah kita kebesaran djiwa dan keluasan pemandangan jang sewadjarnja, jang sangat kita perlukan dalam menghadapi tugas kita jang berat dalam Dewan Konstituante ini. Terpeliharalah kita hendaknja dari pemandangan-pemandangan dan pendirianaendirian jang sempit dan mutlak jang akan membuntukan

djalan kita.
Dengan latar belakang ini marilah kita sekarang menghadapi
kedua susunan pikiran jang besar, jang berhadapan dalam Sidang
Konstituante ini, dalam usaha kita untuk menentukan Dasar Negara
kita iaitu Islam atau Pantja Sila.
Saja mulai dengan membitjarakan tuntutan Islam sebagai Dasar
Negara. Kalau kita perhatikan alasan-alasan jang dikemukakan untuk
mendjadikan Islam sebagai Dasar Negara Indonesia, maka dapatlah
kita bedakan dua hal:
1. Bahwa agama Islam itu ialah agama jang dianut oleh
bagian terbesar dari rakjat Indonesia atau dengan kata-kata jang
lain; agama Islamlah jang tertanam dalam djiwa rakjat Indonesia.
jang menentukan pikiran, sikap hidup dan perbuatannja.
2. Islam mempunjai sjarat-sjarat dunia modern seperti terdjetma dalam Pantja Sila, sedangkan disisi itu Islam berdasarkan wahju
jang bersifat Ke-Tuhanan jang mengatasi segala pemikiran manusia.
Tentang pasal jang pertama disini dapatlah kita kemukakan,
bahwa diantara negara-negara bagian jang terbesar dari rakjatnja
beragama Islam, adalah antara lain Afganistan, Saudi Arabia dan
Pakistan jang njata berupa negara Islam, jang berdasarkan agama
rslam. Pada negara Mesir dan Irak agama Islam hanjalah disebut
sebagai agama Negara, sedangkan di Turki agama Islam tidak mempunjai suatu kedudukan istimewa djuapun; semua kejakinan filsafat,
agama atau doktrin bebas diikuti.
Dari tjontoh-tjontoh diatas ini njata kepada kita bahwa agama
Islam sebagai agama bagian rakjat jang terbesar belum usah menghasilkan sqatu negara jang berdasarkan Islam seperti kelihatan pada
Turki jang dengan Konstitusinja tahun 1945 merupakan suatu negara jang berkedaulatan rakjat (pasal 3). Hal itu bergantung kepada
kemauan rakjat itu sendiri, jang tentu pula bergantung kepada bermatjam-matjam faktor dalam kehidupan rakjat itu. Hingga mana
berbeda kedudukan agama Islam sebagai agama negirra seperti di Irak
dan Mesir dengan kedudukan agama Islam-dalam negara-negara Islam
seperti Saudi Arabia, Afganistan dan Pakistan, disini takkan saja
usut karena pertukaran pikiran kita belum sampai kesana, meskipun
saja jakin, bahwa disanalah terletak intisari soal Dasar Negara jbng
sedang kita bitjarakan.
Tentang hal ini kita sekarang masih berbitjara dalam kata-kata
jang umum, pembitjaraaembitjara jang mengemukakan agama Islam sebagai Dasar Negara belum menerangkan kepada kita, apa154

kah konsekwensi jang sepenuh-penuhnja dari tuntutan mereka. Berhubung dengan ini saja sam,bil lalu hanja hendak menundjukkan garis
jang dalam, jang melintang antara anggapan buatan itulah dan kaum
modern Islam di Pakistan dan sambil lalu djuga saja hendak menundjukkan kedudukan Maulana Abul-Ala Maududi di Pakistan jang
menjangkal, bahwa negara Pakistan seperti sekarang adalah negara
Islam dan dalam memperdjuangkan negara Islam jang sesungguhnja harus meringkuk dalam pendjara negara Islam Pakistan.
Saudara Ketua, jang njata bagi kita, ialah bahwa dalam negara
jang terang. berdasarkan Islam seperti Saudi Arabia, Afganistan dan
Pakistan, arti dan kedudukan agama Islam itupun berbeda-beda. Apabila kita bandingkan struktur Konstitusi Saudi Arabia dengan Afganistan dan Pakistan akan njatalah kepada kita, bahwa Konstitusi Saudi Arabia itulah jang paling terpentjil meskipun letaknja dipusat agama Islam, djadi paling langsung mewarisi tradisi agama Islam, Padanja paling susah kita melihat unsur-unsur hak-hak rakjat seperti
jang dikemukakan sebagai Dasar Negara kita sekarang.
Kedudukan radja adalah sebagai diktator, seluruh pemerintahan
keradjaan adalah ditangan radja, tentang hak-hak rakjat, sistim parlemen ataupun keadilan sosial tiadalah terbatja sedikit djuapun dalam Undang-undang Dasar Saudi Arabia itu. Dan meskipun negara
Afganistanpun berdasarkan Islam dan tunduk kepada hukum sjari'at,
tetapi dalam Undang-undang Dasar kelihatan kepada kita daftar jang
luas tentang hak-hak rakjat, sistim perwakilan rakjat telah mulai
nampak, sedangkan keadilan sosial belum masuk dalam Undang-undang Dasar itu. Di Pakistan keadaan itu telah djauh benar berbeda,
dalam Undang-undang Dasarnja terdapat segala sjarat-sjarat seperti
jang dikemukakan oleh hak-hak rakjat dalam Undang-undang Dasar
Negara-negara modern jang lain, jang berdasarkan demokrasi keduniaan.

Disini njatalah kepada kita, bahwa meski bagaimana sekalipun

dikatakan dasar kebebasan manusia, demokrasi, keadilan sosial dan
hak-hak asasi manusia dan lain-Iain, itu adalah unsur jang telah te'rkandung dalam Is1am sedjak dari semulanja, dengan tjontoh-tjontoh
ini kita menghadapi kenjataan, bahwa diantara negara-negara jang
mendjadikan Islam sebagai dasarnja itu, ada negara Islam jang tidak
mengenal unsur-unsur itu, sedangkan boleh dikatakan pada hampir
segala negara jang tidak berdasarkan Islam, jang tiada terangierangan bersifat diktatur, unsur-unsur itu ada.
Disinilah tetaknja dan kenjataan djaman kita sekarang dasar-dasar kebebasan manusia, demokrasi, keadilan sosial, hak-hak asasi manusia dan lain-lain itu timbul rnenurut bermatjam-matjam saluran.
Dalam suasana agama jang berbeda-beda seperti di India, di Burma,
di Pilipina dan Pakistan, dinegara Eropah dan Amerika jang tidak
bersifat diktatur, kita melihat dasar-dasar kenegaraan jang sama, iang
dengan umum diutjapkan sekarang sebagai demokrasi, keadilan sosial
dan- kemerdekaan manusia, jang memberikan kepada manusia Hakhak Asasi Manusia seperti dirumuskan oleh Charter Perserikatan
Bangsa-Bangsa (P.B.B.).
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Saudara Ketua, apabila Saudara Natsir dengan pandjang lebar
mengupas paham secularismus dan malahan hendak menundjukkan,
bahwa secularismus itulah jang bersalah tentang timbulnja fascismus,
maka hendaklah saja mengemukakan perasaan sajang s?ia disini,
bahwa Saudara Natsir melihat secularismus itu seperti suatu jang negatief semata-mata. Dengan mengakui, bahwa kemadjuan keduniaan
dalam lima enam abad jang achir ini mendjelma diugq dalam exces'
exces kebendaan dan kdduniaan jang dangkal, tetapi djanganlah kita
lupakan, bahwa seluruh kemadjuan ilmu dan tehnik jang mendjadikan hidup lebih mudah, senahg dan berbahagia,_.kita dapat dari
padanja. Dan kita tahu, bahwa kemadjuan penjelidikan. dan pemakaian hukum-hukum alam iang berupa ilmu dan tehnik itu sedjalan
dengan bertamb,ah lamanja bertambah njatanja sikap manusia terhadap kepada kemungkinan-kemungkinan hidupnja. Baginja tidaklah tju'
t<ub tagi djandji-djandji akan achirat Jang berbahagia, ia mulai memikirkan [edudukannja didalam dunia dan perhubungannja dengan
sesama manusia.
Dengan pemikirannja iang njata dan rationil itu timbullah kesadarannja akan harga dirinja, ia dapat dengan sadar menentukan
kedudukannja ditengah-tengah alam maupun berhubung dengan sesama manusia. Daripada sikap itulah kita lihat perlahan-lahan manusia itu melepaskan dirinja bukan sadja dari kungkungan penguasapenguasa dunia, tetapi djuga dari kungkungan penguasa-pengqasa
jrng mendasarkan kekuasaannja atas tenaga-tenaga iang gaib. Hakhak manusia jang sekarang ini termuat dalam segala Undang-undang
Dasar segala negara demokrasi, djuga jang berdasarkan agama, menurut sedjarah adalah dilahirkan dalam perdjuangan manusia dalam
hubungan kehidupannja iang njata didunia.

Demikianlah dalam hubungan sedjarah iang objektif tidak dapat kita menolak, bahwa gerakan keduniaan-seperti-Magna Charta,
Aufklarung, revolusi industri, revolusi Perantjis, malahan Sosialismus, adalah tingkat-tingkat jang penting, jang berpengaruh terhadap
segala golongan manusia, djuga jang mendasarkan hidupnja atas
agama. Mau tak mau golongan agama didesaknja memikirkan dasar-dasar agamanja dan susuRan kehidupan dalam lingkungannja,
olehnja agama dapat membersihkan dirinja dari bermatjam-matjant
tachjul jang membenalu pada dirinja dan didorongnja menghadapi
kenjataan hidup jang tak dapat ditolak.
Sebab tidak sukar untuk menundjukkan dalam bukti-bukti da'
lam sedjarah, dimana agama Islam itu oleh penganut-penganutnja di'
pakai untuk maksud keduniaan jang tak sewadjarnja. Malahan didjaman kita sekarang, kita masih dapat melihat keradjaan Islam, se'
perti Saudi Arabia dimaria radjanja jang berkedudukan Chalifah Allah
dapat berlaku boleh dikatakan sesuka hatinja atas rakjat dan nega'
ranja dan hidup dengan keluarganja dalam kemewahan jang ber'
limpah-limpahan, tetapi membiarkan rakjatnja dalam kemiskinan dan
kebodohan, djauh dari hak-hak kemanusiaan jang dilahirkan oleh

gerakan keduniaan dalam sedjarah.
Saudara Ketua, saja tidak bermaksud untuk bertukar pikiran
tentang arti dan kedudukan wahju dalam agama dan kehidupan ma'
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nuli?, i.?ng _lrgl{r\ saja-tundjukkan disini ialah kenjataan bagaimana
wahju itu didjalankan dalam sedjarah oleh manusii dari daiah dan
daging, seperli kila semuanja. Maka njatalah kepada kita, bahwa
lahju-ryahju itu tidak mendjamin, bahwa ia tiada disalah-gunakan.
Dalam hubungan inilah sebenarnja saja hendak mengulang disini
gli?pal _Berdjajef, filsuf Kristen jang besar tentang agamanja sendiri, dalam menolak adjaran Komunismus, jang rnenguasai- tanah
airnja Rusia. Berdjajef sebagai seorang Kristen tidak- segan-segan
mengutjapkan kata-kata jang pedas tentang agamanja; kedustaan
agama Kristen dan kebenaran Komunismus katanja. Kal-au kita kaum
Kristen tidak berdusta tentang keadilan, tentang kasih-sajang, tentang- kesamaan manusia, pastilah tidak akan mungkin adjaran Komunismus timbul dan menarik orang sebanjak itu.
saudara Ketua, apa jang dikatakan oleh filsuf Kristen Berdjajef
dengan kedjam terhadap agamanja sendiri, jaitu untuk menjadarkan
olang seagamanja akan soal dan penjelesaian jang sesungguhnja jang

dihadapi agamanja, manusia sekarangpun pada pit<iran sa;a n-ai[ ndnar kita renungkan tentang agama kita sendiri. Beribu-ribu tahun
orang-orang beragama mendapat kesempatan untuk mempraktekkan
yahju_.ian_g diterimanja, tetapi alangkah djauhnja kita dari tjita-tjita
jang ditudju.
saudara Ketua, apabila saudara Natsir mengemukakan, bahwa
fascismus di Eropah timbul karena berkuasanja iecularismus sebenarnja dengan lnyqah.klt? d_apat membalikkannja, jaitu berkuasanja
secularismus tak lain tak bukan karena pemeluli agiama dengan perbuatannja, dengan praktek hidupnja tidak dapat terus-menerus mejakinkan orang akan kelebihan agama, sehingga makin lama makin
djauhlah ora_rqg_ iang hendak berpikir dan menjelidiki dari padanja.
Dan bahwa djika keagamaan itu mudah sekali disalah-gunak-an, kdHhatan kepa.dl kita pada golongan fascis jang mengaku dan menjuruh
orang pertjaja, bahwa Hitler itupun mendapat wahju dari ruhan.
saudara Ketua, dalam tingkat pertumbuhan agama dan teristimewa agama Islam dinegeri kita sekarang, pada pikiran saja amailah
merugikan mengadakan pertentangan jang setadjam itu antara ke.
agamaan dan keduniaan, antara wahju dan pemikiran dan penjelidikan manusia. Kita tahu, bahwa inspirasi kebangunan Islam seperti
terdjelma pada pemuka-pemuka Islam seperti Djamaluddin Al efgrrani, Abduh, Iqbal, sayid Ameer Ali dan lain-Iain, adalah karena kesa.
daran dan pengetahuan mereka akan hasil daripada sikap keduniaan
manusia dalam lima enam abad ini. Dan terutama dinegeri kita sekarang ini pada pikiran saja dapat kita renungkan benar-benar utjapan salah seoralg dari mereka jang ketika mengundjungi Eropah, pusat dari jang disebut oleh Saudara Natsir secularisnnui itu, berkata:
,orang Eropah inilah jang hidup lebih dekat kepada tjita-tjita
I$"T,_ pemeluk-pemeluk Islam sekarang ini hanja namanja -sadja Islam".
Sesunggunnj.? Saudara Ketua, machluk terpilih jang memeluk
agama jang terpilih, tak mungkin daif, miskin, ternel-akang, har itu
adalah suatu pengchianatan kepada agama itu sendiri.
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Saudara Ketua, dengan uraian saja ini mungkin timbul kesan
saja anti agama. Baik terus terang saja katakan ; saja jakin sepenuhpenuhnja, bahwa perasaan keagamaan dan nilai keagamaan itu adalah unsur jang penting, jang amat penting dari budi manusia. Adalah kebangsawanan manusia ditengah machluk jang lain, bahwa djiwanja tiada berhenti pada mengisi perutnja, pada kehiddpan perke'
laminannja, tetapi .diatasnja, dibaliknja bertanja dhn mentjari djawab akan soal-soal jang terachir, jang tak terlingkupi oleh pikirannja, bahwa dalam keketjilannja sebagai chalifah ia hendak menghubungkan dirinja dengan kesadaran Chaliq. Bahwa ia dalam kefanaan hidupnja hendak menindjau kedalam kebakaan. Saja jakin bahwa
hanja manusia jang tiba ketingkat itu akan sesungguhnja menumbuhkan dirinja ketingkat kemungkinan-kemungkinan manusia jang
setinggi-tingginj a dan semulia-mulianja.
Saudara Ketua, jang hendak saja kemukakan dengan uraian ini
hanjalah, bahwa agama sebagai phenomena sedjarah, sebagai kenjataan dalam dunia jang fana ini tak terlepas dari ketak-sempurnaan
manusia jang memeluknja. Dan bahwa djusteru dalam abad kita ini
dimana-mana seluruh prikemanusiaan dihadapkan dengan soal-soal
sebanjak itu, baiklah kita mengaku terus terang, bahwa Islam dalam
pendjelmaan keduniaan dan kemanusiaannja teristimewa di Indonesia sekarang masih banjak benar kekurangan-kekurangannja.
Bukan sadja masih banjak benar unsur animismus, magie dan
lain-lain jang membenalu padanja, tetapi penganutnja masih djauh
dari kemadjuan dunia tentang ilmu dan ekonomi.
Dengan tenaga-tenaga dan susunan-susunan jang ada pada agama Islam di Indonesia sekarang ini, tugas memikul Dasar Negara besar benar kemungkinannja, hanja akan melemahkan kedudukan Lslam.
Saudara Ketua, utjapan saja ini bukanlah sekali-kali siasat politik, tetapi lahir sesungguhnja dari perasaan simpati dan harapan
jang sebaik-baiknja akan agama Islam jang melahirkan saja sendiri
dan jang tak dapat disangkal mempengaruhi djalan pikiran saja dengan bermatjam-matjam tjara. Ingatkan sadjalah, bagaimana abad
jang lalu dan permulaan abad kita ini kesatuan negara dan agama
dikeradjaan Otoman di Turki, djusteru oleh karena belum siapnja
pendukung agama dalam melakukan tugasnja, mendjadi sebab bukan
sadja kedjatuhan keradjaan Turki, tetapi djuga kemerosotan prestige Islam didunia maupun pada penganutnja sendiri di Turki, sehingga timbullah suatu reaksi jang amat kuat untuk mentjeraikan
agama Islam dari negara, malahan untuk membersihkan ajama IsIam dengan radikal.
Selain daripada itu pada tingkat pertumbuhan demokrasi sekarang, baiklah kita renungkan pula, tidakkah dalam terlepasnja, meskipun untuk sementara, dari kekuasaan, dari kongkalingkong politik, agama itu akan dapat lebih murni menumbuhkan dirinja, lebih
tenang dan mendalam menghadapi soal-soal dunia jang amat luas,
banjak dan serba ragam sekarang? Toynbee menundjukkan bagaimana dalam pertumbuhan pribadi maupun golongan masjarakat hidjrah itu adalah suatu saat pembersihan diri dan pengumpulan te158

naga rochani untuk dapat kembali ketengah-tengah perdjuangan dengan tindjauan dan tenaga jang segar.
D-alam perdjalanan saja ke Tokyo dua buran jang ralu saja mu-ba{aimana "agama
4jgr. dapat memp_ers,aksikan tjontoh jang indah,

j?rg-mendjadi m!r!r satu fakfor politik jang-penting dilam
malapetaka kgryqtuhan Djepang dql4m perang- ja"g lalu,-sedang
membaharui dirinja, me-rygsuaikan dirinja akan tuntuian djaman dan
ke-manusiaa_n, terlepas dari hubungan politik sehari-hari. bidesa keS-{ reryi dekat Nara qe{ang dibentuli suatu organisasi keagamaan
shinto iang baru, jrtrg kalau selesai kelak mungkin akan mer-upakan
suatu pusat organisasi agama jang terbesar dan termodern diseluruh
drnia,_ jang terdjadi dari suatq lingkaran gedung modern bertingkat
lima, lengkap dengan, alat serba modern, jrng meliputi daerah iatu
$l9pet-e1 persegi, sebagian_iang terbesaf dari pad:anja akan diduduki oleh universitas, berbagai-bagai museum,- perpustakaan, Iaboratorium,_ ruang olah raga dan sebagainja. sekaian! baru selesai
sepere_nam,belas dari padanja, tetapi djumlah ruangnji telah tak kuIang dari dua ratus.lima puluh buah. Dalam sporthalinja jang besar,
ketika dua hari _saj? menginap_ disana saja dapat mtimfersiksikan
pertandingan yudo dan kendo dari anggota polisi dari s6luruh Djeshi_nto,.

pang.

.

Berdjam-djam
-s?i? berdjalan dalam museum anthropologienja,
melukiskan
adat
kebiasaan, agarna, seni dan sebagaihja segdti
irog
bangg.a_ didunia. Bahwa usaha agama ini rupanja bukan akin teibatas didaerah Djepang_ sadja, dapat kita lihat- dari betapa luasnja
bagian - peladjaran bahasa asing. Dibahagian bahasa Indonesianja
professor Djepang dan dua orang asisten Indonesii,
mengadjar
-tiga
Talu djumfah dgugl jang tida! terdapat di Fakultas bahasa Indonesia,
di Indonesia sekalipun. Disisi itu tentu banjak benar ruang-ruang
jang disediakan untuk mempelladjari agama-agama didunia.
saudara Ketua, kagulq betul saja melihat sekalian pergedungan
dan organisasi jang sekaliannja dibiajai dengan bantuan sukarela,
Qk dapat disangkal, bahwa dalam dqsa Tenri jang ketjil itu sedang
disusun salah satu tenaga rochani jang kuat didunia, jang pada suatu
ketika akan serta menentukan arah pertumbuhan manusia. Dapatkah
saja mengadjak Saudara-saudara dari golongan Islam berpikir kearah
ifu dan untuk sementara menerima keputusan Pemilihan Umum, jang
tidak memberi majoriteit kepadanja, dengan kesadaran akan mengunpulkan tenaga untuk perdjuangan dimasa jang akan datang?
Saudara Ketua, untuk sementara terlampau tinggi harapan kita
apabila kita berpikir untuk mernbentuk Konstitusi untuk berabadabad, kita telah boleh girang apabila kita dapat membentuk suatu
Konstitusi, jang dapat kita pakai dengan praktis dalam dua tiga puluh tahun jang akan datang untuk mengangkat deradjat bangsa kita
dengan sesungguhnja dalam pendiclikan ekonomi dan sosial.
Saudara Ketua, kamj bukan sekali-ka[ masuk golongan jang
menganggap, bahwa politik mesti kotor. Untuk membawa keselamatan dan kebahagiaan kepada umat manusia, politik harus didjundjung
oleh nilai-nilai dan tjita-tjita jang setinggi-tingginja, jang mendjelma dalam bentuk ethic jang memberikan tanggung-djawab sebesar159

besarnja kepada kita sebagai manusia. Dan sesungguhnja adalah kekurangan ethic jang luhur itulah, jang sekarang ini dalam demokrasi
membuat politik itu kotor, jang menimbutrkan bermatjam-matjam
pertentangan jang tidak sewadjarnja, jang dalam keadaan kemadjuan ilmu dan tehnik jang melahir,kan tenaga atoom sekarang ini membahajakan bumi kita dan seluruh prikemanusiaan.
Saudara Ketua, dalam kekatjauan ethic didunia sekarang ini oleh
pertjampur-adukan bermatjam-matjam nilai-nilai jang disebabkan
oleh pertemuan dan pertempuran bermatjam-matjam pandangan hidup dan kebudajaan ethic-ethic agama jang berbeda-beda itupun mendapat tentangan jang sebesar-besarnja, malahan saja hendak berkata,
bahwa djusteru oleh lemahnja ethic-ethic agamalah, jang ini disebabkan oleh karena belum dapatnja agama mendjelmakan segala kemadjuan dan tantangan djaman sekarang, maka kita menghadapi krisis
manusia jang besar sekarang ini. Dan krisis ini tidak dapat diatasi dengan mengulang-ulangi tafsiran ajat-ajat dan hadits-hadits belaka, agamapun mesti mengkonfrontasikan dirinja dengan segala soal djaman
sekarang dengan alat-alat djaman sekarang. Dengan kemadjuan pikiran dan penjelidikan manusia tiada dapat menerima begitu sadja
kemutlakan kebenaran dan wahju agama jang sebanjak itu terdapat
bersimpang siur ditiap-tiap negara.
Ditengah-tengah perbedaan ddn pertentangan agama-agama jang
kelihatan kepadanja setiap hari disekitarnja, kesangsian jang timbul
didalam hatinja itu adalah sesuatu jang wadjar, jang harus direnungkan oleh tiap-tiap perneluk agama dengan kesadaran dan penge,rtian,
djika ia tiada hendak kehilangan pengikutnja. Dengan hanja menjalahkan secularismus agama tiada mendapat suatu keuntungan; terutama
disuatu negeri dimana djusteru rakjatnja masih serba kekurangan dalam keduniaan, aganxa hanja akan mendapat keuntungan apabila ia
berani menggali lebih dalam mentjari sendiri dalam dirinja pangkal
timbulnja secularismus itu.
Saudara Ketua, tentang Pantja Sila sebagai Dasar Negara saja
tak usah pandjang-pandjang, oleh karena seperti ternjata pada Sidang-sidang ini tidaklah terdapat perbedaan paham jang berarti tentang isi Pantja Sila itu. Pihak Islam mengatakan, bahwa segala isi
Pantja Sila itu terdapat dalam Islam, pihak Katholiek maupun pihak
Protestan dan lain-lain mengatakan, bahwa Pantja Sila itu sesuai dengan adjaran mereka masing-masing. Hingga mana pihak Komunis
sesungguhnja menjokong Pantja Sila itu, kita sekalian sudah tahu.
Selama mereka belum berkuasa segala djalan akan ditempuhnja untuk meluaskan pengaruhnja, jang hanja dapat ditjegah, apabila antara golongan-golongan jang seia tentang isi Pantja Sila itu setjepat
mungkin dapat diadakan kompromi jang dapat dipakai sebagai pangkal kemadjuan negara dan bangsa kita"
Melihat kesesuaian paham tentang isi Pantja Sila itu, pada tempatnja benar kita bertanja: ,,Dimanakah letaknja kesulitan kita sekarang
ini, jang mungkin mengakibatkan usaha permusjawaratan Dewan
Konstituante ini menghadapi kebuntuan?".
Dilihat dari tuntutan pihak Islam, kita tahu, bahwa kesulitannja
ialah oleh karena pihak Islam mengehendaki supaja seluruh ke160

Islaman itu didjadikan Dasar Negara Indonesia, tuntutan itu melingkungi djauh lebth luag dari jang termuat dalam sila-sita Pantia SilI.
Adarah.Jang lebih dari ,,Pantja SiIa" itulah jang tiada dapat diterima
oleh golongan-golongan jang tidak memakai pendirian Islam, oleh karena tentang rtu mereka mempunjai-peloirian, malahan kadangkadang wahlunja sendiri, jang berbeda dari pendirian dan wahgu
Islam.

Dilihat dari tuntutan golongan-golongan jang mengemukakan
Pantja Sila sebagai Dasar Negara, keberatan itu terletak dalam sikap
kemutlakan jang seolah-olah diberikan kepada Pantja sila itu. pantja SiIa itu digambarkan seolah-olah filsafat negara jang lengkap, malahan dalam kegembiraan mempertahankannja, orang kadang-kadang
mendapat kesan seolah-olah Pantja SiIa itu telah diangkat mendjadr
suatu agama jang sutji jang mengkafirkan orang-orang jang berani
menjangsikannSa dengan tlap-tlap pengchranatan.
Saudara Ketua, dalam bentuknja sebagai sekarang ini djelas sekali Pant3a SiIa itu agak berlebih-lenihan orsebut filsarat negara; srlasila jang dikandungnja bukan sadja terlampau beragam-ragam, jang
orla rlta meneliti rsi Pantja SiIa itu, maKa relihatanrah kepada Klta,
terlepas cari pertentangan dalam dirinja sendiri. Baik sila Ke-Tuhanan, sila Kebangsaan, sila Keadilan Sosial, sila Kedaulatan Rakjat
maupun sila Prikemanusiaan maslng-masing oapat did;adikan titik permulaan dan pusat pemikiran jang menimbulkan Dasar Negara jang
lengkap. Didalam Pantja SiIa sekaliannja tidak terdjalin mendjadr
suatu kebulatan dan kesatuan logika pikiran, tetapi trnggal terletak
berderai-derai.
Tetapi Saudara Ketua, hal itu tidak mengurangkan isinja jang
seperti sudah saja katakan drterima oleh boleh dikatakan segala golongan. Kami dari pihak Partai Sosialis Indonesiapun (P.S.I.) menctukungnja dengan sepenuh hati kami meskipun mungkin sekali bahwa
tentang berbagai-bagai hal tafsiran kami berbeda-beda dari golongangolongan jang lain.
Berhubung dengan ini ,besar sekali sumbangan Prof. Mr Dr R.M.
Soeripto jang menundjukkan kepada kita, bahwa menurut sedjarahnja
Pantja Sila itu adalah suatu kompromi, suatu gentlemen agreement
pada suatu saat jang penuh bahaja dalam sedjarah bangsa kita, jang
mengehendaki kita bekerdja tjepat dan tepat. Dan kita dapat bersjukur, bahwa sebagai suatu kompromi, suatu gentlemen agreement
Pantja sila itu telah dapat menolong bangsa kita dalam saat jang
paling memutuskan dalam sedjarahnja.
Saudara Ketua, apabila Saudara Suwirjo mengemukakan, bahwa
Pantja Sila itu sesuai dengan pribadi bangsa kita oan telah diketahui
oleh seluruh dunia sebagai Dasar Negara kita, hal itu bukan berarti,
bahwa dengan Pantja Sila itu ternjata keistimewaan bangsa dan negga- kita ditengah-tengah dunia, malahan sebatiknja. sebabnja apakiQ rygnjgltdiki isi Pantja Sila itu, maka kelihatanlah ikepada kita,
_Uil-a
bahwa boleh dikatakan dalam segala Konstitusi negara modern seka-

terdapat salah satu bentuk rumusan daripada sila-sila pantja
sila itu. Bandingkanlah Konstitusi Burma, India,-pakistan, Turki, N-eg:fa-negara Eropah dan Amerika, jang tiada bersifat kediktaturan.
p_ng.
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sebabnja tak _lain oleh karena segala jang tersimpul dalam pantja
sila itu pad? hakekatnja adalah tjila-tjila, hak-hak -dan lembaga-lerir!?g" manusia abad kedu_apgluh, s'ebag-ai hasil pertumbuhan din perdjuangan dalam sedjarah lima enam abad ja-ng terachir ini. Baik
penganut-penganut agama Kristen, Budha, Hindu ataupun Islam tidak
dapat_.meniidakan
pe-rdjuangan dalam sedjara-h, jang dilakukan diberbagai-bagailas_il
daerah, dalam berbagai-bagai t<eaoaih untuk
menegakkan _martabat manusia sebagai machluk fang tertinggi, jang
berbudi. Perbedaan
ada hanjarah dengan rieg*a totalier, ne-jang j"+g
gara kediktaturan, .brik
berdasarkan fascismus maupun jang
berdasarkan komunismus, dimana tjita-tjita, hak-hak dan -lembagar
lembaga
.kemanusiaa,n maupun kala oemokrasi diputar.balikkin,
dimana atas nama diktatur rakjat djelata, rakjat djelita itu sendiri
dipidjak-pidjak oleh golongan jang ketjil jang berbuit sesuka hatinja.
Dalam hubungan ini kelihatan kepada kita, bahwa negara kita
tiadalah terpentjil ditengah-tengah dunia, bahwa pantja Sila itu adalah suatu tiara perumusan kompromi daripada tuirtutan-tuntutan

l
t

I
I

manusia abad keduapuluh dalam kehidupan kenegaraannja. Ia adalah hak milik prikemanusiaan jang mengakui maitabat riranusia.
Saudara Kgtqa, apabila kita oapat rnsjaf, bahwa pertentangan
j"ttg. kita hadapi dalam sidang-sidang Dewan Konstituante sekarang
ini, jang rupanja seolah-olah tak dapat diatasi, dapat kita kembalikan
lepada perbedaan memakai kata-kata, bahwa pada dasarnja antara
kita terdapat p_ersamaan jang hakekatnja tentang soal-soal jang penting jang mendjadi tuntutan djaman krta, maka pada pikiian-kami,
kita tidak usah terlampau pesimis menghadapi hasil usaha kita. Jang
kita perlukan hanja kelapangan hati, saling mengerti dan kesidaran tentang kesulitan keadaan dinegara kita dan teristimewa kerelaan hati untuk menerirna kenjataan, batrwa hasit pemilihan sepe,rti
terbajang d.alam susunan Dewan Konstituante sekarang belum meTgngFinkpn- golongan mana ssftalipun untuk dapat mehtlapai tjitatjita dan keinginannja setjara maximum.
saudara Ketua, pada pikiran kami kelapangan hati, pengertian
dan kesadaran ini takkan sukar kita beroleh, apabita kita sama-sama
mau menginsjafkan, bahwa negara itu bukanlah tudjuan kehidupan
manusia seorang-seorang maupun golongan-golongan, tetapi hanjalah
alat, tjara organisasi hidup bersama, untuk rhentjapai keselamatan
dan kebahagiaan manusia. Kita tahu, bahwa sebagai alat, negara
itu bukanlah alat satu-satunja dan kita tahu pula, bahwa alat negara
itgpug bersifat_relatif; negara seperti jang kita hadap,i sekarang i"i
,a{ala! suttl1 phenomena sedjarah iang timbul bebeiapa abad j"ng
lalu. Dan didjaman kita, dimana oleh perhubungan lalr lintas, raaio,
surat kabar dan lain.lain perhubungan antara rbangsa-bangsa amat
rapatnja, 'dimana interdependensi ekonomi, politik dan kebudajaan
antara manusia bertambah lama bertamba,h meluas seperti tak ada bandingannja dalam sedjarah, telah mulai terasa kepada kita keberatankeberatan dan kesulitan-kesulitan jang ditimbulkan oleh sistim kek_enegaraan. Demikian djaman jang kita hadapi ini tak boleh tidak
akan
-merupakan djaman dimana arti kesatuan-kesatuan negara itu
akan berkurang, akan berubah, jaitu apabila manusia dengan-sesungLgz

guhnla hgnd$ memakai hasil ilmu dan tehniknja untuk keselamatan

dankebahagiaannja.
,- ,,..v..trJr
selain daripa.da. itu sesuatu har pula harus kita ingatkail.

F3,t" d?mT -seperti kita pakai, dalam hubungan dengan negaia ada,
lah suatu kiasan,suatu..me_taphora, sekedar untuk menolon[ pengertian kita. Kata dasar itu bukan sesungguhnja berarti sepelfi disar
suatu
-ged-y!9,__iqng_menentukan. mungkin atau tidaknja suatu gedgqg ber.diri. Kata dasar itu hanja memberi kita pedoman, patokin,
pikiran-pikqu?, iang p._aga umumnja akan dapat iremberi'pegangan
sekedarnja dalam pemikiran dan perbuatan daiam lingkunga-n negara.
sudah tentu keputusan, kita mentjapai suatu fompiomi tidak
berartlbahwa perbedaan paham jang terdapat antara kila, akan selesai. Perbedaan paharn itu akan terus berdjalan, hal itu telah sewadjTnja- dalam demokrasi. Tiaptiap golongan mendapat kesempatan selandjutnja-untuk merrgatur, dan memperdluangkan pendapainja
rymp-ai kesaat dimana oleh perubahan jang njala dalam Jtruktur masjarakat perlu diadakan pula perubahan dalam Undang-undang Dasar
sesuai dengan kenjataan masjarakat. Kami dari Partai Sosialis Indolesia (P.s.L) dengan sungguh-sungguh berharap kepada golongan-go-

l91San i ang seolah-olah bertentangan dalam Sidang-sloang r-lewan ttonstituante ini, agar 4ap?t rnelapangkdn hati seluas-luasnja, sehingga

kita -setjepat-tjepatnja dapa! mgqperoleh suatu rumusan jang a"p.t
dipakai s_ebagai pedoman selandjutnja, sehingga pekerdjaah rrta d;angan terkatung-katung tiada tentu.
saudara Ketua, dalam menghadapi sekaliannja ini achirnja satu
hal lagi.djangan kita lupakan. Baik diUfrat dari djurusun Islarir maupun dqn djurusan kebangsaan ataupun djurusan j-ang lain, kita harus
mengakui, bahwa kedudukan bangsa kita dalarn tingkatan sedjarah
lunia ialg kritik ini serba terbelakang. Terbelakang bukan iadja
!"nlqlg ilmu _dan tehnik, tetapi djuga tentang kehidupan sosial din
teristimewa ekonomi, sehingga tat< nbtefr tida[ bagi kiia sekalian tak
adalah kewadjiban jang lebrh besar daripada usaha dan kerdja untuk
setjepgt mungkin mengangkat deradjat bangsa kita rochani dan djasm-ani ketingkat bangsa-bangsa jang telah madju didunia. Dalam keadaan kesulitan- jang berbagai djenis dinegeri kita sekarang sering
benar kita mendengar keluh-kesah, bahwa Dbwan Konstituante beker-dja_ terlampau lambat dan memakan uang terlampau banjak. Adalah
Fldr_ bertanggung-djawab kita kepada bangsa dan negara kita, apabila kita biarkan tugas kita terumbang-ambing dalam kebuntuan permusjawaratan kita.
Disisi itu dalam keadaan bangsa dan negara kita kekurangan ten?g_a disegala lapangan sebagai sekarang, berdosa kita menahai sebapjg\itu- pemimpin-p.emimqin dan ka_ug ljerdik pandai kita berbitjara
"ojeFr imbangan
.n"$eputus_an dikota Bandung ini. _ Iiagi kifu sekalian tehrr
kekuatan dan dengan demikian batas-batas kernungla-s
tB3" tasiti-aptiap-gololg.an dqtgm perdjuangan di Konstituante inT,
Tlinggq djelaslah kewadjiba! !ita, untuk dalam waktu jrng sepen{9k-pe1de_knja. merumuskan beberapa patokan pikiran, jrn? dipat
dipakai sebagai pedoman dalam menjusunkan Kofr stitusi' sian?; utri3 i.
Ilalam sidarig Pleno sekarang barangkali dapailah kita mengambit ke163

putusan untuk menjepahkan kepada Fanitia persiapan Konstitusi
(P.P.K.) menjusun suatu perumusan kompromi, dlmana kedua belah
pihak jang bertentangan memberi kurban masing-masing. Kepada pihak Islam kita berharap untuk sementara mereka rela melepaskan
tuntutan dasar Islam sepenuhnja, kepada pihak jang mempertahankan Pantja Sila kita berharap akan kerelaannja menerima supaja dasar Pant;a Sila itu ditindjau lagi tentang rumusannja.
Kita tahu, bahwa banjak Konstitusi jang tiada mempunjai Mukaddimah samasekali, oleh karena dianggap telah tjukup, apalagi Dasar
Negara itu didjelmakan dalam ajat-ajat Und"ang-undang Dasar itu.
Selain daripada itu Dasar Negara demokrasi modern seperti termaksud dalam Pantja Sila itu dapat diutjapkan dengan berbagai-bagai tjara, djumlah silanja dapat ditambah maupun dikurangkan. Kami dari
pihak Partai Sosialis Indonesia (P.S.I,) tiadalah akan menjukarkan
tertjapainja suatu persetudjuan jang demikian, malahan akan girang
menjokongnja dengan segala tenaga kami, jaitu asal didalamnja termasuk kemungkinan-kemungkinan bagi kita untuk dengan tjepat
mengangkat deradjat bangsa kita ketingkat ketjerdasan dan kem*
djuan ekonomi dan sosial jang merata, berdasarkan suatu planning,
jang tidak memakai paksaan dan teror Komunismus dan fascismus.
Sebab apabila hanja pengangkatan deradjat ketjerdasan, ekonomi, sosial dari rakjat kita jang merata itu dapat dilakukan dengan tjepat,
bangsa kita akan dapat menjelesaikan soal-soal jang banjak didalam
negeri serta pula memikirkan soal-soal dunia dan kemanusiaan _djamah kita jang lebih besar, seperti saja kemukakan pada permulaan
uraian saja.
Dan kami jakin, bahwa tentang hal jang pokok dan darurat ini
pada hakekatnli tita, baik golongan afama maupun golongan kebang'
saan ataupun golongan sosialis kemanusiaan seia. Baik kita insjafkan
benar-benar, bahwa pada tingkat pembangunan negara kita sekarang
djurang jang besar dan dalam itu bukan melintang antara kaum aga1.
ffia, kaum kebangsaan ataupun kaum sosialis kemanusiaan, !e!1ni
adalah antara kita-bersa^rra dengan golongan Komunis, jang telah kita
ketahui tudjuan maupun tjara-tjara bekerdja mereka. Mudah-mu'
dahan dalam permusjawaratan kita selandjutnja hal ini djangan se'
saat djuga kita lupakan.
Sekian, terimakasih.

Ketua: ,Saja persilakan Saudara K.H. Asnawi Hadisiswojo jang
terhormart.

K.H. Asnawi Iladisiswojo: Assalamu'aLaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Saudara Ketua, Saudara-saudara Anggota Konstituante jang ter'
hormat.
1. Meskipun pelaporan dari Panitia Persiapan Konstitusi (P.P.K.)
menjadjikan 3 Dasar Negara, ialah dasar Islam, dasar Pantja Sila dan
dasar Sosial-Ekonomi, namun kenjataannja telah tegas-tegas bahwa
jang dibitjarakan oleh para Saudara-saudara pembitjara hanja dua
soal sadja, jakni: dasar Islam dan dasar Pantja Sila. Tegasnja sebaL64

gian _bes_ar_ daripada pga
_hss_gt" pembitiara seolah-olah terbagai
mendjadi dua front sadja, berudjud front pembera Islam dan fro-nt
Pembela Pantja sila, dengan berbagai.matjam alasan dan irama serta
$g.ume1t-argurnent, guna rnemperkuat kebenaran kejakinannja sendiri-sendiri.
2. saudara Ketua, pendirian rnembera kebenaran Islam dan keb"?".r"l .fa4tja sila, dibahas 'dan ditindjau dari berbagai matjam
sudut, ibaik dari sudut sedjarah, kebudajaan, hidup dan p6nghiduiran
suku-suku-bangsa, maupun dari sudu,t filosofi, psybhologii, s6siologis,
politis, ekon,omis, juridis, mystis, aliran.aliran- kebathinan dan iliru
Flenik._djota-djatipun t_ak ketinggalan djuga. Begitu pula kata,kata
j-""g benada'dair 6eriraria tenang, ada jang
irng dilan_tjarkannja,."$r.
tegalg, ada jang berisi tekanan, ada jang cynisch mettge",d;ek.
3. saudara Ketua, kami menglrargai buah pikiran-pikiran jang
bermutu dan be-rpengetahuan luas'dari-para pernbitjara 3aud2r2:s&up"ertahanannja, ie9rr? {nggota Konstituante, untuk rnemberi d"alil
tapi disamp.ing itu, kamipun merasa terharu ,terhadap keterangan
sepentqra Anggota, umpamanja ke'terangan dari Saudara Atmorlarminto dari Blok- Panlja Sila, dengan kata-kata cynisch dan gaja irapalja tersendiri, melernparkan tuduhan-tuduhan kepada Islim, jang
tiada njata.
4. saudara Ketua, diantara pembitjaraan Anggota jang terhormat
saudara Atmodarminto, telah menuduh, bahwa Gtam aaaun agama
para Bupati,_ lesryqja agama kaum feodal dan rakjat banjak terpaksa
me-nurut sadja. Hal ini, rbeliau melupakan akan keterangan sedjarah
rndonesia karangan_Frennaes dan pengarang lain, jang menerangkan
Indonesia gemar
Fhy" datangnja I'slam ke Indonesia, karena rakjat
-Madagaskar,
berdagan_g-1ajar, keluar negeri., diantaranja ke
fndia,
Burma, Kambodja, siam dan ke Malaka. Dari sanarah pedagang-peda-Isti,m
itu
B_g$- klta tadi mernhawa pe'ladjaran Islam, kembalinja
diadjark4 pula kepada keluarganja dan tetangganja.- Djadi ,tidak
seperti dakwaan ,saudara Atmodarminto, bahwa Iilam adalah agama
para pernbesar, atau seperti dakwaan Saudara Anwar Nasution-dari
Gerakan Pembela Pantja sila (G.P.P.S.) jang menerangkan ba,hwa
Islam dibawa otreh seorang Indo Tionghoa, R. Patah.
5. Saudara Ke'tua, kalau otreh Anggo'ta jang ,terhormat saudara
Atmodarminto, mendakwa bahwa Agama Islam adalah memaksa sukusrku ban_gsa Ildonesia jangl pe,rtjaja dan memudja kepada batu-batu,
pohon-pohon_dan roch-roch nenek-mojangnja, dipindahkan memperTuhan _kepada Allalr, maka beliau m,engingkari- kenjataan tentang
sedjarah proses evolusi agama-agama dan kepertjajaan rnanusia.
Evolusi agamapun berparalel tugasnja dengan evorusi perkem-bangan
t_l.r_ dan pengetahuan, sehingga perlulah adanja ferakangerakan Pernberantasan Buta Huruf kepada bangsa-bangsaiang masitr
terbelakang, begitu pula Islampun mengadakan pula pemberantasan
Agalna, flepada suku-suku bangsa jang biaia dinamakan primiFttl
tif
dan animistis.
Membiarkan mereka tiada beragama, sama saitja dengan membiarkan mereka berbuta huruf dan tiada berkemadluan.
-jang Sebab itu
Daka pembawa kepertjajaan dan Penganut Agama,
taat akan
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Tuhannja telah rnengembangkan kepertjajaan agama itu keseluruh
dunia diantaranja ke Indonesia ini, terangnja.
a. Pada -+ tahun 400 M. . kepertjajaan Hinduisme tetah datang
ke Indonesia dibawa oleh Radja Shri Mulawarman di Muarakaman Kalimantan Timur.
b. Pada -r tahun 420 M.. . kepertjajaan Budhisme datang di
Indonesia, dibawa oleh Radja Pendeta Sri Gunawarman dari

c.

Kas,hmir.

1247. . oleh Pater Johanes dari Monte Car.... telah mengadakan perdjalanan orientasi ke Indo-

Pada -+ tahun

vine

.

nesia, untuk akan memulai pengemrbangan Agama Masehi Roma
Katholiek.
Pada abad
dengan bersama-sama datangnja
Verenigde Oost-Indische Compagnie (V.O.C.), maka telah mulailah penjebaran Indjil dari Agama Masehi Kristen
Islam di Indonesia, sebagai keterangan dimuka, pengembangannja
tidak dibawa langsung oleh Bangsa Arab, tapi sedjak abad ke-VII
oleh pedagang-pedagang kita sendiri, jang sering berlajar keluar
negeri. Purangnja membawa Agama Islam dan diratakan kepada
rakjat Indonesia. Karena telah banjak pemeluk Islam di Indonesia, lebih-lebih dipesisir Djawa Timur, maka telah mendatangkan guru Aglma, ialah: Sjech Malik Ibrahim dan beliau mangkat
pada tahun 1419.
Saudara Ketua,
6. Meski Islam di Indonesia semula hanja dikembangkan oleh
rakjat Indonesia s-endiri, namun perkembangannja pesat sekali, sehingga para pernbesar dan bupati-bupati bersama.sama memeluk
Agarya Islam, bukan hanja sekedar rnenjesuaikan dirinja dengan Agama Rakjat, tetapi memang timbul dari kejakinannja sendiri-sendiri.
__Bukan seperti da,krraan saudara Atmodarminto, Islam diberi satu KabPpaten,_ laru mendirikan Negara Islam serta memukul oranggpgg ia_ng belum -Iulqol, katakanlah dengan djelas ialah memeranfi
Modjopahit. Terpaksalah
orang{rang jang tidak mau masuk Islair
lari \e tengger, dan di Djawa Baraf lari-ke Tjibeo.
saudara Ketua, keteranganrketerangan saudara Atmodarminto
dan saudara Rustama Ikrat itu hanja dengan serampangan sadia,
timbul sentimen dan antipati terhadap Islam. Kami akiri, bahwa Negara Islam di Bintaqa Demak, pernah menjerbu ke Modjopahit, karena.Modjopalit_ pada waktu itu dibawah pengaruh asing, jang dipimpin ole-h _9ubernur shri Girindro wardono Ranawidjb3-a, Jang
beristana di Kalingga. P_?n _peperangan itu dimulai oleh Mo"djofahiT
atas perintah Girindro Wardono Ranawidjaja.
Nggara Islam pada waktu itu dipimpin oleh
^ -. Islarn ilg+-dqry"i,
pul_Qn_.siech
sri Alam Akbar Al Fat-ah, putera prabu- Briwidjaja
di Modjopfft, mustahil kalau Islam akan menjerbu Modjopal.g:v.jang
hit,
berarti pula anak berani kepada orang tuanja.
fpjepi p4"k tetiSl dengan litjinnja, memainkan rotnja untuk
memetjah-lefah, terdjadilah peperangan jang dahsjat, beiachirtah
LengaL kgk{a.hql pihak Modfop-ahit. Dahm niatnja j'.trg pokok, sutthan sjech sri Alam A,lcbar Al-Fatah tidak akan mdmeiairgi k6pada

d.

e.

'i.
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ajahnja, bukan mem_erangi pulq lqpada rakjat Modjopahit, tetapi menolong metebutkan kekuasaan Modjopahit dari penlaruh Sri Gii.indro
Wardono Ranawidjaja.
_ 4d"pun orang{Ta+g jang_lari ke Tengger bukan karena bentji
kepada Islam, tetapi biasa, disebabkan bingung dan takut; oranggr?ng penakqt, biasa melarikan diri menjembunjikan dirinja dan
keluarganj3, Da_n di_Tengge_{pun oleh umat Islam mereka tak diganggu-gugat._ Mereka dimerdekakan memeluk kepertjajaannja maiinfmasing. stjq _djelaskan lagi, bahwa mereka laii ke Tengler, bukin
karena anti Islam. {q1ena pada masa sekarang, di renggeipun sudah
ada surau dan masdjid untuk Djum'at mereka.
Saudara Ketua,
7. oleh saudara Atmodarminto diterangkan; Islam adalah Delgatiau dan membubrah adat kepertjajaan. Tetapi Saudara tersebut
lup_l: meskipun Islam dapat kemenangan sekalipun, tetap masih rnemelihara kebudajaan seperti: Borobudur, Mendu't, Prambanan, singo.
sari dan lain-lainnja. Meskipun tjandi-tjandi itu merupakan lambangJambang lepertjajaan selain rslam, toch tetap dipelihara, guna menghargai kebudajaan Bangsa Indonesia.
Jang katjau bukan Islam, bukan umat Islam, tetapi merekalalr
jang iri hati melihat kenjataan atas kemadjuan-kemadjuan Islam dimasa dulu dan sekarang. Lihatlah perkembangan Islam di Indonesia,
sesudah djaman wali, seluruh pimpinan langzung dikerdjakan oleh
tenaga-tenaga nasional Indonesia. rlrena itu telantlaran kemadjuannja pesat sek-a1i, sebab:
a. peladjarannja mudah diterima,
b. tjotjok dengan setiap djiwa manusia dan mudah dimengerti
oleh seluruh lapisan rakjat murba.
Menurut statistik terachir atas pemeluk-pemeluk Agama di Indo.
nesia jang berdjiwa: 83.100.000, adalah:
a. Suku bangsa terb,elakang (Prirnitif-Animisme). Z.I}B.ZZ4
b. Hinduisme (termasuk Hindu-Bali)
1.BBZ.B49
c. Budhisme (termasuk Hud Kauw Khong Kauw
F,'
Bud Kauw) ..
t2g.409
d. Masehi Roma Katholiek
9Z1.9Bg
e. Masehi Kristen
8.286.26b
f. Islam
g. Lain-lain kepertjajaan
Saudara Ketua,
B. Saudara Atmodarminto, me,mbentangkan bahwa dalam. masjarakat Islam di Indonesia terbagi mendjadi dua, ialah Islam Abangan
dan Islam Mutihan. Sesungguhnja, dbangan dan Mutihan dalam
Islam tidak ada. Jang mengadakan istilah Abangan dan Mutihan itu,
Fli" segolongan ketjil iang antipati terhadap Islam _:pada djaman
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Di,sini kami perinngatkan kepada Saudara Atmodarminto, kalau
lstilah Abangan tadi ,terarnbi,l daripada kata: Abadn, artinja; ,mem@nglang dan Mutihan dari Muthi'an, artinja; tha'at. Sebe,tutqa
Iata-kata lSlam Abangan dan Islam Wlutihan itu masih ada landjutnja,
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jang. Saudara- Atmodarminto tahu pula, perlulah disini, kami tambahkan, bahwa dari pihak mystik-Kedjaw6npun ketjuali memberi nama Mutihan kepada Umat fslam, pun memberi narna tagi guna membedakan antara Abangan dan Mutihan, ialah: .Santri djelamprah dan
Santri gundul, Santri garing dan Santri teles, jang menggambarkan
Islam gundul dan teles, sebentar.sebentar membutuhkan air, umpamanja untuk Wudlu dan mandi, jang tljadi alat menghilangkan nadjis hadats ketjil dan besar
Tetapi Santri djelamprah dan garing kurang sekali membutuhkan air karena kurang mengindahkan akan norma-norma kebersihan,
bahkan banjak sekali diantara mereka kalau mandi hanja setahun se
kali, djatuh pada 1 Sjuro (Muharram). Aba6n, berarti mbangkang,
,,mbeguguk nguto waton," mogok mendialani perintah dan tak mau
melakukan tugas agamanja. Kami tidak berkeberatan mereka mempuniai kepertjaiaan dogmanja sendiri, karena merdeka berkeinsjafan
bathin, tetapi djangan mentjampuri dan merusakkan norma-norrna
peladiaran Agama fslam, menjalah-katakan, menialah-artikan. menjalah-tafsirkan dan menjalah-gunakan ajat-ajat A1 Qur'an, Ha'dits
dan fatwa-fatwa Ulama.
Karena Saudara Atmodarminto menerangkan Islam Abangan dan
nerlulah disini tjotjokkan, apakah Abangan itu masih tetap bersumber
fslam, apakah sudah meleset dari dasar-dasar peladjaran Is1am asli.
Disini perlu kami ambilkan dari buku-buku dan rumpakan-rumpakan
iang biasa mereka gunakan untuk wedjangan-wedjangannja.
Diantaranja:
a. Ajat:
2 o
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,,Dan sembahlah Tuhanmu hingga sampai jakin/mati". Kata
mati diberi tafsiran itjip pati. Kalau sudah mengitjipi pati, tak
usah sembahjaag. Mereka membuat teori itjip pati dengan

b.

menekan urat besar ditangan orang, karena darah berhenti mengalir diadilah orang itu semaput (pingsan). Kalau sudah sadar
dari pingsannja, berarti sudah pernah mati. B'ebas dari tuEas
sembahiang dan ibadat lainnja. Sudah deradjat Ibadat. Batal
haram sudah lepas-bebas.
Kata 'Ulama:
t(t'

(5r

/

//,t
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o / /

)r^r///o/

.>ni a^*-q.S ej>E d[/o
..Barang siapa tahu akan badannja, maka sungguh tahu akan
Tuhannja". Tahu akan Tuhan disini, karena melihat badannia
sendiri, insiaf dan sadar bahwa badan dan inderanja serta perlengkapannja mendjadi bukti adanja A1lah.
Tetapi oleh orang Abafln, berkepertiaiaan bahwa; badannja sendiri itulah wudjudnia Tuhan. Aku ini Tuhan iang menguasai alam
selunrhnja, mendjelmakan apa sadia dengan kataku: Kun faja kun.
Apa perlunja menjembah pada Tuhan lain. Rukuk dan sudjud
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d.

itu bukan meniernbah Tuhan, tapi rnenjernbah eher lurus dari
hadapnja putjuk hidung. Tjabul, memang mereka gemar tiabul.
Biasa orang santri, me,nghafalkan sifat Allah jang duapuluh.
Tetap_i oleh golongan Abangan disalah-utjapkan; sifat Rong pu.
Iuh, diberi makna: Trasi papat, terong sepuluh. Lutju .....:..:...
memang punja keahlian pandai mengedjek kepada Islam dan
umatnja.
Dalam buku: ,,Gatolotjo" tjara menghina kepada orang sembahjang demikian:
,,Dadi sembahira tanpa kardi, luwih sija marang raganira.
anembah Rasulmu dewe, sija-siia uripmu, nembah Rasul
djabaning dfui; kabeh sabangsanira, iku nora turut, penembahmu tawang-tuwang, ting barengok Alloh nora kober guling, mbribeni swaranira. (Gatolotjo, katia B)."
Artinia:,,Tidak membenarkan bersembah:iang menurut Rasul
{lluqr diri4ja. pakai berteriak-teriak (adzan, batia ajat) jang
diadi marahnja Tuhan karena beliau tak dapat tidur."
Mengedieknja kepada orang jang pertjaja kepada Kitab Sutji,
Gatolotio jang abadn itu berkata:
,,Siroku santri keparat, udjar kitab digugoni, udjar nalar
ambelasar, anggugu daluwang mangsi, wdsite tan pinikir,
ing lahir trus batinipun, berduli udjar kabar, batini nora
ninikir, tegesira wong urip datanpa netra. (Gatolotjo
katja
''i:
74)".
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Artinja: ,,Orang jang pertjaia akan isi Kitab Sutii, adalah keparat, karena mereka mempertiajai kepada kertas dan tinta. nasehat (dari si Abangan) tidak diperhatikan, hanja mengindahkan
nerkabaran, berarti hidup tak bermata."

f.

Saudara Ketua, kalau nasehat Gatolotjo ini dapat perhatian dari
orang-orang jang djadi murid-muridnja, maka mereka itupun
akan mengchawatirkan, kare,na mereka tak akan taat keoada kertas dan tinta .iang melukiskan tulisan Undang-undanq Dasar Negara, apa lagi Undang-undang biasa dan Peraturan Pemerintah.
Mereka golongan djelamprah, garingan dan aba6n, samasekali
tak pertiaja akan adanja achirat, meskipun ia mengaku Islam.

Sorga dan Neraka, buat mereka hanja ada dalam alam hidup

sekarang

Neroko, sr.fi€r€ tjiloko, suwargo, sarwo lego. puas. Maka mereka
kadang-kadang menianiikan peladiaran Djildioloho (dalam Atmanak H. Buning Diok'ia tahun 1919), begini bunjinia:
,,Wong urip neng ngalam donja. apa maneh kang dipun
goleki. Sugih singgih bondo-bandu, karepe katekanan, kudu
bluntah madat madon main minum, neng kerat sing weruh
sapa, sing dadi urip saiki".
Artinja: ,,Orang hidup dalam dunia ini apakah jang ditjari?
Kaja raja, berharta dan berkeluarga besar, keinginannja tertjap?i 91n melakukan maksiat madat, zina, berdjudi dan pemabok,
diaehirat siapa tahu, jang djadi hidup sekarang',.
lnilq!-_n_eladjar_an D_jil.djoloho, djika suku katanja dibalik, djadi:
Djadjil holo, alias Iblis jang djahat.
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b.

Saudara Ketua, dapatkah kiranja Pantja Sila itu diperuntukkan
Dasar Negara, sedang jang membela Pantja Sila sendiri, diantaranja golongan Abangan punja pegangan dari filsafat Djildjoloho?
Mereka jang gemar bermaksiat dahulu, gemar pula mengisao
madat (tjandu), bermalas-malasan, tapi anehnja mengaku sudah
melihat Tuhan dengan njanjian edjekannja jang terkenal:
,,Endemiro wong kang amadati, ngaku weruh djatining Pangeran, gandul-gahdul kaja patje. Saja wuwuh endemipun,
ngaku weruh tjagaking langit, sing djogo molekat papat,
samyo dagang apiun. Apiun iku warno-warno, ana biru dadu
lawan kuning, sing biru apiun bringgolo
Artinja: ,,Kalau pengisap tjandu telah mabuk, mengaku tahu
akan wudiud Tuhan, tergantung bergojang seperti buah patje.
Kalau mabuknia bertambah, maka dapatlah melihat tiang-tiang
langit, jang setiap sebatang tiang itu didjaga oleh malaikat, Dendjual apiun (menteri O.R.). Adapun warna apiun itu ada biru,
tioklat dan kuning, jang tjoklat apiun brenggolo (Bengal
Calcutta)
Penghinaan kepada santri-santri jang didakwa sewenang-wenang
kepada isterinj'a, tak pe'rnah diberi belandja malah disuruh membelikan barang&arang, oleh orang Abangan telah ditjantumkan
dalam njanjian edjekannja, sebagai berikut:
,,Wong wadon menjango pasar, sun gawani dit.tluteng kurang rong ketip. Tukokno tiripu lan sarung, pilihno sing
bludiran. Turahane tukokno tjandu sa-epun, adja lali wekasing wong. Jen la1i ingsun taboki".
Artinja: ,,Isteriku, pergilah kepasar, saia beri uang tluteng
kurang rong ketip (LBo/+ sen dikurangi 2 pitjis, sama dengan tidak
memberi). Belikanlah tjeripu berkembang, sarung, kelebihannja
agar dibelikan tiandu 1 pun. Ingat djangan lupa. Kalau lupa
pasti saja pukul". Inilah gambaran santri, dilukiskan seperti
orang kedjam, penindas daq pemeras, nerlunja djangan sampai
ada gadis mau kawin dengan santri-santri.
Saudara Ketua, rnasih ada lagi jang.perlu kami peringatkan
kepada Saudara-saudara jang mengaku djadi golongan Islam
Abangan, jakni anggapan Ke.Tuhanan mereka. Tuhan mereka
ialah sun, ingzun, atau aku. Perkataan Mu,hammad Ras,ul Allah,
disalah-artikan pula: Muhammad, tjahaianingsun, Rasul, rasa-

-

h.

ningsun, Allah, pribadiningsun. Tjahajanja, Rasa dan Allah

pribadiku.
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Kalau sedang ramai, Allah berada di Bantal Makmur

(Baitul Makmur) tempat keramaian kami, bertempat dipikiran (otak). Jakni sedang berbitjara, tertawa dan

lain-lain.
Kalau sedang memikir dan memperhatikan sesuatu hal,
Allah berada di Bantal Mukaram (Baitul Muharram, tempat kemuliaan kami), didada!
Kalau sedang diam dan tidur, A1lah berada ditempat
Bantal Mukadas (Baitul Muqoddas, tgmp4t kesutjian ka.
mi) dikemaluan,

Saudara Ketua, banjak dongeng-dongeng jang diterangkan oleh
Saudara Atmodarminto, umpama; dongeng Djoko Slewah, Maling
Aguno, Nabi Musa dan lain-Iain lagi jang bersifat mystis filosofis, penuh perlambang atau kinajah, telah disalah-artikan. Tak perlu kami
beri pendjelasan satu demi satu, sebab tudjuannja hanja satu, ialah
mengedjek Islam, djusteru Saudara Atmodarminto sendiripun mengaku Islam, meskipun Abangan. Abangan-abanganpun Islam djuga,
lumajan. Sesungguhnja masih banjak sekali buku-buku dari golongan
Abangan Klenik Kedjaw6n jang tak perlu dikupasnja, begitu pula buku-buku dari agama dan ideologi lain dengan serampangan menghina
kepada Islam.
Saudara Ketua, dari Fraksi kami terlalu berkeberatan, kalau
Pantja Sila itu mendjadi Dasar Negara, karena baru sadja mereka
mentafsirkan Ke-Tuhanan Jang Maha Esa telah disalah-gunakan untuk menjerang dan mengedjek kepada Islam. Dahulu mula-mula adairja Pantja Sila oleh ahli-ahlinja dipropagandakan kepada Umat Islam
dengan kata-kata jang Agamistis. Tiap-tiap ajat dari sila-sila, diberi
dalil dengan Agama Islam jang harmonis. Antara keterangannja demikian:
1. Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, dengan mewadjibkan mendjalankan
sjari'at-sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja.
2. Nasional jang bulat, dalam rangka bimbingan Ke-Tuhanan Jang
Maha Esa, artinja kenasionalannja itu dibulatkan dengan tali

3.

Agama.

Kerakjatan, dengan permusjawaratan jang berdasarkan tuntunan
Tuhan Jang Maha Esa.
4. Prikemanusiaan jang diridlai oleh Tuhan Jang Maha Esa.
5. Keadilan Sosial, dengan menegakkan hukum-hukum Tuhan Jang
Maha Esa.
Karena Pantja Sila diterangkan dengan sifat Agamistis, maka pada waktu itu, Umat Islam dapat menerimanja. Tetapi prakteknja
dewasa ini, tidak seperti jan-g diharapkan.
Begitu pula bunji Undang-undang Dasar Sementara tahun 1gb0
pasal 18 jang berbunji:
,,Setiap orang berhak atas kebebasan agama, keinsjafan bathin
dan pikiran", adalah berarti bahwa pemeluk agama jang pada
djaman kolonial selalu diberi randjau-randjau jang berupa ordonansi-ordonansi, kini telah bebas, tak ada randjau-randjau lagi.
Dalam ha1 ini agama-agama jang ber-Tuhan, ber-Kitab Sutji dan
ber-Nabi, karena agama-agama inilah dahulunja selalu diintai
dan diintjer oleh Kolonial Belanda, selalu diburu dan didjaring
dengan ordonansiordonansi.
Terangnja ialah Agama Islam. Sampai-sampai Pemerintah Belanda selalu berdaja-upaja agar supaja Umat Islam terpetjahbelah, karena mereka takut akan kemadjuan-kemadjuan Umat
Islam jang tam,bah lama tambah madju.
Adapun keinsjafan bathin dan pikiranpun diberi kebebasan pula,
tetapi bukan berarti timbulnja agama baru dan aliran-aliran kepertjajaan jang menjerupai agama, sebagaimana jang ditim.
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bulkan oleh golongan-golongan tertentu pada waktu sekarang
ini, jang berarti menjalah-gunakan tafsiran pula.

9. Saudara Ketua, banjak diantara pembitjara, jang mengatakan
bahwa kalau Islam djadi Dasar Negara, tak akan dapat memadai kepada aliran-aliran agama jang berada di Indonesia b.eberapa ratus
ma,tjam djumlahnja itu. Agaknja di Indonesia kaja-raja akan agama.
Kepertjajaan jang mereka namakan agama baru tidak banjak, hanja
8 sadja.
Adapun lain-lainnja, merupakan mystik, aliran kebathinan dan
filsafat hidup, menurut pelaporan terachir, Peguron mystik kebathinan itu hanja ada L42 matjam nama. Kami beri perkataan nama,
karena diantaranja ada jang bertudjuan sama, hanja namanja jang
berlainan.
Selain daripada itu ada pula kepertjaiaan jang ditimbulkan dari
adat jang diperadatkan dari berbagai ma'tjam sukubangsa. umDama:
Sipelobegu, Sakai, Nias, Kubu, Men'tawai, Baduj. Tengger, Kaharingan
dan lain-Iainnja. Oleh karena itu, maka kalau Islam mendiadi Dasar
Negara, pasti dapat melajani semua agama, adat, kepertiajaan dan
aliran-aliran kebathinan, karena termasuk mendjadi keahliannja dan
tjukun bertoleransi melajaninja.
10. Saudara Ketua, Saudara Atmod.arminto telah rnendongeng,
seorang modin (Kaum
Lebai), rnengob,ral surat Thalaq. Rupanja
jang
Saudara
terhormat tak mengerti, bahwa mo'din itu tidak punja
surat Nikah, Thalaq dan Rudju'. Jang dikuasakan mengeluarkan
surat Nikah, Thalaq dan Rudju' itu para Naib. Kalau dongeng itu
mengenai 'djaman dulu, leb,ih lutju lagi, karena masa dulu belum
ada surat'surat Nikah, Thalaq dan Rudju'. Tapi kita tahu, mengapa
Saudara jang terhormat itu terpaksa mendongeng demikian?
Kalau Saudara Atmodarminto, menerangkan bahwa Siti Djenar
dibunuh oleh Wali, serta bangkenia mendjadi seekor andjing, maka
dala,m sedjarah tidak ada. Mungkin hanja legende jang dibuat-buat
oleh golongan tertentu jang pada dewasa itu anti kepada Islam.
Mustahil majat manusia berganti seekor andjing. Kalau toch itu
benar, ini termasuk kinajah atau perlambang jang pada umumnja
dipakai oleh dunia mystik. Umpamania; Siti Djenar dibunuh ghodlobnja iang terlalu besar keangkaraan dan kemungkaran hingga seperti
andjing.
Djadi sifat senang menggonggong, pemarah dan iri hati itutah
dimusnahkannia dan diganti dengan sifat jang terpudji. Memang pada
diaman kewalian baniak sekali nasehat-nasehat dan peladjaran-bersifat kinajah atau lambang. Tidak sarihah atau terang-terangan. Wong
Djawa nggonning semu, djalmo limpat seperapat prasasat tamat.
11. Saudara Ketua, tersiarnja Islam di Indonesia memang lantiar, meskipun Bangsa Indonesia lebih dulu tetah menerima Kepertjajaan Hinduisme dan Budhisme, tetapi karena Islam disiarkan oleh
tenaga-tenaga nasional sendiri jang mengerti suasana diiwa bangsan!1 maka sarnpai kini pemeluknja telah berdjumlah:73.128.000 djiwa.
Tidak dengan paksaan.
tan ginempur ing bandajuda, nanging saking pepajoning kautamen.
Umpamanja:

-

L72

a.

soal selamatan. Dahulu pangsq Indonesia sama menghadapi
artja B,udha, dengan pudja matram:
,,Namo satg B-agavato, Ara Hato samma sambuddhassa', (Bx)

O

..

Buddh€rm saranam Gachamy

O ......... Dhanrman saranam Gachamy
O . ........ Sanghan saranam Gachamy
Selamatan sematjam itu oleh penjiar Islam ilari sedikit demi sedikit
qda perybahqnnja. Artja prldha, diganti nasi tumpeng (butjeng),

doanja diganti dengan doa Islam

b. Ada disangat-sanga!, nogo_ dino. Dulunja oleh pengaruh Hind1rr*J,- ada sang?! S*rdiaia, Eq{r1, I*", Kresna^ dai lain-lain,
oleh
-Islam, di_ganti. dengan qama Nabi dan Mataikat, jakni; sangai

Jusuf, s.agSa! Ibrahim, Ahmad, l:.r:aiL dan lain-lain lagi.
. q. 49" dinjanjiat, para W"li telatr membuatkan iembang motjopat,_ jakni_: Pangkgr, sinom, Megatruh, Kinanti, Dandanggud, Asriarandana dan lain{ainnja.
d. Dalam pertundjgkm jang be'risi nasehat, para wali telah memulai_meltjiptakan yaj3lg Eulit,_ tjeriteranja teiambil dari Ramajina
dan Mahabarata, tapi disisipkan lakon tjaringan (Tjabang) umpama-

nja:

-

t

wahju Tjakeraningrat, sama dengan keterangan Nuzulul

Qur'an.
Endang Werdiningsih djumbuhing kawulo _ Gusti.
Pagaryan .TjiptoTngr siuna dengan Isra' dan Mi,radj.
Petruk djadi ratu, kesaktian ajimat Kalimo sodo.'Kalimah

Sjahadat.
Dewa Rgtii, tuntunan me,mpertebal peladjaran

tauchid dan
banjak lagi tjeritera karangan guna perbaikan moreel. Dipetruk Bagong, Gunung,
tambah n$3
-a.{alja !epqr,. Gareng,
Raksasa, Tjakil dan lain-lain lagi.Dalam
e.
s_eni-sua,rapun wali tetah membuat gamelan sekaten.
Dari kata Sjahadatain, artinja Sjahadat dua atau djimat Kalimo Sod"o.
Dq1 pinlq ger!3ng halaman masdjid dinamakan galuro, dari Ghofura,
artinja telah diampuni dosanja
_ Melurut ini, Is1am tidak anti gamelan, seni suara, seni gending

dan seni drama.
12. saudara.
s_ebagaimana sau{qa pembitjara-pembitjara
dari Fraksi kami,,{e!ua,
bahwa Islam t-e,tap mgn_djarnii repaha pi*.rut-p.pe_lqLAgama selain Islam.' Hr_r ini tetah- dipraktekkan^d,juga olth
Nabi Besar Muhammad sallallahu 'alaihi was^a1lam, sekali "pEristiwa
Beliau ryglgaqakan Konperensi dengan para pater dan pend*t" berP.-put di Madinah. fetapi telah sampai hari Ahad, Konperensi belum
para Pendeta akan menunaikan ibadattt'ja, sedang oi
$"9."
lelglp:
lfladinah tidak ada geredja. Dengan toleransi dan ichlai lUini B-esar
mepPersilatk3n-p_ara Pendeta itu agar sudi rnenunaikan kebaktiannja
p_ada_]qari_$had_bertempat dalam iumatr Nabi Besar. rlontorr inidh
oleh kita umat Islam di Indonesia, akan kita abad,ikan ojusr, ,neiiiu
pula_,tentang rnglin{ungi djiwa dan harta-bendan;a.
Karena itu saudara-saudara dari kaum Masehi djanganlah berke,
tjil-hati. saudara-saudara umat Agama jang ber-Kitatr sitii, iiamipun
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rnempunjai Kitab Sutji, sama-sama dari Allah. Begitu pula umat Hin'
dis,me, Budhisme, fslam Abangan dan agama-agama lain,'teristimewa
pula kepada kaum Muslimin dan kaum beragama lain-lain jang kini
sedang berada dalam Partai-partai jang tidak'berdasar agarna, hendaklah bersama-sama menenteramkan djiwanja dalam bidang agama
jang dilajani oleh Islam sebagai agama rakjat Indonesia jang majoriteit dan mengetahui hidup 'dan penghidupan sekalian umat iang
beragama, sudilah bersama-sama memilih Islam sebagai Dasar Ne.gara.

Kami chawatir, kalau Saudara-saudara memilih Pantja Sila sebagai Dasar Negara, sekali peristiwa akan ketjewa, karena Pantja
SiIa zatnja kosong daripada ak'tif-Agamis, menganggap agama hanja
sebagai barang jang perlu disimpan kedalam Museum. Memang pan'
tasnja dan patutnja kaum agama di Indonesia hendaklah memilih
Islam mendjadi Dasar Negara.
Mengapa memilih Islam? Karena:
a. Islam adalah majoriteit berdjiwa 73.000.000,
b. menurut kepertjajaan Saudara-saudara jang beragama diluar
Islam, bahwa agama Saudara-saudara, harus dipisahkan dari
urusan kenegaraan,
Sedang Agama Islam, telah turun-temurun memimpin Negara
besar, ketjil dan Islam tak dapat dipisahkan dengan politik.
Adapun golongan diluar Islam berpendapat, bahwa agama harus
pisah dengan politik (termasuk Agama Islam), ia adalah copy dari
pendidikan Barat, sedjarah-sedjarah Barat dan pikiran-pikiran orang
Barat. Kalau Demokrasi Parlementer didakwa berbau pikiran Barat
dan kini diganti dengan Demokrasi Terpimpin, apa salahnja kalau
Agama Islam mendjadi Dasar Negara, mengganti pikiran Barat jang

c.

kolot itu.
13. Saudara Ketua, untuk penutup kami ambilkan dari ,buku:
,,Wulang r6h", peladjaran Paku Buwono IV.
Djroning Korin nggoning r:rsa jekti
- Nanging
to pilih ingkang uninga
Kadjaba lawan tuduh6
Nora kena d6n awur, ing satemah nora pinanggih
Mundak katlandjukan. Temar sasar susur
Jen sira ajun waskita sampurnan6 ing badanir6ki
Sira anggegrrrua.
Lamun s_lra anggeguru kaki, amiliha manungsa kang njata
- Ingkang
betjik martabat6. Sarto kang wruh ing kukum
ngibadah
lan kang ngirangi, sukur oleh wong topo
5"TS
lngkang wus amungkul. Tan melik pawehing lijan
Iku pantes sira guronnono kakaki, santani kawruhono.
Lamun ana.wong mitjareng ngelmi, tan mupakat ing patang
- prekara,
adja sira ag6-ag6.
Alg,anggep njatanipun, saringana dipun beresih.
Limbangen kang patang prakara rumuhun
Dalil Kadis idjemak, myang kijas,6 salah sldji
Anoa kang
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mupakat

:

,

a.
b.
c.

Saudara Ketua, kesimpulan saja, adalah:
Islam pantas mendjadi Dasar Negara Repubuk Indonesia, karena
Islam telah .pandai menampung -nerbagai
_matja*
jaan dari suku bang,snja, sbbafai waditr dari
"ari-iepertjainek"-#rrn"
aliran
kebathinan, mystiek dan filsaflt, tanpa adanja-oisr.ri*inasi.
patu.r mendjadi Dasar Negiara Repunrilc
Irlqt
karena
telah
kerdjasama
dengan
laum
nerigid-iui",
mau-d?pat
pun datam
pemerintahan, masjarakat "aari
lugri t.irr,
ge-djak- djaman pqfb?.
sampai sekarang.
Islam harus- mendjadi Engg.
n"qg Negira RepubhE Indonesia, karena
besarnja toleransi ditiap-tiap digq perieluknj;.jang
berarti memberi dan menerjqa teta| dihargai. Tetapi ioleransr
i?ng berakibat selaru mengarah atas ^urusan jang meioiaoi piinsip memang tak kenal kompromi. sekali uusrini, T.trp'n.roasar
Islam.
Sekian! Terima kasih.

ird;drr,
:*g
l"p;;t;"
i;6;si

Ketua: saja pe,rsilakan saudara Hadji Moh. Toha jang terhormat

I{tdii Mohamad rhaha: saudara-saudara

para Anggota sidang
hormati
jang'
dan
Ketua
sala mfiftakan.
.gaia
Assalamu'alaikum warahmatullahi wanaraxatdrr.
Dengan mengikuti pemandangan umum babak pertama ini dan
-dengan
-memperhatikan uraian-uiaian, pandangan-pandangan jang
mengandung
alasan-alasan serta saran.saian jan"g t:irr.up ojeias-oai
tegas jang. telah dikemukakan oleh beberapl p-e-uitlaia jang terhormat, baik dari pihak ja.ng
israin r"udgri rjasa, NeTglggtrendaki
jang. mengehendaki
pantja
maupu.n
sila sebagai iasar Negara,
9*", uraian-uraian
"oan
te,rse,but
saja.
b:erpendapat
_delgaq
-."ii"iiiti,
bahwa kedua betah qiha\ meskipun-latu deirgan jing fain neiiefrtrng"ri
kehendak dan pendapat, nlmu-n keduanjJtedh lo."u"ojukkan kesungguhan dan kemauan baik dan pengeitian jang qufup"mendalam
dapat menolong kita semua datam-menuniik;" fitil j"rg maha
i*s
g*.Tut dan.terpenting iang se-clang kita_hadapi pada *"ti ser<aring ini,
penjelesaian mengenai Dasar Negara nepulrlrc inoonesiu "i"rrg
iftq
tidak akan bersifat sementara, sebagai lanti jarrg bersifai sementara.
Konstitua_nte j1ng

saudara Ketua jar-rg spj_a-hormali,_nlestifun s"j" tergabung pada
golongan j.rrrg mengehendat<i supaja'Islamlih ja"g
Dasar
Neg11a-, saja merasa tidak-banjali nianfaat dan fiedih"r;;dirdi
i;A;'ajit<a sala
qeStjoba mengutarakan bahan+ahan _jang_ sukar d"p;?-'offingr<iri
oteh.siapapun diug-r, karena ia bersumdertari
sumbei jang;enenarnja telah diketahui oleh semua golongan oan kiwan:trl*uf;
Jrrrg ,upaham dan seperdjuangan 09"g3q s9;a, pait oari maot;li;Ed;o
Muslimin Indonesia.(\!a9jgryr), paitai sjarit<at Islam_ Indbnesia'iF.s.r.i.i,
ln?uLun {r!i Nahdlatut ulama (N.u.t dan pergerakan rarniiari- Istamijah
(Perti) dan sebagainja.
saudara Ketua. j?ns terhormat, sekarang_ tibarah saatnja
saja untuk melajani arasln-arasan jalg- ait-.-fir.rt""-Lr.r, p#" bagi
Angjang terhormat ia1g pgnge{uiqdir.i Finlja sila d;dfi;i'Dasar
-sgta
Negara. Pendapat mereka ini t-erhaoap rsiam iltoiri
ariran:

;d;iil
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Jang pertama: anti Islam karena memang bukan penganutnja.
Jang kedua: jaitu aliran dari Saudara-saudara jang kebanjaran dari
aliran Partai Nasional Indonesia (P.N.I.). Aliran ini pada kenjataannja pro Islam tetapi anti Negara Islam.
Jing ketiga: aliran jang tidak pula kurang banjak djumlahnja, ialah
pro-Islarn dan pro Negara Islam, jaitu Negara Republik jang demo'

kratis jang berclasarkan Islam.
Terhadap aliran jang pertama ini, saja tidak perlu berbitjara
lagi untuk menjokong kawan-kawan seperdjuangan dengan saja, ka'
rena alasan-alasan jang telah mereka kemukakan sudah tjukup djelas
bagi semua pemeluk Islam, oleh karenanja saja tidak akan mempun;ai kewaOjiban untuk mengulang-ulangi alasan-alasan jang sudah
mereka uraikan setjara pandjang-Iebar, tegas dan tepat, JanB menumt
hemat saja tidak dapat dipungkiri lagi oleh seorang Jang meqgakui
dirinja Mukmin dan Muslimin. Djadi iang harus saja lajani ialah Saudara-saudara saja jang seagama dengan sala ataupun memang bekas seagama dengan saja, tetapi karena terlalu banjak membatja.buku-buku
karangan afrfi titiafat jang memang anti Islam, maka terdjerumuslah
Saudaia-saudara itu kepada aliran dan paham jang ia batja itu.
Saudara Ketua jang terhormat, memang urusan iman kita kepada Tuhan ini adalah ditangan Tuhan semata-mata._ Buktinja,, Sauiara-saudara jang ada disebelah kiri saja ini (Blok Islam) terdapat
beberapa orang intelek, jang be'rtitel Meester (Mr)r Doktor (Dr) dan
sebagainja janb pandai pula melakukan p,embedelan/pemb_edahan
terhidap tubuh manusia, tetapi mereka ini kenjataannja makin ba'
njak pehgetahuannja, makin kuat pula Imannja kePada Tuhannja
dln sampai sekarang tidat< seorangpun dari mereka baikpun jgng {tU
kesehatan/kenegaraan dan kemasjarakatan jang berani melakukan
pembodelan/pem,bodahan terhadap Kitab Sutji Al Qur'an artau mernLeda-bedakan .(mepbagi-ba.ginja) seperti membagi-Ulg.t lisensi istime'
mewa, sampai sekarang tidak ada dari mereka ini jang sanggup
melakukan perbuatan seperti itu.
Tetapi Saudara-saudara jang ada disebelah kanan saja ini (go'
longan jang mempertahankan Pantja Sila) berani mengadjak kami
kearah pembedahan A1 Qur'an ;umpamanja pertjaja kepada sebahagian ajat Al Qu/an dan menolak sebahagian jang lainnja jang bertentangan dengan keinginan dan kehendak mereka membeda-bedakan
ajat-ajat Al Qur'an, jang mengenai sembahjang dan puasa/kematian,
perkawinan dan sebagainja.
Pokoknja saja tidak mengakui jang disebutkan Islam-abangan,
tetapi jang saja ketahui hanja Islam-statistik. Artinja menurut riwajat, dia adalah keluarga dari Islam, dan Alhamdulillah banjak pula
jang memakai nama Islam dan benar-benar Islam. Seperti Saudarasaudara jang sudah rlenjatakan dirinja dari Partai Ko,munis Indonesia
(P.K.I.) ataupun dari Pafiai Nasional Indonesia (P.N.I.), banjak dari
mereka itu bersama-s:rma dengan saja dimesdjid melakukan peribadahan jang sesungguhnja.
Saudara Ketua jang terhormat, perlu saja lajani sekarang ini,
jang agak memerlukan perhatian saja, ialah apakah memang boleh
kepertjajaan itu, sabagaimana jang dikatakan oleh Saudara-saudara
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itu kita tunduk_sadja,

kepada hukum jang mengenai urusan sem-

bahjang hadji dan iebagiin;a, tetapi p"eriitatr Allah dan tu"t""r"
Allah atau RasulNja jang tidak dapal
membenarkan agama Islam itu
-maka
dlnjsalr--nisah dari urusan_ negara,
mereka sampii sekarang seolah-olah berani mengatakan kita harus memisahkan- agama darf ne-

gara.

_saudara Kgtga, saja sebenarnja tidak akan mengulangi

lagi alastelah
dikemukakan
jang
golongan
oteh
kedua
f,erten_jang-ini,
jang
Mungkin
paling
saja
ketinggalan
datim lial
saja
fgrqq.
be_gitu
mempeldulikan,
jang
apakah
Islam
lebih
baik
atiut<dtr
!ar!
Pantja sila jang l.!i! baik itu, karena eur,an telah saja batja dan
laja meng-erti !_etgl, (sebab saja achli bahasa Arab, actili betrit lho).
Maaf Saudara Ketua, saja kemukakan disini, bahwa saja lebih mendalam bahasa 4rqb fladpada bahasa Indonesia sendiii, sebab saja
didalam bahasa Indor?esia_hqnjadapat mentjapai, jang di Lampong dikatakan sekolah setalen, Sekolah Rakjat, tidtk teOitr- dari itu-. T6tapi
didalam urusan bahasa Arab saja sudah mendapat diploma Sekolah
Tinggi, itu sebabnja saja mengerti betul bahasa -Arab.pengetahuan inilah saja berpendapat sesuai pula dengan
-bunji-.P._rganqaksud
dari ajat-ajat Al Qur'an bahwa orang-orang jang
{an
menolak terlaksananja hukum Islam, telah keluar dari Agama Isiam.
saudara Ketua, kalau saudara Mr st. Takdir Alisjahbana mengerti sebagaimana pengertian saja dalam hal ini, barangkali saudaia
tersebut_pun
dengan saja, akan tetapi apa boleh
-akan sependapat
buat, oleh karena
saudara Prof. Mr sutan Takdif Alisjahbana
rupanja terlalu banjak membatja buku-buku mengenai filsafit barat
iang.qerySng- bertentangan delgan Islam, maka ternjata pada pendapatnja itu tidak ada, satupun filsafat dari Islam jang-dise6utnja-itu.
an'alasan_

karenanja la ggaliran dengan mereka mengenai pendapatnja ter-ol+
hadap Islam. Ini tidak bisa kita salahkan,

sebab, saja ulangi lagi:
dan
taqwa
kepada
Tuhan
adalah
tetap ditangan Allah".
_ ,,Iryan
Makin djauh pengetahuannja, makin djauh djuga ia dari fuhan. Ada
djuga jang sebaliknja, makin banjak ia mempeladjari buku-buku filsafat makin dekatlah ia kepada Tuhan. Dan kepertjajaan sematjam
ini
-paman
bisa kita bandingkan dengan kenjataan, bahwa Abu Thalib,
Rasulullah jang sudah mengakui bahwa tidak ada agama jang tebih
sesu,ai

lrgi manusia selain agama Muhammad tetapi sampai meninggal-

nja beliau toch tidak memeluknja. Ini suatu tjontoh.
Djadi urusan iman dan taqwa kepada Allah itu, adalah benarbenar karunia dari Allah dan tidak dapat dipengaruhi, diatur dan
diadjukan oleh permintaan orang banjak.
Tadi telah saja kemukakan bahwa saja termasuk golongan jang
meng-ehendaki Islam jang mendjadi Dasar Negara, saja mempunjai
prinsip terlepas dari alasan-alasan jang dikemukakan oleh kedua-belah
pihak jaqg saja hormati dan hargai. Kedua belah pihak mempunjai
kesungguhan dan keichlasan benar-benar untuk membela Negafa kita
ini, dan kesemuanja itu untuk kepentingan warga-negara Indonesia.
Tetapi saja terbentur dengan ajat Qur 'an jang saja bkan ba,tjakan,
{meskipul ini akan me_rupakan tjeramah kepada Professor-professor),
tetapi saja minta maaf, karena saja terbentur dengan ajat ini. oleh
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karenanja saja ti'dak bisa berbuat lain daripada apa jang saja njatakan itu. Saja harus memilih Islam mendjadi Dasar Negara, terlepas
dari apakah Islam lebih baik, atau Pantja Sila jang lebih baik, ataukah Komunis jang lebih baik?
Djadi kalau ada diantara Saudara-saudara jang menjarankan
supaja kedua belah pihak mengadakan kompromi, itupun prinsipnja
dapat saja setudjui malahan saja hormati. Tetapi bagaimanakah kompromi itu dapat kita tjapai?
Tuhan mengatakan: ,.Siapa jang menolak Undang-undangKu, dp?kah karena ia memang tidak pertjaja kepadaNja, ataukah karena ia
menganggap bahwa Islam itu dapat dipisahkan dari urusan kenegaraan maka kataNja, ia kafir.
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Saudara Umi Sjamsijah Abhas dari Pergerakan Tarbijah Islamijah
(Perti) sudah mengatakan. Ditambah lagi oleh Saudara-saudara jang
lain dan mungkin ini kurang ditegaskan oleh kawan-kawan saja dari
blok Is1am:
Fa ulaika humul fasikun
Jaitu: Kalau tidak, ia kafir, ia fasiq. Kafir berarti keluar dari atau
setidak-tidaknja ia fasiq. Ada lagi ajat jang berbunji:
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Artinja: ,,Mereka itu zhalim".
fiap-tiap orang zhalim, ia harus menerima gandjaran jang setimpal
dengan kezhalimannja.
Saudara Ketua dan Saudara-saudara jang terhormat tentang perbedaan/pemisahan Negara dari agama Islam, sebagaimana saja katakan
tadi, ada ajat jang menjebabkan saja kebentur pula. Artinja kita tak
boleh hanja pertjaja kepada ajat-ajat jang memang sesuai dengan
kehidupan kita sehari-hari sebagai umat jang bernegara.
Kita pilih sadja umpamanja, ajat-ajat jang tidak mengandung
hukum duniawi dan sebagainja. Ajat jang mengehendaki sembahjang,
ja, kita sembahjang, jang menjatakan wadjib kita mengambi"l hadji,
kita ambil hadji. Apakah hadji negara seperti saja dan Hadji Ruslan
Abdulgani, ataukah jang memang hadji dengan kemauan sendiri dan
ongkos sendiri, itu lain urusannja.
Tetapi sudah kami kerdjakan bersama-sama.
saudara-saudara jang terhormat latar belakang daripada pendirian jang tidak mengehendaki Islam sebagai Dasar Negara, saja mempunjai tjatatan disini, bahwa pada umumnja jang menolak Islam sebagai Dasar Negara, karena ia sudah memeriksa Pakistan, sudah mengundjungi Turkistan, sudah mengundjungi Mesir, sudah mengundjungi segala matjam negara.
I.7B

Negara-negara jang dikundjunginja itu, ia ketemu bahwa umat
Islam disitu dalam kemunduran disegala lapangan dan belum dapat
menandingi Sovjet Uni dengan Sputniknja. Dan kelihatan bahwa negara itu dan umatnja masih banjak kedapatan fakir-miskinnja.
Dan sebagai alasan jang dikemukakan baru-baru ini oleh Saudara
saja jang saja hormati, saudara sutan Takdir Atisjahbana. jang mengatakan didalam undang-undang Dasar Negara jang bertjorak Islam
kurang tegas adanja sosial-Ekonomi, hal ini mungkin karena saudara
itu tidak dapat membatjanja dalam bahasa Arab, sebab Sosial-Ekonomi lain sebutannja dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab tidak
dikatakan ,,Sosial-Ekonomi" melainkan ,,Al musaawah fi'l hukuuq"
atau ,,persamaan dalam hak-hak". Itu bahasa Arabnja.
Djadi kalau umpamanja Saudara Professor jang terhormat membatja itu dalam Undang-undang Dasar salah satu-nefara tidak ditegaskan sosial-Ekonomi, memang betul. orang Arab sendiri tidak mempunjai sebutan itu, sebab orang Arab banjak tidak beladjar dari orangorang barat.
saudara Ketua, inilah jang sebetulnja mendjadi latar belakang
dari kami. Kami terbentur dan sajapun minta nasehat dari Saudarasaudara, bagaimana penjelesaiannja. Kalau saja memihak kepada Pantja Sila, berarti saja sudah mengorbankan iman dan kepertjajaan
saja kepada Allah, dan saja sudah menjatakan schorsing atas diri saja
dari Islam, kalau tidak royement.
Ini latar belakangnja Saudara Ketua. Djadi saja minta nasehat
daripada Saudara sekalian, bagaimana tjara menjelesaikan ini. Saja
sebagai seorang Muslim tetap memihak kepada Islam sebagai Dasar
Negara dan saja harus memilih; tunduk kepada Allah daripada manusia, dan saja tambah lagi Tuhan sudah mengetjam (sangat mengetjam) dan menjediakan siksaan jang sewadjarnja bagi orang-orang
jang mengaku Muslim, tetapi menolak Undang-undang Islam.
Saudara Ketua, saja disini menoleh kepada kawan-kawan saja
dari Masehi, tidak mustahil Saudara Ketua kalau dalam Islam, memang
tidak ada prinsip-prinsip ketata-negaraan dan kemasjarakatan, tidak
mustahil saja tergabung dalam golongan jang memihak kepada Pantja Sila. Sebab memang telah kita pergunakan, sudah L2 tahun kita
menggunakan Pantja sila, tetapi saja tidak dapat mengikuti pikiran
Saudara Professor sebelah kanan saja ini, (entah beliau ada), jaitu
Prof. Mr Dr R.M. suripto. Dia mengatakan bahwa Pantja sila tahan
udji, ja, Saudara Ketua, kalau tahan udji, itu memang banjak orang
mengaku tahan udji, tetapi saja mau tanja apakah ia lulus dalam
udjian?
Saja berpendapat, ia tidak lulns, kalau ia lu1us, ia mendapat
punten jang paling ketjil sekali. Voldoende. Artinja asal nalk sadja.
Nah, Saudara-saud.ara, kalau ada Saudara jang mempertahankan
Pantja Sila karena ia tahan udji, mungkin jang dimaksudkan tulisannja.
T[lisannja dalam Undang-undang Dasar tetap utuh, tetapi gajanja saja
lihat kurang dapat mentjegah ketjaman atau menenteramkan masjarakat selama ini. Sudah 12 tahun kita sama mengudjinja, tetapi sekarang
apa jang timbul? saja tidak menjalahkan Pantja sila, karena Pantja
sila memang kita jang menulisnja dan tidak berdaja apa-apa, kalau ti179

dak kita taatinja ini sama sadja dengan apa jang dikatakan Saudarasaudara terhadap Islam.
Kalau Saudara-saudara mengehendaki atau menganggap bahwa
kami menuntut Islam mendjadi Dasar Negara karena kami dari pihak
Islam sudah sempurna, sudah metebihi jang lain. kesempurnaan itu
memang tidak ada. Kami d.iuga sebagai manusia biasa, ada jang salah,
ada jang suka mentjuri, ada ptila jang tuhang tjopet. Malahan kalau
dibanding prosentase, banjak tukang tjope,t dengan me,makai nama
Achmad, Muhammad dan sebagainja, djarang sekali kita temui orang
Masehi, sebab memang sedikit orang Masehi.
Tetapi apakah Islam jang menjuruh dia mentjopet?
Begitu djuga Pantja Sila: maka segala kekatjauan jang timbul
didjaman Pantja Sila tak lajak kalau kita katakan karena Pantja Sila.
Hanja jang nja.ta, Pantja Sila-pun tidak mempunjai daja untuk menen'
tera,mkan masjarakat sekarang ini. Pantja Sila didalam Undsn$-ufl:
dang Dasar kita menjatakan adanja keadilan dan kemakmuran bersama, tetapi jang njata sekarang ini, jang makmur ialah golongan
pemimpin dan golongan rakjat kehilangan kemakmuran sehingga be'
di Solo.
raspun
- Itusulit
Kijai saia dari Solo jang duduk disitu meniaksikan samPai
beras hilang. Ini berkat dari Pantja Sila. Timbul Demokrasi Terpimp,in,
timbul Denas (Dewan Nasional) dan Munas (Musjawarah Nasional),
wama adrokamal Munas (Musjawarah Nasional), wadzaka min sjarril
was wasil channas.
Kalau Saudara-saudara ingin mengetahui arti dari ajat-ajat tersebut, maka lebih baik Saudara-saudara tanjakan sadja kepada kijaikijai jang disebelah sana, sehingga nas-nja beberapa kal! - dan akan
timbul lagi nas jang baru dan achirnja keadaan begltu djygq.
Saudara Ketua, saja tidak menjalahkan Islam dan tidak pula
menjalahkan Pantja Sila, suatu undang-undang dan petundjuk;petun:
djuk, kalau tidak kita patuhi, ja tetap sadja hitam diatas kertas,
tidak ada lain dari itu.
Saudara Ketua jang terhormat, inilah jang mendjadi latar belakang, jang menjebabkan kami tetap memperdjuangkal Islam seba'
gai ldeologi Negara, seolah-olah kami ingin mgntjapai keuntungtl
terbesar dan mentjapai kedudukan jang tertinggi, ingin memonopoli
dan sebagainja.
Sekarang tibalah masanja saja menoleh kepada seorang prg:
fessor lagi dari Katholiek, sebab orang iang bukan professor sepprt!
saja, memang senang sekali berbitjara dengan orang jang bertitel
professor.
- Saudara Ketua dan Saudara-saudara jang terhormat, pernah saja
dengar, entah Saudara itu ada disini atau tidak, tetapi s4ja harus
berhati-hati, sebab saja banjak kawan dari golongan Katholiek. Saja
tidak akan menusuk perasaan orang lain karena kesalahannja. Saja
pernah mendengar bahwa ia menggambarkan seolah-olah Islam itu
dalam bahasa Belandanja, (karena dia seorang professor dalam baha'
sa Belanda) ,,geimport", katanja.

Djadi saja berpendapat karena professor Suhardi kalau tidak
salah begitulah namanja, sudah dua kali ini nama Suhardi bikin heboh
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tentang import Islam itu. Surlah kedua kali ini. Saja tidak lain tidak
bukan hanja ingin menanjakan kepada beliau, kalau andaikata Islam
itu memang bena.r, katanja kita import, adakah Islam itu berdiri sendiri sifatnja? Hanja Islam sendirikah jang memiliki sifat geimport ?
Saja pikir, tidak begitu halnja. Sebab tidak ada satu agama jang
ada di Indonesia ini jang berstatus Internasional (sampai kepada Hindu-Balinja), jang bukan diirnport karena pusatnja tidak di Indonesia.
Tetapi kalau mahsud Saudara itu tidak sebagai hinaan terhadap Islam
karena diimport, maka inipnn sebenarnja akan menimbulkan kebanggaan bagi Umat Islam, sebab barang jang diimport menurut istilah
orang ahli ekonomi, tentu kwaliteitnja lebih baik daripada jang diexport oleh negara lain, jang dikawal oleh kekuasaan pendjadjah dan
dimodali dengan modal besar dari luar negeri.
Islam jang dimaksudkan, sebagaimana jang diutarakan oleh Saudara kami Hadisiswojo, tidak begitu halnja. Masuknja dengan setjara
sederhana sekali, nenek mojang kita menerimanja dengan senang
hati dan dengan tidak dengan biaja ataupun dengan paksaan sedikitpun.
Saja tidak akan luputkan, tidak akan tinggalkan Saudara-saudara
kami dari Sumatera jaitu jang tergabung dalam Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) seorang jang simpatik, ialah Saudara Nur Sutan Iskandar.
Saudara

itu

mula-mula menggambarkan bermatjam-matjam kedjadian sedjak berkembangnia Islam sampai sekarang rupa-rupanja karena ia terlalu banjak membatja sedjarah dan sebagainja, (bolak-balik), achirnja dan kenjataannja, pengetahuan beliau itu hanja terbatas pada keperluan untuk membela Pantja Sila sadja.
IfuIau Saudara Nur Su,tan Iskan'dar, membatja ajat Qur'an jang
telah saja batja, andaikata beliau tidak menjokong, setidak-tidaknja
beliau tak akan turut pula menentang tuntutan kami, jang sudah begitu terang, saja pertjaja bahwa beliau itu adalah seorang Muslim
maka sangatlah mengherankan bilamana beliau mentjoba mengadjak
kami memisahkan Agama dari Negara. Inilah jang sulit bagi kami unzuk memenuhinja.
Saudara Ketua, saja ulangi lagi, kalau umpamanja agama Islam
ini tidak pernah mentjampuri kenegaraan dan kemasjarakatan, saja
ulangi lagi, tidaklah mustahil bagi saja, mendjadi seorang anggota
Partai Komunis Indonesia (P.K.I.), sebab kaum Komunis djuga tidak
melarang orang bersembahjang, malah banjak orang-orang Partai
Komunis Indonesia (P.K.I.) jang bersembahjang, dan mereka ma,sih
tetap memegang agama nenek-mojangnja.
Saudara Ketua, sekarang saja melajani seorang lagi, jang orangnja sangat simpatik ialah Saudara Soedijono. Apakah Saudara tersebut ada disini?
Saudara Soedijono mengatakan, bahwa kalau Islam mendjadi
Dasar Negara, maka tangan orang-orang Murba Pembela Proklamasi
'Uurba) akan habis dipotong. Mengenai kata Saudara Soedijono itu,
saja akan bertanja: Apakah Organisasi Murba Pembela Proklamasi
\Iurba) itu organisasi tjopet atau organisasi pentjuri? Sebab kalau
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li4rE begitu tralnja, tangan orang-orang Murba pembela proklamasi
(Murba) itu tidak akaT. terpolong dan akan tetap utuh. sebab hanja
orang-orang jang mentjopet dan mentjuri itulalr jang akan kena hirkum potong tangan itu.
Men_gen_qi
.hrl itu, pedu saja memberikan sedikit tjbramah. Di
Negara _sry{i Arabia itu telah berdjalan hukum potong iangan, bahkan sudah berdjalan beberapa tahun, tetapi didahm-wakiu sekian
saja bTo mendengai, hanja iaa aira orang saali 5ang kena
l"T" itupotong
tangan itu, seorang jang mentjuri larta oian[ jang
Itot y.*
berdjemaah dan seorang lagi jang mentjuri bat.i hitam untuk oiniwa-nja pulang kerumahnja.

I

t

I

hukum itu, sedangkan selebihnja dari itu lidak ada lagi. ini dapat dibuktikan, siapa jang pernah naik Hadji dan mungkin-saudara-Ketua
sendiri Njon!1 H. Ratu Aminah Hidajat dapat mejakinkan bahwa
orang-orang disana masih mempunjai tangan tjukup walaupun disana
berlaku hukum potong tangan.
sekarang saia. qlrlg trg, kami terbentur pada ajat-ajat jang
mengantjam itu. Djadi bukan karena kami ingin memerintah dan beikuasa untuk menjingkirkan orang-orang terkemuka di Indonesia,
jpg sering..menguasai Kementerian-kementerian jang penting-pen!ng,_ seperti: Kementerian Keuangan, Kementerian-p-erdagangan,
Perekonomian dan sebagainja dan lantas karena kami berkuasa
yeqbls_i-ba_gikan lisensi istimewa. Itulah sebabnja dengan tegasnja
kami tidak bersedia menerima Pantja sila sebagai-Dasar i.tegari jan-g
!oqra$i, kami telah melgorbankan iman kami. Kalau pembitjaraansajl
ini
diragu-ragukan saja persilakan saudara-saudara- dari partai Komunis Indonesia (P.K.I.) menanjakannja kepada Kijai H. Dasuki siTa.di. 4na me_ryang_a_da ajat itu? Apa sudatr ditlanutkah dengan ajat
lain atau hadits Nabi Muhammad- sallallahu auilri wasalliln jahg
pernah kita batja?
Djadi semua rumysan jang wadjar, kami mengehendaki segara
seruan-seruan j?n. g dikehendaki didalam Undang-undang Dasar-itu
terlaksana dan tidak ada lagi jang perlu saja djelaskan.lagi jang saja perlu djelaskan disini, jaitu utjapan-utjapan
-dari. $d-"
beber?pq Anggota jang terhormat, seolah-olah mengantjam.-seb_enarnj3 tidak_mengantjam, tetapi memang tidak mustahil terdjadi,
(kalau Pantja Qila^diylah) kata beliau-beliau itu mungkin timbui peTaqg saudara. Begitulah kira-kira utjapan dari Saudaia-saudara jing
terhormat itu. saja perlu mengatakan kalau rslam ditunda-tuhda,
maka tidak must4ril timbul lagi gerombolan jang kita sendiri sukar
dapat mengendalikannja. saudara Ketua jang terhormat Kartosuyirjo menganggap kami dari Partai sjarikat Islam Indonesia (p.s.I.I.)
ini (karena tidak bersedia menurutinja) pengchianat terhadap perdjuangan almarhum Tjokroaminoto. Begitulah pendiriannja.
Tidak ada ketjualinja, kami dianggapnja pengchianat semuanja.
Kalau saudara-saudara chawatir akan petjahnja persatuan Indonesia, maka saja katakan, sekarangpun persatuan Indonesia sudah
petjah.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
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Ketua: Saja persilakan Saudara Hendrobudi jang terhormat.
Hendrobudi: Saudara Ketua jang terhormat Sidang Konstituante
jang mulia.
Kami dari fraksi Gerakan Banteng Republik Indonesia lebih dahulu menjampaikan pernjataan penghargaan kami atas hasil peruqusan iang teJah d.llaporkan oleh panitia Pelapor Panitia Persiapan
Konstitusi dari hasil perumusan Komisi I tentang: ,,Dasar Negara".

Lebih-lebih utjapan terima-kasih saja sampaikan atas bantuan para
pegawai Konstituante jang telah mengiliutinja dan bekerdja dengan
patuh siang dan malam, membantu kita agar lantjar dan terlaksananja tugas Konstituante. Terutama pegawai-pegawai wanita jang meninggalkan anak-anaknja jang masih ketjil dirumah sampai djauh
malam.
Dalam taraf memusjawarahkan pembahasan pada pe,mand.angan
Umum sekarang ini, kita akair merumuskan/,menentukan: ,,Dasar Ne
gara" bukan untul< ,,Dasar Negara" lbaru, me,lainilran ,,Dasar Negara',
jang telah kita proklamas,ikan sebagai realisasi tanggal 1? Agustus

tahun 1945.
Saudara K_etua, sepandjang kami mengikuti Sidang-sidang didalam Komisi I, Panitia Persiapan Konstitusi (P.P.K.) dan sidang
Pleno ke-III ini, suasana Sidang jang kami harapkan: tenang, tjermat da1 tegas, saling harga-menghargai dengan damai, kenjataannja kelihatan oleh rakjat didalam dan diluar gedung ini adalah: te-

gang. Masing-masing pendapatnja dipertahankan dengan serba alasan-alasan, ada jang menjatakan pendapatnja itu harus diterima dan
tidak boleh ditawar lagi dan ada pula jang tidak mau kompromi.
Ada diantaranja jang meragukan, jaitu 4pabila Dasar Negara
tetap jang lama dan mcngenai Hak-hak Asasi Manusia, jang memberikan persamaan hak antara lelaki dan wanita jang pada umumnja hanja ada polygami (jaitu lelaki memperisterikan atau kawin
lebih dari satu jang dinamakan: bermadu, wajuh atau njandung)
ditakutkannja djangan-djangan nanti wanita menuntut haknja boleh berpolyandri fiaitu wanita boleh mempunjai suami lebih dari satu).
Disini idjinkanlah Saudara Ketua, saja akan menjelipkan peristiwa jang mengharapkan perhatian dari Sidang Pleno jang mulia ini.
Jaitu peristiwa jang telah dihebohkan atau disiar-siarkan oleh surat-surat kabar, dan sekarang ini masih mendjadi buah bibir chalajak ratnai, dan oleh Sekertaris Djenderal kita telah diserukan kepada pers, agar membantu ketenangan Sidang Konstituante.
Peristiwa itu ialah: diantara Anggota Konstituante banjak jang
menambah isterinja, jaitu kawin baru atau kawin muda.
Saudara Ketua, walaupun soal kawin itu hanja mengenai pribadinja masing-masing jang mendjalani, akan tetapi mau atau tidak,
tentu mengenai nama baik Anggota Konstituante semuanJa.
Ada sindiran: Sebelum Undang-undang Perkawinan diadakan,
agar supaja tidak terlanggar atau tergilas oleh Undang-undang itu,
mereka buru-buru atau lekas-lekas menambah isterinja, malah-malah
memilih jang remadja.
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sikap para wanita atau para ibu. PertalJaaq.Smup: Fagaimana
Anggota Konstituante j*g
terhormat? Belatah i,b,u-ibu irng terhormat nasib dalam perkawinan dan hak-hak wanita. wanita jang se{i_ati..sesungguhnja tidak _menjukai adanja polygami clan poiyaidri.

Wanita hanja mengehendaki monogami.
saudara Ketua, dalam sidang Komisi ke-I pernah saja mengadjukan lamb-aha.n mengartikan: Arti atau mak^na Islami" agar dim_engerti ol,eh siapapun, ketjuali adjaran-adjaran Islam dan"Rukun
Islam jang lima.
, rshm dapat diartikan nama b waktu atau saat jang harus diingat-ingat harus dipltrlh! dengan chidmat. harus aidjatiri dan wadjib bersembahjang. Izinkanlah saja mengupas dengan kehormatan
dan penghargaan: Islam adalah singkatan kaia-kata d'ari I.s.L.A.M.
I - artinja !sa(waktu untuk sembahjang).
S
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Mg"q{g! adjaran Islam, Tuhan (Allah) Jang niaha Esa, Maha Mu_
rqh, Ml4a,Asih, M.aha Adil, l\,Iaha Benar dari nnafra Agurig.
Islam tidak memaksa. kepada lain. Tuhan tidak mjma[sa kepada
ym-atNj1 Akan. tetapi Saudara Ketu.a, orang-orangnja jang mendSalankan jang katanja Islam itu, mau/suka memaksiZineinp6rkosa tie_

pada jang lain.
panitia persiapan Konstitusi (p.p.K.)
. , . Sidang jang mulia, ]app-ran
pleno Konstituante, iiga bahan p.ru-urrn,
t"*lth meljodorkan kepada
,,Dasar Negara" ialah:
lendapat pertama adalah : Sosial-Ekonomi,
Pendapat
: Islam,
Pendapat
: pantja Sila.
DaFm ketiga{iganja
itu sudah banjak
-pendaqat tersebut diatas panitia
alasan-alafal J3ng dikemuliakan,-baik
dari lampiran
Flrrirprn
Konstitusi (P.P.K.) qaypun_ oteh saudara
irng lerrrormal-p.*i-it:i.ipembitjara jang teriebih dahulu dan daiani
pemanaingrrr- u*u*
Babak Pertama ini. soatnja kita- sekarang tinggaltah b;g;iil;,i mempertemukan ketiga-tiganja
oeng"""ilg;- dan ta-penda!_at itu-sesdlf pend"apat
p?ngarl kewadjiban pekerdjaan
Ronstituante.
tir*i--rorrrtituante bukantah lapangan / SgtTnggang untuk mentjiii-t:uri f..benarmasing-masing, atau muilak-muilalan mempertahaniin -tuo;o",
ln
dan p,endirian Partai _ masing-ma.sing, saling .h:ut-tn.ni.o5et satu
sama lain, menglrina dan merendahkan lain golongan. oitarir hal ini
sangat saja sesalkan, atas utjapan diantara p6mbitiara iane iaia trorq3ti,-sampai hati mengeluarkan.kata-kat_? j?ng ticfak r.piituihja dididepan sidang p_lgno iang- pulia ini] iaitu ri.t:uiii *enge-llirt!ry
nai perseq{angannja, meng$na pe.ndjelekkan dan merendahkan agama jlng d.ianutnja de_ngan_kata-kata *jrng mesum dan kedji. padailal
soal kebaikan afu- kesutlian umat minusia dalam
-.ira:"funkan
Sgam? terhadap. luhal (Arlah) bukanlah manusia jang men,iSroi t
kim atau menilainja,.akan tetapi hgnla Tuhan (Allah)tafi
",ftnguasainja atau menentukannja. sadarlafi, bahwa inggafan dt"u" perasaan

_

kedua ,,
ketiga ,,

jilt
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baik dirinja sendiri atau golongannja itu, belum tentu dipandang baik
oleh lainnja; melainkan Konstituante dan kita Anggota-anggota jang
telah menerima sumpah dan djandji setia kepada Negara dan rakjat
Republik Indonesia (R.I.), jaitu Republik Indonesia jang kita dirikan
sedjak dan oleh Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun L} S. Kita
harus mengerdjakan, membuat dan menjusun Konstitusi keseluruhannja untuk penggan,ti undang-undang Dasar sementara 1950. Konstitusi jang sesuai dengan keinginan dan kepribadian rakjat Indonesia, antaranja djuga dalam membentuk 'dan menentukan: ,,Dasar
Negara".
Saudara Ketua jang terhormat, dalam kesekian banjaknja aliran
jang dikemukakan oleh pembitjaralembitjara pada Pemandangan
Umum sekarang ini, baik jang dikemukakan oleh Saudara-saudara
jang terhormat dari pihak Islam, Kr,isten, Komunis, Nasionalis, Sosialis dan lain-lain. Kami menganggap semuanja itu baik dan tidak
bersimpang siur, (ketjuali kata-kata jang kedji, mesum dan penghinaan), bahkan sangat menggembirakan sekali adanja titik-titik pertemuannj a antara dari semua pendapat itu, ialah:
I. Mengakui Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun L945 melahirkan Negara Republik Indonesia dan Konstituantenja.
II. Mengehendaki keharusan adanja persatuan dan perdamaian
antara kita (persatuan dan perdamaian Bangsa Indonesia).
Dari itu ketiga-tiganja pendapat tersebut diatas hendaklah dimasak atau digodok mendjadi satu. Sebab djikalau ,,Dasar Negara" hanja:
Sosial-Ekonomi, belum sempurna. Dan djikalau ,,Dasar Negara" adalah Islam, apabila berdasarkan kedaulatan rakjat tidak adil, sebab
hanja merupakan dari satu golongan sadja, jang kemungkinan nantinja merupakan majoriteit dan ingin mendjadi jang berkuasa, sedang
golongan-golongan jang lain mendjadi minorite,t atau mungkin dianggapnja sebagai penumpang/tamu sadja.
Saudara Ketua, dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun
t945, Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat
{R.I.S.) tahun 1949, Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950
tertjantum nama-nama sila jang lima. Sila-sila Undang-undang Dasar
Sementara tahun L945 diubah dan diringkas oleh Undang-undang
Dasar Sementara tahun L950. Sila-sila jang lima itu jang dinamakan
Pantja Sila, dikenal dan diterima oleh seluruh rakjat Indonesia mendjadi ,,Dasar Negara". Hanja sekarang ini dalam Konstituante ada
jang mengusulkan akan merubah ,,Dasar Negara".
Saudara Ketua, kami diiahirkan di Negara Republik Indonesia
jang bersila lima. Kami hidup dan makan hasil dari bumi Indonesia
jang ber-Sita Pantja. Kami telah menerima uang gadji atau honorarium dari Republik Indonesia (R.I.) jang bersila Pantja/Pantja Sila.
Sampai hati, kalau ada diantara Saudara-saudara jang terhormat tidak merasainja. Betapa berdosalah kami kepada Ibu Pertiwi dan para
pahlawan atau Saudara-saudara berdjuta-djuta jang telah gugur mendjadi korban berdirinja/usaha berdirinja Republik Indonesia jang
ber-Pantja Sila ini. Berarti pula mengchianati Nusa dan Bangsa.
185

Sidang Pleno jang mulia, djikalau kurang puas dengan isi-isi
Pantja Sila sekarang ini, jang sesungguhnja belum sempurna itu, marilah bersama-sama menjempurnakannja dengan bermusjawarah jang
tenang dan damai, disertai toleransi dan kompromi. Dan hargailah
Bhinneka Tunggal lka.
Sidang Pleno jang mulia, djikalau sungguh-sungguh pengakuan
kita bersama ini, bahwa proses Negara Republik Indonesia kita itu
bersumber kepada dasarnja Proklamasi tanggal L7 Agustus tahun
1945, maka seharusnja kita dapat menginsjafi semua keadaan dan
menjadarkan diri kita, bahwa tanggal L7 Agustus tahun L} S itu
adalah suatu langkah Revolusi Nasional, ialah perubahan nasib Bangsa
Indonesia dari didjadjah mendjadi Bangsa jang merdeka atas usaha
dari hita bersama, ialah usaha kekuatan segenap rakjat Bangsa Indonesia jang didalamnja terdapat berbagai-bagai aliran dan ideologi
serta keagamaan. Bukan hanja dari satu golongan sadja, bukankah
demikian Saudara-saudara jang terhormat?
Saudara Ketua, jang terhormat, kami tidak memperpandjang
pidato, dan tjukup sekian sadja sumbangan kami untuk memusjawarahkan, mempertemukan tiga pendapat tersebut diatas, dapatnja dirumuskan bersama dengan tidak ada perbedaan. Sebagai penutup kesempatan ini kami harapkan:
I. Agar supaja saling dimengerti, sukalah kiranja Saudara-saudara jang terhormat sekalian saling mempeladiari Kitab-kitab Sutjinja
ganti-berganti, jaitu Islam suka menindjau dan mempeladjari Kitab
Sutjinja Katholiek, Bndha da.n lain-lain. Begitu djuga sebaliknja. Di
Djawa ada djuga kitab Wulang Reh, Pustaka Radja Purwa, Pati
Tjentini dan lain-lain jang didalamnja meliputi adjaran-adjaran atau
petundjuk-petundjuk bernegara, bermasjarakat, kehidupan dan berbakti kepada Allah atau Hjang Widi (Hjang Kang Murbeng Gesang),
Saudara.saudara jang terhormat, djikalau semuanja golongangolongan telah mempeladjari dan mengenalnja, saja pertjaja bahwa
nantinja tak ada jang akan membusungkan dada: ,,Sajalah jang paling baik, kamu tidak baik atau mesum, sajalah jang paling djempol,
kamu kelingking". Pertjajalah!
II. Saudara-saudara Umat Islam jang saja hormati, bersatulah
mendjadi satu badan organisasi. Dan Saudara-suadara jang terhormat dari tokoh-tokoh Islam sebagai Anggota Konstituante jang terhormat, pelopor kesatuan Islam, jang dewasa ini masih bergolonggolong, atau berpetjah-belah pada hal hanja satu turutan dan anutan.
Bukan sadja liga Muslimin atau Lembaga Islam, akan tetapi sungguh
hanja Islam jang Tunggal, Islam jang hanja satu, walaupun merupakan Partai, hanjalah Partai Islam jang satu. sebab djikalau melihat keadaan dewasa ini Partai-partai Islam seakan-akan merupakan
golongan-golongan penganut atau pendjundjung Islam jang sutji itu,
hanja untuk kepuasan atau kepentingan golongan-golongan sendirisendiri. Dari itu bersatulah. Mudah-mudahan.
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UI.

Sebagai 'penghargaan

atau penghormatan satu sama lain,

terutama djikalau ada kematian Anggota, hendaknja diadakan upatjara jang lajak.
Sekian, terima kasih.
Ketua: Saudara-saudara djam sudah menundjukkan 23.30 Rapat
saja tutup dan besok pagi aka:n dilandjutkan lagi pada djam 09.0b.
(Rapat ditutup djam 23.30).
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ke-III (tahun 1957) Rapat ke-68.
Hari Selasa, 19 Nopember 1957.

Sidang

(Djam panggilan: 09.00).

Atjara :

Pemandangan Umum Babak ke-I mengenai Dasar Negara.

Ketua : Nj. H. Ratu Aminah Hidajat, Wakil Ketua V.
Sekertaris : Drs Kabullah Widjajaamiarsa.
Anggota jang hardir: 386 orang.
R.P. Soewarno Warnodiprodjo, Soemarto, K.H. Fakih Usman, A.
Sjafiuddin, Anwar Sutan Amiruddin, Kijai Hadji Sapari, Tony Wen,
Andi Gappa, M. Bannon Hardjoamidjojo, Hutomo, Mr J.C.T. Simorangkir, Mr Renda Saroengallo, G. Winaya, K.H.M. Rodji'oen, Rd.
Hamara Effendy, Kasim, Kijai Hadji Noer 'Alie, I Gde Putra Kamayana, Ischak Surjodiputro, K.H.M. Sjukri, Djamhari, Abadi, Baheramsjah Sutan Indra, Jusuf Lausuf Indradewo, R. Hendrobudi, K.H.
Ahmad Azhary, Ir Sakirman, Nj. Hadji Ibrahim Siti Ebong, Nj. Siti
Salmi Sismono, Subandi Martosudirdjo, Njonja Dalam Iboe Sjamsoed,din, Ketut Subrata, Soesilo Prawiroatmodjo, Dr Soedibio Widjojokoesoemo, M. Sumbarhadi, Mr Wongsonegoro, Achmad Sumadi, Moh.
Munir, K.H. Taufiqurrahman, Maroeto Nitimihardjo, Hadji Aboebakar, Njoto, Nj. Kamsinah Wirjowratmoko, Tan Ling Djie, Mas Slamet
Soetohardjono, Amelz, Asnawi Said, Raden Hadji Achmad Hasboellaitr,
Mohammad Sjafii Wirakusumah, Prof. H. Abdul Kahar Muzakkir,
Mohamad Pattisahusiwa, Hadisujono, Abdul Radjab Daeng Massikki,
Hadji Abdullah Addary, K.H. Muhammad Isa Anshary, Emor Djajadinata, Atmodarminto, Nj. Sulasmi Mudjiati Sudarman, Hadji Zainal, Mr R. Pratr'kto Sastro Hadikoesoemo, Mr Wilopo, R.H. Hadjid,
Nj. Nadimah Tandjung, Soediono, Nengah Malaya, H.M. Zainuddin,
Znnoel Abidin Sjoe'aib, Nj. Mien Sutari Atbdul Gani Suriokusumo,
K.H. Abdul Wahab Chasbullah, Mr Hamid Algadrie, R. Fernandus
Basoeki Poerwosapoetro, Soedijono Djojoprajitno, Bisri Kijai Hadji
Mustadjab, H.M. Salim Fachry, Suwirjo, K.H. Masjkur, Mick Nirahuwa, Umar Salim Hubeis, Prof. Mr Dr R.M. Soeripto, R.M. Ali Manshur, Ahmad Nawawi Saleh, Nj. Suwardiningsih, Mochamad Tam,
Achmad Zakaria, H. Ridlwan Abdullah, Maschoen Hadji Achmad
Fauzy, Nj. Adiani Kertodiredjo, M. Ng. Gede Sosrosepoetro, Ahdul
Choliq Hasjim, S.U. Bajasut, Moenawar Djaelani, Hermanu Adi
Kartodihardjo, R.H. Aliurida, K. Hadji Moh. Thoha, K.H. Abdulmanab Mur,tadlo, N. Kasijati, Ahjak Sosrosugondo, K.H. Abdoel Chanan,
Datoe Poetrawati, K.H. Achmad Zaini, H. Nachrowi Thohir, Sajogia
Hardjadinata, Hadji Soekron, Kijai Hadji Harun, 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 Adiwirjono, Soetedjo
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Brodjonegoro, Achmad Anwar, Mr R.M. Abdulmadjid Djojohadining-

rat, Muntaha, Sarikoen Adisoepad,mo, Rachmat Susanto (S. Rachmat), Ali Markaban Harrsono, Amir, 'Dr, soembadji sastroprawiro,
R.s. Hadisoenarto, Dr R. Parijono surjodipuro, H. soetadi, Tedjo,
Nj. Soenarjo Mangunpuspito, S. Sardjono, Dr Sahir Nitihardjo, Suputro Brotodihardjo, H. Muchjiddin At. churaifisj, Abdul Djamil

Misbach, R. Darmono Damanhuri, Achmad Mudatsir, K.H.R. e-nOutlah Awandi/Afandi, Mr H. Kasmat, R. Sardjono, Oetomo, Nj. S.D.
soesanto, Prof. Ir s. Purbodiningrat, Affandi, suhari Kusumohirdjo,
soegito alias Danoesoegito, R. Ng. sumodarmodjo alias sujamto,
saleh Abdullah, Dr soehardi, Kijai Hadji Mochamald, cholil, Kijai H.
Achmad Dasuki siradj, Toeraichan Adjhoeri, R. Dachlan Tjiptomartojo, Roespandji Atmowirogo, Mochtar, sadji sastrosasmito, -Karkono
Partokusumo alias Kamadjaja, Hadjidharmo Tjokronegoro, Mr K.R.
T.S. (Soedarisnan) Poerwokoesoemo, V.B. da Costa, Moh. Doerjat
Karim, Abdulrahman Baswedan, zainul Arifin, H. Mustafa Bisri,
R.M. Hadisoebeno Sosrowerdojo, Kijai Hadji Maksoem, M. Ka.
mawidjaja sujud, Moehamad soekarna soetisna sendjaja, Madonri.
harna, Soeratno, R. Sugana Ganakusumah, Mas Muhamad Bachar,
$uhaqmad Sjadeli Hassan, Oesmadi, Asmara Hadi, Hadji Mas Muhamad Aof, K.R.R.H. Moh. Noh ldris, Budiman Triasmarabudi, Radja
$gryabonal, Enin Sastraprawira, Raden Basara Adiwinata,' ttadii
A,bubakar Jusuf, Hadji Hr.lsein, R. Abdurochman wangsadikarta, Had.ji
Muhamad Dachlan, R. Hollan sukmadiningrat, Muhammad Rusjad
Nurdin, Kijai Hadji Saleh Solahuddin, Rd. Soeparno, R. Muhammad
Sjafe'i, Abu Bakar, Achmad Dasuki, Raden Sutalaksana, K.H.M. Dimjat!, D. sukardi, Hadji Asjmawi, K.H. Moehamad sjadjari, H. Ismail
Dah1an Djuru Alam, H. Mohamad Thaha bin Moh. Nur, Hadji umar
Bafrry, Kuasini Sabil, Hadji Mansur Dt. Nagari Basa, Nj. Ii. Sjamliian Abbas, Hadji sjarkawi, Tengku Bay, Hadji Iljas Jacoub, Mochtar
Husin, siegh Ibrahim Musa, Dr Abdul Manap, Duski samad, Binanga
piregar gllqr lutan Mangaradja, Hadji Abdurrahim Abdurlah, Muhammad Ali Hanafiah Lubis (MAHALS), Anwar Nasution, Rumani
P_*9", M. Arsjad Th. Lubis, Zarnal Abidin Nurdin, H. Adnan Lubis,
Mr suhunan Hamzah, M. sabri Munier, Agustinus Djaelani, Ibrahim
usman, Hadji Ali usman, Muzani A. Rani, H. Mhd. Basioeni bin H.
Imran, J.C. Oevaang Oeray, AHullah Jazidi, H.M. Marwan Noor,
Hadji Abdurachman bin Ismail, Darmawi Munawir, H.M. Hanafi Gobit, H. Husain Qadry, Hadji Ruhajah Abdulhamid, Abd sani Karim,
Moohsen bin sohna wira said, sajid Abubakar Alayderus, Ds wilhelm Johannis Rumambi, Drs La oie Manarfa, Jakin- Intan parmata,
{.1. ?"lqq, 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, A.J. Toelle, Guram, p.s.
4l Cunha,_Soeratno, Alimin, Nj. Setiati Surasto, Kijai Hadji Akrom
c_hasany, Mr Ahmad Astrawinata, Kijai Hadji Munief, u.J. Katidjo
wir_opramydlo, Mas Djajengsukarso, Lalu Lukman, Mohamad sanuii,
H- Mustadjab, Abdulmadjid Lalu Mandja, zamza,mi Kimin, Arnold
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Mononutu, sabilal Rasjad, Baroeno Djojohadikoesoerno, Abdul Muchid Ma'sum, K. Moch. Machfoed Effendie, H. Bahrum Djamil, K.H.
Asnawi Hadisiswojo, Mr Oei Tjoe Tat, W.A. Rachman, Mr Nj. Tutilarsih Harahap, Ds T. Sihombing, U.P. Bombong, Sarwono S. Soetardjo, Argo Ismojo, Basuki, Firmansjah, Nj. Tresna Sungkawati
Garnida, Hoesain Poeang Limboro, A.S. Dharta, A. Bakar St. LemAlam, R Achmad Soekarmadidjaja, Sjamsoe Harja-Udaya,
lrtrg
-R.
Pang]<oe bin Oemar, P.M. Tangkilisan, Soedjono Tjiptoprawiro,
Moedjoko Koesoemodirdjo, Achmad Bastari bin Achmad Daoed Natadiredja, 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
4ne-ggdirldja,_ Nur Sutan Iskandar, Sjamsulhadi Kastari, R. Hadji
Doeldjamil Adimihardja, sutan Mochammad Jusuf samah, soetimboel
Kertowisastro, R. Usman Ismail, Hadi Sosrodanukusumo, Usman
Mufti Widjaja, Soepardi, Slamet S., Karsono, Sumowarsito, S. Notosuyirjo, Izaak Riwoe Lobo, Nj. R.A. Sri Kanah Koempoel, W.A.
Lokollo, R. Soclamoelhadi, K. Muchamad Afandi, Dr T.A. Djalil T.
M. Junus, Sri Soemantri Martosoewignjo, Mamiq Djamita alias LaIu Abdullah, H. Husein Thaha, R. Iskandar, H. Andi Kasim, Rd.
Apandi Wiradiputra, Ds J.B. Kawet, Mohammad Ahjar, Ir Tjoa Teng
Kie, Wikana, Achmad Djoedjoe, Sahamad Sudjono, Soelaeman Effendi, K.G.P.A.A. Paku Alam VIII, Ds E. Uktolseja, M. Ng. Moh.
Hamzah; A.M. Joesoef Rasidi, Estefanus Kandou, H. Abdulhafid bin
Hadji Sulaiman, Ali Kamaruddin A,bdulmutalib, Mr R.H. Kasman
Singodimedjo, Abdulwahab Turcham, O.N. Pakaja, 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, Sjeh Abdullah Afifuddin,
Bey Arifin, Jahja Jacoeb, Roeslan Abdulgani, Ismail Nongko, Dokter
Koesnadi, Hendra Gunawan, Otong Hulaemi, Hadji Abdut Matik Karim Amru'llah (HAMKA), Roesni Tjoetjoen, K.H. Moeh. Moechtar
Voestofa, Raden Moeljono Moeljopranoto, Kasimun, M. Tahir Abubakar, K.R.T. Prakosodiningrat, H. Moh. Sadad Siswowidjojo, Aminuddin Muchlis, Amir, Basuki Resobwo, Dr J.F. Mohede, R. Achmad
Padmakoesoema, Mochammad Tauchid, Abdurachman Said, Hidajatdjati, R. Oemarsaid, Soedjatmoko, Raden Sadono Dibjowirojo, Mr Djaidin Purba, Mr Djamaluddin Glr Dt. Singo Mangkuto, Nj.Moedjio Moedjiati, K.H.A. Bakri Siddiq, Nihajah, Ali Masjhar.

Wakil Pemerintah:

Hr Soenarjo, Menteri Agraria.
Ketua: Saudara-saudara, rapat saja buka dengan atjara melandjutkan Pemandangan umum Babak Pertama mengenai Dasar Negara.
Dengan demikian saja persilakan Saudara Tahir Abubakar.

M. Tahir Abubakar: Bismillaahir Rahmaanir rahiem. Assalamu
'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
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Saudara Ketua, dengan mendahulukan sebesar-besar pudji dan
sjukur saja kehadirat Allah rabbul 'alamien, jang dengan naungan
d4n perlindungan ser,ta rahmat'dan karuniaNja, Konstituante Republik Indonesia sampai hari dan saat ini telah mentjapai usia setahun
'lebih, berarti bahwa Konstituante telah setahun tebih pula bergerak,
bekerdja didalam lapangan tugasnja menjusun Konstitusi Republik
Indonesia. Semoga selandjutnja Konstituante dan sekalian Anggotanja, tetap berada dibawah perlindungan dan tolong Allah Jang Maha
Kuasa dan terutama sekali berada dibawah bimbingan dan pertundjuk
Allah, sehingga d"alam waktu jang tidak begitu lama lagi, dapatlah
kiranja dihasilkan sebuah Undang-undang Dasar jang tetap bagi Negara dan bangsa kita Indonesia. Insja Allah.
Saudara Ketua, kesempatan untuk berbitjara 'iang diberikan kepada saja ini, saja sampeikan utjapan terima kasih iang sebesar-besarnja, saja akan menggunakan kesempatan ini dengan penuh rasa
ichlas dan tawakkal kepada Allah Jang Maha Kuasa untuk membahas
atjara dalam Pemandangan Umum ini, tentang ,,Dasar Negara".
Saudara Ketua, saja mempunjai kepertjajaan bahkan boleh saja
pertegas lagi saja mempunjai kejakinan bahwa kita semua Anggota
Konstituante jang terhormat berpendapat, bahwa untuk menjusun
dan membuat Konstitusi jang mendjadi tugas Konstituante ini, djalan musjawarahlah merupakan sebaik-baiknja kita pakai, kita pergunakan .
Saudara Ketua, musjawarah jang telah mendjadi sendi dari kehidupan kemasjarakatan dan kenegaraan bangsa diantara sendi-sendi
dan nilai-nilai hidup lainnja, mempunjai arti jang luas sekali. Musjawa,rah didalam pra,kteknja ialah; memadu pendapat, memadu pilirbh;
memadu alasan atau argumentasi, memadu dalil-dalil, memadu alternatif dan jang saja makzudkan dengan kata ,,memadu" ialah saling bertukar pikiran dengan tudjuan untuk membuktikan kebenaran
ges-uatu pendiiian mengenai suatu prinsip. Tegasnja Saudara Ketua,
bukanlah- mengadu kekuatan dan bukan pula sekedar memenuhi formaliteit untuk menundjukkan kemenangan golongan jang besar (ma'

jokrasi).
Menurut adjaran Islam (Tutran), musjawarah itu dalam pelaksanaannja ialah menempuh djalan dan sistim: Muzakarah, munazarah
dan kalau perlu mudjadalah (perdebatan) mengenai sesuatu persoalan
dan apabil-a mengalami kegagalan, maka Islam mengadjarkan sebagai
tersebut:',,Apabila diantara ka,uru'bertikai, kembalikanlah persoalan'
nja kepada hukum Allah dan sunnah RasulNja".
Saudara Ketua, F?aksi Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.L)
melalui lisan saja setjara sepintas lalu, merasa perlu mengemukakan
pendiriannja tentang fungsi dan kompetentnja Konstituante atas tugasnja menjusun, membuat, merantjang Konstitusi baru dan kemudian menetapkannja bersama-sama Pemerintah selekas-lekasnja untuk mengganti Undang-undang Dasar Sementara, sebagaimana ditentukan didalam Undang-undang Dasar Sementara pasal 134.
Fraksi kami tidak meragukan kompetentnja Konstituante didalam hal ini.
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Mengenai
kendjasama antara Konstituante dengan pe-t.fry""
merintah i?tg didalam pasal 134 Undang-un:dang Dasar Serneritara tahun 1950 dirumuskan dengan kata-kata dan kelimat:
,,Konstituantg (sidang Pembuat undang-undang Dasar) bersama-sama dengan Pemerintah dan seterusnja ......,,.
Fraksi kami ti$a.t lqempunjai pengertian lain selain tafsiran jang
te,lah diutjaphan oleh Ketua Konstituan,te jang te,rhormat Sauhari
Mr wilopg pada pemqqE?an sidang Pleno Konsrituante ke-III tanggal
14 Nopember tahun L957, saja sitir sebagai berikut:
,,Dalam hubungan ini perlu diken-lukakan djuga pertemuan diantara wakil-wakil Pemerintah dengan Pimpinan Konstituante barubaru ini. Pertemuan j?rg sgga! lama diranrjangkan itu baru dapat
terlaksana pada tanggal 19 oktober tahun tg57 digedung Konstituante dan bermaksud membitjarakan tjara pelaksanaan ke'rdjasama antara Pemerintah dan Konstituante dalam penjusunan Konstitusi seperti dimaksud oleh pasal 134 Undang-undang Dasair Sementara 1950.
Ker'djasama jang dimaksud ini kiranja tidak dapat lain bentuknja daripada mempergunakan saluran jang digariskan oleh pasal 186 juncto
pasal 64 Undang-undang Dasar Sementara, jaitu bahwa Ketua Konstituante memberi kesempatan berbitjara pada Menteri-menteri apabila
dan tiap-tiap kali mereka mengingininja.
Dengan djalan ini Pemerintah sewaktu-waktu dapat mengemukakan pikiran-pikiran jang berguna bagi penjusunan Konstitusi, terutama berdasarkan pengalaman-pengalamannja sehari-hari. Hal ini
akan memperkaja kita semua dengan bahan pertimbangan jang bernilai. Akan tetapi perlu djuga dikemukakan bahwa pada taraf terachir
Konstituante sendiri jang menetapkan apakah sesuatu pikiran dapat
diterima untuk dimasukkan dalam Konstitusi atau tidak".
Saudara Ketua, tafsiran Ketua Konstituante tersebut sebagai
lang saja kutip diatas adalah tepat dan mempunjai nilai jang volwaardig. Dalam hubungan ini saja tidak sependapat dengan Anggota
jang terhormat Saudara Suwirjo, dimana beliau pada pemandangan
umumnja mengehendakr supaja Anggota-anggota (kita) djangan repot-repot lagi. negara sudah ada, dasarnjapun sudah ada Pantja Sila,
marilah kita tetapkan. Kita tidak perlu mengganti Dasar Negara, tugas kita (Konstituante) tinggatr menetapkan, rnaafkan Saudara Ke"
tua saja tidak melakukan srtasi setjara letterlijk sebab waktu saja
menjusun pidato ini risalah saja belum diterima dari Sekertariat
Konitituant^e.
Saudara Ketua, saja djuga tidak sependapat dengan pikir.an dan
pendapat jang menjatakan bahwa mengganti ,,Dasar Negara" sama
artinja dengan membentuk Negara baru dan mengchianati Proklamasi
tanggal L7 Agustus tahun L945. Undang-undang Dasar Sernentara
mengharuskan bahkan mewadjibkan kita menjusun, memb,uat dan merantjang Konsitusi baru, tentu ketentuan ini mempunjai konsekwensi
den 2ftifat jang luas, baik mengenai Bentuk Pemerintah(an), Bentuk
Negara, Sistim Peme,rintahan dan lain sebagainja, tidak terketjuali
,pasar Negara". Semua itu bergantung kepada hasil musjawarah dan
Leputusan Konstituante jang memenuhi sjarat-sjarat setjara konstitusionil. Hal ini adalah Lazim, be'tapa tidak? Perantjis telah berpulu_tr
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lisalah Resmi VI

kali menggaqti Konstitusinja, tetapi realitetnja tidaklah berpuluh kali
sekarang adalah
$eqblngq! NegaSa baru, bahkan Negara Perantjis
peranljis
Perantjis
dahulu.
Revolusi
hanja rienggan]1rytjuta1 \egara
ti Bentuk Pemerintah(an) dari Absolute'Monarchi mendjadi nepubtit
qan tain sebagainja. Mesir jang telah berhasil menggulingkan rlgiem
Faruk dan mengganti Konstitusi Mesir dahulu dengan Konstitusi

baru bukanlah me,mbentuk Negara baru.
saudara Ketua, menurut hemat saja, apabila umat Islam, .umat
iaqg mp'gsalkyi ke'Esaan dan ketinggian hukum-hukum Allah sebagai
suatu falsafah dan keja_Enan batlin sepenuhnja, ingin mendjadikln
Islam sebagai ,,Dasar Negara" dengan menempuh- saluran-saluran
konstitusioml dan memenuni sjarat-sSarat Konstitusi jang masih berlaku dikwalifikasikan dan disamakan dengan pengchianat, saja tidak
pgngerti lagi.apakah _Negara kita sekarang, negara hukum, negara
hakim atau negara hukuman bagi umat Islam.
Saudara Ketu1, berbitjara tentang Proklamasi dan Revolusi tanggal L7 Agustqs tahun t945, patutlah diperhatikan dan dikenangkan
akan realitet jang mendjadi saksi utama tjukup membuktikan bahwa
umat Islam Indolesia sebagai suatu kesatuan atau per,seorangan adalah satu potensi besar bagi perdjuangan kemerdekaan tanah-air dan
Bangsa Indonesia. Realitet cljuga berbitjara dan mendjadi saksi utama,bahwa umat Islam, bukanlah rnendjadi penonton dikala revolusi,
mereka iberrevolusi ,bukan karena hanjut terbawa oteh tarikan arusnja revolusi dan terpenting b,ukanlah pembotjeng revolusi.
umat Islam Indonesia jakin dan pertjaja dan mengetahui setjara sadar ',bahwa pe'rdjuangan ke,me.rdekaan bangsa, kemerdekaan
nasional, adalah suatu kewadjiban sutji, adalah adjakan Tuhannja Jang
Maha Kuasa dan bangunlah mereka serentak dengan seruan ,,l,tta,tru
Akbar" melawan dan memerangi kolonialisme-imperialisme Belanda
dengan seggla konsekwensi, dengan pengorbanan jang tulus ichlas.
dengan hati jang sutji mengorbankan segala-galanja dan bertawakkal
kepada Ilahi sebagai pelindungnja. Realitet djuga berkata dan mendjadi saks'i selama revolusi ternjata bahwa umat Islam Indonesia
adalah peserta dan pemegang andil jang turut bersama-sama saudara
seb.angsa mengalami suka-duka dan pasang-surutnja Revolusi Bangsa
Indonesia sebagai satu kesatuan.
saudara Ketua, realitet berkata dan bertjeritera lagi dan menundjqkkan kesaksiannja untuk kesekian kalinja, menjatikan bahwa
umat Islam dalam sedjarah perebutan kekuasan dari kotonialismeirnpeliqh,sme Belanda, tidak hanja
_disaat genderang revolusi dipalu,
pun tidak lanj-a dikala nafiri revolusi
dibunjikan, lpula tidak hinjd
diwaktu rodanj.a revolusi menderu memetjah angkbsa, dFg; tid;k
h?ql, pada detik palu-godamnja revolusi digodam,t<an mel-anta kolonialisme-imperialisme Belanda mereka turuf serta, tidak, tidak dan
sekali lagi saja berkata tidak, djauh, djauh sebelum iiu, mereka
telah turut serta sebagai peserta jang aktif, penuh keichlasan, bertekad bulat dan bertawakkal kepada Allah. Tentang hal ini Saudara
$etuq, saja berkata dan realitet djuga berkata bahwa ,,piagam Djakarta" tertanggal 22 Djuni tahun L945 mendjadi bukti iang authen-
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tiek. Apa kata Piagam itu? Baiklah saja kutip sepenuhnja dari bukunja Prof. Mr Muhammad Yamin ,,Proklamasi dan Konstitusi" dan biarkanlah Saudara Ketua, Piagam Djakarta ini bertjeritera sebagai ber-

ikut:

.:-.

r

-

,,Piagam Djakarta.
Bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu, ialah hak segala bangsa.
dan oleh sebab itu maka pendjadjahan diatas dunia haius dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan.
Dan perdjuangan pergerakan kemerdekaan Indonbsia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakjat Inoonesia kedepan pintu gerbang Negara Indonesia,
jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan_Iuhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang
bebas, maka Rakjat Indonesia menJatakan dengan ini kemerdekaan-nja.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia jang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiba! dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, jrng
terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia jang -berkedaulatan rakjat, dengan berdasar kepada Ke-Tuhanan, dengan kewadjiban meldjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja, menurut dasar kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam
permusjawaratan perwakilan, serta dengan mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia.

Djakarta, 22 Djuni tahun 1945.

Ir Soekarno

Drs Mohammad Hatta
Mr A.A. Maramis
Abikusno Tjokrosujoso
Abdul Kahar Muzakkir
H.A. Salim
Mr Ahmad Subardjo
Wachid Hasjim
Mr Muhammad Yamin".
saudara Ketua, Piagam Djakarta ini, adalah mendjadi saksi utaffio, djuga adalah realitet berbitjara menurut gajanja, menurutkan
langgamnja sendiri, hai kalian ketahuilah bahwa umat Islam Indo_nesia s_ebagai Eesatuan, bukanlah umat jang pasif menghadapi usaha
kemerdekaan bangsa, bukanlah penonton dan tegas bukanl-ah pem.
bontjeng, tetapi mereka adalah pelopor, ja, pelopor kearah daja.upaja memperdjuangkan tertjapainja kemerdekaan bangsa dan tanah

air kita indonesia.
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Idjikanlah saja Saudara Ketua, mengutip sekali lagi keterangan saudara Prof. Mr Muhammad Yamin dalam bukunja ,,Proklamasi
dan Konstitusi" jang bisa memberikan pendjelasan setjara tepat dan
dapat dipertanggung-djawabkan tentang apa arti ,,Piagam Djakarta"
sebagai berikut:
Adapun isi Proklamasi Kemerdekaan tanggal 1"7 Agustus tahun
L945 itu adalah sesuai dengan utjapan jang dituliskan dalam Piagam
Djakarta tanggal 22 Djutri tahun L945. Piagam ini berisi garis-garis
pemberontakan melawan imperialisme, kapitalisme dan fascrsme, serta memuat dasar pembentukan Negara Republik Indonesia. Piagam
Djakarta jang lebih tua dari Piagam San Fiansisco (tanggal 26 Dluni
tahun 1945) dan Kapitulasi Tokio (tanggal 15 Agustus tahun L945)
itu ialah sumber berdaulat jang memantjarkan Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Republik Indonesia" ($ 15-16).
Selandjutnja Prof. Muhammad Yamin berkata pula:
'
pula
Djakarta
Kemerdekaan
berisi
kalimat
Proklamasi
,,Piagam
Indonesia, jang dinjatakan tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu. Piagam
Djakarta itulah jang melahirkan Proklamasi dan Konstitusi". ($ 18-20).
Saudara Ketua, setjara selajang-pandang telah saja lukiskan sedjarah perdjuangan umat Islam Indonesia dalam usaha mentjapai
dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, walaupun apa jang
telah saja lukiskan itu barulah merupaka! suatu epos dari sedjarah
perdjuangan umat Islam Indonesia, saja anggap tlukup dan m,emadailah sudah kiranja untuk menggambarkan betapa sesungguhnja
amal umat itu memenuhi panggilan Tuhannja dalam ichtiar mentJapai dan mempertahankan kemerdekaan bangsa 'dan tanah airnja
Indonesia ini!
Satu hal Saudara Ketua, perlu saja bentangkan lagi, ialah tentang
hubungan Piagam Djakarta dan Konstitusi dan pentjoretan kalimat:
.... dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja", tetapi karena persoalan ini erat sekali hubungannja dengan Konstitusi dan Pantja Sila, baiklah sementara saja tangguhkan dan akan saja singgung kembali masalah ini pada bagian lain
dari pidato saja ini nanti.
Saudara Ketua, saja sudahi bagian pidato saja ini dengan suatu
pertanjaan untuk meminta perhatian Sidang Konstituante jang terhormat, sebagai berikut:
,,Apakah patut dan lajak menurut hukum etika, umat Islam
Indonesia jang telah memenuhi kewadjibannja terhadap bangsa dan
tanah airnja sesuai dengan panggilan Tuhannja, sebagai pembaktian diri kepada Tuhannja, sekarang mengehendaki Islam jang mendjadi falsafah hirdupnja, mendjadi ,,Dasar Negara" dipersalahkan,
atau ditjap mengchianati Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun L945?".
Saudara Ketua, semula menurut keputusan Panitia Musjawarat
Konstituante dan kemudian mendjatli keputusan Panitia Persiapan
Konstitusi (P.P.K.) No. 7/K/PK/tahun 1957 dan No. S/K/PK/tahun
t957 telah menetapkan: Ideologi Negara sebagai pokok persoalan
(kepala atjara
kopstuk) dan Komisi Ideologi Negara seibagai nama
- oleh karena
perkembangan didalam Komisi I itu
Komisi I, ternjata
sendiri, telah mengalami perubahan sebagaimana dapat dilihat dari
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Iaporan Komisi I bagian satu angka Rumawi sub c dinjatakan menetapkan..n?ryq persoalan.sebagai
!.prlq atjara aaalarr,,iiamt iv.grr",'
jang ditafsirkan
Gu]u,'
rlai,ipada negara.
.sebagai,,,So[o

saudara Ketua, Fraksi partai_sjarikat'Islam lioonesia (p.s.I.L)
dapat mgngrima*dan menjokong keputusan Komisi I teisenul oteti
karena istilah D.a93r- N_egara
.Ll4t mentjakup p.ng.riirn-idi,orosi
r9g?"g
istitah
ld"eologi
wegara
tentu
]v9s.rrr,
telah
mentjakup. p_engertian jang teikandung OiAaUro istififr Dasar
i\egar-a. I,deologi, kalau diambil dari asal kata Junani ialah ,,idea"
'leraqti; tanggapan rjlsafat mengenai latar nerar<angi*g-- e trinetat
benda.benda atau hal-hal dan ,,logos" -larati; adjaran.-'
. Plda plpse .pertama Ideologf diartikan;'asai-asas ilmu pengetah!r?n, candillac (tahun L7s4]r_dan Marx-lah jrng memberi ;rtl kornplet<s idee-idee jan$ merupakaa suatu sistim Tanggapan hidup ter,
utama berhubung. de-qg-?l g_erakan sosial atau politit< tperitsa'Ensiklopq{i-a Indonesia djilid III, halaman 689). St. Moh.' zaii dalam
,,En-glish Dictionary" menter_djemahkan Ideologi dengan; i. paham,
salah satu pendirian" oan t i6oii 'politik.
!, ilmu j*g berdasarkan
|<.epi.mputqq _sa.ia istilah Ideologi me-ngandung unsur-unsur relatif
(sifatnja
tidak tetap).
saudara Ketua, ptitqh ,,Dasa1-Negara" menurut pengertian Anggota_jang, terhormat Prof. Mr Hadji Kasman singodiriedj"o ialah
,,s;.
kg.Sy{y'] i.rng diterima baik Komisi I setjara iktamasi, adatitr'posilif (si{a.tnja legas dan tetap), sedang Bu"ng Karno diilalam ,bukunja ,,Lahirnja-Pantja,sila", jang memuat sten6grafisch verslag dari isi

ii;;j;idilj;-;1rft;

t-lpsgal 1 Diuni tahun rg4s didepan ,,D"okuritsu
zr.um_pi ryobsakai" (Badan Penjelidik usaha persiafan Kemerdeka.
3n) dimasa _pendudukan Djepang, merangkaikan, riengertikan isti-

gidatq$l

pada_

lah,,Dasar Negara" dengan,philosofische-grondslag,,, dengan,,weltanschauung."

Sauiflar:a Ketua, walaupun istilah ,,Ideologi Negara,, dan ;,D3sar Negqra" setjqra teori dan ilmiah sukar ditjari perbedaannja, namun kedua istilah tersebut mempunjai perbedaan iifat jang menentukan. Pertama istilah ,,Ldeologi Negara" mengandung -unsur-unsur
iang relatif, sedanglran istilah ,,Dasar Negara"-mengandung unsurunsur jang positif. Oleh sebab itu Fraksi Partai Siarikat Islam Indone9i1 (P.S.I.I.) dapat mengrima pemakaian istilah ,,Dasar Negara',
-telah

qltlk _ mengg_anlikaq istilah ,,Ideologi Negara"

sebagaimana

dilakukan oleh Komisi I.
saatnj-a sekarang untuk memasuki pem- saudara Ketua,isitibalah
-p_ahaqln
dan
materi
daripada laporan Panitia persiapan
Tglgenai
Konstitusi/Komisi Konstitusi I tentang ,,Das-ar Negara',. saja ai<an
memulai p-emla.hasan-.dan tindjauan saja dari ,,pendapat jan"g b,ersaPaal':, se-perti iang dilapot-B" oleh Komisi Konstitusi I berblnji sepagai berikut: semua pembitjar.l pada pokoknja mempunjai pendapat
jang sama agar ,,Dasar Negara" seharusnja:
1. Sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia.
2. Didjiwai semangat Revolusi tanggal LZ Agustus tahun Lgkd.
3. llusjawarah hendaknja mendjadi dasar dilam segala perundingan dan penjelesaian mengenai persoalan kendgarain.
197

4.Terdjaminadanjakebebasanberagamadanberibadat
5. Berisikan djaminan sendi-sendi prikemanusiaan, kehangsaan jang luas dan keaCilan sosial.
Saudara Ketua, tentang ,,Pendapat jang bersamaan'n ini telah
banjak Anggota jang terhormat menjinggungnja, dengan tjara, dengan langga,m dan iramanja sendiri-sendiri, bahkan dengan interpretasinja sendiri-sendiri, ada jang menjinggungnja dengan zakelijk
dan tetap berpidjak diatas buminja realisme, ada jang memandang

dan menindjaunja setjara emosionil sehingga pandangan dan tindjauannja berpidjak kepada buminja idealisme semata-mata, hingga akibatnja ia mengambil kesimpulan menurut kemauannja sendiri tanpa
menghiraukan orang lain. Bahkan Saudara Ketua, ada jang tidak lagi
menggunakan anaUsa dan dengan tjara uitbuiting (tekanan), tergesa-gesa, tergopoh-gopoh dan setjara dangkal sekali mendorong
,Pendapat jang bersamaan" ini kesuatu sudut tertentu dengan suatu
kesimpulan bahwa ,,Pendapat jang bersamaan" ini, jang telah dite'
rima ietjara bulat dalam Komisi Konstitusi I ialah tak lain dan tak
bukan adalah ,,Pantja Sila" dan iapun lalu menjatakan kegembiraan'
nja jang sebesar-besarnja, romannjapun berseri-serilah merasa memperolehkemenangan jang besar seperti jang belum perna! diper-otetrnSa
selama ini. S,elandjutnja berkatalah ia dengan lega: Sungguh
legalah hati saja karena adanja ,,Pendapat jang bersamaan ini."
Saudara Ketua, saja persoonlijk dan demikian pula Fraksi Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.), memandan$ dqn menindjau
perso-alan ,,Fendapat jang bersamaan" ini setjara objektif dan mendudukkan persoalannja pada proporsi jang sebenarnja dengan me'
makai idealisme dan realisme jang berpidjak diatas satu bumi, bu'
kan diatas buminja sendiii-sendiri. Maka Saja berkesimpulan bahwa:
jang bersamaan" ini, hanja titik pertemuan pendapat
,,Pendapat
-satu
berupa
,,starting-point" darimana ,,Dasar Negara" ryglai ditinnorlna-normanja isi itu, realitsfnla. bekaidah-kaidahnja,
djau, isinja,
tum samasekali mendapat persetudjuan, apalagi persetudjuan jang
bulat, padahal isinjalah jang prinsipiit, kalau saja menggunakan istilah DJakarta, saja berkata: ,,Baru kulitnja doang dan beLon diku-

litin".

Betapa tidak Saudara Ketua, sumber daripada ,,Pendapat jang
bersamaan" ini adalah bersumber kepada uraian dari salah seorang
Anggota Fraksi Islam didalam Komisi Konstitusi I jang dinamakannja
,,Pantja Harapan" karena senang menggunakan kata ,,Pantja ......",
kata ,,Pantja" untuk mengganti ,,lima". Sebenarnja istilah ,,Pantja
Harapan" atau ,,Lima Harapan" tidak begitu penting dan tidak prinsipiil, jang penting bagi saja apa arti dan apa kata jang terhormat
itu selandjutnja setelah mengemukakan Pantja Harapan-nja dalam
Komisi Konstitusi I, adalah sebagai berikut:
Pantja Harapan ini kalau kita peras, kita ambil intisarinja, maka
tinggal lagi ,,Dua Harapan" (pembitjara tidak menggunakan istilah
jang seirama lagi seperti ,,Dwi Harapan"), jaitu:
1. Harapan agar Negara kita ini berdasar Islam. Dan ini mendjadi harapan saja dan harapan Fraksi saja; bahkan mendjadi
harapan rakjat Indonesia jang bera$arqa Islam::rilan,
,te8

2.

Harapan agar Negara kita ini tetap berdasar Pantja sila seperti jang tertjantum dalam Undang-undang Dasir Semen.
tara sekarang ini.
. D?r selqn{jgtlja Saudara $e!ga jang terhormat, salah seorang
Anggota Fraksi Islam itu memberikan pendjelasan atas pantja Hi
lapan-nja dgngan argumentasi jang tidak dapat diragukan ialah: Islam, lain tidak. rnterpretasilah, subjektivismelah jang hendak mengartikan lain dari itu. Betapa pula pendapat golongan Islam lainnjal
dlpa! diragukan lagi bahwa Pantja Harapan itu tetah di.
ti{ak
liputi dan ditjakup oleh Islam, apabila Islam djadi Dasar Negara.
Anggota-anggota jang terhormat saudara-saudara Mohamad Natsir,
Prof. Mr Kasman Singodimedjo, Ahjak Sosrosugondo, Moh. Soekarna Soetisna Sendjaja, Zatnal Abidin Ahmad dan lain-lainnja dari
golongan Islam, berkata demikian. Saja djuga pasti berkata demikian.
Saudara Ketua, saja akan'melandjutkan uraian saja ini mengenai tiga pendapat tentang ,,Dasar Negara". Pendapat jang mengehendaki ,,Sosial-Ekonomi" mendjadi ,,Dasar Negara" jang dikemukakan
oleh pendukungnja saja hargai dan saja hormati, karena itu adalah
hasil daripada pemikiran jang oleh pendukungnja dianggap adalah
tepat didjadikan ,,Dasar Negara" dan itu adalah haknja.
Menurut hemat saja demikian pula Fraksi jang saja wakili bah
wa prinsip Sosial-Ekonomi adalah merupakan salah satu prinsip daripada prinsip ekonomi pada umumnja, jang telah dikenal dunia ini,
bentuk dan perwudjudannja serta kedr.rdukannja dalam suatu pe,rundang-undangan dan terutama dalam Undang-undang Dasar suatu
Negara, hanjalah merupakan prinsip tentang sistim dan stelsel eko.
nomi jang dianut oleh suatu Negara. Oleh karena itu, saja dan Fraksi saja berpendapat kurang tepatlah bila ditetapkan dan didjadikan
,,Dasar Negara".
Partai kami, Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.) menurut
dan sepandjang ketentuan Program Asasnja, adalah penganut dan
pendukung tjita-tjita Sosial-Ekonomi jang bersumber kepada adjaranadjaran Allah, jang ketentuan-ketentuannja dinjatakan dalam Kitabullah atau Al-Qur'anul Karim.
Oleh sebab itu, pendapat: Sosiat-Ekonomi djadi ,,Dasar Negara"
tidaklah setjara a priori kami tolak, bahkan selandjutnja Fraksi kami
mengharapkan bahwa soal Sos,ial-Ekonomi ini haruslah mendapat perhatian dan pemetjahan jang sewadjarnja dan sebaik-baiknia dalam
Undang-undang Easar baru jdng te,tap. Soal Sosial-Ekono,mi ini menurut hemat kami sebaiknja dimasukkan pada Bagian jang memuat
Asas-asas Dasar dalam Undang-undang Dasar.
Kupasan dan pembahasan setjara meluas dan mendalam tentang
masalah Sosial-Ekonomi, akan kami lakukan nanti bilamana telah
sampai padq saatnja soal ini dibitjarakanSaudara Ketua, tibalah saja pada pembahasan soal Pantja Sila
sebagai ,,Dasar Negara". Pantja Sila adalah istilah jang sama maknanja dengan ,,lima dasar" atau ,;lima asas". Lahirnja Pantia Sila
setjara njata ielah dari pidato Faduka Jang Mulia Presiden Ir Soekarno pada tanggal 1 Djuni tahun L945 dalam sidang Dokuritsu
ZWmbi Tyoosakai (Sidang Badan Penjelidik Usaha Persiapan Ke-
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merdekaan). Menurut buku ,,Lahirnja Pantja Silat', Paduka Jang Mulia
Presiden Ir Soekarno, jang untuk selandjutnja saja akan menjebutnja
Bung Karno sadja karena lebih menarik saja, Bung Karno menawarkan Pantja Sila dan perasannja, djadi Pantja Sila, diperas beliau mendjadi Tri Sila dan diperas lagi mendjadi Eka Sila.
Saudara Ketua, Pantja Sila jang dikemukakan oleh Bung Karno
dalam sidang tanggal 1 Djuni tahun L94'5 mempunjai susunan seba-

gai berikut:

1.

Kebangsaan Indonesia.

2. Internisionalisme atau prikemanusiaan.
3. Mufakat atau demokrasi.
4. Kesedjahteraan sosial dan
5.

Ke-Tuhanan.
Tri Sila sebagai perasan dari Pantja Sila adalah sebagai berikut:
Sosio-nasionalisme, Sosiodemokrasi dan Ke-Tuhanan.
Tentang Eka Sila menurut Bung Karno ialah ,,Gotong-rojong".

il

f
F

I

I

Prinsip gotong-rojong diantara jang kaja dan jang tidak kaja, antara jang Islam dan'jang Kristen, antaia jang Indorie,sia tulen de'ngan
jang peranakan jang mendjadi Bangsa Indonesia. Demikian keterang:
an Bung Karno tentang Eka Sila.
Selandjutnja Bung Karno berkata dalam sidarrg itu sebagai berikut: ,,Pantja Sila rnendjadi Tri Sila, TYi Sila mendjadi Eka Sila. Tetapi
terserah kepada tuan-tuan, .mana jang tuan.tdan pilih; Tri Sila, Eka
Sila ataukah Pantja Sila?" Dalam bagian lain pidatonja :Bung Karno
menundjukkan lebih gandrung kepada Pantja Sila.
Saudara Ketua, apakah didalam sidang itu diambil keputusan
atau tidak, wallahu 'alam bisshawab. Dari Kata Pengantar Dr K.R.T.
Radjiman Wedyodiningrat, atas penerbitan buku ,,Lahirnja Pantja
Sila" dapat kita peroleh keterangan bahwa Sidang ke-I dari ,;Badan
Penjelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan" tersebut dimulai pada
tanggal 29 Mei tahun 1945 dan berachir pada tanggal 1 Djuni tahun
1945 dan Sidang jang ke-II dimulai dari tanggal 10 Djuti tahun 1945
dan berachir pada tanggal 17 Djuli tahun L945.
Saudara Ketua, tidaklah diperoleh suatu tjatatan jang authentiek, apakah Pantja Sila diterima dengan suara bulat atau ditolak,
atau diterima dengan suara banjak mutlak atau suara banjak sadja.
Jang pasti belum diterima oleh rapat tersebut karena rapat itu di.
achiri pada hari itu djuga.
Kepastian mengenai Pantja Sila, kita temui dalam Piagam Djakarta tanggal 22 Djuni tahun 1945 jang telah saja kutip diatas, de.
ngan rumusan-rumusan jang mempunjai rangkaian dan ka[a-kata
lain serta rnehdahulukan Ke-Tuhanan dari sila-sila lainnja.
Kemudian dari ,,Piagam Djakarta" berpindah ke Undang-undang
Dasar Sementara tahun 1945 dengan perubahan atau penghapusan
kalimat: .... dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi
pemeluk-pemeluknja". Tentang hal ini akan saja singgung kemudian
dalam uraian saja. Sedang sila-sila keempat lainnja tetap sebagai rumusan jang terdapat dala,m ,,Piagam Djakarta" tanpa perubahan. Selandjutnja Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat (R.I.S) tahun 1949 dan undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 memuatnja
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pula dalam Mukaddimah dengan rumusan jang memakai kata-kata
jang lebih ringkas dengan susunan jang sama.
Saudara Ketua, Pantja Sila sebagai hasil pemikiran tsung Karno
berpuluh-puluh tahun jang dikatakan beliau diperolehnja dari penggalian dari kandungan perbendaharaan buminja Ibu Pertiwi, saja
hormati, saja hargai sebagai hasil pemikiran, sebagai hasil tjipta seorang jang kreatif, walau tidak dinjatakannja dengan tegas sumbernja jang njata. Tetapi Saudara Ketua, saja sebagai warga-negara jang
memeluk agama Islam dan besar bersama adjaran falsafah Islam,
maka sebagai warga-negta jang hitlup dalam negara-huku'm dan neFara iang katanja demokratis, adalah hak saja dan hak Fraksi serta
Partai jang saja wakili untuk menjatakan pendirian dan pendapatnja tentang ,,Dasar Negara".
Saudara Ketua, kalau saja nanti mengemukakan pendapat dan
pendirian tentang Pantja Sila sebagai ,,Dasar Negara" maka dasar
dan sumber pembahasan saja ialah dari pentjiptanja, dari penggali
nja dari kandungan buminja Ibu Pertiwi, ja dari, ,,first-hands" kemudian dari pandangan orang lainnja baik jang membela dan mempertahankannja ataupun dari jang menolaknja. Djuga insja Allah saja
akan membatasi pembahasan saja pada bidang dan lingkungan prinsip sadja, saja tidak akan membongkar-bongkar gedjala-gedjalanja, refleksi-refleksinja, djuga tidak dari penjimpangan dan penjalah-gunaan pelaksanaannja, sebagaimana sebagian Anggota-anggota jang
terhormat tainnja membahas Islam bukan dari sumbernja jang abadi
Kitabullah dan Sunnah Rasulullah jang njata (Qu'an dan Hadits)

dan tidak membantahnja dengan argumentasi jang prinsipiil tetapi
dari geiljala-gedjalanja, 'dari refleksi-refleksinja dan dari penjalah-gunaan dalarn pelaksanaannja dan d.ari tindja'uan sematjam itulah diambil kesimpulan jang dangkal.
Saudara Ketua, saja mulai pembahasan saja darimana sumbernja Pantja Sila digali oleh Bung Karno. Katanja dari kandungan perbendaharaan buminia Ibu Pertiwi, dari perut Ibu Pertiwi dan dengan
kata-kata lain dari: Kepribadian Bangsa Indonesia. Begitulah pengakuan penggali dan pentjiptanja, dibenarkan pula oleh pendukung'pendukungnja.
Saudara Ketua, bumi Ibu Pertiwi, bumi Indonesia sebagai jang
kita ketahui sangat luasnja didiami oleh beraneka-warna dan bertiorak-ragam suku-suku bangsa, berbagai adat-istiadat dan hukum adatnja, bermatjam-matjam pula adjaran dan pandangan hidup iang dianut-nia, tersebar"bertebaran diatas untaian pulau-oulau jang ribuan banjaknja dari Sabang sampai ke Merauke, dihiasi pula dengan kekajaan dialek dan bahasa suku-suku bangsa jang ratusan banjaknja, sebagaimana telah diakui oleh Komisi Konstituante IV dalam laporannja. Mungkinkah penggalian Pantja Sila itu dilakukan dari keseluruhannja? Hingga b'isa diambil satu kesimpulan bahwa Pantja Sila sesuai
dengan keprib,adian Bangsa Indonesia!
Saja pe,ras otak saja, memikirkannja, tetapi tidaklah saja peroleh djawaban jang positif untuk menetapkan kebenarannja. Boleh
diadi undang logika saja terlalu kaku, tidak elastis, tidak gampang
ditarik kekiri,kekanan agar sesuai dengan pemikiran diatas.
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Betapa tidak saudara Ketua, kalau saja konfrontasikan, kalau
saja hadapkan aneka-warna, tjorak-ragam falsafah-hidup Bangsa Indonesia jang demikian banjaknja, tidak saja temui ga-mbaran, putr
tldak, saja temui tjorak jang njata dan konkrit dalam tub'uhnja pan-

tja

Sila.

saudara Ketua, bagaimanapun saja berusaha mentjari dan men.
tjari dengan rnemeras btak, menggunakan ratio saja ieba,ikdaiknja
namun adjaran Hindu-Bali adjaran Budha, adjaran Wara', adjaran
Badui, adjaran Tengger, adjaran Perbegu, adjaran Kristen (Katholiek dan Protestan), adjaran Historis-materialisme dan adjaran Islam,
tidak terlihat dan nampak pada saja dalam tubuhnja Pantja sila. Baik
merupakan paduan dari keseluruhan, maupun pengambilan dari salah
satunja untuk falsafah Pantja Sila, terbukti tidak dilakukan.
- Eahkan dengan tegas sija njatakan disini bahwa adjaran Kedjawennja Saudara Anggota Atmodarminto jang terhormat, jang rnendu'
kung Pantja Sila saja tidak lihat dalam'tubuhnja Pantja Sila.
Saja tidak berhenti pada titik ini sadja Saudara Ketua, saja terus
merneras otak, harus menggUnakan fatio, untuk menggali, untuk rrerr:
tjari darimana seibenarnja zumbernja Pantia Sila digali dan dip,eroleh.
Sajar ke'temukan tidak setjara kebetulan tetapi adalah hasil pikiran;
Nasionalisme, fntelektualisme dan Secularisme mendjadi sumbernja
Pantja Sila.
Tiga serangkai ini diperas mendjadi Tritunggal, mendjadi inti
Pantja Sila, kemudian dipertali-tiga untuk membuat cirkel (lingkaranbundar). Keempat sila lainnja: Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Prikemanusiaan, Kerakjatan dan Keadilan Sosial, ditempatkan dalam cirkel.
Sila Kebangsaan mendjadi tiang turusnja Pantja Sila, mendjadi eirkel. Aspirasi Kebangsaan jang mendjadi titik berat dalam lapangan
politik kenegaraan selama ini, mendjadi bukti utama.
Betapapun Pantja,Sila dan kelima silanja hendak kita'bolak-balik,
untuk mentjari kebenaran, untuk menjatakan bahwa sila ke-Tuhananlah jang mendjadi inti, mendjadi teras, saja kira bisa sampai ubanan
namun tetap berputar pada cirkelnia sila Kebangsaan! Ka1au toch ada
dari golongan pendukung Pantja sila jang mau mengakui bahwa sila
ke-Tuhanan-lah jang mendjadi inti, itu hanjalah tafsiran, hanjalah interpretasi dan hanjalah karena pandangan subjektif sendiri.
Tidak ada pendjelasan jang authentiek jang djuga diakui dan diminta _oleh Apggota jang terhormat Saudara Asmara Hadi kepada
Bung Karno dalam bukunja: ,,Pantja sila Doktrin Revolusi Nasional
Rakjqt Indonesia". Kalau ada orang bertanja: ,,Mengapa tempatnja
sila ke-Tuhanari didjadikan sila pertama?" Saja mendjawab: ,,Sekedar ditempatkan diatas dan berdiri sendiri terpisah dan tidak mendjiwai sila-sila keempat lainnja".
saudara Ketua, ,betapakah umat Islam Indonesia jang mendasar.
kan pandangan hidupnja, falsafah hidupn'ia kepada ke-Esaan, kekuasaan dan kebesaran Allah semata-ma,ta dan jang jakin serta pe,rtjaja
sepqnuhnia.bahwa Allah itulah jang mentakdirkan (mengatur) segala
machluk dan alam semesta ini dengan pimpinannja jang bidjakshna
dan sempurna; dapat disuruh menerima Pantja sila jang terahg bersumber hepada nasiOnalirms..jang :dihidupi,oleh intetektualisme dan
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bertudjuan secularisme memisah agama dari negara atau m,emisahkan negara dari agama Tuhan? Trentulah berat, sebab ini berarti rne.
ngorbankan kepertjajaan dan kejakinan hidnp.
Saudara Ketua, perlu saja tegaskan disini, bahwa pendirian umat
Islam ini tidaklah berarti anti Kebangsaan; djauh panggang daripada
api. Umat Islam Indonesia" tjinta kebangsaan dan berbangsa, tetapi
menolak paham jang meletakkan ke-Tuhanan dalam kebangsaan dan
menolak paham jang menempatkan ke-Tuhanan diletakkan hanja sebagai lambang belaka dan berdiri sendiri tidak menentu. Umat Islam
jang sadar dan bertanggung-djawab serta setia kepada sumbernja, meletakkan ke-Tuhanan diatas kebangsaan, diatas prikemanusiaan, diatas kedaulatan rakjat (demokrasi-musjawarah) dan diatas keadilah ,sosial dan bahkan diatas segala-galanja, ja, menempatkan semua dalam
lingkungan dan pangkuan kekuasaan Tuhan. Djaminan untuk itu hanja
bisa dipertjaja dapat dilaksanakan bilamana ,,Dasar Negara'r didasarkan kepada Islam, atau dengan kata-kata lain ialah: Islam mendjadi,:
,,Dasar Negara".
Tegas pulalah Saudara Ketua, mengapa umat Islam me,nuntut
dan mempertahankan Islam mendjadi ,,Dasar Negara".
Kalau realitet kita suruh berkata Saudara Ketua, tentang kepribadian Bangsa Indonesia, maka ia akan ,berkata Islam adalah kepribadian Bangsa Indonesia dengan tidak mematikan aspek-aspek lainnja. Betapakah tidak djumlah golongan Islam jang mewakili didalam
Konstituante ini adalah 40Vo dan konon kabarnja Islam menurut statistik ada kira-ktra857o ternjata adalah golonganterbesar di Indonesia.
Kalau Dasar Negara ditetapkan sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia, kenjataan bersaksi Islam-lah membentuk sebagian terbesar kepribadian Bangsa Indonesia, bukan lainnja.
Begitulah Saudara Ketua, uraian saja tentang sumbernja Pantja
Sila, kalau saja anggap perlu saja menjinggungnja kembali dalam
uraian landjutan pidato saja.
Sekarang saja akan berbitjara tentang isinja Pantja Sila, setjara
djudjur dan terus terang saja berkata dan mengakui Pantja Sila ada
isinja. Setjara djudjur dan terus terang pula saja akui bahwa ideeidee Pantja Sila teoritis memang baik ydan sepintas lalu bisa mengagumkan, mentakdjubkan siapa jang .membatja dan mendengarkannja. Betapa tidak Pantja Sila berisi:
Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Prikemanusiaan, Kebangsaan, Kedaulatan Rakjat, Keadilan Sosial, atau
Kebangsaan, Prikemanusiaan, Kedaulatan Rakjat, Keadilan Sosial dan Ke-Tuhanan Jang Maha Esa.
Itulah isinja Saudara Ketua, hebat, bisa mengagumkan, bisa mentakdjubkan, bahkan bisa mendjadi obat-pules bagi siapa jang statis.
siapa jang tidak mau memeras otak, siapa jang tidak mau menggunakan rationja untuk mentjari kelandjutannja. Malahan'bisa' mendjadi
dogma dan tidak lagi hendak mentjari jang lainnja. Ja malahan b,isa
menina-bobokkan semua golongan jang ber-Tuhan!
.Saudara, Anggota jang te,rhormat Suwirjo, berkata: ',,Pan'tja Sila
sudah sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia dan sudah meli
a0?

puti Islam

dan- sudah meliputi sosial-Ekonomi dan seterusnia". Demikianlah antara lain utjapannjt p;d" pemanoaG;,
umum

Babak Pertama ini.
Saudara Rupl,al Arp-dulsan_i_dalam,,Ideologi dan Negara,,
berkata:
sita adalah rircarit-rrlegara ir"s";irir-;;b;;;i-ioriectieve_
:,Prltiq
ideologie dari seluruh Bangsa In-don.dii,f
se_landjutnja saudara Ruslan Abdulgpi b91!gta:
,,Filsafat pantja
sila adalah rearitet
suatu
nodorat
eiiSlt.ih"iili
-iakekat.dan .pula
-piaa t;"tuhan
persatuan bangsa sgpqsaimana
tiap-tiap
filsafat" ioaiarr
I
nja suatu noodzakeUjkheid pula,,.
saudara Ketua, saudari enggola_ jang terhormat suwirjo hanja

r

qen gemukakan sudah sesu ai deng:a-n Isr im,"suo rtt ririi"i ;
sosiaiEkonomi, darimana persesuaian Ean atis kaiorhk;iJ;h i-pr?li6
nor_
ma-norm1 apa perpgguaian. jang dikatakannja itu tidak Aiii:irif.rtannia
$engap niata, ja kalau.saJq rnlngambit k;;imputan tiipatsatarr saSa
berkata: Ja sudah sesuai sid5a, tifik, o:rni"r ;Iutik:uirri'"giArbahaja buat negara dan bangsa!
saudara Rus.la-n Abdurgani berkesimpuran; collec.,^.^lg?_11r,y!":l
treve-ideologie
dan noodzakelijkheid karena falsafah f"innj; djuga
padS.hakekatnjS.
_adalah noodlakelijkheid. saudara Ruslan Abdulgani tidak mendjelaskan
atas kaidah-kaidah *rn", atas norma-norma
mana collectieve-ideologie jang no_odzaEeliikheid iiil, tiOar. ainiatatanni-a! saja setudjui pe.nd.ap.at. Saudara nusian-enarigrrii-l*ig"'meniapada.haketitnja semua falsafah itu adalah noodzkeliik,t-"t?" l(alau
.ba,hwanerd,
katania itu ditudjukannja kepada acljara,n-adjaran filosoof -filo soof B ara! j
g- m.engaiiut p arram s.icuiirisni;; ;d;d ;;uhris 3.r1
me adalah noodzakelij[heid
t<arena belum menoapai p.t""Jirt Tuhan
J?lg Maha Esa. _Tetapi _s_qja tid.ak setudju- r.arad fakafah hidup
dan
adjlran-ldjaran Kristen Kbttrotiet
piotest""l 0"" jsiam-iane nersumber kepada w3hju lrahi jang_ abadi digotorigk;"

;;;;fi

-

dffi;'ilart"*

pgndry_a!{q_itu. Tuhan adarih
JE--D il.-*p;rtjajai
iutqi basilmat" jang
^'v'r.,v
Nja. _WahjuNia bukanlah noodzakelijkfreiA.
saudara Ketua, dari dua tokoh ia{j? saja kutip, sudah saja peroleh dua tafsiran, satu mengatakan sudah Gru"i--ff; ;1ffi#'diutik-

an g tainnj a meagalaryan couektieve-ia eoro
-i
}|[n
ii. j;;i- ;;" dza k eliik. Pg.t
Baiktah saudafa Ketui s-aia.tlnsgartq rt-rr i"i,'.driiit-rr,ia
randjutkan uraian saja mengenai isinja"Fa"ij" sir". setjara terus terang

1tia. ."t g.i saja_.adalah orl-ng t-erryb.su\

dan meniakdjubi
-*ingrlumi
tetapj
kareEa-sa;a
tioar< tirtrenti pa_
l"ltl*
-t.a!iinj1
da titik kagum, titik takdjut
sadja,.mika ,_qi" lLiirr; p.ffi;iiin, ,r1,
Iakukan analisa_ dari sumbernii
arri" jriiu piaaio fring Karno
.irng
"ut5aprn-ul:ri"i;j;
pada_tanggar 1 Djuni tahun tgis oan
r.il,ia5utn;r.
Mula-mula saja mentjoba_ mentafsirkan menurut "adjaran Isram,
tetapi kemudian ternjata'pandangan saja bertambah kabur dan
tidak
menemui udiqng pangkal- persoalannia.
tidak saudara Ketua, p"liil sila dan kelima silanja tidak
. Qe-tapa
d.iletakkan kepada sesuatu falsafah teiie"tu Oin satu demi
satu silasilanja tidak terikat
kaidah-kaidah
d;"
;;;;;-;o;;;
i*g n.r_
-p_ada
sumber kepada
suatu
terieniu.
seaang
bLftmber
l"F$ltr
i?ng
kepada wahju Itahi
jang abadi
fran telah m.rnpu"nj;i-;dia;;; jang
sila sedjak.Jnlrl-a

ilffi
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tertentu mengena! prikemanusiaan, mengenai kedaulatan rakjat

(musjawarah_dan demokrasi), mengenai kebangsaan, mengenai k6adilan sosial dengan kaidah-kaidah atau norma-n-orma jang Ierang balas-b1taglja, dengan demikian gagallah usaha saja memasukkan, rnemsila-kan Islam, malah penjelidikan membisikkan kepada djiwa
fa{ja
tgtiil.laia, kepada hati nuranr saja, kepada ratio saja, beri<atalatt p.nj_eti.4ikaq itu: Engkau tidak akan berhasil mem-pantja sila-kan Islam,
sebaiknjalah engkau mulai sekarang meng-Islam-kan pantja sila.
selandjutnja saudara Ketua, saja menempuh langkah-surut dan
mempeladjari Pantja Sila untuk mengetahui isinja. Menjesal sekali
ketika saja peladjarl isi Pantja sila dari buku ,,Lanirnja pantja sila,,,
saja hanja menemui orientasi seperti djuga semua orang bisa melaku
kannjl saja tidak menemui suatu ketentuan jang menjatakan setjara
positrf, atas dasar prinsip mana sila-sila Panrja Sita ditetakkan.
Bahkan saja lebih ketjewa lagi ketika Bung Karno menjatakan
didepan rakjat Atjeh dan pada tjeramah beliau di Universitas Indonesia tanggal 7 Mei tahun 1953 Jang rnenjatakan pahwa Pantja SiIa
adalah waoah dan semua golongan boleh mengisinja menjempurnakannja.
Dalam hubungan ini semuanja, saja dihadapkan kepada suatu
kenjataan bahwa sampai sekarang ini Pantja sila belum mempunjai
tafsiran jalg resmi dan authentiek, baik keseluruhannja, maupun
atas satu demi-satu daripada tiap-tiap silanja dan barulah ,,wadah".
Darimana akan dianalisa dan dikadji setjara mendalam tidak ada
pegangan pokok.
Maka kalau saja mengambil kesimpulan saja berkata bahwa pantja Sila resminja isinja ialah rumusan kelima sita-silanja sendiri, tegasnja baru merupakan pokok persoalan sadja. Apa isi pokok persoalan itu kenjataannja semua orang boleh menggunakan tafsirannja, interpretasinja sendiri tidak ada jang mengikat, bebas dan m-ereka,
tidak ada hukum jang menuntut seseorang atas tafsirannja, atas interpretasinja sendiri.
Tentang hal ini baik jang mendukung Pantja Sita mauptm jang
tidak mendukungnja harus mengakuinja sebagai suatu kenjataan, sebagai suatu realitet jang tidak dapat dibantah. Saudara Ruslan Abdulgani seorang pendukung Pantja Sila, setelah mengemukakan beberapa
kutipan dari beberapa pendapat berkata dalam bukunja ,,Ideologie
dan Negara" sebagai berikut: ,,Njatalah dari berbagai tjontoh tersebut
diatas, bahwa didalam usaha mentjari penegasan Pantja Sila itu telah
lo*!.qt bgrbqg{ tafsiran, jang kiranja bisa digolongkan datam tiga
twalifikasi, ialah: Islamologische-interpretasi, de Christelijke-interprltasi dan Marxistische-interpretasi. Kesemuanja itu sebenarnja adalah
henja proses daripada penjempurnaan isi Pantja Sila',.
Mentjari penegasan, menudju proses kesempunaan dan tiga
matjam interpretasi saja akui, sebab itu adalah lienjataan. Tetapi
saia tidak sependapat dengan Saudara itu jang mengambil kesimpulan
bahwa kesemuanja itu sebenarnja adalah hanja proses daripada penjempurnaan isi Pantja Sila! Saja kurang dapat mengerti kalau satu
idee dengan tiga matjam interpretasi bisa mendjadi sempurna dan
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,tegqs,-k4rF terdjadi demikian ini apakah kesimpurannja selain bertambah kabur dan tidak menentu?
Apakah kalau ada tiga orang serumah jang masing-masing ingin
minum _kopi, minum teh, minum sirop jang tetap hangat .dan telap dingin lalu bermufakat menjimpannja-dalam satu termos, masih bisa
mengenjam rasa kopi hangat, rasa teh hangat dan rasa sirop jang tetap
dingin? Saja kira kalau ini terdjadi pasti isi termos itu mendj-adi ,nukan
kopr, bukan teh dan bukan pula sirop dingin, apa namanja wallahu
'alam bissawab,_barangkali kopi kabur, teh kabur dan sirop ka,bur
d.a_n_ppti tidak bisa mendjadi tegas dan sempurna ,rnalah rusak dan

tidak berarti.

ini saja ingin,mengutip pendapatnja Jang. terhormat Prof. Mr Takdir Alisjahbana jang diutjapkannja dalam pioalonja tanggal 27 Desember tahun 1gb0 dalam salah satu pertemuan
Perhimpunan Pendidikan Indonesia di Bandung, jang dikutip Saudara
jang terhormat Ruslan Abdulgani dalam bukunja ,,rdeologie dan Negffid", saja kutip kembali sebagai berikut:
,,Bahwa .Pantja sila hanjalah kumpulan paham-paham jang berbedabeda untuk menenteramkan semua golongan paca raplt-ripat,,.
Pendapat jang terhormat Prof. Mr Takdir Alisjahbana adatatr tepat,dan sedjalan dengan kenjataan, terutama sesudah tahun 19b0,
sampai pada saat ini ia mendjelma mendjadi bahan agitasi menurut
kemauan dan tafsiran orang jang menggunakannja.
saudara Ketuq, lentang kelemahannja pantja sila, sebenarnja tidakla_h p-e1lu ditjari-tjari alasan untuk memukulnja, karena kelemihan
itu ada dalam tuluhnja Pantja Sila sendiri. Betapa tidak, pantja sila
Fpagq, ,,Dasar Negara" sekarang, tidak berpidjak pada suatu bumi
falsafah tertentu, tidak pula tegak atas suatu fundbmen dari suatu
adjaran tertentu, baik keseluruhan maupun satu demi satu dari keDatram hubunga4

lima silanja!
Djikalau Pantja Sila mau dikatakan suatu falsafah dan suatu
fundarneq qebqnarnja Pantja sila dengan kelima silanja tidak
mempunjai tjorak dan warna jang tegas, disamping itu tidak iula ada
tafsiran resmi dan authentiek, ja tidak ada nasionale-interpretasinja

jang bisa didjadikan pedoman dan pegangan, menjebabkan pantja siia
m-emperoleh berbagai tafsiran jang bersimpang-siur dan melemahkans"4q mengandung kontradiksi pula. .fa, fanqa Sila mendjadi ,,Cirlit
kolo _Principio Contradiksionis". Dan zakelijkheicl pula.
saudara Ketua, oleh kareqa kenjataan jang saja-sebutkan diatas,
4aka sangat sulit golongan Islam dapat menerimanja, oleh karena
Pantja Sila sebagai keseluruhannja, maupun satu demi satu dari silasilanja tidak _menundjukkan tjolak jang tegas dan tidak mengandung
unsur-unsur Islam_ setjara resmi, terutama sekali setelah dipotongnja
kalimat ._.., dgqg* kewadjiban mendjalankan sjari'at islam ba-gi
pemeluk-pemeluknja", kalau ada orang jang mengatakan bahwa dalam
Pantja Sila ada unsur-unsur Islam, maka saja djawab itu adalah interpretasi belaka dan boleh sadja bikin seribu safu matjam interpretasi
dan- interpretali itu akan hilang_ tidak menentu sebagai debu ditiup
angin taufan. Pantja sila tidak dapat memberi djaminan jang mejal
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F4kan dengan ljoraknja pepertj sekarang ini hanja berupa pokok-pokok
soal (hoofdstuk) .tgnlang; ke-Tuhanin, prikeinanusliani k"nrigsaan, kedaulatan,faFjat_dan lreadilan sosiaf ttapat nemenuhi sjarit

untuk terus mendjadi ,,Dasar Negara,'.
Fraksi Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.) dan Fraksi Islam
lainnja, sadar akan t-anssuns-djawabnja kepida er crrauq (Allah) dan
jang
kepada
terlaiu berat menerima- pantja sila
-ym1t
mendjadi ,,Dasar_ _$iwaki-!iNja,
Negara", karena itu berarti suatu pengoibanan
i*g bera! _dan . berarti pula mengorbankan ad.jaran-adlaritr Allah
dan umat Islam jang diwakilinja jang berada dilubr gedung Konstituante ini.
saudara Ketua, sebagai- penutup uraian saja tentang pantja sila
ini, sajaingin menjinggung kembali soal pentjoietan kaliirat: ,,.........
pemelui<-peme9.."g.rL kewadj iban mendj_alankan_ sj ari'at Isiam bagi
"tafiggar
tertjantum
dalam
Djakarta',
iang
zz biuni
,,piagam
fu-knja'],_
tahun 1945 dari Konstitusi Sementara tahun Ig45 dan i<institusi: Se_
mentara tahun L949 dan tahun 1g50.
Mengenai pentjoretan kalimat tersebut, Bung Hatta, dalam tu-

lisannja sehari-oua mendahului Musjawarah Nasion?l *."jbtrr.rn bahwa Panitia Persiapan Kemerdekl"q Indolesia, menganjg"p tur.ng
elegant mentjantumkan kalimat rtu dalam Konsiitusi s"emEfiiiri trttun
1945.

saudara Ketua,_sai3
dengan Anggota jang terhormat
saudara Prof. Mr Hadji ry,nendaplt
Kasman singoalmedjo-j"ang "neit"i"-'d.1"*
UTyTnja bahwa..ngnljgretan t<itim ati ,,.. -. , .. . . Oungan
-PemaL$-angan
kewadjiban mendjalanrkan sjari'at Iiram bagi pemuiuL-p.*eluknja"
itu bukanlah soal elegant semata_-mata, tetapi soaf suasana perdjuangan
dan keadaan diwaktu itu,
_menjebabkah umit Islam merasi tid;k p&lu
berdebat dan membuang-buang waktu.
_ - Perdjuangan Kemerdekaan Bangsa Indonesia adalah suatu kewadjibry jang sutji, adalah panggilan Tuhan bagi umat Islam, kewadjiban inil.ah didahulukan dan sementara menghentikan perdebatan, sebab
umat Islam Indoresia djauh sebelumnja ievolusi ta-nggal 17 Agustus
tahun L945 sudah mergp-unjai kejakinan bahwa Kemerdekaan bangsa
adalah,satu_sjarat mutlak untuk mentjapai berlakunja hukum-hukilm
Islam di Indonesia. Sekarang telah tiba saatnja melalui saluran resmi
iang dibenarkan oleh Konstitusi mengulangi iuntutannja, apakah golongaq.lain..jang berke,dudukan sebagai ksatria bangsi akin meme$ti di{t9il, memenuhi genfleman-agreement jmd termuat dalam
Piagam Djakalt.a jang tidak p_ernah ditjabut samirai sekarang ini setjara resmi oleh para penanda.tangannja, bahwi kalau kalimat itu
ti4"l. dimuat dalam Konstitusi Sementara tahun Lg45 itu samasekall
tidaklah berarti Piagam Djakarta tetah dikubur.
pjikalau,orgng bertanja_ryen_glpa umat Islam menuntut jang ledqripada
kalimaljanS telah ditjoret saja kira semua oratrg lahu
lih
djawa,bnja bahwa: T.a1p|- Islam mend"jadi ,,Dasar Negara,' frukum
sjar'i tidak me'mpunjai djaminan dapaf oitaiisanakan.
saudara Ketua,-saja sudahi
_uraiaq saja tentang pantja sila ini,
ementara sampai disini untuk kemudian nanti pa"da Peiilandangan
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umum Babak Kedua saja ulangi dengan lebih terperintji, bilamana

saja anggap perlu.

saudara Ketua, Partai saja, partai sjarikat Islam Indonesia
(P.S.I.L) adalah suatu Partai ttlqry dan bertjila-tjita Istam jrttg seOjat<semula didirikan pada phun LgLz, sampai pada detik ini, ietip memgunjai kejakinan jang dinjatakan dalam program Asasnja sebalai berikut:
_ ,,Kemerdekaan r"Fl"l Indonesia ini jang sedjatinja, jaitu sesungguhnja melepaskan rakjat daripada perh-amFaan dan p6riinoasan matjq" apapun _dju_ga bentuk dan sifathja, ialah dengan djalan kemer.
dekaan jang berdasarkan Islam".
saudara Ketua, sedjalan dengan pandangan tersebut diatas, maka
urtian ini datam rangka pendirian dan penjang
golongan
dapat
mengehendaki Islam meno;aoi ,,Dasar Negaia',.
saudara Ketua, setjara umum saja hendak mentjoba mengemukalan pandangan tentang Islam jang saja dahului definisi sing[atnja
sebagai berikut:
,,Islam adalah Dinullah, membawa ketentuan hukum dan dasar
mg_ngglat hidup dan kehidupan serta pergaulan hidup manusia setjara
pribadi dan m_asjarakat, sesuai dengan fitrah uma[ manusia sepandjang masa (abadi)".
Untuk mendjelaskan definisi tersebut, saja akan mensitir pendaDr Mohammad Iqbal setelah saja saring mana jang perlu, s-ebagai
-pat
s-aja akan melandjutkan

berikut:
_,,Islam bertugas-kewadjiban menjempurnakan dunia dan mengaqglat taraf dan martabat manusia t<epaaa tingkat rochaniah jrnt
Iebih tinggi dan luhur. Tudjuan ke-Nabian-an Muhammad, sallallahu
'alaihi wasallam ialah mewudjudkan kesatuan asasi dari umat manusi atas dasar; kesamaan, kemerdekaan dan persaudaraan.
Adjaran Islam ialah adjaran kesamaan insani dalam kedudukan
sosial dan hak-hak hukum. Keimanan jang membesi-badja kepada
ke-Esaan Tuhan dan ke'Nabi-an Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam
mengikat seluruh umat Islam dan inilah roh-Islam jang sedjati dari
persaudaraan jang praktis. Kesatuan asasi dari manusia seluruhnja
mendjadi mungkin dan riil djika dihidupkan kembali konseps! per-

saudaraan Islam.
,,oleh karena itu Islam ialah suatu sistim dunia jang bertenaga
hidup dan kehidupan dan memerdekakan tindjauan mahusla dari konsepsi kebangsaan jang sempit (chauvinisme), ilmu, bumi dan material.
Dalam Islam tak diidjinkan nasionalisme jang sempit atau patriotisme
jang agresif. sikap begitu merobohkan kesatuan- asasi umat manusia. Djadi bukanlah ditentukan oleh nilai-nilai ekonomi, bahasa atau
psychologis, tetapi oleh nilai-nilai rochaniah dan kesadaran bathin
iang berasal dari hukum-hukum abadi Islam',.
,,organisasi masjarakat Islam berdasarkan hukum dan hukum
masjarakat Islam ialah Qur'an dan Hadits. Demikianlah Allah Subrtranahu wa Ta'ala bukan sadja Al-chaliq atau Pentjipta dan jang men9j"_0i pudia4 manusia, tetapi Dia djuga pemb-efi Undang-undang.
Hukum Al-Qur'an rnendjelnnakan ke,mauan iraclat ruhan. sjari'al,
djalan kebadjikan atau kode ke-Tuhanan tentang undang-undang
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etika dan sosial amatlah agung dan dalam arti politik, orong:-sorang
dan Pemerintah, oleh mereka anggota-anggota masjarakat Islam,

tidaklah pernah dianggap kebal (immun) atau mutlak".
,,Selandjutnja Qur'an menerangkan bahwa Tuhan telah menggerakkan dua matjam undang-undang untuk mengingatkan manusm
tentang tugas kewadjibannja dan untuk membantu manusia didjalan
kemao;uan. Salah satu dari undang-undang ini ialah hukum alam jang
mengenai kemadjuan benda manusia. Kepada umat Islam diserukan
menelaah dan menjiasati undang-unclang alam ini, jang ditegaskan
Qur'an supaja direbut dan ditundjukkan bagi kepentingan manusia
seluruhnja. Seluruh alam benda ini memang dilingkupi dorongan sewadjarnja dari undang-undang".
,,Undang-undang jang kedua ialah hukum sjari'at, jang dalam
dasarnja teroiri atas asas-asas dan undang-undang, teruntuk bagi kema
djuan dan perkembangan rochaniah manusia. Kemudian Qur'an djuga menundjukkan bahwa ada dua matjam undang-undang alam dan
nukum Sjari'at itu, jakni hukum sosial dan hukum moral, jang terus
menerus dalam masjarakat. Tetapi sebenarnja kedua pasang hukum
ini ialah pengluasan dari hukum alam dan hukum sjari'at itu djuga.
Hukum moral ialah pengluasan dari hukum sjari'at sedangkan hukum
sosial ialah pengluasan dari hukum alam dan keduanja pengaruhmempengaruhi silih-berganti sampai kepada suatu ukuran jang besar.
D,emikianlah banjak hukum-hukum sosial berdasarkan moral
dan banjak hukum moral berdasarkan sosiologi (ilmu masjarakat).
Maka manusia jang hidup didalam suatu masjarakat, memerlukan
keempat matjam undang-undang ini. Hukum sosial jang sebenarnja
landjutan atau pengluasan dari hukurn alam, dapat diubah atau diolah manusia menurut kepe'rluannja.
Hukurn moral, jang berhubungan dengan hukum sjari'at, sebab
asas-asasnja dikendalikan oleh hukum sjari'at ini, dapat diperkem'
bangkan oleh manusia menurut kebutuhannja. Seluruh alam ini,
dapat bergerak dan berdjalan menurut undang-undang ini. Hukum
Alam dan hukum Sjari'at kedua-duanja didasarkan oleh (ketentuan)
Tuhan".
,,Maka selama dua pasangan hukum demi hukum ini berdjalan
serempak, duniapun terus meneruslah berkemadjuan dilapangan,,ba'
dani, moral dan rochani. Manusiapun akan dapatlah mengadakan suatu
sistim Pemerintahan dan kebuda;aan didunia ini, iang selaras dengan
lekuasaan/kedaulatan Tuhan, tetapi bila kedua pasangan hukum itu
bertentangan, atau djika akal dan tjita-tjita manusia menentang arus
tehendak Tuhan, dunia atau suatu masjarakat itu mendjadi korban
bentjana dan pertikaian. Dunia atau masjarakat sematjam itu tidaklah
lagi dikendalikan oleh Tuhan. Dan djuga bukan oleh manusia. Hanjalah tenaga-tenaga destruktif dan zhahm jang mengendalikan dunia
masjarakat sematjam itu. Tegasnja hanjalah kepertjajaan dan usaha
membawa segala ini kernbali kepada tauchid, dapat me,mbuat manusia

hendjadi

manusia".

)

Saudara Ketua, dari kutipan jang saja lakukan tersebut diatas
tennjatalah bahwa Islam tjukup mempunjai vitaliteit, karena adjaran
adjarannja telah
\

meliputi:
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VI

a. Ke-Tuhanan(tauchid)

,

Ir

b. . Prikemanusiaan

,

r i

!

c. Kebangsaan jang luas
d. Kedaulatan Rakjat (demokrasi)

e. Keadilan Sosial
denga_n falsafah dan hukum dengan norma-normanja

jang

tegas.

i?ng berdasar Islam bukanlah Ne$ariftrfiokrasi
L.L Neg,ara.Republik
tetapi
adalah Negara demokrasi jang sesuai dengan fltrah manusia.
saudara Ketua, sebelumnja. saja menjudahi uraian saja ini, idjinkanlah saia meng-emukakan sriatu fenegaian sebagai p""d;.r"iln itas
uraian rekan sefraksi saja _Anggotq ;ang terhor-maf sarioara Hioii
zainal dalam Pemandangan Umumnja-pada tanggal 14 Nopember tihun 1957 hari Kamis matam jang_berke-naan dei[an kesimfulan jang

",,Taqwa
f"pJO, t.I
$kemuk"F*jt_b_atrwa,,Das_ar-Negara,, ialah:
Jang
Maha
ssa"
bahwa
dimaksud'dengan
kaiimat
itu
ia"g
Iy4rtln
ialah Teg?r? i3ns berdasar adjara-n Fe-Tuhanan Janglnnarri-nsa, deng?n tunduk dan_patuh serta
{rati-lrati, tjermat dan-djangan sampai
melanggar s.eqa$ laranganNja dan
ingkar-akan perintalrNjl, menurut
hemat kami inital iang dirnaksud dlngan taqwa. Allah" dalam firmanNja jang ,berbunji sebagai berikut: otoZt'*
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Artinja: ,,Hoi orang-orang jang beriman bertaqwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnja-tiqwa dan djanganlah kamu ilati ketjuali mati sebagai orang Iilam (Muslim),,. Maka djelaslah kiranja apa- jang dimaksud rekan sefraksi saja
L4y"_N.grry berdasar. tagwi triplaa ke.Tuhanan Jang mrrtu gri,
tidak dapat diartikan lain, ketjuali Islam
demikian tidaklah ada dan tidak dapat diartikan bahwa
- - Delgan
dalarn
Pemandan_gan umum Babak pertama i"i ienrorrs
n.gga': ada idee baru dari Fraksi partai sjarikat tstaln",,b"ri,
lna-onesia
(P.S.LL).

saudara Ketua, menghadapi dua alternatif antara pantia sila
Iqlgm, qeb,agai j*.9
lqE u{aikan diatas, fidF6kri-iiiTii Sj":
rikat Islam Indor-resia tP.s.Lr.)
dengan ini m'enjatakan;
*.*ifi-Islam
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Negara".

sebagai ,,Dasar
Kepada saudara-saudara golongan Islam saja sampaikan seruan:
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Sekian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: saja persilakan saudara v.B. ,da costa, jang ter,hormat.
v.B. da costa: saudara Ketua dan sidang jang
terhormat, menghadapi komparasi Islam lebih sempurna dari -eantja sila, maka p"isaja tertudju kepada nilai dan penilaian; iebih baik, teblih
-kiran_
bernilai.
Hal pengenal bagi nilai (nilai saja pakai dalam arti etika), ialafu
bahwa nilai itu tidak semau-maunja iadja dapat dipikirkan aiir nanwa
-dengan tj_arq begitu nilai itu datang kedalam r-eatiteit-hidup dan
berkembang, bahwa nilai itu entah sebafai tjita-tjita entah sebagiai kenjataan dapat ditundjukkan.
. Pia.di .nilai-nilai itu tidak dikarang sadja, tidak puia setjara
autoriteir diprokl_amasikan; nilai-nilai itu hanja dapat oitundjudkan
dan_ditetapkqn. Nilai-nilai tidak dipikirkan seliehenoak hati ki[a, melaqn_kan lr"ljq.dapat ditemui dala-m arti jang letterlijk dan menjebabkan ia kelihatan karena memberikan peihatian tiepada sesuatu
jang sebenarnja sudah ada tanpa setahu kit-a.
Dengan uraian diatas dapatlah kita melihat saudara Ketua, betapa tepatnja bantahan Presiden soekarno dalam tjeramatnja pada
tanggal 17 Djuni tahun L945, tjeramah jang djuga telah disirir bterr
Anggota jang terhormat Saudara Moh. Na,tsir baru-baru ini.
Presiden Soekarno berkata: ,,Saja tidak rRerasa membuat Pantja
Sila". ,,Pantja Sila b'ukan buatan Soekarno", kata beliau sendiri djuga.
Beliau hanja menggali dan mendapat dari daIam buminja rakjat
Indonesia.

Presiden Soekarno selandjutnja bertanja: ,,Aku melihat daun
pohon itu hidjau; njata hidjau itu bukan buatanku, bukan buatan manusia. Apakah warna hidjau daripada daun itu dus buatan Tuhan?
Terserah kepada Saudara-saudara mendjawabnja. Aku sekedar constateren, menetapkan dengan kata-kata satu keadaan".
Djika hal itu demikian adanja, maka alasan golongan Islam un.
fuk menggantikan Pantja Sila dengan Islam, sebab Pantja Sila adalah
buatan manusia, menurut hemat saja, alasan itu sudah kedengaran
sajup-sajup sadja, tidak menjatakan effek lagi dengan maksud pe.
makaiannja sebelum orang lain mengatakan, dengan tjara pemikiran
serupa; batu djuga lebih sempurna dari Pantja Sila, karena batu
ditjiptakan oleh Tuhan.
Saudara Ketua, Pantja Sila mengandung nilai-nilai. Sifat nilai
tidak teoritis semata-mata, melainkan djuga praktis sampai.ukuran
tertinggi; ia tidak mengenal jang dinamakan "intelleetuele isolationisme" seperti halnja dengan banjak-banjak kebenaran matematik, jang
meskipun kita mengenalnja, namun tidak kita dapat afleiden daripdanja konsekwensi sediki,tpun untuk suatu perbuatan. Tetapi ke.
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sadaxan akan nilai me'rangsang, mendorong untuk berbuat sesuatu,
melaksanakan apa jang disadan sebagai suatu jang bernilai ataupun
untuk mengikutr apa jang dilihat sebaga,i teladan atau tjita-tjita.

Dengan demikian, maka nilai-nilai itu merupakan unsur kekrr
atan-pendorong untuk perbuatan-perbuatan jang baik dan sekaligus
mendjadi tudjuan mengangkat manusia jang berorientasi pada teladan-teladan dan tjita-tjita.
Saudara Ketua, dengan uraian diatas, mudah-mudahan kita akan
sadar atau lebih sadar lagi akan'Pantja Sila sebagai kompleks nilainilai; terdiri dari Pengatuan ke-Tuhanan Jang Maha }lsa, Prikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakjatan dan Keadiran Sosial, nilai-nilai
jang adalah idee-idee dalam arti idealen atau tjita-tjita. Bukan setjara
,,keoetulan" sadja bahwa lahirnja Pantja Sila dalam arti waktu ditetapkannja Pantja Sila itu, lebth dahulu dari lahirnja revolusi dan
kemerdekaan Bangsa Indonesia.
Djusteru karena adanja Pantja Sila itulah maka Indonesia Merdeka. Djusteru karena nilai-nilai, idee-idee, tjita-tjita sudah dimiliki
bersama oleh rakjat Indonesia, maka rakjat lndonesia didorong oleh
kekuatan ,,gdb" untuk ber-revolusi, bergerak naik dari keadaan didjadjah menudju Indonesia Merdeka.
Memang Saudara Ketua, kehidupan manusia itu "uit noodzaak
van zijn bestaan", terpaksa oleh adanja dia, ditudjukan, diarahkan
kepada perwudjudan nilai-nilai, idee-idee atau tjita-tjita. Nilai-nilai,
dan nilar-nilai sadjalah jang memberi werdi, memberi isi kepada
adanja dia (zijn bestaan).
setiap nrlai, dalam hal-hal tertentu berubah mendjadi tugas,
mendjadr Kewac{iban, karena udat< pernah nilai-nilai atau tjita.t;ita
itu mewudjudkan dirinja sendiri. Tidak pernah tjita-tjita kemerdekaan
bangsa umpamanja, dapat mewudjudkan dirinja sendiri. Selalu perlu
perantaraan manusra, itu mungkin jang dikatakan oleh Anggota jang
rerhormat Moh. Natsir, bahwa Pantja SiIa tidak dapat berdiri sendiri,
dan tepat! Selalu dibutuhkan ,,het menselijke bedoelen", selalu diperlukan satu ,,perbuatan", satu aksi, jang dalam hal kemerdekaan
tsangsa Indonesra, ialah Revolusi tanggal I7 Agustus tahun 1945.
Saudara Ketua, nilai atau tjita-tjita tidak pe,rnah dapat mewudjudkan dirinja sendiri, selalu dan hanja dengan ,,perbuatan" manusia. Tetapi manusia satupun tak ada jang sebegitu baik, sehingga ia
tidak bisa lebih baik lagi. Dari tak seorangpun manusia dapat dikata"
kan, bahwa ia adalah perwudjudan dari
tidak usah banjak
satu
nilai sadja; tak seorangpun jang dapat rnewudjudkan satu nilai atau
satu tjita-tjita sadja dengan tjara jang sedemikian rupa, sehingga
dari perbuatan dan pertingkahnja tidak dapat diperbaiki lagi.
Dilihat begitu, memang tidak mengherankan bahwa dalam Negara Pantja Sila ini masih terdapat kenjataan-kenjataan jang bertentangan dengan Pantja Sila. Adalah benar sekali apa jang dikatakan
oleh Anggota jang terhormat Njonja Hadji Sjamsijah Abbas dari
Persatuan Tarbijah Islamijah (Perti) bahwa korupsi masih meradjalela dalam Negara Pantja Sila ini, kemelaratan dan kemiskinan masih
sadja terdapat dalam Negara Pantja Sila ini dan lain-lain sebagainja

-
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jang dilihat olehnja. Apakah dalam Negara Islam pasti tidak akan terkorupsi dan sebagainja?.
djadi
- Saudara
Ketua, saja dapat me'mbenarkan adanja kenjalaan-ke'
njataan itu sepenuhnja. Akan tetapi bahwa kenjataan-kenjataan iang
tak bernilai (onwaarde) itu, dipakai oleh Anggota iang terhormat
Njonja Hadji Sjamsi'iah Abbas untuk menumbangkan Pantja Sila
dalam arti, menggantikan Pantja Sila dengan Islam; djika benar demikian halnja, maka dengan sendirinja djelas bahwa alasan-alasan
itu adalah tidak benar. Mengapa? Pertama; karena mernang nilai maunun tjita-tjita sendiri tidak pernah bisa memberontak (zich verzetten)
terhadap penjalah-gunaannja.
Sama sadja misalnja dengan tuduhan-tuduhan palsu iang dilan'
tjarkan dengan kata-kata. Apa dalam hal ini kata-kata jang sama itu
pernah dapa,t memberontak terhadap pemakaiannja? Jang lqin; memang karena nilai itu hanja me,mpunjai nilai terhadap tidak bernilai
jang coffesponderend dengannja.
Seperti nilai keadilan, itu hanja mempunjai nilai terhadap tidakadil. Anda-ikata semua manusia memang menurut kodratnja, dus andaikata manusia mernang tidak pernah dapat berbuat jang berten'
tangan dengan keadilan, maka djuga keadilan berhenti tidak mendjadi nilai lagi. Bernapas umpamania, tidak mempunjai 4ai rochani.,
hanja sadja oleh karena memang manusia tidak bisa tidak bernapas.
Seoiang wanita mendjadi ibu, djusteru karena anak (ibu lawannja
anak). Kalau tidak ada anak, bagaimana bisa djadi ibu?
Sebab lain; nilai itu adalah satu kebesaran rochani jang selalu
meminta nerwudiudan, jang tinggal melajang selalu diatas realita,
karena nilai itu bersama-sama dengan kehidupan dan bersama'sama
dengan segala iang bersifat rochani, senantiasa harus memperbaharui
dirinja untuk benarfrenar dapat berlangsung. Tjontoh konkrit: Se'
telah
orang manusia bukannia sudah djudiur karena ia satu kali
.djika
jang
ia
adil, melainkan ia adil,
melaksanakan satu perbuatan
selalu mendjalankan keadilan. djika ia pada setiap kesempatan
mengulangi melaksanakan keaditan itu.
Saudara Ketua. benar terdapat baniak nilai jang sebenarnja
dapat diwudjudkan, tetapi tinggal sadja tidak terlaksana. Bagaimanapun haI itu dapat disesalkan, namun kita hania dapat mengertinja
sadja dan harus diterima sebagai sesuatu iang tak dapat dielakkan.
Biar nilai-nilai agama, dalam negara Islampun sebagai di Pakis'
tan dan lain-lain tidak keseluruhannja dan tidak pula selalu beres.
Mengana? Karena kekurangan itu pertama, adalah sjarat (voorwaarde)
bagi adania kebebasan manllsia dan ke,dua, karena kel<urangan jang
sama itu sudah memang se,tiara inhaerent dan setjara hakiki berhubungan dengan differensiasi dari manusia-manusia. Suatu differensiasi adalah djuga nilai op zieh zelf, karena (althans dari sudut aesthetis) bermatjam-matjam itu lebih baik dari kesatu-ragaman.
Dari orde lain dapatlah kiranja mengambil tjontoh pula. iaitu:
Malaikat, menurut kodratnia boleh leb'ih sempurna dari sebuah batu,
atau sebatang Dohon, kata St. Thomas Aguinas, namun pohon-pohon.
batu dan malaikat bersama-sama adalah lebih sempurna dari malaikat
tersendiri,

'
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_Kesimpulan: Dari apa jang diuraikan diatas telah kita lihat, bahw-q faqtja Sila bukan buatan Soekarno. Pantja SiIa jang terdiri dari
nilai-nilai,, idee-i4ee dan tjita-tjita jang terzusun setlara harmonis
dalam kelima sila itu adalah nilai-nilai asli dari Bangsa Indonesia
jang memang sudah dari dahulu terdapat dalam bumi Indonesia.
Bgtttj" Sila bukan rumusan kosong, tidak pula ia setjara autoriter
diproklamasikan dan bukannja kesalahan Pantja Sila bahwa hal-har
iang tidak bernilai masih meradjalela. Dengan demikian alasan-alasan dari golongan Islam untuk rnenolak Pantja Sila sebaga,i Dasar Negara tidak dapat diterima oleh Fraksi saja, Fraksi Kathbfek.
Terima kasih.

. , Ketua: Saja persilakan Saudara Anwar Sutan Amiruddin jang

terhormat.

Anwar Sutan Amiruddin: Assalamu 'alaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Pudji dan sjukur kita pandjatkan kepada Tuhan Jang
Maha Esa. Salawaf dan salam kita undjuk[an kepad-a Nabi besar kita
Muhammad sallallahu'alaihi wasallam.
Terlebih dahulu idjinkan pulalah karni diatas mimban ini, rnenghaturkan terima kasih dan penghargaan jang setinggi-tingginja kepada Panitia Persiapan Konstitusi, jang telah mengadakan sidangnja
tanggal 12 Agustus tahun 1957 sampai dengan 30 September tahun
L957, jang telah dapat pula me,njadjikan kepada ,sidang Pleno sekarang ini hasiltrasil peker,djaannja, sebagai bahan dalam melaksanakan tugas kita selandjutnja.
Sesudah kami membatja dan memperhatikan isi laporan dari
Komisi I mengenai Dasar Negara, sebagai atjara kita pada-waktu ini,
maka terbentanglah 3 buah djalan jang harus kita-tempuh, kalau
kita perdalam lagi memahamkannja maka persimpangan ketiga djalan itu menurut paham kami tidaklah begitu djauh. Kami jakin kalau
ada pgngsrfian jang sungguh-sungguh dari kita bersama, insja Allah
pekerdjaan kita akan berhasil dan tertjapai dengan sebaili-baiknja
sesuai dengan maksud dari Bab V pasal 134 Undang-undang Dasar
Sementara tahun 1950 kita sekarang.
Tetgni kalau tidak ada pengertian jang mendaram dan me,mberikan nilai salah satu Dasar Negara jang tetatr dirumuskan oleh pan_itia Persiapan Konstitusi itu, maka tudjuan kita hendak melahirkan
Konstitusi baru itu akan gagal- dan kemungkinan menemui djalan
buntu, .sehingga persimpang?l j?trg tadinja -tidak begitu djauli kemungkinan tidak mendapat qitik-titik pertemuan lagi, nitioSatrnja kita
1k?t_ menempuh djalan sendiri-sendiri, jang t<ini tidak kiti inginkan.
Kejakinan kami ini berdasarkan perimbangan kekuatan dalam Konstituante ini, maka berdjumpalah nanti kata pepatah orang tua-tua kita:
,,Silakok dibuang rimbang
Katidieng tali kularainjo
Tjilako bana djalan basimpang
Kami salirieng dilarainjo."
saudara Ketua dan saudara-saudara jang terhorma,t, sekarang
kami masuk kedalam atjara jang kita bitjaratan sekarang, jaitu mem2L4

berikan pendapat tentang Dasar N9g3n3,
5-.pa{3
lelutama bertumpu Konsti:
-i
Persiapan
Panitia
dari
Komisi
oieh
ffit-iAih--Ai*ri*uskan
ffii :aitu f.ita rtaiur memilih dari salah satu djalan iang kami sebut'
kan diatas tadi, diantaranja:
1. Negara Republik Indonesia berdasarkan Sosial-Ekonomi.
2. Negara Republik Indonesia berdasarkan Islam'
3. Negara Republik Indonesia berdasarkan Pantja sila.
Mengenai atjJra ini, telah kami kemukakll pula nt-dq tllg_gtt
+ Septem-"ner tahirn Lgii dalann Pema,ndangan Umum Babak Kedua
dalarir Komisi I, antara lain kami telah menegaskan, bahrrS Dasar
lfelaia-ini, adaiah intisari dari. isi Konstitusi jan-g a{a1 .kita buat.
dalam .Rapat
M;il otetr sebab itu kami ulangi sekali lagi saran kami
pep'
meng$dapi
Fl."o Konstituante ini, agar dafattah kita-bersama
jang
la'
bahasan Dasar Wegatd iili, Oerigan otak jryg dingi.n: -dtttt
tergesa-gesa
tidak
jaqg
dengan
matra luas,
pilg;
ser,ta pertimSangan
'Aan-terfuru-butu, karEna
irekirdjaan jang tergesa-gesa dan terburu'
turu iiu af<ilatrija tidak'semprirna Oan !"iE f..perti--jang telah
Lta:rai piO" t6tim membitjarakan^ soa] Wilajah
$egara Re'
2-malam kita masih ber,sidang.
;;biik i"don.riu sehingga sampai dj1msekali
lagi_kami ultttgi seolahffi""iui pano""grn kifiii seolah-olah
oian ketui Rapat"pada waktu itu memaksakan Sidang untuk mengambiftr1lt*", i.iftitfg" b.b.ttpa -ka-li rapat dischors dan beberapa pula
ja anggot-a" 5ang djCngkel dan meninggalkan ${*g:
b;"Fk
"
Saudara fdtua dan-SarnAara-saudara jang terhormatr kalni san-g1t
p.t erdjaan kita ini s-etesai daldm djangka waktu
t".rgit gint an
"gJ
Konstituante Mr Wilopo
i.rfp.?o.n, r.Euri'aengait
!rqrapalr.*."
uling tahuir Konstituante; beliau mengharap'
ketika *.*p.ting.ti
'sef.ifi" i"ilah K"onstituante mengadakan peringatan ulang
ilil;p;j"
tahunnja.

Pendirian kami iang begini rupa tela4 kami kemukakan dalam
lebih
SiAanS Pieno fonstituanle pe.-rtama, sungguhpun demikian kami
jang
aki'
tiA"f. ?".n:.t"Oiuf tjaia j"ng tergesia-gte 0"4 terburu-buru,
sadja:
garis
besarnja
;;dj;;b;gJi-be*itut Oltaivah ini, liami ambit
1. Putusan tidak sempurna, karena berpikir djauh malam tidak
sederhana lagi.
2. Pegawai-pegawai iang mengiku_ti _ sidang_ dirugikan karena
meret a-dLktiO:r O atiu ? djim, bahkan ada iang sampai Pagi,
terutama pegawai bahagian Tik dan Roneg, ada d-jug? J_ang
o:atutr sai.it" karenanjal sedang me-reka h?tiq dibolehkan
menurut peraturan 4 djam dalam sehari melembur.
3. Pekerdjain tidak sempurna, seperti- laporan mengenai Wila'
jah Ne-gara' separo iang harus didiktekan'
4. Anggoti-anggotl sudah lesu, disamping m-enghadapi sitlpg
siafrE-mitari,"mereka harus menghadiri pula rapat fraksinja
masiilg-masing.

daiar-dasar dan alasan-alasax iang- kami kemuka'
Maka dengan
"menjarankan
kepada Saudara- $etya Etp"! sekarang,
kan itu, kami
jairg
begitu fupa djang-anlah hendakgja terulang
r"pti.:t.id"ttt
tu^*i,ifi, te'rutam"a ti'atam atiara- Dasar Negara ini, $ebagai istilah
2L6

Ketua Konstituante--atjara jang berat, apalagi kita belum pada aehir

masa Siclang Pleno Konstituante ini.
pgng_tgp, kami adjukan sebuah pesanan dari sebuah
-..se!aga! alasSn

hadits Rasullullah sallallahu 'alaihi wasallam jang nerbunSi-tira-t irat
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,,Pekerdjaan jang terburu-buru dan tergesa-gesa itu, adalah per.
buatan Sjetan dan sederhana itu adalah kehendak Tuhan jang bersifat rahman".
Pepatah orang-orang tua kita mengamanahkan pula sebagai ber,
ikut:
.,_Madlu suruik adat banarangMenjarah pantangkan bana
Usah diguluik digalusang
Indak lari gunuang dikadja."
Kemudian kami minta pertanggungan-djawab kepada Ketua Konstituante, tentang. berita_ jahg teriiar luas diluar gedung ini bahwa
plq- har.i..Djum'at irlg titu dattar hadir, dibawa kleluar"dengan mobil Konstituante untutsditandatangani,
karena kedjadian itu teno;atuhkan narna baik Konstituante.
saudara Ketua dan saudara-saudara jang terhormat, tadi telah
kami katakan, bahwa Dasar Negara adalah urit nadi dari seturt ii iri
Konstitusi, maka
-dengqn _Dasar Negara initah kita akan mengolah,
merumuska_n pasal-pasal
dan ajat-ajat jang patut dimasukkan dalam
undang-undang Dasar. Kami m6njetudjiri iarigat agar undang.unoag
Dasar kita nanti sesuai dengan liepriliadian bangfa kita, t16t3ot oe.
lgan norma-norma dasar hidup bangsa kita, jang akan hehbawa
dan mengantarkan- bangsa
jang
\!tg kepaoi tSita-tlita rri?iup t.rrr-"
adil dan makmur, karena inilah
pendek
tudjuan
rriaudnia
bangsa
kita,
kata sebuah Konstitusi iang aka,n -mendatangtian rahmat dan kebahagiaan lahir bathin
dan Negara iiitr, .etrgri i.iiirr, iang
terhormat sarrdara _bagibangsa
Mr- Djqmaruddin Gelar Datuk sirigo uangr<uto,
dalam uraiannja mengenai Wilaiah Negara. Beliau *e*lunlai'iititatr.
supaja kita mengadakan ..pusaka Tinggi" untuk keturunari tita temudian.

Menurut.paham kami inilah istilah jang tjotiok dan sesuai dengan alam kita, karena menurut penqeltiin'tcariri pusaia rirrggi itu,
tjdak boleh .didjua_I. dan_digadaikari. tidak boteh ditukir A;''ditrnggar
dengan_ begitu sqdja. Mudah-mudahan Tuhan atan mergrillk;n
har3p-an dan tiita-tiita kita bersama ini, supaia Konstit"rnl.'jr"g-Aipitit
oleh rakja! iqi dap-a!. hendaknja m_eninggatkan pusana fi"Lif i"i jrrre
satu-satunja djasa kita jang akan Oiingiii oleh generasi kita kemudian
narl:
,,Pulai bap_angkek naik, meninggakan rueh dio buku
Manusia-plnangkek turun, meninggakan barih djo barabek
Mati gadjah tingga gadiengnjo
Mati harimau tingginaUnlnjo
Mati manusia tingga dlasonJo,',
;
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saudara Ketua dan saudara-saudara jang terhormat, saran kami
dalam menentukan Dasar Negara ini, tidak dhn tertepas
Paral beberapa Saudara-saudara jang telah dahulu berbitjara Oengan
l.1o}' $juga sesuai.deng-an_ laporan Panitia Persiapan forisiitusi
telah disampaikan kepada kiti.
menghadjati agar nasar iruel;;
itu sungguh-sungguh -dapat memberikan klbaii<an s"eluruf, u*"t ma_
nusia, terutama- untuk Bangsa Indonesia, jang dapat mendiamin ke_selamatan dan kesedjahteraan !"gi Qalssla t[donesia, euni" sampai
keaclirat,

{mi

d;ti;il;:
j;"t

ia19 dapat mendjamin t<eletlsan melakukan inaaat rirekepertjajaan. dan J<ejaainan masing-masing, jang dapat menTyrut
diamin hak berbitjara, beisidang dan b6rkumpili, "r.itr rd.n g.*u-

kakan pendapat lisan dan tulisan; jang mendjamin,,amar-ma'iuf,"nahi
munkar", jang. diakui oleh lawan dan kawarl lang'iiaak ada-menurut
!_rrlt _N-egara,itu, memberikan hak istimewa'k"epata seseoringe seperti
dia boleh berbuat, tetapi tidak boleh diganggu-gugat.

hendaknia Dasar Negara itu memungkinkan ke- -Dr-l- djangan
tidak-adilan,
sep-erti
kita
..

ti-hat sekaiang kalau rakjai tei:il jang
iaqg
mentjuri-aj_aq, harus ditahan dalam bui b-eberapa lamanii-"selama
perkarania belum dihadapkan kepengadilan, tetapi kalau ,a[jaf il;;;
seperti lapak-bapak.jang mentjuri
istilah korupsi uing-urng
negap _djutaan lupiah, maka -dia feggan
boleh tinggal diluar aan "le,nai
melakukan pekerdjaannja.
- . tlTa jrttg..begini kgt?ttg adil menurut pandangan masjarakat
rakjat
ketiil. Dj-uga_lami ke[endaki agar Daiar Ne[ara itu" sesuai
Teuku
{g:gt'.
!.udjryn dan _diiwa qa.hlawan-pahriwan tanah
Tjik Ditiro,
Teuku rJmar Djohan pbhhwan, Diponegoto,'sulian
"it] Gdfri Hasanuddin dan Tuanku Imam Bondjor, djuga seiuai "dengan kepribadian Bangsa Indonesia.
Menurut kejakinan kami Dasar Negara jang sesuai dengan kepribadian BSngsa Indonesia, adalah negara "jrtis berdasar -agu-a.
Mengapa tidak saudara Ketua? sekalipun ada setengah pembitiara
iqng memutar-balikkan dari keadaan iang sebenarnja'ini, maka disini dapat kita perintji sebagai berikut:
Kalau kita kira lrJ<jat jang_beragama Budha, ditambah dengan
djumlah .Bng ry.egelgk agaqna_ Hindu, ditambah 1agi dengan j;;t
beragam_a Katholiek, ditambah lagi dengan djumlah iakjat jing'beil
agama Kristen, ditambah pula .iang beragami Islam oan taiir agamaa-gam? jang be_rkembang di Indonesia ini, pastilah djumlah itu lioat<
akan kurang dari 99 Yzvo. Kesemua agama itu te,tip mernpertjr:ri
adania zat Tuhan.
Oleh sebab itu tidaklah boleh dalam Negara Republik Indonesia
kita-i_ni l-dqnie aliran anti_agama, anti ruhan- (Atheii) sedang agama
wadjib didjadikan Dasar Negara.
Pelaksanaan agama itu, tampak djelas pada tindak-tanduknja
lakia! Indonesia. dielas ketika melakukatt uprtjrra kelahirin, tematian dan p-erkawinan, terang nampak ketika suki dan duka, blrkesan
pada perdjandjian-perdjandjian, berbekas pada lahir oan bathin,
s.mangat dan sikap serta siasat dan politik ketata-n.grtarn.l
saudara Ketua dan saudara-saudara jang terhormat, sesudah
kita djelaskan bahwa rakjat Indonesia ggy;%*jang neragiina maka
2,L7
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jang terbanjak diantara pemeluk agama itu,

adalah_

pemeluk aglma

islim. Tentu sadja dalam negara jrng berdasarkan demokrasi ini se'
wadjibnja kita djadikan Dasar Negara itu jang sesuai dengan djiwa
sebahagian besardari Bangsa Indonesia jaitu Islam. Apa_sebab'maka
Islam jtttg kami kehendaki mendjadi Dasar Negara kita?

Aiasan-alasannja sudah dikemukakan oleh Saudara-saudara Frak'
si Islam, baik dalana Pemandangan Umum Babak ke-I dan ke-II, dalam Komisi I Panitia Persi.apan Konstitusi maupun dalam Pleno se'
karang ini, karena menurut kejakinan kami didatam negara jang berclasarlian Islam itulah suburnja Pantja Sila.
Dari pihak Islam, telah berkali-kali menjatakan, bahwa- Pa4ti,a
Sila itu tid;k berlawanan dengan Islam, hanja sadja Pantja Sila lebih
Islam.
ketjil
" lingkarannja dari kami,
djuga didalam Negara Islam ter9jamin
Menirut kejlkinan
perkembangan agama-agama lain, seperti apli?ng terdjadi .$idja.ry1n
Nabi Muhammad satlallahu 'alaihi wasatlam. Beliau memberikan idjin
kepada orang Kristen Nedjran, melakukan jbadat 1ga-ryanja dalam
Misdjid beliiu, karena kun-djungan mereka kepada Nubi tepat pad?

hari Minggu, dimana umat Kristen melakukqn iba{{nj_a, menurut
kejakinari"Adn kepertjajaannja. Ini adalah bukti sedjarah, -bebasnja

orang agama lain melakukan ibadatnja dalam Negara iang berdasarkan Islam.
Teranglah dengan alasan-alasan jang kami sebutkan diatas, bah'
wa Islam adalah faktor Nasional Indonesia iang terpokok iang menggasai djiwa rakjat Indonesia
Saudara Ketua dan Saudara-saudara jang terhormat, sekarang
sampailah kami kepada memilih diantara 3 buah Dasar Negara_ jang
telah dirumuskan oleh Panitia Persiapan Konstitusi, jaitu berdasarkan Sosial-Ekonomi, berdasarkan Pantja Sila serta berdasarkan Islam,
maka untuk ini kami harus membandingkan satu demi satu. Alasan
jang akan kami kemukakan ini, adalah jang rieel qadja, sebab dalilitatlt jang mendalam sudah dikemukakan oleh pembitjara-pembitjara
jang terdahulu dari kami, dari Fraksi-fraksi Islam.

1.

Negara berdasarkan Sosial'Ekonomi.
Pendapat jang mengusulkan agar Negara Repub'lik Indonesia
berdasarkan Sosial-Ekonomi ini, sangat kami hargakan setinggitingginja
dan memang patut mendjadi pertimbangan kita jang men-Apa
sebab, maka kami berpendapat demikian? Alasannja adadalam.
lah sebagai berikut dibawah ini.
Kita telah mempunjai 3 buah Undang-undang Dasar Sementara
jang disebutkan Undang-undang Seme'ntara tahun 1945 dan Konstitusi
Sementara tahun L949 serta Undang-undang Dasar Sementara tahun
1950. Ketiga-tiga Undang-undang Dasar Sementara itu dinjatakan dalam Mukaddimahn;a, bahwa Negara Indonesia berdasarkan Pantja
Sila, jang mana sampai saat ini Konstitusi Sementara tahun 1950
masih beilaku, sekalipun beberapa pasal-pasal didalamnja telah merupakan masalah chilapiah, umpamanja tentang pembentukan Kabinel Karya dan Dewan Nasional
218

Menurut pendapat setengah juris-juris, bahwa pembentukan Ka'
binet Karya dan Dewan Nasional itu, adalah sesuai dengan Undangundang Dasar Sementara tahun 1950 kita.
Kemudian setengah juris-juris lain mengatakan, bahwa pemben'
tukan Kabinet Karya dan pembentukan Dewan Nasional itu, samasekali melanggar Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 kita.
Akan tetapi pada umumnja jang dapat dirasakan berlakunja
adalah peraturan peralihannja sehingga kedaulatan rakjat jang mendjadi salah satu dari sila-sila dalam Pantja Sila itu, nampakhja beredar
pada orang-orang besar kita sadja dan modal monopoli asing.
Dengan adanja Sosial-Ekonomi ini mendjadi Dasar Negara, kemungkinan kepin'tjangan-kepintjangan dalam ekonomi sekarang, di'
mana ekonomi Bangsa Indonesia dikuasai oleh bangsa asing, kalau
kita mau memperhatikan kedudukan ekonomi di Indonesia pada dja'
man pendjadjahan Belanda, maka modal monopoli asing_ terletak
pada kelas I dan orang-orang Tionghoa ryenduduki kelas_ II, _sed_ang
iSangsa Indonesia kelas III. Tetapi sesudah kita merdeka dan berdau'
Iat, kita tjantumkan Pantja Sila mendjadi Dasar Negara kita, ke'
mringkinarr jang mendjadi kelas I adalah ekonomi orang-oraxg Ti'
onghoa, kelas II ditempati oleh kapital monopoli asing dan Bangsa
Indonesia tetap menduduki dipinggir-pinggir djalan dan dikaki lima
mereka, sedang inipun masih diganggu-gugat djuga oleh penguasa.
Kita masih ingat kedjadian dipasar Senen (Djakarta) diperlaku'
kan seperti menghalau kerbau ditengah pq{-a4g-sadja, kepada Peg?'
gang-p6Oagang k6tjil bangsa sendiri, iang dilakukan oleh pemerintah
Iendiii, jrng dipeltipori oleh atat negCra sendiri, sedang bangsa asing
merasa mendapat nikmat tindakan iang begini.
Mengapa iiOat Saudara-saudara, selur,uh kota-kota di Indonesia
ini baik tloti t<etjil apalagi kota jang besar-besar sudah diduduki oleh
bangsa asing, s6bafrlgian besaf adalah bangsa Tionghoa, ini njata
tidak adil.
Kita jang berdjuang mati-matian memp_ertahankan kemerdekaan
negara ki[a, Inaka brang asinglah jang_ berdaul_at dalam -nggara kita.
Selah sumber hidup dan kehidupal bangsa dikuasai oleh mereka.
KJpada mereka diberikan hak-hak istimewa, sep-erti \*Pu$". bangsa
Tionghoa diberikan warga rangkap, sup-aja m-ereka boleh lebih luas
dan feluasa lagi menguasai ekonomi kita, sehiqgga warga - rangkap
ini dipergunakan oleh mereka untuk melindungi_kekaj?al jang ber[mpah riah dalam negara kita, karena segala sektor-sektor ekonomi
telah dipegang oleh mereka.
Ma[a dengan djalan ini mereka sanggup membiajai_ apa sadia.
Tjoba lihat beiapa b-esarnja sekolah-sekolah mereka jan-g-len-gkap d9'
nlan Sekolah nak;at, Sek6lah Menengah Pertama,,Sekcllh l\fienengah
AIas, Sekotah Menengah Ekonomi Pertama, Sekolah Tehnik' sedang
sekoiah-sekolah Bangia Indonesia sendiri sangat menjedihkan. Kalau kita bertanja kepada diri kita masing-masing apa sebapqja init
Adalah ketidak-tegasbn kita menghadapi soal ekonomi ini dalam rumah-tangga sendiri.

Baru-baru ini tanggal 5 Nopember tahun 1957, berkumand_ang
pula dalani gedung fonstituante ini, bahwa mereka iang menamakan
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dilinja Min_oritet (Tionehoa dan _g_olongan
Eropah) menuntut supaja
wakil mereka .segera diangkat dilam -Konstituante ini, liaiena Un-

{1ng;uldang Dasar sementara lahun 1g50 iang reroasart<an eantja
sila ini telah menentukan pula daram pasal ba Ian pasal 18fr, karena
mereka menganggap kalau wakit-waki[ mereka tid;k duduli dalam
Konstituante masih disangsikan oleh mereka akan sahnja unoangundang Dasar jang akan dibuat oleh Konstituante ini. o Menurut pend_apat kami terlepas dari setudiu atau tidaknja kelngkatan mereka, karena itu telatr-diakui oleh Uirdang-undang'D6rt
sementara tahun 1gb0- jrttg berdasarkan pantia sila Ini, hania kami
berpendapat: ,,Ajam tidak'kan bebas dalam kindangnia, reraina musang mqsih ada didal."Trj?"
_dan ,,Tidur tidak akan njenjak, selama
musuh dalam selimut itu belum dibuangkan,'.
' Menurut kejakinan kami dengan tidak turutnja wakil Minoritet
dalam Konstituante ini, Bangsa Indonesia akan sahggup melahirkan
Konstitusi baru, karena dalam Konstituante sekarandiiti tidak sedikit
{iqmlahfia, orang-o_rang pintar kita jang terdiri diri Mister-mister,

pokt_91--rtokter, Professor-pro,fessor oin fuaat sedikit put" tjerdi[
tjendikia kila j.qng
lrho -,_,{ionak akan mentiulik',, tahti ,,diranggeh
akan melanting", tahu ,,dialama,t
kato sa,mpai."

Mudah-mudahan dengan sosial-Ekonomi ini mendiadi Dasar Negara akan berubahlah bentuknja ekonomi dalam negara kita jang
dahulunia dalam Nesara berdaiarkan Pantia Sila ea;gsi Indonesia
ekonominja kelas III tentu sadja akan menduduki tetas r dalam
Negara jang Dasar_N-egaranja soiiat-ntonomi. sesudah ekonomi diGgSttg oleh BanSSa l_ndolesia, maka Keadilan Sosial dengan sendirinia
akan tertiapai dan hak istimewa itu tidak akan diberika'n kepada mereka _Igsi senerti sekarang. sesudah mereka diangkat mendjadi Anggota Konstituante atas wakil Badan permusjawaiatan Kewarganegaraan Indonesia (Banerki), sekarang mereka akan menuntut pula se6anjak LB orang lagi sebagai wakil'golongan Minoritet (Tiohghoa).
Disini hadir diuga seorang Bapak Menteri. mudah-muaahin akan
disampaikan kepada Sidang Kabiriet, bahwa Partai politik Ttrarikat
I_slam (P.P.T.L) tida$ setudju dengan tuntutan keangkat.dn -mereka
dalam Konstituante ini.
Disini tidak kami sebutkan dalam Minoritet golongan Arab, kaArab dalam statementnja tanggdt' + oktober tahun
I9l1 golongan
dengan
resmi
telah menolak keahgkatan mereka atas nama
19.56
Minoritet, supaja Minorite,t itu tidak lagi dimasukkan grng." Indonesia furunan-Arab, .s_edang mereka tiiak mempuniai partai lain
dari Partai-partl iryg ada. Mereka tidak mempunjii Fartai goiottg.tt
mereka- gepenti
.Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia
(Bap_erki)_ bagi bangsa
keturunan Tionghoa.
Mereka golonspn Arab semuanja berdjuang dalam bidang politik
93Ir-T Pa{ai-partai ai Indones_ia jni, r.p.iti'ar1;"r-M;driis sluro
Muslimin Indonesia (ltlsjqmi! Nahdtatul utarna (N.u.), partai sjari_
kat Islam Indone_sia (p.s.i.I.), partai sosialii rnoonesia (b.sJ.ftan
keT[lg-kinan ada $juga iang sesat memasuki Partai Komilnis-tndonesia
(P.K.I.) dan lain-lain, menfapa tjara ini tidak oapat dtiur"ti
oierr sau22Ql

dara-saudara ke'turunan Tionghoa, jang mendjadi pertanjaan bagi kami
jang tak mudah didjawab.
Mengapa jang menuntut pengangkatan Minoritet ini, adalah Saudara-saudara kamr Anggota Konsdtuante dari Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki), padahai soal keangkatan
itu adalah antara Pemerintah dengan Minoritet, bukan soal Badan
Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) dengan Pe.

merintah.
Kalau ditanjakan kepada ka,mi, bagaimana pendapat Fraksi Saudara dalam keangkatan Minoritet ini? Kami akan mendjawab dengan tegas tidak setudju, sekalipun itu telah menurut Undang-undang
Dasar Sementara tahun 1950 kita, karena orang-orang Tionghoa itu
telah duduk dalam Konstituante atas pilihan orang Tionghoa di Indonesia, dalam organisasinja jang 'bernama Badan ,Permusjawaratan
Kewarganegaraan Indonesia (Baperki)
Kalau ditanjakan lagi kepada kami, kalau begitu Saudara tidak
patu[ kepada Llndang-undang Dasar Sementara tahun 1950, kami menegaskan sedang pembentukan Kabinet Karya dan Dewan Nasional
djuga melanggar Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 menurut kata setengah juris-juris kita, apalagi keangkatan Minorite,t jang
terdiri dari bangsa Tionghoa dan golongan Eropah, jang terang bagi
kami sebahagian bangsa Tionghoa itu, turut dengan Belanda menghantam kita. Mereka mendirikan Poh An Tui dimana-mana di Indonesia,
tjuma jang tidak ada Poh An Tui ini didaerah Atjeh, karena Belanda
tidak perarlr masuk kesana. Kalau Belanda masuk ke Atjeh mungkin
pula Poh An Tui akan didirikan mereka disana. Mana adil Undangundang Dasar Se'mentara tahun 1950 jang berdasar Pantja Sila ini,
sesudah djelas mereka menghantam kita bersama-sama Belanda, sekarang sesudah kita berdaulat dalam negara kita mereka diangkat p,ula
untuk menjusun Undang,-undang Dasar kita.
Kita hargakan sekali lagi Saudara-saudara kita jang mengusulkan agar Sosial-Ekonomi mendjadi Dasar Negara kita, mudah-mudahan tjita-tjita Saudara-saudara jang murni itu tertjapailah hendaknja,
demi untuk tertjapainja tudjuan d"ari kemerdekaan kita, jaitu kemakmuran rakjat kita bersama.
Mengenai pendirian kami dalam Sosial-Ekonomi mendjadi Dasar
Negara ini, kami kembali kepada pepatah orang tua-tua kita:
,,Sirih dipulangkan kegagangnja, pinang dipulangkan ketampuknja". Karena sebagai alasan mengemukakan Sosial-Ekonomi ialah
prinsipnja telah dirumuskan dalam Undang-undang Dasar Sementara
tahun 1945 pasal 33, maka kami sangat menjetudjui Sosial-Ekonomi
didjadikan satu pasal tersendiri dalam Konstitusi kita nanti dan diberikan pada pasal itu; tidak berleluasanja orang-orang asing menguasai ekonomi kita seperti sekarang ini dan. kepada orang-orang asing
itu, harus kita berikan tempat jang wadjar bagi mereka melantjarkan
ekonomi mereka, tidak seperti sekarang lagi segala kota,kota tetah
dikuasai mereka, rumah jang indah perkarangannja jang luas, tokotoko jang bertingkat-tingkat itu kepunjaan mereka sebagian besar
bangsa Tionghoa
22L
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2.

Negara berdasarkan pantja Sila.
Karena kami- berbi'tjar{ pengundjung pemandangan umum Babak Pertama ini,- kami su{atr, mendenlar[an alasan-alisan jang dikemukakan oleh pihak Pantja_sila, sebagai alasannja supaja eintJa sita
didjadikan Dasar Negara. Menurut pendengaran kami s6ukur t6[nga,
memandang_ seukur mata,_ memahamkan seukuran hati dan pikir"an
serta pertimbangan, .maka kami dapat menghargakan dengan s6tinggi
tingginja urala-1;ulaian jang bernilai itu, pandjang-lebai oinenta"n!$ag. de_qgan_ dalil-{alil jllg wadjar, memang sefatutn;alah pantja s-ila itu didjadikan Dasar Negara kita.
dqqi sqki.an banjak pembi.tjara jang mengemukakan dalil. -.-tt"pi
dalil
Pgtja. sil_q_ ini belum ada jang bisi untut rilejakinkan kami
bp4*L Pantja_sila itu dapat rnemen[hi apa jang telah dirumuskan
oleh Panitia Persiapan Konstitusi, atas dasaf pdndapat jang bersamaan, jaitu:
1. Sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia.
semangat Revolusi tanggal 1? Agustus tahun 194b.
?. P_idjiwai
3.
Musjawarah hendaknj.a mendjaoi dasar dalam segala perundingan dan penjelesaian mengenai segara persoa[n kenega.
raan.

!
5.

Terdiamin adanja kebebasan beragama dan beribadat.
Berisikan djaminaq,sendi-sendi piikemanusiaan, kebangsaan
jang luas dan keadilan sosial.
Kalau kami tidak salah tangkap, belum ada seorangpun dari
pembitjary P_q1tja Sl.r, jang mendjawab pertanjaan jang ferhormat
saudara soedijono Dj-qj-qp?jitno_jang menanjakan plntja sita jang
-mati-matiai
Negarl ini jang
lqSnakah _jang akan didjadikan Dasar
oleh golongan Pantja sila? panrtja sila jang tei'mrlat d.alam Mu9il*ll
kaddimah Undang-undang Dasar Sementara ta,trun 1945-kah atau pan!j1 qila jttg telah- dikebiri oleh imperialis dan kap,italis jang ietah melalui beberapa perdjandjian seperfi Linggardjati, Renviile-serta KonperensilVledja Bundar? satu-pertanjaan inipun belum sanggup pihak
Pantja_sila mengemukakan dengan dalil-dalil jang kuat jang-nia,qul
dan tidak ada seorangpun pembitjara jang dirngan luas- aa-n oatdm
mengupas dalil-dalil Pantja Sila itu.
Entah kemungkinan karena Pantja sila itu baru dikenal oleh
Bangfa Indonesia semendjak tahun 1g4b maka tid;k ada dalil jang
mendalam, hllja dari pihak Islam jang dapat mengemukakan asalgsql Pantjl sila jqls_mendalqry seperti jattg diuiaikan oleh jang
terhormat Saudara H. Zaina1 Abidin Ahmad. daii n'raksi Madjlis Sjuro
Muslimin Indonesia (Masjumi).

iang kita dengar- dari pihak pantja sila kadang-kadang
- -._ Ti"pa
dalilnja
itu_me-rupalan intimidasi sbperti j?ng- diutjapkan oletr jrrrE
terhormat Saudara jgng J."lg holryati suwirSo jrnd inengatakari oi-antara !ril.- ,,K?11q. Pantja. sita tidak didjadikan oisar N6gara akan
membahaj"!."o". utjapan ini memang kami sajangkan, ap"atagi oiutjapk_an oleh orang jang seperti jrng. terhormal sluaaia ^suwirlo.
Maka untuk menjambut ini kami akan memberikan kejakinan
$e,p$a saudara terseb,ut ,bahwa ,,91?!g Islam diwadjibt<an m6negak-

kan hukum-hukum Islam dan diwadjibkan pula membela fs,fam Oari fri222

lraan_ dan 'tjatji"maki da,ri siapapun datangnja; oxang Islam rtidak
k-enal_gentar dan takut asal komando Djihit ieiah difumandangkan
oleh Ulama-ulamanja, genderang dan terompet Fisabilillah tela[ di-

perintahkan oleh Ulama-ulamanja". Sekali tagi utjapan jang terhormat saudara suwirjg kami sesalkan, apalagi datam-negaralang katanja ber-Pantja Sild ini.
P_antja sila belum sesuai dan tjotjok dengan kepribadian Bang_
sa Indonesia. Diatas tadi telah kami kernukakan bahwa kepribadian
hidup beragama jang tidak kurang dari
Pgnsll Indonesia, adalahjang
99YzVo pemeluk agama
bermatjam-matjam di Indonesia.
Pantja Sila belum berurat-berakar dalam masjarakat Indonesia,
seperti jang telah digambarkan oleh Saudara jang terhormat Prof. Mr
Dr R.M. soeripto, bahwa semangat gotong-rojong didesa-desa digugusan kepulauan Indonesia ini seperti di Palembang, Tapanuli, Atjeh,
Minangkabau dan lain-lain, adalah gotong-rojong pantjb Sila.
- Peldapat_ini.setjara djudjur kami kemukakan, bahwa gotongrojong jang ada didesa-desa di Indonesia seperti jang dikatakan oleh
Saudara jang kami hormati Prof. Mr Dr R. M. Soe,ripto, tidaklah
ggmlnggt _gotong-rojong Pantja Sila; sebab semangat gotong-roj.ong
itu telah berurat-berakar dalam masjarakat desa-desa di Indon6sia,
jang berdjalin berkulindan diantara agama dan adat daerah itu masing-masing, sebab gotong-rojong seperti di Atjeh dibitjarakan dalam
Meunasah-meunasah dimana mereka melakukan ibadatnja. Biasanja
di Atjeh sesudah melakukan sembahjang Magrib mendjelang sembahjang Isja, diadakan perundingan-perundingan tentang perbaikan kampung halaman, tepian, tempat mandi mereka, jang akan dikerdjakan
dengan gotong-rojong. Rakjat Atjeh hanja mengenal Islam sebagai
sumber hidup mereka, dengan djiwa Islam inilah mereka melakukan
semangat gotong-rojong itu.
Tidak sadja gotong-rojong menghadapi dan menjelesaikan pekerdjaan jang ketjil-ketjil, bahkan sampai kepada pekerdjaan jang sebesar-besarnja, jang meminta pengorbanan djiwa raga serta harta benda mereka, seperti gotong-rojong rakjat Atjeh melawan
Belanda sampai 60 tahun lamanja. Bahkan ada didaerah Atjeh
itu, jang belum dapat ditaklukkan oleh Belanda. Kita kenal kepada
pahlawan-pahlawan dari Atjeh seperti Teuku Umar Djohan Pah.
iawan, Teuku Tjik Ditiro, Teuku Panglima Polem dan lain-lain, se
muanja itu adalah Pahlawan Islam jang anti pendjadjahan di Indonesia ini.
Begitu djuga semangat gotong-rojong jang ada di Minangkabau,
jang sampai sekarang masih hidup bernjala dalam masjarakat Minangkabau, apalagi sesudah lahirnja Dewan Banteng ini, semangat
gotong-rojong hidup dengan megahnja didada rakjatnja. Berapa banjaknja djalanljalan, djembatan, sekolah-sekolah, perguruan-perguruan, masdjid.masdjid, tepian-tepian dan lain-lain jang sudah siap
dikerdjakan dengan gotong-rojong, dapat disiapkan dalam waktu
jang pendek.
Ini telah dibuktikan oleh lawan dan kawan jang semula mentjela
Dewan Banteng. Kalau mereka telah mene,nrpuh Sumatera Tengah
melihat dari dekat 'dan tirdak pula mermakai katjamata. hitam, rlakEr

dengan setjara djudj]r dia algn mengakui, bahwa semangat gotongrojong_ di sumatgla-.Te_ngqh dilawah firnpinan Dewan Ba"nteng, rrr€mang. \idyp.berdjalin berkutindan ddngan faktor agama oan aditn;a
Jang kokoh itu.

lPengat<uan ini telah kita dengar, baik dari pemerintah maupun
dari tokoh-tokoh Partai-politik jang terah melihat kesana, tjuma jittg
tidak 9apa! mengakui kebenaran 1ni, ialah orang-orang'3ing masi[
pelih?!.-,,aj-am trjle* terbang.matap, ditati dengai idju[ jr"E hitam,
jang diikatkan diatas rojong jang hitam pula',. semangat itu adalah atas dJalinan agama dan adat di Minangkabau, !id$ atas dasar gotong--roJolg
lantja sila, seperti jang diuriikan oleh..jang.terhormat saudara piof.
ui or n.u.'soeriptol
Begitu dir€1 sgmangat gotong-rojong jang ada dioierah lain,
semuanja adalah berdjalin berkulindan dengan agama dan adat desa
itu masrng-masing. Mereka tidak mengenal Fantja-sila, apalagi raklat
tgr?... Tjop" iryg mereka kenal terutama di sumatera fiaiat ,lpentjiksilat", bukan Pantja Sila.
Negara berdasarkan-Pantja sila memungkinkan orang-orang jang
_
-berkuasa
untuk ryerynelbesar kekuasaannja. sebagai tl"ontoh - kaml
kemukakan satu. kedjadian dalam Konstituante ini seniiri, jang isi
laporan itu kami lampirkan sebagai berikut:

,,Lflporan _ry_kitar rapat IKPNI dalam Konstituante tanggal
Agustus 195?, pukul L}AL

B

Rapat anggota ,,Ikatan Keluarga Partai Nasional Indonesia dalam
Konstituante" dilangsungkan pada tanggal B Agustus tahun Lgb?
,bertem-pat dirumah Suriakusumah Djalan sabang 28, dihadiri
oleh 26 orang termasuk tuan rumah.
Jang hadir dalam rapat tersebut adalah L. suriakusumah
2. Mr usep_lanawidiaia, B. Hams?, 4.Deradjat Ngaidi, b. wijanto Reksodipuro, 6. tiuiain panigoro, z. suro"o, g] Suiangkat,
9. Darwanto, 10. Ahmad Marnelis, 11. Eka perwanda, r2l, Dahlan
s, 13. Adingkusnadi, 19.Bambang susabdo, 15. Mukdas, 16. Dah_l?o (Perlengkapgn)r 12. B orang dari perlengkapan, 20. Moh.
Nazarudin, zl. Tikker dari pRT, 22. Sugito, zg.- n.'Musa, 24.
Orang utusan dari Dewan Daerah Partai Nasional Indonesia
Djawa Barat (?) Ruslan."
(Ketua memberi peringatan supaja pembitjara berhenti).
Apakah saja boleh terus berbitjara Saudara-saudara?
(Sebagian Anggota: Terus!)
Kedaulatan rapat Saudara Ketua, djadi akan saja teruskan pembitjaraan saja.
,,Rapa! tli g4alth kelandjutan rapat dari jang diadakan pada
perleng!anggal__19 Djuli tahun 19bz djam 9,11 bertempat d"i
kapan Konstituante.
Djalannja rapat (ringkasnja) sebagai berikut:
Pimpinan rapat dipegang oleh Mr usep dan sekertaris Rusdin
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Panirogo. Setelah Pimpinan mengutjapkan terima kasih, antatanja pentingnja rapat ini adalah pemitiiran Umum hingga seluruh
anggota harus bergerak.
Dinjatakan sg]a.n{iul4a bahwa (ptq forma) Mr usep akan mengundurkan diri dari Ketuagchap
karena suda^,h mendiioi
sekdjen, keputusan dari niatai lxfNl,
ini tid;k oapaf oiilrirr" oleh

rapat

..........,'

-Ketua:- s.rj" hanja akan bertanja sadja. Apakah pembitjaraan
saudara ini tidak menjimpang dari materi"jang kita rrioapir'

Anwar sutan Amiruddin: saja rasa ini tidak menjimpang sau_
{ga .K.etua, karena uraian saja ada hubungannja oengin F;tj;

SiIa,

ini

sedjalan.

(Suara,se,bahagian rapat: Terus!)

Ketua: Saja rasa pembitjaraan Saudara ini banjak jang menjim-

pang.

(Rlqa! gad4., ada jang berteriak menjimpang ada jang menjatakan tidak menjimpang). sabilal Rasjad (P.N.I.): saudara Ketua, saja berkeberatan kalau
_p_erybitjaraan ini driteruSkan rkarena sudah m-elampaui miieri dari

Undang-undang Dasar.

Anwar sutan Amiruddin: saudara Ketua, kalau ada jang rr€r€lllrng ggmbitjqaan-1saja ini, maka itu mungkin dari pihdk ;-ang berkepentingan. Tapi baiklah, laporan
1ni saja lampiran fada pioat6 sa;a
dan saja minta supaja dimuat didalam
iisalatr.
Kalau kita perhatikan bunji laporan ini, ternjatalah bahwa dalam Negara jang berdasarkan panfia sila i[u, memungkinilan bagi
g11nq.iang berkuasa melakukan tindakan-tindakan jang kurang bai'k
ditindjau dari sudut kemasjarakatan jang luas. Kaliu ,[ita mad]u selangkah lagi kemuka, inikah barangt<ati ialah satu tindakan m6reka,
jang menjatakan bahwa mereka menganggap primer untuk rnelakuopjrasi didalam Konstituante, sehingga risalah-risalah pidato
\rl
dalam P1eno sekarang sudah kurang lebih-l0 hari tidak kelua? dan
-d"plt.diterima 91e_! Anggota-anggota, menurut kebiasaan tiap-tiap
hari
kita Anggota Konstituante dapat menerima risalah terseb,ut. Deadanja Risalah t_qrsebut, meno,long atas kelantjaran pemanlgan
dangan Umum dalam Sidang pleno Konitituante ini. Kemudian kami ingin mengadjukan pertanjaan kepada Ketua
Konstituante; ,,Ap?kah latar belakang dari tindalian jrttg kami katakan diatas tadi, atau rnemang telah-direntjanakan tbrtjnin dahutu?
Atau kekurangan kertas? Atau kekurangan tenaga pada Sekertariat
Konstituante?" Memang pada achir-achir ini ada [ami terima Risalah
itu, selain bentuknja berubah dari jang biasa (terpisah-pisah) djuga
tidak merata samasekali.
Risalah Resmi VI
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Apakah sebabnja kami tidak dapat menerima Pantja Sila seba.
gai Dasar Negara?
Tadi telah kami kemukakan diatas, bahwa tidak ada dalil-dalil
jang dikemukakan oleh pembitjara.pembitjara dipihak Pantja Sila
Jang dapat mejakinkan kami, sebab a,lasan-alasan itu hampir-hampii

serupa semuanja
Selain dari itu menurut pendapat kami sila-sila jang terdapat
dalam Pantja Sila itu, tidak tegas jang memungkinkan interpretasi
jang berlawan-lawanan. Kami berkejakinan bahwa sila-sila dalam Pantja SiIa itu, tetap akan merupakan persengketaan, karena tidak tegasnja.

Kami tidak mengatakan sila-sila itu tidak bagus dan baik, bukan,
bahkan telah kami njatakan pada Pemandangan Umum Babak Kedua
dalam Sidang Pleno Konstituante ke-II, bahwa sila-sila dalam Pantja
SiIa itu, setetes air dibandingkan dengan sila-sila dalam Islam. Kalau
kita analisa setjara mendalam, maka terbuktilah nanti apa jang kami
sebutkan diatas tadi, bahwa sila-sila jang dalam Pantja SiIa tidak
t"iuiiup dan sempurna didjadikan Dasar Negara.
Sekarang mari kita lihat sila pertama dari Pantja Sila itu,
jang berbunji: ,,Ke-Tuhanan Jang Maha Esa". Disini kita bertanja
lrepada diri kita sendiri, lafazh Esa itu masih umum, jang perlu oitachsiskan. Apa sebab kami katakan lafazh Esa itu umum? Karena Esa
itu boleh djadi Esa zatnja, boleh djadi Esa sifatnja, boleh djadi djuga Esa zat dan sifatnja, seperti jang disebutkan dalam Al Qur'an:
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Kalau ini jang-dimaksud dengan lafiazhEsa itu, maka kami dapat
menerima laf.azh Esa itu, dihubungkan dengan kata ,,Ke-Tuhana-n".
Akan tetapi untuk didjadikan sebagai Dasar Negara, tidak dapat
kami terima, karena bagi umat Islam tidak tjukup mengakui ruhan
duTg Maha Egq sadja, kalau tidak ada disamping pengakua.r kepada
Tuhan .lrog Maha Esa, disertai dengan menlatciri-t<ei'ada Nabi-Muhammad itu utusan Tuhan. Begitu djuga kepada mempe,rtjajai Rasulrasul dan Nabi-n1bi jang diturunkan oleh Tuhan Jang uatra usa itu,
sebab seorang bisa dikatakan seorang Islam pada waktu dia telah
mengutjapkan dua kalimah Sjahadat jang berbunji:
,,Laa-ilaaha illallaah Muhammadur Rasulullah,'.
Maka dengan dasar itulah, bahwa dengan kata-kata ,,Ke-Tuhanan
Jang Maha Esa" sadja sebagai sila-sila jang ada dalam pantja Sila,
tidak_ ada pertemuan dengan orang jang beragama Islam. Begitu djuga sila-si! jgrs lain tidak tjukup dan tegas, umpamanja Keiakja.tan
(demokrasi) disini masih timbul pertanjaan lagi, d-emokrasi jang mana
iqng dimaksud; demokraqi jang menjatakan 20 lawan 21 menang jang
2L, atau demokragi terpimpin? Jang selalu dikatakan oleh penfgali
Pantja sila itu, kalau ini dinjatakan jang dimaksud dengan demo226.

krasi itu, .salah satu dari kedua ,!tu, terang tidak sesuai dengan demokrasi kita jang asli, demokrasi kita jang-asri pernah kami nJatakan
dalam satu peparah, jang telah kami tremutat<ari dalam Komisi r jang

berbunji:

,;Barampek puti turun mandi
Mambao timbo nan sadjindjieng
Singgah kasumua rang "ulafkan"
Na,mpak nan dari Mandiangin

Buleknjo indak bapasagi
Pitjaknjo indak babalimbieng
Datanjo bak lantai papan
Haluihnjo bak dindreng tjamin,,.
Demikian de'mokrasi kita asli menurut kejakinan kami. Kalau
memang kita hendak menjesuaikan agar Dasar Negara kita sesuai de-begitu
djuga sila-sila jang lain,
TBan kepribadian_ Bangsa Indonesia,
jang semuanja belum tegas dan njata, itllah mala kami mdmalai istilah bahwa sila-sila dalam Pantja sila itu, belum tjukup dan tegas.
Inilah sebabnja maka kami tidak dapat menerima- pantja Siia
sebagai Dagar Negara kita, karena tidak tertjakupnja aliran kami jang

beragama Islam.
..Maka_.dengan ini hilanglah persangkaan, bahwa kami mengchianati_ perdjandjia.n mora.l jalg telah dibuat antara pengikut pintja
S_ila. deng_an_pelgikut agama Islam menurut kata seteirgafi pembitjaia

dari pihak Pantja Sila.
Kemudian mari kita analisa pula kepada paham selain dari agarla Islam, seperti Saudara-saudara jang beragama Kristen dan Katholiek, kalau Ke-Tuhanan Jang Maha Esa itu, memang seperti jang
kami sebutkan diatas.
Ini tidak ak?g .{"p3t dite,rima oleh saudara-saudara jang beragama Kristen dan Katholiek, sebab bagi mereka jang dikafakin Tuhln
{"ng Maha Esa, ialah Roh sutji, ke,mudian Tuhan Bapak serta Tuhan

Putera.

Maka oleh sebab itu teranglah tidak ada titik-titik pertemuan
dengan orang jang beragama Katholiek dan Kristen dair lain-lain

agama lagi.

Jang be'rbahaja lagi bagi umat Kristen dan Katholiek, kalau
-.
sekiranja
memang Pantja sila jang didjadikan Dasar Negara, dia
akan serumah dgngan orang-orang:jang tidak beragama oan iioat
ber-Tuhan (Atheis). Maka pada suatu t<etika merekf akan digulung
paham anti agama dan anti rghan itu, karena bagi oran! jrttE
-oleh
berpaham_keagamaan seperti umat Katholiek dan Kristdn, segdia-tinl
dak-tanduF j" m.empunjai batas dan djangka, jang tidak bisalnelanggar_garis kepertjajaan kepada aturan agama. Malia sikap dan tinda[!*d.rk 9-reng jang, beragama itu lebih pendek, tetapi bagi orang-orang
i*g.anti agama dan anti ruhan itu, gerak tjepaf mereka tidak ter-batas.

Mereka tidak tah-g halal,_haram, sah, bathil, lawan, kawan, asal
tidak sesuai dengan adjaran-a'djarannja, teiap disit<at oari oiguiungnSa.
-. Buktinja
sepertijryegala"negara rain didunia ini, jang-berparrim
rnti agama dan anti Tuhan itu, s-eperti di sovjet Rusia oin nefunut
227

$,akjat Tiongkok (R.R.T.) dan lain-lain, jang
-satu disana tidak ada kebebasan melakukan ibaflat menurut salah
paham keagamaan, se.
perti jang tertera dalam pasal 124 Undang-undang Dasar Sovjet Rusia.
Karena menurut pandangan kami, sokongan kawan-kawan partai
Komunis Indonesia (P.K.I.) itu kepada pantja Sila sekarang adalah
semata-mata siasat mundur selangkah untuk madju sekilometer, dinqana apabila dia telah berkuasa, jang mula dikerdjakan ialah menukar
sila ,qertama dari Pantja sila itu, dengan ,,Kemerdekaan beragama',
sesuai pgn_gan putusan rapat Pleno Partai Komunis Indonesia (p.K.I.)
t-*ssr1 B oktober tahun 1954. Karena kegagalan atau mungkin djuga
dipandang mereka belum tepat waktunja, selama B tahun ini uritut
mejlkinkan massanja untuk menerima putusan pleno itu, sebab kita
masih ingat lagi pidato Saudara Njoto dari Partai Komunis Indonesia
(f_.tt,t)_tan_ggal 25 Desember tahun 1954 dalam tjeramahnja di Kediri
(Hari Natar) dengan tegas saudara Njoto berkata: ,,sila Ke-Tuhanan
Jang Maha_Esa j?ng termaktub dalam Pantja Sila, harus diganti dengan sila Kemerdekaan beragama". Itulah oleh-oleh partai Komunis
Indonesia (P.K.I.) jang merupakan hadiah atau kado hari Natal dalam
bentuk antjaman orang-orang jang beragama.
Memang tidak diterima oleh akal, partai Komunis Indonesia
(P.K.I.) akan meninggalkan ideenja itu, aparagi partai Komunis Indonesia (P.K.I.) akan menghadapi akibat jang berat terutama dari massanja di Indonesia, bahwa Partai Komunis Indonesia (p.K.I.) telah me$nggalkan __ideeni-r, lni tak mung_kin diterima akal, bahwa sepenuh
hati Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) membela pantja sila.
Tjontoh jang mudah sadja kita ambil, kalau betul partai KomuIqdonesia (P.4:,I.) membela Negara Republik Indonesia jang berlis
d_asarkat Paqtj.q sila, tidak akan terdjadi peristiwa Madiuri, s6dang
{egara Re-publik Indonesia waktu itu telah berdasarkan Pairtja Sili
_diug?, apalagi sekarang dimana Munas, Denas, Nahas entah ap"a ,,as"
lagi jang dapat kita katakan, sudah selesai memutuskan untuk nor-

malisasi negara.
Mereka kawan-kawan Partai Komunis Indonesia (p.K.I.) telah
pengat_jry pula di sumatera utara mendalangi organisasi pemuda
(o.P.D.), iang dipelopori oleh Kardiman algodjo Madiun dahulu,
?.tq
demikian kata Slamat Ginting dari Fraksi Partai Nasionaf Indonesia
(P.N.I.) dalam Parlemen.
untuk mendjawqb pe{anjaan ini, kami rasa sudah terdjawab
sebahagian dari tjelah-tjelah uraian kami diatas tadi, kemudian un.
tuk menambah terang lagi sebagai alasan-alasan bagi kami, untuk
memperdjuangkan Islam sebagai Dasar Negara, ma[a dibawah ini
akan diuraikan dengan serba pendek dan ringkas, sedang jang mendalam sudahdisampaikan oleh iang terhormat Saudara Mo[. I{atiir dan
jang terhormat saudara Mr Kasman singodimedjo dari Fraksi Madjepaifis. s;yrg Muslimin Indonesia (Masjumi), begitu djuga dari Fraksi
pe,rsatuan
sjarikqt l1lap .Indonesia (P.,s.1.1.),
Tarbijjah Islamijah
Bi
(Perti) serta Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.).
Telah berulang kr'rT katakan, bahwa dalam negara jang berd.asarkan_Islam, akan pe3{apat tanah i?ns subur bagipanfla "sita, karena sila-sila iang ada dalam Pantja Sila itu, tidak berlawarian dengan
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p-antjq sila masih kurang djelas
sila-sila dalam Islam,
-hanja -sa.dla
alias kabur, seperti sebentar
ini kami ur-aikan.
Didalam negara jang berdasarkan Islam, terdjaminlah hidup dan
berkembangnja. palary dan_ keja\in_qn
-agama lairi, alasannja s6perti
jtng _telah kami sebutkan diatas tadr, jaitu
satu si:d;arah riiemnumikan,,bahwa Nabi Muhammad sallallahri 'alaihi wasaliam memberikan
pap{iidnja _untuk umat Kristen, menge,rdjakan
ibadatnja menurut
k_ejakinan. dan t<e39{ja.l.aql+ja, kemudian Tuhan menelaskan tagi
,,lakum Dinukum waliadin" jang artinja bagi kamu agami kamu dan
lagi-kami agama kami", ini tegas saudara-sludara tali dapat dipuiaidibalikan.
untuk sebagai penutup. uraian kami ini, untuk lebih tjepat kita
ygngaT.lil gambaran, .bagaimana Bentuk Negara jang beid'asarkan
Islam, dibawah ini kami kemukakan satu naskah pidito lA.bubakar Sids91e1qh dipilih.ol.h rakjat sebagai kepara nefaranja jang dinamakan Chalifah, pidato itu sebagai berikut:,,Bahwasania _akrl telah diangkat mendjadi ketuamu atau kepala
negaramu, padahal aku bukan orang jang paling baik dari antart' kamu, dalam pada itu Allah telah menuiunkan Afeur,an dan Rasul telah menetap_kan berbagai
_ru_pa ketetapal, serta memberi bermatjam
mpa pen_gadjaran dan peladjar-an
kepada kita, lantaran itu kitafun
pengetahuan
dan
dapat
mengendalikan pekerdjaan. MaTnemperoleh_
kgtah.uilah,
wah_ai_rakjat
semua,
bahwasanja
orang jitrg saigat tjer!3
dik diantaramu, ialah orang jang mendjaga legala whtal atari memelihara dan mengh_ormati undang-undang,- sedang orang jang dungu

$l

lemah akalnja, i"Lqrt orang jang berlaku tjurang, scronj selerusnl;a
orang jang kuat dipandanganku, ialah orang jrng 1emah; aku akan
mengambilkan haknja dari orang jang kuat jang te'tah menganiajanja.
Sebaliknja_ orang jang kupandang lemah ialahbrang kuat; aku-ak"an
nengambil daripadanja hak orang jang telah ia aniajakan itu buat
mengembalikan kepada jang empunjanja.
. _ _wahai_raEjat semua, aku han_ja seorang jang mengikuti apa jang
t4rh
mendjadi_undang-undang, bukan seorang jang-berhak mengada-adakan sendiri. Karena itu, djika kamu li[af aFu berlaku bai[,
daku. Tetapi djika aku berlaku tjurang lurusF"$ tolonglah akan (dan
t"qlrl
ikutlah akan daku selama aku tetap men_l5e_tjuranganku
taati Allah dan RasulNja. Apabila, aku tidak mentaati Allah dan RazulNja, kamupun tiada berkewadjiban lagi mentaatiku).
,ku dan
_Inilah utjapanku, aku bermohon ampunan kepada Allah untuk.
untuk kamu semua .. Wasalla,m".
Kemudian kami teruskan dengan utjapan (pidato) umar bin chatab ketika beliau diangkat mendjadi Kepala Negara Islam, menggantikan sajidina Abubakar siddiq, diantara lain dia berkata:
,,wahai rakjat _!9Puar tak usah kamu menanja kepada sesegr-ang-tentang hal d-iriku,_ karela kamu tjukup mengetahuinSa. Atu
bertanja kepada Nabimu Muhammao api jang-perlu aliu keta:
-tel.ah.
jang perlu aku ketahui jang belum atu tin5akan. Kamu
Iq;
-ta5 gd_a
ketahui bahwa aku- seorgng jang sangaf streng, maka liestrenganku
se$ryng bertambah-tambah terhadap brang zhatim ,dan jang nielampau! batas'undang-undang dan terlalu string dalam nremf,eh hak
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kaum jang lemah dalam pada itu aku letakkan pipiku ketanah dalam
menghadapi orang jang mendjaga hukum dan undang-untlang. Aku
minta kamu bertaqwa kepada Allah dan rnenolong akan daku terhadap pekerdjaanku menjuruh ma'ruf, menegah munkar dan hendaklah kamu selalu mengemukakan ketjaman-ketjaman. sehat terhadap
tindakan-tindakanku dalam mengendalikan pemerintahan ini".
Seterusnja pada waktu beliau mengatakan:
,,Barang siapa diantara para rakjat melihat keseronganku, hen'
daklah ia bersegera meluruskannja".
Seorang rakjat biasa jang turut mendengar utjapan beliau segera
menjahut:
,,Djika kami lihat keseronganmu wahai Amirulmukminin, pastilah kami bersegera melempengkannja dengan pedang".
Mendengar itu Umar mendjawab:
,,Segala pudji ba$ Allah jang telah mendjadikan (meniediakan)
dalam golongan Muslimin orang jang mau melempengkan Umar bila
dia bengkok, dengan pedangnja".
Saudara Ketua dan Saudara-saudara jang terhormat, kalau kita
analisa isi pidato jang bernash ini, jang diutjapkan oleh Kepala Negara Islam, maka kita akan dapat mengarnbil natidjah sebagai berikut:
1. Kekuasaan jang tertinggi dalam pemerintahan Islam, adalah terbatas, bukan Absoluut-Monarchie dan sebagainja, seperti jang
dituduhkan oleh setengah orang.
2. Dari patokan jang beliau titik beratkan ini, tegaslah bahwa
Pemerintahan (negara) jang berdasar Islam adalah pemerintahan jang demokratis, atau jang berdasarkan Kedaulatan Rakjat,
dimana rakjat diberi hak sepenuhnja mentjampuri urusan pemerintahan dengan perantaraan wakil-wakilnja menurut garis-garis
jang telah ditentukan.
3. Kemestian Kepala Negara melindungi si lemah dari tindakan si
kuat, melindungi hak orang jang tertindas dari jang menindas,
melindungi buruh dan tani dari ketamakan madjikan dan pembesar-pembesar dan melindungi kaum madjikan dari keterlaluan
dan keganasan buruh.
4. Kemestian rakjat metaati dan mematuhi kepala negaranja, selarna dia'mendjalankan perintah Allah, akan te,tapi walaupun kepala negara memp_unjai hak ditaa,ti oleh seluruh rakjat, tiada djuga mempunjai hak-hak istirnewa, terhadap hukum dan undangundang, jaltu sama sebagai rakjat biasa, bila salah dihadapkan
kemuka hakim, tidak seperti jang terdapat sekarang, karau orang
j?ng melakukan korupsi itu orang gede-gede, dia boleh tinggal
diluar dan bebas bergerak kemana dia sukai, tetapi rakjat tetjit
jang melakukan pelanggaran seperti mentjuri telur ajam, harus
ditahan dalam pendjara, selama menunggu perkaranja dihadapkan kemuka pengadilan, karena hukum-hukum dalam Islam, dihadapkan kepada semua hamba Allah dan umat Muhammad.
5. Kemestian Kepala Negara diikuti dan digaati, selama dia masih
teguh memegang kebenaran, rnenurut garis undang-undang jang
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6.

telah ada, djika dia telah rhenjimpang dari kebenaran dan melanggar undang-undang jang biasa berlaku, berhaklah rakjat mema'zulkannja (menurunkan dia) selaku Kepala Negara.
Kedudukan Kepala Negara dalam pemerintahan adalah sebagai
Pentanfiezkan undang-undang dan putusan jang telah diambil
menurut saluran jang berlaku, sebagai pemelihara umat dunia
dan achirat, mengembangkan budi jang tinggi dikalangan rak'
jatnja, memewahkan hidup dan kehidupan rakjat, serta menanamkan uchuwah hiclup rukun dan damai antara semua rakjatnja.

7.

Kewadjiban Kepala Negara mendjalankan anggaran Dasar Negara dan undang-undang (putusan sjura rakjat jang dikatakan
parlemen), tidak berhak mempunjai hak mengadakan pe,raturanperaturan sendiri dengan mengesampingkan djal.an musjawarah
diantara umat jang mempunjai wewenang untuk itu.
Saudara Ketua dan Saudara-saudara jang terhormat, sekianlah
hasil penggalian kita menurut garis besarnja, dalam naskah pidato
jang bernash dari kedua Kepala Negara jang kami sebutkan diatas
tadi, Kalau kita mau mendalami lagi. banjaklah kita mendapat pengertian-pengertian jang baik, untuk didjadikan dasar pegangan hidup
bernegara.

Njatalah sudah dengan uraian-uraian dari pihak Fraksi-fraksi IsIam dan uraian kami jang singkat ini, semua sila-sila jang dikehendaki oleh Saudara-sauclara jrng lain, akan dapat menemui titik pertemuan dalam negara jang berdasarkan Islam ini. Dengan ini kami
mengutjapkan penghargaan jang setinggi-tingginja kepada Saudara
Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja, jang tergabung dalam Fraksi
Partai Ketjil, telah menjatakan dengan tegas, bahwa Negara Indonesh, wadjib berdasarkan Islam, sekalipun semula gab,ungan fraksi
ketjil-ketjil ini dengan siasatnja jang litjik, hendak me,mbawa anggotaanggotanja menjokong Pantja Sila. Tetapi ternjata sekarang bahwa
umat Islam itu walau dimana dia berada, partai apapun jang akan
dianutnja, tetapi dalam soal jang prinsipiil, seperti memilih antara
Islam dan Pantja Sila, dia tetap akan kembali kepada agamanja.
Dengan ini kami andjurkan kepada Saudara umat Islam dalam
Partai Komunis Indonesia (P.K.I.), terutama jang ditjalonkan atas nama orang tidak berpartai, begitu djuga Saudara-saudara umat Islam
jang tergabung sekarang dalam Partai Nasional Indonesia (P.N.i.),
Partai Sosialis Indonesia (P.S.I.), Murba Pembel.a Proklamasi (Murba)
dan lain-lain, mari kita kembali mempe'rtahankan Islam didjadikan
Dasar Negara Republik Indonesia.
Mari klta pertahankan dan perdjuangkan terbentuknja negara
berdasarkan Islam, sehingga nanti kita akan hidup dalam negara jang
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,,Barang siapa jalg tidak menghukum dengan apa jang trilah di.turunkan
Allah, mereka adalah
jang

orang
ingkar, orarig jing fasik,
oiang jang aniaja".
Mudah-mudahan'kalau Is1am telah didjadikan Dasar Negara, maka sam-pallah dan terkabullalt amanat Paduka Jang Mulia -Presiden
Republik Indonesia ketika pelantikan Konstituante -ini pada setahun
iang lewa!, karena kita telah melahirkan Konstitusi jrng sesuai desebahagian 6esir beragama
Sgan ke_pribadial .Brygp.a lr,ldolesia jang
Islam, diantara lain beliau berkata: _',sug1ia dapat kita metahirkan Konstitusi baru jang menggembirakan kita bersam.a,.
petani dilad-angl menEeeri
rakan nelajan dipantai ryeng_gembirakan
dan lautan, menglembirakan ped'agang ;iiprsa-r, menggembirakan peladjar diperguruan-perguruan, menggembirakan kanak-kanak jangsedang main lajang-lajanE". rami tam-fahkan
l$i,_ menggembirakan tentarf dan polisi jang niengawal, menggembir_akan pegawai dikantor-kantor, menggembirakan- anak-anak"jang
sedang menangis, menggembirakan Kepala Negara'Republik Indbnel
sia, karena dia seorang Hadji jang teiah meiunaikari rukun Islam
jang kelima, menggembirakan kawin-kawan partai Komunis' Indone.
sia (P.K.I.), karena orang Islam tidak akan mengusir mereka dari bumi Indonesia ini,.karena jang ditentang oleh IJlam bukan orangn5a,
malahan pahamnja jang_ anti .Tuhan itu dan orang-orangnja -teiap
Bangsa Indonesia,_ j3n_g sebahagian masih beragama Isfam, sE t, menggembirakan Dalul_ Islam (D.I.) dan Tentara Islam Indonesia (T.I.ii
Lalg berada di sula_wesi,, jalg berada di Kalimantan, jang berada di
pjawa Barat,-jang berada ditanah Rentjong Atjeh srimaTeia utara,
jang berada digugusan kepulauan Indon6sial
sekian sadja saudara Ketua dan saudara-saudara jang'terhormat,
Assalamu'alaikum warahmatu[ahi wabarakatuh.
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Ketua: Saudara-saudara, untuk menghilangkan kesal.ahpahaman,
maka mengenai apa jang tadi dibatjakan oleh Saudara Anwar Sutan
Amiruddin itu, kami sebagai Pimpinan tidak pihak-memihak. Itu
sama sekali tidak ada.
Menurut pendapat kami dan saja terutama, maka pembitjaraan
Saudara tersebut, didalamnja banjak sekali jang tidak termasuk bahan-bahan untuk didjadikan bahandahan pikiran mengenai Dasar
Negara. lVlaka djika toch Saudara Amiruddin ingrn mengemukakan
hal-hal jang mengenai urusan Konstituante sendiri dan hal itu hanja
rnenjinggung satu Partai sadja, jaitu Partai Nasional Indonesia P.N.I),
lnaka sebaiknja Saudara Amiruddin mengadjukan surat tadi itu, Fepada kita masih mempunjai bidang lain, ialah jang dinamakan Pdnilia
Rumah-Tangga. Mengenai permintaan supaja dimarsukkan didalam
risalah, saja pandang risalah itu akan mendjadi suatu pedoman, terutama dalam kita akan menghadapi Pemandangan Umum, Babak Kedua, mungkin djuga salah satu bahan-bahan untuk Saudara-saudara
itu ialah risalah-risalah Pemandangan Umum Babak Pertama, maka
hal itu hendaknja saja sarankan untuk dipisahkan tersendiri sadja.
Kalau toch ada jang akan mengambil dari bahan pembitjaraan itu
tadi, maka saja jakin akan terlibat, terlibat bolak{alik, sedangkan
demikian itu tidak djuga rnemberi bahan jang konkrit jang kita
maksud jaitu dalam rnembuat Konstitusi tentang Dasar Negara.
' Djadi sekali lagi saja ulangi, agar supaja menghilangkan salah
paham, bahwa Pimpinan sidang memihak sebelah, itu samasekali
tidak ada Saudara.saudara! Kami dalam Pimpinan tidak mengingat
Partainja masing-masing. Karni menghadapi tugas dengan persetudjuan coltregiaal dan penghargaan jang kekal dan didalam sesuatunja
itu kami tidak terlepas dari musjawarah diantara Pimpinan. ,Sekalian-

lah

Saudara-saudara!

Dan selandjutnja dengan pembitjara Saudara Anwar Sutan
Amiruddin itu, rnaka Pemandangan Umum Babak Pertama sudah selesai. Akan te'tapi Saudara-saudara, untuk menudju kepada Babak
Kedua tentang Dasar Negara, maka sebaiknjalah kita mempunjai
waktu antara dan dalam antara itu hendaknja kita menjisipkan pembahasan tentang Bahasa.
Pimpinan merasa perlu mengadakan waktu antara itu, sebabsebabnja antara lain ialah sebagaimana tadi saja katakan, kebanjakan
dari Saudara-saudara itu akan djuga rnengambil pedoman-pedoman
untuk melandjutkan babak Kedua itu dari risalah-risalah jang selengkapnja. Tadi telah banjak Saudara-saudara pembitjara mengemukakan
bahwa risalah-risalah itu belum diterima dengan selengkapnja. Memang demikian halnja, Saudara-saudara.
Maka dengan demikian, untuk mengisi waktu jang semula akan
dipergunakan untuk Pemandangan Umum Babak Kedua pada hari,
hari sebagaimana Saudara-sau'dara telah ketahui, dari Pimpinan
mengusulkan untuk mengadakan waktu antara. Kedua, Pimpinan
mengusulkan pembahasan Bahasa itu dilakukan pada rapat malam
nanti djam 20.00. Apakah Saudara-saudara setudju untuk malam nanti
djam 20.00 membahas Bahasa? Setudju Saudara-saudara?
(Rapat sebagaian se,tudjui dan sebagian tidak setudju!).
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saja. ulangi lagi, apakah saudara-saudara menjetudjui untuk di3_dakannla_ waktu antaia untuk_ menjiapkan tingkat p.,-"nai"g;o
'umum Babak Pertama kepada pemaridahgan unium Babak Kedua?
r

(Rapat: Setudju!).

untuk mengisi waktu-waktu antara itu kita menjisipkan pekerdjqal-ne]cerdi_aan lain untuk qrqryeresai.kan segala tug;-t"grs'
lrrrg
sudah ada didalary atjara itu. salahsatu atjara j-ang sei'etuhja sudah
saudara.saud_ara ketahui mendekati pioJ" w"kil
iarah
tentang pe_mbahasan Bahasa. Dengan- demikian maka kami uroIf.r"
supaja malam nan{ lapat dibuka-djam 20.00 untu,k membitjarrfa,
Vtiara tentang_pembahasan Bahasa. Apakah saudara-s.uorii i.tuo:u

i;irh;ri'fii

tentang usul Pimpinan itu?

(Rapat sebagian setudju dan sebagian tidak setudju!).

'ng?qsq"
_rasa tentang hal ini sudah lebih dahulu dirundingkan
Fraksi

de-

masing-masing d?r dida.ram perundingan pert"ama itu
suda! disetudjui untuk men3isipkan pembairasan Ba"hasa'itu.Saja persilakan Saudara Aii Manshur.

Ali

Manshur Saudara Pimpinan dan Saudara-saudara sekalian,
{91hadag usyl Qlud?{u fimpinan kami harapkan agar supaja soal ini
dibawa ke Pan-itia _Musjawarat Konstituante p.nn.r.l. o^en"gan de,mikian soalnja tjd{< beg.itu sulit. F.{"qg kita sekam"g sJn."?tnja memusatkan perhatian kita seluruhnja kepada Dasar Negara.
Maka karena itulah kami sedudju-diadakan waktir antara jaitu
eltalr beberlpa hari, disitu kita akan mempeladjari semua teks-teks
pidgtg dari Pemandangan u,mum Babak pertam"a itu sehingga soatrsoal jang_.ge$ang
-kepada kita semuanja djanganlifi nanti
-memusat
jang lain.
bisa beralih kepada
Baiklah soal-soal
Bahasa nantinja dibawa kepada
-pembahasan
Panitia Musjawarat Konstituante
untuk " ietano;uinja ^dja€.nl.r.l
ngan sampai rapat kita mendjadi gaduh.
saud.ara getua, dari Nahdlatul ulama (N.u.) mengehen. . . Djadi
agar
{?ti. te-ks-teks
.supaja -antara waktu itu, dipergunakan'untdk meftpelppidato Pemandangan Uilruri Babak Kesitu. sesudah
fljari_
itu diadakan Pemandangan Umum Babak Kedua.
Sekian Saudara Ketua.
Ketua: saudara-saudara, kami meminta waktu itu bukan hendak
memalingkan pikilan saudara-saud.ar3 d.a4 apa jang kita hadapi terutlmq Te-nge.nai Dasar Negara ini, tapi hanja Sek"ertariat Koirstituante .inilah, jang mengerdjakan risalah-risatih itu tioat oapat mengerdjaka_nnj-a atau tidak dapat menjelesaikannja dalam d;p; ,;h
----ratau dua hari sadja.
Demikian djuga
p1h_ak piqplnan mengusulkan agar supaja
,kro'l
p-embitjaraan_Pemandangari umum ifabak Kedu?,-dimuiai'puo, t .ri
Kamis pagi. Piadi .hanja malam nanti dan besok, rcurang= rinitr satu
setengah hari, kami meminta waktu antara itu. l
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Maka untuk antara waktu itu kita semua sudah mengetahui dan
sudah mempunjai atjara jang tertentu dengan djangka-djangka waktunja jang tertentu dan sudah disetudjui oleh Saudara-saudara sekalian dan semua pembahasan-pembahasan kita itu dapat menghasilkan sedikit demi sedikit. Untuk waktu jang kosong itu, kami usulkan
untuk diisi dengan sisipan pembahasan Bahasa jang sudah lebih
dahulu dimulai oleh kita semua dan jang sudah diketahui oleh Saudara-saudara sekalian.
Djadi bagaimana Saudara-saudara sekalian? Sekali lagi saja
ulangi, apakah soal pembahasan itu disetudjui?
(Rapat: Ada jang setudju dan ada jang tidak setudju!).

Setudju, Saudara-saudara? Sebentar, kalau tentang usul sampai

hari Kamis itu, apakah Saudara-saudara setudju, bahwa pada hari
Kamis pagi
Kedua

itu

itu

pembitjaraan tentang Pemandangan Umum Babak

dimulai?

(Rapat: Ada jang setudju dan ada jang tidak setudju).

Kalau demikian Saudara-saudara, karena disebelah-menjebelah
saja ini jang satu setudju dan iang satu tidak setudju, maka Pimpinan mengundang Saudara-saudara Anggota dari Panitia Musjawaiat Konstituante (P.M.K.) untuk berkumpul djarn 17.00 sore nanti
atau sekarang?
(Rapat: Sekarang!)
Saudara-saudara, Anggota dari Panitia Musjawarat Konstituante
(P.M.K.) diharap supaja datang ditempat jang biasa, sekarang djuga,
untuk merundingkan hal jang lain-lain itu.
Dengan ini, maka rapat saja schors sampai malam nanti djam
20.00.

(Rapat ditunda pada djam L2.27\.
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(Djam panggilan: 20.00)

Atjara : Pemandangan Umum Babak ke-I mengenai Dasar Ne.
gara.
Ketua : Ir Sakirman, Wakil Ketua IV.
Sekertaris : Drs Kabullah Widjajaamiarsa.
Anggota jang hadir: 383 orang.
R.P. Soewarno Warnodiprodjo, Soemarto, K.H. Fakih Usman, A.
Sjafiuddin, Anwar Sutan Amiruddin, Kijai Hadji Sapari, Tony Wen,
Andi Gappa, M. Bannon Hardjoamidjojo, Hutomo, Mr J.C.T. Simorangkir, Mr Renda Saroengallo, G. Winaya, K.H.M. Rodji'oen, Rd.
Hamara Effendy, Kasimn Kijai Hadji Noer 'Alie, Nj. Dalam Iboe
Sjamsoeddin, I Gde Putra Kamayana, Ischak Surjodiputro, K.H.M.
Sjukri, Djamhari, Abadi, Baheramsjah St. Indra, Jusuf Lausuf Indradewa, Prawoto Mangkusasmito, R. Hendroboedi, K.H. Ahmad Azbary,
Ir Soekirman, Nj. Hadj,i Ibrahim Siti Ebong, Nj.Siti Salmi Sismono,
Subandi Martosudirdjo, Ketut Subrata, Soesilo Prawiroatmodjo, Dr
Soedibio Widjojokoesoemo, M. Sumbarhadi, Mr'Wongsonegoro, Nj.
Amir Sjarifudin Djaenah, Achmad Sumadi, Moh. Munir, Nj. Hadji
Ratu Aminah H'idajat, K.H. Taufiqurrahman, Maroe'to Nitimihardjo.
Hadji Aboebakar, Njoto, Nj. Kamsinah Wirjowratmoko, Tan Ling
Djie, Mas Slamet Soetohardjono, Arnelz, Asnawi Said, Raden Hadji
Achmad Hasboellah, Mohammad Sjafii Wirakusumah, Prof. H. Abdul
Kahar Muzakkir, Mohammad Pattisahusiwa, Hadisoejono, Abdul Ra.
djab Daeng Massikki, Hadji Abdultah Addary, K.H. Muhammad Isa
Anshary, Emor Djajadinata, Atmodarminto, Nj. Sulasmi Mudjiati
Sudarman, Hadji Zunal., Mr Wilopo, R.H. Hadjid, Nj. Nadimah Tandjung, Soediono, Nengah Ma1aya, H. Muhammad Zainuddin, Zainoel
Abidin Sjoe'aib, Nj. Mien Sutari Abdul Gani Surjokusumo, K.H. Abdul Wahab Chasbullah, Mr Hamid Algadrie, R. Fernandus Basoeki
Poerwosapoetro, Soedijono Djojoprajitno, Bisri Kijai Hadji Musta.
djab, H.M. Salim Fachry, Suwirjo, K.H. Masjkur, Mick Nirahuwa,
Umar Salim Hubeis, Prof. Mr Dr R.M. Soeripto, R.M. AIi Manshur
Ahmad Nawawi Saleh, Nj. Suwardiningsih, Mochamad Tam, Achmad
Zakarra, H. Ridlwan Abdullah, Maschoen Hadji Achmad Fauzy, Nj.
Adiani Kertodiredjo, M. Ng. Gede Sosrosepoetro, Dr Imanuddin,
Abdul Choliq Hasjim, S.U. Bajasut, Moenawar Djaelani, Hermanu Adi
Kartodihardjo, R.H. Aliurida, K. Hadji Moh. Thoha, K.H. Abdulmanab Murtadlo, N. Kasijati, K.H. Abdoel Chanan, Datoe Poetrawati, K.
H. Achmad Zani, H. Nachrowi Thohir, Sajogia Hardjadinata, Hadji
Soekron, Kijai Hadji Harun K.H.A. Bakri Siddiq, Nihajah, Ali Masjhar, Hadji Abusudja, AIwi Murtadlo, Rd. Dadang Soeparta Partawidjaja, K.H. Anas Machfudz, Sastrodikoro Widija, Kijai Zahid, H.
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Moh. Thohir Bakri,_Nj. 4bidah Machfudz, Hardjosoemarno, Rd. soel?rgi. Adiwirjgno, soetedjo Brodjonegoro, Achmad Anwar, tvtt R.M.
Abdtlmadj id _Dj-oj o_diningrat, Munrtatra, sarit<oen Adisoepadmo, Rachqys?nto (s. Rachmat), Ali Markaban Harsono, Amir, Dr soembadji,
Tlt
R.s. Hadisoemarto,Dr.F. P_arijono surjodipuro, H. soetadi, tedjo, irij.
loe1a1j9 M_angunp_uspi-t9r sl sardjolo, nr saliir Nitihardjo, suputrb
Brotodihardjg, H. Muchjiddln Al. churaifisj, Abdul Djamit' Misinich,
R. Darmono Damanhuri, Achmad Mudatsir, K.H.R. enounarr Awandif
Afandi, H, Mr_Kasmat, Prof. Ir saluku pur,bodiningrat, R. sardjono,
oetomo, Nj, s P.s_usanto, Affandi, suhari Kusumodilo;o, soegito atiad
Danoesoegltg,. R. Ng. sumodar,modjo arias sujamto, saleh'Abd,illah, Dr
soehardi, Kijai Hadji Mochamad choril, r.g. Achmad Dasuki sisoepardan Martosoewito, Ruspandji
ladi, R. Dachlan -Tjiptg_mtrtojo,partokusumo
atmowirogo, Mochtar, Karkono
alias Kamadlaja, Hadjidharmo ljokroneg_oror Mr K.E.T.s. (soedarisman) poe,rwbt<oesoe-b,
Y.B.;. da 9osta, Moh. Doerjat Karim, Abdulrahman Baswedan, zainul
Att{il, H. Mustafa _Bisri, R.M. Hadisoebeno, sosrowerdoj6, Kijai
Hadji Maksoem, M. Kamawidjaja
sujud, Moehamad soekarria'soetissoeratno,
R. sugana Ganakusumah, Mas
lg.sendj_a_;3, l\{adomiharna,
Muhamad Bachar, Muhammad sjadeli Hassan, oesmadi, Asmara Hadi,
Mulamad Aof, K.R.R.H. Moh. Idris, Budiman Ttiasmara_Hr9ji
budi, -]VI"!
Radja Kaprabonan, Enin sastraprawira, 'Raden Basara Adiwinall, Hadji_Abuba$?r- Jusuf, E"dji Husein, R. Abdurochman wangsadikarta, _Hadji IVl_uhamad Daqhlan, R. Hollan sukmadiningraT,
Muhammad Rusjad. Nurdin, Kijai Hadji saleh solahuddin, Rd. "soeparno, R. Muhammad sjafei, Abu Bakar, Achmad Dasui<i, Raden
sutalaksana, K.H.M. Dimjati, D. sukardi, K.H. Moehamaa S;ao;ari,
H. Ismail Dachlar Pjury Alam, H. Mohamad rhaha bin ttfloh. Nur,
H_a$ji up* B4v,. ur$t_rtrnsur_pt. N3gq{i Basa, Nj. H. sjamsijah
"Mochtar
$,bb.as, .Hadji__sjTFaryrr Tengku Bay, Htdji Iljad Jicoub,
Husin, sjegh Ib_rahim Mirsa, Dr. Ab_dtil- Manap, Dirski samad, ninangi
siregar _gqla1 _fut"L lVla_nggqadiq
lladji Abdurrahim Abduitah, M;hammad Ali Hanafiah Lubis (MATTALS),
Anwar Nasution, Rumani
M.
Arsjad
Th.
Lubis,
zainat
Abidin
Nurdin, H. Adn'an Lubis,
F_rtqr,_
Mr suhunan Hamzah, M. sabri Munier, Agustinus Djaelani, Ibrahim
usman, $adji Ali usman, Muzani A. Ranil H. Mhd basioeni. bin H.
_I1n1?n, J C. Oevaang Oeray, Abdullah Jazidi, H.M. Marwan Noor,
Hqdji Abdurachman bin Ismail, Darmawi Munawir, H.M. Hanafi
9obit, H. Husair.Qrty,. Nj. Igaji Buhajah Abduthamid, Abd. sani
5r.iT,.-_ltochs_en bin Sokma Wira_Said, Sajid Abubakar' efiyderus,
Ds witlhelm Johannis Rumambi, Drs La ode Manarfa, Jakin Intan
larmata, J.J. Detaq, H.s. Djamaluddin Dg. paremma, Abdutrahman
sjihaab, _Abdul
Nj. siti Ramlah Azies, Abdul
$oin ??"og_.Myara,
Rahjq {gnigl, olgtsMaradja Lamakarate, siswosudarmo,-wtotrammad Arifin bin Abdulrahman, I Gusti Kefut Ngurah, A.i. - Toelle,
_9ul_lor, P.s. da. cunha,_soeratno, _Alimin, Nj. seiiati Surasto, Kijai
c!a,sa1y,
l!{ji_eryom
-Mr Achmad" Astrawinlta, Kilai naoji Munief
K.H. Dachlan Abdoe'lqohar,
K.H. Ghazali Asj'ary, u.r. riiio;o wiropramudjo,_1\{ohamSd sryqsi, H. Must?dj4, Abdulmadjid Lahi Madja,
zamzami Kimin, Arnold Mononutu, sabilal Rasjad, ri. grrouno Dj;l
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Abdul Muchid Malsum, K. Moah. Machfoed Effendie, H. Bahrum Djamil, K.H. Asnawi Hadisiswojo, Mr Oei Tjoe Tat,
W.A. Rachman, Mr Nj. Tutilarsih Harahap, Ds T. Sihombing, U.P.
Bombong, Sarwono S. Soetardjo, Argo Ismojo, Basuki, Firmansjah,
Nj. Tresna Sungkawati Garnida, A.S. Dharta, A. Bakar St. Lembang
Alam, R. Achmad ,soekarmadidjaja, Sjamsoe Harja-Udaya, Pangkoe
bin Oe,mar, P.M. Tangkilisan, Soe,djono Tjiptoprawiro, R. Moedjoko
johadikoesoe,mo,

Koesoemodirdjo, Dj#ri, 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, Sawirudin gelar Sutan Malano, Sjamsulhadi Kastari, R. Hadji Doe,ldjamil
Adimihar.dja, Sutan Mochammad Jusuf Samah, Soetimboel Kertowisastro, R. Usman Ismail, Hadi Sosrodanukusumo, Usman Mufti Wi:
djaja, Soepardi, Slamet S., Sumowarsito, S. Notosuwirjo, Izaak Riwoe
Lobo, Nj. R.A. Sri Kanah Koempoel, W.A. Lokollo, R. Soelamoelhadi,
K. Mochamad Afandi, Dr T.A. Djalil T.M. Junus, Sri Soemantri Martosoewignjo, Mamiq Djamita alias Lalu Abdullah, R. Iskandar, H.
Andi Kasim, Rd. Apandi Wiradiputra, Ds J.B. Kawet, Mohamad Ahjar, Ir Tjoa Teng Kie, Wikana, Achmad Djoedjoe, Sahamad Sudjono,
Soelaeman Effedi, K.G.P.A.A. Paku Alam VIII, Ds. E. Uktolseja,
M. Ng. ]Vloch. Hamzah, A.M. Jusuf Rasidi, Estefanus Kandou, H.
Abdulhafid bin Hadji Sulaiman, Ali Kamaruddin Abdulmutalib, Mr.
R.H. Kasman Singodim.edjo, Abdulwahab Turcham, O.N. Pakaja,
Gulmat Siregar, Suxmantojo, R. Soendoro Hadinoto, Rustama Ikrat,

Hadji Masjkoer, Hadji Abdulkahir, Moh. Achijad Chalinri,

Mohd

Ma'sum Jusuf, Dachlan Loekman, H. Abdullah Afifudin, Bey Arifin,
Jahja Jacoeb,. Ruslan Abdulgani, Ismail Nongko, Dokter Koesnadi,
Hendra Gunawan, Otong Hulaemi, Hadji Abdul Malik Karim Amru'llah (HAMKA), Roesni Tjoetjoen, .K.H. Moh. Muchtar Mustofa,
Raden Moeljono Moeljopranoto, Kasimun, M. Tahir Abubakar, K.R.
T. Prakosodiningrat, H. Moh. Sadad Siswowidjojo, Aminud,din MuchIis, Amir, Basuki Resobowo, Dr J.F. Mohede, Mochamad Tauchid,
Abdurachman Said, Hidajatdjati, R. Oemarsaid, Soedjatmoko, Raden
Sadono Di,bjowirojo, Mr Djaidin Purba, Mr Djamaluddin Glr Dt. Singo
Mangkuto, Nj. Mudjio Mudjiati.

Ketua: saudara-saudara, rapat saja buka kembati. saudara-saudara jang terhormat, dldalam rapat siang tadi sebelum rapat dinjatakan ditunda oleh Saudara Wakil Ketua V, maka sudah dapat diambil
kesimpulan, bahwa semua Anggota menjetudjui adanja antara wak=
tu, antara babak ke-I dan ,babak ke-II rd.aripada pemb'itjaraan tentang
Dasar Negara ini. Jang tadi ,belum dapat disimpulkan sendifi ialah
berapa lama antara waktu itu dan bagaimana tjara mengisi antara
waktu itu. Untuk memetjahkan soal ini, maka Panitia Musjawarat
Konstituante siang tadi telah mengadakan rapat lebih kurang satu
djam dan dengan suara b,ulat telah mengambil keputusan,-keputusan
jang akan saja terangkan sebagai berikut:
_ Memang Saudara-saudara sekalian, menentukan pandjang antara

waktu dan bagaimana mengisinja dengan soal.soal lain diluar

soal
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Dasar I.[.g*? ini ter{aq{ .bermatjam-matjam pendapat: ad.a jang
krne.naapat bahwa sebaiknja antara babai< I &engai babak tie-ti
diberi waktu tg'n,S. \*q"g satu ming4u dengan ahJan karena pemlitjaraan babak I ini telah menimb'ulkan udlra panas, meskip,r.in di
Bandung, djuga terasa panas. oteh karena itu me,mhutuhkan suasana

j*_s_ te,nang_dan tenteram. Dengan dernikian agar pe,mbitjanaan ,babak
ke-rl,bqrdj_al-an lantjar dan_memungkinkan kita mengamSu keputusan
sebaik-ba,iknja. _Ad.a lagi pendapat dan pend"apat ini sbb,agian

j*s

b*q* {ari Anggota Panitia Musjawaiat Konstituant-e, bahwa an[ara
waktu itu djangan terlalu lama, oleh karena:
1. Banjak pembitjara jang telah mendaftarkan diri untuk babak

I, tetapi qgletutnja ingin berbitjara

pacla babak r,:e-II, sehingga dedemikian
mereka
tidak
membutuhkan
banjak wak'tu lagi untuk
lgan
berbitjara pada babdk ke-II.
walaupun risalah
I"t_"L jang dikemukakan oleh Pimpinan
- 2,babak
dari
I tidak bisa selesai tetapi pimpinan sudah berusaha,
dibagi-bagikan teks-teks pidato babak I. Sehingga
rypqja toch dapatj?ttg
saudara-saudara
hendak berbitjara pada babak ke-II dengin
mempergunakan bahan-bahan pemandangan-pemandangan babak I
tidak mernbutuhkan banjak ternpo lagi.
3. Kalau antara waktu itu terlalu lama, kita menghadapi kesukaran bagaimana mengisi lamanja satu minggu itu. Itu dirasa ter-

lalu lama.

Apakah kita akan berapat senin malam atau rapat akan disampai selasa malam? Hal ini sudah barang tentu akan
menimbulkan heboh dikalangan surat-surat kabar jattg selalu mengintai bagian-bagian jang lemah dari Konstituante ini.Dj.adi peqdeknja saudara-saudara, setelah kita mengadakan
pembi,tjaraan dalam suasana jang ,betulrbetul tenang selama satu
djam, maka dengan suara bulat Panitia Musjawarat Konstituante

-

schors

(P.M.K.) mengambil keputusan sebagai iberikut:
1. Ma1am, ini atjaranja adalatr: pengumuman dari Ketua rapat
len'tang hasil-hasil- rapat Panitia Musjawarat Konstituante jang berlangsung tadi pagi
2. Besok pagi akan diberi pendjelasan oleh Panitia RumahI"rgg? (P.R.T.| tentang soal-soal tieuarigan. Mud"ah.mudahan pendjelasan ini akan mengg,embirakan kita, sehingga suasana jang agat<
panas itu bisa mendjadi dingin kembali.
3. Rabu malam tidak ada rapat; ketjuali kalau mendengarkan
laporan Panitia Rumah rangga itu tidak bisa selesai Rabu pagi, tetapi saja kira tidak akan memakan tempo jang lama. Kamis pagi
akan dimulai dengan babak ke-II ,ciari Pemandangan umum tenfang
Dasar Negara. Demikianpun Kamis malam Pemandangan Umum
Babak ke-II itu akan dilandjutkan. selandjutnja Djum'at pagi biasa
tidak ada rapat, djuga Djum'at ,malam tidak ada rapat. Sap,tu idern
dito.
Kemudian menjusul hari Senin, biasanja kita mengadakan rapat
Senin itu pada malam hari. Te,tapi tempo hari sudah diputuskan
djanganlah tradisi jang tidak baik itu kita terus-teruskan dan kita
mulai mengadakan rapat-rapat pada hari Senin itu pada pagi hari.
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Tetapi kali ini Saudara-saudara, ,karena pada tanggal 25 Nopember hari Senin jang akan datang akan dibuka Si:dang Musjawarah
Nasional Pembangunan, ma{ka untuk menundjuklian :sekedar perhatian terhadap pembukaan Sidang itu baik dari Pimpinan maupun
dari beberapa Anggota jang rnendapat undangan d'ianggap perlu untuk
menghadiri sekurang-kurangnja pembukaan daripada Sidang Musjawarah Nasional Pembangunan ini. Dengan demikian rapat pada hari
Senin tidak bisa dimulai pagi hari tapi djuga tidak bisa dimulai
pada malam harinja. Djadi chusus dengan adanja Musjawarah Nasional Pembangunan itu, maka kita akan mulai rapat lagi pada hari
Selasa pagi 'tanggal 26 Nopember jang akan datang djam sembilan
tepat, serta meneruskan Pemandangan Umum Babak ke-II, jaitu pada
Selasa pagi, Selasa ,malam, Rabu pagi, Rabu malam dan seterusnja
sampai Pemandangan Umum Babak ke-II selesai. Kapan selesainja
Saudara-saudara belum dapat ,digamba,rkan oleh Panitia Musjawarat
Konstituante oleh karena mem,ang belum disusun satu daftar dari
pe,mbitj ara-pembitjara Babak ke-II.
Djadi saja ulangi lagi Saudara'saudara, jang penting adalah
atjara untuk minggu ini dan minggu jang akan datang. Malam ini
pengumuman tenfang hasil--hasil rapat Panritia Musjawara,t Konstituante (P.M.K.) jang berlangsung siang tadi. Besok pagi Panitia
Rumah Tangga Konstituante melaporkan tentang soal-soal keuangan.
Besok malam tidak ada rapat. Kamis pagi dan malam mulai rapat
Pemandangan Umum Babak ke-II tentang Dasar Negara. Djum'at,
Sabtu, Minggu dan Senin tidak ada rapat. Kemudian Selasa pagi
berkumpul kembali djam sembilan untuk melandjutkan Pemandangan
Umum Babak ke-II tentang Dasar Negara. Rapat untuk mendengarkan laporan Pani"tia Rumah Tangga Konstituante jang akan datang
itu diadakan te,rtutup.
Achirnja, sebagai penutup, mulai sekarang ini Saudara-saudara
sesudah rapat ini ditutup, jang hendak ber,bitjara dalam Pemandangan
Umum Babak ke.II bisa mentja,tatkan nama-nama Saudara kepada
Sekertariat denggn pengertian, bahwa tiap-tiap fraksi boleh meng,ganti nama dari pembitjara Anggota Fraksi masing-masing dengan
ketentuan djumlahnja tidak boleh melebihi daripada djumlah Anggotaanggota itu jang telah ;be'rbitjara dalam babak I.
Djuga sedapat mungkin dite'rangkan hari kapan Saudara-saudara
itu ingin berbitjara dan berapa lamanja. Sebab, ini pengalaman pahit
tadi siang. Saudara-saudara, menurut rantjangan penr,bitjaraan ta;di
siang, hanja memakan tempo 100 menit, untuk tiga orang pembitjara
prakteknja bukan 100 menit, tapi Iebih dari pada tiga djam, sehingga
kami minta dengan sangat kepada Saudara-saudara supaja disamping
Saudara-saudara minta ditentukan hari dan tanggal berapa Saudarasaudara ingin berbitjara, djuga waktu jang dimintanja. Djadi harap
ditetapkan waktu jang dimintanja.
Dan jang terachir Saudara-saudara, kami minta dengan sangat
supaja ada kesediaan, terutama dari fraksi-fraksi jang dikatakan besar, untuk menundjuk sekurang-kurangnja seorang Anggota untuk
berbitjara pada hari Kamis pagi nanti, supaja be'tul-betul akan ki'ta
isi dengan atjara jang tidak mengetjewakan.

24r
Risalah Resmi VI

Saja kira tjukup begitu sadja pengumuman ini, Saudara-saudara,
saja lihat tidak ada seorangpun diantara Saudara-saudara jang tidak
menjetudjuinja. Bisa disetudjui dengan suara bulat, saudara-saudara?
(Rapat: Setudju!),

Maka dengan ini rapat saja tutup dan besok dimulai djam
pagi didalam rapat tertutup.
(Rapat ditutup pada djam 20.18).
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KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA
Sidang ke-III (Tahun 1957) Rapat ke-69
Hari Kamis, 21 Nopember lgb?
(Djam panggilan: 09.00)

Atjara :

Pemandangan
gara.

umum Babak ke-II tentang Dasar

Ne.

Ketua : Ir Sakirman, Wakil Ketua IV.
Sekertaris : Mr Usep Ranawidjaja.
Anggota jang hadir: 390 orang.

R.P. soewarno warnodiprodjo, soemarto, K.H. Fakih usman, A.
sjafiqddin, Anwar sutan Amiruddin, Kijai r{adji sapari, Tony fetr,
I.J. 5_asimo, Anji Gapp?,_ sudiro, M. Bannon Fiardjoamio;o;ol uutomo, Mr J.c.T. sim_orangkir, Mr Benda saroengallo,-G. windyi, K.H.
Ka;1m, Kijai UaOli Noer 'AUe, N;.
S.-Ro0ll'oen,.Rd. Hamara Effendy,
putra
tbo_g
I
Gde
Kamayana, Isctiak surjodi,putro,
lalgm.
!_jfpr_o.4dir,
A. _Jasin, K.H.M. sjukri, Djamhari, Abacri, Baheramsjan st. inor^a, Jusuf Lausuf Indra_dewa, Prawoto Mangkusasmito, R. Hendrobudi, k.H.
44-*a_4zhary, !r -sakilman, Ni. Fqdir Ibrahim siti Ebong, Nj. siii
salmi Sismono, subandi Martosudirdjo, Ketut Subrata, sdesilo prawiroatmodjg, Dr soedibio widjojokoesoemo, M. sumbarhadi, Nj.
sjarifu.din
Djaenah, Achmad sumadi, prof. s.M. Abidin,'Moh.
4git
Munir,__Nj. Il"aii Ratu Aminah Hidajat, K.H. Taufiqurrachman, Maroeto Nitimihargjr, Se'9ii _A,boebakar, _Njoto, Nj. Kam,sinah wir5owratmoko, Tan 4lg Diie, Mas Slamet soetohardjbno, Amelz, Asnawi
said, Raden Ha{jj _Ac!ry,ad Hasboelrah, Mohanimad sjafii wirakusumah, Prof. H. Abdul Kahar Muzakkir, Mohamad pattiJahusiwa, Drs
S. F.+iq -R-rtgst Andelo, H_adisogjono, Abdul Radjab Daeng Masiikki,
4adji Abdullah A$dary_,_K H., Muhammad Isa Anshary, E]mor Djajai
dinala, Atmodarminto, Nj. sulasmi Mudjiati sudarmai,' Fiadji zaiiar,
Mr R. Pratikto sastro Hadikoescemo, Mr wilopo, R.H. uaa;id, Nj:
Nadimah Jan_{jung, s_o_ediono, Nengah Malaya, H.M. Zainuddin,' ziiryl
_l{j. Ui.r suitari Abdur-Gani suriokusumo, K.H.
Abdul-A!1d_in_sjo_e'd_b,
Wahab Chasbullah, Mr Hamid Algadrie, R. Fernandus Basoeki

lggt*glqpoelrq, Soedijono ljojoprajitno, Bisri Kijai Hadji Musta
9j"F,- H.M. sa,lim_Fachry, suwirjo, Mick Nirahuwa, IJmir salim
Hubeis, Prof. Mr Dr R.M. soeripto, R.M. Ali Manshur, Ahmad Na-

Iawl.s-aleh, Nj.- s-yryardiningsih, Mochamad Tam, Achmad zakarra,
H. Ridlwan Abdullah, Maschoen Hadji Achmad Fauzy, Nj. Adiani
[frtodir-edjo, 4 _ Ng Gede sosrosepoetro, Dr tmairiroin, Abdul
chgliq $asj!m, s.u. Bajasut, Moenawar Djaerani, Hermanu Adi Kartqdihardjo,_ 5.4. sjryki Ma'sum Kholil, R.H. Aliurida, K Hadji Moh.
Thoha, R. Moehtar Praboe Mangkoenegara, N. Kasijati, Ahiak Sosroggg_o_ndo, K.H. Abdoel c.hanan, Datoe pbetrawati, K.H. Achiirad zaini,
H. Nachrowi rhohir, sajogia Hardjadinata, Hadji Soekron, Kijai Hadji
243

I

i

Ilarun, K.H.A.S. ,Mansjur, K.H.A. Bakri Siddiq, Nj. Nihajah, Ali
Masjlrar, Hadji Abusudja, Alwi Murtadlo, Rd. nioang soeparta partawidjaja, K.H. Anas Machfudz, Sastrodikoro Widija, Kijai Zahid,

H. Moh. Thohir Bakri, M Hardjosoemarno, Rd. soenardi Adiwirjono,
qo_ete{jp Brodjonegoro, Achmad Anwar, Mr R.M. Abdulmadjid Djo
johadiningrat, Muntaha, sarikoen Adisoepadmo, Rachmat susanto -(s.
Rachmat), Ali Markaban Harsono, Amir, Dr Soembadji, R.S. Hadisoenarto, Dr R. Parijono Surjodipuro, H. Soetadi, Tedjo, Nj. Soenarjo

Mangunpuspito, S. Sardjono,

hardjo, H. Muchjiddin

Dr Sahir Nitihardjo, Suputro

Brotoci-

Al. Churaifisj, Abdul Djamil Misbach, R.

Darmono Damanhuri, Achmad Mudatsir, K.H.R. Abdullah Awandi/
Afandi, Kijai Hadji Ali Maksum, Mr H. Kasmat, R. Sardjono, Oeto
ffio, Nj. .S. D. Susanto, Prof. Ir Saluku Purbodiningrat, Affandi,
Suhari Kusumodirdjo, Soegito Alias Danoesoegito, R. Ng. Sumodarmodjo alias Sujamto, Monamad Sali,m, Saleh Abdullan, Dr ,Soe.
hardi, Kijai Hadji Mochamad Cholil, Kijai H. Achmad Dasuki Siradj,
Toeraichan Adjhoeri, R. Da,hlan Tjip,tomortojo, Roospandji Atmo-

wirogo, Moc,htar, Sadji,Sastrosasmito, I)r Hadjidharmo'.fjo'kronegoro,
Mr K.R.T.S. (Soedarisman) Poerwokoesoemo, V.B. da Costa, .wIohDoerjat Ka.rim, A'bdulrahman Baswedan, ZunuL Arifin, Kijai Hadji
Maksum, M. Kamawidjaja Sujud, Moehamad Soekarna Soetisna Ser
djaja, Uladomiharna, Soeratno, R. Sugana Ganakusumah, Mas Muhamad Bachar, Muhammad Sjadeli Hassan, Oesmadi, Asmara Hadi"
Hadji Mas Muhamad Aof, Budiman Triasmarabudi, Radja Kapra
bonan, Enin Sastraprawira, Raden Basara Adiwina,ta, Hadji Abubakar
Jusuf, Hadji Husein, R. Abdurochman Wangsadikarta, Hadji Muhamad Dachlan, R. Hollan Sukmadiningrat, Muhammad Rusjad Nurdin,
Kijai Hadji Saleh Solahuddin, Rd. Soeparno, R. Muhammad Sjafe'i,
Abu Bakar, Achmad Dasuki, Raden Sutalaksana, K.H.M. Dirnjati, D.
Sukardi, Hadji Asjmawi, K.H. Moehammad 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, Tengku Bay, Hadji Illas Jacoub, Mochtar flusin, Sjech
ibrahim Musa, Dr Abdul Manap, Duski Samad, Binanga Siregar gelaf
Sutan Manggradja, Hadji Abd,unahhim Abdullah, tVluhamrnad Ali
Hanafiah Lubis (MAHALS), Anwar Nasution, Rumani Barus, M. Aisjad Th. Lubis, Zainal A,bidin Nurdin, H. Adnan Lu,bis, Mr Suhunan
Hamzah, M. Sabri Munier, Agustinus Djaelani, Ibrahim Usman, Hadji
Ali Usman, Muzani A. Rani, H. Mhd Basioeni bin H, Imran, J.e.
Oevaang Oeray, Abdullah Jazldi, H.M. Marwan Noor, Hadji Abdu-

rachman bin Ismail, Darmawi Munawir, H.M. Hanafi Gbbit, H.
Husein Qadry, Nj. Hadji Ruhajah Abduthamid, Abd. Sani Karirn,
Mochsen bin Sokma Wira Said,, Sajid Abubakar Alayderus, Ds Wilhelm Johannis Rumambi, Drs ta Ode Manarfa, Jakin Intan Parmata,
J.J. Detaq, H.S. Dja,rnaluddin Dg. Parem,rna, Abdunahman Sjihaab,
Abdul Muin Daeng Myala, Nj. Siti Ramlah Azies, Abdul Rahim Munier, Daeng Maradja Lamakarate, Sisw&Sudarmo, Mohammad Arifin
bin Abdulrahman, I Gusti Ketut N.gurah, AJ. Toelle, Gulam,, ,P.Sda Cunha, Soeratno, Alimin, Nj. Setiati Surasto, Kijai Hadji Akrom
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Mr Ahmad Astrawinata, Kijai Hadji Munief, K.H. Dachlan
Abdoelqohhar, K.H. Ghazali Asj'ary, U.J. Katidjo Wiropramudjo,

Chasany,

Mohamad Sanusi, H. Mustadjab, Abdulmadjid Lalu Mandja, Zamzami
Kimin, Arnold Mononutu, Sabilal Rasjad, R. Baroeno Djojohadikoemo, Abdul Muchid Ma'sum, K. Moch. Machfoed Effendie, H. Bahrum
Djamil, K.H. Asnawi Hadisi,swojo, W.A. Rachman, Mr Nj. Tutilarsih
Harahap, Ds T. Siho,mbing, U.P. Bombong, Argo Ismojo, Basuki,
Firmansjah, Nj. Tresna Sungkawati Garnida, A.S. Dharta, A. Bakar
St. Lembang Alam, R. Achmad Soekarmadidjaja, Sjamsoe HarjaUdaya, Pangkoe bin Oemar, Soedjono Tiiptoprawiro, R.Moedjoko
Koesoemodirdjo, Singgih Praptodihardjo, Djafri, Nj. Maimunah, R.
Soetedjo, Muharnmad 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, R. Hadji Doeldjamil Adimihardja, Sutan Muchammad Jusuf Samah, Soetimboel Kertowisastro, R.
Usman Ismail, Ismail Kartasasmita, Hadi Sosrodanukusumo, Usman
Mufti Widjaja, Soepardi, Slamet S., Sumowarsito, S. Notosuwirjo,
Izaak Riwoe Lobo, Nj. R.A. Sri Kanah Kumpul, W.A. Lokollo, R.

K.

Muchamad Afandi, Dr T.A. Djalil T.M. Junus,
Sri Soemantri Martosoewignjo, Mamiq Djamita alias Lalu Abdullah,
H- Husein Thaha, Kwee Ik Hok, R. Iskandar, H. Andi Kasim, Rd.
Apandi Wiradiputra, Ds J.B. Kawet, Mohamad Ahjar, Ir Tjoa Teng
Kie, Wikana, Achmad Djoedjoe, Sahamad Sudjono, Soelaeman Effendi, K.G.P.A.A. Paku Alam VIII, Ds E. Uktolseja, A.M. Joesoef
Rasidi, Estefanus Kandou, H. Abdulhafid bin Hadji Sulaiman, Ali
Kamaruddin Abdulmutalib, Mr R.H. Kasman Singodimedjo, Abdulwahab Turcham, Sajid Husin Abubakar, O.N. Pakaja, Gulmat Siregar, Suxmantojo, R. Soendoro Hadinoto, Rustama lkrat, Moh. Fatchan,
Soelamoelhad'i",

Hadji Masjkoer, Hadji Abdulkabir, Moh. Achijad Chalimi, Mohd.

Ma'sum Jusuf, Dachlan Loekman, Sjeh A;bdullah Afifuddin, Bey Arifin,
Abdul Mu'in Utsman bin Aibdul Mu'in, Jahja Jacoeb, Ismail Nongko,
Hendra Gunawan, Otong Hulaemi, Hadji Abdut Malik Karim Amru'Ilah (HAMKA), Roesni Tjoetjoen, K.H. Moeh. Moechtar Moes'tofa,
Raden Moeljono Moeljopranoto, Kasimun, M. Tahir Abubakar, K.R.T.
Prakosodiningrat, Suparna Sastradiredja, H. Moh. Sadad Siswowidjojo, Aminuddin Muchlis, Amir, Basuki Resobowo, Dr J.F. Mohede,
R. Achmad Padmakoesoema, Mochammad Tauchid, Abdurachman
Said, Hidajatdjati, R. Oemarsaid, Soedjatmoko, Raden Sadono Dibio'
wirojo, Mr Diaidin Purba, Mr Djamaluddin GIr Dt. Singo Mangkuto,
Nj. Moedjio Moedjiati.
Ketua: Saudara-saudara, jang hadir pada rapat ini ada 363 orang
Anggota, sedang quorum jang dibutuhkan 335 orang, maka dengan
demikian rapat saja buka. i
Sebelum meneruskan atjara kita, lebih dulu saia mempersilakap
Saudara- Sekretaris untuk membatjakan surat-surat jang masuk.

Sekertaris: Surat jang masuk,"adalah dari Gabungan Indo Ke.
bangsaan Indonesia (G.I.K.I.), jang berbunji sebagai beiikut:
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Lampiran: 1.

Bandung, 8 Nopember 1957

Perihal:
Penarikan kembali dukungan
Gabungan Indo Kebangsaan
Indonesia (G.I.K.I.) terhadap

pentialonan Mr P.W. Blogg
untuk Anggota Konstituante
sebagai wakil golongan mino.
ritet turunan Eropah.

Kehadapan

Jang Mulia Bapak Ketua Konstituante

Djalan Asia-Afrika

BANDUNG.

Dengan segala hormat.

sambil menghaturkan keputusan pengurus Besar Gabungan
Indo Kebangsaan Indonesia (G.I.K.I.) dalam rapat plenonia pioa
tanggal 12 oktober 195? di surabaja, dengan mana saudari Mr
P.w. Blogg telah dipetjat sebagai anggota Gabungan Indo Kebangsaan Indonesia (G.I.K.I.) terhitung mulai tanggal 12 okto.
ber 1957, maka dengan ini kami mempermaklumkan, bahwa
berhubung dengSn pemetjatan itu Gabungan Indo Kebangsaan
Indonesia (G.I.K.I.) menarik kembali dukungannja tertiadap
pentjalonan saudara Mr P.w. Blogg tersebut sebagai Anggota
Konstituante untuk wakil golongan minoritet turunan Eropah,
seba_gaimana diusulkan dalam surat kami kepada Jang Mulia
Perdana Menteri tanggal 31 Desember 1gb5 nomor 47N.
Tentang penarikan kembali dukungan ini kami terah beritahukan pula kepada Jang Mulia Perdana Menteri dengan surat
kami tertanggal 28 Oktober LgST nomor PB/K/45/|7.Agar Bapak mendjadi maklum hendaknja.
Pengurus Besar Gabungan Indo Kebangsaan Indonesia (G.I.K.I.)
Ketua

Sekertaris

Bendahari

t.t.d.

t.t.d.

t.t.d.

(8.F. Wens)

(U.C. Koot)

(H.J. Filon)

Anggota

(Mr Drs E. Utrecht)
Demikian Saudara Ketua, surat jang perlu ,dibatjakan itu.
Ketua: Demikianlah saudara-saudara $urat jang perlu diketahui

oleh Saudara-saudara
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saudara-saudara jang terhormat, kita telah mengadakan intermeso selama dua hari. Mula-mula saja mengira bahwa setelah kita
pengadakan intermeso selama dua hari itu akan tjukup menggembirakan, jaitu menghadapi pemandangan umum babak ke-II itu-akan
lebih lantiar dan lebih tjepat. Akan tetapi saudara-saudara, ternjBta
i"ng mendaftarkan diri untuk berbitjara dalam pemandangan umum
babak ke-II, praktis sama sadja djumlahnja dengan jang mendaftarkan untuk pemandangan umum babak ke-I, jaitu ada b? Anggota dan
akan memakan tempo tidak kurang dari SLVz djam, belum termasuk
beberapa Anggota jang sampai sekarang belum meminta ketetapan
waktu.
oleh karena itu saudara-saudara, ada kemungkinan pihak pimpinan, minggu depan akan mengambil waktu untuk menrbitlarakan
hal ini dengan Saudara,saudara jang akan berbitjara pada babak
te-II, supaja ada kemungkinan dapat dikurangi, baik mengenai djumlah pembitjara maupun mengenai waktunja jang diminta.
Saudara-saudara jang terhormat, dalam rapat pagi ini akan berbitjara 5 orang Anggota jang terhormat, ialah:
1. Saudara Mr Wongsonegoro,
2. Saudara AIi Manshur,
3. Saudara Prof. S.M. Abidin,
4. Saudara Binanga Siregan,
5. ,Saudara Dr Parijono Su'rjodi,puro.
Sekarang saja persilakan Saudara Wongsonegoro.
(Beberapa Anggota: Saudara Wongsonegoro tidak ada).

Ali

Karena Saudara Wongsonegoro tidak ada dipersilakan Saudara
Manshur.

R.M. Ali Manshur: Saudara Ketua dan Madjelis jang terhormat,
Assalamu'alaikum, warahmatulalhi wabarakatuh.
Dalam Pemandangan Umum Babak Kedua mengenai pembahasan
Dasar Negara Fraksi kami dari Nahdlatul Ulama (N.U.) tidak lupa
terlebih dahulu mengutjapkan sjukur Alhamdullilah dan menjatakan
terima kasih kepada Panitia Persiapan Konstitusi jang dengan hasil
Ileruimusan Komisi I-nja telah menjadjikan materi Konstitusi mengenai Dasar Negara kepada Sidang Pleno Konstituante untuk didjadikan pembahasan dan selandjutnja untuk mendapat keputusan dari
Sidang Pleno ketiga ini.
Sebagaimana dalam laporannja Komisi I telah merumuskan tiga
pokok untuk Dasar Negara jang sedang kita susun Konstitusinja ialah:
1. Dasar Sosial-Ekonomi,
2. Dasar Islam dan
3. Dasar Pantja Sila.
Disamping itu Komisi I djuga telah meregistr,asi pendapat-pendapat jang bersamaan jang meliputi lima prinsip jaitu agar Dasar Negara seharusnja:
1. Sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia.
2, Didjiwai semangat Revolusi tanggal L? Agustus tahun 1945.
3. Musjawarah hendaknja mendjadi dasar dalam segala perun247

.

dingan dan penjelesaian mengenai segala persoalan kene-

garaan.

4. Terdjamin adanja kebebasan Agama dan beribadah.
5. Berisikan djqminan sendi-sendi prike'manusiaan, kebaryrgsa-

an jang luas dan keadilan sosial.
. saudara

Ketua, mengenai laporan Komisi I jang berisikan peru_musan-pe_rurnusan te'rsebut diatas, Fraksi kami menganggap bahwa
lqporan Komisi I itu adalah demikian objektifnja, setriGga segala
idee dan pendapat dar! Fraksi dan, aliran--aliran ldng adf-clatarn'nja
semuanja telah dapat ditjerminkan.
Hal ini sedilrr! !4;ak telah membantu sidang pleno dalam mem.
bahas dan mendjeladjahnja sehingga dapat memudahkan Sidang pleno
meneliti dan menentukan pilihan- terhadap materi-materi rrt.-ingendi
Dasar Negara.
saudara Ketua, dalam pemandangan umum Babak pertama kawan.kawan sefraksl sala saudara anjat sosrosugondo, -s"uarr" K.
Achmad"T"ain dan Saudara SaifudCin Zufrri ,telah ik"f
nrgirt m-engggqi gti.ala ili, diman_1 .dgn_g?n demiki"n p.nciiiin
"i"ngr*nn
oatipada Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.) teiifr dapat diikilti bersama oleh

kita sekalian.

Pendirian itu ialah Nahdlatt4 ul-qma (N.u.) mengehendaki agar Islam didjadikan Daqar Negara. Pendirian'tersebut dite*u[alan otetr
kawan-kawan sefraksi kami dengan alasan-alasan dan .tudjdj;nnia.
{ry s-gpab Fraksi Nahdlatut Ulama (N:u.) mengehendaki" ag"r irlam didjqtikan Pasg N_e.gara? Mengapa Nahdiatul lJ'lama (N.u-.) tidak
memilih Dasar Irltiq sila atau soliit-ntonomi? ojawitin t.it roip
pertanjaan te'rsebut
oleh kawan-kawan sefraksi dan kawan-kawan seIslam
telah diberikan dala_m_ pe,mandangan umumnja pada Ba-pa$q
bak Pertama, arg_uryen'tasi dan dalil-dalilnla ditindjau aaii fie,nerapa
rydgt i?ng ma'qul dan manqul jang logis han berdasarkan datit-aaiii
dari adjaran Islam serta dibandingt<an dengan praktek kenjataan se,
lama Negara kita berdasarkan pantja Sila. saudara Ketua, umat Islam_ Indonesia mengehendaki agar Negara
kita ini diatur men_urut sjari'at rshm. Dan ini adatah tekad "perdjuingannja sedjak dahulu sampai sekarang.
Pgrdjuangan- Diponegoro, _ Teuku umar, Imam Bondjol dan sepagailia tidak sekedar untuk kemerdekaan tanah air kita Indonesia,
tgtqnj lebih $jautr gptptar_ itu, jaitu untuk berlakunja hukum sjari'at Islam dalam
ardtultah, dalam buminja Tuhan Allah jang bernama
Indonesia ini.
Begifu djuga Umat Islam berpartai dan b.erorganisasi ini adalah
bertudj_uan- meneg_akkan hukum sjari'at Islam sebagai hukum jang
hidup_dan _berkemlrng dalam masjarakat dan negarf kita ini.
Maka kalau sekarang ini_Nahdratul ulama (N:u.) dan partai-partai Islam lainnja_dalam pe-rnbahasan Dasar Negari mengehenhaki Is-lam
sebagai pasar Negara adalah wadjar dan djusteru me-ndudukkan dan
meng_embalikan kepribadian bangsanja sebagai bangsa jang sebahagian besar menganut dan memeluk Agama Islam.
Bukankah dalam fiagam Djakarta itu tertjantum kata-kata: ,,maka disusunlah kemerdekaan
kebangsaan Indoiresia itu dalam sriatu

.

.

-
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hukum-hukum Dasar Negara Indonesia jang terbentuk dalam susunan
Negara Repub'lik Indonesia jang berkedaulatan Rakjat dengan berdasarkan kepada ke-Tuhanan dengan kewadjiban mendjalankan Sari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja".
Saudara Ke,tua, kalau kita pe,rhatikan penanda-tangan atas Piagam Djakarta itu terdapatlah na'ma Mr A.A. Maramis dimana beliau
adalah pemeluk Agama Kristen jang berarti pula bahwa Piagam Djakarta tidak hanja didukung oleh golongan Islam sadja, tetapi djuga
didukung oleh golongan Kristen.
Maka sungguh tidak bidjaksana kalau didalam Sidang Konstituante jang bertugas menjusun Konstitusi baru menurut Undang-undan Dasar Sementara ini, menuduh golongan jang tidak mengehendaki Dasar Pantja Sila, se,bagai golongan jang chianat terhadap revolusi dan sebagainja, sehingga menimbulkan rasa wadjib bagi nedjuang Dasar Islam untuk melajani jang bersangkutan setimpal dengan harkat dan iramanja.
Saudara Ketua dan Madjelis jang terhormat, dalam Undang-undang Dasar Sementara kita Pasal 145 telah djelas dinjatakan bahwa
Konstituante (Sidang pembuat Undang-undang Dasar) bersama-sama
dengan Pemerintah menjusun Undang-undang Dasar jang baru untuk menggantikan Undang-undang Dasar Sementara.
Adalah mendiadi tudjuan kita bersama, bahwa Konstitusi jang
sedang kita susun itu adalah untuk kepentingan bangsa dan rakjat ki
ta serta anak tjutjunja dalam arti untuk kebahagiaan dan kesedjahteraan lahir bathin dan untuk tegak teguhnja hukum keadilan.
Oleh sebab itu Konstitusi jang kita susun itu harus didjiwai dan
didasari dengan dasar jang kuat membadja, dasar itu ialah Agama
Islam. Dalam hubungan ini marilah kita renungkan kembali betapa
kuatnja daja penarik Komando ,,Allahu Akbar". Komando ,,Allahu
Akbar" dikala revolusi adalah pembakar semangat pemuda dan Rakjat Indonesia untuk menghadapi segala kemungkinan jang datangnja
dari musuh kemerdekaan. Komando ,,Allahu Akbar" adalah Komando
Islam. Karena djiwa Bangsa Indonesia itu Isla,m pada umumnja, maka
Komando ,,Allahu Akbar" mempunjai kekuatan dan kekeramatan
jang luar biasa, sehingga mendapat sambutan jang wadjar dalam
bentuk rasa wadjib berdjuang mempertahankan tanah-air kita dari
patrioten pe,muda dan rakjat Indonesia.
Selain daripada itu, djangan pula dilupakan keputusan Kongres
Umat Islam pada tahun berkobarnja revolusi, bahwa hukumnia perang menghadapi pendjadjah Belanda dan pembontjeng-pembontjengnja adalah Fisab'ilillah jakni perang sabil, perang sutji.
Saudara Ketua, akibat dari keputusan ini tidak dapat dilupakan
oleh sedjarah jak'ni pernjataan perang sabil terhadap pendjadjah Belanda disaat Indonesia berrevolusi merupakan pengobaran api revolusi. Dengan begitu bisa ditarik kesimpulan bahwa perdjuangan Bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan daripada sedjarah perdjuangan
Umat Islam Indonesia kalau tidak hendak dikatakan dipelopori oleh
Umat Islam Indonesia.
Saudara Ketua, Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.) mengehendaki Dasar Islam sebagai Dasar Negara adalah untuk mendjamin kebahagiaan
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umat dan rakjat seluruhnja,,bukan untuk mentjari lawan dengan agama-agama lain atau paham dan ideologi lain. Menjatakan perieorangan, berumah-tangga dan berkaum, bersuku, bermasiarakat dan bernegar_a, b?ry bisa terdjamin kesempurnaannja apabila seluruhnja aiatur dan disusun menurut unsur-unsur Islam. sebab Islam jang itapat
menjelamalkan dunia ini. Dasar-dasar jang lain adalah merirpatian
dasar jang kabur tidak tegas dan tidak dapa,t mendjamin kebahagiaan
masjarakat.
Apabila orang masih ragu-ragu tentang kebenaran Islam, maka
semua d.asar jang dipakainja untuk mengatur negara akan merupakan keragu-raguan djuga. Orang akan mentjampur-adukkan antara
paham kebendaan dengan paham ke-Tuhanan, walaupun mereka masih-mem_pertigfl Tuhan. Tak usah dikatakan kalau sama sekali orang
melepaskan diri dari Tuhan.
Beberapa tjontoh dapat kita sebutkan: Amerika adalah negara
jang terkenal sekarang ini sehagai negara jang mempelopori Hakhak:Asasi Manusia, Regara ka'mpiun demokrasi jang terkenal. Anti
pendj{jahan dan pembawa peradaban bag bangsa-bangsa jang terkebelakang.

Akan tetapi begitu menterengnja demokrasi Amerika itu, sampai kini disana masih berlaku hukum perbedaan kemanusiaan antara
kulit putih dan kulit hitam. Bangsa Negro jang mendjadi bangsa asli
Amerika belum sederadjat kedudukannja dengan bangsa Amerika
jqng berkulit putih. Mereka jang berkulit hitam itu masih dianggap
hina dan disisihkan dalam masjarakat.
Saudara Ketua, dalam Islam tidak ada perbedaan kulit maupun
warna itu. Menurut Islam manusia itu adalah sama menurut pandarrgan Allah, perbedaannja adalah dalam taqwanja.
Nabi Besar Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
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,,Tidak ada ke,leb'ihan ,bagi bangsa Arab atas bangsa Adjam
lain Arab) ketjuati dengan baktinja kepada Tuhan."
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Sabda Nabi pula:
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Artlnja: ,,Tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah dan
tiada kelebihan bagi orang berkulit hitam, ketJuaf dengan baktinja

e+ +:sJ\

X

kepada Tuhan."
sairdara Ketua, didalam masdjid kita dapat melihat be,tapa hebatnja_ kesatuan kemanusjaan rnenurut adjaran Islam, barangsiapa
j_ang datang_-lebih dahulu'ia berhak duduk "dibaris atau sar
lan"g tei
sekalipun
orang
itu
dipandang
rendah
oleh
masjarak-at.
lsena-49p?n,
likni-? siapapun jllns datalg terbetakang ia harus dudrik dibetakang
sekalipun radja, Kepala Negara atau pembesar-pembesar negara.
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Sungguhpun demikian toch tidak ada perasaan djengket dan kehati, karena sama-sama mendjalankan perintah Allah. Demikian
dalam Ibadah dan demikian pula dalam pergaulan hidup.
Saudara Ketua, dalam berbagai golongan Agama jang hidup dalam Negara jang berdasar Islam tidak diperbedakan hak dan kewadjibannja terhadap Negara dengan pemeluk Agama Islam sendiri. Maka
tidak ada alasan untuk golongan Kristen nanti apabila Negara kita

tjil

berdasar Islam.
Dalam hubungan ini tarich atau sediarah telah menundjukkan,
jaitu pada suatu ketika setelah Nabi berhidjrah (pindah), datang dele.gasi Nadjran jang terdiri dari enam puluh orang Kristen Nadjran.
Mereka itu datang kepada Nabi Muhammad untuk memperdebatkan
tentang Nabi Isa 'alaihissalam.
Perutusan itu diterima oleh Nabi di Mas'djid Nabawi. Setelah
waktu Ashar mereka itu lalu sembahjang menurut tjara dan upatjaranja. Maka orang banjak dari kaum Muslimin jang mengetahui kedjadian ini hendak mentjegah mereka b,eribadah ditempat itu. karena
berarti melahirkan agamanja. Maka Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam bersabda, biarlah mereka bersembahjang disini untuk
kebebasan mereka. Maka sembahjanglah enam puluh tamu Kristen
tersebut sampai selesai dengan tidak ada gangguan dan rintangan
dari pihak Muslimin.
Saudara Ketua, negara jang berdasar Islam adalah bukan Negara Theokiasi tetapi Negara Demokrasi.
Pegrgertian tersebut berbeda dengan paham dan pengertian
Theokraqi didjaman tengah. Theokrasi adalah negara ke-Tuhanan menurut paham Katholiek. Kekuasaan berada ditangan Sri Paus. Rakjat
tidak dibenarkan memeluk agama selain Katholiek. Karena itu timbul
aliran Protestan jang menuntut dipisahkan kekuasaan antara agama
dan negara. Islam tidak membenarkan paham ini. Didalam Negara
jang beidasarkan Islam orang tidak dipaksa mesti memeluk Agama
Islam semuanja. Agama-agama lain dibiarkan dengan merdeka. Pemeluk Agama lain mendapat perlindungan sebagaimana perlindungan
jang diberikan pada hak-hak Muslimin.
Saudara Ketua, menurut paham Kristen, Agama dan Negara harus pisah. Negara harus dikuasai oleh radja dan Agama adalah kom'
petensi geredja. Agama Islam tidak demikian halnja, Negara adalah
sebahagian dari Agama. Assijasah djuz'un minaddin.
Dalam hubungan ini Allah Subhanahu wa Ta 'ala telah berfirman:
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Artinja: ,,Tuntut/pergunakan pemberian Tuhan itu untuk kepentingan achirat, tetapi djanganlah kamu lupa akan nasib bahagianmu
dari pada urusan dunia. Dan berbuat kebadjikanlah kamu sebagai.
mana Allah telah berb,uat kebadjikan kepadamu. Dan djangan berbuat
kerusakan kamu diatas bumi, karena sesungguhnja Allah tidak menjukai orang jang berbuat kerusakan diatas bumi."
Nabi Besar Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
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,,Bukan sebaik-baik kamu barangsiapa jang meninggalkan dunianja
untuk kepentingan achiratnja dan bukan sebaik-baik kamu barangsiapa jang meninggalkan achiratnja untuk dunianja, sehingga kedua-duanja bisa kena. Dan djanganlah kamu sekalian mendjadi beban pada manflsia".
Disinilah sesungguhnja keluasan dan kelengkapan dasar'Islam
itu. Akan tetapi sajang alam pikiran kaum Barat itu rupanja masih ada
jang keliru pandangannja te,rhadap Islam itu, masih ada pengaruhnja
terhadap para tjerdik pandai diantara bangsa kita, sehingga paham
Agama harus dipisahkan dengan negara itu digebjah=ujah, dipukul
ratakan terhadap semua Agama, sehingga dalam memandang Islam
itu menggunakan katiamata hitamnja. Dus Islam dipandang hanja
sebagai kepertja'iaan belaka, padahal Islam adalah djauh lebih luas
daripada itu. Islam adalah djuga ideologi dan filsafat hidup jang
mempunjai sumber tertentu dan djelas.
Garis tuntunannia djelas terbentang dalam Al Qur,an dan Al
Hadits, Idjma'dan Qijas Shahih.
Maka kalau ada pihak jang mengatakan Islam tidak ada hubungannja dengan soal kenegaraan dan kemasjarakatan, ini adalah be'rarti
pihak tersebut kurang mempeladjari adjaran Islam jang sesungguhnja progresif dan dina,mis itu atau rnungkin karena tidak adanja
kata; ,,walfulitiku atau wal ekonomiju didalam Kitab Sutji AI Qur'anul Karim atau dalam Hadits dan Al-Aqwalul Ularma' Almu'tab,arin."
Padahal semua urusan duniawi sampai mengenai semua kedjadian sedjak Nabi-nabi dahulu disebutkan dalam Kitab Sutji Al-Qur,an,
baik mengenai urusan kenegaraannja, maupun mengenai urusan kemasjarakatannja, dimana tegas dengan kesimpulannja bahwa umsan
kenegaraan dan kemasiarakatan umat djaman dahulu mendjadi katjau balau dan hantjur lebur karena tidak didasarkan kepada adjaran
Ag,ama jang dibawa oleh para Nabi, sekalipun kekuasaan jang tioat<
didasari adjaran Agama Tuhan itu dilengkapi dengan inteligencinja
dan hukum mutlaknja jang tidak membolehkan adanja orang pendu252

duk dari warganja mempunjai anak laki-laki, karena takut kalau kekuasaan itu bisa hilang karenanja seperti pada djaman Fir'aun dimana dalam masjarakat Fir'aunijah itu berlaku Undang-undang:
,,Barang siapa jang mempunjai anak laki harus dise,rahkan kepada
penguasa untuk dibunuh". Hal ini djelas disebutkan dalam 41-Qur'anulkarim:
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Saudara Ketua, sebagaimana kami kemukakan diatas bahwa
dalam Al-Qur'an, Hadits Nabi dan Aqwalul Ulama' jang mu'tabar
tidak terdapat kata-kata politik, sehingga ha1 inilah jang menjebabkan adanja kemungkinan para tjerdik pandai keliru pandangannja
terhadap Islam, karena pengaruh tjara berpikir seluridupan Barat.
Akan tetapi Saudara Ketua, sesungguhnja bagi orang mau memperhatikan kata jang berlaku dan telah lazim dipergunakan dan mendjadi istilah militer, kiranja dalam waktu serta-merta akan mengakui bahwa Islam itu tidak hanja berisikan unsur-unsur kehidupan
kepolitikan, tetapi djuga penuh dengan unsur kehidupan jang bersangkut dengan soal ketentaraan dan pertahanan.
Kata'kata jang lazLm dan mendjadi istilah kemiliteran itu ialah
kata ,,Siasat perang siasat perdjuangan" jang bermakna taktik dan
muslihat perang dan taktik serta muslihat perdjuangan.
Bukankah kata-kata ini telah populer dikalangan kita sekalian?
Saudara Ketua, memang kata ,,politik" tidak terdapat dai^a-m
pedoman hidup Umat Islam, Al-Qur'an, Wassunnah, Waaqwalul Ulama' jang mu'tabarin, sebab bahasa ,,politik" itu memang dari bahasa
Junani jang berasal dari kata ,,polis" jang berarti pe,me,rintah kota
(stadstadt).

Kata ,,politik" mendjadi umum sampai mentjapai tingkatan
resmi dipergunakan orang itu semendjak philosof Plato (tahun 427347 Masehi).

Tetapi disamping itu ada satu bahasa jang bertahan tidak mau
menjerah kalah dengan bahasa politik dimana bahasa itu tidak kurang arti dan maknanja dengan bahasa potitik. Kata itu ialah ,,Siasah" jang berarti politik atau sesuatu jang bersangkutan dengan
soal kehidupan ketata-negaraan dan pemerintahan. Kata ,,politik"
ini pada hakekatnja baru populer ditanah air kita sedjak timbulnja
pergerakan ditanah air, sedang kata-kata ,,Siasah" dan ,,siasat" itu
lebih lama populer ditanah air kita, ialah sedjak djaman ke-Walian
(Wali sembilan...) sampai kepada radja-radja Melaju, Riau, Deli-Serdang, Langkat, Tidore, Ternate dan lain-lain jang tersebar diseluruh
tanah air kita.
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saudara Ketua, djelaslah bahwa paham Islam atau Islamisme
djuga berbeda dengan paham dan aliran daripada Negara-negara demokrasi Barat jang sekarang. Negara-negara demokrasi Barat berpendirian seperti pendiriannja kaum Kristen jaitu agama dan negara
harus dipisah. Karena itu negara semata,mata diurus, sarna oleh manusia, sedangkan Tuhan hanja mengurus Agama. Djadi negara terlepas
sekali dari kekuasaan Tuhan.
Negara Eropah Barat adalah Negara-negara dibawah penganih
Kristen dimana mempunjai pendirian bahwa agama itu semata-mata
urusan achirat, sedangkan negara adalah urusan dunia.
saudara Ketua, Islam memandang bahwa negara itu termasuk
urusan dunia dan achirat. Barangsiapa jang bekerdja .menurut petundjuk agama mereka itu, pada hakekatnja adalah beribadat kepada
Tuhan jang kelak akan diberi pahala jang setimpal dengan amal perbuatannja.
Saudara Ketua, djuga paham Islam atau Islamisme berbeda dengan paham Komunisme, bahkan bertentangan, karena adjaran Ko.
munisme anti Tuhan dan anti Agama. Adjaran Komunisme menilai
segala sesuatu itu hanja dari sudut his,toris materialisme belaka.
Kalau negara Barat ryasih mengakui Tuhan dan Agama dan memandangnja sebagai kemestian hidup tiap-tiap manusia didunia, maka
negara Komunis menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Tuhan menurut adjaran Komunis adalah bikinan manusia semata-mata.
Menurut adjaran Komunis negara harus djauh dari ke-Tuhanan
dan keagamaan. Masjarakat dan Negara tidak bisa diatur oleh Agama
dan Tuhan, jang mereka pertjajai hanja adjaran Lenin dan Stalin.
Menurut Komunisme, Qur'an, Bijbel, Indjil dan Hadits sama sekali
adalah bohong.
Dengan keterangan ini djelas betapa litjik siasat golongan Komunis dalam Konstituante ini jang berpolitik jachannu atau politik
pura-pura men'dukung Pantja Si,la pada*ral hakekat adjarannja adalah
anti Tuhan dus anti Dasar ke-Tuhanan dari Pantja sila Undangundang Dasar Sementara.
Dalam hubungan ini kiranja golongan pantja sila tidak seharusnja pura-pffa tidak tahu hanja sekedar untuk mendapa.tkan dukung31 lans me-nggambarkqr kegagahan sementara, sebab kita menjusun
J{nda1g-uo{aog Dasar Negara itu tidak untuk sementara djaman- kita.ritq- ini 9adj1, rnelainkan adalah djusteru untuk masa se'i<arang dan
berikutnja atau _dengal kata lain -djusteru untuk kepentingari' t<ita
bersa,ma dan anak tjutju lcita jang akan datang.
Saudara Ketua, melgenai kekuasaan Negara jang dilakukan oleh
manusia, Islam memandang itu adalah kewadlinan sutji jang harus
dilaksanakan oleh rakjatnja selaku amanat dari tulan. l,manat
ialah la1ang jang dipertjajakan. Rakjat suatu negara diberi amanat
oleh ruhan untuk mendjaganja. Berdosa dan teikutuklah manusia
jang tidak mendjalankan amanat ruhan. pelaksanaan amanat ini haruslah dilaksanakan menurut batas-batas hukum jang ditentukan
dalam Al-Qur'an dan Hadits serta ldjma, dan eijas.254

Mereka jang memegang kekuasaan haruslah senantiasa melakukan musjqwqrarr_$qlam tiaptlap tindakannja untuk kebahagiaan rakjat seluruhnja. MS" teranglatr melakukan kekerasan dalim pemerintahan
-ataup-un kuasa sendiri dengan mengkesampingkan musja.
warah tidak
dibenarkan.
Saudara Ketua, musjawarah jang termaksud itu pada djaman
sekarang ini diartikan demokrasi. Bentuk demokrasi Islam berbeda
walaupun tidak seluruhnja dengan bentuk demokrasi jang-populer di
Barat dan di Timur.
saudara Ketua, dalam hal demokrasi jang dikehendaki Islam
kawan sefraksi saja K.H. Achmad zuni telah memberikan gambaran
dan pendjelasan_sgtjara ditafsil sehingga tidak perlu.kami ulangi lagi.
Demokrasi Islam tidak semuanja sedjalan-dengan bentuk demokrasi Barat dan Timur.
saudara Ketua, sebagai kesimpulan Fraksi Nahdlatul ulama
0{.u1. hanja .meng-eFgnda_ki Dasar N-egara jang kuat sentosa mendjaqln- kebahagiaan hid_up lahir bathin Bangsa lndonesia tanpa ketjualinja apapun djuga kejakinan dan agamania. Dasar itu ialih Islair!
Wassalam.

Ketua: saja persilakan sekarang saudara prof. s.M. Abidin.

Prof. s.M. Abidin: saudara Ketua, mengingat Dasar-dasar Negara jang bahan-bahannja telah dirundingkan setjara mendalam dalam
raPl! Panitia-P,ersiapan Konstitusi, kita-telah notetr bergembira bahwa Panitia tela[ sampai kepadal kesimpulan akan memifih satu diantara tiga dasar, jaitul
1. Sosial-Ekonomi, 2. Islam, B. pantja Sila.
Pertarna-tarna paiklah saja kemukakan bahwa partai kami jaitu
Buruh, memilih dasar sosial-Ekonomi. Har ini saja kemut<it<an
lgtlri
lebih-dulu ?gar Saudara-saudara Anggota Konstituante jang terhormat dapat dengan saksama mengikuti djalan pikiran t<ami. ..ltlg \gd_q" kami niltakan rasa simpati dan hormat kepada pihak
Partai. Madjelis. sjuro ]-Vluslimln Indonesia (Masjumi), jang d6ngan
terus,terang setjara analitis-deduktif, seperti jang diuraikan oleh Ketua Umumlja Saudara Moh. Natsir, mengemukakan pendirian mereka
meng,enai Dasar-dasar Negara, dan apa sebab maka mereka sarnpai
kepadl Dasar Islam. D9nga1 demikian tahulah kami kebahagian apa
nanti. iq+g akan_dapat kami nikmati atau nasib apa jang akin kami
alami didalam Negara Republik Indonesia, sekiranja nanti partai

lfiadjelis- Qjuro_. Muslimin Indonesia (Masjumi) mendapat kekuasaan
mutlak dalam Negara Republik Indonesia itu.
tidak dapat menekan rasa ketjewa kami ter- Jang ketiga, kami
jang tidak mengemukakan diforum Konstihadap
besar,
{u1 nartai
fuant-e ini tr'{ljuan mereka terachir mengenai Dasar Negara jang
mereka inginkan.
Bukanlah disini tempatnja disidang Konstituante ini untuk mengemukakan kebaikan tudjuan partai masing-masing, sehingga djek{nia tagi -p?rtai-partai lain dalam hal aFa mer6ka beri6suaian
paham dan dalam hal apa mereka berbeda fendapat. Dan djelasnja

-
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pula bagi rakjat diseluruh kepulauan Indonesia, jang sekarang dengan saksama mengikuti sidang.sidang Konstituante ini, kebahagian
apa atau nasib apa jang akan mereka alami kemudian hari, andaikata salah satu dari partai-partai tersebut mendapat kekuasaan mutlak dalam Negara Republik Indonesia.
saudara Ketua, mengemukakan pendirian partai setjara terus
terang, setjara dialektis-analisrtis, :bagaimana maka orang sampai kepada suatu kesimpulan mengenai Dasar Negara, mengenai sistim
pemerintahan, sistim Sosial dan Ekonomi jang orang inginkan, arnatlah mendjelaskan kedudukan partai itu dalam masjarakat Indonesia
kita ini. Mengemukakan setjara terus terang itu amat menguntungkan,
tetapi memang mengandung risiko pula.
Bidang-bidang persamaan jang ada antara partai-partai akan memudahkan kerdjasama dan akan memudahkan membuka djatan kompromi. Pertentangan-pertentangan jang amat tadjam tidak akan membuka djalan untuk kerdjasama.
Akan tetapi Saudara Ketua, bukankah maksud kita berkumpul
diruangan gedung Konstituante ini untuk bermusjawarah agar rnendapat persesuaian? Kalau perlu, pihak-pihak jang bertentangan harus
mengurangi tadjam pertentangan-pertentangan mereka, sehingga kita
betul-betul mendapat Undang-undang Dasar jang didukung oleh masjarakat jang harmonis. Djanganlah hendaknja kita mendapat suatu
masjarakat jang ada golongan-golongan didalamnja jang mempunjai
tudjuan-tudjuan tersembunji.
Saudara Ke,tua, Saudara Mr Kasman te'lah mensinjalir adanja
suatu golongan jang memperdjuangkan Pantja Sila sebagai Dasar
Negara, padahal telah dari bermula dan tentu-tentu golongan itu tidak
akan me'ntaati salah satu sila daripada Pantja sila itu. Beliau menamakan tindakan jang demikian itu tidak djudjur dan memang :demikianlah keadaannja. Dengan demikian Anggota-anggota partai jang
demikian itu dididik berbuat tidak djudjur dan golongan orang-orang
jang demikian itu bersedia mendjandjikan dimulut apa sadja untuk
mentjapai tudjuan-tudjuannja jang tersembunji. Anggota-anggota
partai jang demikian itu terutama para pemimpinnja selalu berada
dalam kegelisahan, dalam gewetenstrijd, karena selalu terpaksa dalam rapat-rapat mengeluarkan utjapan jang bertentangan dengan
pengetahuan hati ketjilnja. Sebab djika dia tidak berbuat demiki-an,
maka kawan-kawannja akan menjingkirkan dia dari pimpinan. Pemimpin jang se:lali,telah tersingkir, selama hidupnja tidak akan muntjul
kembali. Ini pula menambah kegelisahan.
,Se,benarnja Saudara Ketua,.kami ingin mendengar dari para
pembela Pantja sila uraian jang lebih luas jang agak diperintji mengenai Pantia Sila. Sampai sekarang jang banjak terdengar dari-pihak
para pembela Pantja sila uraian kekurangan-kekurangan agama Islam _sebagai Dasar Neg_ara dan kekurangan-kekurangan dari banjak
Pemimpin-pe-mimpin Islam dari dahulu sampai sekarang. Mengenai
Pantja Sila hanja dikemukakan sifat universilnja dan sifat komprommJa.

saudara Ketua, kalau tjara jang demikian itu dipakai untuk menolak dasar Islam, maka untuk menolak dasar Pantja sila'tidak usah
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djauh-djauh kita mentjari tjontoh. Kalau Negara-negaf,a Islam barulah menemui kemundurannja setelah berdiri berabad-abad dan telah
melalui djaman gemilangnja, maka dasar Pantja Sila telah menemui
kegagalannja selagi para pentjiptanja masih hidup dan masih mendjalankan kekuasaan penuh. Bukankah negara Pantja Sila jang namanja kesatuan sekarang ini, oleh karena wanbeleid dari setengah
pemimpin jang duduk dalam satu atau beberapa pemerintahan, dalam
prakteknja sekarang sudah mendjadi negara federal dan tidak mela-

lui Undang-undang

Dasar?

Saja katakan tadi federal namun keadaan jang sesungguhnja
sudah lebih djauh dari federal. Dalam Negara Federal kekuasaan pemerintah Pusat diakui dan didjalankan oleh negara-negara bahagian,
sedang dalam negara Republik Indonesia jang berdasarkan Pantja
Siia sekarang ini banjak dari kekuasaan-kekuasaan Pusat tldak diakui
oleh daerah. Didalam negara federal perdagangan dengan luar, negeri semata-mata dilakukan oleh Pusat, sedang dalam Negara Republik Kesatuan Indonesia jang bendasa'rkan Pantja Sila sekarang ini,
beberapa daerah melakukan perdagangan dengan luar negeri menurut
kehendak mereka sendiri jang bertentangan dengan peraturan'pera'
turan Pusat. Pemerintah sipil telah sedemikian katjaunja sehingga
orang tidak tahu lagi siapa jang berhak membuat peraturan-peraturan
perekonomian dan siapa jang berhak melakukan pengangkatan'
pengangkatan penting didaerah. Dilapangan ketentaraan orang tidak
tahu lagi siapa jang lawan dan siapa jang kawan, sedang para pentjipta Pantja Sila.jang dianggap oleh umum dapat mengusahakan
penjelesaian, tidak memperlihatkan tanda-tanda bertindak sungguhsungguh kearah itu. Moral setengah pemimpin telah sedemikian merosotnja, isehingga kegagalan-kegagalan dilapangan kebidjaksanaan
tidak dianggap lagi sebagai alasan untuk meletakkan djabatan untuk
menjerahkan kepada orang jang mungkin lebih berhasil dalam usahanja. Sebenarnja sebagian Negara Kesatuan kita sudah menemui
kegagalan dan sudah berpetjah belah" Hanjalah keinginan jang kuat
untuk bersatu, itulah sadja iang masih mengikat kita.
Saja ulangi sekali lagi utjapan saja diatas tadi Saudara Ketua,
jang kami ingin dengar dari pihak para pembel-a -Pantjl Sila ialah
inenondjolkan kaidah-kaidah atau norma-norma didalam Pantja Sila
jang dapat membawa masjarakat dan rakiat_kearah keb_qlagigan dan
icemakmuran. Dari pihak Gerakan Pernbela Pantja Sila (G.P.P.S.)
sendiri, jaitu jang terhormat Saudara Asmara Hadi, kami meldengar
norma-norma itu. Jang pandjang lebar dikemukakan oleh Saudara
jang terhormat itu, ialah bahwa norma-norma ja_ng, baik jglg ada didalam Islam itu bukanlah tjiptaan Islam sendiri melainkan telah
berumur lebih tua dari agama Islam.
Saudara Ketua, saja berpendapat bahwa menondjolkan jang demikian itu hanjalah berakibat memperkuat argumentasi golongan
Islam sadja. Dari mana Pantja Sila mengambil kekuatan untuk mempertahanlian norna-normanja, kalau tidak dari norma-norma jang
felah ada sebelum lahirnja Pantja Sila?
Dengan uraian jang singkat itu sebagai pendahuluan Saudara
Ketua, sampailah saja sekarang kepada uraian apa sebab partai kami,
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jaitu Partai Buruh, sampai kepada keinginan mengambil dasar SosialEkonomi sebagai Dasar Negara. Kata sosial dalam rangkaian soSial-Ekonomi itu patut
lebih oulu mendapat pendjelasan. Idee Sosial
jang terkandung -dalam kata-kata Sosial-Ekonbmi itu ialah t<umputan
dari segala jang baik-baik jang pernah dikarang dan atau diperdjuangkan oleh para pedjuang sosialisme dengan meninggalkan ideeidee jang tidak tjotjok untuk masjarakat dan rakjat Indonesia. trdee

Sosial jang telah merupakan satu kebulatan dan jang bersumber pada
idee-idee sosialisme jang pernah dikarang oleh misalnja: Saint-simon,
Owen, Proudhon, Fichte, Lasalle, Marx, Engels dan lain-lain.
Idee itulah jang dimaksud dalam kata-kata dasar Sosial-Ekonomi. Maka teranglah disini bahwa orang tidak dapat mengatakan.
seperti jang pernah diutjapkan oleh Saudara jang tdrhormat-Asmara
Hadi: Idee sosialisme jang mana jang akan diambil dari sebegitu
banjak pengarang? Pertanjaan itu saja djawab: Samalah halnja dengan norma-norma jang ada didalam Islam, jang bersumber kepada
segala jang baik-baik jang pernah dimiliki oleh agama-agama sebe-

lum agama Islam. Samalah halnja dengan norma-norma jang

ada

dalam Pantja Sila jang bersumber kepada norma-norma jang sudah
ada sebelum lahirnja Pantja Sila.
Untuk dapat mengikuti uraian saja lebih teratur, maka baiklah
kita selidiki lebih dulu apa jang disebut negara dan apa tudjuan
orang membe,ntuk negara. Didjaman purb,aka,la, seb,elum ada negara,
para nenek-mojang kita jang hidup baru hanja dari berburu, hidup
tersebar berkeluarga-keluarga, artinja jang hidup berkumpul hanja
merupakan keluarga, jaitu: bapak, ibu dan-anak atau anak-anak jang
belum kawin. Anak jang sudah kawin memisahkan diri dan membentuk keluarga baru. Dengan demikian jang baru hanjalah keluarga
dan belum ada negara. Perkelahian-perkelahian dan pembunuhanpembunuhan jang bersumber kepada perebutan binatang perburuan
dan perebutan daerah perburuan adalah kedjadian-kedjadian jang
berlaku sehari-hari. siapa jang lebih kuat dan jang bersendjata jang
lebih baik dan jang dapat menewaskan lawan dengan dialan apapun,
dialah jang menang dan ianq demikian itu adalah adil. Demikianlah norma keadilan dimasa itu.
Achirnja ada keluarga-keluarga jang membentuk persekutuan
dqn hidup bersama, entah untuk mendapat hasil perburuan jang

lebih banjak, entah untuk melindungi diri dari serangan-serangan
binatang !u?r atau f<eluarga-keluarga lain. sudah barang tentu persekutuan beberapa keluarga itu menjusun norma-normar entah dilap?ng !as!l pembagian perburuan, entah dilapang perkawinan, jang
ditaati oleh mereka. Maka dengan demikian terbentuklah siratu
organisasi jang mempunjai peraturan-peraturan dan mempunjai da-

erah tempat peraturan-peraturan itu berlaku, jang demikian itu
adalah suatu negara dalam bentuk primitifnja. Djelaslah bahwa

pembentukan negara primitif itu terutama bersumber kepada kehendak untuk mendapat redjeki jang lebih atau kemakrnuian jang
lebih baik.
Kalau kita mempeladjari pembentukan-pembentukan negara sepandjang sedjarah, maka selalu terlihat sebagai motif jang teruta258

ma adalah motif-motif kemakmuran dan hanja satu dua rnemakai
motif agama. Pemberontakan-pemberontakan "terhaaap pe"o:rojaii

sedjarah bermotifkan ierutama perbaikan kemitmutatr. Dan
-seturuf
bukankah pemberontakan rakjat Indolnesia terhaoip
p."ai"[:"r,
Belanda bermotifkan terutama kemakmuran djuga? I r- ---Motif kebangsaan hanja dipakai untuk- mempersatukan diri
qntyk. mendapat kekuatan dalarn
memperdjuangkah t.*it *ur"r,
dari t?Tg.rn pendjadjah. setelah mendapat kemenangan, maka karena tidak ada aturan-aturan jang tglrp dan tentu-tdntri *."i.nri
pemb-agian redjeki j31g- adil,
_ina[a timbullah perpetjahan. Dengan
demikian, maka ternjatala! bahwa
motif kebangiarh slaoja iiaar. fiu:
kup kuat untuk pembentukan negara, jang me--ngikat kiii meno:ioi
satu.

Demikianlah motif kemakmuran itu adalah suatu pendorong
terutama' sekali baik dalam p-embentukkan negarar
-uufnn dalarfi
tindakan-tindakan _ p_emberontakan terhadap pdno;ia;ah,'
begiiupon
-:
djuga dalam penghidupan sehari-hari.
Tindakan-tindakan- jqng diika- dililr{_sepintas lalu, berupa tin_
dql.?n tebangsaan pada hakekatnja adalah motif kemat<muidn. Demikianlah misalnja tindakan penlgentjetan bangsa Negro ai emerikat Serikat dan_ nenggent'ietah nangsd*angsa b"erkulit"n.rprn" Oi
Afrika Selatan dilihat sepiltas lalu adata[ seakan-akan tinOrt
bersumber kebangsaan, pada hakekatnja bukanlah demikian. Tin"n
dakan penggentjetan itu sebenarnja dilakukan untuk memetitrara
kemakmuran bagi g_olongan sendiri dan menghindarkan sainga;

dari golongat jang digentjet itu. Tindakan Hiller memudja--utla
Febangsaan Djerman .jang murni adalah bersumber kepada modif
kemakmuran jang ingin menjingkirkal bangsa Jahudi din bangsabangsa lain dilapang perekonomian. Dan achirnja kedjadian-k.Aj;dian.penting dalam-masjarakat jang manapun, d;uga datam masjarakat Indonesia, adalah terutama lersumber' piai motif kemak-

rnuran. Ambillah misalni a perundingan-perunding-an pada pembentukkabinet, pengangkatan-pengangl<atan dalam kedudukan-kedudukan.penting,_ sebat-sebabnja qelengatr orang pusat terlalai melajani
kepenting?n- daerah, sebab-sebabnja beberapa daerah tidak mentaati Pusat, itu semua bersumber pada motif i<emakmuran.
Maka karena itu saudara Ketua, kami dari partai Buruh menginginkan. sjarat-sjarat kemakmuran untuk seluiuh rir.jrirrrt :ifig
harus diutamakan dan untuk itu Negara Reorrblik Indonesia hiruf
berdasarkan idee sosialisme atau idee sosiat-Ekonomi.
suatu pemerintah dianggap berhasil dalam melakukan kebifjaksana3n-nja {jika pemerintahltu berhasil membawa rakjat banjak
ketingkat l<emakmuran- jang- le.lih tinggi. pemerintah itu, dianggap
dia tidak berhasil mempertahankan TindFglgmyi kg8agalan kalaujang
kat-tingkat kemakmuran
telah ada dan kemelaratan ditamba'h
pula dengan kekatjauan dilapangan pemerintahan.
Demikianlah norma-norlna jang dianut oleh idee sosialisme dan
Ingin kami mendengar
apakah
fnq.dianut 4jugr oleh partai. Buruh.
"apat<in
jgtg
sila
djuga
menganut
idee
demikian
itu
dan
rs-Pantjl
lam
djuga menganut idee jang demikian itu?

E"l

_
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saudara Ketua, Partai Buruh mendasarkan kemakmuran selurutt rakjat itu kepada hasil-hasil jang ditjapai oleh rakjat pekerdja

dilapang produksi barang-barang dan djasa-djasa, penjebaran hasilkepada seluruh rakjat menurut sistim jans memung!r$it prodtrlsi
kinkan pembagian redjeki jang lebih merata. Itulah sebabnja kami
rygin mendasarkan Negara Republik Indonesia itu kepada dasar

Sosial-Ekonomi.

Marilah kita tindjau kembali setjara tenang ketiga Dasar Negara jang se'dang dibitjarakan itu, djika satu-persatu dipakai sebagai
Dasar Ne_gara Republik Indonesia, bahwa Negara Republik Indonesia
jang be_rdasarkan Pantja sila, althans seperti Pantja sila jang sekaTang ini, telah menemui kegagalan, adalah suatu fakta, suatu-kenjataan. Bahwa kegagalan itu disebabkan wanbeleid atau kebidjakianaan- jltrg salah dari beberapa Kabinet Pantja sila tidak dapat di
sangkal lagi. Pemberian-pemberian kredit istimewa, sedang daerahdaerah memekik-mekik minta uang untuk pembangunan ; pemberianpemberian lisensi jang tidak wadjar jang tidak dapat dilaksanakan
olgh jalg mendapat lisensi sehingga menimbulkan kekatjauan, mi.
salnja d-ilapang bahan makanan, pengangkatan-pengangkatan penting
j1ng tfdqk djadi-djadi sehingga menjebabkan berbagai urusan pen.
terlantar, tanda-tanda perlindungan terhadap perbuatan-perting
buatan jang dapat digolongkan kedalam istilah korupsi, kese'mua- itu
memberi djalan kepada orang-orang didaerah untuli tidak mentaati
Pusat atau setengah orang-orang jang berkuasa di pusat. Dalam
rangka_ norma-norma Pantja Sila tindakan-tindakan wanbeleid jang
saja_sebutkan diatas ltu rupa-rupanja dapat dibenarkan, karena para
pendukung Pantja sila mempertahankan terus berdirinja Kabinetkabinet_jang demikian ilu. Djika Pantja Sila dipertahankan sebagai
Dasar Negara, maka tindakan-tindakan jang saja-sebutkan wanbeleid
itu tidak akan berachir dan besarlah bahajanja negara kesatuan kita
ini akan petjah-belah, hantjur berantakan.
Marilah kita tindjau sekarang kalau negara Republik Indonesia
berdasarkan Islam. Misalkanlah sekarang mulai Proklamasi tahun
1945 Negara Republik Indonesia berdasarkan Islam.
Andaikata terdjadi pula tindakan-tindakan jang saja sebutkan
wanb_eleid seperti diatas itu, maka pasti daerah-daeiah akan mengambil tindakan-tindakan, seperti jang telah terdjadi pula, jaitu tidak
mentaati Pusat, sungguhpun negara berdasart<ah tslam.- Pelsoalannja ialah: A_pakah wanbeleid seperti itu akan terdjadi
pula dalam Negara Islam?
DqTi pihak golongan Islam tentu akan berkata: Dalam Negara
Islam tindakan-tindakan wanbeleid seperti itu tidak akan terdS-adi.
saudara Ketua, djawab jang demikian itu tidak mejakinkan
s.aja..Apalqh tidak..drp?t dillag- ajat-ajar eur'an dan Hadits jang
dapat meloloskan tindakan-tindakan wanbeleid itu dalam rangki
norma_-norma Islam_? _Djika_ tidak, mengapa ada partai-partai Islam
duduk terus dalam Kabinet jang-dbmikian itu, s6dang partai
itlg
Islam lain telah pe.ningsflkannia pertanjaan ini saja harip men-?
dapat djawaban dari pihak pendukung
dasar Islam jing kompeten.
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Sekarang tallu negara berdasarkan idee Sosial-Ekonomi. Djika
Negara Republik Indonesia semendjak tahun 1945 berdasarkan idee
Sosial-Ekonorni dan tindakan-tindakan wanbeleid seperti terse,but diatas itu terdjadi pula di Pusat, mala pasti daerah-daerah bertindak
seperti jang telah terdjadi pula jaitu tidak mentaati pusat.
Persoalannja sekarang ialah, apakah tindakan-tindakan wanbeleid itu dapat terdiadi dalam rangka norma-norma idee sosialis atau
idee Sosial-Ekonomi?
Kami mempunjai kejakinan tidak mungkin karena jang paling
utama diatur setjara terperintji dalam masjarakat jang berdasarkan
sosial-Ekonomi ibtatr peiaturah-peraturan t"entang bto"nomi dan keualgan. Peraturan-peraturan jang membukakan kemungkinan tertjapainja kemakmuran jang sebesar-besarnja dan merita diseluruh
rakjat. Pengaturan pembagian redjeki menurut idee sosialisme, itulah j_ang diutamakan. Bahwa agama Islam dan agama jang manapun
menduduki tempat jang sesuai dengan pentingnja agama-itu daiam
masiarakat sosialis adalah hal jang wadjar dan tidak usah diragukan.
Pikirkanlah sebentar, Pemerinlah-jrng *rna dalam t egata Re[ublih
Indon_esia ini jang penduduknja lebih dafi Bavo beragama lshm?
Jang berani membuat undang-undang atau peraturan-peraturan jang
bertentangan dengan norma-norrna Agama Islam? Dengan demitcian
norma-norma agama Islam tidak akan terdesak dan tidak akan berada
dibawah norma-norma sosialisme dalam Negara Republik Indonesia
jang berdasarkan idee Sosial-Ekonomi itu.
Djika saudara M. Natsir jang terhormat mengatakan bahwa
melompat dari dasar Islam kedasar Pantja sila berarti melompat
dari tempat jqng sudah kukuh kuat sendi:sendinja ketempat jang
masih belum diketahui kekuatan sendi-sendinja, jang demikian itu
dapat kami pahamkan. Tetapi djika golongan Islam bersedia menerima Sosialisme sebagai dasar, maka jang demikian itu berarti memelihara kekuatan sendi-sendi jang sudah kuat ,itu, agar djangan
djatuh berantakan ditengah djalan, seperti jang telah terdjadi dengan Pantja Sila.
Demikian pula idee kebangsaan tidak akan terdesak, malahan
harus kita pelihara baik-baik sebagai motif jang menjatukan kita
dalam satu negara.
Achirnja Saudara Ketua, suatu pernjataan. Dasar jang manapun jang akan dipilih Konstituante ini sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, kami dari Partai Buruh akan tunduk dan akan mehtaatinja. Kalaulah Islam jang akan mendjadi Dasar Negara, apa boleh
buat, tetapi djika beberapa sila jang akan mendjadi Dasar Negara,
maka kami ingin sila-silanja disempurnakan dan djumlah sitanja
dilengkapi. sila kedaulatan rakjat misalnja diganti dengan sila musjawarah, sedang sila gotong-rojong dan sila toleransi hendaklah ditambahkan. Kami ,pan{qqg _ penting sekali sifat gotong-rojong itu
dihidup-hidupkan dan didjalankan demikian djuga sifat-toleransi.
Dengan demikian maka buk4lah Pantja sita jang mendjadi
Dasar Negara, me'lainkan Sapta Sila. Sekianlah uraian kami.
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Ketua: saja persilakan jang terhormat saudara Binanga siregar.

siregar: saudara Ketua dan para Anggota Konstituante
.iang Biryoga
terhorrnat, kami'dari Fraksi Partai Ki'isten Indonesia (Parkindo)

mempunjai kejakinan bahwa dari tiga pendapat mengenai Dasar Negara, ,,Pantja sila" jalg sebaiknja didjadikan Dasir Negara demi
-dan
persatuan
Bangsa
Indonesia
terpeliharanj i Kesatuan
l_epentingan
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah tegas cair o;etas dipaparkan oleh teman sefraksi kami, saudara jang ferhormat bs w.J.
Rumambi dalam Pemandaqgan umum Babak pertama mengenai Dasar
pada Rapat Pleno Konstituante ini pada tanggal 1f Nopember
N^qg3ru
L957.

Dalam laporan Panitia Persiapan Konstitusi nomor l/p.K./rgd7
ke-III) j"ttg telah disampaikan kepada para Anggota, banjak
ditemukan pendapat-pendapat jang berbed-a-beda ataupun ;ang mungkin menimbulkan pertentangan-pertentangan jang samaie,t<ili ki6
tidak sukai. Tidak dapat disangkal bahwa disana sini ada djuga di
perdapat rumusan .pendapat-pendapat jang sama, jang diharapkan
akan_mendjadi pangtal persesuaian paham- mengenai Dasar Negara.
_saja ,tidak hendak mengemukakan pendapat dan pendirian, dipandang dari segi agama dan kepertjajaan. saja hanja akan mengutarakan pendapat berdasarkan pengalaman ditengah-tengah masjarlkat
umum dan berdasarkan pandangan hidup jang sedjak permakluman
kemerdekaan dipengaruhi kejakinan, bahwa kemerdekaan Bangsa Indonesia adalah sebenarnja atas kurnia Tuhan Jang Maha Esa dan
bukan karena kepintaran atau perdjuangan manusia semata-mata dan
samasekali bukan karena pe,rdjuangan segolongan dari Bangsa Indonesia sadja.
Kemerdekaan itu kita peroleh atas berkat dan rachmat ruhan
{?tS Maha Kuasa, jaitu Tuhan dari semua orang jang pertjaja dan
disamping itu berkat perdjuangan kita bersama dan beikat p-ersatuan
kita.
sebelum sajl lnglandjutkan pembitjaraan saja ini, inginrah saja
mengemukakan kejakinan, bahwa kita semua mengakui kebenaran
bangsa jang
9utt{ pikiran, bahwa tidak ada suatu bangsa atau golongan
berdjuang atau turut berdjuang memerdekakaridiri -clari saiitr iati
bentuk p_eqdjadjahan dengan begitu sadja mau pindah atau dipin:
dahkan dalam kgas-a pendjadjahan baru. Daerah-daerah kami jing
bersifat daerah Kristen, jakni daerah-daerah jang penduduknja sJbasian besar menganut agama Kristen, tidak kami kehenrtaki oiajadjah kembali sesudah kami turut berdjuang mati-matian untuk
melepaskan diri dari pendjadjahan.
Bagi kami Negara merdeka jang diperdjuangkan itu adalah Negara .Repu-buk I_ndonesia jang berdasarkan proklamasi tanggal L7
Agustus tahun 1945.
Saudara Ketua, kesimpulan dari Panitia Pelapor Panitia Persi.
apan Konstitusi tanggal 19 September tahun tgiT tentang Dasar Ne.
gala _adalah sebenarnja me{rgkonstatir B pokok pendapit jang berbeda-beda Tengen€i Dryar Negara, jaitu Dasar sosiat-gtionomi,basar
Islam dan Dasar Pantja Sila.
(g.i.dang_
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Disamping _ itu dikonstatir pula bahwa ada rumusan pendapat
s?m.a terdiri, dari b pokok-. Diharapkan pula mudah-mudahan
i*g_
pokok.jang sudah sama itu bisa didjadikan mbdat untuk melantjar-5
penjusunan Konstitusi selandjutnja.
kan
pula jang menjatakan pengharapan agar dalam pembahasan
- - .- Ada
_tebih landjut terdapat titik persamaan dengan penuh toleransi, sehingga dari pendapat-pendapat jang kini masih sangat berbeda-beda
itu achirnja bisa didapat sesuatu pe,rsesuaian j.ng dianggap baik
oleh semua pihak.
dipergunakan dalarm rapat
{ata ,,tole'ransi" ini sudah
Konstituante ini dan memang itulah jang mendlamin ketenteraman
hidup bermasjarakat, hidup berdampingan setjaia damai atas dasar
pengakuan timbal balik, berkedudukan sama dengan tidak memper,
soalk_an maioritet atau minoritet. Apakah toleransi itu akan dipat
mendjamin kelandjutan persatuan bangsa, kalau ia hania bersifat mengatah atau tenggang-menenggang dalam hubungan kedudukan sebagai golongan-golongan dalam susunan ketatanegaraan dan kebang-

-

j

lqjak

saan dimana ditondjolkan soal majoritet dan minoritet ?
Tidaklah Saudara Ketua, lebih tepat kalau kita ambil kesimpulankesimpulan atau penetapan-penetapan atas dasar pengakuan dan
penghargaan timbal-balik (wedekeerig) iang dapat kita peroleh dengan musiawarah dengan tidak menondjol-nondjolkan djumlah pendJrduk atau djumlah penganut suatu kejakinan jang terbanjak di
Negara kita ini?
setidak-tidaknja kita ichtiarkan menghasilkan suatu kompromi,
jaitu suatu resultante daripada paralellogiam gaja aliran-aliran jrtrd
dalam _qlsjarakat, sehagaimana dikatakan oleh Ketua jang ter-ada
hormat
Mr wilopo dalam pidato pembukaan sidang pleno ke--IliKon.
stituante ini.
saja membatja uraian-uraian dari berbagai pembitjara da-lam Kalau
Komisi Konstitusi I tentang Dasar Negara, begitu djuei dalam
rapat Pleno Panitia Persiapan Konstitusi Sidang ke-III d,an-disambung
pula dengan pembitjaraan-pembitjaraan dalarn pemandangan umum
Babak Pertama mengenai Dasar Negara, banjaklah dalainnja jang
da-pat dibantah menurut pandangan hidup kita masing-masing, bail
sebagai perseorangan maupun sebagai golongan.
Kalaulah umpamanja, geloagai dikemukakan oleh berbagai pem.bitjara, Dasar Negara kita ini sepatutnja Islam atas dasar pit<oi< pikiran bahwa Bangsa Indonesia ini .tak kuran g g0%o (ada jang menjebut lebih dari B57o) jaqg.menganut agama Islam, *ai.a ptitoi pit it"rtt
ini telah dibantah sendiri oleh kenjataan bahwa oleh s6bagian besar
dari Anggota {_grnstituante ini, jang djuga beragama Islam. mengakui
bahw_1 Pantja sila jang sepatutrfja mendjadi Dasar Negara kita ini.
_pqa Anqgola, b{k sebagai perseorangan maupun sehagai
- Kalausa-lqq
satu Fraksi di Konstituante ini hanja berp6gang tegitr
f'nggotakepada kejakinannja, kepertjajaannja ataupun pikiranrili oJngan a
p{9ri mempunjai pendirian bahwa kejakinan, liepertjajian ataupun
pikiran orang lain mengenai Dasar Negara ini tidai< benir, maka itas
dasar perimbangan djumlah suara dari jang disebut-sebut blok pantja
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Sila dan blok Islam diantara kita, dapatlah dipastikan bahwa Konstituante ini tidak dapat menjusun suatu Konstitusi untuk Negara Re-

publik Indonesia.
Ini berarti bahwa lebih baik kita siang-siang mengakui kegagalan
kita dan menjerah, kembali ketempat masing-masing dan menunggu
perkembangan-perkembangan jang tumbuh ditengah-tengah masjarakat dan diclaerah-daerah oengan segala akibatnja. Tetapi bukan itu
tudjuan kita.
Menurut pengalaman, dasar Pantja Sila itu tidak pernah di Negara krta rni mengakibatkan pertentangan atau perselisihan mengenai
kepertjajaan, kejarinan dan KebeDasan perprilr udgll {Jraug-ua.lrrg} .,,*rg
tioak fanatik. Saja jakin bahwa diantara kita tidar seorangpun Jang
begttu fanatik ctalam rejakrnan, keperQajaan atau pi"lcrannla, hingga
ia udak mau melihat ken3ataan-renJauan seKrtar kedjaoran-keu1adian sedjak permarluman K€,rrreraen:rao Kita orberbagar daerah di
Indonesia ini. Saja meminta kesempatan berbitjara sekitar soal Dasar
Negara ini, adalah sekedar hendak meminta perhatian atas kenjataan-renjataan itu berdasarkan pengalaman jang banjak sedikitnja
djuga bersangkut-paut dengan soal daerah, terleoih-lebih daerah-daeran Jang penuuduKnJa gOVo atau leblh menganut lrejakrnan atau memelulr agama jang bukan Islam.
Sebagaimana telah pernah saja utjapkan dalam Rapat Pleno Konstituanre rnr adalan krta nendax menJusun suatu Undang-undang Dasar
jang menggambarkarr segala sesuatu jang ada pada Bangsa Indonesia,
menggambarkan pribadi jang berkehendak memelihara lresatuan, ffi€negarkan negara dan bangsa; suatu Undang-undang Dasar jang menggambarkan perdjuangan bangsa, keadaannja pada masa ini dan tjitatjitanja untuk masa depan dengan tudjuan terachir agar b-angsa dan
Negara terpelihara sepandjang masa.
Saja tidak hendak menguraikan pandangan hidup, dipandang
dari segi agama atau kepertjajaan dan kejakrnan.
Sa;a hanja hendak memoentangkan perasaan-perasaan dan pen
dapat sekrtar Dasar Negara ini, jang terct;alrn oalam lredjauran-redjadian dan pengalaman dimasa perdjuangan dan sedjak pemulihan
pemenntanan diciaerah-daerah.
,Saudara Ketua, salah ,satu dari masa,lah jang terpenting bagi
saja dan jang mendorong hati saja untuk bersedia ditjalonkan mendjadi Anggota Dewan Konstituante, adalah soal Dasar Negara disamping soal daerah.
Dorongan ini terutama terdjadi sesudah mulai terdengar suarxsuara jang mengingini supaja dasar Pantja Sila dari Negara, terutama
dasar ke-Tuhanan Jang Maha Esa, diubah mendjadi dasar jang bertjorak agama jang tertentu jaitu dasar Islam.
Keinginan timbul dalam hati saja untuk turut memperdengarkan
pendapat bahwa Dasar Negara jang telah ada itu terutama dasar keTuhanan Jang Maha Esa, itulah jang memberi keteguhan hati jang
mejakinkan dalam perdjuangan, mengatasi segala kesulitan, mernberikan segala pengorbanan jang mungkin dapat diberikan. Saja do'akan kehadirat Tuhan Jang Maha Kuasa agar saja memperoleh kesempatan memperdengarkan pendapat ini dalam Sidang Konstituante jang
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akan menetapkan Dasar Negara dan saja rnengutjapkan sjukur karena
Tuhan telah memberikan kesempatan ini.
Saudara Ketua, saja mengadjak Saudara-saudara jang jakin atas
dasar ke-Tuhanan ini mendo'a-kan kehadiiat Jang Maha Kuasa dan
memohonkan: ,,Ja Tuhan peliharalah Bangsa dan Negara kami ini dan
berkatilah usaha dari Dewan Konstituante ini".
Saudara Ketua, pada saat permakluman Kemerdekaan, kami didaerah-daerah jang terpentjil, hanja tahu bahwa pada tanggal L7
Agustus tahun L945, tanah air dan Bangsa Indonesia telah merdeka.
Dalam melaksanakan tugas, bertindak dan memimpin Pemerintahan
didaerah terpentjil itu, kami disana baik ia jang beragama Islam, baik
jang beragama Kristen sama-sama berdo'a agar Tuhan Jang Maha
Kuasa memelihara kemerdekaan jang telah diproklamasikan itu. Tidak
ada seorang pun jang merasa atau menjatakan bahwa ia beragama
Kristen, Pro'testan, Katholieh, Islam atau lain-lain. Semuanja satu
dalam do'a kehadhirat Tuhan menurut tjara dan kejakinan masingmasing.
Kemudian sampai ditangan kami Undang-undang Dasar Sementara Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan dalam pasal 29 ajat
1, tegas dinjatakan:
,,Negara berdasar atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa".
Alangkah bahagianja perasaan kami bahwa do'a kami sebelum
itu rupanja adalah djuga untuk Negara jang berdasar atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa. Suatu pengakuan bahwa segala sesuatu jang
mengenai Negara ini adalah atas dasar itu.
kami dengung-deDalam perdjuangan selandjutnja, dasar
pelaksanaan
selalu
mengadjak
agar
revolusi itu
ngungkan dan kami
dilakukan atas dasar ini dan mejakinkan bahwa segala sesuatu jang
mengenai kemerdekaan ini bukanlah karena kepintaran manusia, tetapi atas kurnia Tuhan. Pengalaman dimasa revolusi, dimasa perdjuangan jang sengit didaerah, dimana saja diidjinkan Tuhan turut dalam
pimpinan pemerintahan Republik Indonesia jaitu didaerah Tapanuli,
adalah pengalaman jang murni, dimana segala golongan dalam hubungan agama, hormat-mcnghormati, mendjala,nkan ibadah masingmasing menjembah Tuhan atas dasar jang bebas dalam pengertian
dan penerimaan ke-Tuhanan ini. Didaerah Tapanuli, hubungan kekeluargaan tidak terpengaruh oleh perbedaan-perbedaan agama dan kejakinan, b,erkat penge,rtian jang baik, hormat-menghormati dan
harga-menghargai agama dan kejakinan.

ini

Dimasa pendjadjahan Belanda, suasana harga-menghargai ini
terpelihara baik, begitu djuga didjaman pemerintahan siksaan Djepang dan telebihJebih sedjak masa kemerdekaan. Diwaktu terdjadi
peristiwa pertentangan jang dahsjat dan ngeri di Tapanuli, jang
terkenal sebagai peristiwa September tahun 1948, ada suatu golongan
mentjoba mempergunakan perbedaan agama antara daerah Tapanuli
Selatan dan Tapanuli Utara sebagai suatu alat mengadjak masjarakat
didaerah Tapanuli Sela'tan menentang menghadap,i masja.rakat didaerah Tapanuli Utara dengan propaganda bahwa orang-orang Islam
berasal dari dae,rah Tapanuli Selatan dianiaja orang-orang beragama
Kristen di'Tapanuli Utara dan sebaliknja.
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Propag-anda dan ichtiar busuk ini tidak mempan, karena dasar
.harga-menghargai
serta hormat-menghormati

t.:"'tanan H;-agama

masing-qrr$rg l.-trp teguh da1 di_pe-lihara dan -berkat adanja- oe_
gangan bahwa
$epublik Indonesia mempunjai d;;;i jang
tersimpul dalam\grl.a
Pantja Sila.
Dimasa-masa jang suli_t dan pedih diwaktu pendjadjahan dan
revolusi, tidak pernah kedengaran suara-suara pemimfin:te;impin
j-rttg hendak mengutamakan salah satu golongan'berdas^art<in pernedaan agama, tetapi
-hapja selalu meleta[kan iitit ueiii t.prai p*is-gtug.qr bangsa dan hubungan kelua,rga dalam lingkungan idat jbrrg
dipelihara bersama dan bersatu da-ram do'a memoh6nkan p.rtitr"dungan Tuhan.
Karena itulah dan berdasar pengalaman jang sudah-sudah itulah,
sesudah selesai pgrdjuangfn meta-lui pengorbahan djiwa dan raga jrnd
antara lain terbukti dimakam-makam pahlawan dimana berlerEt-l"erei
kubura-n pahlawan dari berbagai golongan dan agama, timbul pertanjaan dan purba-sangk4_apa sebabnja sekarang ada orang-oranf jang
mengehendaki qupaJ? Negara ini mempunjaf dasar jung taii darl
iang]q!.h ada, jaitu ke-Tuhanan Jang Maha Esa ?
Didaerah kami diantara pernimpin-pemimpin jang beragama Is.
lam pada masa kemerdekaan ditengah-tengatr- t<ant;ah perdluangan
d_engan mati-matian itu, tidak ada jang beiniat aemit<ian nirrwi ia
akal menegakkan Negara Islam. Demikian djuga diantara pemimpinpemimpin jang beragama Kristen, tidak ada berniat bahwa ia ai<an
menegakkan Negara Kristen. Kalaulah ada, opo sebab tidak sedjak
geniula dengan djudjur terus terang memberitahukan dan mengikiarkan niat pendirian sedemikian.
Atas dasar iang demikian, keadaan Negara kita ini pasti lain dari
keadaan sekarang, _kqlena tidal( mungkin ada seorang jing beragama
Krist-en mengehendaki atau memikirkan sedjenakpun -bahlwa NJeard
ini akan dibawakan mendjadi srlatu Negara jrng dinamakan Negira
Golongan ian_g masu_k dalam gol-ongan jing bukan beragama
I:l?*.
Kristen
seSd.irinja djuga tidak mengingini-supaia Negari ini
-{e_1gan
mendjadi Nggara Kristen, dimana pemimpinnji sampii kepada presi,
dennia mesti orang jang beragama Krist-en. saja-mengetahui dari dekat, bahwa sedjak permakluman kemerd,ekaan dan se'djak permulaan perdj,uangan, terus-mene,rus melalui
perdj uangal, tidak. arla seorangpun diantaia pemimpin-p emimpin j ang
beragama_ Islam didaerah tempat kami sama-sami nero;uurig sajl
;
gtangi tidak seorangp,un diantara jang beraga.ma Islam oioaerih
tempat kami sama-sama berdjuang, jang pernih berkata bahwa Negarajang diperdjuangkan ini adalah tudjuannja kelak Negara Islam.
Kami semua, dari golongan manapun dan-jang beragima apapun
melaksanakan tugas._atas satu dasa_rf jaitu disai ke-Tilhanun^.ling
Maha Esa. Dasar inilah- j?rg memelihara persatuan kami, kesatuan
sebag3i b-angsg
diikat !.glh olet-r. hubungan kekeluaigian jrrrg
bersifat daerah i"lglokal, daerah Tapanuli
Dimana revolusi kita saudara Ketua, semua pe,mimpin-pemimpin
iqTg datang dari- Pusat, diantaranja bairjak Meirterim'ent6ri-dalim
utjapan-utjapan dan pi,dato mereka, selalu me,reka
-unitilr.nlratkan
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pembitjaraan atas dasar Pantja Sila, mengadjak bersatu dan berdjuang.

Tidak seorangpun jang membajangkan bahwa ada terselip tudjuan hendak membawa Negara ini kepada bentuk baru jaitu bentuk
jang berdasarkan Islam.
Diwaktu itu kami didaerah masih penuh mejakini keichlasan dari
pemimpin-pemimpin jang datang dari Pusat.
Mudah-mudahan djangan ada diantara mereka jang berbalik meninggalkan dasar jang mereka saksikan, sesudah tertjapai tudjuan,
jaitu Negara Indonesia jang merdeka penuh.
Penjimpangan mereka dari dasar semula, adalah bagi kami berarti muslihat jang tidak djudjur, untuk tidak mengatakan penipuan
jang berdasarkan pendapat, ,,het doel heiligt de middelen".
Sesudah selesai perdjuangan, terbentuk Negara kesatuan terdjadilah peristiwa te,rhadap teman sebangs,a setanah-air jang beragama
Kristen di Sulawesi Tengah/Selatan. Berita-berita sekitar peristiwa
ini menimbulkan perasaan sedih dikalangan kami jang beragama
Kristen didaerah-daerah.
Digeredja-geredja kami, diadakan do'a memohonkan perlindungan dari Tuhan agar mereka jang ditimpa kemalangan dan kemelaratan
itu dipelihara-Nja dan dikasihani-Nja. Timbul perasaan seolah-olah
Kaum Kristen di Indonesia ini mesti menjiapkan diri sebagai suatu
golongan jang akan dihina dan disiksa serta dikedjar-kedjar seperti
dikerdjakan Roma dimasa dulu.
Uraian saja diatas tidak hanja menegaskan hal-hal jang bagi kami
jang beragama Kristen mendjadi soal jang prinsipil bahkan mendjadi soal turut mempunjai Negara atau tidak.
sesudah 10 tahun kita merdeka, sesudah kita tiba pada masa jang
disebut oleh Paduka Jang Muiia Presiden soekarno ,,masa planning
dan investment", terdjadi pula suatu hal jang menarik perhatian saja
sebagai seorang Krisfen jang berkediamin oioaerah terpentjil. Hat
jang saja maksud sengadja saja uraikan disini, untuk membuktikan
atau bagaimana mudahnja timbul rasa tjuriga sedjak ada suara-suara
jang hendak mengubah Dasar Negara kita ini.
Diwaktu rombongan Paduka Jang Mulia Presiden Soekarno akan
berangkat ke Amerika, saja membatja dalam surat kabar bahwa dengan rombongan beliau akan turut serta seorang jang beragama
Kristen Protestan dan seorang jang beragama Katholiek.
Menurut berita jang saja batja itu, saja peroleh kesan bahwa
orang-orang Kristen jang dua itu tidak termasuk dalam rombongan
jang resmi mendjadi tamu Negara Amerika.
sebelum saj?.memperoleh berita jang sebenarnja telah timbul
perasaan dalam diri saja, perasaan jang saja harapkan dan ternjata
kemudian bahwa memang h.anja perasaan jang bukan-bukan dan berk-ata; apakah saudara j?ng ilua ifu dibawa turut serta sebagai pengiring jang akan didjadikan alat propagancia bahwa di Indonesia ini
orang-orang jang beragama Kristen Protestan dan Katholiek hidup
berdampingan dengan orang-orang jang beragama lain dalam keadaan aman dan tenteram?
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Saja teringat kembali pada perasaan dan utjapan saja itu, ketika
saja membatja berita Antara tanggal 4 Djuni tahun 1956 dalam mana
antara lain diberitakan:
,,Dalam kundjungannja ke Salt Lake City (Utah), sebelum meneruskan perdjalanannja ke Air Terdjun Niagara, Presiden Soekarno mendapat kesempatan untuk masuk ke Tabernakel geredja
kaum Mormon dikota itu."
Presiden Soekarno dalam pidatonja menerangkan kegembiraannja, karena dapat mengundjungi Tabernakel pada tanggal
3 Djuni pagi.
Ia antara lain berkata:
,,Saja datang dari negeri jang djauh. Saja datang ke Amerika
untuk membantu mengadakan hubungan baik antara bangsa Amerika dan Bangsa Indonesia".
,,Ja, memang betul, Saudara-saudara beragama Kristen dan saja
beragama Islam. Tetapi Tuhan Saudara-saudara adalah Tuhan saja
dan Tuhan saja adalah Tuhan Saudara-saudara. Saja datang dari
suatu negeri dimana djutaan orang penduduk dengan pelbagai matjam tjara menjembah Tuhan, Islam, Kristen dan lain-lain. Dalam
rombongan saja ikut serta orang-orang iang beragama Protestan,
Katholiek dan lain-lain lagi. Sungguhpun BangSa Indonesia mempunjai banjak agama, mereka hidup dalam persaudaraan. Kami mengtrargai pendirian orang lain. Sembojan negara kami adalah: ,,Bhinneka Tunggal Ika".
Saudara Ketua, diwaktu membatja berita ini saja teringat kembali kepada perasaan dan kata'kata saja semula.
Saja kesampingkan perasaan semula dan berdoa dalam hati slja,,Semoga seluruh Bangsa Indonesia dapat menjaksikan, _membuktikan din berlaku seperti jang disaksikan oleh Paduka Jang Mulia
Presiden Soekarno ini, jaitu Presiden dari Negara Republik Indone'
sia jang berdasarkan ke-Tuhanan :Iang M"h1 Ft"". Dunia luar mengidari Presiden kita ini benar-benar hidup di
kuti atas pengakuan
-masjarakat dan Bangsa Indonesia
tengah-tengah
iang mSla djuga
kita susun
hendak
Dasar
isi
Undang-undang
dari
akan terbukti
iang
sekarang.
Saudara Ketua, ada gunanja kalau kita mendelgar satu sarna
lain, perasaan-perasaan, pengalaman dan keinginan dari sesama kita
jang mewakili suatu golongan jang memilihnja terutama dari bagianbagian Negara Indonesia ini jang disebut-sebut daerah-daerah. Ada
baiknja kita sama-sama mentjoba menjelami perasaan-p_erasaan,
pengalaman dan keinginan itu, jang bukan_timbul begitu_ sadja, tetapi seteUn melalui masa jang berhitung puluhan tahun dan lebih tegm sesudah permakluman Kemerdekaan kit?, d?I?T perhitungan
Eer-Negara jang sungguh-sungguh, jang mengehendaki terpeliharanja
kesatuan Bangsa dan Negara Indonesia untuk selama-lamanja.
Dasar Negara dalam Undang-undang Dasar Negara Republik In'
donesia tahun-1945 adalah tegas, menurut pasal 29 berbunji:
,,Negara berdasar atas keTtrhanan Jang Maha Esa" dan dalam
pasai'+B ijat (t) Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia
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{undang'undang l.[o. 7 tahun lqq0] drygq
tegas dinjatakan ,,Negara
berdasar atas ke-Tuhanan Jang Maha -Esl".
Dasar ini disebut pula dalam Mukaddimah undang-undang Dasar Sementara itu dalam bentuk kalimat:
,,Maka demi ini kami menjusun kemerdekaan kami itu dalam
s-uatu_ piagam Negara jang berbentuk Repubrik Kesatuan berdasarkan pengakgan ke-Tuhanan Jang Maha Esa, prikemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan dan keadilan sosial,'. Han_ja dasar ke-Tuhanan Jang Maha Esa iturah jang njata tegas
dimasukkan dalam pasal-pasal dari undang-undang DaJar-Repub-lik
Indonesia, jang dirangkaikan mendjadi salah satu sila dari Pantja

Sila.

Mengenai sila iang empat lagi dapat pula ditelaah satu demi satu
menurut..kejakinan dan _p-endapat kita masing-masing, tetapi kesemuanja itu digenggam oleh dasar ke-Tuhanan.
Fagi saja adalah dasar keTuhan*- {qrg Maha Esa ini mendjadi
pokoE utama dan adalah menurut kejakinan dan pengalaman iaia
dan djuga selalu saja-njatakan didaerah perdjuangan iaig terpentlii
itu dalam masa revolusi dan _masa perdluangan,- bahwa" segita 6esuatu_ jang mengenai kemerdekaan Bangsa Indonesia ini bilkanlah
atas dasar kepintaran manusia, tetapi berkat Kurnia Tuhan.
saudara K_g!ul, _dalam Mukaddimah undang-undang Dasar ser
mentara Bepublik Indonesia dan Undang-undang Republi-k Indonesia
Serikat serta dallm pembukaan_{preambule) unoarig-undang Dasar
Repub4k Indonesia, pengakuan..Kurnia ini_njata terirs mela"lui tiga
masa dengan kata-kata: ,,berkat" dan ,,rachmat".
untuk lengkapnja saja ulangi kata-kata jang sehubungan dengan
Kurnia Tuhan ini jaitu:
1. dalam Pgmbukaan_ (Preambule) undang-undang Dasar sementara Republik Indonesia tanggar 18 Agustus tahun Lg4b:
,,Atas berkat rachmat Allah JSng Maha Ruasa dan dengan
didorongkan oleh_ keinginap luhur, supaja. berkehidupan ice
bangsaan _jang b-epas, m.aka rakjat Indbnesia menjata-kan dengan ini kemerdekaannja".
2. dalam Mukaddimatr undang-undang Dasar Sem.entara Repub{k Indonesia serikat (undang-und*g tanggal 14 Dese'mier
tahun 1949):
,,Kini dengin berkat dan rachmat ruhan telah sampai kepada tingkatan sedjarah jang berbahagia dan luhur". 3. dalam Mukaddimah undang-undang Dasar sernentara Republik Indo_nesia (undang-undang Dasar tanggar lb Agusfus
tahun 1950):
,,D-enga-n berkat dan rachmat Tuhan tertjapailah tingkatan
sedjarah jang berbahagia dan luhur".
Tidaklah mengherankan loahwa dalam Mukaddimah undang-un9"ttg Pry3r. sementara Rep_ublik _ Indonesia (undang-unoang Dlasar
l*ggft l5 {Sus'tus tahun 1950), dasar ,,atas ke-Tuhanan Jarig Maha
Esa" itu te'rtjantum dalam salah safu pasal da,ri Undang-undanf Dasar
itu pryat 4? (ait 1) dan did.ahului dalam Mukaddimahnjf dalam
rangkaian dasar Pantja Sila.
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-saja katakan tidak rnengherankan karena saja mengetahui bahwa jang menjusun kata-kata dari Mukaddimah serta pasil-pasal dari
undang-undang Dasar itu adalah orang-orang jang tetatr f,erdjuang
mati-rnatian bersama teman-teman rnereka dan- seluruh rakja,t,- jan!
be_rdjuang atas dasar tudjuan sutji, jang dalam perdjuangan meiet<i
selalu meletakkan segala sesuatu ditangan Tuhan.
sesungguhnja adalah segala sesuatir jang ada pada Bangsa dan
Negara Indonesia diperoteh atas berkat- dan rahmat ruha"n Jang
Maha Esa, jaitu Tuhan dari mereka jang pertjaja.
Saudara Ketua, iang saja uraikan tadi, adaiah ringkasan tertulis
dari isi hati saja, dalam suatu kejakinan jang diliputiper?soarr rr€ngenaxg perdjuaagan bersama sedjak permakluman ftemerdekaan,
mengingat kepada teman-teman seperdjuangan, senasib dan sepenanggungan. Mengingat dan mengenang teman-teman seper.djuang.
jang, perdjuangannja dan pengorbanannja terbukti dimakam-ma.an,
kam-pahlawan, dikuburan-kuburan lang teiletak terpentjil dipegunungan; bertanda batu nisan, menundjuk bahwa jang- beri<orban ltu
adalah jStrg_ beragama Islam; bertanda kaju-salib, "me"nundjuk bahwa
Irng berkorban it-u adalah jrng beragama Kristen dan ada pula jang
bukan bertanda demikian karena jang berkorban itu mempunjai te1
jakinaan dan pandangan hidup jairs fain.
Ditengah-tengah teman-teman_seperdjuangan jang. telah meningga! itu dan mereka-jang masih hidup- sampai iekaian!, tiaat pernal
dipersoalkan p_erbedaan agama atau-kejakinan dan tidik pula dipersoalkan suku dan daerah, apalagi soal ilerubahan Dasar l$egara.
Samasekali tidak p,ernah disinggung soal kerdu,dukan silah satu
?gana. atau kejakinan j?rg -hanja bbrteaudukan dihargai, dihormati, dibiarkan atau getoroleerd.
mengadjak _saudara-saudara chusus jang beragama Islam
jrng Qrju
benar-benar telah turut berdjuang sedjak prdklamaii Kemeraekqry kita, terutama pere$1jang- terah meiihat dari dekat ataupun
telah meng-undjungi daerah.Tapanuli dimasa revolusi dan perdjuingan, supaja kita tetap berdiri atas dasar kita semula.
saja sengadjakan m_enjebut daerah rapanuli jang didiami dua
golongan-ag?maj jalg sediak pendjadjahan Belanda"selilu Aialrait.n
bahan adu-domba dan dimasa
ada anasir-anisir
-revoiusipun
hendak mentjoba mengad,u domba.
atas dasar perbedran igi*r. Djal

.

-

j;;t

ngal hendaknja masjarakat kami disana meiroladi petjal

merdeka.

sesudbh

Telah terbukti bahwa dasar
-kekeluargaan dalam hubungan kemasjarakqt?n,dan dasar P3-4!ja sila
dalam-hubungan kebangs?an dapat menghindarkan perpetjahan.
. Dengan timbulnja.persoalan-hendak mengu,bah asas Dasar Negaiti,
ada-nja aliran-aliran jang hendak men{ubah dasar pjniia sita
T.r
itu, barulah terasa benar, betapa tenangnja dan bahagianja idsa kebathinan dan kerochanian, meme,luk agami masing-maiing atar d"rm
harga-menghargai, hormat-meng-horgaii, diliputi "rssa t<iitetuargaan
sebagai warga-negara da,ri sua-tu Negara jrns herdasartan ra"ntji
Sila.
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Marilah saurlara-saudara, kita tetap bersatu dalam suatu Negar_a
_jang berdasarkrl _p_altja sila, bersatu seperti oipermuraan-kemerdekaan kita tanggal L7 Agustus tahun 1945.
Terlampau banjak risikonja kalau kita menjimpang dari dasar
semula, menjimpang sesudah selesai
_perdjuangrt bersaira, perdjuangan menegakkan kernerdekaan. Dalam
irubungan ini ,uir'hendak
meminta perhatian pula, bahwa didaerah Indoiesia nagian'Timur,
soal Dasar Negara ini telah me'ndjadi pe,rsolan hanga,t iiogr,
lrrrd
mana erat hubungannja dengan piagam perdjuangan semestl oitam
wlajah Teruitoriurn vII wirabuana jang ierkJnal dengan nama
,,Proklamasi 2 Maret itu',.
. .Dgllm penerbitan seksi Informasi dan Pe,nerangan Team Assistensi Gubernur Militer sulawesi utara jang berkepila ,,proklamasi
M-aret",sala membatja isi lengkap dari piagam itu-. Dalam ajat dua
_2

IV

(Penutup) ditegaskan:
__ -_,,lgtdjuangan kita ini, adalah landjutan dari perdjuangan tahun
1945, hingga asas jang tita pegang tetap proklamaii tanggal" 1? Agus.
tus tahun 1945 dan pedoman adalah: ,,Bhinneka tunggat1ka,,, ,,s-umpah Pemuda tanggal 28 oktober_tahun rg2}"; ,,Hukum-hukum' jang
berlaku dalam Negara Republik Indonesia dan bila perlu hukum revolusioner".
Dalam Bab Ix (Proklamasi 2 Maret sebagai djalan baru) saja
membatja pula' sekitar Konstituante jang berbunji sbbagai berit<uti
,,Konstituante".
kekuatan didalam Konstituante, mengakui tidak-Perimbalgan
lah besar
p_erbedaannja dengan perimbangan didalam palrlemen. pengaruh Proklamasi 2 Maret terhadap tjara bekerdja Konstituante delgan demikian tidak seperti halnja-bagi Parlemen, karena diketahui
!_ahya tugas badan ini jang pokok adatah membentuk Konstitusi,
undang-undang Dasar jang tetap dimana Negara Republik Indonesia
ini harus berpidjak dimasa datang ini nanti.Adapun Pjagap Perdjuangan semesta itu tidak mengandung
unsur-unsur sebagai petundjuk_ o-agaimana bentuk Negara, ketjuali
pgmerintah.an styl b_?tg- jang harus diadakan jaitu a-aanja Dewan
Nasional disamping Kabinet Gotong-rojong.
Apakah dengan_ demikian, piagarn- perdjuangan semesta itu djuga_ berhalua!.menudju pelaksanaan sebagiari Aaii Konsepsi Sukarrio,
tidak akan kita uraikan disini. Tetapi bagian dari piagim ini jrnd
ygnjebutkan perlunja djuga Dewan Nasional disamping -Kabinet, "ada"_lah merypa_kan salah satu bahan bagi Konstituantel oitam hal membentuk Undang-undang Dasar Negara itu, .dimana iermasiuk masalah
organisasi pemerintahan _Negara dari atas sampai kebawah. Disebutkannja Dewan Nasional dalam Piagam Indonesia Timur itu memberik3n pelin_gatqn Eepa0a Konstituante, bahwa sebagian besar dari masiarakat_diwilajah Indonesia bagian Timur itu mengehendaki adanja
D_gwan Nasional, suatu Dewan disamping Kabinet jang masih akan
$n9U-an5a1 Qsi, sampai dimana kekuasaannja janiJ ideenja adalah
bagian

timbul dari pikiran Soekarno.
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Selain daripada pentingnja hal ini sebagai bahan untuk Konstituante, maka djuga penting bagi siapa sadja iang hendak bekerdja
kearah pelaksanaan pembentukan Dewan Nasional tadi.
Djika andaikata sesuatu instansi diwadjibkan untuk membetttuk
Dewan Nasional tadi, mendahului putusan dari Konstituante, ntaka
instansi itu dengan Piagam Perdjuangan Semesta mendapatlah bahan-bahan pengetahuan tentang bagaimana hasrat dan sikap rakjat
didaerah-da-erali wilajah Indonesia Bagian Timur. Diwilajah tersebut
sudah terang dan teilihat, bahwa rakjat mengehendaki dibentuknia
Dewan Nasional dengan personalia dan fungsi jang harus mendjalin
.,perimbangan kekuatan" jang selajaknja dengan Parlemen, _dalam
aiti bahwf daerah-daerah harus lebih banjak diwakili dalam Dewan
Nasional itu, tidak seperti dengan keadaannja Parlemen sekaran_g ini.
Piagam Perdjuangan Semesta itu tidak mempersoalkan Dasar
Negara. Tetapi sekalipun demikian, tidak boleh diartikan bahwa daerah--daerah diwilajah Indonesia Bagian Timur itu rakjat mengehendaki suatu Negara jang berdasar lain daripada Pantja Sila, seperti
misalnja Islam, Komunis ataupun lain-lainnja.
Dengan Piagam tadi itu seluruh daerah diwilajah Indonesia Bagian Timur ini tetatr menjatakan bahwa hasrat dan tuntutan mereka
adalah sama dalam hal-hal pembangunan, tetapi bukanlah berarti sama dalam segala-galanja. Sama dengan daerah-daerah lainnja qePe-rg
Indonesia Bagian Timur ini rakjat tidak
Sumatera, maka diwitalatr
-Negara
Dasar
mempersoalkan
iang tmerupakan tgSqs dari Konstituant-e sebagaimana telah kita sebutkan diatas, tetapi djangan mengira
bahwa dengan demikian pula rakjat di Sumatera dan di Indonesia
bagian Timur djuga mempunjai sattr pe,ndapat mengenai Dasar Negara Islam. Tidak.
Oleh karena itu, disini Konstituante diperingatkan dalam hal menunaikan kewadjibannja.
Djika deivasa ihi didalam Konstituante telah mulai terlihat
garis pemisah jang njata antara blok Pantja Sila dan blok Islam' maSemesta ini, blok Islam itu disuruh
[a deirgan pialam p6rdjuangan
-Oan
lebih melihat kemungkinan-kemungberpikii derigai lebitr ditam
kinan dimasa akan datang.
F*nlji Sit", sebagai basar Negara, itulah sadja iang dapat me
ngikat semua aliran jang ada diseluruh daerah Indonesia bagian Ti'
mur. Bahwa diwilajah tersebut itu terdapat bermatjam-matjam agama jang dianut oleh suku-suku atau daerah-daerah, sudahlal kiranja
djelis. Karenanja, djika salah satu dasar agama itu_ akan dipaksakan
ditutis sebagai hukum Republik ini, maka pastilah persatuan dan
ikatan-ikatan jang baik sekali jang telah mendjadi kenjataan sedjarah diwilajah Indonesia bagian Timur akan mengalami perkosaan,
hal mana tidak akan menguntungkan persaudaraan semua golongan
agama diwilajah Indonesia bagian Timur.
Djika hukum Islam itu hendak dipaksakan sebagai Dasar Negara Republik Indonesia ini dimasa akan datang, maka sudah dapat
dipastikan bahwa persaudaraan golongan-golongan agama didaerahdaerah wilajah Indonesia bagian Timur itu akan lenjap sama sekali
dan merupakan ambang pintu permusuhan golongan-gotrongan itu sen272

diri, hal mana akal mengakitatkan-perlawanan satu golongan dengan
golongan lainnja dan mungkin perlawanan antara situ srit u OenEan
suku lainnja.

di

Indonesia bagian _Timur akan hengalaminja, tetapi ai Sumatera
^-uogtin oipu_djug3 - serta daerah-daerah lainnja dan butrari tiaat
lau Djawa sendiri.
$natcan lagi jang lebih membahajakan keutuhan negara selain
daripada _permusuhan seperti diatas ini, dlika andaikata Stot< Islam
didalam Konstituante sekarang tidak dapat mengerti perasaan berbagai-golongan agama jang tersebar diseluruh dierah'Republik Indonesia ini?
perdjuanga_n semesta itu jang terah mendjadikan rak-lil-gqn
jat diwilajah Indonesia.bagian
-Timur te-bifr-kokoh persatirannja, adalah_penting_ sekali bagi__Konstituante
untuk kemudian mentjipiakan
p-n$a1s--undqlg _Dasar Negara. .piag_arn ini, rebih penting tigi ragi
blok Islam didalam Konstituante sekarang!
saudara Ketua, saja hanja sekedar membatja apa jang tertulis,
japs_-m_elgkiskan lerasaan-perasa-an jang ada disbkitdr Dasir Negara
ini di Indonesia bagian Timur. saja jakin bahwa isi hati saja tang
telal-saiq batjakan tadi,_ walaupun mungkin dalam bentuk jrns iain]
adalah djuga menggambarkan perasaan-perasaan dari tenian-Ieman
i_ang sepaham dengan saja di Maluku, Nlsa Tenggara dan lain-lain
daerah.

soal Dasar Negara inj bukanlah soal ideologi atau agama sadja,
tetapi diuga meliputi soal daerah. soal turunan dan soaf persatuin
bangsa dalam perhitungan djangka pandjang.
Teman-teman- sefraksi saja jang berasal dari sulawesi rengah/
selatan iaitu Saudara-saudara Mr R. Saroenggalo dan Urbanus Fotv
Bombong, memberitakan bahwa didaerah asal mereka, se,lain daii
orang- jrng-b,eragama K._risten, masih banjak jang belum beragama
dan hidup dtl?ry pemeliharaan kebudajaan ;ang asli. Mereka disana
djuga tegas tidak dap_at menerima dasai Islain sebagai Dasar Negara.
saudara Ke!qa,_ d_ari _p-embitjar,aan saudara-saudara Anggota l rng
terh_o_rmat jan_g-telah berbitjara dalam Babak pertama, meigenai oal
sar Negara telah njata bahwa soal Dasar Negara ini adalah loal jang
penting dan soal jang berat.
Diperberat karena hendak menjimpang dari dasar semula; karena ada aliran jgng hlnd{: men-gganti dasar semula, dasar lang telah teguh jaitu dasar Proklamasi tanggql 1z Agusutus tahuir 1945,
dasar ke-Tuhanan Jang Maha Esa serta dasar lainnja jang tersimpui
dalam dasar jang dinamakan Pantja Sila.
Nam_paknja soal ini akan mendjadi soal jang akan menentukan
q!au$! Negara Republik Indonmia jang dipioklamasikan itu dapat
dipertahankan leutuhannja sebagai Negara Kesatuan dari Bangsa in,
donesia_ sebagai suatu bangsa jang mempunjai lambang Bhinneka
Tunggal lka.
Dalam pelbitja!?an saja pada tanggal 28 Nopember tahun 1gb6
dalam rapat Pleno Konstituante ini, saja sinialir soal daerah dan
perasaan daerah karena chawatir akan perpetjahan.
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Soal daerah itu telah petjah dan mungkin akan mengakiibatkan perpetjahan atau keruntuhan Negara apabila tidak dapat diselesaikan
dalam waktu jang singkat.
'kernungkinan perpe'tjahan, karena
soal Dasar Negara ini;
suara-suara jang hendak menjimpang dari dasar semula telah
menabur bibit perpetjahan. semoga bibit ini djangan sempat tumbuh
sdbur dan djangan dipupuk dengan penjimpangan dari dasar semula,
dasar proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945.
Saja sekedar mentjoba mejakinkan atias dasar perasaan jang
tulus ichlas dan atas dasar pengalaman jang membawa kejakinan bahwa dasar semula itulah faktor jang utama jang dapat menjelamatkan
persatuan bangsa dan Negara Indonesia.
Teman-teman sefraksi saja dalam pembitjaraan-pembitjaraan
mereka dalam rapat-rapat Konstituante ini jang berhubungan dengan
Dasar Negara, selalu djuga menekankan bahwa dasar Pantja Sila jang
dapat kami terima sebagai Dasar Negara.
Dalam Pemandangan Umum Babak Pertama mengenai Dasar Neg8ro, teman sefraksi kami Saudara jang terhormat Ds. W.J. Rumambi,
pada Rapat Pleno tanggal 13 Nopember tahun 195? telah djelas dan
tegas mengemukakan pendirian Fraksi kami.
Saja menitik beratkan pembitjaraan atas dasar pengalarnan
orang-orang jang beragama Kristen didaerah-daerah jang turut berdjuang dan berkorban menegakkan Kemerdekaan bangsa dan Negara Republik Indonesia jang berdasarkan Pantja Sila.
Walaupun dalam uraian itu banjak saja kemukakan pengalaman
sendiri, adalah sebenarnja pengalaman itu pengalaman dari temanteman seperdjuangan, seagama dan sekejakinan bernegara.
Kegagalan-kegagalan jang dialami sedjak Pemulihan Pemerintahpada
an
bulan Desember tahun 1949, djangan kita salahkan kepada
dasar Pantja Sila; kegagalan itu adalah kegagalan kita dan kegagalan
dari mereka jang mengendalikan Pemerintahan, mereka jang dipengaruhi oleh keinginan hendak berkuasa atas dasar perimbangan suara
di Parlemen dan pengaruh partai atau golongan.
Kalau diantara mereka ini masih ada jang hendak turut.serta
9?11* _pimpinan Pemerintahan dimasa datang, sebaiknjalah mereka
lebih dulu mengoreksi diri sendir_i- dan mengukur kesanggupan berdasarkan pengalaman pahit jang dialami bangsa kita ini aimlasa jang
sudah-sudah. Djangan mereka djadikan dasar Pantja sila itu mendjadi kambing hitam, untuk menjelubungi kegagaran mereka.
saudara Ketua, kalau soal Dasar Negara ini hanja dipersoalkan
dari, segi agama semata-mata atau pandangan hidup seseorang atau
segolongan, tidak akan habis-habisnja kita berbitjara-disini dan mungkin akan bertengkar dan serang-menjerang. Jang sudah njata telah
ada jang memulai meletakkan titik berat pembitjaraannja untuk
membantah pendapat jang dikemukakan oleh rekan jang kebetulan
lebih dulu bitjara dari dia.
Gedjala-gedjala menjindir dengan memakai kata-kata jang menjinggung perasaan pribadi telah pernah kedengaran.
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Djangan kita kembSri kepa$q tjara-tjara berbitjara.seperti pada
permulaan rap.at-rapat dimasa
pertama Konstituanie- ini,
.sjdang
3al
sindir-menjindir
sikut+nenjikut iang mana sebenarnj.-Oifrdripitu
:
kan bersifat pertukaran pikiran sesama-teman.
saudara Ketua, tidak lengkap
_uraian saja ini kalau saja tidak
pg"Ingsung soal Irian Barat berhub,ungan
dengan dasar naitla sita
ini. Teman sefraksi saja, saudara jang tdrhormaf Rr-di B;;, terah
menjinggung soal
.ini pqd_" pembiijarlan beliau dalam p.*unorngan
umum mengenai wilajah Negara pada tanggar 6 Nopember taiiun
rgb?
Bangsa Indonesia berpendiiian tegii mengeiai ctaim Nasional
atas Irian Barat.'Tetapi saja beluT jaliin bahwl teman sebangsa
di
Irian Barat itu akan bergembira daerah mereka dimasutr."" dalam
wilajah Indonesia apabila dasarnja menjimpang
e dari dasar semula,
dasar proklamasi, jaitu pantja Sili.
Menurut laporan Belanda dalam Panitia Perwakilan perserikatan
Bangsa-Bangsa tahun 1gb?, Irian Barat mempunSai penorJ"r.
sebagai berikut:
Penduduk pribumi
-+- 200.000.
Penduduk bangsa Asia
16.000.
Penduduk bangsa Eropah
14.400.
Djumlah Kristen didaerah jang berpemerintahan: -* 21b.000.
Djumlah Islam didaerah jang berpemerintahan _r -iz.ooo.
Ini berarti bahwa. pendudut< iiinnli jilt berkediaman
jang belum berpemerintahan berum pisti be?agama atau didaerah
tidak.
Orang-orang- Krisle1 janS 215.00-0 itu pasti berkehenAat Oaeratr
mereka dimasukkan dalam Wtt-r:qtr suatu ^Neg-ara jrns ;&dja;i;
kebebasan beragama dan beribidat dan nertasariiiri t u-iurr*""
Maha Esa, dalam hal ini_ wilajah Negara nepunril<--indonesia
{*gdan bukan suatu Negara jang berdaiarkan "Islam.
Tidaklah mungkin guaJu golongan manusia jang beradab berkehendak sekedar
L.-p$ $.a1i pendjadjahan untuk'pifiaarr t.ifui* diagam_anja
tida$..diakui
pgn_uh; tetapi hanja- dihormati, getoraFanS
leerd. atau didjamin bij de graii dari suatir agania atau f<ejalinan hidup jang berbeda dengan agama atau kejakiiannja. -r-----p._ryippqngan dari dasar semula, dasar proklamasi
1? Agustus
tahun t945 akan melemahkan perdjuangan kila untuk menari[ rasa
persaudaraan_ penuh dari suku-igku jrns diam di Irian Barat itu, ierutama mereka ialg b.e-r?g?.m?
Krisien.- Rasa persaudaraan jang diingini ialah jang bersifat - timbal balik atas disar pengrr,ui- jrng

sama.

_ - ll.rgenai soal-soal pendirian golongan Kristen jang ada didaerah
Maluku,
Nusa Teng-gara Timur, Irian Earat dan tiin-iain
Indonesia bagian Timur, teman sefraksi saja jang nerisat daerah di
a"ri ,rn,
akan me'mb*eri pemandang.aq jang lebih mena"auil berhubungan ae--'- ----c'
ngan soal Dasar Negara ini.
saudara Ketua, diantara pembitjara-pembitjara dalam pemandangan umum Babak pertama mengeiai dasar ti;t;r; lni,--ri" j"og
merasa perlu -glggTkan supaja kita berterus terai! aan tiaal ragu_
ragu mengeluarkan pendapat atas kesungguhan hati.
_
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lle_mang kita mesti berterus-terang meletakkan kartu terbuka,
tetapr dengan tjara jang patut.
Berterus.teryqg djalgan pula terus dianggap mengantja;n atau
pgnggdakan intimid4si, karena bagaimanapun akibatnja, seoiang jang
tahu harga diri tidak akan takut menegakkan kebenaran.
Kamipun dari Fraksi Partai Kristen Indonesia (parkindo) dengan perantaraan teman-teman sefraksi kami Saudara-saudara Ds.
w.J. Rumambi dan Ds. J.B. Kawet telah menjatakan dengan tegas
dalarn Pemandangln rJmum Babak Pertama mengenai Dasai Negara,
bahwa Fraksi kami dari perumusan tiga pendapat oleh panitia persiapan. {onstitusi (P.P.K.), hanja dapat menerima dasar pantja sila
sebagai Dasar Negara. Kami tidak dapat menerima Islam sebalai Dasar Negara; itulah pendirian kami dan kami tidak dapat berbuat tain.
Fraksi-fraksi jang lainpun telah menegaskan pendirian masingmasing.
Sekarang

kartu masing-masing telah terbuka dan kalaupun dalam pemandangan babak kedua ini masih diberikan pendjelasanpendjelasan c.q. bantahan-bantahan adalah telah njata bahwa aliran.
gliran jang mempertahankan pendirian masing-masing masih tetap
berkisar pada tiga pokok pendapat, jaitu dasar Sosial-Ekonomi, Islam
dan Pantja Sila.

ini berpegang teguh pada pendapat masingkita kepada kegagalan, seperti jng telah saja
chawatirkan dalam permulaan pernbitjaraan saja ini.
Kalau de'mikian halnja, apalagi jang akan kita hadap,i ,,What
Kalau aliran-aliran

nqasing telah sampailah

next?"
Apakah kita hendak memungut suara?
'B_agaimanapgn diputar-balikkan, menurut pasal BB ajat (1) dari
Peraturan Tata Tertib Konstituante ini, tidak satu dari tiga pendapat
itu akan memperoleh djumlah jang menentukan jaitu z/{ diri djdmlah sllqa Angqqta_ jang hadir dalam Rapat Kohstituanite jang-ajat sah
sesuai .dengan undang-undang Dasar sementara pasal 18?
(1)
dan (2).
Menururt daftar pada tanggal 23 Maret tahun lgb? djumlah kursi
dalam Konstituante sebagai hasil pemilihan umum adatdh ste.
Memperhatikan pendapat-pendapat jang dikemukakan dalam
P-emandang,a-n umum Babak Pertama, dari djumlah ini dapat diduga
akan memilih:
dasar Sosial-Ekonomi
: 9 anggota
dasar Islam
: 228 anggota
dasar Pantja Sila
: 277 anggota

Djumlah : 5t4 anggota

Perbandingan ini tidak akan berapa berubah dengan pengangkatan Anggota-anggota jang ba,ru atau menilik djumlah Anggota sidang sekarang ini. Djumlah suara minimaal jang dapat memberi ketentuan ialah 2/3 X 2/3 X 5L4
- 22L. Quorum jang sah adalah

2/3x514-343.

Tidak ada diantara aliran jang tiga itu janB dapat mentjapai

quorum ini.
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Dengan demikian suatu atriran, umpamanja Islam hanja akan
mentjapai _djumlah j?ns memberi ketentuan apabila dalam peinungub
an suara diantara djumlah quorum jang 384 hadir penjoFong dasar
Islap 22! ayang atau penuh 228 dan dari fraksi-fraksi penjokong dasar Pantja Sila hanja hadir 113 orang atau 106 orang.
Begitu djuga dasar Pantja Sila hanja akan mentjapai djumlah
jang memberi ketentuan apabila penjokongnja hadir 22L orang atau
penuh 277 orang dan dari fraksi-fraksi jang menentangnja hanja hadir 113 atau 59 orang. Jang sedemikian ini tidak mungkin akan terdjadi dan pemungutan suara berarti menempuh djalan buntu.
Ini berarti bahwa Undang-undang Dasar Sementara berlaku tenrs atau terdjadi perpetjahan; dimana daerahdaerah akan menem.l
prh dj{an sendiri sesuai dengan_-perimbangan djumlah penganut
suatu aliran jang dapat berkuasa didaerah itu.
Dalam hubungan ini mendjadi soal pulalah atau daerah mana
iang benar, daerah jang hendak menegakkan dasar semula, dasar
proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945 atau jang menegakkan darar Isla,m ataupun Sosial-Ekonomi.
Didaerah-daerah kami jang beragama Kristen jang penduduknja
*bagian besar; lebih dari 90Vo menganut agama Kristen dan setia
pada dasar semula itu tidak akan timbul pertentangan, karena kami
bulat hendak menegakkan Negara jang kita prokla,masikan dan perdjuangkan itu, jaitu Negara jang berdasar Pantja Sila. Penganut agama dan kejakinan jang lainpun terdjamin didaerah kami jang berkehendak mempertahankan dasar Pantja Sila itu seperti dalam Negara
hita sekarang ini.
Didaerah-daerah jang sebagian besar didiami oleh jang beragama
Isilam dan penduduknja hendak menegakkan Negara Islam mungkin
djuga tidak akan terdjadi pertentangan-pertentangan. Tetapi telah
dapat diduga, bahwa teman-teiman ka,mi jang beramaga Kris,ten
jang kebetulan diam didaerah sedemikian, tidak akan merasa berbahagia.

Bagaimana halnja didaerah-daerah dimana penduduknja tidak
bulat hendak menegakkan Negara jang berdasarkan Pantja Sila atau
dasar Islam. Hasil pemilihan umum telah menggambarkan atau daerah-daerah mana jang bersifat sedemikian.
Apa didaerah-da6rah itukah jang akan timbul pertentangan-pertentangan ?
Saudara Ketua, baiklah semua kemungkinan-kemungkinan itu
kita kesampingkan. Saja masih berkejakinan bahwa diantara para Angt
gota jang terhormat dari Dewan Konstituante ini jang benar-benar
trrut serta berdjuang bersama-sarna sedjak permakluman kemerdetaan itu bahu-membahu dengan tidak meinandang agama, aliran atau
kejakinan, maupun suku; tidak seorangpun jang sengadja (bewust)
Lendak rnengubah dasar jang mempersatukan sedjak semula itu, jaitu
dasar proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945.
' Mari kita berichtiar menernpuh djalan musjawarah jang sung"

e

guh-sungguh.

Kiti"pergunakan sebagai dasar permulaan pendapat-pendapat
iang bersamaan jang telah ditjapai dan dirumuskan oleh-Panitia Per277

siapan xonstitusi (p.p.K.), jaitu bahwa Dasar Negara Indonesia
seharusnja:
1. sesuai dengan kepribadian Bangba Indonesia.
?. yusjawarah
P_idjiwai s9m-ang{_Revolusi tan-ggal 1? Agustus tahun 194b,
3.
hendaknja mendjadidasar oimrn;.g;il perun_
dingan dan penjelesaian mengenai segala p.rrorfrn kenega_
raan.
Ierdjamin adanja kebebasan beragama dan beribadat
5- Berisikan
dja_minan sendi-sendi frikemanusiaan,
-.-' i.nrngsrj?ng 1uas dan keadilan sosial.
Kita tidak_ bol-"! pu,tus-asa dan hend,aklah kita ins,afi ,benarbenar bahwa seluruh bangsa kita dengrn p.nutt pu*rtir" mengikuti
kesanggupSn kita untuk memelihara"darr'memp^erte*ffit p.isatuan jang telah ada itu.
Pjangan l€Lela ki!a, _pelsatuan itu mendjadi perpetjahan.
Kita kembali kepada kejakinan
bahwa kemera'etain kita adalah
dengan berkat dan rachmat-Tuhan.
saudara Ketua, demi karena kita pertjaja kepada
j-akin atas berkat dan rachmatNja itu, s^a;a'm"ng"d;uk Tuhan dan
siuoara-saupala.4lggotr -iang te'rhormit supaja t it" sama-sama berdoa da"dara hati kita masing-masing
lam
memohbnkan kehadhirat iot rn Jang
Maha Kuasa:
,,Ja Tuhan peliharalah bangsa dan negara kami ini dan berkatilah usaha Dewan Konstituante ini,'.
sekianlah saudara Ketua, semoga doa kita itu dikabulkan Tuhan
dan atas dasar
pg{:atuan jTg rerah kita puputi ruojrr.
lasa kita,
fermakluman kemerdekaanmuriahrmudahan kiia ^aka" A;t;f menjelesaikan tugas ki.t?,. menjusun undang-un.Q?ng Daqai
Sange tetap untuk Negara Republik Ind-onesia jang t<Ita t;intii
Terima kasih.

I.

^

ini. '

Ketua: saudara Dr parijono surjodipuro jang terhormat.
Parijono surjodipuro: saudara Ketua jang terhormat dan
A
,Dr
,alaikum
saudara-saudara, Anggota sidang jang mulia,

Asialimu

wa,

rahmatullahi wabarakatuh.
. Utjap sjukur saja pandjatkan kehadlirat Ilahi dan terima kasih
saja sampaikan.kepada-saudara Ketua untuk kesempatan
;ang dihe.
oll.?" kepada saja untuJ< mgnj.ampaikan sumbangsilr saja r.i;p;
buah
pikiran_jang muns.kin d3nat dipai<ai sebagai bahin untirt<
-unju-purnakan undang-undang D-asar jbng sedan[ kita susun bersama.
' . !"*pa_i-kini pembitjaraan didalam Femandangan umum mengenai Dasar Negara berkisar diatas bidang poli,tis-jriridis,
!
r
'Lphtloroptfir-

I
I

,Sekarang- alan saja -bawa seluruh sidang keatas bidang medis
nsyc.hg-phvsiologis ialg_tjdak kurang pentingija dari api ja?rg sam-

t

mystis.

pai kini diutarakan,. bahkan politik-mbdern"tidak lupi^ atbn-'anasir
I -------jang segera akan saja sampaikan.
sgniltas lalu hal jang akan saja utar_akan tidak ada sangkut.
pautnja
dengan Dasar Negara chusrisnja dan usahi pu*.rintahan
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gmumnja; akan tetapi apabita hal medispsycho-physiologis ini ditelaah sedalam.dalamnja, maka akan terbukti, bahwa tidtk ada satu
usaha pemerintahanpun jang dapat diterima oleh rakjat, apabila tidak
memperhatikan hal-hal jang saja maksud ini.
Adlpun ha! iang saja maksud ini mengenai reflex bersjarat
atau reaksi bersjara, _ (voorwaardelijke reflexen), jang terdapat pada
manusia dan hed'an dan jang menentukan sikap .latr"geruk-lerilinja.
Reflex bersjarat ini diketemukan oleh seorang dokter ahli ilmu
ta'al bangsa Rusia, bernama pavlov, pada seekoi andjing sebagai
binatAng pertjobaan.
Reflex bersjarat adalah reaksi pada manusia dan hewan jang
diperoleh dan terikat kepada sjarat-ijarat jang tertentu.
Pavlov mengadakan penjelidikan jang sangat teliti dan saksama tentang fa'al dari alat-alat pentjernaan pada seekor andjing. pada
binatang pertjobaan ini muara saluran tuOatrnla dipindairkin dari
ruang mulut kebawah kulit, sehingga ludahnja -mendtes keluar dan
fapat ditampung didalam tabung gelas jang ditempatkan dibawah
lubang saluran ludah dikulit tadi.
_{nabila kepada binatang pertjobaan ini diberikan daging atau
zat kimia. j?ttg tertentu, maka meneteslah ludahnja kedalailr iabung
gelas. t?$i,. jang djumlahnja dapat diukur atau barijaknja tetes ludafi
dapat dihitung.
Pengeluaran luda! i$, jang terdjadi dibawah pengaruh perangsangan dari alat-alat
pengetjap, didatam mutut aan uo;un"g
-indera
y.r-at sjaraf perasa didalam selaput leqdir mulut, adalah reflex ju"E
tjdak b-ersjarat _atau reflex asli jang telah ada pada lahirnja dan-terl
dapat djuga pada binatang-binatang-jang tidak me,rnpun;ai btat besar.
$laUita berulang-ulang zat kimia jang tertentu dan berwarna
merah dimasukkan kedalam mulut binatang pertjobaan tadi, maka
melihat_ sadja zat kimia jang berwarna itu,-pada binatang itu tetah
keluar ludahnja.
Pengeluaran ludah jang terachir ini jang terdjadi pada waktu
binatang pertjobaan melihat zat kimia sadja, jang aianggapnja oleh
Pavlov sebagai proses psychis, dinamai reflex bersjara,t ju"g diperoteh.
Pavlov rnengadakan penjelidikan jang sangat teliti dan saks-ama. tentang sjarat-sjaratnjg, bagaimana reflex-reflex bersjarat ini
dapat timbul. Pada penjelidikan ini dia melihat, bahwa oieh tiap
perangsang jang neutraal jang sebenarnja tidak dapat menimbulkair
Le?kli apa-apa, seperti misalnja membunjikan ber, menjalakan lampu
listrik, menjebarkan bau-bauan dan sebagainja dapat-menimbulkin
pengeluaran ludah,- asal sadja perangsang-peran$sang neutraal ini
mendahului pemberian makanan.
perang_sang neutraal dapat menimbulkan pengeluaran
.ludah,
- -njqdi
dap_at m,endjadi perangsang b-ersjarat, apabila ini] selama bebe.rapa waktu dengan teratur mendahuliri perairgsang tak bersj arat,
jaitu me,ndahului perangsang dari selaput iendir mutut oleh pemberian makanan. Kalau perangsang neutiaal ini diberikan seteiah per3lg_sang tak bersjarat, maka perangsang neutraal jang dimakiud
tidak memberi reaksi apa-apa.
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Ilf,engenai pertjobaan-pertjobaan pada binatang pertjobaan dengan tudjuan untuk. mengetahui rea[si-reaksinja tlrlradip peranCsflr.rg-perangsang- neutraal dengan mempgrguriakan garpu-s-uai" j"ri'g
berula-ng-ula.{rg dftunjikan seb6lum meti.tre-ri makanin,'paviov memperoleh hasil sebagai berikut:
neutraal terdiri_ dari bunji garpu-suara jang diberi.kan lpT"pgsang
g
didalam x ulaTgan sebelum memberf makanan, ierir, memberi pengaruh jang njata dan mentjapai maximumnja' pada B0 x
ulangan. Bunji -garpu-suara jang diulangi 81 x 2 sekon'setelah bulii iqg ter_achir, menimbulkan pengeluaran ludah 6b tetes selama
30 sekon sebagai akibat.
, Lebih banjak ulangan, lebih raml -bersjirat
qerangsang
neutraal dapat
"atau
be_1fu1gsi sebagai. pgraysang (jang tak
peirngsattg
asli. Pavlov melihat, bahwa peralgsang nedtraal ini pbngarilrrqi
masih berlaku sampai beberapa tahun kemudian
Ap_abila ula_ngan perangsangan dengan perangsang neutraat ini
_dihgnti{an, setelah menimbulkan reaksil maka faial b"aru ini ajepta
lenjap, biasanja didalam beberapa hari atau minggu. Fa'aI baru dari
perangsang- neutraal ini tetap bekerdja apabila setelahnja selalu
disusul oleh pemberian makanan
sebaliknja .ap.f!il-a _ pemberian makanan, setelah perangsang
.
neutraal diulangi,
tidak berlang_qung, maka fatal baru tje'pat te"njap]
akan telaqi dapat timbul kembali, segera setelah ulangari ierangsang
neutraal disusul oleh pemberian ma[anan lagi.
Reflex-reflex.-bersjarat,dapat ditumbuhkan oleh perangsangperangsang penglihatan, pendengaran, pernbauan, perabain, deiadjit
panas dan bahkan perangsang rasa sakit.

Pavlov mengadakan pertjobaa!-Fertjobaan dengan rupa-rupa
perangsang; dengan garptr-suara,
{.qg"" tjahaja limpu, oerrgin
g?r_npar 4an sebagainja. Terbukti, bahwa p6rbehaan singat rcjtjil
didalam besar atau _kerasnja perangsang tidlak selalu dapa"t menimbulkan reaksi, misalnja getaran suara t-erdiri dari g00 fetaran menimbulkan reaksi, sedangJ<an getaran dari g02 getaran t-idak. De,mijrig djuga tiaat oapat
{F.T 4.ngan dua ti$aJ_a ia_ng Ferbeda sedikit,'gim6ar"
dilihat oleh manusia. Gambar lingkaran dan
nitat pandjing
(eltj_ps) jang hampir tidak terlihat perbedaannji, jang pertami meirimbulkan reaksi se,{a1s-$1n. jang kedua tidak. oemii<iail iuhu j""i hanja
berbeda 1 deradjat Ce,lcius. Didalam pertjobaan-pertjobaan jang diselenggarakan oleh pavlov
diketemukan ke-njataan-kenjataan jang -sangat penting bagi ilmu kedokte.ran pada chususnja dan ilmu dliwa pata rimumn-ja, &antaranla:
Apalita sesuatu perangsaqg negtraal jang tglah mendiaaii perangsang
-akai
P.oti gfl_ berqlang-glaqg- diberikan kdpad'a binatang pertj o^naan,
tetapi tidak disusul 9l"h pernrberian.makanan, milia linaiang pertjobaan ini_ achirnja djatulr tidur
$enja.k. _Kenjataan jang lebifr ienialah
bahwa
aq$ila
berbagai-baf_ai
djenis petangsairg j"ng' di.
fingberikan bersilih-g_anti dan berulang-}tang-kepada nifiitaig" p"-rtjoF3"n, jang sqtu, disusul. oleh. pem'be-rian irakanan din liffia^tidit<,
binatang..pe.rrtjohaan ini achiinja mendjad"i gelisah,' meiiutis-t"ung,
menggigit-gigit dan mendjadi buas.
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Binatang pe-rtjobaan ini boleh dikatakan mendjadi gila, akan
tetapi didalam hakekatnja menderita penjakit saraf jang dinamai

penjakit saraf pertjobaan atau experimenteele neurose atau psychose"
Penemuan reflex-reflex bersjarat oleh Pavlov memberi sokongan jang tak ternilai harganja bagi pengetahuan ikita tentang
dynamica dari otak kita. Oleh reflex-reflex bersjarat ini binatang
dan terutama manusia dari lahirnja tambah pengalamannja dan ter
istimewa ketjakapannja dapat menjesuaikan diri didalam tiap keadaan.

Ischlonsky pernah mengatakan, bahwa tidak lama lagi dapat diterangkan logika dan moraliteit dari perbuatan-perbuatan kita
dengan ketetapan jang mathematis atau dapat diterangkan pekerdjaan kulit otak (hersenschors) kita dengan pertolongan daftar
berdjenis-djenis reflex-reflex bersjarat jang dikumpulkan dan disusun dengan sistimatis.
Dengan demikian ilmu fa'al dari kulit otak segera akan mendjadi dasar dari ilmu pendidikan, ilmu djiwa dan ilmu kesehatan

bathin atau mental hygiene.
Pertanjaan jang mungkin akan diadjukan ialah: Apakah pendapat-pendapat mengenai reflex-reflex bersjarat ini berlaku djuga pada
manusia

?

Penjelidikan mengenai reflex-reflex bersjarat ini pada anakanak jang normaal dan tidak normaal membuktikan, bahwa hukumhukum dari reflex-reflex bersjarat jang diketemukan oleh Pavlov
pada andjing berlaku djuga pada manusia; sudah barang tentu dynamica daripada otak manusia adalah lebih sempurna dan lebih sulit
kalau dibandingkan dengan dynamica daripada otak binatang.
Reflex-reflex bersjarat adalah penting untuk diketahui oleh tiap
intellectueel, oleh karena, seperti telah diterangkan, bersangkutan
dengan semua gerak-gerik itu, sikap kita, perbuatan kita sehari-hari
terutama usaha pendidikan, usaha memimpin massa dan usaha mendjamin kesehatan bathin perseorangan, perlu mempergunakan pengetahuan tentang reflex-reflex bersjarat ini agar usaha-usaha jang
dimaksud tadi memperoleh hasil sebesar.besarnja.
Dasar dari asas pendidikan misalnja ditentukan oleh reflexreflex bersjarat jang tidak disusul oleh pemberian apa jang telah
didjandjikan kepada anak-anak; reflex demikian dinamai reflex jang
dihambat.
Apabila seorang pendidik mengehendaki supaja anak-anak didikannja memperoleh rendement jang maximaal dari ketjerdasannja,
maka perlu diperhatikan supaja pemberian pekerdjaan kepada anakanak diselenggarakan menurut urutan jang tetap, pada anak-anak
akan mudah dapat menjelesaikan pekerdjaannja dengan baik.
Didalam pekerdjaan ini si pendidik tidak boleh menolong s,i anak
supaja ini lekas selesai dengan apa jang ditugaskan kepadanja apabila si anak kiranja dapat,menjelesaikannja sendiri, oleh karena anak
jang menjelesaikan pekerdjaan dengan tidak menerima bantuan
akan tumbuh mendjadi orang jang me,mpunjai initiatief, orang productief-creatief jang tidak me,mpunjai perasaan seolah-olah dia tergantung dari orang lain.
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kepada anak-anak tidak boleh diberi djandji-djandji jang
:.. .Pqn
tidak
dapat ditepati. Djandji-djandji bagi anak-ariak iaaiatr perangsang-perangsang bersjarat; apabita djandji-djandji ini diberikln beiulang-ulang _akan tetapi tidak-satupurl jatg diiepaii, maka perangsang-

perangsang bersjarat ini akan menimbulkan keaclaan-keadian seperti
terdapat- padp binatang pertjobaan; perangsang satu djenis jan! diberikan berulang.-ulang akan menimdukan apithie. ojikalau" neia;e-

nis-djenis, bersilih-ganti diberikan akan meriirnbulkari neurose.
oleh karena itu para pendidik perlu memperhatikan arti daripad-a perangsang bersjarat dan reflei bersjarat ini, agar pendidikan
anak-anak dapat diselenggarakan dengan sempurna.
Reflex-reflel< bersjarat pada massa tunduk pula kepada hukum
hukum jan$ b-erlaku pada reflex-reflex bersjarat-pada p-erseorangan.
sepelti pada binatang pertjobaan perangsang beisjarat dapat disusul oleh pemberian s€suatu jang menguntungkan jang dlnamakan
gratificatie (hadiah), djuga dapat disusul oleh pembeiian sesuatu
jrn-g merugikan jang dinamakan frustatie (hukuman); akan tetapi
kedua matjam perangsang bersjarat ini selalu disusul .oleh reflex-

reflex bersjarat.

untuk menggerakkan massa dapat dipergunakan dua matjam
perangsags i1i. Oleh karena menggerakkan massa mengandung arti
memperoleh kekuasaan politik, maka didalam djaman modern ini
pengetahuan tentang reflex-reflex bersjarat ini dipergunakan djuga
dibidang politik.
Para diktator paqa umumnja mempergunakan perangsang-peransang bersjarat, baik jang akan disusul oleh pemberian sesuatu
j?"g m_engultungkan (gratificatie), maupun sesuafu jang merugikan
(frustatie), didalam usaha menggerakkan massa.
Adapun aksinja terbagi didalam phase:
l-. Rakjat dikumpulkan, kemudian djiwanja diberi tanda frustatie atau frustatie-signaal berupa pidato-pidato jang berkobar-kobar, akan tetapi mengandung anfjaman -hu[uman
atau siksaan kepada siapa jang tidak menjetudjui gerakannja, seraja dengan melihatkan lambang daripada gerakan
atau ideologinja.
2. Kemudian rakjat diperintahkan bubar dan didalam waktu
j"rg-agak lama dibiarkan, akan tetapi dimana-mana dilihatkan kepadanja lambang-lambang jang dimaksud tadi, supaja
massa t.l"p ingpt kep-ada an_tjaman-antjaman jang diutju-pkan didalam pidato-pidato tadi.
Na{- Djerman p:s-rl"lg
frustatie berupa
-men}pergunakan tanda
pidato-pidato dari Adolf Hiiler
dtau-Goebbers jang berkobar-kobir,
tetapi p9lsr"_gung antj.?p?n ,bagi mereka-jri'g menentang ke$m
kuasaan sambil bertindak posjlief terhadap merelia. Lambang paiungkait (hakenkruis) jang menghias lengan kiri dari Adolf rti"ttbr aai
stafnja, serta berkibar dimana-mana mengingatkan rakjat kepada an.
tjaman-aftjam.an, !qi\ jqng. terus-terang mlupun jrtr"g ters^embunji
didalam tiap-tiap pidato daiipada pemimpin.
Pun revolusi, dgi. ISnipsrad memperg_unakan perangsang-perangsang bersjarat dari pavlov berupa bendera merih da-"n piwai
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terdiri dari orang;orlng jang memakai kedok-gas (gasmaskers). Ben.
dera merah dan kedok-gas tjukup mengandung ta-noa frustaiie untuk memaksakan golongan jang masih ragu-ragu ikut serta didalarn
pawai.

setelah memberi tanda frustatie, hingga seluruh lapisan masjarakat, akibat rasa takut, bersatu, tidak lupa para diktatbr membdri
tanda gratificatie berupa ,pembangunan dlaatam semua bidang delgal.rangkaian rentjana lima tahun jang dilaksanakan dengai sis.
timatis.

-Republik Rakjat riongkok lebih banjak mempergunakan tanda
gratificatie
daripada tanda frustatie, sehingga pem6angunan berlangsung dengan sangat pesatnja, jang mengagumkan seluruh dunil
R_akjat riongkok berabad-abad menderita frustatie, sehingga baginja
ph.afe pertama_ d_ari aksi menggerakkan massa tidak beitat<u trdi,
lah$an phasg kedua jang merupakan gratificatie mendjadi tjambuk
baginja qltgk dipertahankan mati-matian dengan tudjuan - supaja
mereka tidak dapat dikembalikan lagi didalam djaman frustati-e. Adapun waktu gratificatie bagi rakjat riongkok terdiri dari
djaminan sosial bagi para buruh dan pegawai jang diselenggarakan
{engan 'besar-besarian dan sistimatis; sebelum suatu penlbangunan
dimulai, lebih dahulu buruh jang akan membangun didjamin-kehi.
dupalnja berupa perumahan dan persediaan untuk kebutuhannja sehari-hari.

Baik tanda frustatie maupun gratificatie, jang merupakan

pe-

rangsang!'perangsang bersjarat selalu disusul oleh tindakan4indakan positif hingga massa mendjadi satu jang dinamai psychologische
massa.

Sifat-sifat psychologische massa adalah sebagai berikut:
1. Dari kenjataan, bahwa massa terdiri dari banjak orang, rrrt:
ka mereka merasa mempunjai kekuatan iang tak dapat dialahkan, jang mendorong mereka melepaskan nafsu-nafsunja
dengan leluasa dan pasti akan dikendali, apabila mereka
masing-masing bersendiri.
2.' Semua orang didalam massa suka meniru jang dinamakan
geestelijke infectie atau contagion mentale.
3. Masing-masing merupakan mesin jang tak berkemauan. Me,
reka tidak sadar akan perbuatannja. Kegiatan massa oleh
karena itu pada achffia ,menimbulkan kerusakan pada
benda dan djiwa.
4. Perbuatan massa adalah seperti perbuatan seseorang didalam hypnose. Berhubung dengan ini semua, maka jang di.
maksud dengan psychologische massa, ialah gerombolan
orang-orang jang berbeda-beda didalam tjara hidupnja, p€.
kerdjaannja, watak dan akalnja, akan tetapi mempunjai satu
djiwa dan dengan djiwa ini mereka merasa, berpikir dan
berbuat lain daripada mereka merasa, berpikir dan berbuat,
apabila mereka bersendiri.
Suatu pemerintahan jang memberi djandji-djandji, akan tetapi
tidak satu djandjipun jang dapat ditepati, dapat mengadakan suasana dikalangan massa jang katjau-balau. Apabila djandji-djandji ini

t.{d{i, darf qat-u djegis dan diberika4

ti

kepqda massa, akan tetapi
dak disusul oleh pemberian apa jang oiojahojftan, maka hal demikian
akan menimbulkan apathie. dltatangan rirassi; apibita a;ano;i-o;ino;i
itu terdiri dari beberapa
-djgn$., :rig teiiiiirr-gahii dib;"ridil k"epada
s_ebagian
terdiri
dari
djandji:djandji iang mengandung itusln?isa,
!afie,. sebagian disusul .ole-h pembelisn apa jb"g didjaid;ikan] akan
tetae-i- sebagian besar tidak, maka hal demikiai akair mbnimbulkan
kegelisahan dikalangal massq, bahkan ada kemungkinan missa ini
pada satu ketika memberontak.
Menurut Pavlov Eegratan lathjn (psyche) kita bergantung kepada
sjarat-sjarat (condities) jang dimaksuri iadi,'
kita sehari-hari terdiri dari
__ Sebenarnja tiap-tiap gerak-gerik
reflex-reflex bersja_rat- ini, -at<ibat per,angsang-p€rangsang nerslaiat,
palsul tidur pagi-hari, mandi, befpakaian, i.rikan "p"gi" oan "pergi
kekantor djpandans dari sudut pendapat Pavlov irii lahh reflexreflex pelsjarat semata-mata. Adapun pbrangsangnja ialah kewadjib-reflex aslinja iaiah
3n .t-erhqdap negara_ dan ketuarga, sedang[an
kenikmatan pada waktu kita meneri,ma gadji pada achir bulin.
sementara peng_anut dari mazhab pavlov ini mengatakan, bahwa
keputusal _(hgt oordeel) adalah rentetan kalimat-kali-mat jrtig logis
dan terdjadinja adalah akibat daripada kalimat jang mend"ahu*lui ieperangsang
hingga- berbitjara i[u idatatr rangkaian
Irsf,i
-persjarat,
oanpada reilex-reflex
bersjarat.
walaupun teori-teori mengenai kegiatan bathin kita, jang ber-

dasarkan reflex--reflgT b_e-1sjarat, pada sementara penginul pavlov sedikit berkelebih-lebihan, akan tetapi dibidang penjakit neurose,- teori-teori ini .banjak
totottg"n tfraoa pendapat
-memberi
mereka, bahwa_ penjakit-p'enjakit
jang dimaksud ini m6mpurilai
mechanisme akibat_ perangsang bersjarat ini, jang tidak disusul ot-eh
pemberian jang diharapkan daripadanja.
saudara Ketua, marilah kita menindjau pantja sila dari sudut

perangsang dan reflex bersjarat dari pavlov ini.
Pantja Sila telah berusia 12 tahun lebih.

kah hasilnja dariplda kehidupan dibawah pandji-pandji filsafat riegara jang dinamai Pantja Sila itu?
djawabannja ialah gingkat, lebih banjak jang negatief
. . Adapun
jrlg positief; irttg positief iahh misalnja tamrafinla leko$gipa$3
lah rakjat dan menengah,
peiguruan tinggi dan iniversitai-riniversitas, perhubun-gan dengan E"p"l udar,a,-lokomotief diesel, wagonwagon airconditioning 'dan tain-lain jang ,bagi rakjat djelata tloar
dirasakan .s_ebagai- perubahan dalam kehidupannji irnb adil dan
makmur. Adapun hasil jang negatief ialah sebagai neritilt:
Peristiwa-peristiwa dikalangan tentara j"ns bersilih-ganti dan
membahajakan ke.utuhannja qe11a sampai t<ini i,eturn-arp?--aiselesaikan_ setjara radikal, korupli j_"ng meiata, krisis a.riraf fiLahngan
pemuda dan orang tu-a, k-egeusahan didaerah, higgga meteiuitah
[eristiwa-peristiwa dan keadaln tegang jaru ilta-tifripi
:
5----ini, pembangunan jang terhamblt d'an sdbagainj".' ^-

;;a;-lurr*
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saudara Kqtyl, apabila kita dengan hati djudjur menelaah tiapkita akan menemukan paradox-paiadox dari masing,

tiap- sila,-_maka
masing sila itu.

Kita mulai dengan sila Ke-Tuhanan. Pantja Sila sementara ini
tidak memberi djaminan dapat dilaksanakan siia ke-Tuhanan ini deStatement para Alim ulama
lgan tfdak ada galgguan dan rintangan. patembang'disindir
j3"g
didalam
Muktamai
Oi
sebagai
.diputuskan
tindakan jalg im_moreel,- hingga mereka dinasehitkan supaja rieninggalkan bumi Indonesia; sedangkan Pantja Sila ini bard bersifat
sementara. Bagaimana keadaan nanti, apabila pantja Sila mendjadi
Dasar Negara jang tetap? Mungkin akan diputuskan bahwa shitat
itu immoreel, naik hadji immoreel dan sebagainla untuk achirnja diputuskan,,bahwa_agama itu obat bius, tjandu dan ratjun bagi riklat,
hingga tid-ak perlu_ lakjat dibe,ri didikan agama. sidang tenlu sudah
mengerti kem_ana kita akan dibawa nanti, apabila panlja sila mendjadi Dasar Negara.
sila Prikemanus.iaan. Apakah kita memiliki prikemanusiaan?
Prikemanusiaan hanja _terdg,pat pada mereka janr beriman. Njata
sekali didalam massa Pantja Sila ini adanja pertumbuhan aliran
individualisme, aliran mementingkan diri sendiri, jang tidak mungkin memberi kesempatan tumbuhnja rasa prikemanusiaan, oleh kirena. tiap sesamanja dipandang sebagai objek jang menghasilkan
keuntungan semata-mata dengan bersembojan ,,siapf lu siapa gua".
sila Kebangsaan. Apakah kita melihat kepada dunia, bahwa
kita mendjundjung tinggi kebangsaan kita? Tidak, oleh karena didalam Pemilihan Umum jang terachir golongan nasional dikalahkan
oleh golongan internasional.
Sila Demokrasi. Apakah kita memiliki demokrasi d.idatam arti
seluaj;-luasniq? Pada permulaan memang ada, akan tetapi achir-achir
ini Kepala, Neg_ara memandang perlu adanja demokrasi terpimpin,
jang mungkin dapat tumbuh sebagai diktatur.
Sila Keadilan sosial. Apakah rakjat mengetjap keadilan sosial?
Kita sekalian dapat menjatakan, bahwa didalam negara pantja sila
sementara ini ada contrast jang sangat menjolok mata, kekajaan
mengalir ketangan orang-orang asing dan golongan ketjil, sedangkan
rakjat banjak jang memperdjuangkan kemerdekaan dengan rnengorbankan beribu-ribu pemuda dan penduduk, sekarang digilas
sampai remuk redam oleh roda kemiskinan. Djawa Tengah sekarang
sedang tertimpa oleh kekurangan makanan, sehingga beratus-ratus
ribu penduduk menderita kelaparan dan berpuluh-puluh oleh karenanja meninggal dunia, dank zij Pantja sila dan kemenangan Partai
Komunis Indonesia (P.K.I.) dengan mutlak.
Oleh sebab apa Pantja Sila sementara ini menghasilkan sebatiknja daripada jang ditjita-tjitakan olehnja?
Adapun sebabnja ialah oleh karena kita sampai kini belum merentjana, pelaksanaannja, hingga Pantja sila merupak4n djanI!"!
dji-djandji belaka jang tidak ditepati dan didalam uraian saja- ini
merupakan perangsangrperangsang bersjarat jang tidak disusul oleh
pemberian jang didjandjikan olehnja.

Perangsan_g pglsjarat berupa pantja sila ini didalam,' tahun-ta,iii', pertama
dari. undang'undairg- Dasai sementara ini; iaiah sediak
\un

t1\un

19b0, menimbulkai reaksi. dikalangan rar<iat
fins-dikutahui
gleh umum sebagai apathie, sesuai benar d'engatt
j."[
ipr
diketemuo---rkan pada binatang peltSobaan.
,,,, Kemudian denguqgan pantja sila ini disusul oleh perangsang_
perangsang lersjaTat lainnj" jg"g bersilih-ganti diderrgung-o.ngung.
kan seperti Irian Barat, pdmilitra*n u*u*, "p.nn"rg"ffiililrsatuan,
staat van oorlog.en
Fulqg (s.o.B.), Dewan ivasionai raniriet Karya,
{Iusjawa,rah- Nasional, Mus-jawaratr Nasional permbangunan dan sidang Ko_nstituante, j*g diharapka-n
4rpat menghasilkan undangundang- Dasar.iang igtrp dan niemberi
i<ebatrigiir"-t.pro" rakjaT,
seba-gian
besar.
dari
pelangsang-perangsand
ini net^neniurc $ra.l;,
tificatie dan hanja Staat vair OorIog dn^ Bet.E tS-5.g.i-t.ft
-ili"gi
lr"g-berbentyk Jrustatie, terutama bagi
j^ng
Iioaf
j"ns
a:uo:"i.
djudjur Staat van Oorlog en Tere:ka.
Beleg tS.O.E.l ini *."rup1aiian tinOat<an
jang sangat bermanfaat.Pada binatang pertjobaan, perangsalg-perangsang bersjarat jang
bersilj h-gqnti djbeSrkqn- kepadahj a, [erdiii^ dari* p eiaogring-p.o*gPng- bersjarat berbentuk gratificatie dan frustati6,- af<aT-m'enimbulkan keadaan jang disebut neurose.
Pada massa, perangsang-perangsang jang demikian menimbulkan ke.adaan jang sama,-bahkin sairpai"d;p;T menimburkan perisii
wa-peristiwa jang menjedihkan.
dinegeri kita tidak lain ialah akibat dari- Kedjadian-kedjadian
perangsang-perangs?ng
bersjarat.i_ri, jqttg tidak satupun :ins
Pld"
disusul . oleh pemberian Sang didjandjikah. pintla -Silr 'r[*entara
merupakql pe-ralgsang bersjarat j-rng ierbesar, rti"ggr
-"a;h aapai
dimengerti kekatjauan jang- kita had"api prai dewfii ini:---oleh karena. itq.fa_ntl_a sila sementari ini, dipanaang aari sudgt
psycho-physiologie, tidak dapat diterima. ' --r-------. t"Tr pendukung sudah barang tentu, setelah mendengar uraian
saja ini akan tergopoh-gop-oh
zupij; Gkffi;g diren.
tjanakan pelaksanqnnjl. rikan Tdgusuttin
pertiriSaari
q"t+
sa:a paa. ifi, Sirp,
if"g
,harus merentjani\t_n selain koirstitua"nler rni [e.arti, f"n*"
Konstituante harus bersidang didala* mtir. aurrriii
ip,
jang telah direntjanakan seitula.
sidang
Konsti. .M.rgapa repot-repot memperpandjangkan waktu-rsram
-jang
:

fiiri?rii

tuante, sampai. .empaf tahun misitnla, ftoangtan
mengandung Pantja sila
nte.Tpunig
rt*rn-*ti*"
pe-'tiaar<. {ju_s1 tua34
laksanaannja jang sedjali
fu abad berdjalin aan
flernatr oi
a,mendeer?

saudara Ketua, sekarang tiba waktunja bagi saja untuk memberi
t-angkisan terhadap serangan-serangan jrhg aiak
pendapat golongan kami.
saudara suwirjo {ry semenla-ra- pendukung_ pantja sila mengatakan, bahwa
sila itu ld"Lrlt- plaktis. i,Ienurrit
dan melihat buktinja
"*iiru saja
_pantja sila tidak drp;i oipiattettil.
Apa iang tidak dapat dipraktekkan, irenurirt logika dapur
pekarangan (keuken en tuintbgica) itu tidak pirtti*'---- "-r" dan

;;jliiidjiii

fqltj"

,
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,,'Melihat keadaan, maka saja ti,dak mengerti, bahwa keterangan
Pantja sila mentjerminkan pribadi Bangsa Indonesia. Saja kira
tjermin Pantja sila ini bohong"atau didalam bahasa Djawanja goroh, oleh karena apa jang kita saksikan didalam tjermin itu tidak
lain hanja "gedrogten".
Saudara Suwirjo mengatakan, bahwa alat-alat negara mengehendaki tidak lain hanja Pantja Sila sebagai Dasar Negara. Saudara
Suwirjo lupa bahwa tentara mempunjai Corps Pemeliharaan Rochani Angkatan Darat (C.P.R.A.D.), jang memberi peladjaran agama kepada anggota-anggota tentara. Sudah tentu tidak sedikit diantara
m'ereka jang bersympathie kepada Islam chususnja dan agama
pada umumnja. Tugas alat negara ialah membela dan mendjaga
negara dengan djiwanja sebagai taruhan. Maka oleh karena itu alatalat negara ini, jang tiap hari menghadapi bahaja, terutama didaerah jang tidak aman, hanja dapat mentjari perlindungan terhadap
malakatulmaut dibawah sajap Tuhan. Lain daripada itu, apakah
Territorium I, II, III, sampai dengan VII akan menjetudjui Pantja
Sila zonder meer, jang mengatjaukan ini, didjadikan Dasar Negara
tetap?

Keterangan Saudara Suwirjo jang maksudnja menakut-nakutkan
kita golongan Islam, akan kerepotan sendiri menghadapi kemelesetan
perhitungannja sendiri. Djadi andjuran supaja golongan Islam tidak
repot-repot mempertahankan pendiriannja, akan pasti menimbulkan
banjak repot.
Sementara Anggota mengatakan, bahwa apabila Pantja Sila
tidak diterima, maka akan petjah perang 6auclara. Saja bertanja,
apabila Pantja Sila diterima apakah lantas suasana mendjadi tenteram?
Sekarang menurut analisa saja, jang tidak mudah untuk dibantah,
Pantja Sila menimbulkan kekatjauan dimana-mana, oleh karena tidak dapat dilaksanakan. Pantja Sila hanja baik didalam nama. Pantja Sila boleh saja ibaratkan "een vlag op een modderschuit".
Ada seorang Anggota iang bertanja, mengapa golongan Islam
tidak mengikuti djedjak golongan Katholiek dan Kristen jang menerima Pantja Sila? Saja djawab, bahwa mereka menerima Pantja
Sila oleh karena mungkin mempunjai pendapat, jang singkatnja
dapat saja gambarkan dengan menjiteer utjapan dari Dr Kraemer
jang mengatakan, bahwa "de Islam bevechten is wechten tegen de
bierkaai".
Didja,man pe,ndjadjahan, Islam tjoba unrtuh dibasmi, diberantas,
diperangi dan dirintangi didalam perkembangannja.
Sebaliknja Islam belum pernah memerangi agama lain.
Saja sering ditegur baik oleh pengurus besar Mohamadijah
maupun tokoh-tokoh Islam, supaja saja didalam tjeramah dan tulisan-tulisan saja djangan menjebut-njebut nama agarna lain, oleh
karena dichawatirkan saja tidak dengan disengadja mengeluarkan
kata-kata jang dapat menjinggung perasaan penganut-penganut agama lain itu. Demikianlah hati-hatinja agama Islam terhadap agamaagama lain, bukan sebagai kelemahan, akan tetapi karena peladjarannja.

.$.."lang Islam_ dimana-mana .diperangi, di India, dinegeri,,,Arab
s.gndgi. (sepg{i- sekg.rlng_, pelsat-u{n negara-pggara' Islaril sedang
{lne{an-belah) dan di Indonesia didjaman- peddjldjahan.
Islam dimana-mana mengalami tragik, ini tidak lain oleh karena
sangat baiknja,. sehing.ga ada ke,mungkinan dapat mendesak agamaa-g?ma lain. Di Amerika sebagai negara jang betul-betut mdngindahkan nilai demokrasi kemadiuan Islam -aditah luar biasa peiatnja..Tap.i saja jakin bahwa umat Masehi paqa djamin baru sekarang
ini terutama dalam masa kemerdekaan hdak iagi mempunjai panl
dangan jang saja gambarkan tersebut diatas.
saudara Atmodarminto menjerang Islam dengan hebatnja deterbatas pada pengefahuan
lgqn peqge!{uan tentang Islam jang
tentang ,,Nabi Vu!?'i -althans tjeritera jang diutarakan pa-no;ing-rebar
lqa{a_me_ngenai ,,Nabi Musa". saja sengadja "the shp 6f th-e'tdngue"
dari saudara Atmodarminto ini tidak saja perbaiki, bleh karenfada
maksud jang tertentu.
Pepatah asipg - berkata: "Waar het hart vol van is, loopt de
mond van over". Atau
menurut dieptepsychologie dari Frerid; isi
bathin seseorang dqpa,t di{enka rdari keseleonja kata-katanja atau menurut Freud jang dinamai "Versprechungen,'.
Kesimpulan saja dari "versprechungen" itu iarah, bahwa sau_
dara Atmodarminto memudja bukan Nabi Musa, tetapi Muso atau djelasnja

Atmodarminto adalah penganut dari Muso, jritg
memerintahkan supaja para Alim Ulama di Madiun dan sekelilinlnji
dibunuh semua.
Pidato dari saudara Atmodarminto jang maksudnja menikam
golongan Is1am, perhitungannja tentang ini akan mempelantingkan
dirinja.
,saudara Mo'hamadr Nqtsir jang menciteer pidato presiden xnenggambarkan mereka jang tidak tahu Tuhan sebagai seorang jang butl,
i-t"_g ingin tahu rupanja gadjah, apabila Tuhan diftiratt<in ga^s1u-d_ara

djah.

oleh karena pengetahuan dari saudara Atmodarminto tentang
-Islam adalah minimaal atau sarna sekali tidak mempunjai pengetal
-seb--agai

huan,
s_aia _ibqa_tk_an saudara Atmodarminto djuga
orang -m1ka.
buta, ialah buta Islam.
sedangqal
. . mgngetahuigrang
-but-r i?ng digambarkan sebagai orang jang
gadjah,
dapat meraba-raba gadjah din mengitai<an]
fngin
bahwa ben'tuk gadjah itu seperti bagian tu6uh jang dirabi, kalari
'ini
meraba ekor, mala gadjah itu bentuknja menuiut peraba
sepagai tjambuk; kald. diraba, bentuk gadjah itu katanjf seperti pohon
kelapa dan seterusnja.
saudara Atmodarminto ini
-berum, sampai dekat pada gadjah,
akan tgtani {iq sudah teriab bahwa
dia suriah tahu gadlah, j.ri.n,
mengetahui baunja sadja. Dia berkata, gadjah itu 6ut<an apa-apa
lLng._dapat diraba, S"g tg{api bau-bauan sadja, apabila gaa;air siSa
djadikan ibarat daripada Islam.
oleh karena saja belurn pernah mentjium gadjah, sehingga tidak
tahu bau gadjah itu, maka saja umpamakan fadjah'itu bffija mi288
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salnja tengik. Maka menurut. logika Saudara Atmodarminto, Islam
itu sebenarnja bau-bauan tengik sadja. Memang kata tengik ini
sering dipakai oleh Islam abangan ini untuk memberi djulukan kepada golongan Islam putih, misalnja santri tengik, lebe tengik, naib
tengik, presis apa jang digambarkan oleh Saudara Atmodarminto
dengan mengatakan, bahwa Naib suka mengobral talak, menjatut
uang kawin dan sebagainja. Pun Kijaikijai diberi djulukan djuga

}jjai

tengik.
Islam abangan

ini menamakan dirinja Islam. Maka sekarang
Islam
abangan ini baunja djadinja bagaimana?
saja bertanja,
Saja kira djuga tengik, akan tetapi lebih dari Islam putih; karena lebih tengik djadi saja sebut mereka itu super-tengik dan sudah
tentu orationja.
Saja ,menghormati sangat Saudara Asmara Hadi, karena djudjurnja. Dengan terus terang dia menjatakan, bahwa pengetahuannja tentang Islam terbatas pada pembatjaan Qur'an didalam bahasa
Belanda dan Inggeris dan mendengarkan adzan pada waktu subuh.
Disamping. itu dia sangat konsekwen. Djikalau saja tida,k salah
Saudara Asmara Hadi adalah Anggota dari gabungan pendukung
Pantja Sila. Sudah pada tempatnja, kalau dia membela Pantja Sila.
Akan tetapi tjaranja sedikit aneh, oleh karena dia seharusnja memudji-mudji Pantja Sila sebagai suatu Dasar Negara iang sempurna
baiknja. Pidatonja jang pandjang-Iebar tidak mengandung sedikitpun
pudjaan terhadap Pantja Sila, akan tetapi sebaliknja dia mendjelekd5elekan Islam dan konsepsi Sosial-Ekonomi.
Diantara tjelaan terhadap Islam jang saja tangkap ialah keterangan, bahwa ajat-ajat Qur'an itu hanja memberi petundjuk-petundjuk.
Ja, djikalau pengetahuan Saudara Asmara Hadi hanja terbatas
pada Qur'an dan dengan mendengarkan aq?a! llqia, su_da! tentu
liaat lengkap. Bagaimana petundjuk-petundjuk didalam Qur'an itu
harus dilaksanakan itu tertjantum didalam kitab-kitab lain, misalnja
Hadits, Fikih dan sebagainja.
Ketiga konsepsi Dasar Negara ini sedang kita tawarkan kepada
Sidang Konstituante untuk dipilih.
Kalau Saudara Asmara Hadi penjokong Pantja Sila, dia sebenarnja wadjib untuk menondjol-nondjolk?t kebaikan dari Pantja
Sila,- akan tetapi dia melihat kekiri dan kekanan dan ump,amanja
mengatakan bahwa Islam itu djangan dipakai, oleh karena sudah terlalu tua, sudah 14 abad dan dengan melihat kekiri dia mengatakan,
bahwa Sosial-Ekonomi itu tidak baik, oleh karena pendukungnja itu
banjak omong dan sering mengeluarkan dagelan Mataram dan sebagainja. Singkatnja dia mengeluarkan alasan-alasan tentang kedjelekan lain-lain konsepsi jang tidak benar. Dari kesibukannja mentjela kekiri dan kekanan, maka dia tidak memperhatikan bahwa
barangnja sendiri ketjetjeran.
Saja mempunjai pengetahuan tentang- Islam iang $ng.at sedi'
kit, akan tetapi tiap ajat Qur'an saja telaah dengan ilmijah dan
saja menemukan banjak hal jang baru saja ketahui, sedangkan apa
jang saja selidiki itu baru sedikit.
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s,emua soal dapat dipetjahkan dengan isi ajat-ajat Qur'an
- Hampir
dan
Hadits. Sebagai tjontoh misalnja reflex-reflex bersjarat- dari
Pavlov jang dengan pandjang-Iebar telah saja uraikan, didalam
Qur'an sudah tertjantum pemetjahannja dengan ajat jang'berbunji"
bahwa seorang jang beriman harus menepati djandji. pun alat-atit
penjelidikan bagi dieptepsychologie dari Freud didalam eur'an dan
Tassawwuf sudah lengkap, sedangkan psychologie modern baru di-

1ngg?p lengkap didalam tahun 1946. Musuh Republik mengehendaki
Republik dan Islam musna.
"Twee vliegen in een klap".
Akan_tetapi lagi Islam berlaku: "Duizend klappen voor een vlieg"
atau Islam adalah Kepala dari Jut, lebih hebat- dipukul lebih munde verdruk!l-ul qtau lllsram groeit hoog als ce klapperboom, fegen
king in". "Als de padi groeit onhoorbaar de Islam,,. sangat ditakuti dimana-mana, akan'tetapi tidak satu pihak
_ Islam
langsung
dan dengan terus terang berani menjerang Islam
Qengqn
dari depan. Terutam,a kaum pendjadjah mempergunakari tenaga lain
untuk memerangi Islam.
Kaum kolonial demikian takutnja terhadap Islam, hingga perlu
melahirkan tokohtokoh jang mempunjai pengetahuan tentang islam
jang _melebihi pengetahuan dari seorang ulama jang terpandii.
snouck Hurgronje pernah mengatakan, setelah dia berhasil
menenteramkan Umat Islam di Indonesia, bahwa Islam sekarang sud.a} tenang. garl mengibaralkan Islam sebagai raksasa jang sedang
njenjak; hendalnja djangan dibangunkan dengah tindakanlidqt
tindakan jang tidak bidjaksana.
sekarang _Islam _ge-da.1s didalam keadaan sadar; tidak bidjaksana djikalau Islam diabaikan.
Bangsa Indonesia pada umumnja mengindahkan nilai-nilai ke
agamaan_, se_perti Paduka _Jang Mulia Presiden pernah utjapkan:
,,Umat demikian namanja homo spiritualis".
]Io_mo spiritualis -hanja dapat disatukan didalam persatuan jang
kokoh kuat dengan alat spiritueel, ialah Agama, iaitu Islam.
Terima kasih.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ketua: sekianlah saudara-saudara, pe,mbitjara dalam rapat pagi
insii
ini $lq saja akan bertanja, apakah diantaia saudara-saudara jrirs
berbitjara malam nanti, ada jang bersedia pagi ini djuga? " '

(Rapat: Tidak ada!).

sebelumnja lapat saja schors saudara-saudara, maka saja andjurkan k.!q{l Panitia Perumus_ supaja segera mengadakan" rapat
untuk- membitjarakan soal-soal disekitar kewadjibani;a, terutaina
berhubung dengan adanja beberapa hari jang luairg jaidu mulai hari
Djum'at pnnp?i. hari Senin, ma\1, ada baiknla tatau -persiapan-persiapan_dari Panitia Perumus itu dikerdjakan dengan sebaik-6aikn:ja.
sementara belum ada Ketua dan pelapor, -maka saja usulkan
salah satu_Anggota jang tertua untuk memimpin rapat panitia perumus, untuk memilih Ketua dan Pelapor.
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saja, batjakan nama Anggota-anggota panitia
krumus tentang Dasar Negara jang telah diubah menurut usul dari
leberapa Anggota jang bersangkutan.

sekarang

'

1. Saudara Sajogia
2. Saudara Enin Sastraprawira
3. Saudara H. Husein
4. Saudara Siswosudarmo
5. Saudara K.H.M. Sukri
6. Saudara K.H. Masjkur
7. Saudara A.S. Dharta
B. Saudara Mr .Ahmad .Astrawinata
9. Saudara Mr J.C.T. Simorangkir

10. Saudara W.A. Rachman
11. Saudara Drs B. Mang Reng Say
12. Saudara Mr Sutan Takdir Alisjahbana
13. Saudara Firmansjah
L4. Saudara H. Mansur Datuk Nagari Basa
15. Saudara Baheramsjah Sutan Indra
16. Saudara Mr Oei Tjoe Tat
17. Saudara Samsoe Harja-Udaya
18. Saudara Madomiharna.
sekianlah saudara-saudara, maka rapat saja schors dan akan kita
hrka kembali malam nanti tepat djam 20.00.
(Rapat dischors djam 12.05).
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KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA
Sidang ke-III, (Tahun 1957) Rapat ke-69 (landjutan)
Hari Kamis, 2L Nopember 1957.
(Djam panggilan: 20.00).

Atjara : Pemandangan Umum Babak ke-II tentang Dasar Negara.
Ketua : Ir Sakirman.
Sekertaris : Mr Usep Ranawidjaja.
Anggota jang hadir: 352 orang.
R.P. Soewarno Warnodiprodjo, Soemarto, A. Sjafiuddin, Anwar
Sutan Amiruddin, Kiai Hadji Sapari, Tony Wen, H. Zainul Arifin, Andi
Gappa, Mr J.C.T. Simorangkir, Mr Renda Saroengallo, G. Winaya,
K.H. Roedji'oen Rd. Hamara Effendy, Kasim, Kijai Hadji Noer-'Alie,
Nj. Dalam lboe Sjamsoeddin, I Gde Putra Kamayana, Ischak Surjodiputro, A. Jasin, K.H.M. Sjukri, Djamhari, Abadi, Jusuf Lausuf Indradewa, Prawoto Mangkusasmito, R. Hendrobudi, K.H. Ahmad Azhary,
Ir Sakirman, Nj. Hadji Ibrahim Siti Ebong, Nj.Siti Salmi Sismono,
Subandi Martosudirdjo, Ketut Subrata, Soesilo Prawiroatmodjo,
M. Sumbarhadi, Nj. Amir Sjarifudin Djaenah, Achmad Sumadi,

Nj. Hadji Ratu Aminah Hidajat, K.H. Taufiqurrahman, Maroeto

Nitimihardjo, Hadji Aboebakar, Njoto, Nj. Kamsinah Wirjowratmoko,
Tan Ling Djie, Mas Slamet Soetohardjono, Asnawi Said, Raden Hadji Achmad Hasboellah, Mohammad Sjafii Wirakusumah, Prof. H.
Abdul Kahar Muzakkir, Mohamad Pattisahusiwa, Drs A. Raja Rangga
Andelo, Hadisoejono, Abdul Radjab Daeng Massikki, Hadji Abdullah
Addary, K.H. Muhammad Isa Anshary, Emor Djajadinata, Atmoda'rminto, Nj. Sulasmi Mudjiati Sudarman, Hadji Zainal, Mr R. Pratikto
Sastro Hadikoesoemo, Mr Wilopo, R.H. Hadjid, Osman Raliby,
Nj. Nadimah Tandjung, Nengah Malaya, H. M. Zainuddin, Zainoel
'Abidin Sjoe'aib, Nj. Mien Sutari Abdu1 Gani Surjokusumo, K.H. Abdul Wahab Chasbullah, Mr Hamid Algadrie, Soedijono Djojoprajitno,
Bisri Kijai Hadji Mustadjab, H.M. Salim Fachry, Suwirjo, Mick Nirahuwa, Umar Salim Hubeis, R.M. Ali Manshur, Ahmad Nawa,wi Saleh,
Nj. Suwardiningsih, Mochamad Tam, H. Ridlwan Abdullah, Maschoen Hadji Achmad Fauzy, Nj. Adiani Kertodiredjo, M. Ng. Gede
Sosrosepoetro, Dr Imanudin, Abdul Choliq Hasjim, S.U. Bajasut,
lfloenawar Djaelani, Hermanu Adi Kartodihardjo, K.H. Sjauki Ma'sum Kholil, R.M. Aliurida, R. Mochtar Pra,boe Mangkoen'egara,
N. Kasijati, Ahjak Sosrosugondo, K.H. Abdul Chanan, Datoe Poetrawati, H. Nachrowi Thohir, Sajogia Hardjadinata, K.H.S. Mansjur, K.H.A.
Bakri Siddiq, Nj. Nihajah, Ali Masjhar, Hadji Abusudja, Alwi Murtadlo, Rd. Dadang Soeparta Partawidjaja, K.H. Anas Machfudz, Kijai
Zahid, H. Moh. Thohir Bakri, Hardjosoe,marno, Soetedjo Brodjonego'
ro, Achmad Anwar, Mr R.M. Abdulmadjid Djojohadiningrat, Muntaha,
Sarikoen Adisoepadmo, Raehmat Susanto (S. Rachmat),

Ali
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Harsono, Amir, Mohammad Hasbi Ash Shid,dieqy, Dr Soembadji, R.
S. Hadisoemarto, Dr Parijono Surjodiputro, Tedjo, Nj. Soenarjo Mangunpuspito, Dr Sahir Nitihardjo, Suputro Brotodihardjo, H. Muchjiddin Al. Churaifisj, Abdul Dja,mil Misbach, R. Darmono Damanhuri.
Achmad Mudatsir, Mr H. Kasmat, R. Sardjono, Oetorno, Nj. S.D. Susanto, Prof. Ir S. Purbodiningrat, Affandi, Suhari Kusumodirdjo, Soegito alias Danoesoegito, R. Ng. surmodarmodjo alias Sujamto, Moch.
Salim, Saleh Abdullah, Dr Soehardi, K.H. Achmad Dasuki Siradj, Toeraichan Adjhoeri, R. Dachlan Tjiptomartojo, Roespandji Atmowirogo.
Mochta.r, sadji srstrosasmito, Dr Hadjidharmo Tio,rironegoro, Mr K.R.
T.s. (soedarisman) Poerwokoesoemo, v.B. da costa, NIoh. Doerjat
Karim, Abclulrachman Baswedan, zainul Arifin, Kijai H. Maksoem, M.
Kamarviclj:rja sujud, Moehamad Soekarna soetisna sendjaja, Madomiharna, soeratno, R. sngana Ganakusrrmah, l\Ias Muchamad Bachar.
Muhammad Sjadeli Hassan, Oesmadi, Asmara Hadi, K.R.H. Moh. Noh
Idris, tsudiman Triasmarabud'i, Radja Kaprabonan, Enin Sastraprawir&, Raclen Bir.sar Adirvinata, Hadii Abubakar Jusuf, Hadji Husein.
R. Abdurochman wangsadikarta, Hadji Muhamad Dachlan, R. Hollan
Sukmadiningrat, Mul:i'mmad Rus.iad Nurclin, Kiiai Haclji Saleh SoIahuddin, Rd. Soeparno, Hadji Muhamad Sudjai, R. Muhammad
sjafe'i, Abu Bakar, Achmad Dasuki, Raden sutalaksana. K.H.M. Dimjati, D. Sukardi, Hadji Asjmawi, K.H. Hoehamad Sjadjari, H. Ismail
Dahlan Djuru Alam, H. Mohamad Thaha bin Moh. Nur, Kuasini sabil.
Hadji Mansur Dt. llagari Basa, Nj. H. Sjamsijah Ab,bas, Hadji Sjarkau'i, Nj. Ratna sari, Tengku Bry, Hadji Iljas Jacoub, Mochtar Husin.
Sjech Ibrahirn Musa, Dr Abclul Manap, Duski Samad, Binanga Siregar
gelar Sutan Mangara,rija, Haclji Adurrahim Abclullah, Muha,mmaO Ati
Hauafiah Lubis (IVIAHAL-S), Anurar Nasution, Rr,rrnani Barus, N,I. ArsjaC

Th. Lubis, zainal Abidin Nurdin, H. Adnan Lubis, Mr

suhunan
Hamzah. M. sabri Munl5rr, Agustinus Djaelani, Ibrahim usman, Hadji
Ali usman, Muzani A. Rani, H. Mhd Basioeni bin H. Imran, J.c. oevaang_ oeqay, Abdullah Jazidi, H.M. Marwan Noor,, Hadji Abdurachman bin Ismail, Darmawi Munawir, H.M. Hanafi Gobif, H. Husain
Qadry, Nj. Hadji Ruhajah Abdulhamid, Abd. sani Karim, Mochsen
bin Sokma Wira said, sajid Abubakar Alayderus, Jakin Intan parryata, J.J. Detaqr H.S DjamaiudCjn Dg. parenrml. AbCurrahman Sjihaab, Abdul Muin Daeng Myala, Nj. siti Ramlah Azies, Abdul Rahim
Munier, Daeng Maradja Lamakarate, siswosudarmo, Mohammad Arifin bin Abdulrahman, I Gusti Ketut Ngurah, A.J. Toeilc, Gulaffi, p.
s. da cuirha, soeratno, Alimin, Mr Achma.d Astrawinata, Kijai Hio;i
Munief, K.H. Da_chlan Abdoelqohhar, u.J. Katidjo wiropramud;o, Mohamad sanusi, H. Mustadjab, Abdulmadjid Lalu Mandia, zamzami Kimin, Mohamad Natsir, Arnold Mononutu, sabilal Rasjad, R. Baroeno
Djojohadikoesoemo, Abdul Muchid Ma'sum, H. Bahrum Djamil, K.H.
Asnawi Had,isislvoio, w.A. Rachman, Nj. NIr Tutilarsih Harahap, Ds
T. sihombing, u.P. Bombong, Sarwono s. Soetardjo, Argo Ismojo.
Basuki, Firmansjah, Nj. Tresna s'ungkawati Garnicla, A.S. Dharta, A.
Bakar st. Lembang Alam, R. Achmad Soekarmadidjaja, sjamsoe Harja,
udaya, Pangkoe bin oemar, R. Moedjoko Koesoemodirdjo, Djafri, Nj.
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Dlaimunah, R. Soetedjo, Muhammad. Arnin La Engke, M.A. Chanafiah,
Jean Torey, Sunarjo Umarsidik, Djoko Oentoeng, Ahmad Boeshairi,
Muhammad Djazulie Kartawinata, S. Utarjo, Raden Umar Anggadiredja, Nur Sutan Iskandar, Sawirudin gelar Sutan Malano, Sjamsuthadi Kastari, R. Hadji Doeldjamil Adimihardja, Sutan Mochammad
Jusuf Samah, Sutimbul Kertowisastro, R. Usman Ismail, Ismail Kartasasmita, Hadi Sosrodanukusumo, Usman Mufti Widjaja, Soepardi,
Slamet S., Sumowarsito, S. Notosuwirjo, Izaak Riwoe Lobo, Nj. R.A.
Sri Kanah Koempoel, W.A. Lokollo, R. Soelamoelhadi, K. Muhammad
Afandi, Dr. T.A. Djalil T.M. Junus, Mamiq Djamita al. Lalu Abdullah,
H. Husein Thaha, R. Iskandar, H. Andi Kasim, Rd. Apandi Wiradiputra, Ds J.B. Kawet, Mohamad Ahjar, Wikana, Achmad Djoedjoe, Sahamad Sudjono, Soelaeman Efffendi, K.G.P.A.A. Paku Alam VIII, Ds
E. Uktolseja, A.M. Joesoef Rasidi, Estefanus Kandou, H. Abdulhafid
bin Hadji Sulaiman, Ali Kamaruddin Abdulmutalib, Mr R.H. Kasman
Singodimedjo, Sajid Husin Abubakar, O.N. Pakaja, Gulmat Siregar,

Rustama Ikrat, Moh. Fatchan, Hadji Masjkoer, Hadji Abdulkabir,
liloh. Achijad Chalimi, Dachlan Loekman, H. Abdullah Afifuddin,
Bey Arifin, Abdul Mu'in Utsman bin Abdul Mu'in, Jahja Jacoeb, Ismail Nongko, Hendra Gunawan, Otong Hulaemi, Hadji Abdul Malik
Karim Amru'llah (HAMKA), K.H. Moeh. Moechtar Moestofa, Raden

Moeljono Moeljopranoto, Kasimun, M. Tahir Abubakar, K.R.T. Prakosodiningrat, Suparna Sastradiredja, H. Moh. Sadad Siswowidjojo, Aminuddin Muchlis, Amir, Basuki Resobowo, Dr J.F. Mohede, R.A. Padmakoesoema, Mochammad. Tauchid, Abdurachman Said, Hidajatdjati,
R. Oemarsaid, Raden Sadono Dibjowirojo, Mr Djaidin Purba, Mr Djamaluddin Glr Dt. Singo Mangkuto, Nj. Moedjio Moedjiati.
Ketua: Rapat saja buka kembali. Saja persilakan Saudara Suwir-

F

jang terhormat.

Survirjo: Saudara Ketua dan Siclang jang terhormat, dalam Sidang
Pleno Pemandangan Umum Babak ke-I tentang Dasar Negara, telah
berbitjara 47 Anggota dari berbagai-bagai Fraksi dan golongan.
Ketiga-tiga pokok pendapat tentang Dasar Negara jaitu: Dasar
Negara Sosial-Ekonomi, Dasar Negara Islam dan Dasar Negara Pantja Sila, telah dikupas dan dibahas setjara luas dan mendalam oleh
pembitjara-pembitjara jang terhormat. sehingga sementara ini telah
didapat gambaran jang agak djelas, bagaimanakah nanti kira-kira
hasil dari Sidang Pleno Konstituante ini mengenai Dasar Negara itu.
Pembitjara-pembitjara dalam Babak I memberi kesan kepada saja, bahwa masing-masing pihak, baik jang mempertahankan idee Dasar Negara Sosial-Ekonomi, maupun jang mempertahankan idee Dasar Negara Islam ataupun Dasar Negara Pantja Sila, tetap memegang
teguh 5 pasal titik-titik pertemuan sebagaimana ditjapai oleh Komisi
I Panitia Persiapan Konstitusi jaitu bahwa:

1.

Dasar Negara seharusnja sesuai dengan kepribadian Bangsa
Indonesia.

2.

Dasar Negara seharusnja didjiwai semangat Revolusi tanggal
17 Agustus tahun 1945.
3. Musjawarah hendaknja mendjadi dasar dalam segala perundingan dan penjelesaian rnengenai segala persoalan kenegaraan.
4. Terdjamin adanja kebebasan beragama dan beribadat.
5. Berisikan djaminan-cljaminan sendi-sendi prikemanusiaan,
kebangsaan jang luas dan keadilan sosial.
Saudara Ketua, saja mengutjankan sjukur Alhamdulillah, bahwa
sebagian besar dari pembitjara-pembitjara dalam Babak I itu tetap memegang teguh apa iang telah ditjapai oleh Komisi I Panitia Persiapan Konstitusi (P.P.K.) sebagai titik-titik pertemuan itu. Disamping itu
saja sangat sajangkan, bahwa terdapat pula beberapa pembitjara dalam Babak I, jang memberikan kesan kepada saja seolah-olah mereka
ini dalam mempertahankan pendapatnja, ingin melepaskan 5 pokok
titik-titik pertemuan tersebut diatas, sehingga timbul kesan, seolaholah hasil-hasil jang begitu baik dari Komisi I itu mendjadi kabur
lagi dan mendjadi mentah kembali.
Saudara Ketua jang terhormat, saja berharap sungguh-sungguh
mudah-mudahan kesan saja jang kedua ini tidak benar dan mudahmudahan pembitjara-pembitjara dalam Babak II ini dapat menemukan kembali titik-titik pertemuan itu, bahkan dapat tebih madju daripada hasil jang telah ditjapai oleh Komisi I.
Saudara Ketua, dala.m Babak II ini Fraksi kami, Fraksi Partai
Nasional Indonesia (P.N.L), akan mengadjukan beberapa orang pembitiara, diantaranja saja sendiri, dengan maksud; memberikan pendjelasan-pendjelasan tentang beberapa hal jang belum terang dikernukakan oleh Fraksi kami dalam Babak I.
Saudara Ketua, terlebih dahulu saja ingin menghilangkan salah
paham jang timbul karena utjapan-utjapan saja dalam Babak I. Seolah-olah saja telah melakukan,,intimidasi" terhadap Anggota-anggota Konstituante jang terhormat dengan maksud supaja Dasar Negara
Pantja Sila dapat diterima oleh Saudara-saudara sekalian. Konklusi
atau kesan jang demikian itu tidak kami maksudkan. Kami tidak
ingin melakukan intimidasi atau paksaan terhadap siapapun, untuk
mentjapai maksud-maksud Partai atau Fraksi kami. Kami adalah pen-

dukung Pantja Sila, dus karni tidak dibolehkan melakukan intimidasi (paksaan, menakut-nakuti orang). Sebagai pendukung Pantja
Sila, Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) tetap tolerant, tetap mendjundjung tinggi demokrasi. tetap mendjundjung tinggi moral jang luhur, tetap memegang teguh kepribadian Bangsa Indonesia
jang masjhur itu dan sebagainja.
saudara Ketua, dalam Babak ke-I saja hanja menggambarkan tenkemungkinan-kemungkinan sadja jang akan terdjadi, apabila
lrng
Dasar Negara Pantja sila ditinggalkan atau diganti dengan Dasar Negara jang lain. Saja sangat berhati-hati dalam memilih-kata-kata itu.
Kemungkinan-kemungkinan jang mungkin terdjadi! Apakah kemungkinan-kemungkinan itu akan dan pasti terdjadi, hanja Tuhan jung
mengetahuinja. Kita sebagai manusia biasa hanja dapat constateeren
dan menganalisir keadaan-keadaan jang njata, kemudian menaksir
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atau mengira-ngira tentang apa jang mungkin akan terdjadi dalam
masjarakat kita. Djika Saudara-saudara setelah mengkonstatir dan
menganalisir keadaan masjarakat kita sekarang, lantas mendapat
konklusi daripada saja tentang 4pa jang akan terdjadi nanti, itupun terserah kepada Saudara-saudara. Sekali lagi, hanja Tuhanlah
jang mengetahui apa jang akan terdjadi nanti. Maka dari itu Saudara-saudara, jang saja maksud itu, djanganlah merasa diintimidir
oleh saja, karena saja tidak bermaksud mengintimidir siapapun
djuga.

Mudah-mudahan dengan keterangan saja ini, salah paham itu
sudah tidak ada atau tidak akan ada lagi.
Saudara Ketua, dalam mengikuti pembitjaraan dalam Babak ke-I
mqngenai Dasar Negara, menurut pendapat kami ada Z pokok pangkal pikiran jang berbeda, jaitu:
1. untuk rygmperbaiki N_egara dan masjarakat Indonesia, jang
selama 12 tahun merdeka ini, serba-tidak memuaskan-itu]
harus diadakan Dasar Negara jang baru, jang sempurna, jang
bukan bikinan manusia tetapi jang diwahjukan oleh ruhan-.
2. Untuk memperbaiki Negara dan masjarakat Indonesia, jang
selama 12 tahun merdeka ini, serba tidak memuaskan itu. tidak perlu diadakan Dasar Negara jang baru, tetapi hendaknja tetap dipertahankan dasar jang lama, jang dibuat dan
diwudjudkan oleh Bangsa Indonesia sendiri; Dasar Negara
dihasilkan oleh semua (tanpa ketjualian), semua tenaga
, jang
potensiil, lahir dan bathin, dari perdjuangan seluruh Bangsa
Indonesia jang berpuluh-puluh tahun itu, suatu Dasar Negara jang sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia.
Teranglah, bahwa pokok pangkal pikiran jang dua itu sangat berbeda, sangat berlainan. Jang satu mendasarkan pendapatnja kepada
agama, kepada Tuhan. Jang lainnja mendasarkan pendapatnja kepacla
rnanusia Indonesia, kepada perdjuangannja manusia-manusia atau
Bangsa Indonesia selama berpuluh-puluh tahun ini, kepada kepribadiannja Bangsa Indonesia.
Saudara Ketua, memang benar, pokok pangkal pikiran dari dua
pendapat itu sangat berbeda-beda, sangat berlain-lainan. Akan tetapi
tudjuannja sama, jaitu; kedua-duanja adalah putera-putera Bangsa
Indonesia, jang ingin mempertahankan Negara Republik Indonesia
jang sudah merdeka dan berdaulat ini, kedua-duanja ingin menjempurnakan Negara dan masjarakat Indonesia ini, kedua-duanja ingin
supaja Negara dan bangsa kita djaja, kedua-duanja ingin supaja masjarakat kita mendjadi adil dan makmur.
Saudara Ketua, mengingat akan tudjuan kita bersama itu, apakah tidak mungkin achirnja bisa ditjapai satu titik pertemuan diantara kita sarna kita, demi keutuhan Negara, demi kesatuan dan persatuan bangsa, demi kesedjahteraan Rakjat lahir dan bath.*n? Inilah
Saudara Ketua, pertanjaan saja dalam hati, jang barangkali djuga mendjadi pertanjaan Saudara-saudara masing-masing. Dan djika seandainja tidak dapat ditjapai suatu titik pertemuan diantara dua pendapat
itu, apakah jang harus diperbuat selandjutnja? Dua pertanjaan ini297

j.qng .perlu dingtjahkan oleh kita semuanja, Anggota-anggota
J*,
Konstituante jang terhormat.
saudara Ketua, berdasarkan dua pokok pangkal pikiran jang berbeda-beda itu tadi, maka beberapa -pembitjari dalam gabaF te-t
grengemutakan berbagai-bagai keberatan tbrhadap Dasar Negara

Pantja Sila.

itu, ol,eh kawan-kawan pendukung pantja sipendjelasan-pendjerasan s6tSukupnja, pun djuga
oleh Fraksi kami, _untuk menegaskari bahwa pintja^ siti iiulah juig
sungguh--sungguh dapat mendjamin terlaksananja- tudjuan kita berfanla jaitu: Negara-Republik Indonesia jang kuit dan-djaja, dimana
terdapat suatu masjarakat jang adil dan- bahagia.
Dalam Babak II ini tidak perlu kiranja diulangi lagi alasan-alasan
jang_telah dikemukakan oleh-Fraksi kami atau Flaks-i-fraksi lainnja
gltuL ryemqer-kqat__p.eqqrian k_ami ^ mengenai Dasar Negara pantji
sila. Dalam Babak II ini Fraksi kami hanja akan menamblhkan bebipendjelasan sadjl mengenai satu-dua hal jang belum tjukup dilqpl
djelaskan dalam Babak I.
Bagi saja sendiri, hanja 4 hal sadja jang perlu saja djelaskan setjara singkat:
1) Dalam Babak ke-I bebelap? pembitjara membanding-bandingkan- Pantja sila dan Agaryq, r{ereka- mengatakan bahwa p?nt:i Sift
ti$qk- sempurna, karena ,,bikinan" manusi-a, sedangkan orru Islam
adalah sempurna karena bersendi qada hui<um da"n wan;u tutran.
saudara Ketua, memang benar bahwa pantja sila itu ioatah
,,bikinan" manusia, didalam arti; bahwa Pantja Sila itu adatah-resuttante
dari berbagai-bagai aliran atau kekuatan-kekuatan poteniiii
:ing menggelora_ dalam tubuh masjarakat rndonesia, jang pioa
suatri ia-at jan?
bersediarah_jaitu qaga tanggal 1? Agusttis"tatiuir ig+b *.ntj*uir<ai
Proklamasi Kemerdekaan.Bangsa Ind6nesia. Dus, memang ben"ar orang
ge_ngatakan, bahwa P_antj-a [i.r9 1tu,' ,,bikinan" manusia iaitu manusii
Indonesia. Mema.ng, pantja sila_bukin. agama, tetipi ta'*i-jriii mendukung- Pantja sila, rnempunjai kepertjajian dan r<e;ar<inan pur-r, nrr.wa Proklamasi Kemerdekaan tanggal i7 egustus tihun tghs itu diridlai Tuhan Jang Maha Murah Oan nnana "aOit.
Bagi kami,. pg-nqukyng
-pan-tja sila, agama adalah sangat luhur
d.an sangat
Maka
dari
itu
k"ami mendjuno:ung linggi;;;*a se.sutji.
tinggi-tingginja. Djusteru karena agama ilu amat"luhrir"
amat
!!rtii, maka kami berkeberatan dji[a agama dipakai senagai Dasar
Jtleg.ara. .Djika Negala itu dalam perwucjudannji d;; Fib;;iil-p;;:
buatannja,. jang dilakukan oleh riranusialmanusia niasr, -liori.'sesuai
dengan
-adjaran-adjaran ag?p3 itu, maka menurut p.norpii k;"ri;
jang
Ber.hubung._ de.ngan

la telah diberikan

dil

aga-ma
luhur dan sutji itu akan terseret puta btun il.rnuatanperbuatan manusia-manusia itu. Inilah jang tami tidak ftehendaki.
Biarlah agama !.t3p sutji dan mutia dan"ma"rilah kid;;;iifi;rd;;
manusia-manusia biasa, jang memeluk sesuatu agama
:arg iui:i id;
mendj3lalkan dengan sungguh-sunggth adjaran-ioiaiaii
j"nd
dipeluknja itu, ag.ar. supaja
j"ang
"?r*;
minusia
,,dd;k" ini
.masjaiat<at
mendjadi masjarakat manusia
jing lebih sempur"na idiipaoa
seta-

rang.
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2) Beberapa pembitjara mengatakan dalam Babak I, bahwa pan-

tja sila-lah jang mendjadi

sumber kekatjauan dan kemerosotan Ne.
gara dan masjarakat kita dewasa ini.
saudara Ketua,_ utjapan-utjapan ini tidak perru kami sambut
dengan pa_ntlja-ng lebar. Banjalr faktor-faktor jarig menjebabkan kelatiagal dan kemerosotan itu, tetapi sudah terang bahwa sumber
9_ari kekatjauan dan kemerosotan itu sekali-kali bulan Pantja Sila.
\egara kita baru_berusia 12 tahun dan dalam 12 tahun ini Negara
kita menghadapi bgrlaga1-bagai kesulitan dan kesukaran diberbagaibagai.lapangan. Tidak ada satu negara dimuka bumi ini jang blru
berusia L2 tahun-, sudah_ mendjadi negara jang sempurna dan o;a;a.
Kita harus adil dan djudjur dalam memandang masatah ini.
Saudara Ketua, djika keadaan Negara dan masjarakat kita pada
dewasa ini belum sempurna, belum memuaskan, behim adil dan makmurr marilah kita bersama-sama berusaha untuk menjempurnakan
kead-aqn jtlg belum sempurna itu. Ini adalah kewadjibari tila semua,
sebab baik-buruknja keadaan negara dan masjarakaf ini adalah tangglng-di?wdb kita semua, rakjat Indonesia, tidak peduli dari partii
atau golongan atau agama manapun djuga.
3) Dalam Babak I ada beberapa pembitjara mengatakan, bahwa
Panlja Sila tidak berakar dalam masjarakat-kita.
saudara. Ketua, F?*i peldykung eantja sila berpendapat lain. Dala-m_ uraian saja_ dalam Babak I telah_saja djelaskan nahwi eantja
Siia
adalah sesuai dengan_kepribadian Barigsa Indonesia, sesuai oeni*
keprjba_dian manusia Indonesia dan teibutti telah dipat *."qir."upi
-kiia,
segala kekuatan-kekuatan lahir dan bathin rakjat ningsa
,^ehiTgg3 lrprt mentjetuska_n Proklamasi Kemerdetiaan kiti pada tansgal L7 Agustus tahun 1,945.
lasi pula.saudala.l(.t,!?, pantja sila merupakan tjermin jang
sebenar-benarnja dari sifat-sifat o_rarig Indonesia lang sunggurr-sungguh orang.In{o1efir..,,pu type Indoneiier (type or"an{lnaoiEsia
itu):,
mempunjai sifat-sifat demikian, religieus, ramah tariah, suka damai,
sYka musjawarah, bersifat adil terhadap sesama machlirk. Inila'.r ke.
njataan jang sebenarnja, Saudara Ketual
- Semua Anggotl Konstituante jang hadir disini barangkali tidak
ada satupun jals tidak mempunjai sifat-sifat jang mulia iTu, bukan?
Memang, _ryungkin ada jang kurang ini dan kuiang itu, sebab kita ini
manusia biasa jang tidak sempurna, tetapi ,,de d-oorsnee Indonesier
jang me,mpunjai sifat-sifat jang ter3.tau $e lvge lngonesier" itulah
tjermin
dalam Pantja Sila.
saudara Kelua, apakah Pantja sila mempunjai akar kuat dalam
-sanupqli grqng Indonesia atau dalam masjarit<at Indonesia? Djawab
ka,mi tidak lain:-Ja, memang kuat _sekali,- sedjak dahulukata tringga
sekarang. dan--didj?man jang akan datang, tetjuati o:it a mrnurirlltdonesia itu diganti mendjadi manusia lain.
jang mengehendaki Dasar Nega^ ).Terhadap peldagat-p-endapat
ra sosial-Ekonomi,
Fraksi kami-ingin inenjafakan penghargaannja.
Kami-berp.endapat bahwa soal-soal Sosial-Ekbnomi repei[i oifiemut<aoleh pihak-p.enduk_ungnjl tela{_tertjakup dalam pantja sila jang
{31
ditjantumkan dalam Mukaddimah unddng-undang Dasar"Semlntara

Republik Indonesia tahun 1945. Djusteru inilah jang dikehendaki

oleh Fraksi kami.
Saudara Ketua, pada permulaan uraian saja, telah saja terang.
kan bahwa dari Fraksi kami masih ada beberapa orang lagi jang akan
memberi pendjelasan-pendjelasan lainnja se-bagai tamb-ahbn.- Maka
bagi saja, tjukuplah sekian sadja. Dan sebagai penutup saja ulangi
lagi dua hal jang telah saja utjapkan dalam pidato saja Babak I, jaitu

berikut:
1) Saja tidak hendak membitjarakan runtutan sila-sila atau susunan kata-katanja. Soal ini bagi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) tidak merupakan soal jang prinsipiil. Partai Nasonal Indonesia (P.N.I.)
tidak keberatan djika runtutannja itu diubah atau susunan kata-katanja diubah-ubah pula, diperbaiki atau disempurnakan. Jang merupakan soal prinsipiil bagi kami adalah isinja, adalah adjaran-adjarsebagai

an Pantja Sila itu.
2) Pernjataan bersama dari Hadji Dr Ir soekarno dan Hadji Dr
,Mohamad
Hatta pada tanggal 14 september tahun lgbz antara lain
sebagai berikut:
,,Bahwa Pantja Sila, jang ditjantumkan dalam Mukaddimah Undang-undang Dasar sementara Republik Indonesia tahun 1945, adala! djaminan hakiki bagi seluruh rakjat Indonesia, untuk tetap berkehidupan bebas dan merdeka, adil dan makmur".

Ketua: Saja persilakan Saudara Jean Torey jang terhormat.
Jean Torey: Saudara Ke,tua dan para Anggota iang terhormat,
dari Pemandangan umum Babak Pertama, jang diikuti oleh 4z orang
pembitjara, ternjata bahwa laporan Panitia Persiapan Konstitusi, terutama Persamaan-persamaan Pendapat jang 5 itu, mendapat sambutan jang baik sekali dari kebanjakan penmbitiara.
Dari pembitjara-pembitjara selama 35 djam bitjara, jang telah
saja ikuti dengan seksama, terbukti bahwa hania 2 fraksi bertahan
plda,,so,sial-Ekonomi", pembitjara-pembitjara dari sebaniak-banjaknja 6 fraksi mengandjurkan Islam sebagai Dasar Negara dan kurang
lebih 20 fraksi mempertahankan supaja Pantja Sila tetap didjadikan

Dasar Negara.
Jang bertahan pada ,,Sosial-Ekonomi" adalah Fraksi-raksi Partai
Murba Pembela Proklamasi (Murba) dan Partai Buruh, jang mengusulkan Islam ialah Saudara-saudara dari Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi), Nahdlatul Ulama (N.U.), Partai Sjarikat
Islam Indonesia (P.S.I.I.), Persatuan Tarbijah Islamijah (Perti), Partai Politik Tharikat Islam (P.P.T.I.) dan Gerakan Pilihan Sunda dan
jang membela Pantja Sila adalah Fraksi-fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.), Partai Komunis Indonesia (P.K.I.), Partai Kristen
Indonesia (Parkindo), Katholiek, Partai Sosialis Indonesia (P.S.I.),
Fraksi Republik Proklamasi, Gerakan Pembela Pantia Sila (G.P.P.S.),
Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (I.P.K.I.), Partai Rakjat
Indonesia Merdeka (P.R.I.M.), Persatuan Rakjat Desa (P.R.D.), Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P.3R.I.), Persatuan Daya,
Gerakan Rakjat Indonesia (Gerindo), Partai Rakjat Indonesia (P.R.I.),
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Partai Angkatan Communis Indonesia (Aeoma), Persatuan Marhaen
Indonesia (Permai), Partai rani Indonesia (P.T.I.), Partai Indonesia
Raya (P.I;R.) dan tentunja djuga Badan Fermusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) dan lain-lain.
Ini sesuai dengan imbangan suara didalam Konstituante ini diqgna sebagian besar Anggotanja memang pembela-pembela Pantja
Sila.

Pada kesempatan ini saja ingin menjatakan kegembiraan saja
dan kegembiraan rakjat di Irian Barat, bahwa keputusan jang pertama diambil oleh Konstituante ini adalah mengenai Wilajah. Dengan
suara bulat tidak melupakan Irian Barat.
Saudara Ketua, dalam pembitjaraan mengenai Dasar Negara
ini, kawan-kawan sefraksi saja sudah mengemukakan Dasar Negara
apakah jang dikehendaki dan diperdjuangkan oleh Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.). sikap kami sudah dikemukakan dalam
sidang Panitia Persiapan Konstitusi, maupun dalam Sidang Pleno
Babak Pertama ini. Dalam pembitjaraan mengenai Da,sar Negara ini,
disamping sebagai Komunis, saja ingin berbitjara; pertama, sebagai
putera Irian, kedua, sebagai orang Kristen.
Sebagai putera Irian, saja ingin mengutarakan perasaan dan
pikiran dari kami, rakjat Irian sendiri sebagai sebagian dari Bangsa
Indonesia, jang masih belum bebas dari kaum pendjadjah. Rakjat
Irian mengharap-harapkan kapan datangnja hari kemerdekaan bagi
kami. Kami merasa setengah ditinggalkan oleh kawan-kawan Bangsa
Indonesia jang bertempat tinggat didaerah jang sekarang sudah merdeka ini pada waktu Pemerintah menjetudjui Konperensi Medja Bundar, jang membikin kami masih dalam keadaan terdjadjah. Tapi kami menginsjafi, bahwa perdjuangan itu harus melalui djalan jang
berliku-liku.
Kami pertjaja bahwa rakjat Indonesia diluar Irian tidak akan
meninggalkan kami dan kami pertjaja bahwa mereka bersamasama kami akan mampu mengusir Belanda dari wilajah Irian djika mereka bersatu, djika kita semua bersatu. Karni pertjaja bahwa
pada suatu waktu kami akan mendjadi satu dengan rakjat Indonesia
lainnja dalam suatu Indonesia jang merdeka penuh. Kepertjajaan
ini memberi kami keteguhan'hati untuk melandjutkan perdjuangan,
untuk Negara Kesatuan Indonesia, dimana tiaptiap warganegara mempufijai hak jang sama dan kebebasan jang sama seperti jang terdjamin didalam Pantja Sila.
Dan Pantja Sila inilah jang menghilangkan keragu-raguan pada
kami rakjat lrian untuk berdjuang dalam rangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia, hingga kawan saja seorang putera I\ian, .Iohannis Abraham Dimara jang terkenal dengan Peristiwa Infiltrasi:kedaratan Irian diaerah Teluk Etna, berhasil menangkap seorang hopagen polisi kolonial Belanda bernama Van Krieken,' kemudian dibawa lari kedaerah de facto Republik Indonesia seperti kita ketahui
bersama.

Tetapi achirnja dibebaskan dengan tidak bersjarat oleh Pemerintah Mailjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) pada waktu Ka301

binet Boerhanoe{din- Harahap. sedangkan Dimara dan beberapa put_era-pqtera Maluku .Llrgg" kini masih tetap meringkuk dalafr pen{jara Boven Digul (Tanah Merah), Dimara jang dulu bersama-sima
$qnsrl Tentara Nasional Indonesia melawan Republik Maluku selatan hingga tangan kanannja putus karena tertembak oleh tentara
Sgfutlit< Maluku Selatan. Pengorbanan Dirnara hanja sebagian sadjadari p_engorbanan rakjat di Irian Barat sekarang-ini. Rakjat Irian Barat berkorban karena kejakinannja kepada pantja Sila, -bukan
kepada Pantja Islam atau Negara Islam. semua pengorbanan mereka adalah untuk membela dan memperta!1nkan Negara Kesatuan Republi,k Indonesia berdasarkan pantja
sila, karena Pantja sila mendjamin hak-hak demokrasi bagi sukulglru bangsa dan semua Bangsa Indonesia dalqm segala ripangan
hidupnja masing-masing.
Irian, djuga putera Maluku tidak akan terpisah
- . lulera-putera_
dari
Indonesia djika Pantja sila-tidak diganti dengan Islam se6agai
Dasar Negara. Djika Dasar Negara diganti, sama sadja kami didesak
untuk menen'tukan sikap jang lebih djauh. Pemuka-pemuka Irian jang
beragama Islam djuga td"dak mengehendaki Pantja Sita diganti dengan
Islaffi sebalai, Dasar Negara, seperti Saudara Mahmud Rumage,sang
dari Kokas, Sangadji Malan dari Sorong dan pemuka-pemuka kepulauan Radja Empat. Mereka adalah pemeluk agama Islam jang tidak
akan kalahnja dari Islam Saudara Natsir, tetapi mereka insjaf dan
tahu, bagai,mana perasaan dan pikiran dari rakjat Irian Barat umumnja, jang sebagian besar belum memeluk sesuatu agama atau beragama polytheis, jang didaerah pantai pesisir sadja orang-orang sudah
banjak memeluk agama Kristen dan Roma Katholiek dan hanja daerah Kokas dan kepulauan Radja Empat jang memeluk agama Islam.
Mereka ini meskipun memeluk agama Islam tidak menjetudjui
Islam didjadikan Dasar Negara Indonesia, karena memperhitungkan
kemungkinan-kemungkinan jang tidak kita inginkan, ialah tidak sukanja rakjat Irian masuk dalam lingkungan wilajah kekuasaan pemerintahan lndonesia jang Dasar Negaranja lain daripada Pantja
SiIa.

Pantja Sila, bagi rakjat Irian Barat sendiri berarti persatuan;
persatuan segala agama, kep,ertjajaan dan kejakinan. Rakjat Irian
tetap mempertahankan Pantja sila dan tetap berteguh hati dan ber.
djuang gigih hingga Belanda terpaksa mempergunakan kekuatan
seluruh angkatannja untuk menindas pergerakan rakjat Irian jang
tidak mau terpisah dari Republik Indonesia jang mereka tjintai ini-.
sedangkan daerah wandamen dan beberapa daerah pulau-pulau
serui sampai dibombardir oleh angkatan udara kolonial :Belanda
pada achir pertengahan tahun ini, menurut laporan jang diterima
dari Irian oleh ,,Irian Post" jang terbit dipropinsi Irian Barat di
(soa siu) Tidore dan jang dikutip oleh beberapa surat kabar diibukota. saja disini harus mendengar suara-suara jang hampir sama ngerinja dengan suara-suara bom-bom itu, jaitu suara-suara pertentangan antara kita dengan kita sendiri, jang disebabkan oleh luara mullak ingin menggantikan Pantja Sila dengan dasar jang lain.
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saudara Ketul sebagai putera lrian, saja terpaksa bertanja apakah.bukan.hanja Felanda, apaka,h djuga sebagiaii Bangsa rndoneila
le.nqitj {ngin supaja. Irian-terpisah diribagianrbagian Iildonesia jins
l?in? Ini.mungkin terdjadi,
Islam dipaksak-an mendjaai nasai
Negara kita. Ini akan berarti-djika
melepaskan p6rdjuangan claim nasional

Indonesia
sebagai seo_ralg _ngmeluk agama Kristen, sudah tentu saja akan
- .-I-epih
senang sekali .di_ika Kristen mendjadi Dasar Negara o"itipioa
Islam jang mendjadi Dasar Negara, tetapi saja tidak it<an men'omdengan. uraian iang pandjang tebar tentang dalit-dalil
hlgkqn dirijang
bagi saja tentu te6itr b-ena} dan lebih suili daripada
{<i!1n-S-t{ji,
dalil-dalil agama-agama
saudara .Ketua,
jang- benar dan sutji bagi
-saja tahu bahwa ap-a
-benar
umat Kristen belum
tentu dianggpp
tan sutji oleh g,iro"grii
jang
pula
Begitu
benardan
sutji
bagi umit rrra^-aianEa"
hin.
1na
dianggap lgnar _9?n
sutji buat golongah jaitg bukan I;lam]. oteh
karenanja kita disini
-bermusjawarah untuh m6ntjari nilai-nilai ke-

lainnja.

o

benaran bersama, kebenaran-kebenaran jang oiat<ui oretr iiruruh
Itulah jang hiruJ kita ambil sebagai
DaG
sar Negara.
Sesungguhnja, kebenaran serupa itu telah diakui oleh salah se.
orang Anggota da1i. Madjelis sjg-*o
-Sila Muslimin Indonesia (nlasjumi),
mengatakan
bahwa
Pantja
seluruhnja dapat Oiteiirna oletr
Itlg s-e.$_ang Islam tidak
l*ltT, pjika kita_mentjari seluruhnja dapat diterima oleh pantja S,ila.
Pildl
_jang dapat diterima oleh semua goiongar,,
oleh I,slam, oleh Kristen, oleh Nasion-alis, oleh sosialis, oleh komu"nis,
oleh golongan-golongal
-lainnja, maka itu tidak lain adalah pantja
sila. sedaqglan I-slam ttllt_gqpat
diterima, boteh dib,ilang oleh semua
go.longan dilugl Islam.
?jgdi tidak ada jang tebih logis daripada memilih Pantja sila sebagai
Dasar Negara Kesatuan Replnm lildonesia.
saudara Ketua, sebelum saja mengachiri pidatb saja, perlu
ja njatakan kegembiraan, bahwa sidang-5i6ang kita ini 6e1.0]alan sadi.
tengah'ten_9?h berkobar-kobarnja aksi massa dan diplomasi nienuntut
bebasnja Irian Barat dari tjengkeraman kolonialisine Belanda. per$jupsan kita tida\ rpsan, k-arena pada tahun Lg47 Amerika, B,el?lir,_ Ipesriq,-Australia membikin perdjandjian dalam,,Komisi pasifik Selatan" bersekutu untuk terus mendjadjah Irian,'ietapi sekaIang diT_egeri kita lahir dua dokumen jang sangat penting dari sanga,t
besar nilainja.
Dgkumen per'tarna ialah res_olus'i
_.
_rqpat raksasa satu cljuta rakjat
Dj.ak-a1ta $a-ya_tanggal
bqo
lalu, jang djuga sepenuhnja hi!0 irng
setudjui oleh Presiden Soekarno dan Dr tvtohamid Hatfa. ookiimJn
iang kg{g,a ialah_,Piagam antara Buruh dan Badan Ke,rdja sama pepuqa Militer (B.K.S.P.$.) langgal 19 jang baru lalu, jarig selain ditanda-talglllt_ qtq! plmimpin,pemimpin eaoan Kerdji "safra pemuda
Milit91F.K.S.P.M.) Pusat, termasulr Gerakan pemuila Islam Indonesia (G.P.I.I.) dan P.,emu{a Rakjat, {og" ditanda-tangani oleh pemimlT:pgryimpin serikat olganisasi. Eurutr seluruh Iidonesia, 1s.o.e.
s.I.),_Konse_ntrasi PutgL
{91akjat1n Indonesia (K.B.K.I.), serikat Buruh Islam Ihdoncsia
(S.B.I.I.), serikat Buruh Muslimin Seluruh Indogolon_gan-golongan jang ada.
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nesia (Sarbumusi), Rapat Kerdja Sa,ma Pusat, Rapat Kerdja Sa,ma
Serikat Buruh-Serihat Buruh modal asing dan semua vahsentral lainnja jang ada di Indonesia.
Dokumen jang pertama, menurut pendapat saja, sesuai betul de'
ngan Pernjataan Bersama Soekarno-Hatta ketika Musjawara! Nasi'
onal (Munas) tempo hari, dimana dinjatakan bahwa Pantja Sila itu
merupakan djaminan hakiki bagi keselamatan Bangsa dan Negara
kita dan dimana tokoh-tokoh tersebut bendjandji akan selalu bersoroo.strrra dengan rakjat untuk menjelesaikan tjita-tjita Proklamasi
tanggal 17 Agustus tahun 1945.
Menasionalisasi Perusahaan-perusahaatr Belanda jang vital disini,
mengirim kembali warga-negara Belanda jang tidak mempuqiqi p:ekerdJaan atau mempunjai pekerdjaan subversif, pembentukan Bri,gade
PemLangunan dan diadakannja suatu badan Dana Pembebasan Irian
Barat, s6mua ini tjotjok sekaii dengan jang diharap-harapkan rakjat
Indonesia jang bersuku Irian.
Dokumen jang kedua berbunji sebagai berikut:
,,Bahwasanja Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesi-a tang'
gal L7 Agustus tahun 1945 meliputi seluruh kepulaual Indonesia,
termasuk lrian Barat jang sekarang masih diduduki oleh pihak Be'
landa. Usaha Pemerintah Republik Indonesia untuk merealisasi Iri
an Barat sebagai wilajah kekuasaannja dengan djalan berunding se'
nantiasa menghlami kegagalan, disebabkan pihak Belanda tidak me'
nepati apa jang tertjantum dalam Piagam Penjerahan-Kedaulatan.
Bahgsa lndonesia didaerah Irian Barat mengikuti usaha Pemerintahnja dalam merealisasi kekuasaannja atas Irian Barat.
Usaha Bangsa Indonesia dengan djalan rukun-damai, disambutoleh pihak Belanda dengan tindakan memasukkan Irian Barat kedalam Konstitusinja, pada saat-saat Irian Barat diperdebatkan dalam
forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (P.B.B.).
Selain daripada itu, Pemerintah kolonial Belanda, mengadakan
teror terhadap pedjuang-pedjuang kita di Irian Barat dan menggun?'
kan daerah tersebut sebagai pangkalannja untuk mengadakan persiapan-persiapan agresi, achirnja Belanda mengadaka_n .joint-state'
mentt dengan Pemerintah Australia untuk mempertahankan kekuasaannja di Irian Barat.
Untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan kolonialisme
Belanda dengan segala konsekwensinja, maka kaum buruh dengan
Badan Kerdja Sama Pemuda Militer (B.K.S.P.M.) membuat satu tekad
kerdjasama".
De,mikian antara lain Piagam antara Buruh dan Badan Kerdja
Sama Pemuda Militer (B.K.S.P.M.).
Mengapa saja batjakan semuanja teks Piagam Buruh'Badan Kerdja Sama Pemuda Militer ini, Saudara Ketua? Karena piagam ini be'
gitu pentingnja, karena tekad kerdjasama untuk membebaskan lri'
an Barat itu didukung oleh semua vaksentral, mulai Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (S.O.B.S.I.) sampai ke Serikat Buruh
Islam Indonesia (S.B.I.I.).
Untuk membebaskan Irian Barat, sjaratnja memang semua golo'
ngan harus bersatu-padu, golongan kiri, golongan tengah, maupun
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golongan kanan. Buat mendjamin persatu-paduan ini, Pantja sila-Iah
jang. hqg. tetap kita pertahankan sebagai Dasar Negara. Dengan
Paqlja Sila keselamatan bangsa dan negara kita malahan tidak franja
brdjamin, 'tetapi seperti ditegaskan didalam Pernjataan Bersama
Soekarno-Hatta terdjanain setjara hakiki.
Sekianlah, Saudara Ketua, terima kasih!
.

Ketua: Saudara-saudara jang terhormat, sebelum saja rnemberihan kesempatan kepada pembitjara berikutnja, maka saja ingin kemukakan sebentar, soal-soal mengenai Panitia Perumus Dasar Negara.
Pernjataan, andjuran Pimpinan tadi kepada Saudara-saudara Panitia
Perumus supaja segera mengadakan rapatnja jang pertama, itu tidak
dapat dipenuhi. Mungkin karena mengadakan rapat jang pertama itu
belum dirasakan sebagai kebutuhan jang urgent. Saudara-saudara
oleh karena malam ini, adalah kesempatan jang terbaik tetapi jang
terachir djuga dalam minggu ini, sekati tagi saja minta kepada Panitia Perumus supaja sekarang djuga sebentar mengadakan rapatnja
untuk memilih Ketua dan Pelapornja. Dan selandjutnja dimana perlu
djuga seraja membitjarakan pokok pekerdjaan daripada Panitia Perumus itu.
Saja usulkan supaja rapat itu tlipimpin oleh salah seorang Saudara jang tertua dan saja anggap jang tertua diantara Anggota Pa'
nitia Perumus itu Saudara Kijai Haoji Sjukri dari Nahdlatul Ulama
(N.tr.).
Sekarang saja persilakan Saudara Zaonul Arifin jang terhormat
sebagai pembitjara ketiga.

H. Zatml Arifin: Assalamu'alaikum warahmatultahi wabarakatuh.
Saudara Ketua, dalam Pemandangan Umum Babak ke-II berkenaan dengan Dasar Negara jang sedang berlangsung dewasa ini dalam Konstituante, pada tempatnja djika lebih dahulu djika saja memandjatkan Sjukur Alhamdulillah ke,hadirat Allah Subhanahu wa
Ta'ala serta mengutjapkan terima kasih sebanjak-banjaknja tidak sadja kepada Panitia Persiapan Konstitusi tetapi djuga pada seluruh
Anggota jang telah memberikan pemandangan umumnja dalam Babak ke-I. Dari Panitia Persiapar,r Konstitusi kita telah banjak mendapat bahan jang harus kita musjawaratkan dan dari Saudara-saudara
Anggota jang terhormatpun lebih banjak lagi bahan-bahan itu.
Bahan-bahan itu ialah jang terbesar sekali dapat kita bagi dalam
dua golongan, golongan kesatu jang mempertahankan Islam sebagai
Dasar Negara dan golongan kedua jang mengemukakan Pantja Sila
sebagai dasar dan ideologi Negara. Djika saja mengikuti dengan selajang pandang didalam memusjawarahkan kedua pendirian itu, sudah
Udak dapat disangkal lagi, satu dan lainnja ada jang merupakan se'
rangan dibalas pula dengan serangan, walaupun tidak kurang pula
jang mengemukakan dengan tiada serangan dalil-dalil jang memperkokoh pendirian masing-masing.
Ditambah pula dengan suara-suara dari dalam dan luar gedung
ini jang sudah mulai menghitung-hitung dan bertaruh siapa iang akan
menang, siapa jang kuat dan lain-lain lagi.
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Saudara Ketua, sunggufipun demii<ian menurut iremat saja Lu'kanlah kalah atau menang, kuat atau lemah jang mendjadi dasir dari
permusjawaratan dalam Konstituante ini.
' sesuai _dengan tata-tertib Konstituante; maka jang mendjadi pokok utama dalam perundingar? kita ialah Musjawarafr. n{lslawaiah Siudara Ketua, tidaklah diutamakan siapa jang lebih kuat ak-an menindas
i?rg l.b_t:r lemah, tidak saudara Kbtua. Dan tidak pura siapa jang
akan kalah dan siapa jang akan menang.
Tetapi dasar dan tudjuan cari Musjawarah aparagi Musjawarah
,dengan moral dan achlak jang tinggi, jang paring diutamakan iatah
mentjari jqng paling benar, j?trg paling sesuai dengan jang hak dan
menjingkilkaq.atau akan tersingkir dengan sendiri-jan! tiEat< benar
atau jang bathil.
Begitu pulalah Saudara Ketua, pendirian Fraksi Nahdlatul Ulama
(N.u,1 di{qlqm menghadapi perundingan mengena-i segara soa,r dan
masalah didalam Madjelis jang mulia ini.
Djadi djelaslah kiranja bahwa Fraksi Nahdiatul ulama (N.u.) didalam membahas persoalan Dasar Negara jang sedang diperundingkan
sekarang, djanganlah dianggap dan diartikan-djika ia mi:ngemukakan
sesuatu Pln-dqnat, adalah serangan terhadap p-endirian jang lain, te
?ni jtg adqfah semata-mata pertahanan didalam mentjari [ebenaran
dan hak tadi itu, walaupun orang lain menjerang pada pendlrian jang

j

:

dikemukakaTii'saudara

Ketua? Ialah tidak lain dan tidak bukan"
'bahwa sebenarnja tuntunan Agama Islam jang dianut oleh Fraksi Nah-

dlatul Ulama (N.U.) itu sangat diandjurkan, djanganlah hendaknja

penganutnja mempunjai sifat-sifat jang agresif tetapi selamanja harus
bertaktis jang defensif. sedang didalam keadaan jang defensif itupun
diandjurkan pula supaja memakai defensif dengan sebaik-baikr4a.
Saudara Ketua, saja sebagai seorang dari Fraksi salah satu partai
Islarn d;idalam madjelis ini akan berusaha d'engan sekua,t tenaga me
nempatkan tiap kalimat dan kata jang saja utjapkan ini atas- dasar
jt+g saja kemukakan 'tadi. walaupun saja s;adar -dengan sepenuhnja
bahwa ha1 jang demikian amat sukar sekali. Tetapi sekuran!-kuranga-kan
-nja jang saja sesuaikan dengan salah sa,tu pepatah buda,ja Minangkabau
disimpulkan dalam kata-kata: ,,Nan ,elok diawak hendaknjo
nan rantjak diurang." (Jang bagus pada kita, jang bagus pulalah hendaknja dite'r'ima orang).
saudara Ketua, Fraksi Nahdlatul ulama (N.u.) dan Fraksi-fraksi
partai Islam lainnja lnungkin telah terlalu banjak mengemukakan pendapat-p.endapat jalg bertudjuaq qempertahankan dan adjakan kefada
madjelis ini agar dapatlatr hendaknja Dasar Islam itu dit6rima dai Oitjantumkan didalam Undang-undang Dasar tetap Negara proklamasi
tanggal.l7_Agustus tahun 1945 jang tengah kita perirndingkan sekarang-ini. Mungkin oleh Saudara-saudara itu telah ditina3au dan dikupas dari segala segi dan sudut, dengan gaja dan irama i<ata serta ka-

limat masing-masing pula.
.
T"-trpi Saudlla Ketya, memang Agama Islam itu jang pokok.
nja-didjelgqkgn dalam Al Qur'an jang berisi B0 Djuz atau ooo6 Aiat,

Fladits Nabi jang berupa kata-kata dan per,buatan ditambah puu qi;ai
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(Analogi) dari keriua Kitab-kitg!
ildn Hadits, adatah kese_
4l eur'anIslam
.muanja mendjadi sumber dari kodifikasi
sungguh saudara Ketua, menurut hemat saja, djika semua Ang_
gota-anggota Fraksi Islam dan tiap orang jang "r.tidi,
a:uojur ner_
agama Islam ikut memberikan pengupasinir5a-oan iirroSailrrrh;.
t.r_
"oanmeiffi, ;;;rngkali
!?d"p - Agama . Islam f tu - setjara m6ndatam
belum
tjrfup.
ajixa
saja
ikut-ikut
pula
didalam Madjelis
9jyga
Pi-u.ai
id adalah
l*
rengemukakan tindjauan dan pendapat saja tent*t
bagaikan setitik air sadja jang djatuh oiiamuaia luas. Q ----

saudara Ketua, djit5a. saja-ikut p_ula menindjau soal Agama Islam
ini, maka akan saja mulai apakah_s6benarnja oiiinisi j"G'"s;r. i.pri
gtplt diberikan Fgpra, Agama. Menurut h6mat sa:a ja"E ,Err. tepat
iaQh; agama adalah,tuntunan
dari ruhan Jang nnarra iir"':rfig disimpaikan kepada seluruh umat manusia dengan plrantarartr ,.or"rng
manusia pula jang mengakui dirinja sebagaittabi dan Rasul. -*
Djika difinisi ini diterima.sebagai. difinisi
,umum, maka tiap-tiap
tuntunan dari ruhan Jang Maha Esa jang telah
oisimpaikrr--uu*.njang- pertama-tama jak{ eoam 'alaihissaram hingga Nabi
9jat wtli
iang paling achir ilfuha,mmad- sallaliahu 'alaihi wasallam iirmasuk
pula Nabi-nabi pe-rt_elgahannja sebagai Ntr, Musa, Isa dan lain-lail
kesemuanja itu adalah Agama.
Akan sukar kir.lnj1 dapat dibantah bukti jang njata pada diri
kita sendiri bahwa kita janglernama manusia jdns"hidiip-dfrunia seIqrlng adatah p-m? djlga dengan hidup manusii oi-o5amair Nabi Adam
'alaihissalarn- dahulu itu_jang meliputi dua persoialan saoji jakni
hidup dan prikehidupan. Dan sudah tentu didalim hal ini ugu*" -d,an/
3Fg tuntunan jang dari ruhan Jang Maha Esa itu, adalah djuga tidak
lebih dan kurang meliputi dua soalltu, iatah hidup dan priitefiiaupan
itulah.
Agama itu dituntunka-n kepada rlmat manusia pada tiap-tiap masa
dan'djam11 iang disesuaikan pura bidang waktu dan teidaai pada
masa itu. Kesempurnaan jang penuh dari Agama itu d,ituntunkan dengan perantaraan Nabi jang paling terachir ialah Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam. Kesemuanj,a _tuntunan Tuhan Jang Maha Esa
itu menurut adjaran AI Qur,an ialah Islam.
oleh karena saudara Ketua, Islam sebagai tuntunan Tuhan Jang
Maha Esa untuk hidup- dan kehidgpan tidak mengenal dalam adjaranl
nja suatu terminolo_gi-jang biasa dipakai orattg oio"ri* *."jurun n"gala apa iang disebut ,,pemisahan geredja dan negara" atiu dalam
bahasa _asingnja ,,sc4eiding van kerk en staat". Djikt saja mensitir dalam hal ini pidato Paduka Jang Mulia presiden Repu-nnt Indonesia
soekarno, dalam kuliah umum di universitas Indonesia pada tanggal
7 Mei tahun 1953, jang diantara lain beliau berkata:
,,Islam tidak mengenal teokrasi, walaupun Islam adalah satu
agam-a. J?ng b_iasa diartikan dengan kata teokrasi, ialah pemerintahan kepadrian. Terutama sekali d.idalam GeredSa Katholiek
kita melihat susunan kepadrian. Ada uskup, bahkan ada paus
sarita Bapak, ada Kardinal-kardinal, ada uskup-uskup, ada paterpater.

.
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Didalam Islam tidak ada hal itu. Islam tidak mengenal priested
dom. Islam tidak membutuhkan seseorang padri untuk hubung
an dia dengan Tuhannja. Islam mengehendaki hubungan langsgng aqtara manusia dengan Tuhan zonder perantaraan padri
atau priester. Maka oleh karena itu teokrasi tidak dikenal-oleh
Islam. Maka oleh karena itu pula ,,scheiding van kerk en staat"
tidak ada didalam Islam".
Demikianlah kata Paduka Jang Mulia Presiden kita itu.
Oleh karena itu pula selama hidup dan prikehidupan tidak dapat dipisahkan sebagai djuga gula dengan mahisnja sukar dapat dipisahkan, maka Islam dan Negarapun akan sukar-sekali dapat dipisahkan.

Untuk mengatur hidup dan prikehidupan itulah didalam Islam
diberikan tuntunan tidak sadja untuk mengatur hubungan umat manusia dengan Tuhannja jang dinamakan 'Ubudijah, ,tetapi diberi pula
untuk mengatur prikehidupan jang dinamakan Mu'amalah, jakni- peraturan jang mengatur hukum-hukum privaat dalam artikata jang seluas-luasnja jang meliputi pula sosial dan ekonominja, hubungan m&
nusia dengan manusia, hubungan golongan dengan golongan, bangsa
dengan bangsa dan lain-lain sebagainja jang dapat disesuaikan dengan
bid,ang waktu dan keadaan ditiap-tiap masa dan djaman. Diikuti pula
oleh Djinajah jang meliputi perihal sanksi-sanksi dengan apa jang disebut dengan kata-kata kita sekarang Hukum Pidana dan Perdata
Dan hukum-hukum hubungan antara pria dan wanita (pernikahan)
dan hukum-hukum serta peraturan jang meliputi kekeluargaan.
-Hukum inilah jang dinamakan Munakahah, jang dari
sini pula
qkan terpantjarnja hukum kewarga-negaraan dan seterusnja Hukum
Kebangsaan dan dari Hukum ini pula akan terpantjarnja Hukum ke.
negaraan dan Pemerintahan.
saudara Ketua jang terhorrrat, didalam hal ini saja tidak akan
menliari perbandingan-perbandingan dengan hukum-hukum jang berpokok pada hukum Eropah jang diterangkan didalam kata-liata kode
ini dan kode itu jang dikodefikasikan didalam undang-undang sebagai sumber-sumber Hukum diabad-abad jang lampau. Dan dikatakan
bahwa hukum-hukum itu tidak sadja telah dapat memberikan dan menjampaikan penganutnja kepada tirdjuannja'didalam tjita-tjiti kene
garaa!. Dan telah pula mendapat udjian-udjian jang bertubi-tubi dari
luar dan dalam, tetapi saja akan memusatkan sadja lebih dahulu
pemandangan saja ini pada sumber pokok dari Agama Islam jang
dituntunkan kepada umat manusib. seluruhnja dengan perantaiaan
Kitab Al Qur'an
- Di.uga Aga_m_a Islam sebagai tuntunan hidup dan prikehidupan
sebagai jrng telah saja katakan tadi didalam maha sumbernia iat<ni
telah banjak pula mendapat udjian dai p6nje-t.ll"ng "t e-Tuhanaryrja
mendalam
sedjak djaman manusia pra-sehlarah, b-ahlian
{$ikan i?ng
s_ebelum_dunia
d_apat
menghitung-hitung waktu dengan tahun
{i"u!,
Abad Masehi. Satu sallfa tjoritoh saja k-emukakan disini Saudara Ketua, sebagai jang diadjarkan Al Qur,an, tentang ke-Tuhanan.
Ke-Tuhanan saudara Ketua, tidak mungkin hanja ditjapai dengan
hanja tjita-tjita sadja. Tetapi ke-Tuhanan itu selainnJa tet-ali mendj-adi
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suatu fithrah hidup manusia, wadjib pula ditjapai dengan kejakinan,
djika disini saja dapat memindjam term Bung Karno iatah h-arus diliapai dengan Jaqin, Haqquljaqin, 'Ainaljaqin. sebab djtka manusia
itu dimungkinkan mentjapai tingkat ke-Tuhanan itu hanja dengan
tjita-tjita sadj,a, maka ia mungkin pada satu ketika akan tidak lagi
hidup-ses_uai d_engan fithrahnja atau kepribadiannja sendiri. Mulutnja
akan berkata bahwa ia tidak ber-Tuhan tetapi hati ketjilnja dan kbjakinannja jang sebenar-benarnja mentjari-tjari siapa Tuhannja.
Al Qur'an mengadjarkan dan memberikan bukti jang njata, dalam
hal ini jang sampai sekarang masih dapat diketemukan bukti-bukti
materinja, jaitu riwajat perihal Nabi Musa dan Fir'aun: Lebih kurangnja begini Saudara Ketua: Musa 'alaihissalam sebagai Nabi menjatakan pada umum dewasa itu bahwa Tuhan itu adalah suatu zat
waadjibal-wudjuud dengan buk,ti jang ma'qul masuk akal dengan dalil-da1il jang disusun stelling dengan Ilmu logika jang mendalam dan
tinggi, sehingga ditjapainja tingkat haqquljaqin, 'ainaljaqin, jang sesuai dengan fithrah hidupnja.
Fir'aun jang pada ketika itu sebagai radja jang sangat berkuasa
mengatakan dengan lidahnja dan bertingkahlaku dengan perbuatannja dan mungkin sesuai dengan tjita-tjitanja, bahwa Tuhan itu tidak
ada. Fir'aun jang djuga adalah manusia biasa sadja maka iapun tidak
dapat melepaskan dirinja dan dari kejakinan fithrah kemanusiaan
jang sebenarnja bahwa Tuhan itu memang ada (Zat Waadjibal-wudjuud). Tetapi kar.ena ia mentjari ZatWaadjibal-wudjuud hanja dengan
tjita.tjita, maka timbullah kejakinan jang sebenarnja bagr dia, bahwa
Tuhan itu adalah dirinja sendiri. Sehingga ditjobalah olehnja bertingkah laku dan berbuat bahwa ia benar-benar Tuhan, walaupun ia
tidak dapat menundjukkan ,satu perbuatan jang l/per-sedjuta 7o dart

perbuatan Tuhan Zat Waadjibal-wudjuud itu. Dikeluarkannja ilmu
sihirnja jang aneh-aneh tetapi semuanja dapat dimusnahkan oleh
Musa 'alaihissalam dengan Mu'djizatnja jang didapatnja dari Tuhan
Zat Waadjibal-wu'djuud. Pertengkaran itu kian lama kian hebat dan
sampailah kepada ,klimaxnja dimana Fir'aun memulai serangannja
jang besar-besaran ter:hadap Musa 'alaihissalam, sehingga Musa untuk
melakukan defensif jang taktis, harus berpindah kesuatu ternpat dan
rnenjeberangi pula lautan. Sesampai dipinggir lau,t itu, bimbanglah
hati Musa 'alaihissalam karena tidak ,mempunjai alat kapal motor
atau prahu jang dapat dipakai. Dikala itu dalanr keadaan jang sangat
terdjepit, datanglah Wahju llahi, jang rnenundjukkan kepada Musa
'alaihissalam:,,Hai Mu:sa, pukulkanlah'tongkat jang ada ditanganmu
itu, pada air laut itu!" Petundjuk itu dituruti oleh Musa 'alaihissalam
d,engan patuhnja. Tongkat dipukulkannja, air itupun terpetjahlah
m,endjadi dua bagian, sehingga dengan mudah Musa dapat rnelalui
tempat itu dengan selamat sampai keseberangnja.'Apa jang ter-djadi
dengan Fir'aun jang pertjaja benar ia bahwa 'dirinja adalah Tuhan?
Ditjobanja terus mengedjar Musa, tetapi apa hendak dikata, ditengah
Fir'aun sedang beraksi itu, maka dengan Kudrat Iradat Tuhan Jang
Maha E,so, bertautlah kembali air itu, tsshingg, Fir'aun menemui
adjalnja.
Dan terapung-apunglah ia dibanting ombak dengan tidak menentu.
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Tuhan Jang Maha Esa akan memberikan bukti ini dalam orisinilnja kepada seluruh umat manusia disepandjang djaman. Maka Tuhan
menentukan biarkanlah
majat Fir'aun terapung-apung kian-kemari
'tidak
tidak rusak dan
dimakan ikan, sehingga terdampar dipantai
lautan Negara Mesir sekarang. Dan oleh Manusia dikala itu diusahakanlah untuk membalsem majat itu dan ditanamkan dibawah se-

buah piramide jang bagus.
Dengan petundjuk ajat Al Qur'an pula manusia modern sekarang ini dapat menggali kembali majat Fir'aun ini, dan sampai sekarang berada dalam salah satu museum di Negara Mesir jang tiaptiap orang dapat melihat dan menjaksikan sendiri.
Sajapun bersama-sama dengan rombongan Paduka Jang Mulia
Presiden Soekarno, pada tahun 1955 dikala berkudjung kenegara Mes:+ telah dapat menjaksikannja dengan mata sendiri, sebagai djuga
ph:da tahun jang lalu saja dapat menjaksikan majalmajqt Lenin dan
Stalin didala,m ,moseleumnja di Mo,skow dikala be'rkundjung ke,sana
dengan rombongan Paduka Jang Mulia Presiden.
Dengan kedjadian ini saja menarik pula peladjaran dan kesimpulan bahwa tidak mungkin manusia itu dapat melepaskan diri dari
kejakinannja jaitu ke-Tuhanan, walaupun lidah dan perbuatannja dengan pura-pura mengatakan tidak ber-Tuhan atau Atheis. Begitu pulalah kiranja dengan hukum-hukum jang lainnja jang mempunjai sangkut paut dengan prikehidupan manusia itu jang dituntunkan oleh
Tuhan Jang Maha Esa. Hukum-hukum itupun telah pula mendapat
udj.ian dari masa kemasa dan sepandjang djaman jang dapat ditjatat
oleh tiaptiap ahli sedjarah jang djudjur pula.
Dalam Pemandangan Umum Babak ke-I, hal-n-al tesebut telah
banjak pula diterangkan dalam tindjauannja Saudara-saudara sefraksi ataupun dari Fraksi-fraksi Islam lainnja.
Saudara Ketua, sekarang sampailah saja akan rnentjoba pula
memberi tindjauan saja pada Pantja Sila. Bagi saja Saudara Kettta,
walaupun bagaimana tidak akan mengatakan bahwa Pantja Sila itu
dapat disamakan dengan Agama. Dan saja jakin pula bukanlah itu
jang dimaksudkan oleh pentjipta, walaupun belum ada pendjelasan
jang autenthiek dari pentjiptanja.
Saudara Prof. Mr Sutan Takdir Alisjahbana sendiri, jang dalam
Pemandangan Umum Babak I telah mengandjurkan supaja golongan
Islam menarik usulnja Islam sebagai Dasar Negara dan untuk gan'
tinja diandjurkan supaja diterima Pantja Sila, ada pula memberikan
Pantja Sila itu.
difinisinja terhadap
^petn.tt
beliau utjapkan pada tanggal 27 Desember
Sebigai jang
pertemuan
Perhimpunan Pendidikan Indotahun 1950 dalam suatu
nesia di Bandung dengan atjara ,,Masalah-masalah sosial paedagogis di Indonesia" telah mengatakan, bahwa Pantja Sila hanjalah kumpulan paham jang berbeda-beda untuk menenteramkan semua golongan pada rapat.
(Tjatatan dalam buku ,,Ideologie dan Negara'? oleh Ruslan Abdulgani).

Sekarang beliau mengandjurkan agar kita menerima sadja Panlagi

tja Sila, apakah ini dimaksudkan'untuk lebih menenteramkan
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s_qmua golongan dalam sidang Madjefs Konstituante ini, termasuk
djuga golongan_Islam, entahlah saudara Ketua, beliau puialah nanti
jang' akan mendjawabnja.
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M._luryt bu\unja saudara Ruslan Abdulgani jang saja sebut-ebagai
salatr- seorang
$1n _ta$i_ djuga, Saudara Moh. Natsir sendiri
tokoh Iglam,jans terkemuka di Indonesia, mengatakan dalam salafr
satu pidatonja di Karatchi pada tanggal 9 Aprif tahun rgdz.
,,Indonesia djuga adalah Negara Islam, oleh kenjataan bahwa
Islam diakui sebagai Agama dan anutan djiwa Bangsa Indonesia,
meqkipun tidak dis-enuttan dalam Konstitusi Negara, bihwa Isiam itu
adalah Agqma Negara. Indonesia tidak memisafikan Agama dari Ke.
Leqar-aan. PTg-u" !eg?s, rndonesia mewudjudkan lautrid dan perTuhan Maha Esa itu sebagai tiang turus dari Pantja Sila,
ljajq kepada
tqeda_h jang Lima dan dianut sebagaf dasar iochani, achlak dan su.

-

sila oleh Negara dan Bangsa Indonesia".
_(Terdjemah?n. ini dikutip_ dari risalah ,,sumbangan Islam bagi
perdamaian_ dunia" oleh Moh. Natsir, jang dikeluarkan dalam Bahala
Indonesia dan Inggeris).
jang djuga disitir oleh presiden soekar.
-u_tjapan Natsir diatas
no dalam
kuliah umum di univ-eriitas Indonesia, Djakarta, pada
tanggat ? Mei tahun LgbB terutama :ang menjLn* tirhd; p;ttja sila
itu merupakan ,,spjritual and e'thical-foundati6n" dari Bangsa dbn Negara kita, menundjukkan bahwa pantja sila bukan sadji tidak ber_tentangan, bahkan memberi ruang untuk berkembangnja Agama Islam.

?jika pendapat Saudara Natsir jang disitir oleh Presiden ki,ta itu

_dengan konklusi_bahwa Fantja sila-rn,emberi ruang untuk berkemP""gnl_u Ag_ama Islam.b_en9"r, maka saudara Natsii sencliri pulalah

jang akan dapat mendjelaskannja.
Djika saudara Natsir berpendapat benar, maka idjinkanlah sau.
dara.K_etua, s-aja bertanja_ pada saudara Natsir, apakah tidak qalbulhaqaiq? .sebab menurut hemat saja _Agama Islam akan lebih -dapat
memberikan ruang bergerak untuk Pantja sila, bukan sebaliknja.
Ada lagi saudara Ketua, kutipan-kutipan saudara Ruslan Abdul
gani dalam buku-nja itu, jang mengatakanl ,,Achirnja perlu disini dikemukakan pendapat Prof. Mr Drs Notonagoro pada waktu beliau
atas nama Senat Universitas Ga_djah Mada melakukan tugas promotor pada promosi honoris causa datram ilmu hukum terhadip Pfesiden
Soekarno".

Antara lain beliau berkata:
,,Pa.ntja slla bukannja suatu konsepsi politis, akan tetapi buah
hasil renungan djiw_a jang dalam, buah- hasil penjelidit<ah qipta
jrng teratur dan saksama diatas basis penget-ahu-an dan pengalaman jang luas".
Dan dalam hubungan dengan lapangan ilmu pengetahuan, maka beliau berkata:
,,Pgn_ dalam lapangan ilmu k,enegaraan, Pantja SiIa mempunjai
arti dan manfaat jaqg sangat besai, dalam segala soal sepertirija
mengenai hal djawaban atau pertanjaan asaf dari negara, sifit
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daripada negara, tudjuan d_aripada negara dan lapangan tugas
bekerdjanja .negara fa3tla sila memunlkinkan perientian siliap
d3n pgmberian bentuk kepada negari kita diantara petbagai
*.krp d-an bentuk negara-dengan tegas dan dapat dipertanggungdjawabkan pula setjara ilmu-pengelahuan',.
selan'diu'tpl" s$a gend,iripun pernah pula mendengar salah' sa. amanat
tu
beliau, Presiden kit ql Istana- Negara DjaFarta tentang
perdjuangan dengan Pantja sila, diantara rain beliau-berkata:
,,Berdjuanglah {enga3 Prytil sila bagaikan perdjuangan air.
Air saudara-saudara
ftat1 beliau), didalam perriSuarigani;a setia
pada _sumbernja._ Sebagaimana Saudara mengetihui menirut ilmu, alam, air adalah bersumber pada lautan. Lautan disinari
oleh matahari dan menimbulkan uap jang naik keatas mentjari
templ! iqng diqgin. setelah ia bertemu dengan tempat jang-dibinjaL turun
lgin itu ia petjah me_ndjadi hudjan. Hudjan-lebih
ditempat jang. linqgi dari _permukaan raut -atau digunun!-gunung.
4it iqng banjak_.djatuh digunung-gunung itu, birdjuan-g"memulai pula menggali sumbernja hingga menimbulkan matfair, mata air itu mengalir bertambah dlauh ia dari sumbernja jang digunung, bertambah besar pula hin_gga mendjadi sungai"-suigai.
sungai-sungai mengalir kad_ang-kadang ia menemui-rintangan
berupa_ g_!pung_ pula jang tidak mungkin dinaikinja sendiri, iraka berbalik pula, demikianlah seterusnja. setehd menemui sekian _banla{.1i-ntlngan_tetapi tetap perdjuangan air dilandjutkan
dan kembalilah B pad"_ rylha sumbernja jang asli jaitu "laut".
Demikian Bung Karno, treb,ih kurangnja.
dapat mengikuti seluruhnja adjaran beliau dengan sepe.
$rl+
nuh hati dengan kesimpulan, bahwa Pantja Sila itu adalah -hasil riata-air i.tg digali oleh b,eliau itu dari dasar pegunungan bumi masjarakat Indonesia.. Tetapi _bukanlah hasil tjiptaan beliau jang menjiniri
t-qut d_e.nga_n _matahari, dan mendjadikarr uap jang naiti kdatas kemu$qn djltuh $9b-uq1 mendjadi hudjan. Tjiptadn ini hanjarah tjiptaan
Tuhan {r_ng Maha Esa semata-mata jang-tidak mungkin dapat"riit;ip
takan oleh manusia.
Djadi {iit q laut jang mendjadi maha-sumber dari air itu, maka
kelaut pulalah ia setia akan kembali, bukan kegunung sebagai sumbernja jang kedua.
oleh karena itu saudara Ketua, betapapun djuga nilai jang akan
diberikan atau dppat diberikan kepada pahtja Siti itu, maki nilai
j*g dapat diber'ikan kepada agama djuga djauh akan lebih luas dan
Iebih.ttpggt. Setinggi nilai dapat diberikan mungkin barangkali lebih
tingg_i_dari suatu tjita-tjita atau 4apat dikatakan llimmah Jing mnui.
"mengan$agdara Ketua, Himmah .fang Luhur adalah
- Mem-ang
9urg suatu nilai jang tinggi. Tetapi djanlgn dilupakan uimilran
tryggi djika ia tupa_berada padl aaiai;ang t<uit L,ukuh, maka
lglg
Him1ah itu tergantung diawang-awang.
Dalam ha1 ini s'aja-ingin memp_e,ringatkan sebuah kata-kata asing
rangkaian kata-kata dalam,bahasa-Indonesianja berbunji:
,,Be-runtunglah, bagi. ora.ng j?n-g inengggntungkan himmahnja pada bintang suteranja, tetapi [akinja-tetap "berdiri dfiil bumi
.
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Altah. Sebab djika himmah itu hanja bergantung sadja, maka ia
akan muzabzab bainas-samai walsumuri".
Saudara Ketua, setelah kedua persoalan besar mengenai Dasar
Negara kita itu jang meliputi Islam dan Pantja Sila saja letakkan
pada tempatnja se'ndiri.sendiri dan pada definisi proporsi jang wadjar,
maka tibalah waktunja bagi saja atas nama Fraksi Nahdlatul Ulama
(N.U.) untuk memilih diantara keduanja itu.
Atas nama Fraksi Nahdlatul ulama (N.u.) saja njatakan sampai
dewasa.ini masih tetap dalam pilihannja semula, jaitu djadikanlah
Islam sebagai Dasar Negara Republik Indonesia jang kita proklamasikan pada tanggal 17 Agusutus tahun 1945.
Walau,pun telah banjak kami mendengar dalam Pemandangan
Umum Babak ke-I, dalil-dalil dan keterangan jang mengadjak agar
Pantja sila didjadikan Dasar Negara, tetapi sungguh amat sajang sekali pendapat-pendapat itu belum dapat memberikan kejakinan kepada Fraksi kami merubah pilihannja jang sesuai dengan watak dan
pribadi kami sebagai Umat Islam.,
Ada djuga adjakan itu berupa seruan, tetapi Saudara Ketua, seruan itu kami terima dengan rasa terima kasih, te'tapi beilum dapat
kami laksanakan. Ada pula seruan itu de'ngan kata-kata berkait, umpamanja djika Lslam diterima sebagai Dasar Negara, maka akan
timb,ullah perpetjahan jang hebat dikalangan Bangsa Indonesia. Katakata ini saudara Kerua, saja katakan kata berkait djika tidak dapat
dikatakan agak berleb,ih-lebihan. Sebab Sau,dara Ketua, djika Agama
Islam di,te,rima sebagai Dasar Negara, pastilah perpetjahan itu tidak
akan ada, althans djikapun ada, pasti bukan dari U,mat Islam.
Ada pula jang mengatakan, djika Islam diterima sebagai Dasar
Negara, maka kita telah mengchianati tugas kita sebagai anggota Konstituante. Sebab katanja kita ,hanja botreh membua't Undang-undang
Dasar tetap bagi Negara Republik ki,ta ini, bukan untuk nerubah
Dasarnja, jang kesimpulan ini diambilnja dari salah satu pasal Undang-undang Dasar Sernentara Republik Indonesia.
Kesimpulan ini barangkali kurang tepat Saudara Ketua, karena
djika Islam diterima sebagai Dasar Negara, adalah itu berarti kita
kembali kepada dasar kita jang asli, jang sesuai dengan watak dan
pribadi Bangsa Indonesia sendiri. Paduka Jang Mulia Presiden kita
sendiri mengatakan dalam pidato pembukaan Madjelis Konstituante
ini diantara lain beliau beramanat: ,,Bentuklah Konstitusi Jang Respublica jang sesuai dengan watak dan pribadi seluruh Bangsa Indonesia". Adakah Agama Islam itu jang unsur-unsurnja bertentangan
dengan Respublica Bangsa Indonesia ?
Ja, Saudara Ketua, kadang-kadang kita sebagai manusia hanja
suka berpikir sebelah tidak berpikir timbal balik. Djika kita mau
beroikir timbal balik. maka baik djuga kiranja saja bertanja: Djika
Pantja sila jang {,ilerima mendjadi Dasar Negara, bagaimanakah gerangan golongan Islam?
PBrtanjaan ini akan saja djawab sendiri saudara Ketua, menurut hemat saja Umat Islam tidak akan menimbulkan perpetjahan dikalangan Bangsa Indonesia, sebagai jang tadi telah saja katakan
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saja, umat Islam tidak akan agresif, tetapi ia akan
$imyk3 pid.ato
berdefensif, jang taktis dengan sebaik-baiknja.
Islam akan lebih prihat_in dan tawakkal lagi mempererat p6rsatuannja
dan persatuan Bangsa Indonesia seluruhnja.
Barangkali umat Islam akan lebih sadar dan lebih insjaf lagi
pgda arti kata Al Qur'an dan Hadits Nabi jang saja batjakan senagii
Motto dari pidato saja ini.
saja sendiri saudara Ketua, djika hanja pantja sita jang
-.. Fugisebagai
diterima
Dasar Negara, maka ticlaklah barilat< jrr"g dapat saja
pgrbuat_s.ebagai seorang pribadi Umat Islam. paling banjak Saudaia
Ilgtyt, 9iitq qu$ah memang demikian keadaannja, maka iaja pribadi
tidak lebih tidak kurang akan meratap dengan data-kata merana:
tuak
.H-ti _Mudjahid, Pedjuang, engkau bagaikan lebai malang,
-pantja
tundjang
hilang,
padi
ditanam tumbuh lalang,
!e1beli,
SiIa datang Islampun hilang, kemana?
Dari Allah engkau datang? Keipada Allah engkau pulang!
Inna lillahi wainna ilahi radji'un
Maka saja achirilah pidato saja ini dengan Do'a:
,,Allahumma arinal haqqa- haqqan waliukna tibaah, rva arinal
_
bathila bathilan warzuqna tinbah". Amin.
Selesai, terima kaiifr.

Ketua: sebagai pembitjara terachir, saja persilakan K.H.M. Isa
Anshary jang terhormat.
K.II.lU. Isa Anshary:

KAMI MENUDJU REPUBLIK INDONESIA
BERDASAR ISLAM.
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Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara Ketua, terlebih dahulu perkenankanlah saja dari atas
mimbar ini menjampaikan utjapan tefima kasih sebanjak-banjaknja
kepada umat Islam Indonesia, jang dengan segala kerelaan dan k-etulusan hati telah menetapkan pilihannja kepada partai-partai Islam
dalam pemilihan umum untuk Konstituante.Dibawah tekanan dan antjaman, antjaman kata dan sendjata, ditengah-teng-ah antjaman teror-pembunuhan dari pasukan dan angkatan- bersendjata, djauh dari kota, didesa dan pegunungan, umat Iilam
telah menggunakan hak pilihnja dalam pemilihan umum jang baru
lalu.
saudara Ketua, sesuai dengan djandji dan kesanggupan saja dadan
fam_ [1mpaljg pemilihan umum iang baru lalu itu, saja-berdiii
berbitjara disini, adalah untuk menjatakan kejakinan -dan pandangan_hidup, perasaan__dan pikiran jang hidup, harapan dan pinggilan
hidup seorang l\{uslim, jan_g merelakan dah memesrakan }iiduf-aan
mautnja guna keagungan Kalimatullahi hijal 'ulja.
Mengenangkan Djasa pahlawan
saudara Ketua, adalah menarik perhatian, kenapa presiden soekarno memilih tanggal 10 Nopember-, Hari pitrtawan jang bersedjarah itu untuk membuka Konstituante.ini.
Tr.nggal_lO_ bulan Nopember tahun L945, 12 tahun jang lalu, pu.tera-gatriot
Indonesia mendjalankan suruhan sedjaralr, mlnggeritkan Revolusi Berdarah mahadahsjat, revolusi terbesar'dalarn"iedjarah peperangan kemerdekaan kita.
saudara Ketua, pidato ini dibuat dan disusun tepat pada tanggal
10 Nop_ember dan qaja utjapkan dari atas mimbar irii adatah den"{an
maksud _tulqs,_untuk ikut-memperingati ulang tahun Hari paHafran
belas. Kata demi kala dirangkai din dibentuk dalam saat
i"ng
jang Fedua
bersedjarah itu.
Pada saat perasaan dan pikiran penuh dengan kenangan rindu
serta wa6s merasakan masa silam jang telah pergi. perasaan dan pikiran ikut terbalg dalam keharuan, mengenangkan keindahan sedjarah jang t-.tl!r ditempuh dan dilalui dengan semangat keperwiradn,
djiwa patriotik dan heroik, semangat kepahlawanan -dan t<edjantanan
bangsa be_rgumul menentukan nasib diri sendiri, memitih hitlup kebebasan dan kemerdekaan, mematahkan rantai-besi perbudakin asing.

Akan tetapi, pidato ini bukan dimaksud hendak mengurai dan
dan pimpinan, haluan
{nengup?s_, meneliti dan mendieladjah djatan
dan kebidjaksanaan jang dipakai d"atam "mengenaafitai revolusi Indonesia setjara bulat, penuh dan seluruh. Malbh uraian ini bukanlah
suatu,analisa jang djero serta djauh, meliputi segala segi dan tiiri
iang_ berkembang dalam sedjarah peperangan dan perdjuangan ke
merdekaan Indonesia, bagaimana segala unsur dan setiap- kodiat berkembang, memberi arah dan pedoman bagi menentukan roman dan
-

bentuk kehidupan Manusia Indonesia itu.
uraian dan penelitian mengenai segala itu mengehendaki ruang
jang tjqtup_ d_an waktu jang agak tenang, jang memungkinkan pe-ngumpulan bahan dan atjara guna perlengkapan dan peibendahara.
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iang. .9"p3t dipertanggung-djawabkan. Masanja akan tiba ke1ak,
kita dapat mempersemtatrtan bingkisan iedjarah, jang akan
-oqT?
berisi benda-muatan pesanan luhgr bagi angkatan -t<emridian] lang
akan tiba dan tumbuh menggantikan generaii kita.
saudara Ketua, letakkanlah mukaddimah pidato ini sebagai linsedjarah jqng _berlaku dan-lalu dipermulkaan laut hidu-p jang
!*"n
luas ini,_ sebagai tanda dan rupa bersjukur kepada Allah subliariahil
wa Ta'ala, tanda dan rupa berterima-kasih dan berhutang budi kepada angkatan jang t.J?h pe-rgi, angkatan pahlawan jang djasa dan namanja senantiasa hidup dalam keabadian sedjarah iIu. saudara Ketua, kita bersjukur kepada Allah subhanahu wa Ta
j"lg.telah memberikan pimpinan dan bimbingan, Taufiq dan Hidan. ketegulan hati bagi segenap- umat bangsa kita,
9i"t, .k_ekuatan
jqg
ftelah menundjulkan ketangkasan dan keierwiraan riengrrsir
kekuasaan asing dari daratan dan lautan kita.
Dalam hubungan kewadjiban bersjukur
teringat kepada
!ni, saja
-Az-zuiar
firman Allah subhanahu wa Ta'ala d-alam surat
aiit +o
sampai 51:

*

1," ),'?3 /
ri
g4
u!,rJE

4.^ej. o LJ_r---

t )).

'

t /

(: or )

o',

t^'rrJt) GfriU;

Artinja:
,,Apabila manusia itu berada dalam kesulitan, berada dalam keadaan darurat dan mala-p_eta!_a, ia minta bantuan dan per.
Iindunga-n K.ami. Keuudian, dj,ika Kami anugerahkan kepadinja
nikmat dan karunia Kami, setelah terlepas diri darurat-klesulitan
dan beroleh kemenang_an, (dengan tfongkak) ia berkata: saja
menda_pat karunia dan keme_nangan ini adalah dengan pengetihuan dan kekuatan saja sendiri.(!upl ia),_ bahwa karunia dan
itu adalah merupakan
fitnah, _udjian dan pentjobaan lremenangan
baginja, aoat<atr ia berterimi^*asih
atau tidak. Tetapi kebanjakan mereka itu tiada mengetahuinja,,.
,,sesungguhnj a. orang-orang .dahulu sebelum rnereka teurr mengatakan gtjapan jang_seperti
1tu, rnaka segala rls&h& dan pekerdjakemegahan
dan
kekajaannja,
tiadilah berguna baginja tia1n,nja,
dalah kuasa mele_paskan dia dali tjgngke,raman ad"zab jun6 p.dih,'.
,,Lalu mereka ditimpa otreh kedjahatan (karena) p"ern"uitannja
sendiri. orang-orang jang zhalim -diantara' mereki,-nami oitim3L7

(i<arena) usaha dan perbua'tannja .sendiri,
dan tidaklah, mereka berdaja mengelakkan dirinja dari kedja-

ila oieir kedjahatan,
, hatan itu".

Saudara Ketua, sengadja saja mengutip firman Allah diatas itu,
adalah dengan maksud tulus, untuk memperingatkan segeqap kita,
terutama para pemimpin jang bertanggung-djawab, agar tidak mendjadi orang jang digambarkan dalam aja-t Al Qur'an itu.
-Bukankah, Saudara Ketua, sewaktu kita melakukan Revolusi berdarah, hidup dialam pertempuran dan peperangan_ dengan Be1anda,
sewaktu revolusi meminta pengorbanan semesta dari segenap kita,
sewaktu kita berada dalam kesulitan dan darurat-malapetaka, kita
mengembangkan sajap-harapan dan memandjatkan do'a_ kepada Ila'
hi, a-gar Ia memberi ma'unah, bimbingan dan pimpinan, bantuan dan
perlindungan?
Bukankah, sewaktu revolusi berkuah darah, disaat meledaknja
bom dan granat, disaat kita berada ditengah-tengah api peperangan,
dimana bahaja maut setiap detik mengantjam hidup kita, kita mendjerit kepada Tuhan Jang Maha Kuasa, machluq iang dla'if ini ber-

sudjud dihadapan Chaliq Jang Maha Kuasa, mengharapkan perto

Iongan dan pe'rlindungan?
Akan tetapi, Saudara Ketua, mengapa, setelah kita merdeka, sete
lah kita mendapat kemenangan dan xedjajaan, setelah kita bernegara berdaulat keluar dan kedalarn, setelah kita mendapat kedudukan
dan pangkat, setelah kita mendapat kekuasaan, achirnja kita mendja
di tjongkak dan sombong membusungkan dada, berkata dengan -se
gala kemegahan diri, mengaku dengan segala keangkuhan, bahwa ke
menangan dan kemerdekaan iang kitb miliki.sekarang, hanjalah h*
sil tian-buah dari ketjakapan, kekuatan dan perdjuangan kita sendirl
Kita mendjadi tenggelam didalam kelupaan, mabuk karena tal
ingat lagi kepada kata dan utjapan kita waktu dahulu.
Jah, Saudara Ketua, pembukaan Konstituante pada tanggal 10
Nopember tahun jang'lalu, lebih memberi isi dan arti kepada kita,
lebih memberi adjaran dan pengertian kepada kita semua, bahwa
perdjuangan dan peperangan kemerdekaan Indonesia, bukan hanja
hasil djerih pajah dan perdjuangan kita sekarang, bukan hanja te
tesan darah dan air mata para pahlawan iang bergerak mulai tanggal
10 Nopember tahun 1945, tetapi adalah perdjuangan dan perlawanan
.jang telah dirintiskan oleh para pahlawan Indonesia ratusan tahun
.dahulu.

Historia perdjuangan dan,peperangan kemerdekaan Indonesia'
ltidak dapat dipisahkan dengan amal dan djasa perdjuangan Abdulhr
rnid Diponegoio, Imam Bondjol, Sultan Babullah di Ternate, Maulane

.Hasanuddin, Suitan Hasanuddin, Tengku Tjhik Ditiro di Atjeh dan
masih banjak lagi pahlawan Indonesia lainnja, jang namanja, djihad
dan perdjuangannja mendjadi benang merah dalam sulaman tarich
tanah air.
Ferdjalanan dan dinamik sedjarah seluruh bangsa,,seluruh u*
at manusia, bergerak dalam hubungan waktu sambung-bersambung
'berrnula didjamln dahulu telah lalun bengkalainja kita sempurn&
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i<ini, buahnja kita wariri.rn irntuk keturunan kita *rm drtang. Dinamik dan perkembangan sedjarah adalah laksana gelombang
dirnuka laut'lepas dan bebas, bergerak bersusul-susulan, sambung
bersambung. Djika gelombang pertama memetjah dan menghempaskan dirinja ditepi pantai, maka datanglah gelombang kedua dan se'
terusnja, menggantikan gelombang iang terdahulu.
Saudara Ketua, demikianlah harusnja kita memandang dan menilai perdjalanan sedjarah. Demikianlah wadjarnja kita menilai dan
menilik tugas sedjarah jang dibebankan kepada kitardalam gedung

ftro

*rr"

Konstituante ini.
Revolusi Indonesia mempunjai watak, sifat dan zatnja sendiri.
Tidak sama dan tidak serupa dengan Revolusi Perantjis, tidak sama
dan tidak serupa dengan revolusi Rusia dan Amerika, atau revolusi
manapun djua. Wadjah dan watak revolusi Indonesia, zat dan sifat
revolusi Indonesia, dibentuk oleh riwajat perdjuangan kemerdekaan
Indonesia jang sudah ratusan tahun umurnja, jang telah dirintiskan
oleh para pahlawan Indonesia sendiri.
Alangkah naifnja Saudara Ketua, alangkah tidak beralasannja,
djikalau kita mendengar sembojan dan slogan dari serdadu-serdadu
Kremlin pada tanggal ? Nopember jang baru lalu, jang dengan sega.
la kesombongan dan keangkuhannja 'jang terkenal mengaku dan
membadaikan kata: ,,Tanpa Revolusi Okto,ber, ti,dak akan ada 17 dgus-

tus 1945."

Memang saudara Ketua, Revolusi Oktober ada pengaruhnja kepadh perdjuangan kemerdekaan segala bangsa termasuk Indonesia,
sebagaimana djuga Revolusi Perantjis dan Kebangkitan Kaum Mttda
Turki dibawah pimpinan Kemal Attaturk ada pengaruhnja kepada
perdjuangan rakjat Asia dan Afrika.
Lebih dari getafan dan pengaruh jang saja katakan itu, malah
Revolusi Oktober jang diagungkan oleh Kremlin itu memberi adjaran dan kenjataan pahit bagi kalbu-kemanusiaan, sebagaimana djuga
Revolusi Perantjis dan Revolusi Kaum Muda Turki memberi adjaran
dan peringa'tan kepada segenap kaum ideali,s, batiwa djalan, haluan
dan tudjuan revolusi-revolusi itu tidak lajak didjadikan teladan bagi
Revolusi Indonesia
Revolusi Oktober tahun 191? telah berhasil menghantjurkan kekuasaan Tsar jang terkenal zhalim dan aniaja. Diatas puing-keruntuhan kekuasaan Tsar itu, naik berkuasalah pemerintah komunis. Pemerintah komunis di Rusia jang telah berumur 40 tahun lamanja itu,
ternjata tidak kurang kedjam dan buasnja dari Pemerintah Tsar jang
didjatuhkan.
Revolusi perantjis membawa pesanan dan sembojan agung: kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan, tetapi buahnja hanjalah
penindasan dan pemerasan dari golongan jang kuat dan berkuasa
atas rakjat djelata. Kaum elite tjabang atas mgmakan nangka, rakjat
djelata hanja kena getahnja.
Revolusi Kaum Muda Turki jang kegilaan nasionalisme tanpa
batas itu, telah mentjoba melakukan nasionalisasi radikal dan integral dalam, segenap bidang kehidupan bangsa'Turki, sampai kepada
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upatjara 'ibadah Agama. Achirnja, Bangsa Turki, hidup merana de.
ngan djiwa jang kering dan tandus, tidak mendapat siraman air kehidupan rochani, tenaga Agama dikesampingkan untuk kepentingan
pembangunan negara nasional tanpa Agama.

Aspirasi Revolusi Indonesia.
Saudara Ketua, revolusi Indonesia mempunjai watak sendiri, sifat dan zatnja sendiri, mempunjai dasar dan filsafat sendiri.
Romannja keluar membakar dan membongkar bangunan kolonial, mengusir kekuasaan asing, anti kolonialisme dalam segala bentuk
dan manifestasinja.
Wadjahnja kedalam hendak menjusun dan membangun masja'
rakat jang bersalam dan berbahagia, menegakkan kehidupan bertja'
haja, jang memberikan kemungkinan dan djaminan bagi segenap
warganja dan segenap kemanusiaan untuk berkembang, sesuai de'
ngan bakat dan kofuatnja. Djatan dan tudjuan revolusi Indonesia
bergerak diatas landasan kebidjaksanaan hidup Bangsa Indonesia,
bersendikan pandangan dan kejakinan hidup umat bangsa kita, ataukatakanlah sebagian besar bangsa kita. Aspirasi jang mendorongnja
keluar dalam gelanggang perdjuangan dan kemerdekaan, inspirasi
jang menerangi djalan dan pimpinan serta kebidjaksanaan hidup
manusia Indonesia, berkernbang dan dibesarkan dalam pangkuan ke'
pertjajaan, tegak dengan tenaga Iman dan Agama. Pahlawan Diponegoro, Imam Bondjol, Tengku Tjhik Ditiro, Maulana Hasanuddin, Sultan Babullah, Sultan Hasanuddin dan masih banjak lagi jang lain,
adalah barisan pem,berontak anti imperialis, tulen dan konsekwen,
semuanja itu bergerak dan berdjuang karena dorongan Iman dan
Tauhid, karena aspirasi Iman dan Tauhid.
Revolusi berdarah jang kita tjetuskan pada tanggal 17 Agustus
tahun 1945, direalisir oleh kebulatan tekad dan paduan kejakinan
oleh para angkatan pahlawanan tanggal 10 Nopember tahun L945,
tegak dan bergerak dengan Kalimah Sutji dan sakti:
Allahu Akbar!
Kalimah Allahu Akbar bergema dan berkumandang dimanamana, diseluruh Indonesia, dari Sabang sampai ke Merauke, dari
Anjer sampai ke Banjuwangi.
Ajat-ajat Djihad dan Qita1 menggegap dan menggempita, merupakan dinamik suara mudjahidin Indonesia jang tak kenal mundur.
Sembojannja hanjalah satu: djaja atau binasa.
Saudara Ketua, apa jang mendjadi aspirasi, kodrat jang menggerakkan para mudjahi,din itu?
- Apa jang mendjadi inspirasi, ilham iang memantiarl<an sinar
kepada kalbu dan djantung-hatinja mudjalidin itu?
tjahaja
- Apaterang
jang
telah menguasai alam rochani mudjahidin itu,
idee
keluar- dari parit-parit jang gelap, terdjun kemedan perang kegetanggang pertempuran, berkuah darah dan menjab,ung gjawa?
-Fresiden Soekarno pada waktu pembukaan Sidang Konstituante

ini

berkata:
,,Segala pengorbanan

jang telah diberikan oleh pahlawan'pah-

lawan kita didalam revolusi, adalah djelas untuk membela idee ne'
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garl-Nasional j.ang kita namai Republik Kesatuan jang kita prokla.
masikan pada tanggal 17 Agustus tahun L945. Meieka mati- untuk
i.dee negara.itu, untuk idee Negara Nasional, Republik proklamasi
tgnggal 17 Agustus tahun 194b, dan bukan untuli idee negara lain
daripada itu!"
utjapan _Presiden soekarno itu hanjalah mengandung separuh
kebenaran. Menurut hemat dau Bejakinan saja Saudara Ketua, para
pahlawan dan putera-patriot Indonesia itu rela berkorbany bukan
sadja untuk idee seperti jang dikatakan oleh Presiden soekarno, bukan sadja untuk membela kemerdekaan tanah air, bukan sadja untuk membebaskan daratan dan lautan Indonesia dari pendjadjahan
asing, bukan sadja untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan sadja untuk membela Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tetapi
lebih dalam dan lebih djauh dari itu.
Mereka berdjuang dan berkorban, baik jang telah tewas mendjadi Sjuhada'maupun jang masih hidup dengan kepala tegak, para
mudjahidin djaman kita, adalah untuk suatu idealisme, suatu fiitatjita, jang digerakkan oleh tudjuan dan niat hidup: berbakti kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala menegakkan kalimah-Nja, mengharap
ridla-Nja semata.
Mereka berdjuang untuk menempatkan Islam dalam kehidupan
masjarakat dan negara. Mereka berdjuang untuk menegakkan Daulah dan Hukumah Islamiah, mereka berdjuang untuk Litakuna Kali.
matullahi hijaf 'ulja, mereka berdjuang untuk melakukan amar
rna'ruf dan nahi munkar, menegakkan kebaikan dan keutamaan,
membasmi kedjahatan dan kemungkaran.

Apa isi Proklamasi?
Saudara Ketua, pada saat Konstituante kita ini bersidang membitjarakan Dasar dan Ideologi Negara, saja teringat kepada adanja
kegiatan, agitasi dan demagogi, kampanje jang dilantjarkan oleh
Presiden Soekarno, jang menjatakan dimana-mana, siapa jang merubah dan mengganti Dasar Negara dari Pantja Sila, adalah berchianat kepada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Dimulai dengan kampanjenja di Amuntai bulan Djanuari tahun
1953, terus menerus sampai sekarang, tiada henti-hentinja Presiden
Soekarno, berkampanje dimana-mana, dalam rapat-rapat raksasa dan
samudera, dalarn tjeramah dan kuliah, ditiap-kesempatan Presiden
Soekarno selalu mempropagandakan Pantja Sila, mempertahankan
Pantja Sila, sebagai dasar dan ideologi negara.
Pada waktu pembukaan Konstituante ini tanggal 10 Nopember
tahun 1956, aksentuasi pidato-amanat Presiden Soekarno, djuga berpusat kepada mempertahankan Pantja Sila, filsafat dan ideologi ne.
gara jang tidak boleh diganggu-gugat.
Saudara Ketua, bagaimana sikap dan pernilaian Partai saja kepada Pantja Sila, telah dibahas dan dikemukakan oleh teman seFraksi dan seideologi saja.
Berkenaan dengan kampanje Presiden Soekarno itu, saja hendak melajaninja dari suatu segi, ialah segi: apa sesungguhnja isi
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Froklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggat 17 Agustus tahun X94S
itu?
Apakah benar berchianat kepada proklamasi namanja, djikalaur
ada orang atau golongan jang hendak merubah dasar dan ideologi
negara, mengganti Pantja Sila dengan dasar jang lain?
Saudara Ketua, kalimat Proklamasi hanjalah terdiri dari beberapa kata, dan berisi pernjataan atau manifestasi keinginan dan tjita-

tjita kemerdekaan.

Proklamasi kemerdekaan, pernjataan kemerdekaan, manifestasi
kemerdekaan, keinginan dan kehendak hidup bebas dan merdeka,
itulah kata-pengikat, itulah kata-persamaan antara kita sesama. Itulah kalimat sakti jang telah menghimpun tenaga dan potensi, menggerakkan kekuatan dan segenap kegiatan nasional kita, itulah kalimat
jang menjusun bahu seluruh tubuh bangsa kita, berbaris dan bersafsaf mendjadi benteng dan maha-potensinja nasional kita.
Adapun dasar dan ideologi negara, filsafat dan landasan kenegaraan kita, sistirn dan bentuk pemerintahan, peralatan negara dan
sebagain.ia, didjandjikan pada waktu itu, supaja dibahas dalam suatu
lembaga demokrasi melalui pernilihan umum.
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia jang diumumkan pada tanggal 18 Agustus tahun L945, masih bersifat sementara.
Pantja Sila jang dilintaskan dalam Mukaddimah Undang-undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu, djuga bersifat sementara.
Bentuk negara dan sistim pemerintahan, diserahkan kepada
rakjat berdaulat, melalui pemilihan umum
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia jang diumumkan pada tanggal 18 Agustus tahun L945, adalah hasil tjiptaan
beberapa orang pemimpin rakjat, bukan pilihan dan angkatan rakjat
banjak, tetapi pilihan dan angkatan'Djakarta.
Republik Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945, adalah ne.
gara demokratis, negara berdasar kedaulatan rakjat, bukan kedaulatan tuanku. Rakjat berdaulat jang berhak memberi isi dan ideologi
dari negara proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu.
Tidaklah benar dan salahlah orang jang mengatakan, adalah berchianat kepada Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945, djikalau
ada orang dan golongan jang hendak mengganti Pantja Sila dengan
ideologi lain. Proklamasi dan Pantja Sila tidaklah identik. Proklamasi kemerdekaan adalah tekad bersama dan paduan kejakinan seluruh bangsa kita. Pantja Sila adalah sematjam "synthese van gedachte" dari segenap element revolusioner alat-pembuluh guna menjebuahkan tenaga dan susunan revolusi menentang kekuasaan asing,
jang hendak kembali rudju' menguasai tanah air dan bangsa kitaAlat-pembuluh itu sifatnja adalah sementara.
Memang Saudara Ketua, pada saat revolusi menjalakan apinja,
pada saat peperangan kemerdekaan berketjamuk disegala medan pertempuran, pada saat jang demikian itu, belum masanja perhatian
dan pikiran diarahkan kepada dasar dan ideologi negara. Hirauan
hidup dalam revolusi menuntut segenap enersi dan segala kegiatan
revolusioner dihadapkan kepada musuh bangsa kita, merujuruh pergi
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k"]rq imperialls meninggalkan pantai dan lautan kita. semangat re
volusi dan unda-ng perhitungan berdjuang dalam revolusi n*ional,
menuntut kepada segenap Hta, untuk menjlrsun bulat serta kuat
malrfa-potensi na,ltonal kit4 qrengad-akan perlawanan total terhadap
serdadu-imperialis _jang dikirim kesini untuk merampok-rampas haic
mutlak kita, harta lama pusaka bersama kita.
Toleransi harus timbal-balik.
saudara Ketua, setahun telah laru Konstituante bersidang, dan
.$genap. pembitjaraan bergerak diatas papan-tjatur toleransif'dada
lapang terluang untuk memahamkan pahiri dan pendirian teman seanggota dalam gedung- ini. Sesuai d-engan taraf- pembitjaraan dan
materi p.ersoalan j*g kita hadapi bersama selama ini, b6lum terasa
tadjamnja..pertentangan_ pe_ndirian, belum terasa tegang serii kakunja pembitjaraan jang bCrlaku.

alan besar, mularlah. tqpprt betaqg-tjgrakqji fe;it irafr-arti p*dangan_ terasa b.g$anja_ dasar dan filsafat hiilup, jitts menuntut segenap kita berbitjara dalam ruangan ini.
Dasar dan filsa?t negara.jang mendjadi atjara pembahasan dalam masa sidang sekarang ini, rupanja ielah riiembiwa kita untuk
mery{apkan p-engeltian tolerangiltu_aengan ma'na jang tebitr chusus, ialah membukakan chazanah kalbu Fta sendiri" un"tuk mendengarkan, merenungkan
-s.eljara sungguh dan penuh pendirian, keja-

kinan

d*

p?+dangan _hldop _masing-masing walaupin tidak sesuai
deagan pendirian, kejakinan dan pandangan oiri sdndiri.
Rupanja saudara Ketua, sudah tiba iaatnja segenap kita membuka kartu masing-maslng, me_mbentangk4 p6ndirian, ^mengemukafag kej$inan dan pagdang_an_-hidup,- iaeotogf masing-masing"dengan
bahala Jang teg?l,.kalimat-kalimat biasa seita njatal
Dalam menilai dan- mengikuti segqra kejakiiran dan pandangan
hidup itu, diharapkan adanja kerelaan dan toleransi timbat-ba[k aari
segala kita, dimana hati nurani kita djadikap neratja-penimbang d6n
pem-banding agar kita menemukan paham- dan penlertian jang:d;er.
nih-bersih, sunfi serta sepi dari rasa senfii.rnen tanpa alasan. Piagam Djakarta.

saudara Ketua, pada tanggal 22 Djuni tahun 1g4b, b2 hari se.
belum k_apitulasi Tokio, 54 hari sebelurn lontjeng Proklarnasi Kemerdekaan Indonesia berdentang, dikota Djakarta
ditanda-tangani sebuah
oleh
pemimpin,
9
orang
ialah Ir soekarno, Drs Mohammad
$agam
Hqtta, Mr A.A. Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdut Kahar Mu.
zakkir, 4.4. salim, Mr Ahmad subardjo, wachid Hasjim dan Mr Muhammad Yarnin.
Bunji lengkap dari naskah Piagam itu sebagai berikut:
,,Bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa
dan oleh sebab itu maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapustan, kerena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prike
adilan.
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Dan perdjuangan pergerakan Kemerdekaan' Indonesia'telah

i'

mengantarkan Rakjat Indonesia kedepan pintu-gerbang Negara
Indonesia, jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat Rahmat Atlah Jang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan-luhur, supaja berkehidupan'kebangsaan
jang bebas, maka Rakjat Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaannja.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia jang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan

seluruh tumpahdarah Indonesia, dan untuk memadjukan kese.
djahteraan 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 Hukum Dasar
Negara Indonesia, jang terbentuk dalam suatu susunan Negara
Republik Indonesia jang berkedaulatan rakjat, dengan berdasar
kepada: ke-Tuhanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at
Islam bagi pemeluk-pemeluknja; menurut dasar kemanusiaan
jang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakjatan jang
dipimpin oleh hikmat-kebidjaksanaan dalam permusjarvaratan
perwakilan, serta dengan mewudjudkan suatu keadilan sosial
bagi seluruh Rakjat Indonesia".
Saidara Ketua, Fiagam Djakarta jang ditanda-tangani oleh g
orang pemimpin diatas, adalah dimaksudkan untuk mendjadi dasarpembentukan dan landasan pendirian dari Negara Republik Indonesia jang akan diproklamasikan.
Dalam naskah Piagam Djakarta itu djelas ada diperhitungkan,
'ditampung dan dilintaskan pandangan dan kejakinan umat Islarn,
golongan terbesar dalam masjarakat Indonesia.
Kalimat jang bunjinja:
dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja, ......", memberikan peluang.dan ruang kemungkinan bagi umat Islam untuk menegakkan
hukum dan sjari'at Islamijah dalam negara jang akan dibentuk. Djelas diratakan djalan, harapan dan djaminan bagi umat Islam Indonesia, agar Sjar'ijah Idjtima'ijah dan 'Aqidah Islamijah berkembang
dalam alam kemerdekaan.
Kalimat-kalimat diafas itu adalah berisi djandji dan harapan,
djaminan dan kepastian bagi segenap umat Islam, bahwa Agamanja
akan mendapat tempat jang wadjar dalam susunan dan bidang hidup kemasjarakatan dan kenegaraan, walaupun perumusan itu belum
lengkap menggambarkan Ideologi Politik Islam jang sesungguhnja.
Kalimat-kalimat itu hanjalah sekodar memberi kemungkinan, mengembangkan harapan dan menarnpung tudjuan ber-Agama bagi
umat Islaim, jang akan mendjadi warga terbesar dari Negara Indonesia Merdeka jang akan dibentuk
Saudara Ketua, 54 hari naskah Piagam Djakarta itu disimpan
dalam lipatan, menanti masa Kemerdekaan dinjatakan keseluruh dunia, dimana dia diniatkan untuk mendjadi Mukaddimah dari Undang824

undang Dasar Negara, mendjadi paduan kejakinan hidup dari suatu
bangsa dewasa.

Akan tetapi Saudara Ketua, rupanja. djalan sedjarah tidak bergerak diatas atjuan Piagam jang menarik-mengikat itu. Setelah-Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun
1945, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia diumumkan
pada tanggal L8 Agustus tahun 1945. Dalam Preambule Undangundang Dasar,Negara Republik Indonesia tanggal 18 Agustus tahun
L945
. dengan kewadjiban mendjalankan sjari'at Islam
bagi pemeluk-pemeluknja, ......" ditiadakan samasekali.
Apa gerangan sebabnja, bagaimana sesungguhnja proses jang
berlaku sampai terdjadi jang demikian itu, hingga kini belum ada
keterangan resmi mengenai itu.
Sebahagian besar dari para penanda-tangan Piagam itu masih
hidup sampai sekarang. Lebih daripada lajak dan patut, djikalau
para penanda-tangan Piagam Djakarta jang masih hidup sekarang
ini, memberi keterangan dimuka umum, terutama pribadi-pribadi
jang kini duduk memegang pimpinan perdjuangan umat Islam sebagai pertanggungan-djawab jang wadjib mereka berikan kepada umat
Islam.
Saudara Ketua, kedjadian jang menjolok mata sedjarah itu,
dirasakan oleh umat trslam sebagai suatu ,,permahan sunglap" jang
masih diliputi oleh kabut rahasia. Kedjadian jang menjolok mata
sedjarah itu, dirasakan oleh umat Islam Indonesia sebagai permainan
politik pat-pat-gulipat terhadap golongannja, akan tetapi mereka
diam, tidak mengadakan tantangan dan perlawanan, karena djiwa
toleransi mereka.
Saudara Ketua, kedjadian jang rnenjolok mata sedjarah itu tidak
hanja berhenti sampai disitu. Baik dalan-l Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat (tanggal 14 Desember tahun
1949) maupun Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia
(tanggal 15 Agustus tahun 1950) kalimat jang berbunji: ,,Atas berkat Rahmat Allah Jang Maha Kuasa", jang kita temui dalam Preambule Undang-undang Dasar Sementara Negara Republik Indonesia
(Agustus tahun 1945), dihapus sama sekali.
, : Dliwa dan semangat Islam dilenjapkan berangsur-angsur.
Peristiwa itu terdjadi dengan aman dan damai. Potitik pengepungan kepada tjita-tjita umat fslam, berdjalan dengan sistimafis.
Tidak ada tantangan dan perlawanan sedikitpun djuga dari para
pemimpin Islam jang bertanggung-djawab, karena toleransi.
Politik-toleransi jang dipahamkan setjara dogmatis oleh para
politici dan partai Islam selama ini, dirasakan oleh umat Islam hanjalah mengaburkan garis harapan dan kemungkinan perdjuangan
Islam masa jang akan datang.
Politik-toleransi jang menuntun para politici dan partai Islam
selama ini, djumlahnja tidak lebih dan tidak kurang hanjalah

kalimat

berisi: likwidasi dan kapitalasi, mengalah dan menjerah terus-me"
nerus, tanpa mengadakan tantangan dan perlawanan. Riwajat mentjatat dan menundjukkan segi-segi kelemahan perdjuangan ideologi
dari para politiei dan partai Islam.
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Ach ;..... Saudara Ketua, apa maksudnja dan apa hubungannja
saja dalam pidato ini menjambil-lintqqka4 tjara berdjuang politici

'

partai Islam,-mengeritik golongan sendiri dimuka umum setjara lang'
sung ini?
Lebih dari ketjaman dan kritik terhadap diri sendiri, terhad_ap
golongan sendiri, Saudara hargakanlah singgungan jang disengadja
ini sebagai suatu ratapan, menangisi djalan dan pimpinan_ perdju'
angan umat Islam. Kedalam ia merupakan ratapan dan sesalan, dan
keluar ia menjatdkan setjara pasti dan sungguh, bahwa kami iang
selama ini memilih djatan dan tjara berdjuang demokratis-parlementer, adatah golongan jang sangat loyal, sangat toleransi, sangat se'
tia kepada Republik Indonesia, sangat setia kepada Undang-undang
Dasar Republik Indonesia.
Pada saat-saat negara kita berada dalam krisis, berada pada ta'
raf dan tingkatan jang membahajakan, selalu pemimpin-pemimpin
Islam ,,memborgkan" umat Islam jang dipimpinnja untuk menjela'
matkan Negara Republik Indonesia, walaupun dalam Republik Indo'
nesia itu belurn lagi berlaku adjaran dan hukum Islam.
Pada saat orang dengan sengadja melanggar Undang-undang
Dasar Sementara untuk melaksanakan konsepsi politiknja, pada saat
itu pula partai-politik Islam tampil kedepan membela Undang-undang
Dasar Sementara itu, walaupun dalam Undang-undang Dasar Sementara itu satu kalimatpun nama Islam tidak disebut dan ditulis. Kalau
Undang-undang Dasar Sementara dianggap adalah sematjam ,,kontrak sosial", perdjandjian hidup bermasjarakat dan bernegara, pihak
tertentu dan golongan tertentu dengan sengadja tidak lagi menetapi
djandji dan kontraknja, lazimnja Saudara Ketua, pihak jang lainpun
tidak merasa terikat lagi oleh kontrak-sosial itu.
Jang demikian itu tidak terdjadi di Indonesia!
Jang demikian itu tidak ditundjukkan oleh umat Islam Indonesia!
Saudara Ketua, sikap rochani dan kebidjaksanaan pimpinan dari
partai politici Islam jang demikian itu, adalah mendjadi tafsir jang se.
djelas-djelasnja, bahwa mereka adalah golongan jang paling loyal, pa-

ling setia, paling lurus, paling toleransi, mungkin djuga paling tidak

berbahaja dalam Republik Indonesia ini.
Neratja dan gfafik perdjuangan umat Islam Indonesia selama
12 tahun ini, memberikan angka-kesudahan rugi, tidak beruntung, atau
katakanlah gagal dalam segala sektor. Karena toleransinja jan-g sangat luar biasa, mereka tidak pernah ,,menerima", tapi -,,memberi"
terus-menerus. Toleransi,,memberi" tertls-rnenerus, tidak pernah
,,menerima" apa-aph. Toleransi dan tenggang rasa keluar, djarang
bertenggang-rasa kedalam. Bidjaksana dan tenggang-rasa keluar, dja'
rang,,bidjaksini" dan tenggang-rasa kedalam.
Dan toleransi jang sangat luas entah dimana batasnja itu Saudara
Ketua, selalu dipaliai dan disalah-gunakan oleh pihak luar untuk men.
desak dan menempatkan kaum Muslimin disuatu sudut iang gelap,
m,enempatkan posisi per'djuangan u,mat Islam pada suatu tempart
iang sempit serta sulit.
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I)asar Negara.
Saudara Ketua, sekarang sampailah saja kepada pokok persoalan
iang kita hadapi, ialah dasar dan ideologi negara Republik Indonesia.
Membitjarakan dasar, ideologi dan filsafat negara, bagi kami berarti
,mendjawab pertanjaan:
,,Apakah Hukum jang akan dipakai dalam Negara Republik Indonesia ini?" Adjaran apakah jang akan berlaku dalam Negara Repubtk Indonesia ini? Inilah aksentuasi dari pokok persoalan jang
kita hadapi sekarang. Masihkah perlu saja memberitahukan kepada
Saudara Ketua, bahwa dalam bidang kejakinan Dasar Negara, hukum

apa jang akan herlaku dalam Republik Indonesia, umat Islam jang
terpentjar-pentjar dalam berbagai partai dan Fraksi dalam Konstituante ini, satu dan padu dalam kejakinan, memperdjuangkan adjaran dan hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia?
Kalau dalam bidang politik praktis, sering terdapat adanja persimpangan djalan antara partai-partai Islam karena apa jang dinarrakan ,,idjtihad siasy", terdapat ichtilaf dan pergeseran paham, maka Saudara Ketua, dalam bidang kejakinan dan ,aqidah Islamijah,
dalam bidang sjar'ijjah idjtima'ijah ini, partai-partai Islam tidak mungkin bertikai dan berselisih paham.
Saudara Ketua batjalah Anggaran Dasar segala partai Islam jang
ada, Saudara Ketua batjalah tudjuan dari partai-partai Islam itu. Berlainan dan berbeda rumusannja disana dan disini, tapi hakekatnja
adalah sama dan serupa, hendak melaksanakan Adjaran dan Hukum
Islam dalam segenap .segi kehidupan umat manusia, hendak mentjapai 'Izzal Islam wal Muslimin.
Maka oleh karenanja Saudara Ketua, djikalau Saudara Ketua
mendengar dan mengiknti para pembitjara, teman-teman se-id'eologi
dari partai-partai Islam dalam Babak Pertama, menjatakan kejakinan
dan pandangannja, bukanlah kepentingan partai jang menondjol kemuka, bukanlah ,,kartu partai" jang bermain dibelakang, te'tapi adalah kejakinan, 'aqidah Islamijah, ideologi kenegaraan Islam sematarnata.

Bandingan jang tidak bernilai.
Saudara Ketua, setelah Ketua Umum Partai saja Saudara Moh.
Natsir mengemukakan bandingan dan bahasan jang ilmiah dalam
Pemandangan Umumnja Babak Pertama, dimana letaknja kelemahan
Pantja Sila dan memberikan hudjdjah-argumentasi tentang keluasan
filosofi dan ideologi Islamijah, tadinja kami mengharapkan dari golongan Front Pantja Sila akan tampil kemuka membela dan mempertahankan pendirian dan kejakinannja, dengan dalil dan alasan
jang kuat dan dapat ditegakkan.
Atan tetapi Saudara Ketua, dengan sangat menjesal, setelah saja
mendengarkan pidato-pidato dari para Anggota jang terhormat, ialah para pembela Pantja Sila, harapan saja itu ternjata adalah kosong. Tidak ada seorangpun jang berdiri diatas mimbar ini berbitjara
dengan hudjdjah dan argumentasi setjara ilmiah.
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Kami dari Front Islam membawa dalil-dalil agama, bersendi kepada Qur'an dan Sunnah, golongan Front Pantja Sila hanja membawa dalil dan utjapan Bung Karno ditambah pula dengan utjapan
Bung Hatta.
Sajang Saudara Ketua, Bung Karno tidak mendjadi Anggota
Konstituante ini, dimana kami setjara langsung dan setjara hati dan
dada terbuka dapat bertukar pikiran dan bermudjadalah setjara baik
dengan Bung Karno sendiri, pentjipta Pantja Sila.
Maaf Saudara Ketua, djikalau kami mengikuti para pembitjara
dari golongan pembela Pantja Sila sendiri, timbul kesan datam hati
kami, bahwa dikalangan mereka timbul tabrakan paham dan pendapat, malah alasan dan dalil jang dikemukakan tempo-tempo tjentang-prenang, bersalto-mortale, djungkir-balik tidak menentu, ffi€njatakan keraguan dan kesangsian dari pihak pembelanja sendiri.
Memang Saudara Ketua, rupanja Pantja Sila itu sebenarnja bukan titik-pertemuan seperti jang dikatakan oleh beberapa orang pembitjara, tetapi adalah titik-pertempuran.
Saja melihat dalam barisan jang mempertahankan Pantja Sila
itu adanja perpetjahan paham dan persimpang-siuran pendapat: mereka bersatu dalam perpetjahan dan berpetjah dalam persatuan.
Mereka bersatu dalam menolak Islam sebagai Dasar Negara,
tapi bertikai dalam memberi nilai dan harga kepida pendirian Jung

dipertahankan bersama.
Tahsaabuhum djamie'an, w8 quluubuhum sjatta........., kelihatannja mereka bersatu, tapi hatinja bersengketa.
Rupanja Saudara Ketua, persoalan Pantja Sila jang seharusnja
mendapat pembahasan setjara ilmijah itu, sekarang oleh golongan
pembelanja beralih mendjadi persoalan politik.
Saudara Ketua, saja sebenarnja merasa sedih, harus berhadapan dengan orang jang mengaku beragama Islam, tjinta Islam dan
sering diwaktu senggang mendjalankan puasa dan sembahjang. Sedih Saudara Ketua, mengapa orang jang mengaku orang Islam itu me.
relakan dirinja menolak dasar dan hukum Islam, mempertahankan
ideologi dan kejakinan, bukan idelogoi dan kejakinan Islam? Mengapa
mengaku Islam tapi menolak hukum Islam? Apakah kenjataan itu
menundjukkan memang keadaan abnormal dalam negara dan kehidupan kita sudah meliputi segala sektor dan semua bidang? Dan
harus terlebih dahulu kita normalisir, agar alam pemikiran kita bergerale setjara wadjar?
Menurut logika biasa Saudara Ketua, bagaimana mungkinnja seorang jang mengaku Islam menolak hukuft Islam?
Bagi saja Saudara Ketua, djikalau saja mendengar seorang Kristen atau Komunis menolak Islam sebagai dasar, adalah logis dan masuk akal, sesuai dengan kejakinan dan pandangan hidupnja. Sikap
jang demikian itu adalah wadjar.
Akan tetapi, adalah tidak masuk akal, tidak logis, djikalau ada
orang jang mengaku Islam, tapi menolak hukum dan adjaran Islam.
Darimana mereka mendapatkan paham jang sesat ini? Paham jang
bertentangan dengan adjaran fslam, bertentangan dengan Qur'an,
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bertentangan dengan Hadits, bertentangan dengan Kalimah sjahadat j-ang_mereka ulang-ulang setiap malam dan iiang.
saudara Ketu-a, beragama tanpa Qur'an, tanpa sunnah, tanpa adania kerelaan dan kesediaan untuk mendjalankan adjaran dan hukum
klam, bukan sadja meaipu diri sendiri, tapi rnenipri orang banjak.
i.tta temui padi gotbngrn
. Hidup J3ns-. deryikian itu, -hanjalah
atau kaum Zindig, j?ng mengaku
rslam, tapi menotat ao;alran dan
hukurn Islam. Mengaku mendjadi Muslim, tapi tidak pertjaja eur,an
itu dapat mengatur negara modern. Mengaku mendjadi Mrlmin tapi
sangs! kepada, kebenaran dan. kesempurnaan adjaran Islam. Bersuripah: Inna shalati, wanusuki, warnahjaja, wamaniati, Iillahirabbil 'alamin, tapi mempelopori menentang hukum Islam.
saja. bertanja saudara Ketua, darimana asalnja paham jang mereka anut ini?
Mengapa kami menolak Pantja Sita?

saudara Ketua, orang jang iebih berhak mempertahankan panljg _si1a adalah 9utng K_arqo sgldiri sebagai pentjiplanja. Beliau pulalah_jan_g berhak memberi tafsir kepada?ant;a Sita itir.
saudara Ketua, {jikalau aita mempeladja}i pidato Bung Karno
rapat ,,Badan Penjelidik usaha persiapan Kemerdekain" jang
{ilqq
diadakan pada tanggal 1 Djuni tahun L945, pioato mana telah diuu-bukan dgltglr.t titel: ,,Lahirnja Pantja sila", sebenarnja saudara Ketua, Pan_tja sila itu sendiri telah gugur dalam kandurigan. Mengapa
saja berkata begitu?
saudara Ketua, batjalah halaman 37 dari brosur Lahirnja pantja Sila itu! Disana kita akan bertemu dengan utjapan Bung Karno
jang-pglrjatakan sebagai berikut: ,,Djikalau saja peras jung lima
mendjadi ligr, 9ry jang tiga mendjadi satu, malia aapatiatr saja
ggtu perlataan Indonesia jang tulen, jaitu perkataan gotbng-rojong.
N-egara rndonesia jang kita dirikan haruslah negara gotong-rojonf"
Alangkah hebatnja. Negara gotong-rojong!"
Nah Saudara Ketua, hasil perasan dan pemerasan Bung Karno,
sekaligus teiah menghilapgkan Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Tuhan
Jang Maha Esa dilebur atau dianschluss kedalam kalimat ,,gotongrojong".
" {atimat ke-Tuhanan Jang Maha Esa dilenjapkan samasekali,
tinggallah satu sila sadja, ialah sila baru, sila gotong-rojong.
Saudara Ketua, dalam Pemandangan Umum Babak Pertama Saudara'Moh. Natsir telah membentangkan paham dan aliran ke-Tuhanan
Jang Maha Esa model BUng Karno, berdasarkan kepada tjeramah
beliau sendiri, paham ke-Tuhanan jang tidak berdasar kepada wahju
dan petundjuk agama.
Saudara Ketua, pada tanggal 5 Mei tahun L954, Bung Karno telah
membentangkan pula paham dan aliran ke-Tuhanan jang sesat itu
dalam suatu Kuliah di Gubernuran Makasar.
Front Pembela Islam di Makasar telah mengumpulkan para Ulama disana pada tanggal B Djuni tahun L954, untut membahis paham
dan aliran ke-Tuhanan model Bung Karno, dan keputusan para Ulama waktu itu mernfatwakan:
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1. Haram hukurhnja bagi orang Islam mengutjapkan

2.

jang demikian.

kata'kata

Haram hukumnja bagi orang Islam untuk mentaati dan meng'itiqadkan maksud pidato seperti tersebut diatas.
Keputusan para Ulama itu ditanda-tangani diantaranja oleh K.H.
Mohd Romli dan S.A. Rahman Sjihab dan rapat itu diketuai oleh
Saudara Moh. Jusuf Samah, ketiga Saudara tersebut adalah Anggota
"Konstituante ini. Naskah lengkap dari Pernjataan Front Pembela Islam dan Fatwa Ulama Makasar itu saja lampirkan bersama ini.
Saudara Ketua, teranglah sudah, mengapa kami menolak Pantja
Sila. Pengertian dan tafsirnja adalah katjau dan gelap, sumbernja keruh, jang mentjiptakannja sendiri telah membuat tafsiran jang sesat atasnja. Saja bertanja didalam hati, Saudara Ketua, itukah Pantja
Sila jang dibela dan dipertahankan oleh para pembelanja, dimana tafsir pengertiannja katjau dan balau, tidak dapat didjadikan pegangan

dan pedoman?
Saja kira Saudara Ketua, bukan sadja kami umat Islam jang me"
nolak dan menentang tafsir ke-Tuhanan Jang Maha Esa jang menjesatkan itu, djuga kaum Kristen jang konsekwen kepada pendirian
,agamanja, pasti tidak dapat menerima dan akan menentang.
Saja lebih tidak mengerti Saudara Ketua, djikalau ada orang jang
mengaku Islam, berdiri disini membela Pantja Sila, dimana ke-Tuhanan Jang Maha Esa ditafsirkan setjara sesat dan menjesatkan.
Saudara Ketua, kami dari Fraksi-fraksi Islam menentang dan menolak paham ke-Tuhanan dalam Pantja Sila jang tafsirnja demikian
itu. Kami menolak dan menentang Pantja Sila didjadikan Dasar Negara. Kami menolak karena bertentangan dengan pandangan dan kejakinan Islam, tidak menggambarkan 'aqidah Islamijah, jang mendjadi dasar dan kejakinan kami.
Perdjuangan menegakkan kejakinan Islam itu Saudara Ketua sebagaimana telah saja kemukakan diatas, adalah perdjuangan Muslimin setjara keseluruhan, bukan lagi perdjuangan kami sebagai par-

tai atau organisasi.

Memperdjuangkan adjaran dan hukum Islam mendjadi dasar dan
ideologi negara, bukan lagi perdjuangan Nahdlatul Ulama (NU) se
bagai partai, bukanlah lagi perdjuangan Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) sebagai partai, bukan lagi perdjuangan Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.) sebagai partai, bukan lagi perdjuangan
Persatuaq Tarbijah Islamijah (Perti) sebagai partai, bukan lagi perdjuangan Partai Politik Tharikat Islam (P.P.T.I.) dan Aksi Kemenangan Umat Islam (A.K.U.L) sebagai partai, tetapi adalah perdjuIslam seluruhnja.
angan
- Jahumat
Saudara Ketua, petaiuangan melaksanakan adjaran dan hw
kum Islam supaja didjadikan Dasar dan Ideologi Negara, bukan sadja perdjuangan kami dari partai dan Fraksi Islam semata-mata, tapi
adalah perdjuangan dan kepentingan seluruh Anggota jang mengaku
beragama Islam dalam Konstituante ini, jang walaupun terpetjah dan
atau memasuki partai-partai bukan Islam.
Islam jang mendjadi anutan dan pedoman, pedoman hidup dan
pedoman mati, menuntut kepada segenap pemeluknja, laki-perempu330

an tua dan muda, dimana sadja dia berada, supaja menegakkan adjar-

an dan hukumnja itu, akan kehidupan diri pribadi (sjachshijjah),
dan dalam kehidupan bermasjarakat dan bernegara (idjtima'ijah).
Imam Al Mawardi dalam kitabnja ,,Al Ahkam As Sulthaniah" hala-

man 5 dengan bahasa jang tangkas berkata:
,,Islam tidak memisahkan antara Agama dan negara. Sebagaimana Islam memperkatakan tentang Tuhan dan ke-Tuhanan,
menetapkan ke-Esaan Tuhan itu, begitu djuga tentang surga
dan neraka, pahala dan siksa, dosa dan djasa dan sebagaimana
Islam menetapkan wadjib sembahjang, puasa dan mengandjurkan budi pekerti jang luhur, demikian pula Islam mensjari'atkan hukum-hukum tentang djual-be'li, sewa-menjewa, paganggadai, hukum-hukum pusaka, peperangan, perkawinan dan
pertjeraian dan lain-lain. Begitu pula Rasullah sallallahu 'alaihiwasallam, beliau mentafsirkan Al Qur'an, mengeluarkan fatwafatwa, mendjadi Imam dalam sembahjang, sebagaimana djuga
beliau memimpin tentara mendjadi panglima, membuat perdjandjian-perdjandjian perdamaian, mengangkat kepala-kepala daerah dan mengirim tentara kemedan perang. Chalifah-chalifah be......".
liau demikian pula halnja ..
jang
bersumber kepada Qur'an
Saudara Ketua, adjaran Islam
dan Sunnah, tjukup memberi peringatan dan didikan kepada umat
Islam. Islam adalah hukum dan undang-undang jang lengkap jang meliputi segenap segi hidup dan kehiduan manusia, duniawi dan uchrawi, 'ubudijah dan mu'amalah. Baik mengenai kehidupan orang seorang
,(individu) maupun mengenai masjarakat dan negara (gemeenschap).
Mendjawab pertanjaan, adjaran dan hukum apa jang wadjib
didjatankan oleh kaum Muslimin, dasar dan ideologi apa jang wadjib
diperdjuangkan oleh kaum Muslimin, Allah Subhanahu wa Ta 'ala
berfirman dalam lembaran Al Qur'anusj'sjarif:
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,,Dan hendaklah kamu menggunakan hukum diantara mereka
dengan hukum jang diturunkan oleh Allah. Djanganlah kamu
menuruti nafsu orang banjak.
Awaslah pertjobaan mereka buat memalingkan kamu daripada
sebahagian hukum jang diturunkan Allah kepadamu.
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9qt iranja mereka, berpaling, ketahuilah, bahwa tidak raln .melainkan Attah akan menimpakan adzab-siksaan kepada mbreka,
karena sebagian dari dosa Jang mereka lakukan.
sesungguhnja kebanjakan dari manusia itu fasiq dan durhaka.

Wala tattabi' ahwaa-ahum!

. Djangan kamu qengikqti kehendak hawa nafsu si-orang banjak,
si-orang P?nj?t- jang_ hendak ber-tahkim bukan kepada Atlati dan 'Rasul-Nja, tetapi kepada pikiran dan perasaan manuiia semata-mata.
keaditg, 4"9 dan- hakikqt,
dan nenatja penim-bang,Hlkym,
-ukuran
bukan tt"nj.a d_itentukan oleh otak'd.an
pikiran manusii sematamata, bukan hanja- ditetapkan oleh suara terbanjak muthiak sematamata, tetapi h?ror bersumber dan tidak bertentarigan deng"n aoS"iun
dan fiukum Qur'an dan sunnah_.
tult<umnji orrng"*unggunafry tiAat
kan Undang-gndang Dasar dan ideotogi
beisendika-n Kitafl-uiah
dan Sunnah Nabi?
Dengan bahasa jang tegas Al euflan mendjawab:
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Artinia : .,,Dan^,b.arangliapa tidak
dengan hukum j ang diturunkan Allq_r (eur'an danrygnglukum
uadits) maka riereka itulih orangorang jang Kafir.
Dan barangsiapa jr"s tid+ menghukum dengan hukum jang
_
diturunkan Allah (eui,an dan Hadits), maka
ifthh oi"ng-or"ng

,

jang zhalim.

Dan baranggiapa.jang tid-ak menstrutum dengan hukum jang diturunkan Allah (eur'an dan Hadits), maka m"ereka itulah orangorang jang fasiq."
(Surat Al Maidah ajat 44, 4E dan 4?).
!

Kafir, zeaHm dan fasiq
K."Iry, diilaJau gr?ng menganggap hukum Altah (eur,an dan
sunnah)_itu tidak_patut ilan tidak -b;iL dipat<ai nuaf-nidnojadi un-

dang--undang dan- Dasar Negara-. Kuf_tl djii<alau orang menganggap
ada lagi hukum dan peraturan jang tebih-baik daripada hukilm dan
peraturan Allah dan Ras_ulNja.
djikalau ada olang jang mengFuro,
?lggap, _d_jika me_nggunakan hukum dan dasar Islam, m-atia ii.an pE-

tjahlah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.
zhalim, meletakkan sesuatu tidak,pada tempatnj a. zhalrm, djikalau orang menggunakan hukum dan disar selaiir Aaii frufu* au"A

332

\

karena kebodohan atau tidak mengetahui samasekali.
, _Fasiq, djikalau orang mengetahui hukum Ailah dan Rasul, tetapi
tlda! mau_menggunakannja karena perhitungan pikiran dan keingiirannja sendiri.
saudara Ketua, ajatajat pedas-tegas jang saja batja diatas, bukan
utjapan_ saja, bukan ajat Madjelis sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi), bukan ajat Nahdlatul ulama (N.u.), bukan ajat partai sjariliat
Islam Indonesia (P.S.I.I.), bukan ajat Persatuan Tarbijah Islamijah
(Perti), bukan ajat Partai Politik rharikat Islam (P.P.T.I.) dan bukan
ajat Aksi Kemenangan Umat Islam (Akui), tetapi ajat Al eur,an, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan jang di-Imani oleh sebahagian besar Anggota Konstituante ini.
Begitu tegasnja Allah memberikan peringatan dan tjegahan kepada kaum Muslimin, supaja djangan menerima hukum selain dari
hukum Allah dan RasulNja.
Djangan mentjari isme dan ideologi, selain dari ideologi dan
adjaran Islam.
Djangan mengikut dan menurtrt hukum dan kejakinan; selain
dari hukum dan kejakinan Islam.
Djangan membantu dan memperdjuangkan ideologi jang bukan
kejakinan dan ideologi Islam.
Mari dengarkan pertanjaan Al Qur,an dalam Surat Al Maidah

ajat

50:
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Artinja:

,,Apakah mereka mengehendaki hukum Djahilijah?
Bukankah tidak ada jang lebih baik dan adil selain dari hukum
Allah,
kaum jang pertjaja?,,.
' Saudarabagi
Ketua, apakah hukum Djahilijah itu?
Hukum dan undang-undang jang menjimpang dan atau bertentangan dengan 1djq1n-adjaran Islam, menurut Al eur,an dipandang
sebagai hukum Djahilijah.
Apakah p_altas olang Islam mempercr"juangkan hukum Djahitijah, menolak hukum dan sjari,at Islamijah?
- setiap orang Islam, Iaki dan perempuan, jang mengaku beriman J<epada Allah dan RasulNja, beriman kepada tcitanN;i, wadjib
rela dan sedia mendjalankan trut<um Allah, oiram p;ib;di"ja, keiu.
ar.gania,
dan .tetangganjq, kampung' halaman- dan qirjahnja,
-djirqn
wilajah dan
daerahnja, negara dan bangsanja.
Kerelaan dan kesediaan menerima hukum Allah, ketentuan dan
\eputusan dari 4ItS, mendjadi ukuran ada atau tidai< adanja tenaga

Iman dalam dirinja, mendjadi ukuran ada dan atau tidak aaanja
kemampuan dirinja, menegakkan kehidupan menang..

333

Artinja: ,,Tidak lain sambutan Umat Mu'minin apabila mereka diseru kepada Allah dan RasulNja supaja menghukum diantara
mereka, utjapannja ialah: Sami'na wa atha'na, kami dengar dan
kami tha'ati. Mereka itulah jang akan mendapat kemenangan".
(Surat Nur ajat 51).
Samitna wa atha'na.

Kami dengar dan kami tha'ati. Tidak boleh mengelak mentjari
djalan keluar, dengan dalih dan alasan pikiran dan kemauan hafi
sendiri.

fidak boleh menolak karena harapkan keuntungan benda dan

materia, laba jang dekat dimata.
Tidak boleh mengadakan pilihan atau alternatif lain, ketjuali
menegakkan hukum dan dasar Islam.

Artinja: ,,Tidak ada pilihan bagi Mu'minin dan Mu'minat,

apabila

Allah dan RasulNja telah menetapkan sesuatu urusan.
Dan barangsiapa jang durhaka kepada Allah dan RasulNja (tidak mau menerima hukum Allah dan RasulNja) maka sesatlah
ia, satu kesesatan jang njata".
(Surat Ahzab ajat 36).
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Artinja:,,Tetapi tidak!"
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,,Demi Tuhanmu, tidak dianggap beriman mereka, hingga me.
reka mendjadikan kamu (Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam)
tempat bertahkim dalam urusan jang mereka persetsihkan
dan hingga mereka menjerah dengan segala kesungguhan hati
(taslim), kemudian tidak mereka merasakan kesempitan (kebe-.
ratan dalam hatinja) menerima keputusan jang kamu ambil.
(Surat An Nisaa' ajat 65):
Alangkah tegas dan djelasnja firman Allah diatas itu!
Kerelaan dan kesediaan orang hendak mendjalankan hukum AlIah mendjadi ukuran imannja seseorang.
Kerelaan dan kesediaan orang untuk memperdjuangkan Undangundang Dasar dan hukum Islam, mendjadi ukuran dan nilai jang.
menentukan iman dan tidaknja seseorang.
Tiadanja kerelaan dan kesediaan itu, tidak dianggap seseorang'
beriman atau termasuk golongan Mu'minin.
Benarlah apa jang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu 'alaihi
wasallam dalam sebuah Hadits:
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Artinja:,,Barangsiapa tidak memikirkan (mengehendaki) urusanurusan kaum Muslimin (tjita-tjita Umat Islam), bukanlah rr€r€:ka itu termasuk golongan kaum Muslimin".
Falajsa minhum, falajsa minal Muslimin.
Saudara Ketua, ajat-ajat Al Qur'an jang saja batjakan itu, saja.
kemukakan sebagai anutan dan kejakinan kaum Muslimin.
Saja sadar, bahwa disini bukanlah tempatnja berkampanje.
Sewaktu ajat-ajat tadi saja batja dimana-mana dalam kampanje:
pemilihan umum jang baru lalu, orang menjahut: bukan Isa Anshary
jang menetapkan ada dan tidaknja iman dalam diriku; bukan Madjelis
Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) jang berhak menetapkan Islam
dtau kufurnja seseorang, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala jang:
mengetahuinja.
Memang Saudara I(etua, ajat-ajat jang saja batjakan itu jang.
dirasakan sebagai ,,hukum gantung" oleh sebagian orang, bukan ajatajat saja, bukan ajat Madje'lis Sjuro l\{uslimin Indonesid (Masjumi),
tetapi adalah ajat dan firman Allah dalam Al Qur'an djelas surat.
dan ajatnja.
"

Kenjataan jang pahit.
saudara Ketua, tatkala umat Islam menjatakan dan memperdjuangkan hukum dan dasar Islam dalam Negara Republik Indon-esia,,
ini, kami menghadapr suatu kenjataan jang pahit, malah traged"i jang
harus kami ratapi, ialah: mengapa kami harus berhadapan dengan
umat Islam sendiri, jakni orang jang mengaku Islam tapi menolak
hukum Islam?
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Mengapa kami harus berhadapan den$an saudara-saudara kami
sendiri, saudara-saudara jang dilahirkan dalam Islam, hidup dalam
keluarga Islam, mati diselenggarakan setjara Isllm. Tatkala kami
membatja dan memperingatkan suara wahju jang berisi perintah un'
tuk menegakkan Daulah dan Hukumah Islamijah, kembali kepada
pimpinan Qur'an dan Sunnah. mendasarkan pembinaan negara dan
rnasjara,kat kepada adjaran dan hukum Islam, mengapa sebagian dari
saudara kami seagama berpaling dari seruan dan peringatan itu?
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Artinja: ,,Dan apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasulnja

sume-

paja menghukum diantara mereka, tiba-tiba segolongan dari
reka berpaling."
(Surat Nur ajat 48).
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Artinja: ,,Kami beri,man,kepada Allah 'dan Rasul dan kami ta'at
perintahNja. Kemudian sesudah itu berpaling sekepada segala
golongan dari mereka, berpaling dari adjaran dan hukum Allah.
Dan bukanlah mereka itu orang-orang Mu'min".
(Surat Nur ajat 47).

Saudara Ketua, saja mengatakan tadi kenjataan pahit jqng kami
hadapi itu adalah suatu tragedi, suatu kedukaan dalam tubuh masjarakaf kaum Muslimin sendiri. Alangkah tragisnja Saudara Ketua,
djikalau dari orang Islam sendiri keluar pertanjaafl: aqa itu Islam?
Alangkah tragisnja, djikalau ada orang Islam itng berpendirian,
bahwa Isiam dan negara harus dipisahkan, agama dan politik harus
dipisahkan, karena agama adalah sutji dan politik adalah kotor!
Memang Saudara Ke,tua, utjapan djaman k_ita p-enuh_ dengan kesangsian, kehidupan tidak pasti, tidak pertjaja lagi kepada pegangan
hidup, ragu kepada kejakinan diri sendiri.
TrageOi dan kenjataan pahit itu ada hubungan- dan .sangkut-pa'
utnja ddngan perdjalanan kehidupan Manusia Indonesia sebelum
meideka. SSO iahun lamanja umat bangsa kita meringkuk dalam

-

terungku pendjadjahan Belinda. Kultur imperialisme Belanda selama Bl/, adad iiu ielah meremuk-redamkan segenap kehidupan djasmani dan rochani umat bangsa kita.

336

Dimulai dari djamgn Kompeni, madju kedjaman kulturstelsel,
ryenryqf<at kephase ethise'politik,. naik kedjamari volksraad tempai
,,komidi ornong",_ bepghir dengan masa exorbitlrnterechten jang ferkenal, politik kolonielisme Belanda di Indsnosia telah berliasif me,

lunrpuhkan, menghantjur-lindaskan segenap sendi hidup bangsa kita,
djasmani dan rochani.
Didikan kolonial Beland a Byz abad tamanja itu, hanjalah membentuk Manusia Indonesia mendjadi orang ,,penjembah Akal", mendewakan intelektualisme semata-mata.
Didikan kolonialisme Belanda menrbentuk Manusia Indonesia
supaja peryl+ fap meq_rakai Agama hanja dalarq ur'usan pribadi dan
uchrawi, tidak boleh dibawa-bawa dalam urusan masjarakat dan poIitik kenegaraan. Kultur imperialisme Belanda selami glz abad teiah
memsak alam roehani dan alam djiwa bangsa kita. putera dan anak
Indonesia dididik qgtjara intelekitualistis. setjara 'aqlijah tanpa 'Aqidah,- agT mendjadi pintar dan terpeladjar,- tapi fiaius asiirg dari
masjarakat, harus asing dari pimpinan kerochanian, asing aari tSita-

tjita

keagamaan.

Dan, saudara Ketua, pen{ladlahan fasisme Djepang atau imperialisme kimono selama TYz tahun ditanah air kita, bukan tidak bbrhasil mengikis-ledis norrna dan ukuran hidup keagamaan kita.
Sampai sekarangpun masih ada bekas dan kesannja kebiasaan dan
upatjara-upatjara Madjusi Djepang dalam pergaulan dan masjarakat
kita. Upatjara hadjat diatas kuburan pahlawan di Semaki Jogjakarta,
meminta do'a dan restu kepada arwah jang sudah meninggal, upatjara
pembatjaan Ikrar pada malam 17 Agustus jang baru lalu ditengahtengah api jang dikatakan sutji dan keramat, mengheningkan tjipta
diatas kuburan Kalibata, mengheningkan tjipta menghormati arwah
g.rang jang sudah meninggal, dan lain-lain upatjara kenegaraan, upatjara jang ,,tabu" dan asing dalam masjarakat kita, semuinja itu Siudara Ketua, adalatr upatjara Madjusi, jang dilakukan oleh golongan
pak turut di IndonesiaSaudara Ketua, baik imperialisme Belanda selama 3i abad, mauprn imperialisme kimono selama TVz tahun, telah rnerubah tjara hidup kita, tjara berpikir kita, tjara beragama kita; Agarna hanja kita
anggap suatu upatjara keagamaan 'ubudijah semata-mata, bukan suatu peraturan jang lengkap serta genap guna mengatur djalan dan
susunan alam besar ini.
Maflana Muham,mad Ali, sardjana Islam ditepi sungai Gangga
jang terkenal itu pernah berkata:
,,Salah pengertian tuan, tentang apa jang dinamakan Agama, kalau tuan pisahkan politik daripadanja; dia itu bukanlah adjaranadjaran jang beku dan upatjara peribadahan semata.
Agama menurut kejakinan dan pandangan saja, ialah arti dan
tudjuan dari kehidupan kita. Saja mempunjai satu ketjerdasan,
satu politik, satu pandangan hidup, jang dinamakan Islam. Bila
Allah mendjatultk?n satu perintah, saja terlebih dahulu seorang
Muslim, sesudah itu seorang Muslim, dan sampai achirnja seorang Muslim".
837
Risalah Resmi VI

Sesat dan keliru pendapat dan anggapan kita, djikalau kita memandang agama Islam itu hanjalah sekedar aturan untuk mati, pribadi dan uchrawi. Salah dan keliru pendapat dan anggapan kita, djikalau ada diantara kita, orang Islam ini, jang berpaham bahwa Islam

harus dipisahkan dari politik. Allah dan RasulNja tidak meridlakan
kita untuk menganut paham jang demikian itu, bertentangan dengan
Risalah dan Nubuwwah Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam. Hanja adjaran dan agama kaum imperialislah jang mengatakan, bahwa
Agama dan Negara harus dipisah, Islam,dan politik tidakToleh bersatu.

Adjaran dan didikan kolonial jang demikian itu njata sesatnja,
karena hendak memisahkan umat Islam dari nimpinan Allah dan Rasul. Sesat, karena berisi penjimpangan dari petirndjuk d"an Sunnah
kehidupan Rasulullah sallallahu'alaihi wasallam sendiri.
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Artinja: ,,Apakah kamu beriman kepada sebahagian dari isi Kitab dan
kamu Kufur kepada sebahagian?
Maka tidak ada balasan buat orang jang melakukan sikap demikian itu dari antara kamu, melainkan kerendahan dalam kehi
dupan dunia, dan pada hari qiamat mereka akan dikembalikan
kepada adzab siksaan jang keras.
Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada lengah dari apa jang kamu kerdjakan. Mereka itulah jang menukarkan kehidupan dunia dengan
kehidupan achirat.
Maka tidak akan diringankan daripada mereka siksaannja, dan
pasti mereka tidak akan ditolong."
(Al Baqarah ajat 85-B6).
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Artinja: _,,Dan mereka berkata: Kami pertjaja kepada sebahagian dan
tidak pertjaja kepada sebahagian.
Dan mereka mau mengad_akan djalan antara itu (supaja terlepas
{aripada -beriman); mereka itulah jang kafir sebenai-benarriia.
Dan kami menjediakan untuk orang-orang kafir itu adzab juirg
njata."
(An Nisaa' ajat 150-151)
Ulaa-ika humul kaafiruuna haqqan!
Mereka itulah jang kafir sebenar-benarnja!
Begitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al Qur,an Surat
Nisa ajat 150. Memang tadjam, pahit, tegas serta djelas. Itulah ketentuan dari Allah, keterangan dari Allah. Saja hanjalah sekedar
mengutip dan menjalin ketentuan dan ketetapan itu.
Saudara Ketua, sesudah saja membawa beberapa ajat Al Qur,an,
jang harus ditaati oleh segenap Umat jang beriman, mengadjak dan
menjeru seluruh kaum Muslimin menerima ajat-ajat itu sebagai suatu
peringatan, adjaran dan petundjuk, djika masih ada djuga jang memilih djalan, dasar dan hukum selain dari dasar dan hukum Islam,
tidaklah ada peringatan jang lebih tepat baginja selain dari peringatan Al Qur'an.
(Surat An Nisaa' ajat 115)
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Artinja: ,,Dan barangsiapa me,musuhi Rasul i'tu, sesudah djelas baginja
djalan jang lurus dan ia turut djuga djalan orang-orang jang bukan Mukmin, maka Kami palingkan dia kemana dia suka dan
Kami akan panggang dia dineraka djahanam, dan itulah sedjahat-djahat tempat kembali".
Alasan Historis dan Sosiologis.
Saudara Ketua, dalil dan alasan Qur'anijah dan hudjdjah Islamijah jang saja susun dan kemukakan diatas tadi, genap dan bulat memberikan argumentasi keagamaan jang mendjadi 'Aqidah, kejakinan
dan kepertjajaan kaum Muslimin, merumuskan pegangan ideologis
dan agamis jang terang nash dan sumbernja. 'Aqidah Islamijah jang
berwudjud dan mendjelma dalam bentuk qa'idah-qa'idah hidup dalam segenap segi kehidupan umat manusia, tahan udji tahan banding,
disegala masa dan abad riwajat.
Bukan sentimen dan ta'asub, bukan fanatisme tanpa hudjdjah
dan alasan, sebagai tuduhan pihak tertentu.
Dibalik segala itu, kaum Muslimin mempunjai alasan historis dan
sosiologis, jang kekuatan kebenarannja dapat diletakkan diatas batuudjian jang objektif dan positif.
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Alasan historis, alasan sepandjang riwajat, ideologi Islamijah.Sudah pernah mengambil tempat dan memegang peranan dalam susunan hidup dan kehidupan bermasjarakat dan bernegara di Indonesia,
dalam bentuk jang sederhana, sesuai dengan perkembangan alam pikiran.dan tingkat ketjerdasan umat bangsa kita, ratusan tahun dahulu.
Tjita-tjita hendak mendirikan satu Negara Islam di Indonesia sebenarnja bukanlah tjita-tjita baru, tetapi telah sama tuanja dengan
umur agama Islam di Indonesia.
Idealisme itu telah mendekati realisasinja, pada waktu beberapa
pahlawan Islam seperti Sultan Agung, Sultan Hasanuddin dan Sultan Iskandar Muda memegang kekuasaan dibeberapa bahagian dari
tanah air kita.
. Tetapi djalan dan haluan sedjarah berbelok, tatkala kaum imperialis Barat datang mengindjak'pantai dan daratan kita, menerkamkan
kukunja jang zhalim itu atas batang tubuh bangsa ktta lYz abad lamanja.

Perdjuangan terachir dari AMulhamid Diponegoro, Tuanku
Imam Bondjol, Teuku Tjhik Ditiro dan Teuku Umar Djohan Pahlawan, jang kesemuanja berdjuang untuk dan atas, nama Islam ,jang
sutji, adalah pernjataan jang teraehii bahwa semangat ingin bernega:
ra Islam tidak pernah padam di Indonesia.
: Saudara Ketua, sekarang perdjuangan para pahlawan Islam dahulu itu kita teruskan datam-bentuk jang lebitr luas.
Ideologi Islarnijah itu menuntut hak sedjarahnja kembali,,menuntut ,,historis-recht-nja" kembali. Hak sedjarah itu adalah mendjadi hak sedjarah pula dari seluruh kaum Muslimin Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Anjer sampai ke Banjuwangi.
Kita kaum Muslimin Indonesia adalah mendjadi ahli-waris jang
mutlak dari peninggalan sedjarah nenek-mojang kita, jang telah merintiskan djalan dan mem,buat lebuh pand"jang terbentang bagi perkembangan kehidupan kemanusiaan di Indonesia.
Alaian sosiologis, alasan menurut susunan kehidupan dan kemasjarakatan jang tumbuh dan berlaku di Indonesia dan djuga berdaqa,rkan kenjataan-kenjataan jang sudah ada, sudahlah teiang bahwa
Islam adalah agama jang dianut oleh'sebahagian terbesar dari 'umat
bangsa kita. Alasan sosiologis dan psychologis dapat kita saksikan setiap saat, bahwa pengaruh agama Islam mengendalikan hidup dan
Eehidupan sehari-hari dari masjarakat umat bangsa kita, segala lapisan
dan tingkatan.
Rakjat bangsa kita mengenal istilah ,,halal" dan ,,haraffi", ,,?h*
lim" dan ,,adil", ,,patut" dan ,,tidak patut". Paham dan pengerti;an
.dari istilah-istilah itu, bukan mereka dapatkan dari Pantja Sila, bukan dari Ssialisme atau komunisme, bukan dari nasionalisme dan
marhaenisme atau sumber lain, akan tetapi terang bersumber kepada
adjaran dan pengaruh Agama Islam jang mengendalikan hidupnja
sehari-hari.
Saudara Ketua, Islam sebagai aturan dan hukum dapat mendjawab segala persoalan kernanusiaan, persoalan segala bangsa disegala
djarnan dan ketika, djuga dapat mendjawab dan memetjahkan segala
persoalan jang tumbuh dalam kehidupan umat manusia, dahulu, se
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F-r{rns dan mas-a-jang akan datang. Ideologi dan isme jang mengalirtjair _membandjiri tanah air kita sekarang ini, sebenarnja masih baby
dan baji, ubun_-u-bu$ja masih lunak, kukunja masih lembut. segali
adjaran-itu,tidak dapat mqndjawab serta memetjahkan hubungan
antara dua djenis manusia, ialah laki-laki dan perempuan dalam hubungan -perkawinan dan kekelu_argaan, tidak - memfunjai konsepsi
atau undang-undang jang dapat didjadikan landasan.Keli_{upal hukum nasional jang didjadikan sembojan dan agitasi politik selama ini, hanjalah merupakan utjapan jang tidak bersumber_kepada p_andangan dan filsafat hidup jang djero ierta djauh,
jan_g tidak mungkin mendjawab setiap masalah kehidupan dan persoalan kemanusiaan, jang murni serta sediati.
Adjaran komunisme jang berdasar kepada falsafah pertentangan
dan atheisme itu, sudah terang tidak dapat diterima oleh bumi Indonesia jang pandangan hidupnja ber-Tuhan dan ber-Agama itu.
Agama Kristen, sesuai dengan prinsip adjarannja jang memisahkan Geredja dengan Negara, terang tidak mempunjai konsep politik
kenegaraan. Kepada Umat Kristen di Indonesia, kaum Muslimin telah
lama mengemukakan pendiriannja, bahwa kebebasan hidup beragama
terdjamin setjara penuh dan bulat dalam Negara Islam.
Djaminan itu samasekali bukan berlatar-belakangkan politis, tetapi memang demikian itulah adjaran Islam kepada umat pemeluknja.
Saudara Ketua, abad toleransi jang memenuhi djaman kita me"
nuntut, memberikan kelapangan dada dan toleransi itu kepada kaum
Muslimin. Kaum Muslimin ingin pula menerima toleransi itu, setelah
mereka memberi toleransi itu sekian lama.
Kaum Muslimin Indonesia telah 12 tahun lamanja bertoleransi,
berlapang-dada, terhadap Pantja Sila, jang mendjadi dasar-anutan
sementara dari Republik Indonesia
Ke-Tuhanan Ja-ng Mala_Esa,.sila pertama dari dasar jang lima
(Pantja sita) jang konon kabarnja djuga dihadiahkan kepadf umat
Islam, samasekali tidaklah menggambarkan'Aqidah Islamijah.
'Aqidah Islamijah ialah dua kalimah sjahadat: Tuhan Jang Maha
Esa, dengan pengertian Tauhid uluhijah dan Tauhid Rububiah dan
kedua, ikrar-kesaksian bahwa Muhammad itu adalah hamba dan pesuruhNja.
Dua kalimah Sjahadat itu dengan penuh mengandung keluasan
pengertiryq dan,makna, meliputi 'Aqidah Nafsijjah dan Sjari'jjah ldjtima'ijah. Ke-Tuhanan Jang Maha Esa sadja bagi kaum Muslimin hanjalah berarti merobek dua Kalimah Sjahadat dan memperkosa rangka tubuh Agama Islam sendiri.
Saudara Ketua, dalam hubungan perdjuangan kejakinan dan ideologi ini, perkenankanlah saja mengutip serangkai kalimat dalam Manifes Perdjuangan Persatuan Islam (Persis) halaman 25.
,,Dengan segala ketulusan dan kepastian dapat kami njatakan,
apabila Negara Republik Indonesia tidak memberikan kemerdekaan kepada umat Islam melaksanakan Adjaran dan Hukum
T,slam etjara mqtlak,_ Is1am sebagai kekuasaan finggi jang wadjib
dipatuhi, maka bagi Rami berarti, bahwa Islam dan kaum Muslimin masih hidup dalam alam pendjadjahan.
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Keadaan jang demikian itu akan kami rasakan sedalam-dalamnja
dan setadjam-tadjamnja. Dan teranglah umat Islam tidak akan
ridla hidup dalam negara iang demikian itu.
Manifes Perdjuangan ini bukanlah bermaksud hendak berpolemik
dengan Presiden Soekarno jang semendjak dahulu dengan mengpengaruh dan kekuasaannja men-gadakan tan'
gunakan segala
-$erangan
terhadap Ideologi Islam, malah memberifangan dbn
kan antjaman kepada setiap gerakan dan aliran iang hendak
merubah Pantja Sila.
fantangan dan antjaman itu mentjapai puntjaknja sewaktu beli-

au mengutjapkan pidato pelantikan Dewan Konstituante p_ada
tanggal fO tlopemb-er tahun 1956 di Bandungr iang menekankan

dan memesanlian buat kesekian kalinja agar Konstitusi jang akan
dibuat djangan menjimpang dari dasar falsafah Proklamasi tqnggal L7 Agustus tahun fg+5. Kilat katja pidato Presiden Soekarno itu tepat mengenai muka kami kaum Muslimin'
Kalau memang demikian halnja, bahwa kami kaum Muslimin tidak boleh menggerakkan 'Aqidah Islamijah dan menuangkan
ideologi kami dalam Konstitusi itu, maka Insja Allah seluruh wakil Umat Islam dalam Dewan Konstituante itu telah bersiap pulang ketempatnja masing-masing, meninggalkan Gedung Merdeka tempat Dewan Konstituante bersidang.
Kata-kata diatas hendaknja djangan dipahamkan sebagai antjaman dari pihak kami. Kami tidak membiasakan berdjuang de1Sal
menempuh djatan antjaman atau intimidasi; kami malah tak biasa menerima antjaman dan intimidasi itu.
Kata-kata diatas hendaknja dipahamkan sebagai utjapan kehidup'
an jang berdasarkan kepada tanggung-diawab jang besar kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada anak tjutju keturunan
kami berabad-abad.
Para wakil kaum Muslimin dalam Dewan Konstituante sebagian
besar terdiri para Ulama, baik Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia
(Masjumi) atau Nahdlatul Ulama (N.U.), maupun Partai Sj?'
rikaf Islam Indonesia (P.S.I.I.) atau Persatuan Tarbijah Islami'
jah (Perti), jang-terhadap
merasakan sedalam-dalamnja rasa tanggung-djaAllah Subhanahu wa Ta'ala kelak di
wab itu, baik

Jaumil Hisaab, maupun terhadap anak tjutju keturunan

masa

datang.

Menerima suatu Konstitusi jang tidak berdasar Islam (Qur'an
dan Sunnah), baik rela atau terpaksa, tidaklah dapat mereka
pertanggungdjawabkan dihadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan dihadapan mahkamah sedjarah iang akan datang.
Demikian Manifes Perdjuangan Persatuan Islam.
Persatuan Islam bukanlah partai politik. Sesuai dengan historis
dan tradisi perdjuangannja, dalam lapangan 'aqidah dan ideologi
Islam, persatuan Islam dapat dianggap mendjadi djurubitjara dari
kaum Musitimin Indonesia. Dalam gelanggang pembelaan dan pertahanan Islam, Persatuan Islam dapat dianggap sebagai djurubahasa
dari umat Islam Indonesia. Manifes Perdjuangan Persatuan Islam
jang saja sitir diatas itu, menjatakan dengan tegas kepada kita, be'
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tapa besarnja perhatian dan harapan umat Islam diluar gedung ini
terhadap masalah dan pembitjaraan jang berkembang dalam Sidang
Konstituante ini mengenai Dasar dan Ideologi Negara.
Seluruh umat Islam Indonesia, dari Sabang sampai ke Merauke,
dari Anjer sampai ke Bajuwangi, mengikuti dengan segala kewaspadaan, mendengarkan dengan kuping jang tadjam, mengawaskan
dengan mata-hatinja, bagaimana tjara dan kebidja,ksanaan para wakilnja berdjuang dan menjatakan kejakinan Islamijah dalam gedung
ini.
Adakah sesuai pembitjalaan dan utjapan para wakil umat Islam
dalam gedung ini dengan perkataan dan utjapan mereka sewaktu
kampanje pemilihan umum?
Saudara Ketua, dalam kampanje pemilihan jang baru lalu, parlai-partai Islam dengan nada dan irama jang berlain-lain, tapi sama
dan serupa dalam isi dan hakekat, mendjandjikan kepada umat Islam,
bahwa mereka akan mem,perdjuangkan 'aqidah Islainijah dalam Dewan Konstituante ini. Kami para wakil umat Islam dalam Konstituante ini dipersatukan oleh dasar dan kejakinan bersama, ialah tegakteguhnja Hukum dan Hukumah Islamijah dalam Negara Republik
Indonesia ini.
Kalimah Tauhid dan Kalimatun Thajjibah telah mempersatukan kami. Islam menuntut ,,setumpuk tanah" kepada kami, agar
adjaran dan hukumnja berdjalan dan berkuasa, ses'uai dengan fungsinja, sesuai dengan risalah dan Nubuwwah Muhammad sallallahu

'alaihi wasallam.
Untuk Perdamaian Dt nia.
Tiitaajita perdamaian dunia kita dengar dimana-mana, telah
mendjadi sembojan dan selogan, telah mendladi buah tutur, telah
mendjadi -utjapan disegala medan pertemuan. Kaum imperialispun
menjembojal\an perdamaian dunia ini dimana-mana, baik imperialis
dolar disebelah Barat, maupun imperialis ideologi disebelah Timur.
sedjalan dan paralel dengan seruan perdamaian, fabrik sendjata
berputar si_alg dan malam. Para sardjana botak-kepala memeras
otak, memikirkan pendapat-pendapat baru, sendjata baru dan modern, atas-mengatasi. semua itu ditudjukan untu[ peperangan.
A4rgium Purba jang berbunji: ,,si vis pasem, para bellum" djika
ingin damai bersedialah untuk perang, rupanja masih mendjadi-ka'!dah pglitik bagi dunia imperialis. umat manusia seakan-akan hidup
dalam lingkaran jang tidak berudjung dan berpangkal, lingkaran jang
berputar dan bergerak diatas dasar filsafat sesat: berperang untuk
berdamai, berdamai untuk berperang. Demikianlah filsafat imperialisme.
Dua kekuatan raksasa

kini menguasai dunia: imperialisme dolar
dan imperialisme ideologi. Dua kekuatan raksasa itu sekarang berhadap-hadapan. Perdamaian dan kerukunan umat manusia terantjam setiap saat. Terantjam oleh nafsu imperialisme jang angkara
murka. Republik Indonesia berada diantara kedua tenaga raksasa itu.
Filsafat politik kita semendjak dulu sudah djelas, anti kolonialisme,
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dalam segala bentuk dan manifestasinja anti imperialisme dolar dan
anti imperialisme ideologi.
Filsafat politik kita bertudjuan; kerukunan umat manusia dan
perdamaian dunia. Filsafat politik ini telah kita rumuskan dan kita

lintaskan dalam Mukaddimah ketiga Undang-undang Dasar Sementara

kita. Filsafat politik jang demikian itu sesuai dengan adjaran Islam.
Islam adalah agama perdamaian, anti pendjadjahan, anti koloniali,sme, anti impe,rialisme, konsekwen dan tulen.
Mendasarkan Repu'blik Indonesia kepada Islam Saudara Ketu4
adalah memberi landasan dan djiwa, mempersendjatai falsafah politik damai, anti kolonialisme dan anti impe,rialisme itu.
Haluan dan kebidjaksanaan politik anti kolonialisme dan anti
imperialisme itu harus aktif dan positif. Aktif dan positif anti kolonialisme dan anti imperialisme. Aktif dan positif menentang kolonialisme dan imperialisme. Kalau Republik Indonesia berdasar Islam, maka kekuatan anti kolonialisme dan anti imperialisme jang
aktif dan positif itu akan bertambah, dan akan bertambah lemah
pulalah kubu-kubu pertahanan imperialisme dunia.
Pertahanan Negara, kewaspadaan nasional.
Saudara Ketua, seluruh sedjarah me'mberi peladjaran kepada
kita, bahwa kekuatan sesuatu negara, keamanan dan pertahanan
negara, kewaspadaan nasional kata orang sekarang, senantiasa bersurnber kepada kekuatan dan kejakinan rakjat, warga negara itu
sendiri. Kerelaan putera negara mempertahankan keselamatan negaranja, mendjaga kedaulatan dan kehormatan bangsa dan negaranja,
sangat bergantung kepada djaminan kejakinan dan tenaga kepertjajaan, sangat bergantung kepada Iman dan Agama putera negara itu
sendiri.
Perdjuangan mempertahankan haq, cian hakekat, perdjuangan
mempertahankan bangsa dan negara, baru mendjadi kuat, tegak dan
teguh, djikalau negaxa jang dibela dan dipertahankan itu, henarbenar mendjadi alat hidup bagi tegaknja hukum dan sjari'at Islam.
Perdjuangan dan pertahanan, djihad dan qital menurut adjaran Islam, ialah mempertahankan Haq dan Hakekat. Tewas dan binasa
menpertahankan Haq dan Hakekat itu, adalah Sjahid namanja menurut adjaran Islam.
Saudara Ketua, Djihad Fi Sabitillah, ialah berdjuang mempertahankan negara jang didalamnja terdjamin berlakunja adjaran dan
hukum Islam. Lenjap dan binasa mempertahankan negara jang demikian itu isinja, mati dalam djihad jang demikian itu sifat dan zatnja, menurut adjaran Islam Sjahid namanja. Sebaliknja Saudara Ketua, mempertahankan dan mernbela negara jang didalamnja tidak
terdjamin berlakunja adjaran dan hukum Islam, bukanlah Djihad
Fi Sabilillah namanja, dan mati membela negara jang demikian itu,
binasa dan lenjap dalam rnembela dan mempertahankan negara jang
didalamnja tidak terdjamin berlakunja adjaran dan hukum Islam,
bukan Sjahid namanja.
Akan berbahagiakah umat Islam Indonesia akan kuat dan sentosalah Negara Republik Indonesia, djikalau agama iang memiliki
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adjaran Djihad d*r- sjqtrid itu di_d_ladikan Dasar Negara Republik Indonesia. Akan berdosalal para uiama d,an zu,ama" Indonerii, akan
besallah tanggung-djawab mereka dihadapkan Allah nabbut irzzii,
djikalau _mereka membiarkan putera-puteia Islam bertoinan djiwa,
p."-tift- lalsana tr.tr" hanja sekedar me-mbela negara jang oio"tJ*nii
tidak berlaku adjaran dan hukum Islam.
Keamanan xe,gara dan kewaspadaan nasional, keselamatan tanah
t-gpn-ah {arah .Ildonesia, lr"!j" _dapat didjamin'dan dipertahankan,
djikalau Bepublik Indonesia berdasar dan -berideologi lilam.
saudara Ketua, dengan setjara tulus dan ichlas iaja hendak meljatakcn disini, persoalan Darul rslam Kartosuwirjo, baud Beureuh
dan Kahar Muzakkql jang sudah berlarut-larut itri,'hanja dapat diselesaikan, djikalau fonstituante ini menerirna Islarn
-*tiA;"Ai^ Dasar
Negara.
sg04 dapat saja pastik-an saud.ara Ketua, utjapan dan perkataan
saja diatas akan memberi bahan agitasi kepada- ,-penghasrit-pengha9u! ngrapg" di Indonesia, dan.mereka akan menu&uh saja din partai saja bermain mata dengan Daruf Idam.
Agitasi dan demagogi dar! penghasut-penghasut perang itu buat
saja_ bukan
-ba-rang baru. Tuduhan-tuduhah jang selerti Itu sudah
antik dan klasik.
Saja minta perhatian dan femlkirah dari Saudara
Ketua
segenag_ Alsgota K_onstituante jank terhormat ini kepada
-dan
luatu- {eljataan. Kenjataaa ialah sudah tahun lamanja persoilan
Darul Islam ini mendjadi persoalan nasional, persengkdtaan nasional.
Tgla! b.anjlk-harta iang tenbuang, terah banjak keuangan negara
jang dipakai, telah bgrbagai r-qg4m tjorak dan ulaha jangtilakulan,
namq! persoalan leluq kundjung mendekati penjelesaiannja.

.

.

I

.

usaha berqnding dan rnemanggil telah kita-djalankari; usaha

komando terachir telah kita lakukan, usaha bakar-boirgkar teiah kita
kerdjakan,.-sendjaF b_om dan granat telah dan seding bersuara,
namun fasil jang ditudju beJum tertjapai. Jang mendjadikorban dan
pe1$9rita hanjalah_.rakjat kita sendiri. Keadaan jatig menjedihkan
itu tidak boleh berdjalan terus-menerus, harus kita-ha6isi dair achiri.
saudara Ketua, dengan segala kepastian saja hendak menjatakan
dimulri pSra Anggota Eonstituante jang terhorhat ini, kejakinan saja
-pribadi, _ p.ersoalan Darul Islam tidtk mu_ngkin diseleiaikan dji..
kalau Republik Indonesia ini tidak berdasar Islam.

Bukan Negara Internasional.
saudara Ketu,a, tatkala k"oq menjatakan kejakinan politik Islam, hendak membina-dasarkan Republik Indonesia diatas'asas dan
ldiargl se-rta hu\um_ Islam, atau katakanlah hendak meng-Islamkan
Republik Indonesia, banjak orang mengatakan, bahwa ke[endak-ke.
t|-gin.t-} umat Islam itu tidak sesuai dengan priliadi Bangsa Indonesia,
tjita-tjita. umat,Istam itu.menjimpalg d=a1i oSiwa dan Jemangat proklamasi Jags_gal 17 Agustus tahun 104b, ideoiogi umat Islarn-itu'ha.
njaJa! chajali_ 6x1 f,antasi, malah ada orang din golongan jang menuduh umat Islam hendak mendirikan ne{ara int-ernaJionai, Sukan
negara nasional.
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Terhadap orang dan golongan jang berpendapat demikian itu, tidak ada alasah bagi kami untuk menjesalinja. Kami tahu pendapat dan
paham jang seperti itu; hanjalah timbul karena kurang pengertiSn,
pendapat orang jang sedang lalu tidak tahu. Terhadap golongan dan
orang-jang berpendapat demikian itu, hanjalah do'a jang kami pandjatlian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allahummahdi Qaumi, fainnahum la ja'lamun'
Tuhanku, berilah kaumku petundjuk, karena mereka tiada me
ngetahui.
Saudara Ketua, djikalau umat Islam mengemukakan pendirian
kejakinannja, bahwa hanjalah dengan dagar Islam
dan menjatakan
-Repubtik
Indonesia ini bisa diselamatkan, hanjalah dasar
sadjalah
Islam sadjal-ah jang mendjamin kebahagiaan umat manusia, bahwa
kaum ttluilimin- hanja mengehendaki dasar Islam sadja iang lajak
didjadikan Dasar dan Ideologi negara, bukan ideglggi lain, bukan
das-ar lain, tidaklah kami bermaksud hendak mendirikan negara internasional. Kami bukan hendak mendirikan negara internasional,
bukan negara Mesir, bukan negara Saudi-Arabia, bukan negara Pakistan, bukan negara Afganistan, bukan negara Siria, bukan negara
padang-pasir, tapi adalah negara Indonesia, negara manusia Indone'
sia, negara Insan Indonesia.
Memang Saudara Ketua, sesuai dengan fungsi Islam sebagai
aturan dan- agama untuk segenap prikemanusiaan jang universil
sifatnja itu, Islam mengharamkan pemeluknja berpegang keplda
ta'asub dan fanatik kebangsaan; Islam tidak membenarkan malah
menentang chauvinisme dan racialisme, Islam pada dasarnja bertentangan dengan 'ashabiah djahilijah jang terkutuk itu. Tapi Islam sen'
dirf mengakui kenjataan, bahwa umat manusia dan dunia sedjagat
ini terbentut< dan terdiri dari berbagai bangsa, berlainan adat dan
istiadat, berbeda bahasa dan budaja. Umat manusia terdiri dari bermatjam-matjam sju'ub dan qabail, ber-qabilah dan bersuku bangsa,
berbangsa dan berbenua. Tudjuan dari berbeda bangsa itu, maksud
dari belbeda sju'ub dan qabail itu, ialah Lita'arafu, saling mengenal,
saling mengerti, tolong menolong, menegakkan perdamaian dan ke'
rukunan.
Paham nasionalisme dan patriotisme bagi umat Islam mempu'
njai maksud jang lebih luas, berdasarkan kepada filsafat hidup jang
mendalam dan mendasar. Tjinta bangsa dan tanah air bagi umat
Islam berlandasan kepada pandangan dan tindjauan hidup jang lebih
djero serta djauh. Kalau umat Islam semendjak dahulu, djauh sebelum adanja istilah nasionalisme atau patriotisme itu lahir kedunia,
berdjuang untuk bangsa dan tanah air, kalau pahlawan-pahlawan
Islam j"ttg sudah meninggalkan kita merintiskan djalan, tjara bagaimana mentSintai bangsa dan Indonesia, melakukan tantan_ga! gan
perlawanan, perdjuangan dan peperangan mengusir. pendjadjahan
ising, perdjubngan patriotik dan heroik itu aspirasinja bukanlah
karena panggilan lb,u Pertiwi.
Mereki ber'djuang bukan karena panggilan njiur - melambar,
bukan karena tandh dan air, bukan karena daratan dan lautan, bu'
kan karena angin bertiup sepoi-sepoi basah, bukan karena ladang
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dan sawah jang sedang menguning emas, bukan karena serasah terdjun, bukan karena ombak deburan laut, bukan karena murai berdiwaktu petang, bukan karena kokok ajam bersahut-sahutan
Fliry
dikala fadjar menjingiing, bukan saudara Ketui, tetapi meieka berdjuang karena hendak berbakti kepada Allah subhanahu wa Ta'ala.
Ti-inta bangsa dan tanah air, nasionalisme dan patriotisme, bagi kami hukanlah 'aqidah, bukanlah kejakinan hidup dan ideologi tridup.
bangsa dan tanah air bagi kami bukanlah benda pudjaan
- Tiill3
pudjian,
bukan pula arah dan tudjuan tempat berbakti. Arah
4an
dan tudjuan berbakti umat Islam hanjalah kepada Allah Subhanahu
wa Ta'ala, tidak kepada lainnja.
saudara Ketua, Islam sebagai Dien, peraturan dan tuntunan,

telah memberikan djalan dan tudjuan kepada umat Islam, guna mehidup dan kehidupan mereka didunia dan achirat, peiseorangan dan masjarakat.
Dalam Al Qur'anul Karim Surat Al An,am ajat lb3, L6L/L6Z
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:
ngat_ur

'J3'#1;'"'gUH;4V,i ob
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,,Sesungguhnja inilah djalanKu jang lurus lempang.
Ikutilah olehmu djalan itu. Djangan menempuh djatan jang lain
dari itu, sehingga kamu bertjerai karenanja.
Begitulah Allah berwasiat kepadamu, mudah-mudahan kamu
termasuk golongan manusia jang me,melihara diri.
Katakanlah olehmu ja Muhammad! sesungguhnja aku telah ditundjukkan Tuhanku djalan jang lurus lempang, jaitu Agama
ja1g leguh-tegap, agama Nabi Ibrahim jang Maha ,Sutji dan
bukanlah ia termasuk golongan kaum musjrikin
Katakan olehmu ja Muhammad: sesungguhnja sembahjangku,
{a_dat-pembaktianku, hidup dan matiku, aku serahkan keplda
Tuhan alam semesta."
Aj-at jang kita bawakan diatas menundjukkan
-rempang,djalan dan tudjgan kepada umat.Islam. Djalan jang lurus
tudjuan jang
tulus dan harapan jang sutji; menudju keridlaan-Ilahi.
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Ia memberikan dasar hidup, sandaran hidup kepada umat Islam.
Islam sebagai dasar dan sandaran hidup, tidak membenarkan
kepada umat Islam berdjuang dan memakai dasar jang berlainan
sifatnja, djalan dan tudjuannja daripada kehendak mentjapai keridlaan Allah semata-mata.
Kita bawakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surat
Al An'am ajat 762 itu, jang sekurang-kurangnja lima kali seharisemalam diutjapkan lafaznja, diinsafkan artinja oleh tiap-tiap orang
Islam jang rukuk dan sudjud kepada Ilahi. Ia memperingatkan kepada dirinja masing-masing, supaja menudjukan niat dan amal perbuatannja kepada satu tudjuan jang lebih luhur dan sutji, tinggi
mengatas dari apa jang dapat dipikirkan dan dibajang-bajangkan
diatas dunia ini, ialah keridlaan Tuhan, Rabbil 'Alamin. satu tudjuan hidup jang diberikan dan ditundjukkan oleh Allah Subhanahu
wa Ta'ala bagi seluruh umat Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam.
Wala tattabi'ussubula fatafanaqa bikum!
Al Qur'an AI Karim menundjukkan djalan dan tudjuan jang
ditempuh dan ditjapai.
Al Qur'an Al Karim melarang Umat Islam menempuh djalan
iang lain dari itu, djalan dan tudjuan jang akan mendatangkan perpetjahan dan pertjerai-beraian semata-mata.
Ada perintah dan ada larangan.
Perintah jang wadjib ditaati, larangan jang wadjib disingkiri.
Perintah jang wadjib diimani dan larangan jang wadjib dikufuri.
Itula} qiblat dalam kehidupan perseorangan dan kehidupan masjarakat bersama. Berbelok dari tudjuan dan kiblat itu, artinja melepaskan diri dari pimpinan Altah mentjari pimpinan selain daripada Allah.
Lepas dari pimpinan Allah artinja menjerahkan diri dipimpin oleh
Thagut, djalan sesat dan menjesatkan.
Sju'ub dan Qabail.
Al Qur'an Al Karim mengakui sendiri, bahwa umat manusia didjadikan berdjenis-djenis bangsa dan bahasa. A1lah subhanahu wa Ta
'ala mentjiptakan umat manusia ber-sju'ub dan ber-qabail, bersukusuku bangsa dan berbeda bahasa dan budajanja, berlainan adat dan
lembaganja, berbagai djenis dan tampannja. Masjarakat manusia terbentuk dari kesatuan-kesatuan ketjil, ia duduk didalamnja sebagai
anggota jang hidup. Berumah.tangga dan berhalaman, berdjiran bertetangga, berkampung dan berdesa, berdaerah berwilajah, berbangsa
bernegara. Tjiptaan jang berlainan dan berbeda itu ada tudjuan dan
sengadja jang lebih djauh dan lebih tinggi. Bangsa Indonesia jang
besar ini terdjadi dari bermatjam-matjam suku bangsa. Ada suku
bangsa Sunda, Djawa, Bugis, Batak, Minangkabau, Menado dan sebagainja.

Islam bukan sadja mengakui adanja kebangsaan Indonesia, bahkan mengakui adanja suku-suku bangsa. Islam tidak melarang adanja
perkumpulan suku-suku bangsa itu. Perkumpulan sosial Djawa, perkumpulan tolong-menolong Batak, perkumpulan sepakbola Sulawesi,
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perk-umpula_n- kesenian Minangkabau, perkumpulan gotong-rojong
Sunda dan lain-lainnja.
Is1am mengakui adanja rasa kedaerahan sebagaimana djuga ia

mengakui adania rasa kebafgsaan. Tapi semua itu- harus aitudluan
lita'arafu; kenal-mengenal, hargg-melsharga! tumpang-menumpang,
bantu-membantu. Bukan untuk -djatuh-menijatuhkin, iit ut-meri:itfrt
-ber*.da_n fantjur-mengha,nfiurkan. Bukan untui berbangga oi"
g4 gitl tapi untuk hidup bersama, hidup berdjama,I[ dan bermu'amalah. selama semangat bergolongan dai berbingsa itu tetap bersih
daripada sifat ta'assgb., pokgk peiqederaan dan -persengketian satu
bangsa-dengan.i?ng lainl sehmi semangat itu didjadikai,.irt" d"o
,,pgr{akas" untuk mentjapai tudjuan jatis dibenarlian dan ititt"trtt"tt
oleh Islam.
- Tidak didj-adikan niat dan motif jr{tg meldorong untuk bekerdja
dan beramal, tidak djuga didjadikan iudjiran j*g aclit tooersieflinij
tempat meng,arahkan segenap harapan dan tjita_fjita
- ,,orang. luar" dqpr.t berlreta, bahwa itu hanji pertimbangan-pertimbangan jang bersifat teoritis atau kosong; dall'am^alam piifiiet frasilnja sama sadja. Bagr kaum Muslimin hal iiri bukan nersitaf teoritis
atau-kosong,-akan te,tapi bersifat prinsipiil, jang mengenai kaidah dan
pandalgaq hidgp (levensbeschouwing) umaf Ish; senoiri. gigi
kaum Muslimin jang mendjadi ukuran penentuan besar tetiitnia traiga _dan nilai suatu amal, ialah niat dan tudjuan jang me"&orong
berbuat amal itu.
Islam memerintahkan dan menggemakan Kaum Muslimin supaja be_ramal baik plda sesaq3 manusia, bersedekah kepada orang
;*s
membutuhkan. Akan..tetapi _undang-undang Islam inemperbe?it<ai
dengan tegas dua matjam sedekah:
1. sedekah_ialg diberikan ,,I,ibtiga-i Mardlatillah,' jakni sematalmata lantaran sedekah itu satu amalan jang biik diperin.
tah oleh Allah subhanahu wa Ta'ara. Amalin ir"g terbit dari
niat dan tudjuan jang begitu, dihargai oleh Ailatisubhanahu
wa Ta'ala,- didjandjikan gandjaran ,berlipat ganda, iibarat satu kebun J_ang amat subur iang kalau difuruni hucijan sedikit
sadja, berlipat-gandalah hasil iang diketuarkannja (Al Baqarah,

2.

ajat 265).

sedekah j?ng_ dikeluarkan dengan niat dan tudjuan jang lain
darip.ada.itu, lantaran hendak mendapat pudjian dan pudlaan,
supaja diperkatalan orang jang telali ditreririja itu, sdpaji oapa! mgmpengarulri orang jang mendapat peitolonganir;a; suqaja dia inerasa berutang budi karena sudah ditolong.- Maka
qengan tegas puli diterangkan bahwa kedua matjam inl (mann
dan adza) membatalkan amal itu sendiri, wdlupun berapa
besarnja amal dan pertolongan jang telalr diberitan.
Amal.jang-diberikan untuk bermegah diri, mengharap sandjungan manusia, tidak akan mendapat gandjaran dari Atlah-subhanahll
wa Ta 'ala.
usaha untuk mempertinggi ketjerdasan bangsa, usaha untuk
Inempgrlilrggi kemakmuran bangsa dan negara, dalam pandangan Islam adalah utama dan baik. Asal sadja amal itu tidak ditudjukan buat
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bangsa sendiri semata-mata; menutup pintu bagi orang lain jang berbeda bangsa.
Niat dan amal adalah satu kesatuan jang tidak boleh dipisah-pi'
sahkan. Niat merupakan roch dan amal berupa djasad.
,,Tidak teranggap suatu amal, melainkan dengan niat. Dan sese'
orang tidak akan memperoleh sesuatu ketjuali apa iang telah diniat'
kannja". (Al Hadits Shahih, Al Buehari dan Muslim).
Niat, djalan dan tudjuan adalah Trilogi dalam kehidupan orang
Islam. Apa jang kita kemukakan diatas adalah sebagai misal belaka.
Bukan tiap-tiap perkumpulan jang memakai nama bangsa atau sukubangsa itu terlarang dan tertjela, sebagaimana bukan semua perkumpulan jang memakai perkataan ,,Islam" atau ,,Muslim" pada namanja sudah dibenarkan oleh Islam.
Perasaan bergolongan, berbangsa atau bersuku-bangsa, ber-sju'ub
dan ber-qabail, adalah satu tabiat jang didjadikan oleh Allah subhanahu wa Ta 'ala, jang tidak bisa dipungkiri atau diingkari adanja.
Perasaan itu melekat bersama lahirnja bangsa atau suku bangsa.
Islam membolehkan perasaan itu didjadikan alat atau perkakas untuk

mengumpulkan dan mengikat serta menjusun tenaga golongan itu
dengan mengakui dan menghormati kepentingan dan hak-hak golongan
lain.
Akan tetapi jang disingkirkan ialah perasaan ta'assub kebangsaan, rasialisme jang menutup hak dan keadilan serta prikemanusiaan.
Perasaan kebangsaan dan nasionalisme jang dibenarkan dalam Islam
ialah jang tidak mengurangi akan ikatan setjita-tjita dan seideologi,
hidup dan seagama.
sepandangan
- Nasionalisme
jang tidak hendak merombak dan memutuskan
ikatan rochani jang melampaui batas-batas sju'ub dan qabail jang sempit dan tjiut, melampaui batas bangsa, bahasa dan warna kulit, batas
mana seringkali tidak terang pula, dimana udjung pangkalnja.
Tegasnja tidak diridlai dan dihalalkan oleh Agama Islam, apabila
semangat kesju'uban dan kebangsaan itu didjadikan kendali penentuan (cretaria) j'ang menentukan hak dan bathil.
Barang jan-g frak dianggap bathil bilamana disangka melambatkan kedjajaan kebangsaan, sedangkan jang bathil dianggap hak, djika
dapat menguntungkan bangsa sendiri. Apabila semua jang terbit dari
golongan sendiri (bangsa-sendiri) dibela dan dipertahankan, walaupun bathil sekalipun: ,,Right or wrong my eountry".
Islam tidak membenarkan paham kebangsaan dan nasionalisme
itu dipakai alasan dan hudjdjah hukum kaidah keagamaan, hukum
dan kaidah jang mengenai orang seorang atau masjarakat bersama.
Paham kebangsaan atau nasionalisme jang seolah-olah sudah dianggap agama baru, didjadikan dasar hukum; didjadikan pandangan dan
kejakinan hidup menolak dan menentang Hukumah Islamijah.
Islam tidak membenarkan aliran atau paham kebangsaan kalau
sudah dipakai memerangi Hukum Allah dengan alasan atau motif de'
mi memelihara persatuan kebangsaan. Kalau sudah demikian, bukan
lagi'nasionalisme itu didjadikan alat atau perkakas, tapi sudah didjadikan dasar dan tudjuan: Jang demikian itu tidak diridlai oleh Islam.
Pendirian dan kejakinan itu tidak merusakkan dan tidak pernah
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m€rugikan salah satu kaum dan bangsa, malah sebaliknja; membangkitkan semua kekuatan dalam golongan dan bangsa-bangsa, mempertinggi deradjat bangsa.bangsa itu, dan memperlindungi bangsa-bangsa itu daripada kekuatan jang merusak, jang mungkin timbul dari
kalangan bangsa sendiri. Pendirian jang begitu tidak akan diingkari
oleh mereka jang berakal sehat dan waras.
Sekarang, apabila seseorang mengemukakan pendirian Islam terhadap kebangsaan dan nasionalisme dalam perdjuangan politik, apabila kita menjatakan kejakinan dalam hubungan memperdjuangkan
tjita dan ideologi di Indonesia, dan mengadjak umat Muslimin mendasarkan perdjuangannja itu kepada fslam, maka seringkali kita mendengar tuduhan bahwa kita memetjah persatuan nasional, bahkan
ada jang menuduh umat Islam tidak 'me'ntjintai tanah air dan bangsa.
Tuduhan-tuduhan itu telah puluhan tahun kita dengar. Tuduhan
serta fitnahan seperti itu selalu kita dengar dari Abu Lahab dan Abu
Djahal Indonesial sering pula kita dengar dari Abdullah bin Ubay In'
donesia. Memang dari pribadi-pribadi Qarun, Fir'aun dan Namrud,
kita tak dapat mengharapkan suara lain, selain dari fitnah-fitnah busuk dan palsu itu.
Umat Islam Indonesia telah masuk perangkap adjaran Barat iang
hendak memisahkan agama dari politik. Dalam sebuah negara iang
sudah merdeka dan berdaulat dimana didjamin kemerdekaan beragama, disaat kaum Muslimin hendak menegakkan Hukumah Islamijah
didalamnja, kita dituduh dan ditjertja memetjah-belah persatuan kebangsaan' dan menjatahi hukum Negara. Sikap iang demikian itu
terhadap umat Muslimin, pada hakekatnja adalah membeslah Qur'an
sendiri.

dan

Patriotisme.
Apakah betul umat Islam Indonesia tidak mentjintai tanah air
bangsa?

Apakah betul umat Islam Indonesia tidak memiliki

patriotisme?
Telah mendjadi tabi'at dan pembawaan manusia lahir kedunia,
mentjintai negeri kampung tempat darahnja tertumpah walaupun tanah air tempat dia lahir tjantik atau tidak. Sudah mendjadi tabi'at
dan pembawaan hidup manusia pula mentjintai kaum sebangsa jang

sama-sama dilahirkan ditempat tumpah darah iang satu.
Sebagai manusia biasa umat Islam Indonesia tidak berbeda dengan penduduk Indonesia jang lain jang tidak beragama Islam, dalam
mentjintai tanah air dan Bangsa Indonesia.

Siapakah jang tidak akan merasakan tjinta, dan merasakan nikmat dan njaman bila melihat ketjantikan, kemolekan dan keindahan
tanah airnja sebagai Indonesia iang subur dan kaja-raja ini, iang
pernah
dilagukan dengan kata-kata pilihan sebagai:
-

,,Sebutir mutiara dalam rangkaian mutu-manikan iang melilit
berdjalin-djalin dikeliling Chatulistiwa". oleh pudjangga Multatuli
jang
bukan orang Indonesia.
Siapakah jang tidak tjinta dan djatuh rahim sosialnja, melihat
orang sekampung, senegeri dan sebangsa seperti di Indonesia ini, jang
berada dalam serba kemiskinan ini; kekurangan baik tentang milik
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maupun tentang rochani. Djangankan putera Indonesia sendiri, seqlang !*gf" asing seperti Helfrich djaman dahulu pernah berseru
{iatas kapal jang hendak rnembawanja kembali kenegerinja sendiri,
{e_qS1n empat patah kata jang dalam artinja: ,,Rijk land arm volk!,'
(,,Watrai negeri jang kaja-raj-a, jang penduduknja hidup rnelarat")
perkataan mana menundjukkan hati-dan perasaan terharu.
Begitu orang lain, apalagi kita sendiri! Menghargai kebagusan
,dan ketjantikan
tanah air sendiri, menjantuni dan menjajangi kaum
sebangsa dan setanah air sendiri, adalah merupakan kehidupan m&
nusia. Islam tidak melarangnja, kemanusiaan tidak mentjegahnja.
Umat Islam Indonesia sendiripun tidak melarangnja.
Bahkan Islam peggerahkan pemeluknja berdjihad dan berdjuang
melepaskan diri dq"i kungkungan pendjadjahan asing, melepaskan
dan memperbaiki silemah dan simiskin jang hidup melarat dan tertindas.

Perdjuangan patriotik Indonesia mengusir dan memerangi pen_
djadjahan atau kolonialisme, baik sebelum atau sesudah proklamasi
kemerdekaan Indonesia tanggal L7 Agustus tahun L945, sebagian besar telah menelan dan memakan pengorbanan dari kaurn Muslimin
Indonesia sendiri
Historia perdjuangan kemerdekaan Indonesia tidaklah dimulai
pada t_anggal 20 Mei tahun 1908 jang selalu diperingati orang itu. Djauh sebelum fadjar tanggal 20 Mei tahun 1g0g menjingsing, djauh
sebelum nenek-mojang Dr wahidin sudiro Husodo ,,pem6angun Budi
utomo" lahir kedunia, putera-patriot dan pahlawan Islam jang gagah
berani telah menundjukan darah patriotismenja ,melawan pendlan;an.
Sultan Babullah di Ternate, Sultan Hasanuddin di Ma[asar. MauIana Malik Ibrahim di Djawa Timur, Trunodjojo di Madura, Diponegoro daa sulta! Agung di Djawa Tengah, Sjarif Hidajatullah dan Mau.
lana Hasanuddin di Djawa Barat, Imam Bondjol di Minangkabau,
Teuku Tjhik Ditiro di Atjeh dan jang lain-lain, semua itu-adalah
pahlawan-pallawan rslam, putra-patriot Muslimin. Pada djaman me1eka, or?ng belum mengenal istilah nasionalisme dalam fuengertian
da-n s_eqboigq sepqrti sekarang. Dasar dan tudjuan perdjuangan mereka bukanlah nasionalisme ataupun isme jang lain.J$_g
-mSt_lggerakkan mer,eka bukanlah aspirasi nasionalisme, tetapi
adalah Islam semata-mata, adjaran jang sangat bertentangan dengin
kolonialisme, bertentangan d,engan pendjadjahan.
saudara Ketua, sedjak tadi saja kemukakan, saja tekankan dalam pidato saja, mereka berdjuang bukan karena tanah dan air, bukan karena lembah atau sungai, bukan karena danau atau serasah
lerdjun. Bukan kare,na pulau atau pantai. Bukan karena memudjibakti ketjantikan dan keindahan tanah air, kemolekan Ibu Pertiwi.
Tetapi karena berbakti kepada Allah Surbhanahu wa Ta'ala, membela dan memelihara serta mempertahankan amanat Allah: tanah air
tertjinta. Kalau saja menggugat dan membangkit kembali sedjarah
lama itu, sama sekali bukan hendak membanggakan diri dan golongan
sendiri, bermegah diri dengan ,,harta wari'san" nenek mojang kaum
Muslimin djaman dahulu. Saja hanjalah sekedar menundjukkan rasa
tjinta tanah-airnja dan tjinta bangsa itu ditangan kaum Muslimin.
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Dasar perdjuangan mereka adalah Tauhid, berbakti kepada Allah
Subhanahu wa Ta uala, memenuhi amanah dan risalah, hasilnja dan
natidjahnja, untuk bangsa dan tanah air, bukan untuk bangsa lain

atau tanah air jang lain.

Djaminan Kemerdekaan beragama.
Orang banjak bertanja; ,,djikalau Republik Indonesia berdasar
Islam, bagaimana nasib dan kedudukan agama-agama lain dalam negara jang berdasar Islam itu?".
Saudara Ketua, oleh karena teman-teman sefraksi dan seideologi saja telah banjak menjinggung persoalan ini, dan karena soal ini
termasuk kedralam bidang Hak-hak Asasi manusia jang akan mendjadi atjara pembahasan nanti, saja tidak akan banjak mengemukakan hal djaminan kemerdekaan beragama itu dalam pidato saja.
Adjaran Islam tjukup mendjadi djaminan dan memberikan kepastian, bahwa kaum Muslimin wadjib mendjamin kemerdekaan beragama
bagi setiap agama.
Dalam pidato ini saja lampirkan Naskah Perdjandjian Persahabatan antara kaum Muslimin dengan golongan agama lain didiaman
Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam, dengan harapan, kiranja lam'
piran
itu Saudara masukkan dalam naskah pidato sqja.
- Kepada
umat Kristen di Indonesia, baik Ifutholiek atau Protestan,
kami kaum Muslimin menjampaikan seru:ul tulus, agar kita beker'
dja-sama membina kemanusiaan didunia dan di Ind-onesia, seperti pernah diteladankan oleh sedjarah jang baik dari kedua agama ini.
Krisis-semesta jang menimpa hidup dan kehidupan kemanusiaan
didunia sekarang, kegontjangan hidup kerochanian karena pukulan
filsafat materialiime dan atheisme, iang djuga langsung mengantjam
kehidupan manusia Indonesia, menuntut lepada kita (Muslimin dan
Kristen), menghadaplnja bersama-sama. Kita mempunjai tugas sgtii
dan kewadjiban agung, sesuai dengan funksi kita kaum Agama,-untuk
memeliharl dan menAjaga kemanusiaan di Indonesia agar tidak te'
rus-menerus ditakuti oieh antjaman filsafat materialisme dan atheisme, filsafat sesat dan menjeshtkan itu.
Saudara Ketua, ingin saja menjampaikan kepada Saudara-saudara Kristen di Indonesia, hanib dalam Negara Republik Indonesia i?t g
berdasar Islamlah, terdjaminnja keragaman hidup beragama diantara kita. Hanja dalanr Negara Republik Indonesia iq"g berdasar Islamlah, kita dapat menjusun baliu mewudjudkan front umat berTuhan'dan beralama, rnenentang dan melawan aliran anti Tuhan
dan anti agama. Hanja dalarn Negara Republik l,ndonesia jang ber'
dasar Islamlah, kita dapat memenuhi fungsi kita kaum Agama.
Sedjaiah iang pandiang telah mendjalin _nasib kita bersama, dan
nasib kemanudiaan inasa datang bergantung kepada kemampuan dan
kerelaan kedua kaum Agama ini untuk mendjawab tantangan djaman kita,' membukakan kemungkinan dan harapan gemilang bagi
anale tjutju kita.
Saudara Ketua, ingin saja menjampaikan kepada uqa{ Kristen
Indonesia, bahwa tugaslersarna ini masa-masa j?ng lkan datang-ada'
tah berat.'Kalau kita rnembuat analisa mengenai djalan dan perkem353
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bangan kehidupan manusia Indonesia, terutama disaat terachir ini,
hanjalah merupakan lintasan bajangan gelap, berisi ketjemasan, kesangsian dan kemasjgulan semata.
Segenap kehidupan dan kemanusiaan Indonesia kini berada dalam
lembah krisis-ketegangan, tidak mempunjai keseimbangan.
Garis hidup turun meluntjur, kodrat masjarakat bergerak menudju kehantjuran semesta. Seolaholah tiada pertahanan dan dajabendungan. jang berkuasa mengadakan pembelaan.
Dimuka tampak djalan bersimpang dua; bersimpang kekiri dan kekanan. Simpang pertama adalah djalan kemusnahan, gerbang kematian
penuh kegelapan,, tanda berachirnja tenaga-rochani manusia menemukan kebenaran, kehilangan pegangan dan pedoman.
Simpang kedua adalah djalan ,kesutjian dan kebenaran, tegak
dengan segala kejakinan, kedjudjuran dan kepastian.
Diudjung ufuk memantjar sebutir sinar mendjandjikan harapankemenangan, menjalakan kemungkinan bagi setiap orang jang masih
merelakan dan memesrakan dirinja sebagai pembela dan penegak
kebenaran diatas b'umi.
^q Saudara Ketua, ditengah-tengah persimpangan djalan itu, masjarakat dihempaskan oleh kodrat pergolakan, tabrakan kekuatan
melawan kekuatan. Tubuh masjarakat remuk serta redam tatkala gelombang masjarakat itu menghempaskan dirinja ditepi pantai, kellidaja-tjipta dan _tenaga bergumul. utjapan kehidupan djaman
lqlg"lhanjalah
penuh dengan kesangsian, tieftaat pastiin. Gdrakan
Eita
da-n ,,kem_a{juan" hanjalah tambah mendekatkan umat manusia teng.
gelam kedalam lembah ngeri menakutkan.
Kemerdekaan rndonesia jalrg kita proklamasikan pada tanggal
17 Agustus tahun t945, kemerdekaan jang telah kita tebus den"gin
9a1ah, daging dan tulang belulang, hanjalah dirasakan oleh murba
Indonesia sebagai antjama-n" kelatrraran- dan papa sengsara, teror,
pem-bunuhan dan pemirsnahan kerianusiaan.

lam kehidtlpan. Putus tali tempat bergantung, runluh rumi tempat
pgpidjat. t<gsglqan dgmi kegelapan tetah meliputi segenap tapangan
hidup _kita_. Rqkj.at djelata merasakan dalam dirinja kehiiangin -ke
mudi dan kendali, meras_ak4 ,,vacum" pimpinan din bimbingin bagi
dirinja, pimpinan daq birnbingan rochani jang dapat diharalkannjl

mendjadi tumpangan kepertjajaan.
Gelombang merah-meriah setiap saat dirasakannja sebagai antjaman
T1ut, ig."g hendak menelan dan menerkam tenaga hidup dan iman
dalam dirinja.

diadjarkan oleh

pegal,a, agama, lnengflilxpg dibalili awan, tertirtuf
oleh- mendung gelap_datl tqba-I, akibat keserakahan dan keangkara-

murkaan manusia. Dunia bahagia seolaholah dirasakan haiiatah
fantasi dan chajal, impian indah jang mernpermainkan Bani Aham.
Perdjalanan umat manusia seolah-olah terlepas dari bimbingan dan
pengaw_asan- Agama dan adab. Seakan-akan hirap dan lenjaplah harapan dan kemungkinan. Hilang pegangan dan 6rdcrnan, -terapung354

hanjut diatas permukaan air ditengah laut luas tidak berbatas, jang
nasibnja ditetapkan oleh kekuasaan taufan dan badai semata.
Dalam keadaan jang de'mikian itu saudara Ketua, dapatkah kita
pertanggung-djawabkan, djikalau kita membiarkan umat -kita untuk
nentjari sendiri kemahiran berenang, menerrtukan nasibnja sendiri,
nenjelamatkan diri ditengatr gelombang dan badai laut, menguasai
pergerakan air jang deras dan keras itu?
Demikian itulah lukisan kehidupan masjarakat kita, hidup da.
lam negara berdaulat dan merdeka, 12 tahun lamanja.
Gambaran rata serta umum jang dikemukakan dia,tas, bukan
dilukiskan sebagai wudjud-pernjataan hati jang rusuh serta risau
(pesimisme), bukan suatu manifestasi putus asa, tetapi adalah suatu
l'ndjauan berlandaskan kesadaran, penelitian jang tumnun dari kekuatan dan kodr.at jang memiliki kepastian meinaiaang masa depan,
keindahan pagi jang pasli datangnja itu. Perdjuangan dan kehidupan
depan,, harus berlandaskan kesadaran atas kenjataan hidlup,,
-mas-a
berdasarkan kepada faktor dan fakta jang benar, djangkauan dan
penelitian jang djudjur atas djalan dan perkembangan kladaan itu.
Duabelas tahun merdeka penuh dengan penindasan dan perkosaan,
merosotnja nilai-nitai budi dan kemanusiaan, bedjadnja moral, achbudi-pekerti. Duabelas tahun merdeka hanjalah penuh dengan
l"!
-09"
kehidupan hukum rimbaraja
semata.

Kehidupan masjarakat terkurung tunduk oleh hukum rimba jang
hanja mengenal sebuah Adigum: ,,Apa jang dapat kurampas, itulah
hakku".
Tiada lagi norma jang memisahkan halal dengan haram.
Tiada lagi ukuran jang membedakan hak dengan bathil.
Saudara Ketua, hadjat diatas kuburan Semaki, meminta do,a
dan pangestu kepada arwah jang sudah pergi, adalah tafsir jang djelas betapa krisisnja manusia Indonesia sekarang. saja singkipkln
tingkap kerusakan masjarakat Indonesia dengan bahasa jang terang,
kalimat jang njata serta biasa.
Krisis dan kerusakan total itu hanjalah dapat diatasi dengan
tenaga Agama. Tenaga Agama adalah aktif dan positif melakukan
amar ma'ruf dan nahi munkar.
Pantja Sila Saudara Ketua, tidak mempunjai konsep untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. fidak mempunjai daja
dan tenaga, tidak mempunjai dinamik jang memberikan harapan dan
kemungkinan untuk tegaknja keutamaan dalarn masjarakat manusia.
saja minta kepada umat Kriste'n Indonesia suka merenungkan halhal jang saja kemukakan diatas. saja mengadjak dan menjeru kepada
seluruh umat Kristen di Indonesia chususnja dan diseluruh dunia
umumnja, supaja menerima uluran tangan kami ini dengan rela dan
mesra.

Politici Islam Abdurrahman Azzam dengan- kata-kata menarik

menulis dalam bukunja ,,Risalah Chalidah," memperingatkan kepada
umat Muslimin dan umat Kristen akan fungsi-kedudukan dan tugas
mereka dalam pergolakan dunia sekarang, katanja:

,,Penduduk Benua Timur jang tendiri dari pemeluk Islam dan
Kristen, dua pemeluk Agama-jang senantiaia menggantungkan
harapan kepada rahmat dan kemurahan Allah, jang senantiasa
haus dan dahaga kepada Taufiq dan Hidajah dahpadaN;a, apakah akan ada= harapan bagi irereka un[uk nangt<it liemfiti,
menghidupkan pusaka mereka jang murni, menjebarkan dan
mengembangkari adjalan jang terkandung ditlalam pusaka sutji
itu keseluruh dunia,supaja segenap umat manusia jang menduduki bumi ini sadar dan insaf akan pentingnja persludaraan,
berdasarkan kepada prikemanusiaan dan supaja'tumbuh dan
timbul hasrat merersa'-- untuk sama bekerdja melaksanakan perdamaian jang sebenarnja telah lama dirindu-idamkan itu.
' Saudara Ketua, djikalau kami mengemukakan Islam sebagai
Dasar Negara, samasekali tidak ada terlintas dalam perasaan dan
pikiran kami, bahwa'dalam negara jang berdasar Islam itu, adanja
diskriminasi antara satu agama dengan lain agama, seperti jang dituduhkan oleh pembitjara-pembitjara dari pihak Kristen dalam babak pertama.
Saudara-saudara golongan Kristen barangkali jang akan lebih
tahu, bahwa kami kaum Muslimin di Indonesia, 350 tahun lamanja
merasakan atau mendjadi korban politik diskriminasi itu.
,Saudara, ,Ketua, kalau kami membongkar kembali atau mengemukakan lagi, betapa luka dan parahnja kehidupan rochani dan ke
lantjaran hidup Islam, pada djaman kolonial imperialisme Belanda,
,dimana politik diskriminasi kaum pendjadjah ment.fengkeramkan kukunja dengan tjara jang sekedjam-kedjamnja, tidaklah akan herlebihlebihan kiranja, Saudara Ketua, djikalau kami njatakan disini, bahwa
tuduhan jang dilemparkan,kepada kami, bahwa kami mengemukakan
dasar Islam sebagai ideologi negara adalah berisi diskriminasi, tuduhan jang demikian itu, hanjalah berarti mengembalikan ingatan dan
perasaan kami kedjaman pendjadjahan Belanda, 350 tahun lamanja.
Politik konolial imperialisme Belanda di Indonesia sebagai telah saja' njatakan dalani pidato saja dimuka, adalah ditudjukin ke
pada kehantjuran Islam dan pemusnahan potensi Islam di Indonesia.
Bukan sadja diskriminasi, Saudara Ketua, tapi politik kaum pendjadjah adalfi politik likwidasi, hendak melikrvid-asi Islam dari Indonesia.
Memang Saudara Ketua, perasaan dan luka parah jang diderita
oleh kaum Muslimin Indonesia akibat politik djahat kaum imperialis.
mungkin tidak dirasakan oleh sau'dara-saudara golongan Kristen,
karena niat dan, tudjuan kaum imperialis datang kesini hanjalah
hendak menuntuhkan Agama Islam, hendak melikwidasi Agama Islam

dari Indonesia.

Saudara Ketua, bagaimana sikap dan kebidjaksanaan Islam dan
dan kaum Muslimin terhadap agama lain, dengan pandjang lebar te
lah dikemukakan oleh Saudara Moh. Natsir dalam Pemandangan
Umum Babak Pertama.
Kami memperdjuangkan ideologi Islamijah dalam gedung Konstituante ini, kami mengadjak seluruh Bangsa Indonesia untuk he
luar dari djalan kegelapan, keluar dari lingkaran jang tidak berun
djung dan berpangkal, mengadjak bersama.sama kembali kepada
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djalan dan susunan hidup jang berkeseimbangan, kehidupan har.
moni menurut arti dan makna jang sebenarnja. Ideblogi dan 'aqidah
Islamijah adalah berisi filsafat keharmonian itu, menitik-beratkan
adjarannja untuk memeli.hara keseimbangan, kes€imbangan dalam
susunan dan djalan alam ini.
Keseimbangan antara bumi dan langit dalam susunan alam,
keseimbangan antara dunia dan achirat dalani adjaran Agama,
keseimbangan antara djasmani dan rochani dalam susunan fnsan,
keseimbangan antara upah dan kerdja dalam dunia usaha.
Itulah falsafah hidup kaum Muslimin, itulah pandangan hidup
umat Islam. Itulah ideologi Islam, landasannja satu, sumbernja tung-

gal: Qur'an dan Sunnah, La sjarqijjah, wala gharbijjah, tidak tjon'
dong ke Barat, tidak berat ke Timur. Islam tidak rnengenal antagonis6s antara Barat dan Timur, Islam ,berdiri ditengah-tengah, sesuai
dengan posisi dan fungsi kaum Muslimin: Ummatan wasathan, litakuumu Sjuhadaa-a ?alannaas, Wajakuunar Rasuulu ?alaikum Sjahiedaa-n.

Ideologi jang demikian sifat dan dasarnja, ideologi jang demikian filsafatnja Saudara Ketua, uratnja terhundjam dipetala bumi;
putjuknja mendjulang dialam tinggi: ashluhaa tsaabitun, wafar'uhaa
fissamaa-i., (Surat Ibrahim 24).
Anti Komunisme dan Atheisme.
Saudara Ketua, sampailah saja kepada tugas chusus jang dibebankan oleh Fraksi saja dalam Pemandangan Umum ini, ialah melajani ideologi komunisme dan aliran atheisme. Saja hendak melakukan
tugas ini sebaik-baiknja, dengan kata dan tjara saja sendiri.
Dengan kata dan tjara saja sendiri Saudara Ketua, karena Saudara Ketua barangkali telah mengetahui, jang berbitjara sekarang
ini, telah ditakdirkan oleh Tuhan Jang Kuasa mendjadi orang jang
berdiri dibarisan paling depan dalam perlawanan dan perdjuangatr
anti komunisme di Indonesia. Saja,merasa perlu memberi tahu kepada Saudara Ketua, bahwa niat jang mendorong saja tampil kedepan
dalam pidato ini, mengadakan tantangan dan perlawanan terhadap
adjaran dan ideologi komunisme, samasekali tidak karena rasa bentji
kepada Anggota dan pemimpin Partai Komunis Indonesia (P.K.I.),
baik jang ada dalam gedung ini rnaupun jang berada diluar.
Watak dan karakter djihad Islam Alhamdulillah telah mendidik
dan mengendalikan diri saja, untuk tidak menghadapi lawan ideologi
dengan dasar kebentjian atau rasa permusuhan. Adjaran hidup berMu'amalah dalam Agama, tidak membenarkan pemeluknja memakai
dasar kebentjian dan atau permusuhan antara manusia sesamanja.
Adjaran itu hendak saja pakai pula menghadapi pembahasan atau
katakanlah tantangan dan perlawanan total saja terhadap ideologi
komunisme dan atheisme itu.
Apalagi Saudara Ketua, tokoh-tokoh muda jang duduk dalam
Centraal Comite Partai Komunis Indonesia (C.C. P.K.I.) sekarang
ini, banjak terdiri dari kawan-kawan lama saja, baik didjaman kolonial Belanda dahulu, maupun didjaman fascis Djepang. Banjak
diantara mereka jang pernah bekerdja-sama dengan saja dalam gerakan illegal didjaman fascis Djepang berkuasa disini.
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Saudara Ketua, ideologi kornunisme telah memisahkan mereka dari
saja, dan adjaran Islamisme telah mentjeraikan saja dengan mereka.
Djikalau saja menangkaskan djihad total dalam pidato saja
menentang dan melawan ideologi komunisme dan atheisme itu, ada-lah rasa tjinta jang menguasai dan memenuhi: chazanah-qalbu saja
terhadap mereka jang kini tengah hanjut dalam kesesatan itu.
Saudara-saudara dari Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.,
saja minta mempertjajai utjapan-utjapan saja ini. Saudara Ketua,
apa sebab saja menjatakan dan memberi tahu hal itu kepada Saudara
Ketua? Sebabnja ialah, diwaktu jang achir-achir ini gerakan dan perdjuangan anti komunisme bergema dan berkumandang diseluruh
Nusantara kita. Mu'tamar Ulama se-Indonesia di Palembang jang menjatakan dan memfatwahan Kufur terhadap ideologi komunisme dan

athiesmi, telah ,membangkitkan golongan ,,penghasut perang" di
Indonesia, menuduh para Ulama jang ber-Mu'tamar di Palembang
itu telah memproklamasikan perang saudara kepada Anggota Partai
Komunis Indonesia (P.K.I.).
Dalam hubungan segala itu Saudara Ketua, tidak luput kaum penghasut perang itu rnelemparkan tuduhan dan fi,tnah kepada Mu'tamar
Ulama itu, mengatakan, bahwa partai sajalah jang mendjadi biangkeladi dan kambing hitam dari Mu'tamar Ulama itu. Malah Saudara
Ketua, Saudara Nungtj,ik A.R. mengatakan dalam pidatonja dimuka
Parlemen bulan jang lalu, bahwa Mu'tamar Ulama di Palembang itu
adalam Mu'tamarnja Isa Anshary dari Front anti Komunis.
Saudara Ketua, saja hendak melajani penghasut-penghasut perang itu dari atas mimbar ini, agar dunia luar beroleh pandangan
jang djernih dan bersih, suka dan r6la meletakkan dan menilai setiap
persoalan pada proporsi jang sebenarnja.
Saudara Ketua, Resolusi Mu'tamar Ulama se-Indonesia di Pa:
lembang jang memfatwakan Kufur terhadap adjaran dan ideologi
komunisme, bukan proklamasi perang saudara kepada Anggota Partai
Komunis Indonesia (P.K.I.), tetapi adalah proklamasi djihad total
terhadap ideologi dan aliran komunisme dan atheisme.
Froklamasi djihad-total itu, bukan berlandaskan kebentjian
permusuhan,
tapi bersendikan kepada kejakinan Agama, bersendan
dikan kepada falsafah kehidupan, i'tiqad ke-Tuhanan, tjita-tjita ke
agamaan dan ideologi kenegaraan.
fifua atom itu bukinlah titwa baru dan pendapat baru. Tapi telah
lama sebelumnja, fatwa jang demikian itu diketengahkan kepada
masjarakat dunia, oleh para Ulama dan organisasi-organisasi Islam,
Bukan sadja Ulama di Indonesia, tapi Ulama diluar negeripun berkejakinan seperti itu.
Resotusi Mu'tamar Ulama di Palembang itu, bukan sadja didu'
kung oleh para Ulama jang ber-Mu'tamar, bukan sadja didukuag
oleh- seluruh Umat Islam, tapi disetudjui dan disambut hangat oleh
Saudara-saudara kaum nosionalis jang kompetent, diterima dengan
gembira dan meriah oleh teman-teman dari golongan Kristen.
- Saudara Ketua, sebelum saja menjatakan hudjdjah dan alasan,
apa argumentasi jang dipakai dasar oleh para Ulama meng_Eufurkan komunisme itu, iiinkanlah saja terlebih dahulu Saudara Ketua,
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menjatakan penjesalan saja dan penjesalan seluruh umat Islam In.
donesia atas pidato Presiden Soekarno dalam pertemuan ulang tahun Sumpah Pemuda di Istana Negara pada tanggal 27 Oktober jang
lalu. Presiden Soekarno dengan nada dan gaja bahasanja jang terkenal itu menjatakan, djikalau ada golongan kaum Muslimin jang
tidak menjukai dan menentang komunisme, dipersilakan mereka
keluar meninggalkan Indonesia.
Saudara Ketua, agitasi dan demagogi Presiden Soekarno itu, di.
rasakan oleh umat Islam sebagai tantangan dan perlawanan dari
Presiden Soekarno terhadap Resolusi Mu'tamar Ulama di Palembang
ihr, dirasakan oleh Umat Islam sebagai ultimatum dan antjaman ter-tadap mereka. Pidato Presiden Soekarno itu telah menimbulkan heboh-kegontjangan dan reaksi jang spontan dari kaum Muslimin Indonesia.

Suatu pernjataan atau antjaman hendak mengeluarkan kaum
Uuslimin dari tanah airnja sendiri, amat berat risikonja bagi orang
jang mengu,tjapkannja karena adjaran Al Qur'anulkarim tegas memberikan pedoman kepada pemeluknja, apa sikap jang wadjib dilakukan oleh umat Islam, kalau ada orang dan atau golongan jang
mengusir mereka dari tanah airnja sendiri. Mengusir umat Islam dari
tanah tumpah darahnja, mengusir kaum Muslimin dari kampung dan
halamannja, tidaklah mudah Saudara Ketua, tentara dan armada
Presiden Soekarno tidak tjukup kuat untuk melakukan tugas itu.
Akan lebih enteng dan ringan terasanja, djikalau Presiden Soekarno mempersilakan umat Islam keluar dari Republik Indonesia;
sama entengnja dan ringannja serta mudahnja dengan utjapan, mengeluarkan Republik Indonesia dari masjarakat kaum Muslimin. Dengan
segala hormat dan chidmat saja hendak mengatakan kepada Presiden
Soekarno, berhitung-benarlah lebih dahulu!
Saja minta kepada Presiden Soekarno untuk berhitung, menimbang masak-masak, berpikir setjara tenang, merenungkan setjara
sungguh: apakah sudah sampai saatnja Presiden Soekarno benar.
benar mengambil djalan bersimpang dengan kaum Muslimin Indo.
nesia, bersimpang tidak akan bertemu lagi selama-Iamanja?
jang
Apakah Presiden Soeka.rno dengan utjapan-utjapannja
buat kesekian kalinja, bermaksud- un,tuk
biasanja beratjun itu,
mengandjurkan kepada -kaum Muslimin jang tersebar luas diseluruh
Indonesia ini untuk menentukan nasibnja sendiri, dengan tjaranja

sendiri?
Saudara Ketua, sebenarnja bagi umat Islam, sikap jang djelas
dan haluan jang tegas serta njata, telah tjukup diadjarkan bleh Islam sendiri, bagaimana mestinja sikap umat Islam terhadap orang dan
golongan jang hendak mengusir kaum Muslimin dari tanah airnja,
terhadap orang jang menolak dan memerangi hukum Islam supaja
djangan berlaku dalam masjarakat dan negara.
Penuh bertebaran ajat-ajat A1lah dalam Al Qurhn, jang memberikan adjaran dan didikan kepada kaum Muslimin, bagaimana mes.
tinja sikap tindakan dan kebidjaksanaan kaum Muslimin terhadap
orang jang demikian itu. Diantara ratusan ajat-ajat Al Qur'an mengenai itu, saja bertemu dalam Surat Al Mumtahinah ajat 9:

. ('

*' -r*;J' )

-rt;)ilt5.-r{*

Artinja:' ,,sesungguhnja Allah melarang mengangkat pemimpin (pe1$uasa) dari orang-{rang jang memeraRgi kamu, lantaran kejakinan agamamu dan mengusir kamu dari tanah airmu dhn
rmenolong mgngusir kamu. Barangsiapa jang mengangkat mereka

itu, maka adalah mereka orang-orang jang zhalim.,i

saudara Ketua, karena toleranii dan tisamuh para ulama dan
za?ama Islam Indonesia, rupanja adjaran dan perintah eur,an ini
tampaknja belum mau mereka melaksanakannja.
Djanganlah toleransi dan tasamuh umat Islam itu disalah-gunakan
terus-menerus. Pjpganlah umat Islam diforsir harus meiga.mbil
tindakan radikal dan integlll_ itu. Jang akan menerima ru;i dan
menanggulg risikonja, pasti bukan kaum Muslimin, tapi adalatiorang
jang memforsir itu sendiri.
Komunisme kufur.
Filosofi j,ang belum selesai (1).
,,Hantu Komunisq€", _demlkiaq istilah jang mereka pakai untuk
dirinja sendiri (Marx_ Engels:
Manifes partai K6munis), t'ini *eiriip
dan berkeliaran diseluruh dunia.
Istilah Komunisme tiada tjukup hanja dipandang sebagai perumusan duniawi se.1na!g-mata, sebagai perumusln dari,,persiudiraan
djahilijah modern". Komunisme senabai filosofi atau'ioe"logi jilg
hend3.5.- m.eryetlahkan persoalan kehidupan dan kemasjarakatinj tral
rus dilihat ilari segi pandangan hidup.- Ia tegak dan hidup deiigan
Marxisme.

Karl Marx (1818-1883) seorang Jahudi bangsa Djerman datang
kedunia membawa pandangan hidup (levensfilbsofi)- ialah filosofi

materialisme. Filosofi materialisme atau Marxisme adalah sedjalan
dengan adjaran Darwinisme jang mengadjarkan hukum evolusi dalam alam organik, jang menetapkan asal kedjadian manusia dari kera.
Hukum evolusi jang dipakai oleh Marx dalam sedjarah umat manusia, bergerak dan madju diatas dasar ,,historis materiatisme", sedjarah kebendaan.
Filosofi Marxisme ialah historis materialisme, suatu adjaran jang
mengatakan, bahwa seluruh gerakan dan kemadjuan, segala bbwe-giqg dgt ontwikkeling manusia ditentukan oletr tjaranja manusia
4dup dan- makan, ditentukan oleh perhubungan maddi-ekonomis (De
ekonomische verhoudingen). Materialisme histori jang mendiadi dasar. adjaran Karl Marx, jang mendjadi dasarnja Marxisme, "dengan
setjara mutlak mengukur segala susunan dan bentuk, kemadj[an
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dan peradaban manusia dengan nitai-nilai kebendaan. Marxisme menolak adanja unsur-unsur kedjiwaan, faktor rochaniah, djiwa dan semangat. Marxisme menolak adanja tenaga kepertjajaan dalam kehidupan manusia, meniadakan hidupnja dlamir-kesadaran bathin manusi-a.
Teori kemasjarakatan dari Marxisme dan Komunisme, setjara
mutlak didasarkan kepada kebendaan (materialisme).
,,Bukanlah kesadaran otak manusia jang menetapkan adanja manusia, akan tetapi sebaliknja, keadaan kenjataan masjarakat manusia jang menetapkan kesadaran otaknja". (Karl Marx: Kritik
Politik Ekonomi Pendahuluan. )
,,Dunia benda, dunia jang dapat kita alami dengan pantjaindera
kita, dimana kita djuga termasuk didalamnja, adalah satu-satu-

nja jang hakekat

Kesadaran ingatan kita dan pikiran kita, bagaimanapun djuga
rupa-rupanja tinggi dan rasa tak tertjapai dengan pantjaindera
kita adalah hasil akibat dari bagian badan kita jang-kasar, jaitu
otak. Benda bukanlah hasil akibat dari kesadaran ingatan (roehani), akan tetapi kesadaran ingatan (rochani) adalah hanja tju.
ma hasil akibat jang setinggi-tingginja dari benda".
(F. Engels: Ludwig Feuerbach hal 19).
Materialisme filosofi atau Marxisme pada hakekatnja adalah kejakinan ,,men-Tuhan-kan alam benda" (stofvergoding), mempunjai kepertjajaan bahwa segala sesuatu adalah asalnja dari benda, oleh benda dan kepada benda.
,,Uit de stof, door de stof, tot de stof zijn alle dingen',.
Dalam Al Qur'an Surat Al Djasijah ajat 24, kepertjajaan jang
demikian itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta 'ala:
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Artinja: ,,Mereka berkata, kami hanja hidup didunia jang lahir ini
sadja. Mati dan hidup kami tidaklah ada orang (kekuasaan) jang
rnembinasakannja,selain masa (peredaran sedjarah kebendaan).
Tentang itu tidaklah mereka mempunjai pengetah,uan, hanja
semata-mata menurut kekuatan sangka dan kira belaka".

Materialisme histori adalah pandangan hidup atau filosofi hidup
jang belum selesai, jang bertentangan samasekali dengan fithrah kemanusiaan dan aturan alam besar ini.
Al Afghany dalam bukunja ,,AI Islam wad Dahrij*
- _ -- DJ_rryaluddin
jah"
(Islam dan materialisme) mengatakan:
,,Oleh karena aturan dan susunan alam ini terdiri diatas hikmat
kebidjaksanaan, dan aturan alam kemanusian itu adalah sebagian dari aturan semesta, maka manusia dengan ilham fithrah,
kedjadiannja senantiasa memusuhi kaum materialisme itu, me361

lawannja seperti menentang binatang buas dan makanan iang
berbisa dan beratjun.
Usaha untuk menjelamatkan hidup kemanusiaan ialah mendialankan agama setjara kuat dan sungguh, memerangi paham materialisme dengan keras dan tangkas. Adalah pasti fithrah ke'
djadian umat manusia adalah sebagian dari Hikrnat Tuhan didalim seluruh alam, pertentangan dengan pahim materialisme.
dimana sadja lahir paham materialisme itu, pas-'
Oleh karenanja,
-perlawanan
dari manusia jang maqih mempgqjqt
ti mendapat
fithrah-insaniah. Pada hakekatnja paham materialisme itu adalah
musuh kemanusiaan, perlawanan umat manUsia akan terus menentang paham materialisme itu".
Demikiarilah, materialisme histori atau Marxisme-komunisme di'
tegakkan diatas pandangan hidup iang sesat itu, ditepi djurang api
kemanusiaan.
nja
- keruntuhan
jang belum selesai itu, kaum komunis seluruh
filosofi
Dengan
dunia memandang umaf manusia dan kehidupan ini dari lapa_ngan
Jang dangkal dari ringan, hendak membentuk dan menjusun dunia
menurut tjetakan akal dan kebendaan semata.
Atheisme, Anti Tuhan (2).
Materialisme histsri pada dasarnja menolak adanja Tuhan, wahju dan Nabi. Kepertjajaan kepada adanja Kekuasaan Gaib dianggap'
nja ketachjulan jang mengikat akal manusia. Paham tentang tak
adanja Tuhan (Atheisine) diterima oleh Marx dari Feuerbach guru
Marx jang utama. Feuerbach mengadjarkan, apa jang disebut Tuhan
dalam-adjaran Agama, hanjalah hasil perenungan fantasi dan chalali
semata-niata. Bukan Tuhan jang mentjiptakan manusia, tetapi manusia jang mentjiptakan Tuhan. Tuhan sebenarnja tak ada, bertentangan
dengan adjaran sedjarah kebendaan, bertentangan dengan filosofi
histori.
Satu-satunja Wudjud hanjalah Alam, dan umat manusia adalah
sebagaian dari alam itu. Umat manusia adalah pendjelmaan dari apa
jang dimakan dan diminumnja.
Penolakan dan penantangan akan adanja Tuhan Jang Maha Kuasa berakibat, mereka menolak pula adanja wahju dan Rasul.
Menurut Marxisme didunia tak ada kebenaran mutlak, segalanja
negatif atau salbi, tidak ada jang idjabi atau positif, relatif semuanja.
Tak ada kemutlakan dalam perintah dan larangan. Tak ada batas halal dan haram didalam hukum. Tak ada norlna baik dan buruk dalam
aturan dan undang-undang hidup. Hanjalah satu ukuran dan aturan
jang berlaku didalam alam dan manusia, ialah historis materialisme,
kemadjuan sedjarah berdasarkan kebendaan semata. Dengan tegas
Djamaluddin Al Afghany menulis dalam bukunja ,,Islam dan mate-

rialisme".

.... Orang jang tidak pertjaja

kepada Tuhan dan kekuasaMulhidien) berpendirian, bahwa tidak
ada Wudjud selain maddi dan materi, ialah wudjud iang dapqt
diperiksa-dengan alat pantjaindera. Tiada wudjud selain itu. Oleh
karena kaum itu hanja mempertjajai wudjud iang maddi dan

anNja (Materialisten
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:

materi, maka mereka dinamakan kaum Maddijjien atau materialisten. Kalau ditanjakan kepada mereka: Apakah sebabnja alam
jang wudjud ini berbeda-beda matjam bentuknja, daja dan chasiatnja, mereka mendjawab: begitulah tabi'atnja! Itulah sebabnja
mereka disebut kaum naturalisten (tabi'ijjien).
Guru kaum materialisten itu ialah tuan Darwin. Tuan Darwin
mengarang sebuah buku jang menjatakan bahwa manusia itu
asal-mulanja dari kera. Dari sedikit kesedikit menurut hukum
pergerakan evolusi, kera itu naik meningkat mendjadi orang
, hutan, dari orang hutan berubah mendjadi manusia iang rendah
dan biadab, dan terus-menerus mendjadi manusia seperti kita.
Menurut tuan Darwin njamuk bisa mendjadi gadjah, dan gadjah
bisa mendjadi njamuk kembali ........".
Maka teofi ,,manusia monjet" atau ,,monjet manusia" itulah iang
menjangkal adanja Tuhan, adanja Kekuasaan dan Kekuatan gaib,
adanja wadjibul wudjud jang diadjarkan Agama.
Adanja wad;ifut wudiud itulah jang ditentang dan didustakan oleh
Mamisme atau komunisme.
Saudara Ketua, filosofi ,,manusia monjet" atau ,,monjet manusia"
itulah jang hendak mengusir Tuhan dari dunia. Bukan s?di? 4endak
mengusir Hukum Tuhan, tetapi mengusir Tuhan samasekat, karena
katanja mengekang kemerdekaan pribadi insani, bertentan_gan dengan
mateiialisme histoii, seperti jang diadjarkan oleh Karl Marx itu.
Saudara Ketua, batjalah literatur komunis diseluruh dunia. Pen'
didikan komunis dititik-beratkan kepada penjangkglan akan adanja
Tuhan, karena menurut kejakinan mereka, pertjaja kepada -adalja
Tuhan-adalah buah ketachjulan hidup dan kedunguan manusia belaka.
Saudara Ketua, sebag-aimana Khrushchov dari Kremlin berulang'
ulang menjatakan bahwa kaum komunis adalah a!he11, sebagaimana
Chou En Lai dari Peking dalam konperensi Asia'Afrika di Bandung
menjatakan dengan tegas bahwa: kami kaum komunis adalah atheis
(We communist ire ath-eis, lihat ,,Indonesia Observer tanggal',1 April
tahun 1955 halaman 2), demikian pula Saudara D.N. Aidit Sekdjen
Central Commite Partai Komunis Indonesia (C.C. P.K.I.) dalam kam'
panje Pemilihan Umum di Jogjakarta tanggat 1p Oktober tahun 1957
itenban bahasa jang djelas telah memproklamasikan bahwa, Partai Ko'
munis Indonesia adalah partai atheis.
Partai Atheis Saudara Ketua, tidak lajak dan patut dimasuki
oleh kaum beragama, baik dia Kristen apalagi dia seorang Muslimin.

.

Anti Agama

(3).

Dalam bukunja ,,Kedjiwaan Komunisme dan kapitalisme dipadu
Indjil Kristus" Dr. J. Verkuyl menulis halaman l3/L4:
dengan
-,,Untuk
menjiasati komunisme lebih dalam perlu istimewa diperhatikan adjaran komunisme tentang keagamaan itu.
Marx pernah berkata jang pun dianut oleh kaum teori paham
komunisme begini: ,,Kritik tentang Agama siarat pertama dari
semua kritik". Menuru't Marx Agama jaitu bajangan chajali pikiran orang. Agama membelokkan perhatian kearah lain daripada
berdjuang bagi kehidupan sehari-hari, serta perdjuangan kearah

'

'
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perbaikan. masjarakat. Aga_ma dipergunakan kaum penguasa sebqsai gb{-penenteramkan kaum miskin dan kaum irini agama
pPagqi qlat-perlg.hibg _akan hari kiamat. Agama menurut lfrarx,
tak lain hanja tjandu bagi
rakjat.
eg"T"*tranja,obat-tidur jpng. rnenghambat perkembangan masjarakat. Pun paham Lenin begitu. D_ia j*g menjuruh disuratnJa perkataan Marx tadi diatas Geredi?.Ibgrq dep_an Krpmlin di-M6skow: ,;Agama jakni tSanau nagi
_r$jat']. Pun dr:r pula jrlg mempunjai kala-kati t<eolii ,,Tiap pi
kiran tentang Tuhan, bahkan hanja-bermain mata siojf oengin
itu sama dengan kerendahan jang, tak bisa dikatakan, lerbualan
penularan.jang re_ndah._Agama tak'lain sematjam tekahan djiwa
atas rakjat, menekan dalam pekerdjaan, kefedihan dan kbsu-

njian".
I*bih- ganas tagi -utjapannj-a: Agama tak lain sematjam djenewer
bagi djiwa jaqg dib.uat pada budak kapitalis, untuk meleirjapkan
nilai kemanusiaagnja dan penghidupan lajak bagi manusia iiu.
Kebentjian tiap _bentuk agama ini,- tidalr selam-anja diutjapkannja. K_adang-kadang siasat komunis mengandjurlian bek6rdjappa de-nqan orang_{rang, dengan
golongan-g6longan dan pir-Tuhan
tai-p_artai jang beribadat pada
din puta mendjatarfkan
qdjakan agamanja. Petundjuk.petundjuknja kemudian mengandjurkan qg?r perasaan-perasaan keagamaan tidak tersingg[rng
i?os djser-t_ai andjuran kebebasan beragama. Tiap perbuatai"dat
tjara.demikian hanja sebagai akal sadja. Tiap p6r!'erakan komunis dimanapun beralaskan paham Marx dan -Leninisme melawan
Agama itu".
Dalam Manifes Partai Komunis karangan Marx dan Engels tegas diutjapkan kata-kata sebagai berikut:
j_al-.inan

hanja menjatakan pengaruh daripada kekuasaan kemerdekaan bersaing didalam lapangan peng-etahuan.
O.Tqng ak_an mengatakan, ,,Tidtk dapaf di"qangL"l lagi bahwa
pikiran-pikiian lenJang Agama, moral, filsafat,- politili dan hukum telah berubah didalam perdjalanan kernadjuan sedjarah.
Tetapi agama, tnoral, filsafat, potifit dan hukum-itu senairtiasa
mengatasi perubahan ini.
Ketjuali itu, ada kebenaran-kebenaran jang abadi, seperti Kemerdekaan, Seadilan dan sebagainja jing- lazim untrit segala
keadaan masjarakat.
Tetapi komunisme menghapuskan kebenaran-kebenaran abadi
Itu, .i?, menghapuskan seeala agama dan moral, bukannja membentuk semuanja kembali atas dasar jang baru, oleh" karena
itu ia bertentangan dengan segala peirgalaman 'sedjarah jrng
lampau".
u-nda_ng_-undang Dasar union of socialist sovjet Republics (u.s.
S.R.) fasal 124 mengatakan:
,,Freedom of religious worship and freedom of anti religious
propagan{? ir.recognized all citizen", artinja: Kemerdekaariberagama didjamin dalam undang-undang Negara Komunis Rusia,
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tetapi sebaliknja propaganda anti agama djuga mendapat djaminan jang penuh.
Begitu dalam teori, bunji Undang-undang, Dasar, Ekan tetapi dalam praktek, propaganda anti agama bukan sadja didjamin bahkan
mendapat bantuan penuh dari pemerintah komunis.
Didalam bukunja ,,Kebelakang Tirai Besi melalui pintu belakang" tulisan U Kyau Min seorang ekonomoon Burma mentjeritakan
pengalamannja sewaktu dia rnengundjungi Moskow, diantara lain
menulis:
,,Sewaktu berangkat ke Rusia saja mengetahui bahwa komunisme itu tiada memperkenankan agama'agama. Tetapi saja berpendapat, bahwa atheisme di Rusia tidak dihalang-halangi pertumbuhannja sampai begitu djauh.
Saja perhaiikan sibagia-n Uesir dari anak-anak muda di Rusia
tidak pertjaja kepada Tuhan dan tidak hendak mengizinkan setiap agamapun.
Seorang djuru bitjara jang menemani kami, saja tanjakan bagaimana pendapatnja.
Ia meird;awib: ,Xami adalah komunis tuan ....;....... dan komunisme menganggap agama itu adalah musuhnja.
Kami, anak-anak mucl-a, mempuniai dialan sendiri didalam penghidupan kami dan adalah berlawanan dengan agqma. OIeh karena itu bagaimanakah kami dapat mempertjajainja?"
Kepada seorang anak muda Rusia iang lain, jang_menemani kami
fefabrit<-labrilr dan tempat hiburan, saja tanjakan pula bagaimana pula pendapatnja tentang agama. Ia berkata: tidak seorang'
pun anak muda di Rusia jang pertjaja kepada_agama.- Agama
aAahn sisa-sisa dari. djaman feodal. Revolusi Bolsjewik telah
membebaskan Rusia dari pengaruh-pengaruh agama".
Kepada beberapa orang buruh djuga,saja tanjakan pendapatnja-. Djawab mereka: ,;Kami tidak pertjaja kepada Tuhan oleh
karena rnenurut teOri komunis agama itu tidak lain daripada

tjandu belaka............"
Saja tidak pertjaja bahwa generasi jang akan datang akan per'
tjaja kepada Tuhan, oleh karena sekolah-sekolah di Rusia mengadjarkarkepada murid-muridnja dasar komunis dan menundjukkan kedjelekan-kedjelekan jang terdapat .dalam tiap-tiap Agama.
Sungguh demikian beberapa orang tua di Rusia masift per-tjaja
kepada Tuhan dan pergi kebeberapa Geredja jqng_masih_t_erdapat
dan dibuka. Akan tetapi saja pertjaja bahwa di Rusia dalam beberapa tahun jang akan datang, agama akan lenjap seluruhnja."
Demikian U Kyau Min menutup tjeriteranja tentang agama di
Rusia.

Kesan tuan U Kyau Min jang paling achir ini Saudara'Ketua,
sama benar dengan kesan Saudara H. Zainul Arifin sewaktu beliau
rnengikuti rombongan Presiden Soekarno ke Rusia, dimana Saudara
tersebut mengatakan, bahwa agama di Rusia laksana pelita jang sudah habis minjaknja dan persediaan minjak baru tak ada lagi.
Saudara Ketua, bagaimana sikap dan pendirian kaum komunis
terhadap agama, telah diketahui oleh seluruh dunia?
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Pember$ihan dan pemusnahan jang dilakukan oleh kaum komunis terhadap umat beragama, Ulama dan Pendeta, telah mendjadi
riwajat jalg sangat sedih dan gelap bagi kehidupan keagamaan,
terutama dinegara-negara jang dikuasai oleh kaum komunis.
Pemberontakan kaum komunis di Madiun tanggal 18 september
tahun 1948, sebenarnja adalah penjembelihan besar-besaran terha-

*n

feln "sf,ffi"*r ff}%tTr':ffif; dari pentoran.pentoran

partai
(P.K.I.)
Komunis Indonesia
bahwa mereka tidak anti agama, itu semua adalah siasat politik belaka jang hendak mengabui mata rakjat
dan dunia.
utjapan-utjapan jang demikian itu samasekali bertentangan dengan adjaran Marxisme dan komunisme, bertentangan samasekali
dengan kenjataan dan kesaksian sedjarah dunia.

Ilukum rinba

(4).

Sesuai dengan asas dan adjaran materialisme histori mereka,
kaum komunis menolak sesuatu hukum jang tiada menguntungkan
pada benda dan materia.
Bahagia dan saadah jang mereka djandjikan kepada umat maqusia, terlepas dan harus terlepas samasekali dari -ukuran-ukuran
halal dan haram. Tiada hukum-dan undang-undang, tiada ethik dan
moral, tiada filsafat dan ilmu hikmat. kalau bertentangan dengan
kepentingan perut, bertentangan dengan nilai badani din materl
e{,ltg_ury _hukum rimba: ,,Apa jang dapat kaurampas itulah
hakmu!" Itulah kaidah hukum muttat nagi taum komunis. Mereka
Pqkq !?dja menolak hukum Tuhan atas perdjalanan hidup manusia,
t*rpi djuga.menolak hukum moral dan norma kesusilaan-dalam perikatan masjarakat manusia.
. Dengpn tjara paksa dan perkosa dan tjara apa menjiar-bakar
dan membinasakan segala hukum agama oair trutctim j"ng berlaku,
mereka menegakkan hukun tjqra mereka sendiri, hukum tanpa agama
dan susila, tanpa moral dan adab.
pe1s3n \epalan tindju jang bulat mereka menentang hukum Tuhan
berlaku dimuka bumi. Dengan segala kesombongan dan ,keangkuhan
mereka mq(lerang_i h,ukgm agama untuk mengatur masjarakat umat
manusia. De'Lgan berkedok demi keadilan sosial, demi iama rata sama- bahagia, mereka mendjandjikan sjorga dunia tanpa hukum ke
pada seluruh manusia.
Filsafat hukum bagi mereka ialah kepentingan benda dan materia diatas segala-galanja. Hukutn rimba untuk- hewan-melata hendak mereka pasangkan bagi mengatur umat manusia.
Tanpa moral (5).

Menurut adjaran komunisme, moral-kesusilaan hanjalah pagarpagar bagi kaum. bordjuis untuk mengEkal-abadikan kekuasaannja.
Dalam kehidupan dan perdjuangan kaum komunis, istilah moral
dan kesusilaan adalah hambatan belaka. Segala djalan boleh ditempuh untuk sampai kepada tudjuan.
Segala tjara boleh dipakai asal untuk mentjapai maksud.
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Ukuran baik dan buruk, halal dan haram, sopan atau tidak sopan, adab atau biadab, dalam kamus perdjuangan kaum komunis
hanjalah istilah jang satg sama lain sama arti dan nilainja.
Bagi kemenangan perdjuangan, hukum budi dan moral kesusi*
laan, harus tunduk dibawah telapak kaki. Lenin pernah berkata:
,,Jang kita maksudkan dengan kesusilaan ialah apa sadja jang memperhebat usaha menghantjurkan apa jang lama dan apapun jang,
bisa digunakan untuk mempersatukan kaum proletar. Tiap tipu
muslihat perdjuangan, tiap tipu daja, tiap tjara jang haram atau
terlarang, tiap tjara bersembunji-sembunji dan tiap tjara jang menjelubungi, keberanian perlu kita pergunakan".
Kesusilaan komunis ialah manusia jang tegak dengan dua kaklr
dan tidak memerlukan sembah-sudjud kepada Tuhan. Manusia kuasa,
menentukan mana jang baik dan mana jang buruk bagi dirinja.
Membunuh dan merusak, membakar dan menghapuskan, segala tjara,

jang memungkinkan dekat tertjapainja kepada tudjuan, harus didja-lankan. Kalau Islam mengadjarkan bahwa adanja suatu umat atau,
bangsa karena achlak dan moral-kesopanan, maka komunisme me-nolak ukuran itu dengan kontan dan tegas
Baik menurut fitrosofi materialisme histori mereka, maupun
sepandjang teori dan praktek perdjuangan inereka, kita tidak me-lihat suatu penilaian terhadap moral dan kesopanan.
Dengan angkuh mereka mengedjek dan mentertawakan golongan'
jang hendak membawa moral dan kesusilaan kedalam kantjah per-tjaturan hidup.
Perdjuangan tanpa damai jang mereka djadikan sembojan sakti;.
pada dasarnja telah mengandung ,,penantangan" setjara mutlak ter-hadap nilai-nilai moral dan kesusilaan.
Perang Golongan (6).
Marxisme memandang sedjarah sebagai pertentangan jang terus-menerus. Seluruh sedjarah dunia adalah sedjarah pertentanganr
kelas dengan kelas, golongan dengan golongan, demikian Karl Marx.
Dia membuat garis jang tadjam serta dalam antara manusia sesa-ma. Persaingan kelas dengan kelas, perang golongan dengan golongan.
Nafsu perlombaan merebut hidup (struggle for life) denganr
berpedoman kepada kaidah rimba; siapa jang kuat itu jang djaja,
siapa jang djaja itu jang berhak (survival of the fittest), telah meme-tjah umat manusia mendjadi belahan jang berhadapan satu sama
lain. Perasaan rahim sosial jang diadjarkan oleh segala agama, tidak
ditemui dalam kamus Marxisme.
Adjaran komunisme menanamkan nafsu pertentangan dan bibit
permusuhan dikalangan masjarakat manusia. Pertentangan antara
kaum jang punja dengan kaum jang tid,ak punja, permusuhan antarar
madjikan dan buruh.
Falsafah hidup komunisme tidak berbeda dengan Nasional Sosialisme Djermania dan Shintoisme bangsa Djepang. Ia penuh denganr
pemudjaan diri sendiri, kesombongan dan keangkuhan diri sendiri.
Kalau Djerman djaman Hitler angkuh dan megah dengan ke-.
turunan dan kebangsaan manusia pilihan jang kuat dan kuasa, kalau
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bangsa Djepang 'mendakwakan

diri, bahwa bangsanja keturunan Dewa,'maka adjaran Komunisme memudja-dewakan,,kasta proletar"
sebagai djuru selamat dan duta bahagia.

Falsafah terkam.menerkam dan saling tabrakan, golongan demi
golongan, kasta dan kasta jang dihidup-hidupkan oleh komunisme
itu, telah mendjadikan masjarakat manusia djauh dari keseimbangan
dan keselarasan. Perasaan irihati dan bentji, mereka tanam dan pelihara agar dalam masjarakat timbul saling tjakaran.
Dengan agitasi dan demagogi potitik jang membakar semangat
kaum komunis menggali djurang pertentangan sedalamdalamnja
dalam pergaulan mariusia ini. Kaum jang tak punja dihasut supaja
anti dan bentji kepada kaum jang berpunja
Bukan keragaman antara buruh dan madjikan jang mendjadi
tudjuan komunisme, tetapi kebentjian dan permusuhan dari pihak
buruh terhadap madjikan. Itulah sebabnja komunisme berdjuang
memerangi Islam dan Kristen, karena kedua agama besar ini mengadjarkan perasaan kasih-sajang dan rahim sosial.
Kalau Islam menghadapkan kata dan menurunkan perintahnja
kepada kaum berpunja dan madjikan supaja memenuhi kewadjibannja terhadap golongan jang tidak punja, maka komunisme menghasut kaum tak punja supaja merampas kekajaan golongan berpunja.
Dalam masjarakat bernegara, kaum komunis senantiasa menghidup-hidupkan dan perebutan kekuasaan dari pihak rakj,at.
'
Perang kasta dan golongan jang didjadikan serikat sosial
kaum
komunis telah menjeret umat manusia hidup berhadap-hadapan,
saling tjakaran dan antjaman: serigala lawan serigala.
Sifat tjuriga dan tjemburu, intai-mengin'tai, awas-mengawasi, antjam-mengantjam.
Sebagai materialis .iang konsekwen, kaum komunis melihat segala persengketaan umat manusia segala abad hanja merebut hidup
dan soal perut.
, Hanjl untuk kepentingan perut itu sadjalah komunisme menjusun tenaga kasta-proletar, agar mereka merebut kekuasaan negara
dalam tangannja, bulat sekepal untuk kebahagiaan kasta-proletar.
Untuk mendapatkan kekuasaan itu kaum komunis tidak pernah
,mejakinkan tjara-tjara berdjuang menurut chittah parlementer. Kalau mereka duduk dalam Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat
hanjalah sekedar latihan politik sadja. Kemenangan politik dengan
segala. pasti mereka jakinkan bukan dalam perdjuangan parlementer
itu. Kemenangan politik akan mereka tjapai dengan djalan perebutan
kekuasaan setjara paksa dan perkosa. Tenaga buruh dan tani mereka
spsun menentang tuan tanah dan _madjikal.
:

sjarakat tidak berkelas dan bertingkat. Iq tt..n4lk _meqtj_oba.-merata'
k"an susunan alam masjarakat manusia. Teori itu hendak dilaksanakannja dengan membentuk kelas baru, kasta haru, manusia baru,
ialah kasta proletar.
Pemerintah Terror (?).
,,Kekuasaan diktatur' proletariat" itulah nq4a pemerintahan
jang'"ditjita-tjitakan kaum komunis. Kekuasaan dalam negara bag
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kaum komunis artinja pembalasan dendam terhadap kasta bukan
kasta proletar.
Negara bagi kaum komunis adalah alat penindas dari golongan
jang beikuasa atas golongan iang dikuasai.
,,Negara ialah mesin (alat) untuk mempertahankan kekuasaan
kelas'jan-g satu terhadap kelas iang trainnja", demikian Lenin dalam
pidatonja dimuka mahaiiswamahasiswa Universitas Swerdlowsk pada
tanggal 11 Djuli tahun 1919.

Lebih djauh Lenin mengatakan:
,,Didalam tiap-tiap keadlan itu, sungguhpun perubahan . sedjaiaft Sattg hebit, semua keadaan politik dln ryyglusi, _jan_g terikat
dari perbudalian dan feodalisme ke kapitatrisdenjan"peraliran
-dankeperdjuangan dunia sekarang melawan kapitalisme,
me
saudara akan mengetahui lahirnja negara.
Negara adalah suatu aparat, iang menjendirikan dari.masjarakat dan terdiri dari kumputan manusia, jang hanja atau hampir
hanja didalam garis besarnja, berkewadjiban ult$. meme'
rintah. Penduduti5a terbagi itas orang-orang (spesialis) melulu
untuk *emeiiniah"dan dip6rintah. Orangorang jang mengamtil
tempat diatas masjarakat, menamakan dirinja pemerintah dan
wakil-wakil negara.
Aparat ini, kumpulan manusia jang memerintah lainnja, mem'

ini sebagai alat pemak_s.a alat penindas -, entah
buat iparat
-menindas
mariusia seferti djaman purbakala, dengan
untuk

persend;ataan jang- Iebih sempurna atau. dengan sendjata aPi,
j,*t tirirnd OiinaE pertengah{ 1ty achirnja dengan persenhjtl"" modern, jang didalam abad ke-20 mentjapai keadjaiban
teknik modern dan baru.
Tjara mempergunakan kekerasan mendjadi berlainan, akan tett"pi ntgtinianipun djuga, tatkala negara dilahirkan, muntjull$
diiiap-fap masiarakat,-gerombolan manusia iang memerintah,
jang^berkuasa dan untuk melindungi kekuasaan memegang apa'
rat atau alat pemaksa dan penindas, ?Farag dengan perse.ndjataan
jrng r.t.ras'dengan keadaan teknit p-a{" tiap-ti-ap. djaman.
b"ti djika kita tiidjau keadaan umum ini dari dekat dan djika
kita tanja pada Airi kita sendiri, m-engapa tidak ada negara tatkala tidit iAa kelas, waktu tidak ada pemeras dan, itng dip-eras'
*.ttg"p" berdiri dengan tahirnja.kgttt, - barulah kita mendapat
O;irfafin iang pasti dari peinjataan tentang ncgara didalam
kladaannja- jang sesungguhnja dan pengertiatttil"'
Oemitian fllsafat Negara m,enurut adjaran Komunisme.
Baik menurut teori maupun sepandjang praktek jang berlaku, ke'
kuasaan ditangan ,,diktatur proletariat" adalah kekuasaan terror.
f.f.uffiurn jan! didasarkan pada kekuatan, kekuatan kelas proletar,
kekuatan Aitan"gan kelas proletar untuk pembalasan dendam terhadap kelas jang bukan Proletar.
Pemerintah terror jang didasarkan pada aritjaman dan ketakutan, tidak didasarkan tiepada ketaatan dan kesetiaan. Pemerintahan
terror jang tegak dengan penuh ketjurigaan dan ketjemburuan.
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Dalant neg?ra komunis dibawah pemerintahan diktatur proletariat,
manusia tidak dapat djaminan dan kepastian hak hidup. Dunia boleh kagum dengan hasil revolusi Bolsjewik, dibawah
pimpinan Lenin dan Stalin, meruntuhkan kekuasaan isarisme. Akan
tetapi- dunia perlu pula ,,kagum" melihat bentjana dan malapetaka
jang dibawa otreh ,,duta bahagia" itu atas punggung dan bathin umat
manusia. walaupun revolusi itu berhasil padf lahirnja, tetapi dalam
lapangan rochani ia merupakan pendjadjahan dan kezhaliman jang
tiada taranja dalam sedjarah dunia.
Revolusi Rusia telah memasukkan hidup kemanusiaan dalam
djurang kebiadaban. Dengan perkosa kekerasan ia telah memukul
hantjur kedaulatan Insaniah.
Rakjat Ruqia lepas dari tjengkeraman Tsarisme, langsung ditjengkeram oleh iblis terror diktatur proletar komunisme.-Revolusi
j?ng demikian itu barulah suatu pembebasan jang melepaskan manusia dari rantai tirani kezhaliman Tsarisme, dan kelandjutan dari Revolusi Rusia itu tidak lebih dari belenggu dan tekanan jang tebih
!al1m, tadjam dan kedjam atas tubuh kemanusiaan, pendjadjahan
bathin dan rochani jang tid?k mengenal rahim dan kasih-saJang.
Kehidup,al manusia seperti itu tidak ada bedanja dengan kehidupan
hewan dalam kebun binatang, ditjukupi kebutuhan djasmaninja menurut ukuran pembagian distribusi jang sudah ditetapkan.
Dalam dunia Agama pemerintah Komunis mengedjar-ngedjar
dan membunuh umat manusia jang ber-Tuhan dan ber-Agama dan
propaganda anti Tuhan mendapat sokongan dan bantuan setjukupnja
dari pemerintah.
Neraka Dunia (8).
Dalam negara komunis hak milik perseorangan ditiadakan dengan djalan paksa kekerasan. Dalam buku ,,Manifes Partai Komunis"
halaman 79 tegas diterangkan;
,,Revolusi komunis adalah jang paling radikal memutuskan hubungan-hubungan hak milik jang tradisionil atau turun-temurun:
tidak mengherankan bahwa dalam kemadjuannja mesti berakibat pemutusan dengan tjara jang paling radikal pikiran-pikiran
jang tradisionil."
Hak bermilik dan berpunja bagi perseorangan menurut adjaran
komunis adalah keserakahan dan kbzhaliman.
Kalau Islam memperlindungi manusia memiliki hak dan menjalurkan untuk kebahagiaan masjarakat bersama, maka komunisme se'
baliknja dari itu.
Kaum komunis jang mendakwakan dirinja konsekwen anti kapitalisme itu, sebenarnja telah membentuk neo-kapitalisme (kapitalisme baru) ialah kapitaiisme negara (staatskapitalisme).
Inisiatif partikelir dan perkembangan pribadi dan kegiatan perseorangan dalam negara komunis samasekali tidak mendapat hawa
dan udara. Rakjat djelata dikerahkan untuk kerdja paksa dan romusha, dengan hanja mendapat sepotong roti untuk apa jang dinamakan
kepentingan negara.
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Dibar'vah peng?w.?san-tjemeti kaum jang berkuasa, rakjat dipaksa
bekerdja dalam pabrik-pabrik jang hasilnja dia sendiri tidhk merasakan samasekali.
Kemerdekaan dan kebebasan pribadi dalam berusaha dan mentjari, bermilik dan memiliki, samasekali tidak diperkenankan oleh negara.
_ sorga-dunia jrng dipropagandakan kaum komunis kepada setiap
pelosok sebenarnja adalah neraka dunia jang penuh adzab-adzab dan
si\saan. Keringat dan air mata rakjat banjak hanjalah digunakan unt_gk pgmupu! segelintir manusia jang berkuasa. Kepentingan negara
dipakai untuk mendjadi kedok.
Manusia sebagai pribadi hanjalah alat-alat mati jang diikat dengan ,,kadaverdicipline" sama dengan disiplin bangkai untuk mengerd3akan perintah dan titah tuan-tuan jang berkuasa.
Dibawah sembojan hendak menjusun masjarakat baru dan manusia
baru, komunisme merampas kemerdekaan manusia dengan tjara sewenang-wenang tanpa ampun dan maaf.
Dengan istilah-istilah jang menarik, kaum komunis mendjerat
leher umat manusia dengan tali teror totaliter dan mentjiptakan
alam dunia ini mendjadi kantjah pergolakan dan perang pertandingan tanpa damai. Sembojan perdarnaian adalah langkah-langkah persiapan menudju perang semesta dalam rangka rentjana Revolusi

dunia.

Njala ,,nar" dan api jang bergedjolak dan dalam neraka dunia

tjiptaan komunisme, bergelimpanganlah manusia-manusia bangkai

jang hidup merintih kesakitan, menanggungkan penderitaan-penderitaan dan kesengsaraan. Siapa jang masih ragu lagi atas kebenaran
ini, dia akan ditertawakan oleh sedjarah dunia jang akan datang.
Kumandang masa silam dan antjaman masa datang bagi dunia
jang takluk dibawah kekuasaan komunisme, melenjapkan samasekali
tjahaja ,,nur" dan harapan bagi kehidupan kemanusiaan.

Anti Dernokrasi (9).
Di trndonesia kita selalu mendengar pentolan-pentclan komunis
berpropaganda demokrasi. Mereka mendakwakan dirinja pahlawan

dernokrasi nomor wairid. Istilah-istilah ,,demokrasi baru" dan ,,demokrasi rakjat" adalah menundjukkan bahwa paham demokrasi mereka
tidaklah sama dengan apa jang mereka namakan demokrasi burdjuis,
demokrasi kapitalis. Orang jang mengetahui praktek-perbuatan jang
berlaku dinegara komunis di Eropah Timur pada umumnja, akan
tertawa mendengar sembojan demokrasi jang dikumandangkan oleh
kaum komunis.
Di l\egara Sovjet Rusia
kiblatnja seluruh manusia kornunis
itu,
samasekali tidak ada kemerdekaan
berpaham dan melahirkan
- Kemerdekaan bersjarikat dan berorganisasi, kemerdekaan berpikiran.
politik dan bersuara meiahirkan pendapat dalam soal-soal negara,
tidak kita temld di Soviet Rusia. Hanja partai komunis jang boleh hidup, bahkan didjamin dalam Undang-unciang Da.sar Union of Socialist
Sovjet Republics (U.S.S.R.), sebagai Staatspartai, Partai Negara.
Katrau ada orang jang berlainan pendapat dengan pemerintah,
rnaka dia akan diperkenalkan dengan tiang gantungan atau kursi
listrik.
eP7
qrl 1

J.

Nasib Trotsky sesudah Lenin rneninggal, nasib Beria setelah
Stalin mati, adalah mendjadi tafsir benarnja kata-kata diatas. Kalau ada orang jang berani berkata dan berbuat menantang beleid
kebidjaksanaan pemerintah, maka orang itu akan berkenalan dengan
algodjo-algodjo Kremlin.
Mata-mata rahasia pemerintah siang malam berkeliaran mentjari
maRusia-manusia jang tidak sepaham dengan pemerintah, pihak jang
berkuasa. Dibawah tekanan bajonet dan pedang terhunus, kaum sardjana dan tjerdik pandai dipalrsa memeras otaknja mendjalankan
perintah kaum jang berkuasa. Kaum seniman dan seniwati, kaum
pudjangga dan ahli sastra, ,boleh melatrirkan pertjikan permenuxgannja, asal hasil seni dan sastranja itu ditudjukan untuk memperkuat

politik pemerintah.

Seni suara, seni sastra dan seni lukis, sjair dan prosa, segala itu
hanja boleh bergerak dalam batasbatas jang absolut jang ditetapkan
oleh tuan-tuan jang berkuasa. Segenap literatur, buku dan madjalah,
mingguan dan harian, harus berisi pemudjaan (kultus) terhadap
,,pengisi Kremlin" jang maha kuasa itu, Tiap huruf dan kata jang

ditulis, tiap utjapan dan kalimat jang dilahirkan, tidak boleh menjimpang dari hudud-hudud rnutlak dan ketentuan-ketentuan jang

pasti jang diguratkan oleh pemerintah.
Dalam negara jang kehidupan manrisianja terkungkung dan terkurung itu, tidaklah ada kesimpulan jang lebih lajak dan patut kita
berikan kepada me,rerka selain ini; ,,paham komunisme dan segenap
manu.sia komunislah jang sebenarnja anti demokrasi dan anti rakjat.
Kalau mereka sekarang di Indonesia bersembojan demokrasi, tudjuannja tidak lebih dan tidak kurang adalah untuk menghilangkan demokrasi."

Anti Nasional (10).
Kita kagum dengan ketjerdikan dan kelitjinan kaum komunis
memikat hati kaum nasionalis Indonesia. Kita kasihan melihat kebo-

dohan kaum nasionalis jang begitu gampang masuk perangkap kaum
komunis. Perangkap ,,Front Persatuan Nasional", perangkap perdamaian nasional dan sebagainja.
Bagi orang jang mengikuti historia perdjuangan kaum komunis
seluruh dunia, mudah untuk mendapatkan kepastian, bahwa kaum
komunis lebih mementingkan dan mentaati komando Kremlin dan
Kominfrom daripada memikirkan keselamatan bangsa dan tanah air
Pemberontakan Madiun (tahun 1948) tjukup mendjadi bukti jang
njata dan tegas. Pada saat Republik Indonesia menghadapi antjaman
dari luar (tentara Belanda), kaum komunis menikam Republik kita
dari dalam. Karena begifu perintah Moskow jang harus ditaati.
Kongres Partai komunis Indonesia (P.K,I.) bulan Maret tahun
t954, mereka menamakan Kongres Nasional. Dalam Kongres Nasional a la Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) itu diangkat kepala negara asing (Malenkov dan Mao Tze Tung) untuk mendjadi Presideum kehormatan mereka.
Perdjuangan kaum komunis seluruh dunia dikendalikan oleh
Markas Politik Kommunistisch infounatie (Kominform) dan tidak boleh menjimpang. Kepentingan bangsa dan tanah air, kepentingan
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rakjat harus dikorbankan untuk mentaati komando Kremlin. Kepen'
tingan bangsa den tanah air harus ,,difanakan" untuk kepentingan
Moskow. Sentralisrne dalam paham dan susunan perdjuangan me
reka, menuntut atau meletakkan Kremlin diatas segala kepentingan.
Dalam perdjuangan sehari-hari boleh, bahkan harus kaum komunis mempelopori persatuan nasional disegala negara untuk memikat rakjat banjak. Akan tetapi ,,isi" dari front persatuan nasional itu

bukan kepentingan bangsa dan tanah'air.
Seorang komunis jang mementingkan atau meletakkan kepentingan bangsa dan tanah-air diatas segala kepentingan, bukanlah dianggap komunis tulen dan sungguh, karena tidak tunduk patuh ke'
pada Kremlin. Komunis tulen dan sunggu! b{St mereka bukan sadjS
Il{arxis, tetapi harus mendjadi Leninis dan Stalinis atau Khrushchevist.
Sebagai kaum Leninis atau Sta1inis, kiblat perdjuangannja haruslah Moskow. Komando hartls ditaati tanpa banding. Pemerintah Moskow harus didjalankan setjara patuh. Menjimpang dari garis ketentuan
Kremlin, dianggap berehianat kepada adjaran Leninisme atau Stalinisme dan orang itu bukanlah komunis tulen dan sedjati. Tito dari
Yugoslavia jang menitik beratkan perdjuangan sosialisme untuk rak'
jat
bangsanja, dituduh ,,mu.rtad" dan ,,kafir" oleh Moskow.
- dan
Siapa jang masih pertjaja kepada lagu burung beo igng menden'
dangkan frbnt Persatuan nasional a la komunis itu, dia bukanlah nasionalis sedjati jang betul-betul tjinta bangsa dan tanah air.

Imperialisme Baru (11),
Revolusi dunia jang diidam-idamkan oleh kaum komunis tidak
lebih tudjuannja ialah melaksanakan pendjadjahan baru atas umat
manusia. impeiialisme ideologi masuk merajap dan berkeliaran disegala bangsa dengan tugas menggulingkan tiap-tiap kekuasaan bukan
[omunis.-Dunia hendak dirampasnja dengan djalan revolusi, kekerasperebutan kekuasaan. Kalau kita memaksa diri mentjari peran dan -komunisme
dengan Islam, maka persamaan itu tidak akan
samaan
bertemu, baik dalam tudjuan atau djalan pentjapai tudjuan.
Komunisme bertudjuan menguasai dunia, membawa manusia tunduk menjerah kebawah- kekuasaannja, sedangkan Islam m-engandung
adjaran-adjaran kemerdekaa! iang-menjuruh tiap -manusia menguasai
dirinja sendiri. Kaum komunis hql4"E menguasai dunia dengan d-jalan
revolusi dunia. Revolusi dunia disiapkan dengan djalan arengadakan
dan perebutan kekuasaan disegala bangsa_ dan negara.
kekatjauan
-kaum-kaum
Muslimin hendak menjelamatkan dunia dengan
Kita
da'wah dan zending, tan_pa kekeraqan {an a-nti -!9!-a!jauan.
djalan
- Kaidah
jang kita pegang telah tegas: Laa ikraaha fiddhien, dalam
agama tidak boleh memakai pa'ksaan atau kekerasan. Revolusi Islam
(Tsaurah Islamijah) menurut adjaran Qur'an dan Sunnah, haruslah
melalui djalan Da'wah dan tabligh itu.
Tugas itu akan kita djalankan dengan segala kegiatan dan kesungguhan. Melakukan sesuatu tugas dalam Islam terlepas samasekali dari
,,tanda tanja" kaPan hasilnj-a?
Falsafah djihad bagi kaum Muslimin hanjalah melakukan tugas
sebaik-baiknja. Mati dan binasa dalam melakukan tukewadjiban
dan
gas djihad ini, disanalah terletak ,,sa'adah" jang hakiki. Kesamaan
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antara Islam dan komunisme ,hanjalah dalam objekt dan

sasaran,

ialah seluruh dunia dan manusia. Selain.dari itu,,lsp5entanglah djalan bersimpang jang tidak akan bertemu,dan bertjumbu: Komunisme
menernpuh djalan kekiri, fslarn mene'rnpuh djalan kekanan. Lain
dasar filsafatnja, lain pandangan hidup- dan dunianja, lain tudjuan
dan widjhahnja. Islam hendak menegakkan hidup manusia dia,tas
dasar ke-Tuhanan dan ke-Rasulan. Komunisme hendak membina hidup manusia tanpa ke-Tuhanan. Antara dua, kejakinan hidup ini,
tidaklah akdn ada kompromi atasnja.
Agama Palsu (12).
Tela'ah tentang komunisme atau Marxisme bukanlah terbatas pada epistemologi materialisme histori dalam hubungan penghidupan
dan kemasjarakatan manusia belaka, kaidah-kaidah dalam alam perekonomian dan pembagian rezeki. Ia djauh dari semua itu.
Komunisme atau Marxisme sebenarnja adalah ,,agama baru" dan
agama palsu jang memutar-balikkan pandangan- hidup manusia. Djikalau komunisme anti setjara aktif dan positif terhadap agama Islam,
dan Kristen, adalah karena komunisme itu sebenarnja telah merupakan ,,agama baru" jang penuh kepalsuan dan kebentjian (religie
van de haat).
Sebagai agama palsu, kebentjian dan kemunafikan; kom,unisme hendak memutar wadjah dan semangat manusia dari menuhankan
Tuhan jang gaib kepada menuhankan Tuhan jang njata dan sjahadah,
alam benda. Ka'bah dan Vatikan hendak digantinja
dengan Kremlin
-dan
pemusalan segenap
di Moskow, tempat pemudjaan, pendewaan
kegiatan perdjuangan komilnis didunia. Adjaran tjinta dan kasih sajang dibawa 'Isa dan Muhammad, satu-satunja risalah kesutjian
jang telah membentuk hidup umat manusia, diputar-balikkan oleh
,,agama palsu" Marxisme dan Komunisme dengan'kebentjian dan pertentangan. Budi dan susila dibawah benda dan materia, moral kemanusiaan sudjud meniarap dibawah daulat kekuasaan kebendaan.
Agama palsu tanpa Tuhan-Wadjibul lVudjud, tanpa Wahju, tanpa
Nabi atau Rasul benar-benarlah laksana ,,hantu" jang berkeliaran ditengah malam jang gelap dan gulita. Baik teori dan pekerti, maupun
piaktek dan perbuatan kaum komunisme, disegala bangsa dan negara,
disegala djaman dan masa, dengan segala kepastian telah mengantjam
hidup dan kehidupan umat manusia, terutama manusia beragama didunia. Adalah ter;nasuk kedalam tugas sutji dari segenap umat manusia beragama, terutama kaum Muslimin dan umat Nasrani, uutuk
membentut< trtot ke-Tuhanan, kembali kepada kalimat persamaan antara kedua umat itu, untuk bekerdja sama menolak dan menentang
paham jang sesat dan agama palsu ini. Tugas keagamaan dan kemanusiaan ini, lebih terasa arti dan urgensinja, djikalau kita memahamkan
setjara sungguh kegelisahan djaman kita, karena antjaman 'ngeri
mendahsjatkan itu.
Komunisme tidak punjai,,lebensraum".
Saudara Ketua, rp& maksud saja :dalam pidato mengenai dasar
dan filosofi negara ini rnengemukakan kepahuCn adjaran dan ideologi
komunisme? Maksud jang pertama. ialah, ,hendak menjatakan kepada
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Saudara Ketua dan semua Anggota Konstituante ini, bahwa ideologi
dan filosofi komunisme bertentangan. diametral dengan Pantja Sila
dan tahulah kita, dukungan jang diberikan oleh, kaurn komunis kepada Pantj,a Sila bukanlah pembelaan dan dukungan ,jang rnesra, lahir
dari kejakinan dan pandangan hidup jang sama, dan serupa.
Apa latar belakang dukungan dan penerimaan zonder meer dari
pihak komunis terhadap Pantja Sila? Sebabnja ialah, didalam Pantja
Sila Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) dan segala mantel organisasinja mendapat tanah jang subur dan udara jang sedjuk. Sebenarnja
Saudara Ketua, antara komunisme dan Pantja Sila, kalau kedua-duanja konsekwen pada asas hidupnja, tidak mungkin dan mustahil kedua adjaran ini dapat berko-eksistensi atau,bertjumbu-tjumbuan satu
sama lain. Maksud kedua, ialah hendak rneqjatakan kejakinan, bah-

wa sebenarnja ideologi komunisme tidak mempunjai "lebensraum"
di Indonesia, karena bertentangan dengan watak dan sifat kedjiwaan
umat bangsa kita, bertentangan dengan asas kehidupan bangsa kita,
bertentangan dengan alam rochani bangsa kita, bertentangan dengan
seluruh fithrah-kemanusiaan.
Memang Saudara Ketua, aliran dan kejakinan komunisme bukan sadja bertentangan dengan adjaran segala Agama, bukan sadja
bertentangan dengan adjaran adab dan peradaban, bukan sadja bertentangan dengan fithrah-kemanusiaan, bukan sadja bertentangan
dengan dasar dan kodrat kehidupan, tetapi ia mgngandung antjaman
pemusnahan dan pembinasaan kemanusiaan, antjaman maut bagi
hidup keagamaan, antjaman pembinasaan bagi perkembangan peradaban kemanusiaan, antjaman langsung bagi stabilitet kemasjarakatan dan kenegaraan, antjaman langsung bagi perdamaian dan kerukunan dunia dan umat manusia.
Saudara Ketua, djikalau saja tadi mengatakan, ideologi komunisme ,tidak mempunjai hak dan lapangan hidup dibumi Indonesia,
tidak mempunjai "lebensraum" di Indonesia, Saudara Njoto cumsuis akan mendjawab: Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) telah beroleh kemenangan gemilang dalam pemilihan umum jang baru lalu.
Dalam pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
di Djawa, Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) telah menggantikan kedudukan Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) dan Partai Nahdlatul
Ulama (N.U.), Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) telah menggulung
dan menelan mentah-mentah kedudukan Partai Nasipnal Indonesia
(P.N.I.) dan Partai Nahdlatul Ulama (N.U.), Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) telah mendesak kedudukan Partai Nasional Indonesia
(P.NI.) dan Partai Nahdlatul Ulama (N.U.) kesuatu sudut jang sempit dan sulit.
Memang Saudara .Ketua, Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) mendapat kedudukan jang tarrbah lama tambah kuat dan pasti,, beroleh
kemenangan gemilang dalam pemilihan umum jang baru lalu. Tetapi, kemenangan Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) dalam pemilihan
umum bukanlah kemenangan komunismen bukanlah kemenangan
Marxisfie, dan Leninisme seperti jang di,njatakan atau dilaporkan
olehr Saudara Sudisman anggota Central Comite Partai Komunis Indonesia (C.C. P.K.I.) dalam pertemuan antara delegasi dari partai3?5

partai komurtis seluruh dunia dengan Partai Komunis Uni Sovjet di
Moskow pada tanggal 10 Nopember jang baru lalu.
Kemenangan Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) dalam perdjuangan demokrasi-parlementer di Indonesia, selain karena politik
avonturisme dari partai-partai politik noR komunis, sebabnja jang
njata ialah, karena keadaan sosial masjarakat rakjat kita sendiri-.
Kemenangan Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) dalam pemilihan-pemilihan umum jang baru lalu, adalah kemenangan ketjurangan, kemenangan kebodohan rakjat, kemenangan kesengsa^raan rakjat, kemenangan dari immoralitet politik Partai Komunis Indonesia (P.K.I.)
sendiri. Malah Saudara Ketua, dengan segala kepastian saja njatakan
Eemenangan Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) adalah kemenangan
dari gerakan subversif asing di Indonesia.
Kita tahg, apa sebabnja kaum komunis tidak pernah menjatakan
_
,,belang ideologinja", baik dalam kampanje pemilihan umum, maupu-n dalgm Konstituante ini. Ideologi ko,munisme masih disimpan
dalam ,,lemari besi", dibungkus dengan kain kuning, masih disembunjikan, tidak pernah dibuka dan dinjatakan, tidak pernah dikatakan.
Rupanja kaum komunis setjara q priori telah jakin, membuka kartuideologi komunisme hanjalah berarti menghadapkan Partai Komunis
Indonesia (P.K.I.) kepada bahaja maut. kematian, berachirnja lapangan hidup bagi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) di Indonesia. Siasat
dan strategi perdjuangan kaum komunis diseluruh dunia ialah merebut kekuasaan menegakkan kekuatan, kalau perlu dengan djalan
kekerasan, berenang dalam lautan darah dan nanah, berdjalan diatas
majat-majat manusia, asal sampai kepada tudjuan. Kalau kekuasaan
telah ada ditangan mereka, kalau negara telah ditangan mereka,
barulah adjaran komunisme dan atheisme itu dilaksanakan dengan
rentjana jang sistimatis, dengan planning jang teratur.
Kalau mereka telah berkuasa, barulah Pantja sila mereka hanljurkan salr demi satu. dan rupanja Saudara Ketua, pada saat jang
begitu itu, barulah kaum nasionnlis, sosialls kerakjatan dan golongan
Kristen jang membela Pantja sila ini akan sadar, bahwa persatuan
t_ll$ mereka S{ang dalam Konstituante ini mempertahankan Pantja
sila dan menolak Islam ramai-ramai, adalah persatuan palsu semata-mata.

Revolusi Oktober.
Saudara Ketua, dunia komunis baru sadja mempel,ingati 40 tahun Revolusi Oktober, 40 tahun Revolusi Bolsjewik meruntuhkan
kekuasaan Tsar jang terkenal zhalim dan kedjam itu.
Malah di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, serdadu-serdadu
Kremlin memperingati hari nasional negara asing itu dengan tjara
menjolok mata, seolah-olah Negara Republik Indonesia jang berPantja Sila ini.telah mendjadi satelit dari Sovjet Rusia.
Saudara Ketua, revolusi Oktober dipertngati di Ibu Kota Negara
dengan tjara jang menjolok mata. Gelombang merah-meriah memenuhi udara Ibu Kota, dan kedjadian itu berlaku dengan pengetahuan
dan persetudjuan Pedjambon. Suatu ,,prestasi" kerdja dari Kabinet
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Karya tjiptaan warga-negara Dr Ir Hadji Soekarno iang inkonsti'
tutionil itu.
Saudara Ketua, 40 tahun Revolusi Oktober bagi kami kaum
Muslimin mempunjai isi dan arti jang chusus.
Arti dan isi 40 tahun Revolusi Oktober bagi kami kaum Muslimin,
hanjalah berarti naik-berkuasanja imperialisme baru, imperialisme

ideologi, jang kekedjamannja bukan sadja menghisap darah dan rezki
rakjat dan bangsa jang didjadjahnja, sebagaimana jang dilakukan
oleh imperialisme Barat modern, tetapi imperialis komunis telah
menghantjurkan sendi-sendi dan nilai kemanusiaan, menghantjurkan
sendi dan bangunan keaga:naan, unsur kedjiwaan umat manusia didaerah jang dirampasnja.
Saudara Ketua, Saudara lihat peta dunia sezudah perang dunia
kedua. Setelah usai dan selesainja perang dunia kedua, kekuatan dan
imperialisme Barat rontok dan runtuh satu demi satu, bangsa-bangsa
di Asia dan Afrika merdeka, melepas-bebaskan dirinja dari kungkungan dan tjengkeraman kolonialisme Barat. Seluruh negara imperialis
kehilangan tanah djadjahannja, tidak kuat mempertahankan dirinja
dari serangan dan gelombang revolusi rakjat Asia Afrika itu. Perang
dunia kedua be'rachir dengan kiamatnja kolonialisme dan imperialisme Barat.
Saudara Ketua, djika negara-negara imperialis sesudah perang
dunia kedua kehilangan daerah diadjahannja atau sebagian dari wilajah-djadjahannja, maka imperialisme komunis Sovjet Rusia dapat
melantjarkan politik-expansionismenja kedaerahdaerah lain. Imperialis Sovjet Rusia dapat mentjamplok:
1. Sebagian dari Finlandia,
2. Negeri-negeri Letlandia, Eslandia dan Litauania,
3. Sebagian dari Djerman Timur,
4. Hampir separuh dari Polandia,
5. Sebagian dari Tjekoslowakia,
6. Bessarabia dan Bukawina dari Rumania,
7. Daerah Selatan jang dulu mendjadi kepunjaan Djepang,
B. Pulau-pulau Kuril jang dulu kepunjaan Djepang,
9. Tannu Tuva (dahulu protektorat).
Luas wilajah baru jang ditjamplok dan dimasukkan kedalam
wilajah imperialisme Rusia ada 264.200 mil persegi, ialah 5 kali
luasnja pulau Djawa dan djumlah djiwanja ada sebaniak 25 djuta
orang. Jang menarik perhatian Saudara Ketua, ialah Uni Sovjet
mengambil sebagian dari wilajah-wilajah Djerman firyur, Polandia,
Tjekoslowakia dan Rumania jang keempatcmpatnja dipimpin oleh
Partai Komunis. Karena Polandia bagian Timur seluas hampir 70.000
mil persegi diambil oleh Rusia, maka Polandia diperkenankan mengambil hampir 39.000 mil persegi dari Djerman Timur, jang dipimpin
oleh kawan sendiri.
Saudara Ketua, sebagai seorang jang anti kolonialisme dalam
segala bentuk dan manifestasinja, jang djuga sangat anti kepada
imperialisme komunis, belumlah lengkap rasanja saja memperingati
40-tahun Revolusi Oktober Komunis itu, djikalau disini saja tidak
menjatakan sekali-lintas, akan nasib jang diderita oleh Saudara se377

agama saja, ialah nasib umat Islam Turkistan jang sekarang ini meringkuk dibawah kaki imperialisme Tjina dan Rusia, ialah imperialisme komunis.
Saudara Ketua, dalam Prasarannja dimuka Mu'tamar Ulama
Se-Indonesia di Palembang tanggal 8 sampai L2 September tahun
1957 jang lalu tentang ,,Pembelaan Islam terhadap tantangan komunisme dan atheisme" sahabat saja Saudara M. Arsjad Thalib Lubis
jang djuga mendjadi Anggota Konstittrante ini diantara lain mengenai nasib kaum Muslimin Turkistan ini mengatakan: ,,Pada bulan
Oktober tahun 1956 jang lalu saja dengan sembilan oranf rombongan
Alirn Ulama Indonesia mendapat kesempatan melakukan penindjauan selama dua bulan satu hari kedaerah-daerah jang'dikuasai kaum
komunis di Sovjet Rusia.
Selain penindjauan ditanah Rusia sendiri, jaitu di Moskow dan
Leningrad, dapat ppla dilakukan penindjauan kebeberapa tempat di
Asia Tengah jang dahulu disebut Turkistan. Turkistan adalah bekas
negara Islam. Agama Islam telah memasuki daerah itu pada abad jang

pertama dari tahun Hidjrah dibawah oleh Qutaibah bin Muslim Al
Bahili dan kawan-kawannja.
Telah hampir tiga belas abad lamanja Agama Islam berkembang
didaerah itu. Penduduknja lebih kurang 30.000.000 djiwa jang semuanja beragama Islam. Dalam masa jang berabad-abad itu bukan sedikit
djumlahnja mesdjid jang besar=besar dan madrasah-madrasah didirikan didaerah tersebut. Setrain dari itu adalah daerah tersebut terkenal sebagai daerah jang mendjadi sumber tempat kelahiran alim ulama
dan orang tjerdik pandai jang besar-besar jang terkenal diseluruh
dunia. Misalnja Imam Al Buchari, An Nasai, At Tarmidzi, Az Zamachsjari, An Nasafi, Abu Mansur Al Maturidi, Al Qaffal Asj Sjasji, Al
Djauhari, As Sakkaki, As Samarkandi, Al Chuarismi, As Sarachsi, Ibnu
Sina, Al Farabi dan lain-lain.
Achirnja sebagai akibat kelemahan-kelemahan jang timbul karejang. selalu terdjadi dikalangan pemimpin-pemimpinperpetjahan
na
nja,' daerah tersebut dapat ditaklukkan bangsa Rusia dalam tahun
1881 dan kemudian itu telah dipetj,ah dua pula. Turkistan Timur dja.
tuh mendjadi djadjahan Tiong[ok jang selandjutnja disebut deng-an
nama Singkiang, artinja tanah baru dan Turkistan barat djatuh men.
djadi djadjahan Rusia. Tahun L9LT kaum komunis di Rusia menilapat
kemenangan dengan revolusinja mendjatuhkan pemerintah Tsar.
Tetapi nasib Turkistan barat tiacla berubah, daerah itu tetap dikuasai
kaum komunis malahan dipetjah-petjah pula rnendjadi beberapa bahagian jang disebut republik, jaitu Republik Uzbekistan, Republik Tadjikistan, Republik Kirghistan, Republik Kazachistan dan Republik
Turkmanistan.
Selandjutnja setelah kaum komunis rnenguasai daerah itu djadilah ia daerah tertutup bagi orang luar. Tiada seorangpun jang boleh
lagi memasukinja, demikian djuga rnereka tiada boleh berkundjung
kedaerah luar. Demikianlah daerah'itu terkenal sebagai ,daerah iabir
besi. Mulai saat itu orang luar tiada mengetahui dengan pasti lagi apa
sebenarnja jang telah terdjatli didaerah tersebut ; sekali-sekali terdengarlah berit+berita jang tjukup. menjeramkan p"ulu roma. mengenai
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nasib agarna'Islam dan kaum'Muslimin karena tindakan ked,janr dari
kaum komunis jang ditjeritakan oleh pelarian-pelarian bangsa Turkistan jang dapat meloloskan dirinja.
Dalam penindjauan jang diterangkan diatas dapatlah saja mempersaksikan sendiri apa sebenarnja jang telah terdjadi selama kaum
komunis telah berkuasa didaerah, itu. Sebenarnja penindasan dan perkosaan terhadap agama Islam telah dilakukan dengan sekedjam-kedjamnja. Umat Islam tidak diizinkan membuka madrasah-madrasah
agama. Tidak diizinkan memasukkan peladjaran-peladjaran agama
dalam sekolah-sekolah umum. Tidak diizinkan menerbitkan buku-buku
agama dengan bebas. Tidak diizinkan memasukkan buku-buku agama
dari luar. Tidak dibebaskan pergi keluar daerah untuk beladjar agama. Sedang kepada kaum anti agama diberikan kebebasan dan kesempatan jang seluas-luasnja mempropagandakan anti agama itu. Kepada
anak-anak dikenakan peraturan wadjib beladjar pada sekolah-sekolah
jang didalamnja diadjarkan paham anti agama. Kesemuanja itu berdjalan dalam rangka pelaksanaan tjita-tjita komunisme jang didjalankan setjara tangan besi dan diktatur. Maka achirnja anak-anak tersebut mendjadi orang jang berpaham anti agama pula. Tidaklah heran
djika setelah hampir 40 tahun kaum komunis berkuasa tidak kelihatan lagi umumnja orang jang beragama selain jang tua-tua jang telah
berusia 50 dan 60 tahun keatas jang sengadja telah beladjar agama
sebelum kaum komunis berkuasa disana.
Kesetiaan mereka terhadap agilna Islam adalah semata-mata berkat kekuatan Iman dan ketabahan hati belaka jang berpendirian ,,biar
mati asalkan Islam". Demikian suatu daerah jang telah memeluk agama Islam hampir tiga belas abad lamanja dengan penuh kesetiaan
dan ketabahan hati, pada suatu saat jang tiada sampai setengah abad
djatuh kedalam tangan kaum komunis telah dapat menghantjurkan
djiwa dan sendi-sendi agama itu dari anak tjutju turunannja", demikian Al Ustadz M. Arsjad Thalib Lubis.
Saudara Ketua, Oitam hubungan kekddjaman dan kebuasan imperialisme komunis Rusia terhadap kaum Muslimin Turkistan itu,
kaum Muhadjirin Turkistan jang bergabung dalam organisasi ,,Badan
Pedjuang Untuk Pembebasan Kaum Muslimin" di Cairo, telah menerbitkan sebuah buku ketjil bernama ,,Al Islam wal Chatharus Sjuju'i"
jang terdjemah lengkapnja saja lampirkan bersama ini, telah memberikan fakta dan angka, sebagaimana penderitaan kaum Muslimin dibawah kekuasaan PaIu dan Arit itu.
Saja lampirkan bersama ini dokumen-dokumen penting mengenai
tjara penjiksaan dan teror-pembunuhan kaum komunis, kekedjaman
Rusia terhadap umat Islam, komunike bersedjarah dari Perguruan
finggi AI Azhar. Dikatakan diantara lain dalam buku ,,Al Islam wal
chatharus Sjuju'i" itu, bahwa semendjak umat Islam didjadjah oleh
imperialis komunis Rusia, tidak kurang dari 10.000 masdjid jang sudah ditutup mati di Azarbijan diseluruh negeri Kaukasus, 80.000 mesdjid dinegeri Turkistan, Idil, Ural, Krim, dan :sekarang hanja tinggal
sebanjak 500 buah masdjid sadja lagi, dan sebagian'dari masdjidrnasdjid itu didjadikan oleh kaum komunis untuk tempat berfoja-foja,
kandang-kandang kuda dan tangsi-tangsi tentara merah.
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Sebagian

ketiil dari masdiid iang masih tinggat bqle! dibuk4

sadjikaum Musfimin membajar padjak i,ang berat unjqk r-nenger
djakan ibadat. Dan, tahukah Saudara Ketul, berapa djumlahnja kaum
Muslimin jang telah tewas mendjadi sjuhada' karena teror-pembunuhan kaum komunis didaerah Turkistan itu?
Dalam buku jang saja sebutkan diatas ditegaskan, bahwa semendjak kaum komuiris-berLuasa samqai sebelum -perang-$.Y"t-1 kedua,
ttitatr membunuh -+ 5.000.000 umal Islam Turkistan, Idil, Ural, ne'
geri-negeri Kaukasus dan Krim. Mereka dibunuh karena mereka meng'
iOat ati tantangan dan perlawanan kepada kekuasaan komunis, me'
asal

nentang kezhafman dan kebuasan kaum komunis ja.tS hendak men$-'
hantjuikan djiwa dan roch kebangsaan mere5a, h-iqg.ga mereka dinisnii dan dibinasakan, diseret kemuka alat-alat elektris pembunuh
digerakkan oleh tangan komunis sendiri.
-jang- Tidlk
kurang dari f .000.000 kaum Muslimin Turkistan-iqqg nidjrah meninggalfan kampung halamannje t q Afganistan, Pakistan,
T"urki, Iran, Hed;az dan kenegeri-negeri Islam lainnja- -Tidak kurang dari 2.00O.OOO kaum Muslimin Idil, Ural,-aegeri'
n"g.ii kaukasus-dan Kr!m, iang hidjrah melarikan nasib diri dan
kenegeri lain.
naiib
: - agamanja
r saja.
"Ketua, -agaknja akan terlalu pandjang djikalau
SifiOara
teruskan disini, mengemukikan, fakta'fakta, alglg daq aksar4, jyg
dan
n.t[it:rt" denlan bihasanja sendiri, menundjuk]an kebuasan
ke'
dibawah
tium komunii terlr-adap F"q* Muslimin
iio"i"inri". Bukan sadja kaum Muslimin Saudara Ketua, tetapi djug" [""* ilasrani, kaum Katholiek dan Protestan, djuga mendapat bajang lumajan dari berkat Revolusi Oktober.
fiagian
" Mungk-in
Saudara-saudara dari golong-an Kristen tidak akan
dalam gedung Konstituante ini, karena
membuka- buku tjatatannja
"sedang -bersatu dengan -kaum komunis untuk memereka sekarang
nolak Islam sebagai Dasar Negara.
Saudara Ketia, dengan dalil dan alasan teori dan filosofi ko
*ottitttt", piaktek dan'p6rbuatan iqrpe-rialis komunis iang saja-bentrngt i" Aettg"tt agak pairOsang, hanjalah satu.niat jang :ala, kandung'
i"irTt, umum" hendaknja niengert!, mgggapa kami umat Islam mempr;kffi;Jikan djihad-iotal_ t<!ng.a. loiryt $an !{e_9logi komunisme
utoiramanja Raizul 'AAm Nahdlatul Ulama (N.U.) 5 $itu. Mengapa
'CnasnuUah
rienjatakan dalam salah satu interviunj4 F-hA. W"tt""n
*a beliau sangat setudju rilit<alau Partai Komunis Indonesia (P.K.I.)
dilarang hidup di Indonesia.
Saidara i(etua, dibelakang naskah pidato saja ini, saja lampirkan:
1. Pernjataan Madjetis Sjulo Muslimin Indonesia (Masiumi)
Djawa Barat, Tjirebon bulan Oktober tahun L954,
2. Fatwa Madjelis Ulama Persatuan Islam Bandung, Nopem-

k;l;aiil"n

3.

4.
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ber tahun 1954,
Fatwa Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (J{asjumi) Pusat
Mu'tamar Surabaja, bulan Desember tahun t954,
Resolusi Mu'tamar Ulama selndonesia, Palembang, bulan
September tahun L957.

Sengadja. s.aj3
tjKonstituante
-I.?mpirkan Fatwa-fatwa itu, agar para Anggota
ini, lebih
djernih pandangannja, apa-dasdr

dan ai-aiannja, umat Islam menjatakan dengan setjara iegai, bahwa mereka anti
komunis. Anti komunisme_ bagl umat Iilam bukanlah persoalan politik jang- s-e[iap hari bisa berubah, tetapi anti komunis]rme bagi rimat
Islam adalah soal kejakinan, soal 'aqid-ah Agama, soal iman -dan kepertjajaan.
saudara Ketua,.adjaran_Islam bukan sadja hanja andjuran-andjuran moral seperti jang dituduhkan oleh Saudard esmiia Hadi
pidatonja-, tetapi Islam mempunjai fungsi jang tertentu dalam
-d"hr.n
kehidupan .masjaraFat, mendjaga dan memetihdra -masjarakat dari
leggqap antjaman dan bahaja jang akan mematikan dan membunuh
ke,$dupqn rochani masjarakat itu,-seperti bahaja komunisme itu. MoIsJam bukanlah ,,kalau ditampar pipimu jang kanan, berilah
rylitf
pipimu jang kiri", tetapi morality Islam,-ialah melawan dan menent_ang setiap-serangan dan perlawanan jang diberikan kepadanja, baik dengan halus maupun dengan kasar.
Islam adalah agama djihad, agama perdjuangan, agama perlay-alan-. Fungsi kaum Muslimin ialah menunaikan Banggilan dan mendjalankan kewadjiban, menjeru umat manusia kepadf djalan Tuhan
dan pimp-inan agama, memerintah manusia untuk menegakkan ma'ruf, kebaikan dan keutamaan, mentjegah dan melarang manusia supaja. djangan mendjalankan kemunkaran dalam dirinja dan masjarakatnja.
saudara Ketua, perintah Amar ma'ruf dan Nahi munkar dalam
Islam, bukanlah salbi sifatnja, bukanlah pasif dan negatif, tetapi
perintah itu adalah perintah idjabi, aktu dan positif. Umat Islam
tidak mungkin melakukan Amar ma'ruf dan Nahi munkar dengan
tjara jang benar, seperti teladan dan adjaran jang diberikan oleh
Muhammad Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam, djikalau Islam
tidak'didjadikan Dasar Negara.
Fqlssj. negara dalam adjaran- Iglam s_elupa dengan fungsinja seorang Muslim, ia,lah: Amar ma'ruf dan nahi munkar.
Kehampaan Pantja Sila.

Pantja sila tidak mungkin rnelakukan tugas Amar ma'ruf dan
Nahi munkar itu, karena Pantja sila setjara keseluruhannja, samasekali tidak mengandung unsur dan adjaran Amar ma'ruf dan Nahi
munkar itu. Pantja Sili jang sekarang ini setjara keseluruhannja,
bukan sadja tidak mempunjai daja perlawanan terhadap komunisme,
tetapi djusteru dalam udara Pantja Sila aliran komunisme tambah
lama tambah kuat dan.mendapat tempat.
Demikian ko-qo^nglja Pantja sila saudara Ketua, sehingga sang
pentjiptanja sendiri, Bung Karno dalam rangka menawar-nawarkai
Pantja- sila dalam kampanje pribadinja, hendak mempertemukan
Islam-dengan ko_munisme, hendak mempersatukan komunilme dengan
Islamisme, hendak mentjampur-baurkan antara hak dengan bat-hil,
pendal_r.mengkornpromikan antara kebenaran agama dengin kabathi-

lan anti

agama.
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Pantja Sila,

jah ... Pantja Sila:

Kebawah tidak berurat,
keatas tidak berputjuk,
kebukit tak dapat angin,
kelurah tak dapat air.

Res Publica, adalah Salus-Publiea.
Saudara Ketua, dalam pidatonja sewaktu pembukaan Sidang
Konstituante ini Presiden Soekarno menghargakan kepada kita, agar
kita menjusun suatu Konstitusi untuk kepentingan bersama.
Berkatalah Presiden Soekarno:
,,Saja minta kepada Saudara-saudara, susunlah Konstitusi dimana
dengan seklebatan mata sadja sudah bisa dilihat bahwa republik- kita adalah benar-benar Res Publica, adalah benar-benar
kepentingan umum jang berarti kepentingan bersama.
Dilapangan politik kita harus ber-Res-Publica, dilapangan ekonomi kita harus ber-res-publica, dilapangan sosial kita harus berres-publica, dilapangan kebudajaan kita harus ber-res-publica.
Pendek kata disegala lapangan hidup kita harus ber-res-pubiica,
kita harus mendjadi Res-publikein seratus persen".
Sajang Saudara Ketua, Presiden Soekarno tidak rnemberikan
djalan, tidak memberikan pedoman jang njata, Konstitusi jang mana,
Dasar Negara jang mana, jang bisa mendjamin res-publica itu?
Apa jang dinamakan res-publica, kepentingan bersama itu?
Saia kira Saudara Ketua, jang dimaksud dengan res-publica itu
ialah salus-pub1ica, kemakmuran rakjat banjak, kemakmuran djasmani dan kemakmuran rochani.
Res-publica dan salus-publica, kemakmuran djasmani dan kemakmuran rochani, mustahil dapat diberikan oleh Pantia Sila. Mungkin Pantja Sila hanja dapat memberikan sepotong roti dan setjangkir
air minum bagi rakjat bangsa kita, tapi dalam bidang rochani rakjat
akan mengalami tandus-kehausan.
Pantia Sila tidak mendjandjikan harapan dan memberikan kemungkinan bagi kehidupan dan kesegaran alam rochani itu. Dasar
jang lima dalam Pantja Sila sebenarnja sekarang dalam keadaan bahaja, berada dalam antjaman maut.
Djikalau tidak lekas-lekas Pantja Sila ini dimasukkan kedatram
Islam, djikalau tidak lekas-lekas baby dan baji Pantja Sila diserahkan kepada pangkuannja Islam, Saudara Ketua, dalam waktu iang
singkat Pantja Sila ini akan habis ditelan oleh buto-terongnja imperialisme dan komunisme. Pantja Sila itu sendiri tidak kuat dan kuasa
mempertahankan dirinja dari antjaman maut, ialah antjaman Jakdjudj wa makdjudjnja komunisme dan atheisme.
Saudara Ketua, masihkah perlu saja me,mperingatkan kepada Sidang Konstituante jang mulia ini, bahwa komunisme dan atheisme
itu akan berkembang-biak dalam suatu negara jang katjau-balau:
katjau-halau ekonominja, katjau-balau dasar dan ideologinja seperti
Patja Sila ini?
Seluruh sedjarah memperingatkan kepada kita, bahwa hanja da'
lam keadaan jang "vacuum", clalam kehidupan jang penuh kekosong382
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an dan kehampaan, dalam gelap-gulitanja malam, dalam keadaan
j"ng demikian itulah hantu komuniime dan iblis atheisme itu leluasa
bergerak.

. Ach, saudara_ Ketua, seluruh sedjarah memberi adjaran dan peringatan \.p3dq kita, bahwa diatas irertentangan dan tabrakannla
berbagai kodrat dan kekuatan dalam masjar-akat, diatas melaratsengsar_anja si rakjat-banjak, diatas perut kerontjong dan punggung
j?ng tidak bertuturp dari fuqara wal masakin, dalim"daerah jai6 tel
ring dan tandus -d.rti tenaga iman dan kekuatan agama, oatam t<eadaan jang demikian itulah aliran dan kejakinan f{omunisme dan
atheisme itu me_ndapatkan ruang dan rapangan hidup, beroleh ,,lebensraum" dan kemungkinan.
satu-satunja alternatif bagi kaum penjokong pantja sila ia1ah,
merelakan dan memesrakan dirinja dan Pantja Silanja datam asuhan
dan rawatan Isiam, menjerahkan dan membiarkan pantja sila itu
hidup- dengan teman-temanja sila jang lain, 1001 sila jung tersebarluas dalam lembaran dan adjaran Islam.
.satu-s,atunja alternatif bagi kaum penjokong pantja sila ialah,
meninggalkan ,,koehandei-politiknja" dengan kaum Komunis. Jah ...
saudara Ketua, saja hendak berlanja setjara tulus kepacla
Saudara-saudara dari Fartai lr{asional Indonesia (P.N.I.) jang saja
lihat terdiri dari ggTo kaum Muslimin, tapi menolak dasar istam o"alam Konstituante ini, saja hendak bertanja kepada mereka: Belumkah datang _waktunja saudara-saudara menjadari bahajanja politik
main mata dengan kaum Komunisme?
Pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jarlg
baru lalu, dimana Partai Komunis Indonesia (p.K.I) terus-menerus
meneian dan menggantikan kedudukan Partai Nasional Indonesia (P.
N.L) dimana-mana, sebabnja ialah karena poritik main mata, ,,koehandel-po1itik", politik avonturisme dan opportunisme dari pemimpin
Partai lrlasional Indonesia (P.N.I.) sendiri dalam siasat praklis sehirihari mempertahankan kursi mentjari rezki.
Saja hendak bertanja kepada Saudara-saudara Partai Nasional
Indonesia (P.N.I.), apakah struisvogelpolitiek, politik burung unta,
politik perdagangan sapi, politik petualang-avonlurisme, politik tamlal-guJgr, .opportunisme dan refomisme jang sudah njata merugikan
Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) itu akan Saudara-saudara terrlskan
djqga dglam bidang ideologi: mentjari keuntungan sementara diwaktu kini, untuk kehantjuran semesta diwaktu nanti?
Tidakkah saudara-saudara dari partai Nasional Indonesia (p.N.
I ) mendengar dan menjaksikan, bagaimana gelombang suara anti
Kumunisme sekarang berkumandang diseluruh Indonesia, didaerahdaerah seberang l?gt, d.jqga ditjanangkan dan dibadaikan oleh pemimpin-pemimpin Partai Nasional Indonesia (p.N.L) sendiri?
Mempertahankan Pantja sila sebagai Dasar dan Ideologi l\egata: dengan mengharapkan sokongan dari golongan Komrinis clan
atheis, dengan mengharapkan bantuan dari kaum otoriter dan totaliter,_hanjalah_berarti. pglilt_k_bunuh diri, politik ,,harakiri,, bagi
Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) sendiri.
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Pertanjaan-pertanjaan diatas saja hadapkan kepada Pa1t9i Nasional Indoneiia F.tri.l.) dengan setjara tulus dan ichlas, untuk kgpentingan Partai Nasional Indonesia (P.N.I.), sendiri, - bukan- untuk kepeitingan kaum Muslimin. Menurut Fei{iqtl qaia Saudara Ketua,
bukan-sadja Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) harus meninggalkan
politik avonturisme, opportunisme dan reformis'me, .struisvggelt
Nasional
irolitik dalam bidang idmlbgi, tapi su{,att.ttbl saatnja Partai
jang
politik
konsek_wen
qerq'
ti{"|.
(P.N.I.)
meninggalkan
indonesia
gikan itu dalam bidang poUtit-prat<tis, politik kursi dan rezki sehari-

hari ; menerima bantuah Partai Komunis Indon_esia - (P.K.I.) untuk
dan materia jang dekat dan bersifat sementara.
kepentingan
- Saudara benda
Ketua, kami dari Fraksi-fraksi Islam telah menetapEan
pilihan, telah memilih alternatif iang sesuai dengan kejakinan dan
[randangan hidup kami. Pilihan dan alternatif bagi kami sudahlah
djelas, ialah Islam sebagai Dasar Negara.
Pilihan ini bukan kami musjawarahkan dalam Konstituante ini,
bukan kami terima dari Markas Besar partai-partai kami di Djakarta,
bukan sekarang, bukan kemarin, alternatif itu kami pilih sewaktu
kami mengutjapkan dua kalimah sjahadat, sewaktu kami memadu
tekad Oan mejakinkan diri, merelakan dan memesrakan diri, malah
mernfanakan diri sendiri untuk kepentingan Islam semata-mata.
Saudara Ketua, djikalau kami mengemukakan
Jah
Islam sebagai Dasar Negara, samasekali tidak terlintas dalam ingatan
dan pikiran kami, bahwa kami hanja memikirkan golongan kami
sendiii, samasekali tidak terlintas dalam ingatan dan pikiran kami,
bahwa kami tidak bertudjuan res-publica dan salus-publ'ica.
Dengan segala pasti kami njatakan disini Saudara Ketua, _djilEalau kami kaum Muslimin hanja rnemikirkan golongan kami sendiri,
tidak memikirkan golongan lain, tidak berdjuang untuk kepentingan
bersama, tidak berdjuang untuk res-publica dan salus-publica, kami
tidak akan ikut menebus dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal L7 Agustus tahun t945, kami tidak akan ikut
dalam pemilihan umum, kami tidak akan ikut dalam Konstituante
ini. Kalau kami hanja memikirkan golongan kami sendiri, tidak
mau hidup bersama dengan golongan lain dan agama lain, kami
kaum Muslimin, sewaktu Djepang menjerah tanpa sjarat kepada Sekutu, pasti dapat pula kami rnemproklamasikan Republik Islam Indonesia.

Saudara Ketua, demi toleransi, demi kerelaan hendak hidup
bersama menjusun hidup berdjama'ah dengan golongan lain dan
agama lain, jang demikian itu tidak kami lakukan. Saja rylnta 9.."gqtt
hormat dan- sangat, kiranja golongan Kristen dalam Konstituante
ini suka dan berkenan kiranja merenungkan utjapan-utjapan iang
kami keluarkan dengan segala ke'tulusan itu.
Tuduhan-tuduhan dari Prof. Soehardi cum suis (c.s.) dari golongan Kristen, bahwa kami kaum Muslimin hendak mengadakan politik
diskriminasi terhadap agama Kristen, bahwa kami hendak mendudukkan agarma Kristen dalam kelas dua dan sebagainja, tuduhan jang
demikian-itu Saudara Ketua, tidak lajak dan tidak patut dilemparkan kepada kami; kami hanja mengharap, mudah-mudahan tuduhan
384

jang .tid-a$ beralasan itu, lekas-lekas hilang dari ingatan kami, kalena tuduhan jang seperti itu hanjalah lahii dari purbasangka tanpa
dasar dan alasan.
I\{ungkin djyg? Saudara {eJua,. suiizzlan, salah-sangka, purbas-angka, voglooldeel jang demikian itu, tidak sesuai deigan btrriu

dan moral Kristen sendiri.
Anggota ialqg tqhormat Prof. Soehardi tentunja mengerti kilatutjapan -sqj? ini. Kepada saudara-saudara seagama jang-kebetulan
mempunjai kartu Anggota Partai Komunis Indonesia -(p.K.I.), partai
Nasional Indonesia (PN.I.) dan partai-partai ketjil, namanja tidak
saja sebut, gelarnja tidak saja panggil, saja sampiikan serua-n tulus:
Kalau saudara-saudara mengaku Islam, sembatr3ang setjara-Islam, puasa setjara Isla_m, kawin setjara Islam, mau mati setjara Islam, saudara-saudara t-erimalah Islam sebagai Dasar Negara. Kalau
saudara-saudara menganggap bahwa Pantja sila itu lebih baik dari
Islam, lebih sempurna dari Islam, lebih universil dari Islam, kalau
Saudara-saudara berpendapat adjaran ddn hukum Islam itu tidak lajak dan tidak patut untuk didjadikan Dasar Negara, tidak dapat
mengatur masjarakat dan negara, sekali lagi Saudara Ketua, orang
jang demikian itu murtadlah dia dari Agama, kembalilah dia mendjadi kafir, haram djenazahnja dikuburkan setjara Islam, tidak haIal baginja isteri jang sudah dikawinnja setjara Islam, tidak ada pusaka-mempusakainja baginja menurut adjaran Islam.
Hukum dan vonis ini bukan dari saja, bukan dari Madjelis sjuro
Muslimin Indonesia (Masjumi), bukan dari Nahdlatul ulama (N:u.),
bukan dari Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.), bukan dari Persatuan Tarbijah Islamijah (Perti), bukan dari Partai Politik Tharikat
Islam (P.P.T.I.) dan Aksi Kemenangan Umat Islam (A.K.U.I.), tetapi adalah dari Al Qur'anul Karim sendiri.
Hanjalah kaum 7,ndiq dan Munafiq jang mengaku Islam dengan
mulutnja, tapi menolak adjaran dan hukum Islam, menentang dan
memerangi Qur'an dan Sunnah. Ajat-ajat Al Qur,an jang saja batjakan pada pertengahan pidato saja tadi, tjukup mendjadi dalil dan
alasan untuk membenarkan ketetapan hukum jang saja katakan itu.
Kalau Chalifah Abu Bakar Shiddiq menghukumkan Murtad kepada kaum Muslimin jang tidak menleluar[an zakat, hanja tidak
mengeluarkan zakat Saudara Ketua, djiwa Mu,min dapat mengukur
sendiri, apa hukumnja manusia Muslim dan Mu'min jang meholak
seluruh adjaran dan hukum Islam untuk didjadikan Dasar Negara.

Kata Penutup.
saudara Ketga, pada achir pidato saja izinkanlah saja berkata
dari hati kehati dengan para wakil umat -Islam dalam K6nstituante
ini. Para ulama ,,waratsatul a1!ijaq", para zu'ama jang bertanggung-djawab, jang diresmikan oleh sabda-Rasulullah. sallallahu'alaifii
wasallam: Kullukum Raa'in, wakullu Raa'in mas-iilun 'an Ra'ijjatih'n:
Fgenap kita, para wakil umat Islam dalam Konstituante ini, dengan
udah kita, kita telah menjatakan pendirian, kita telah mernadu tekad dan kejakinan, ipa Dasar Negara jang kita kehendaki.
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Dasar Negara bagi kita kaum Muslimin adalah mengenai 'Aqidah. 'Aqidah Islarnijah, kejakinan Islam, ideologi Islam, adjaran dan
hukum Islam. Mengenai 'Aqidah ini, pantang bagi kita kaum Muslimin untuk memperdjual-belikannja, memperdagang[<annja, mengkompromikannja.
Tidak ada alasan dan dalil jang menjuruh klta mundur dari
kejakinan itu. Chalifah 'AU bin Abu Thalib pernah mengatakan:
,,Kalau kamu mundur kebelakang, sedang Malaikat eI Maut mengedjarmu dari belakang,
Miliunan mata umat Islam, bukan sadja di Indonesia, malah
diluar tanah air, dari Marokko sampai ke Merauke, memandang kepada kita, mengikuti perdjuangan kita dalam Konstituante ini.
Ratusan abad jang akan datang, anak tjutju keturunan kita, generasi
kemudian, angkatan demi angkatan, akan ditentukan nasibnja oleh
tjara berdjuang kita dalam gedung Konstituante ini.
Tidak ada tjumbuan dan hirauan jang mungkin merubah kejakinan dan pendirian kita. Kemewahan dan kedudukan duniawi, sao
ngat ketjil nilai dan artinja dibanding dengan Mardlatillah, tudjuan
kita bersama dalam beragama. Tidak ada antjaman dan ketakutan
jang boleh menjangsikan kita, karena antjaman dan rnurka Ilahi
adalah lebih besar siksanja.
Umat Islam diluar gbdung ini berdiri dibelakang perdjuangan
jang benar. Kepada Umat Mutmin jang telah rnerupakan ,,Shaffan
wahidan", kepada para Ulama dan Zu'ama'L Islam jang saja hormati, saja sampaikan peringatan ini.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

LAMPIRAN PIDATO K.II.M. ISA ANSHARY.
Lanpiran I.

FATWA ALIM ULAMA MAKASAR.
Rapat Alim Ulama dan Muballighien di Makasar jang diadakan
oleh Front Pembela Islam di Makasar pada tanggal I Djuni tahun
1954 bertempat di Mesdjid Raja Makasar jang dihadiri oleh Alim
Ulama dan Muballighien jang terkemuka di Makasar, telah mengambil keputusan sebagai berikut:

MENDENGAR:
Kuliah Umum Presiden Soekarno jang telah diberikan dihadap
an Mahasiswa di Gubernuran Sulawes*i Makasar pada tanggal 5:6
Mei tahun 1954, jakni keterangan dan tafsiran beliau terhadap sila
ke-Tuhanan Jang Maha Esa dalam rangka kuliahnja menafsirkan Pantja Sila, antara lain dikatakannja:
,,Bangsa Indonesia toch masih Stadia Agraria, agrarischvolk.
Buka lagi itu kitabnja Huxender itu tadi, Economisch toetstand
van den Inlanclsch bevolking, buka. Engkau akan melihat dia pu886

:
,

nia-angka j.ng- menu_ndjuklan bahwl paling sedikit 72vo Bang.
sa Indonesia hidup. daripada pqTt-alian. peitanian jang seperTi
d.ulu, bukan pertlrnian modern, tidqk. Dan satu banjsa jang masih dalam satu Stadia Agraria, tidak boleh tidak mesti riistik
atau reli-gi.yl..o1ang hendak menanam padi dia sekedar barangkali melihat bintang-.
Dia mentjallgkul- dia punja sawah, menggarap dia punja sawah,
mohon hudjan,
dia mengetahui- wiskundige b6rekening
-buka-n
bahrya hu{j-aq akan datang, tidak. Mohon hudjan-daripada sati
z?t iang- tidak terlihat. Mohon pula djangan iampai ada hama
datang djangq! ?da belalang jang membilin hantjur dia punja
tanaman itu.,Mohon kepada suatu zat jang gaib. fhi jang membuat ia mistik atau religieus."
MENGINGAT:

.. .Frlyr- utjapan beliau, ,,zat ja\E tidak terlihat" d.an ,,zat jang
gal!"
dihubungkan dengan kata-kafi,,agrarischvork" dan'icata-i<ati

beliau ,-,rni j?ng membuat dia mistik afau religieus", memberikan
pengertian ialah arwah dan dewa-dewa, hal mana dengan demikian
itu memberikan pengertian kepertjajaan animistis, bahkln sjirik jang
terang sangat b.e{entaqgag dengan pengertian ke-Tuhanan ?ang-Ma-ha Esa menurut jang dikehendaki.
MENGINGAT PULA:
oleh i'tiqad Islam,
Firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala jang berarti:
1. Djanganlah kamu berkata-kata tentang Allah itu melainkan
dengan kebenaran. (Surat An Nisaa, t70).
2. Sedang tiadalah Tuhan selain Tuhan Jang Maha Esa. (Surat Al Maidah 73).
3. Tuhanmu adalah Tuhan Jang Maha Esa, tiadalah Tuhan melainkan Dia Maha Pengasih dan Maha penjajang (Surat Al
Baqarah 163).
4. Sesungguhnja Tuhan Allah itu, Tuhan Jang Maha Esa (Surat
An Nisaa' L70).
5. Katakanlah (hai Muhammad) Allah itu Esa, Allah tempat
meminta (Surat Al Ichlash 1-2).
6. Allah tiada Tuhan selain dari padaNja. Ia hidup lagi mendjaga (Surat Al Imran 2).
7. Sesungguhnja, ini djalan Saja (Allah) jang lurus. Ikutilah
olehmu akan dia. Djangan diikuti beberapa djalan jang lain,
sehingga bertjerai-tjerai kamu daripadanja. Demikian-Allah
berwasiat kepadamu, mudah-mudahan kamu takut kepadaNja. (Surat Al An'am 153).
Dan banjak lagi ajat-ajat lain, demikian pula hadits-hadits Rasulullah jang semaksud dengan ajat-ajat jang disebutkan diatas.
Mengingat dan berdasarkan itu semua, maka:
Dengan Nama Allah Jang Pengasih dan penjajang.
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Kami wadjib menjampaikan kepada seluruh Umat Islam putusan-putusan jang berupa fatwa sebagai berikut: mengenai sila ke-Tu'
nan Jang Maha Esa menurut pengertian dan tafsiran jang diberikan
oleh Presiden Soekarno dalam kuliah umumnja di Makasar tanggal
5-6 Mei L954 adalah:

1. Haram hukumnja bagi orang Islam mengutjapkan

2.

kata-kata

jang demikian.
Haram hukumnja bagi orang Islam untuk mentaati dan
mengi'tiqadkan maksud pidato seperti tersebut diatas.
Makasar, B Djuni 1954.
a.n. Rapat Alim Ulama dan Muballighien

1.
2.
3.
4.

ll

tersebut:
t.t.d.
Kiai Hadji Muhammad Romli
S.A. Rahman Sjihab
Cha1id Husain
Kiai Hadji Saifuddin

i

I

i;

ilr

Front Pembela Islam Makasar:
Ketua Umum,

Sekretaris Umum,
t.t.d.

t.t.d.

(Muh. Jusuf Samah)

(A.w.

Radjab).

Lampiran II.
PERNJATAAN FRONT PEMBELA ISLAM
PERNJATAAN
Rapat Pleno Front Pembela Islam Makasar pada hari Ahad, tanggal 30 Mei L954 bertempat 'di Sekolah Menengah Islam, Djalan
Datumusing Makasar, jang dihadiri oleh wakil-wakil dari partai-partai
organis asi-organisasi

:

1. Partai Sjariat Islam Indonesia; 2.Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia; 3. Nahdlatul Ulama; 4. Gerakan Pemuda Islam Indonesia; 5.
Peladjar Islam Indonesia; 6. Ge'rakan Pemuda Islam Indonesia-Puteri;
7. Muslimat; 8. Aisjiah; 9. Gerakan Pemuda Ansor; 10. Serikat Buruh

Islam Indonesia; 11. Djami'atul Ittihad wal Mu'awanah; 12. Him'

punan Mahasiswa Islam; 13. Jajasan Masdjid Raja Makasar; L4. Da'
iud Da'wah wal Irsjad; 15. Assirathal Mustaqiem; 16. Darul Falaah;
17. Darus Sa'adah; 18. Persatuan Pegawai Sjara'.
Setelah memperhatikan dengan seksama akan pidato Paduka
Jang Mulia Presiden Republik Indonesia di Makasar, Maluku dan
Sunda Ketjil dalam rangka perkundjungan beliau kedaerah-daerah
tersebut baru-baru ini, antara lainnja ialah:
a. Pendjelasan beliau terhadap arti dan isi Pantja Sila jang diberikannja pada kuliah umum beliau pada malam Kamis tanggal
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5-6 Mei 1954 di Gubernuran sulawesi Makasar, furutama sekali
mengenai arti ke-Tuhanan Jang Maha Esa.
b. pljangq beliau _dalam rapat dengan pemuda-pemuda pada hari
Djum'at ,tangfial 7 Mei L954 tdL Gubernuran Maluku Ambonantara lain:
1. ,,Djikalau satu negara jang berdasar lain daripada pantja sila,
maka blpak j?{-n, persatuan akan rusak dan hantjur, persatuan tidak ada".
2. ,,Djika ada orang jang mengadjak kamu untuk membuat undang-undang _Dasar jang lain dari pantja Sila, djangan mau,
djangan
c.
be-liau_ dibeb,erapa tempat dalam rangka perdja,
-Pidato-pidato_
lanan beliau ke sunda Ketjil jang berpokok pada mempeitahinkan Pantja SiIa sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

mau".

1.

2.

I

Menimbang:
F_alwa_pengertian dan tafsiran terhadap sila ke-Tuhanan Jang
Maha Esa jang diberikan oleh Paduka Jang Mulia Presiden Republik Indonesia tersebut, sungguh-sungguh bertentangan dengan pengertian dan tafsiran menurut Agama Islam, bahkan
haram hukumnja.
!-ahwa pidato-pidato beliau di Maluku dan Sunda Ketjil tersebut
diatas ini menggelisahkan sekali, karena:
a. pidato-pidato itu mengandung tekanan;
b. Presiden sebagai _{.prlr -Negala telah menutup pintu bagi
perdjuangan lain-lain ideologi dengan djalan demolratis parlementer.

llengingat:
Bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan kedaulatan RakLat, iaqg berarti rakjatlah jflg berhak menentukan dan menetapkan
Dasar Negaranja dengan djalan demokratis parlementer.

MEMUTUSKAN
Mengeluarkan Pernjataan sebagai berikut:
1. Menolak dehgan sekeras-kerasnja dasar Pantja SiIa dengan
pengertian dan tafsiran seperti jang diterangkan oleh Presiden Soekarno termaksud.
2. Menje-salkan sekali pidato-pidato Presiden soekarno mengenai ideologinja dalam rangka perdjatanannja baru-baru ini
didaerah Indonesia bagian Timur, karena pidato-pidato itu dirasai sebagai tekanan seorang Kepala Negara terhadap rakjat dan bertendens diktatur.
Makasar, 30 Mei 1954
a/n Front Pembela Islam
Ketua Umum,
Sekertaris Umum,
t.t.d.
t.t.d.
(St. Muh. Jusuf Samah)
(Abd. Wahab Radjab).
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Dikirimkaa kepada:

:
P.J.M. Presiden Republik Indonesia,
2. J,M. Perdana Menteri Republik Indonesia,
3. J.M, Para Menteri,
4. P.T. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Sementara Republik

1.

,.

Indonesia,

5. P.T. Gubernur Propinsi Sulawesi di Makasar,
6. P.T. pada Panglima T.T. VII di Makasar,
7. Semua Putjuk Pimpinan Partai dan Organisasi di Indonesia,
8. Pers dan Radio.
Lampiran III.
Naskah perdjandjian persahabatan antara kaum Muslimin
dengan kaum Jahudi dan kaum Musjrikin zaman Rasulullah
sallallahu'alaihi wasallam.
Dipetik dari kitab: Al WatsAiq AsrSiasijah fi 'I'-'Ahdi AnNaba:Wy wa 'l.Chil6fah Ar-Rasjida,n pedlandjian Politik dalam
djarnan Nabi dan para Chalifah jang tjerdik pandai karangan
Dr Muhammad Hamidullah, Mahagunu 'Utsman Universitas
Heiderabad, India).

1.

Demikian bunji surat perdjandjian itu:
Dengan Nama Allah Jang Pengasih dan Penjajang.
Surat perdjandjian ini dari Nabi Muhammad Utusan Allah an'
tara orang-orang Mu'minin dan Muslimin jang berasal dari Makkah dan Madinah dan orang-orang jang turut dan berdjuang
bersama-sama mereka.

2. Bahwa mereka semuanja merupakan umat jang satu.
3. Bahwa orang-orang Muhadjirin jang berasal dari Makkah tetap
sebagai keadaannja mengambil dan membajar diat (tebusan)

4.

'5.
6.
7.
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orang-orang mereka jang terbunuh antara sesama mereka dan
harus menebus tawanan mereka sendiri dengan setjara baik dan
adil antara ,sesama orangorang Mu'minin. Bahwa kabilah Bani Auf djuga tetap sebagai keadaannja, mengambil dan membajar diat orang-orang mereka jang terbunuh antara sesama mereka dan tiap-tiap golongan harus menebus tawanannja sendiri dengan setjara baik dan adil antara sesama
orang-orang Mu'minin
Kabilah Bani Harits djuga tetap sebagai keadaannja, mengambil
dan membajar tliat orang-orang mereka jang terbunuh dan tiaptiap golongan harus menebus tawanannja dengan setjara baik
dan adil antara sesama orang-orang Mu'minin.
Kabiiah Bani Sa'idah djuga tetap sebagai keadaannja, mengam'
bil dan membajar diat orang-orang mereka jang terbunuh dan
tiap-tiap golongan menebus tawanannja dengan setjara baik dan
adil antara ,sesama orang-orang Mulminin.
Kabilah Bani DJusjam djuga tetap sebagai keadaannja, mengambil dan membajar diat orang-orang meneka iang terbunuh dan
tiap-tiap golongan harus menebus tawanannja dengan setjara
baik dan adil antara sesama orang-orang Mufminin.

I,

Kabilah Bani Nadjdjar: djuga tetap sebagai keadaannja, meng.
ambil dan membajar diat orang-orang mereka jang terbunuh dan
tiap-tiap golongan menebus tawanannia dengan setlara baik dan
adil antara sesama orang{rang Mu'minin.
9. Kabilah Bani 'Amr bin Auf djuga tetap sebagai keadaannja,
mengambil dan merrbajar diat orang-orang mereka jang terbunuh dan tiap-tiap golongan harus menebus tawanannja dengan
setjara baik dan adil antara sesama orang-orang Mu,.minin.
10. Kabilah Bani Nabit djuga tetap sebagai keadaannja, mengambil
dan membajar diat orang{rang mereka jang terbunuh dan tiaptiap golongan menebus tawanannja dengan setjara baik dan adil
antara sesama orang-orang Mu'minin.

11. Kabilah Bani Aus djuga tetap sebagai keadaannja mengambil

dan membajar diat _orangorang mereka jang terbunuh dan tiaptiap golongan menebus tawanannja dengan setjara baik dan adil

antara sesama .orang:orang Mu'minin.
12a. Bahwa orang-orang Mu'minin tidak boleh me,mbiarkan siapa
diantara mereka jang kesusahan memikul denda atau utang; tet_api harus mereka tolong dia dengan baik untuk membajar denda atau utangnja itu.
12b. Bahwa tiap-tiap orang Mu'minin tidak boleh menjalahi saudaranja sesama orang Mu'minin.
13. Bahwa s_egenap_ orang Mu'min jang taqwa haruslah bersatu tangan untuk membasmi setiap orang jang zhalim daripada mereka
dan setiap orang jang berniat hendak melakukan kedjahatan
atau kerusakan antara mereka. Mereka harus bersatu untuk
membasmi orang djahat itu walaupun ia anak mereka'se5rdiri.
L4. Bahwa orang Mu'min tidak boleh membunuh seorang Mu'min
karena seorang kafir, dan tidak boleh menolong orang kafir itu
untuk mengalahkan orang Mu'min.
15. Bahwa djaminan AUah itu satu. Ia men_olong orang jang
lemah
-karian
jan!
atau
kuat dan bahwa orang Mu'miii itri adahJr
dan
penolong orang Mu'min jang lain.
16. Bahwa siapa daripada orang Jahudi jang mengi.kuti kami harus
mendapat pertolongan dari kami; ia tidak boleh dianiaja . dan
tidak boleh menganiaja.
L7. B.ahwa djandji damai orang-orang Mu'minin itu satu; seorang dari
mereka tidak boleh membuat perdamaian sendiri dengan meninggalkan jang lain didalam berperang dalam djalan Allah; mereka semua harus rnendjadi satu.
18, Bahwa tiap-tiap orang jang turut berperang bersama kami hendaklah pergr bergilirgilir.
19. Bahwa orang-orang Mu'minin harus membela dan menebus darah
kawannja jang telah tewas didalam djalan Allah.
20a. Bahwa orang-orang Mu'minin jang taqwa harus berdjalan diatas
petundjuk-petundjuk jang selurus.lurusnja
20b. Bahwa orang musjrik tidak boleh menjelamatkan harta kekajaan orang Quraisj atau menolong djiwa mereka dan tidak boleh
menghalang-halangi orang Mu'min.
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21.

Bar,ang5iapa jang melakukan ketjerobohan membunuh orang Mu,
min, maka ia harus dibunuh, pula, ketjuali kalau keluarga. jang
terbunuh suka menerima diat. Orangoiang Mu/minin seliliuhnji

harus menentang sipembunuh itu dan haram atas rnereka membiarkannja.
22. Bahwa oiang-orang Mu'minin pada Allah dan Ha::i Achirat jang
mengaku atas jang tersebut didalam naskah perdjandjian ini,
tidak dibolehkan menolong atau melindungi orang jang
menga: dakan
jang bukan-bukan. Barangsiapa jang menolong -atau nrelindungi orang seperti itu, maka ia akan dikutuk dan dimurkai
Allah pada hari kiamat dan ia tidak akan mendapat pertimbangan dan keadilan.
23. Bahwa bagaimanapun terdjadi perselisihan antara kamu tentang
sesuatu hendaklah kamu pulangkan kepada Allah dan Muhammad.

24. Bahwa orang-orang Jahudi harus mengeluarkan belandja bersarna-sama orang-orang Mu'minin selama mereka dalam berpe,rang.

25. Bahwa orang-orang Jahudi Bani Auf adalah satu bangsa oengan
orang Mu'min. Bagi orang-orang Jahudi itu agama mereka dan
bagi orang-orang Muslim agama mereka. Harus dilindungi diri
dan kawan mereka, ketjuali mereka jang berbuat zhalim dan
aniaja. Orang seperti itu berarti membinasakan dan merusakkan

diri dan keluarga sendiri.
26. Bahwa kaum Jahudi Bani Nadjdjar djuga mempunjai hak se.
bagai Bani Auf.

27. Bahwa kaum Jahudi B'ani Harits djuga mempunjai hak sebagai
Bani Auf.

28. Bahwa kaum Jahudi Bani sa'idah djuga mempunjai hak sebagai
Bani Auf.

29. Bahwa kaum Jahudi Bani Djusjam djuga mempunjai hak
gai Bani Auf.

seba-

30. Bahwa kaum Jahudi B'ani Aus djuga mempunjai hak sebagai
Bani Auf.

k"g* Jahudi Bani rsa'labah djuga mempunjai hak sebagai Bani Auf, ketjuali siapa diantara mereka jang berbuat zhalim atau aniaja maka perbuatannja itu berarti membinasakan
dan merusakkan diri dan keluarganja sendiri.
32. Bahwa tjabang dari keluarga Bani Tsa'labah seperti Bani Tsa'labah sendiri.
33. Bahwa kaum Jahudi Bani Sjuthaibah djuga mempunjai hak sebagai Bani Auf. Kebaikan itu bukan sebagai kedjahatan.
34. Bahwa pengikut Bani Tsa'labah sepe,rti Bani Tsa'labah itu sendiri.
35. Bahwa kawan-kawan dan keluarga kaum Jahudi itu seperti
kaum Jahudi itu sendiri.
36a. Tiap-tiap orang daripada mereka tidak boleh keluar, melainkan
dengan seizin Muhammad.
36b. Bahwa tidak boleh dihalangi orang menuntut haknja karena dilukai orang jang zhalim. Barangsiapa jang membinasakan harus
dibalaskan atas dirinja dan ahli rumahnja.
31.
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tsa.hy'a

orang{rang Jahudi harus memikul belandja mereka. Kedua pihak harus bertolongan dan bekerdja bersama melawan
serangan siapa jang memerangi salah satu pihak iang terikat
dalam perdjandjian ini, kedua pihaknja harus nasehat-menase'
hati dan berbaik-baikan serta mendjauhkan dosa kesalahan.
37b. Bahwa tiap-tiap orang tidak boleh membudt kesalahan atas
kawannja; siapa jang teraniaja harus ditolong.
38. Bahwa orang Jahudi harus mengeluarkan belandja bersama37a. Bahwa

sama orang-o,rang Mu'minin selama mereka dalam berperang.

39. Bahwa kota Madinah mendjadi kota sutji bagi mereka jang terikat didalam perdjandjian ini.

40. Bahwa tetangga itu seperti keluarga sendiri.
4L. Bahwa kota sutji Madinah tidak boleh ditinggali oleh orang lain
ketjuali dengan seizin penduduknja.
42. Djika terdjadi perselisihan antara mereka iang terikat dalam
perdjandjian ini, jang dichawatirkan akan menimbulkan bahaja,
maka haruslah dikembalikan pada Allah dan Muhammad Rasulullah. Bahwa Allah berserta orang jang tha'at dan jang menepati sjarat-sjarat jang tersebut didalam perdjandjian ini.
43. Bahwa orang-orang Quraisj dan orang-orang jang membantu me'
reka, tidak boleh diterima mendjadi tetangga.
44. Bahwa antara kedua pihaknja wadjib bekerdja bahu-membahu

melawan setiap orang jang menjerang kota Madinah.
45a. Dan djika mereka diadjak berdamai hendaklah mereka sambut
adjakan itu dengan perdamaian. Wadjib atas orang Mu'min
memberikan perdamaian, ketjuali atas mereka jang memerangi
agama.
45b. Bahwa tiap-tiap orang pada bahagiannja

dari pihak jang disebe-

lahnja.

56. Bahwa kaum Jahudi Bani Aus dan segenap kawan-kawan dan
pengikut-pengikut mereka jang terikat dalam perdjandjian ini
dan mereka harus mendapat pertolongan dari kedua pihaknja.
Kebaikan bukan kedjahatan. Tiap-tiap kedjahatan jang dilakukan seseorang, maka dosanja terpikul atas dirinja sendiri. Allah
ada dipihak mereka jang berdjalan lurus dan berlaku djudjur
atas perdjandjian ini.

47. Bahwa siapa jang tidak menepati perdjandjian iang disebut
didalam naskah tersebut ini, maka ia aniaja dan berdosa.
Barangsiapa keluar meninggalkan kota Madinah terdjaga keamanannja, barangsiapa jang tinggal dalam kota Madimah djuga
terdjaga keamanannja ketjuali orang jang berbuat djahat dan
aniaja. Allah adalah tetangga bagi orang baik-baik dan taqwa.
Dan Muhammad Rasulullah.
Sekian!

Lampiran IV.
NASIB UMAT ISLAM DIBAWAH KEKUASAAN KOMUNIS.
(Terdjemahan dari brosur ,,Al Islam wal Chatharus Sjuju'i" siaran ,,Badan Pedjuang Untuk Pembebasan Kaum Muslimin,
Cairo, Agustus 1953).
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Komunisme musuh Islam dan umatnja.
Komunisme sebenarnja adalah satu paham atau aliran politik
materialisme jang membasmi segala matjam sjari'at-sjari'at wahju
dan pokok dasarnja ditegakkan atas sendi-sendi atheisme (anti Tuhan). Bahkan dia, adalah satu paham jang menentang dan memerangi
segala matjam agama seperti apa jang terpantjang didalam buku
,,Kamus Politik" jang ditjetak di Moskow dan disidrkan oleh Kantor
Publikasi Sovjet Uni padi tahun 1940. Didalam buku itu disebutkan,
bahwd: ,,Kaum Komunis adalah menentang (pendurhaka) segala agama jang dipeluk dan dianut oleh bangsa-bangsa didunia". Ditain bagian dikatakan pula, bahwa kaum Komunis menolak se'tjara prinsipil
akan segala matjam aliran kepertjajaan jang mengagungkan keTuhanan Jang Maha Esa atau kekuatan zat gaib atau berbangkit
sesudah mati atau kekalnja roch.
Dalam buku itu djuga digambarkan bahwa sesungguhnja Karl
Marx berkata: bahwa agama itu adalah tjandu bagi rakjat; sedangkan Lenin mengatakan bahwa segala agama adalah wodka peratjun
untuk rochani (Wodka adalah chamar Rusia). Selandjutnja diterangkan pula, bahrra kaum Komunis tidak dapat berdiam diri sadja dalam soal-soal kepertjajaan agama itu.
Tetapi didalam kenjataannja ialah, bahwa kaum Komunis mempunjai dua matjam taktik dalam memainkan rol potitiknja. Pertama:
dengan melantjarkan propaganda jang muluk-muluk keluar. Kedua:
adalah dengan menanamkan dan mengokohkan dasar-dasar Komunisme didalam, dengan tudjuan untuk menguasai seluruh dunia dan
hal ini dirahasiakan benar-benar.
Adapun tjara jang pertama dilakukan berdasarkan propagandapropaganda jang palsu dan bohong untuk mengabui mata orang luar dengan kata-kata muluk: kemerdekaan beragama, perbaikan nasib kaum buruh dan sebagainja, jang dilakukannja. Utjapai-utjapan
jang demikian hanja untuk sementara, sengadja ditjari-tjari buat
mempengaruhi urat-urat sjaraf jang lemah dan kemudiannja didjadikan alat untuk penindas agama itu sendiri dengan alasan-alasan
jang naif, ialah karena katanja: agama itu ditindas karena pemimpinpemimpin agama tidak bekerdja untuk kemaslahatan agamanja dan
tidak berdjalan diatas petundjuk-petundjuk agama jang sebenarnj4
tetapi mereka hanja menghidup-hidupkan bid'ah dan kurafat-kurafat
jang salah serta bermatjam-matjam alasan-alasan jang kunstmatig sekali.
Dan tjara jang kedua dilaksanakan dengan berbagai instruksi
kepada kaum Komunis untuk melakukan segala matjam perkosaaan
dan keonaran seperti: penr,bunuhan-pembunuhan, pentjulikan-pentjulikan, penipuan-penipuan dan lain-lain dosa jang tidak dapat dibenarkan oleh Undang-undang prikemanusiaan dan tertib susila.
Semua itu dilakukan untuk menjingkirkan segala palang pintu
jang mungkin menghalang-halangi mereka untuk mentjapai tudjuannja, halangan mana menurut mereka itu ialah: kejakinan-kejakinan
agama kemerdekaan perseorangan, pandangan-pandangan politik
jang berbeda-beda, kemerdekaan berbuat, kemerdekaan berpikir,
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kebebasan berbitjara dan mgnulis; dan lain-lain hak-hak,rnanusia
jang didjamin oleh Huktrm Internasional.
pribadi
- Kaum
Botsjewik Komunis meqanda$g pada para Alim'Ulama,
adalah sebagai musuh nomor wahid iang tidak mungkin {amai dengan
mereka. Dan karena itu mereka rnelihat, bahwa adalah satu kewa'
mulia bagi kaum Komunis untuk membasmi kaum Ula'
djiban jang
-baik
tjara revolusioner jang radikal _dqngan
dengan
nia-ularira;
-meringkukkan
para Ulama tersebut didalam
membunuh mereka,
pendjara-pendjara dan membuang mereka kedalam kampkamp ta'
hanair keidja paksa, jang penuh dengan siksaan dan anlaja, maupun
jang agak evolusi: den_gan m.emlksa mereka untuk medengan tjara
niiaikan propaganda-propaganda Komuni's kepada se_genap- kaum
Muslimin.-Hingga dengan begitu lenjaplatr pengaruh tesakt-ian ke'
hebatan Uhmf itu dimata Umat Isla,m sendiri dan achirnja djadilah
mereka musuh pula bagi Islam dan Kaum Muslimin umumnja.

Gentjetan Kaum Komunis Kepada Islam.
Semendjak berkuasanja kaum Komunis di Rusia,.merekq telah
menutup-matikan sebanjak 10.000 mesdjid di {4rb!ian diseluruh
negeri l(aukasus. Dan diantaranja 80,0_00 mesdjid _din9ger1'Fg_ql
Turkistan, Idil, Ural, Krim, sekarang hanja tinggal sebanjak 500
jang masih ada itu,sebagiannja
buah mesdjid
- sadja. Mesdjid-mesdjid
didjadikan oleh kaum Komunis untuk tempat-tempaf berfoja-foja,
kandang-kandang kuda, dan tangsi-tangsi militer untuk tentara Me'
rah. Selangkan-mesdjid lainnja rupanja masih ketinggalan, boleh
dibuka, asa-l sadja kaum Muslimin dapat membajar belasting iang
berat untuk izin mengerdjakan ibadat.
Oleh karenanja terpaksalah umat Islam disana untuk membajar
belasting jang ber-at itu dengan hasil pen$u{rPulan bahan-bahan makanan irereka sehari-hari, t-etapi achirnja dengan begitu alangkah
banjaknja mesdjid-mesdjid jang dlktntji kare_na lemahnja. dan beratrija belasting- jang 0ipit<ut pundak kaum Muslimin,_ Lelh.gga tak
sanggup lagi nieret<i memnajarnja. Tidaklah tjukup ak_tivitgit kaum
fomunls hingga ini sadja, tetapi mereka menutup sekolah-sekolah
agama dan mereka djadikan unfuk tempat-tempat berpesta dan ber'
sdnda-gurau dan untirk tempat apa sadja jang rnereka kehendaki.
Adapun harta wakaf kaum Muslimin jang pgnghagilannja dulu
dipergun-akan untuk membiajai pe'rbaikan_ mesdjid, mafuasah-madra'
sah, nafkah imam-imam, tukang-tukang adzan dan guru-guru ag?rya'
semuanja dibekukan. Dan harta wakaf iang terdiri antara lain:
kebun-liebun jang tuas didiadikanlah untuk kebun-kebun negara.
Dalam pada itu kaum Komunis aktif sekali membentuk satu per'
kumpulan (organisasi) iang mereka beri nama _iiengry- "Soeiety of
the Godlessi' fPerkump'rilan Kaum Anti Tuhan). Dan tjabang-tjabang'
nja mereka dirikan ditiap-tiap negeri. Adapun tudjuan iang pertamatama dari organisasi itu ialah: menekan dan menggentjet semua
orang-orang jang mengerdjakan sernbahjang atau p'uasa Ramadlan.
Pada- waktu sembahjang telah masuk, muntjullah anggota-anggota
organisasi djahanam itu mendatangi mesdjid-mestljid dengaq memUun;ikan alat-alat musik dan lagu-lagu serta demikian mereka me'
ss5

ngedjek-ngedjek orang janC s ang bersernbahjang dengan seribu
satu matjam laku perangai terkutuk
, Disamping itu kaum, Kotnunis mentjegah pemuda-pemuda untuk
beladjar hukum-hukum agama; beladjar memba'tja Al-Qut'an dan
rnenjiksa dengan sangat siapa-siapa jang berani mempeladjari tentang-tentang ilmu agama dengan tuduhan, bahwa rnereka adalah
orang-orang reaksioner dan kaum konservatif serta orthodok. Oleh
sebab itu mereka bakartah Al-Qur'an dan kitab-kitab agarna lainnja
dilapangan-lapangan umum, karena kitab-kitab itu adalah berbahasa Arab jang katanja tidak dapat dikenal artinja oleh umat Islam
Rusia. Adapun Ulamaulama, dilarang keras mengarangkan kitabkitab jang berisi keagamaan walaupun dengan bahasa daerah umat
Islam disana sendir-i; din untuk itu kaum Komunis mengantjam de'
ngan hukuman berat bagr siapa jang berani berbuat demikian. Begitu pula dilarang memberikan kursnrs-kursus'agama kepada pemudapemuda dengan alasan: itu hanja membawa pemuda kepada orthodoxi.
Oleh karenanja, alangkah banjaknja orang€rang .'a1kn, guru-guru
agama jang digandjar tjulik dan lenjap atau dimasukkan kedalam
pendjara-pendjara jang seram, karena dia mengarang hanja seb,uah
brosui ketjil sadja tentang agama serta mengadjar dan mendidik
anak kandungnja sendiri dari hal kemurnian agama itu.
Toleransi jang berisi penipuan dari Komunis.
Beberapa tahun jang lalu dikala meletusnja perang dunia iang
ke.II, disaat negeri Rusia terantjam bahaja besar karena penjerbuan
tentara Djerman:(Hitler) pada bulan Djuni tahun L94L dengan setjara besar{esaran. Waktu itu tentara Djerrnan telah dapat berkuasa di U'krania dan Krim, dan kemudian'menJerbu madju rnerebut
Moskow. Disaat kaum Komunis dalam keadaan sesak nafas itulah,
pembesar-pembesar Anti Tuhan (stalin) mentjoba-tjoba untuk membudjuk-budjuk para Atim Ulama dan Pendeta-pendeta, Pastor-pastor.

Dan diutjapkannjalah kata{rata jang bergulagula;

kemerdekaan
geredja-geredja
dan
dilepaskannjalah
mesdjid-mesdjid'
dah
beribadat,
dari belasting, , disuruhnja pulang sebagian Ulama-ulama jang tidak
dapat lagi bekerdja dalam kamp-kamp tihanan paksa. Begitu pula
Stalin rnengadakan akan ' apa jang dinam,akannja: ' Kongres Umat
Is1am . dan dimana disuruh mef.eka memilih seorang Mufti bagi negeri Islam dalam lingkungan , wilajah kekuasaan Sovjet Uni. Dan
disuruh pulalah mereka membuka djawatan-djawatan agama di Turkistan, Idil, Uml, Azerbijan .dan didaerahdaerah,' sebelah 'Utara
Kaukasus. Dalam pada itu kedok-tipu muslihat kedalam dan keluar
negeri, Stalin rnengirim" pula Misi Hadji ke Mekkah pada tahun 1943
jang diketuai oleh Mufti Abdurrachman Rusolov; dan lain-lain matjam siasat tipu daja
Tetapi tahukah pembatja jang budiman, apa latar belakang iang
sebenarnja dari segala matjam sandiwarasandiwara Stalin itu? Inilah jang akan diuraikan selandjutnja.
. Adapun keizinan untu,lc kemerdekaan beribadat itu dan melepas'
kan mesdjid-mesdjid dari kekangan belasttng, adalah satu hal iang
terlalu enteng:Sivgnja ka,Iau dtbandingkan dengan suatu- siasat besar
8s6

untuk mengabti n?t? or- 4gorang Eropah jang mengundjungi Rusia
atau untuk diambilnja fotonja dan film-film propafanoi untut< ui
djadikan aQ! bgat me-narik sympatinja negeri-hegeii:ls1am.-$d;;
kan kaum Muslimin_-disana walaupuir walifu beisembabjang d,imd.
gii9, tetap berada di,bawah pengawasan porisi-polisi rahisia" sovjei.
s-edangkan mesdjid-mesdjid _i*g tidak okenanan belastingnja l-agi
oleh pem_erintah, tidaklgl di"qggqp satu tempat su,tji dalaiir pandangan undang-undpng llomunis-; b-ahkan dipafdang s6bagai teripat
gTuq.bjasa-sadja i.rns dapal dipergun_akan-semau-'inaunjl oleh iofislpglisi rahasia atau untuk markas bagi partai Komunis. Kaiau
tidaklah untuk keperluan ini sungguh-sunfgdfi tidaklah akan dibuka
kembali mesdjid jang semendjak sekian ditutup oleh kaum Komunis.
seda_ngkan umat Islam tetap terus mendesak-sekeras,kerasnja agar
Tes4jid itu dapat mereka pergunakan untuk tuffuan jang sewa-

djarnja.
Berkenaan.'deng_an-sida{g apa jang mereka namakan dengan
,,Kongres Islam", maka itu sebenarnja adalah atas desakan dan dikte
dari statn sendiri untuk kepentingan politiknja. Djadi bukanlah
timbul sebagai kehendak umat Is1am sebagaimana -djuga utusanutusan jang datang ke Kongresitu bukanlah perutusan Rakjat Islam
seperti jang lazim berlaku dinegeri-negeri lain; tetapi mereka jang
datang_ itu adalah ditundjuk oleh Pernerintah Komunis sedangkan
umat Islam dipatrsa udtuk mengiakan'atau, mengalnin sadja.
saja sendiri tidak turut dalarn Kongres itu, tetapi apa jang saja
_
dengar sendiri dari orang€rang jang turut hadir dalam -Ifongres iiu
nama-nama mereka tidaklah perlu disebutkan
bahwa semua-semqa
- lain
pembitjara-pemtitjara dalam Kongres itu tidak
dari hanja
untuk mengutjapkan katatata pudjian bagi stalin semata-mata dan
menjebut-njebut nikmat pemberian jang diberikan Komunis kepada
beberapa gelintir umat Islam; sunggUh pembitjara-pembitjara itu
berpidato apa jang telah didikte oleh kawan-kawannj'a stalin dan
hati mereka sendiri sebenarnja tidak ridla dengan apa-jang diutjapkan oleh lidahnja-. I,qn daripada itu tidak aoi pemnitjarain-periinitjaraan jang berhilai dan paritas didengar oleh kdum Mtislimin'selain
p_ery.latjpq+embaljaq- aja! Qurnan jrng dilagukan oteh seorang
Hafidz Al-Qur'an dari daerah Turkistan.
Disamping itu ttukangrtukang lfoto dan pembuat-pembuat film
(camera-m,an) lrerakgi terus mengambil foto-foto dalam tiap-tiap si
dang untuk mendjadi alat kaum Komunis buat propaganda kenegerinegeri Islam. Saja sendiri telah pernah ikut menjaksikan film-film
propaganda itu jang diputar disdbahagian negeri-negeri Islam dalarn
tahun 1943, Tetapi semua itu adalah merupakan propaganda tipuan
semata-mata.

$dapun lvlufti dan Kepala urusan Agama seperti jang telah kita
sebutkan tadi sebenarnja adalah dari bekas tawanan janglehh men-

derita azab bertahun-tahun lamanja dalam kamp,kamp lierdja paksa
dengan seribu satu matjam siksaan. Oleh karena itu -dapattitr itimekenapa mereka menerima pengangka-tan jang seperti itu ialgertl
lah, karena terpaksa sadja. Itu disebabhan antara 1ain- karena ke:
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luarga mereka telah sangat menderita siksaan dalam tahanan jang
menjebabkan pula kulit mereka terkupas tidak tertahan lagi.
Itulah achirnja mereka diperalat oleh Istana Kremlin' dengan
dipaksa mengadakan pidato-pidato diatas podium akan apa jang-lebih dahutu didiktekan oleh pembesar-pembesar Komunis. Kemudian
pidato-pidato itu ditjetak dan disebarkan seluas mungkin kenbgerinegeri Islam atas nama Ulama-ulama itu sendiri sebagai alat propaganda jang mudjarab untuk perang urat sjaraf terhada[ alam titariry.
Sebagian dari risalah itu pernah disiarkan pada tahun 19b0 dengan nama: Kantor Urusan Agama Islam di Rusia (Al-Idaratur Ruhanijah Islamijah fi Rusia). Karena risalah mana Panitia Perdamaian
Dunia jang didirikan di Stockholm dengan suara keras dan njaring
berseru kepada seluruh dunia Islam agar melahirkan sympathienja.
Dan kemudian diulangnja lagi'menjimkan keterangan ini dalam
surat kabar ,,Izvestia" pada tanggal 13 Agustus tahun 1951 dengan
ditanda tangani sendiri oleh Mufti Ishan Babachan; jaitu seorang
jang pernah membatja chotbah disalah sebuah mesdjid di Taslftant
dimana ia menjerang dengan keras sekali akan apa jang dinamakannja: politik kaum reaksioner jang ditjiptakan dan dilantjarkan oleh
Amerika dan Inggeris. Dikatakannja pula, bahwa kedua negara inilah
jang sebenarnja berusaha menghidupkan api peperangan dunia.
Dan achirnja Mufti tersebut mengadjak agar semua umat Islam
didunia menjetudjui Panitia Perdamaian Dunia. Tetapi dalam kenjataannja ialah, bahwa Imam-imam mesdjid dan apa jang disebut dengan Mufti-mufti dan Kepala-kepala Agama itu, adalah sebenarnja
alat-alat agitasi propaganda Komunis ,kepada negara-negara Islam,
agar supaja Umat Islam dapat dikelabui; musuh-musuh Komunis jang
selama ini djidjik dan anti, agar dapat berbalik mendjadi sympatie
kembali. Dan dengan demikian, Kremlin mengharap terbukalah djaIan untuk dilaluinja buat mendjadjah umat Islam.
Berkenaan dengan siasat pengiriman ,,Misi Hadji" tidaklah dapat ditutup dan sudah terang sekali, bahwa tudjuannja tidak lain,
ialah untuk menghidupkan rasa sympatie dari kalangan djama'ah
Hadji jang datang ke Mekkah dari seluruh pendjuru dunia; agar
berkesan, bahwa kemerdekaan beragama betul-betul terdjamin di
Sovjet Rusia dan umat Islam dan disana tjukup merdeka untuk berangkat kenegeri Mekkah guna menunaikan Rukun Islam jang kelima. Tetapi orang tahu benar, bahwa Misi Hadji Rusia itu selalu
didampingi oleh dua orang reserse Rusia dari pengabdi Kremlin
jang mana keduanja itu bertopeng dibalik narna Islam.
Maksud Kremlin dengan dua orang reserse dalam Misi Hadjinja
itu, adalah agar mentjegah Misi Hadji Moskow itg djangan berhubungan langsung dan bergaul dengan rombongan Misimisi Hadji
dari negeri Islam lainnja, karena takut sekali kalau-kalau Misi Hadji
Rusia itu membukakan tabir rahasia dibelakang tirai besi dimana
kaum Muslimin menderita terus akan siksaan azab dari Pemerintah
Komunis.
Tetapi tatkala Pemerintah Kremlin telah menjadari bahwa rupanja Alam Islamy (Dunia Islam) tidak dapat tertipu dan pertjaja dengan siasat mereka jang demikian rupa dan merekapun jakin djuga
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achirnja, _bahw1,-D,japa'a.h-djama'ah Hadji ja{rg datang dari negerirlggeri IlFry, telaJr {pqt pul" mene,mbds iatrisi"-r"rr&ia
ft;i,
dimana Misi mereka itu beiada dan telah terang puta semua-itu aaalah tjuma akal busuk dari pembesanpembesar kiemlin G*"tr"n"ir.

iid

Komunis basmi umat Islam.
Dgngqn
bahwa kaum Komunis sedjak mereka berkuasa
-pasti,
perang
sebelum_
dunia ke-II meletus, " telah memnunurr -F
larypai
5.000.000 umat Islam Turkistan, Id.iI, ural, liegeri-neglii- r<""r."ru,
dan Krim. Ialah disebabkan umat Iilam disani menefrtanf a.ttgatt
pe-rkosaan-perkosaan kaum romunifSang se::!?.gt l:lg_ry,1 akanroch
Ialu
kebangsaan mereka; hingga mete"ka dile-menghantjurkan
njapkan
diseret
kemuka
ahf-aht elektris 'pe-*6fi;"h J;G dG_atau
rakkan oleh tangan kaum Komunis sendiri.
Kaum Komunis betul-betul bersikap seqenang-wenang terhadap
penduduk seluruh negeri dengan meirasukkan iedali"i p.rdj;i;
atau melem_park-an_mereka kepadang maut siberia rg"r *e.'eka mati
kelaparan dan_kedinginan jang menulang-sungsum;- oisenantan kalena rakjat tadi menentang dah melawan siaslt-siaiat tipu muslihat
Kremlin.
sudah mendjadi kebiasaannja kaum Komunis merusakkan irigasi suatu
jang berpenduduk Islarn sehingga timbullah kema-ngsgri
Iau iang dahsja! menj_eQabkan matinja berdjuiidjuta umat Islam
karena haus dan lapar. Sebagai pendjelisan tentang liezhaliman-kezhaoleh kaum Komunis sesudah perang dunia
li*gr ialg dikerdjaka-n
mennbasmipgngaruh-pengaruhnja
umat Isl'am, dapaflah
\g:tl -untuk
dibatja seperti dibawah ini:
_ 4"gp Komunis telah membunuh atau merenjapkan kedalam neryka hidup siberia semua umat Islam jang ner-aai didaerah Krim
dan djumlah mereka adalah sebanjak s00.000 orang, sehingga diantara mereka jang beragama Islam tak seorangpun jans ketiiiggalan.
Kaum Komunis telah menghalau sebanjak tebih dari r.ooo.ooo
umat Islam disebelah Utara Kaukasus kedaeiah Kutuh utara dan kepadang dingin siberia, jaitu sesudah lebih dahulu membunuh sebanjak
-puluhan ribu orang diantara mereka. sedangkan kebanjakan
mereka mati diterkam lqpar, dan diserang dingin; dan jang selebihnia
tak seorangpun jang tahu bagaimana nasib penderita-an mereka.
Adapun_ t_empat-teppat- atau daerah-daerah j?ng telah sunji di.
tinggalka,n o-leh pen9.o{ub"jf, maka kaum Komuiis "me*ta*a-orrng_
o_rang- Jahudi ialg dipindahkan dari lautan Baltik untuk menempaTi
9*rq!
ir+g sudah sepi itu. lgdangkpn kaum Muslimin Turkis'tan,
I_dil, ural jang dibunuh atau dibuang sesudah perang dunia feln tat
dapat _ryengela:huj
d"lq"o p?sti, ielain-dari Atlah jang
li$nqannja
jang
Mengetahui.
Tetapi
sudah
njita ialah, kaum romunii te]
|Iaha
m_engadak_an
p_emberslhan
beberapa-kali, mengusir penduduk kefah
luar daerah dan dengan begitu korGn penderitain kaum uuitimin
ryngg-uh, aqa! besar sekali. sebab, rakjat Muslimin Turkistan, Idil
dan ural adalah. enam kali djumlahnja iebih banjak oari peneuout
Kaukasus sendiri.
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kita lupakan, batrya 4iopqtltt uqat Istary
Dibalik. i.tu djangan"
-keiakinan
jang hidjrah kareha
Agamanja {qi Turkistan kenegeri
heeiri Aighanistan, Paklstan, TurL)', han, Hedjaa dan kelegeri-negeii lstam- lainnja, adalah le,bih dari 1"000.000 orang. ^Adapu4- jang
[idlra,tr dari tanah'air mereka akibat tindasan keras dari kaum Komu'
nislang terciiri dari umat-umat Ida,rq ldil, Ural,,NegPll-Jlegeri Kauka'
sus dariK"im kepada berbagaitagai negeri lainnja, tldqklh ragu lagi,
hakg]<1tnja kaum
bahwa djumtahuja lebih dai'i 2.000.000 diiwl. Pada_
'dan,
Krim itu, se'
Muhadjiiin dari- Turkistan, Idil, UraI, Kaukasus
j?ng
sopan- akan nasib_i-ang
nantiasa mengadu kepada seluruh dunia
mereka sesama Islam
Saudara-saudara
4O.OOO.O10
dari
dialami sleh
jang tetap menderita'dibawatr tekanan kekuasaan kaum Jvlerq! iaqg
[ak-kenal- kepada rasa prikemanusiaan iang sewaktu-waktu bisa diantjam oleh kematian; mefe-ka mengadu kepada Tuhan, kepada 4ta*
Islamy seluruhnja. Dan, A1lah',djuga, iang mendjadi pembela bagt
HambaNja jang Mukmin.
Kekangan Komunis kepada lain Bangsa Rusia dalam Sovjet Uni.
Sering dikatakan orang bahwa Negara Sovjet Uni adalah kumpulan atau federasi dari Ne$ara-negara Republik dalam lingkungan
daerah Sovjet. . Tiap-tiap Republik itu katanja merupakan buah keinginan dari suatu'bangsa jang merdeka,jalam menentukan kchen'
daknja tentang soal-soal dalam negeri meieka. Sebagai bukti dikatalan pula, bahwa tiap-tiap bangsa dapat memilih PT esidennja dan
menentukan wakil-wakil mereka masing-masing. Bahwa pacla tiaP
tiap Republik itu ada Kementerian-kementerian jang dipimpin oleb
orang-orang ahli jang dapat mengurus segala persoalan sesuai dengan

Undang.undangjangchususbagitiap.tiapRepublik
Dikatakan dAlam Uadang-undang itu bahwa tiap-liap golongan
dill.oT4ati daa bagi.tiaptFp. b.aqgbangsa, meryp.un_iai hak
-suaraJing
3a'mempunjai ukuran-ukurannja sendiri jang chusus bagi ralijatnja;
dan sebagainjalatr dari apa jang disebutkan mereka dengan hak ote
nomi. Memang tiap-tiap orang iang mendengar keterangan dari mulut kaum Komunis tentang hal-hal dalam negeri Sovjet Uni atau
membatja siaran'siaran jang mereka keluarkan, pasti rnenjangka,
bahwa negeri itu rnerupakan suatu bentuk Negfara jang benar-benar
didirikan oleh bangsa-bangsa jang bersatu didalamnja untuk itu.
Dus, ,,bukan negara Imperialis Rusia", demikianlah orang jang men'
duga.

, Tetapi dalam kenjataan jang sebenarnja adalah sebaliknja. Ka-

rena baiklah diketahui bahwa planning pertama dari kaum Koinunis
ialah: rnembulatkan kekuasaan didalam tangan seorang diktator proletar. Dibalik itu memang propgganda-propaganda mulukr kaum Ko
munis kedunia luar menjatakan, bahwa Komunisme adalah untuk
melepaskan kaum buruh dan tani diseluruh dunia dari kungkungan
rantai kaum Kapitalis dan tuan-tuan tanah; dan berusaha untuk mem'
bela kaum lemah dari gentjetan ilegsrd-ilegara Imperialis:
Djuga Undang-undang Dasar Sovjet Uni membuat suatu clausule bagi tiap-tiap Republik datam lingkungan ' wilajah Sbvjet Uni,
mempunjai hak untuk tinggal tetap atau terpisah idari Sovjet Uni;
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supaja oran-g memandang negara itu betul-betul mendjadi suatu negara merdeka.
4.l!e\at jalg- sebenarnja bukanlah demikian seperti apa
- T.lrpi
telah
dilihat
sendiri oleh orang-orang jang telah meirlatsitin
l*s
keadaan itu dengan, mata kepata mereka. Mereka mejakinkln, bahy-a ?pa iang ditufis dalam undang-undang Dasar itu, adilah tipu musIihat semata dan berfentangan dengan praktek kedjadiannja.
orang-orang jang.djudjur jang telah menjaksikan keidaan pedalaman Rusia, mengatakan dengan terus terang, bahwa segala dpa
illg
{iqe-!ut- dengan nama Republik pada Negara-negara Bagian itu,
tidak lebih dari suatu bentuk kolonial Rusia jang telah memperlakukan penduduk Negeri itu sebagai budak belian; dan keleluasaan
k"gq Imperi{is Rusia di Negeri-negeri itu dalam hal menggali segal_a harta kekajaa-1qnja,
lgbih lredjam dari apa jang telah diperbuat
oleh kaum imperialisme ditanah-tanah Afrika-Tengal pada ario jang
silam.
sebenarnja apa jang disebutkan dengan kata-kata ,,presiden"
atau pemimpin-pemimpin dari Negara Bagian itu, tidak sedikitpun
pempqliai hak untuk melakukan sesuatu tindakan, selain dari apa
jang diizinkan atau diperintahkan lebih dahulu oleh istana Kremlin.
Dan tak seorangpun pemimpin-pemimpin jang sanggup tampil kemuka mendahului Kremlin, walaupun untuk kepentingan-rakjatnja, baik
berupa pernjataan dengan lisan maupun jang neruClue perbuatan.
Betapa banjaknja Kepala-kepala Negara Bagian ataupun Menteri jang dihukum dengan pelor atas perintahnja Kremlin-. Adapun
bilangan Presiden-presiden dan Menteri-menteri Negara Bagian jang
dibunuh dengan setjara demikian rupa, sungguh banjak sekali walaupun mereka tidak berdosa, selain hanja berbitjara dengan rakjat
mereka itu tentang apa-apa jang dipandang mereka suatu djalan
perbaikan rakjat.
Didalam kedjadian jang sebenarnja ialah, kaum Komunis di
Sovjet Uni tidaklah mengakui adanja bangsa selain dari bangsa Rusia, selain dari pengakuan lidah atau tulisan-tulisan jang mati sadja.
Dari sebab itu orang-orang Rusia tetap terus bergerak untuk menghapuskan berbagai matjam suku-suku bangsa itu.
Keadaannja Republik-republik Sovjet Unt.

terdiri dari menurut nama-nama suku bangsa dalam daerah Sovjet
Uni tersebut; seperti halnja Republik-republik Azerbijen, Ukrania,

Uzbekistan, Tartar dan lainnja. Tetapi semua Republik-republik itu
bukannja didirikan atas kemauan rakjat, malahan buatan dan kehendak tangan besi Kremlin sendiri.
Dahulu, Lenin dan kawan-kawannja telah pernah mendjandjikan
untuk memerdekakan suku-suku bangsa jang bukan Rusia jang selama ini diperbudak oleh Pemerintahan Tsar. Tetapi tatkata Pemerintah Tsar dapat mereka rubuhkan dan pula mereka dBpat mengalahkan musuh politik mereka, jaitu Kerensky dan telah pula duduk
bertachta diatas singgasana mahligai Kremlin, berbaliklah pendirian401
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nja jang tidak mengakui lagi akan kemerdekaan jang telah mereka
djandjikan bagi suku-suku bangsa lain Rusia itu. Tetapi, Lenin: dan
kawan-kawannja tidak berani dan terus terang untuk membawa mereka kembali seperti djaman Tsar dahulu. Oleh sebab itu Lenin menolak tuntutan-tuntutan akan kemerdekaan rnutlak dari suku-suku
bangsa tersebut dan menjatakan akan mengeluarkan suatu peraturan

jang memungkinkan bagi tiap-tiap suku bangsa itu untuk mendirikan Pemerintah Replr,blik dibawah satu susunan organisasi Negara
Komunis dalam lingkungan Sovjet Uni. Tetapi suku-suku bangsa itu
semua menolak tjara-tjara jang demikian dan tetap menuntut kemerdekaan L00Vo seperti jang didjandjikan.
Akibatnja Kremlin mendjawab tuntutan jang riuh dari rakjat itu
dengan mengirimkan pasukan bala tentara Merah kepada suku-suku
bangsa iang tetap konsekwen itu. Maka mengalirlah darah bagaikan
anak-anak sungai sampai-sampai pada tahun 1934.
Dan lama kemudian lemahlah djuga kekuatan suku-suku bangsa tadi. Dalam saat jang demikian itu Kremlin'tidak perduli lagi pad.a undang-undang dan-Peraturan jang dibuatnja sendiri, sedangklan
terhadap suku-suku bangsa itu tadi tidak tjukup dengan siksaan jang
begitu sadja. Disamping tidak dlperkenankan untuk mengadakan
perbaikan-perbaikan bagi diri, bahkan lagi Kremlin mengojak-ngojak
mereka itu sesuai dengan rentjana imperialis atas dasar politik divide
et impera (petjah belah dulu dan kemudian kuasai). negitutah Kremlin memetjah-belah dan membagi-bagi suatu kesatuan suku bangsa
jang bukan Rusia mendjadi suku-suku bangsa jang terpetjah ketjilketjil. Apalagi terhadap suku bangsa jang memeluk agama Islam. Be
gitulah umparnanja kaum Muslimin Azerbijen dan kabilah-kabilah
jang tinggal di Kaukasus Utara jang semulanja merupakan suku
bangsa jrng bulat dan kuat, dipetjah belah oleh Kremlin sampai
mendjadi 6 suku-suku bangsa; dan kepada keenam kabilah suku
bangsa itu dib-uatnja enam Republik pula. Bernaung dibawah politik
divide et impera itulah Rusia membagi-bagr Turkistan, kepada G
matjam Republik: Uzbeki, Kirghiz, Turkmen, Kazakh, Tajiksfan dan
Karakalpaken; jang menurut nama-nama suku-suku bangsa atau k*
bilah-kabilah. Sedangkan semuanja mereka itu berbahasa satu dan
beragama satu jang terikat pula dalam satu kebudajaan jang sama.
Tetapi namun begitu Kremlin membelah-belah mereka djuga mendjadi 6 Republik.
Adapun tudjuan dari politik petjah belah jang dibikin-bikin ini
ialah untuk memetjah-metjah dan menghantjurkan kekuatan kesatuan suku-suku bangsa itu, jang selama ini menentang keras terhadap Rusia. Sesudah itu gampang benarlah bagi Rusia untuk menelan
kesatuan-kesatuan jang telah bertjerai-tjerai itu satu demi satu. Memang djelas tidak ada bahajanja bagi Kremlin menghidupkan Republik itu, karena telah menguasai rakjatnja hingga tidak ada kechawatiran lagi untuk berontak. Tetapi sebenarnja Kremlin terpaksa
menghidup-hidupkan Republik-republik'itu karena ada beberapa maksud tertentu.

1. Untuk membudjuk-budjuk dan mempengaruhi para pemuda
guna diperdajakan, bahwa mereka merasalcan hendaknja nikmat ke
402

merdekaan jang ,,tak ada taranja diatas dunia ini". Oleh karena pe'
muda itu dibesarkan dalam batas lingkungan tabir besi, tak dapat
lagi mereka mengetahui apa jang terdjadi dialam luar selain dari
apa ;ang dihembus-hembuskan oleh propaganda Kg,ryunis. Propagan'
da mana mengatakan, b5hwa alam dunia Sovjet ialah sorga jang sedjati dan apa-jang dibelakang atau diluarnja adalah hanja merupak-an neraka hidup dimana orang banjak menderita azab sengsara.
2. Camuflage besar kedunia merdeka atau free world, bahwa
bagi tiap-tiap bangsa dalam lingkungan Sovjet Uni sudah mendapat
kemerdekaan penuh jang tidak sedikitpun ditjampuri oleh warna'
warna tekanan imperialisme. Dan bahwa putera-putera bangsa igng
merdeka ini telah- dilepaskan oleh kaum Komunis dari perbudakan
Tsar dan kekangan bangsa Rus.
Sebenarnja kekuasaan dalam Republik-republik itu bukanlah dipegang oleh tangan Kepala-kepala Negara dan tidak pula ditangan
para Menterinja, seperti apa jang dianggap oleh dunia luar, tetapi
kekuasaan itu digenggam oleh tangan Kremlin sendiri. Karena tiaptiap Kepala Negara dan tiap-tiap Menterinja tidaklah mempunjai kekuasaan selain daripada nama dan kedudukan sadja.
Adapun kekuasaan dan hak bertindak adalah terkumpul ditangan-tangan orang Rusia jang ditetapkan sebagai pembantu-pembantu
ataupun penasehat-penasehat Negara jang ada pada tiap-tiap daerah
Republik besar maupun ketjil. Mereka itulah jang sebenarnja menjiapkan dan mengendalikan segala'rentjana-rentjana pekerdjaan,
perintah-perintah dan segala rupa siaran atas perintah istana Kremlin. Itu untuk didjalankan dan dilaksanakan oleh Kepala-kepala Negara dan Menteri-menteri jang samasekali tidak berhak untuk mendebat dan membanding atau merubah dengan setjara bagaimanapun.
Tentang pegawai-pegawai dan kaum buruh mereka, harus bekerdja
seperti mesin. Dan tiap-tiap ada orang jang lalai dalam meng,erdja'
kan perintah jang dipikulkan kepada pundaknia. maka gandjaran
atau hukumannja bukan dilakukan oleh djawatan Pemerintah setempat, tetapi oleh polisipolisi politik iang selalu menerima perintah
dari Moskow.

.Tjqa pemilihan di Republik Sovjet Uni.
Adapun tjara-tjara jang dilakukan disana dalam pemilihan tidak
lain dari suatu mainan sandiwara olok-olok jang melukai hati rakjat
jang senantiasa tertekan. Karena semua daftar-daftar pemilih adalah dibuat dan dilaksanakan oleh Partai Komunis dengan bantuan
polisi-polisi politik; sedangkan rakjat tidak dibolehkan tjampur tangan. Adalah menjolok mata sekali, bahwa Partai Komunis (Panitia
Pemitih) itu hanja mengumumkan satu tjalon sadja untuk dipilih
rakjat. Kemudian Panitia Pemilihan (Markas Partai Komunis) me'
njatakan, bahwa sianu jang satu orang itu telah terpilih dengan suara
L00Vo dari rakjat.
Tekanan bagi bangsa-bangsa jang bukan Rusia.
Sesudah perang dunia jang ke-II berachir, kaum Komunis menghantjurkan suku-suku bangsa Krim, Jarkaz. Tsjrtsjen, Karazar, Mal'
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kar, Kalanik, dengan sepuas-puas hati mereka serta membubarkan

Republik seperti apa jang pernah pula dilakukan terhadap Republik'
Republik Tartar, Basjkad; dan dua Republik iang terachir ini dima'
sukan kedalam Republik Sovjet Rusia.
Semua putera-putera bangsa itu iang terdiri_dari kaum Musli'
min, dibunuh oleh Komunis dan ada pula iang diusif dari tanah airnja supaja tjepat-tjepat diganti dengan orang-orang Rusia_dan Jahudi
serta l-ainnja, j"og terdiri dari orang{rang jang sengadja ditempatkan
oleh orang Komunis.
Demikian pula Kremfin telah membubarkan Republik dibelakang pegunungan Ural, seperti Republik Ustiak, Pugol, Tuman,
Awiiai Tungus, Jakus dan iebagainja. Dan tak dapat diketahui bagaimana suku-suku bangsa jang malang ini perginja.
Tetapi jang sudah masjhur, bahwa Kremlin telah mendjadikan
daerah jang telah kosong ditinggalkan itu untuk tempat orang-orang
buangan jang djumlahnja tidak kurang dari 15.000 orang. Dan ditempat-tempat jang selebihnja, Kremlin mendatangkan berdjutadjuta orang Rus untuk mengorek dan menggali hasil buminja.
Turkistan bagian selgelah barat, adalah daerah jang didiami oleh
15 milijun Umat Islam dan adalah suatu persoalan jang harus diperhatikan, bahwa Kremlin telah melakukan kekedjaman-kekedjaman
jang berupa pembunuhan jang ganas terhadap rakjat jang terdjadi
semendjak kaum Komunis merembes masuk kedaerah itu.
Dan Kremlin telah membuang sedjauh-djauhnja beribu-ribu
umat Islam kepadang dingin Siberita. Tetapi masih sjukur bahwa
berkat kurnia Tuhan dan. karena banjaknja bilangan mereka, sampai
sekarang masih merupakin penduduk jang majoiiteit dalam daefah
tersebut. Tetapi Kremlin dalam pada itu selalu bekerdja dengan giatnja siang dan malam untuk memperketjil djumlah mereka; dan
sebaliknja memperbanjak mendatangkan kaum pendjadjah Rusia.
Oleh karena itu tidaklah ragu-ragu bahwa tjara-tjara imperialis jang
kedji itu, adalah merupakan bahaja jang besar Sekali atas kaum
Muslimin Turkistan.
Menukar Kebudajaan Bangsa.
Siasat Rusia setelah dia mendjadi imperium, adalah melakukan
asimilasi politik bagi rakjat jang bukan bangsa Rusia untuk di-Rusia-kan. Untuk mentjapai maksudnja jang demikian itu, maka diperbuatnjalah beberapa taktik dan siasat antara lain sebagai berikut:
1. Imperium Rusia mensuggestikan untuk mendorong pemuda-pemuda atau pendeta-pendeta Nasrani untuk memaksa rakjat dari
golongan minoritet buat menganut agama Masehi (politik adu
domba). Oleh karena tekanan jang keras, maka takluklah suku
bangsa Djiwas, Murdan, Kugol, Ustiak, dan bangsa-bangsa disebelah Selatan Siberia. Karena itu terpaksalah kebanjakan dari
suku-suku bangsa Tartar Jiems, Basjkard dan lainnja dari golongan kaum Muslimin untuk memeluk agama Nasrani. Tetapi
pada hakekatnja hati mereka bukanlah Nasrani. Hanja merelia
melahirkan ke-Nasraniannja adalah untuk melepaskan diri dari
tekanan-tekanan kaum pendeta atas pundaknja rakjat jang ber404

agama Islam. Buktinja ialah mereka kembali masuk Is1am sesudah terdjadinja perang Rusia dengan, Djepang dan djatuhnja
Tsar, tetapi kaum Komunis tidak mengakui atas ke-Islaman mereka dan tddak membolehkan kembali kepada kewarga-negaraan
mereka jang asli.
2. Kremlin memaksa rakjat jang bukan Rusia untuk membuang
hurup-hurup asal dari tanah air mereka dan menggantinja dengan
hurup-hurup latyn. Itu adalah baru merupakan fase pertama dalam rentjana asimilasi Rusia. Tetapi dalam tahun 1938 Partai
Komunis mengeluarkan suatu penetapan dengan menerima suatu konsepsi jang masjhur dengan nama konsepsi Broskov dimana didesakkan suatu huruf untuk menjatu-ratakan huruf-huruf
semua tulisan disemua Republik-republik dalam Wilajah Sovjet
Uni dan hendaklah segala surat-menjurat dilakukan dengan huruf Rusia dalam segala bahasa. Tak lama sesudah penetapan ini,
dikeluarkan lagi perintah keras supaja semua rakjat harus mempergunakan hanja hurup Rusia sadja dan tak boleh lagi melakukan- tulis menulis dengan hurup latyn. Dalam pada itu Hakimhakim Negeri memerintahkan kepada rakjat umum supaja patuh
pada perintah Statin agar hurup-hurup Rusia dapat menggantikan
hurup latyn itu pada tahun 1939.
Maka sedjak saat itu tidak lain gandjaran bagi kaum Muslimin
jang biasa mempergunakan hurup-hurup Arab dalam tulisan surat menjuratnja, hanjalah hukum pendjara jang bertahun-tahun
atau dibuang kepadang Siberia dengan tuduhan orthodox.
3. Kremlin memaksakan kepada sekolah-sekolah rakjat iang bukan
bangsa Rusia supaja mendjadikan bahasa Rusia buat bahasa pengantar pengadjaran, sehingga dengan begitu djadilah peladjarpeladjar melupakan bahasa Ibu Pertiwi mereka sendiri. Atau
setidak-tidaknja meninggalkan bahasa ibunja dan menggantinja
dengan bahasa imperialis Rusia.
4. Kremlin melarang rakjat jang bukan bangsa Rusia untuk meng'
adakan keramaian jang sudah mendjadi tradisi bagi rakjat, se-

perti mengadakan tjeramah-tjeramah atau perajaan-peraj_aan
jrng bersifat keagamaan dan kebangsaan. Oleh karena itu tidak-

lah-diberikan kesempatan bagi orang Islam buat meninggalkan
pekerdjaan mereka dalam hari-hari besar Idul Fitri, Idul
Adfra dan perajaan-perajaan untuk menjambut ulang tahun baru
dan lain-lainnja. Dan di Sovjet tidak boleh ada hari besar selain
dari Hari Pemberontakan (revolusi) Oktober, hari besar kaum
buruh 1 Mei dan hari Tahun Baru Masehi.
Disamping itu kaum Komunis tidak mengizinkan bagi lain bang'
sa Rusia tersebut untuk mengadakan pertemuan-pe'rtemuan kebangsaan, selain berupa permainan dansa dan lagu-lagu iang diawasi be'
nar-benar. Hal itupun didjadikan untuk propaganda Komunis atau
untuk memudja Lenin-Stalin dan djagodjago Komunis jang termasjhur. Pendek kata bangsa Rusia bergerak terus untuk menghapuskan
bangsa jang bukan Rus dengan menempuh:
1. Melenjapkan bangsa-bangsa jang menentang pemerintah dengan
membunuh kaum nasionalis revolusioner, orang-orang jang taat
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kepada agama, pemudja-pemudja nenek mojang luhur dan pernimpin-pernirnpin jang memb€la bangsanja.
2. Mengasirmilasikan rakjat-rakjat umum dan pemuda-pemuda jang
dibesarkan dibawah asuhan pendidikan Komunis Rusia, buat
mendjadi bangsa Rusia mentah-mentah.
Tetapi jang sebenarnja kaum.Komunis tidak tahu, bahwa sekarang dibawah kekedjaman keztraliman mereka itu sedang berkum_pul
bara dan api jang menjala-njEla jang semuanja itu akan membakar
hangus mereka sendiri bersama-sama gembong Kremlin iang djahat
lagi durhaka, Insja Allah. Dan didalam bara api jang membakar menjala-njala itu djadilah putera-putera Komunis dan kaum imperialis
merah, berlutut dan menjerah kalah sebagai balasan Tuhan akibat
dari kezhaliman mereka sendiri. Dan hal itu bagi Tuhan Jang Maha
Esa bukanlah soal jang mustahil dan bukanlah soal jang sulit.

Turkistan Timur setelah pendudukan Komunis (Republik Rak-

jat

Tiongkok).
Pada achir bulan September tahun t949, surat-surat kabar dan
radio diseluruh dunia merdeka menjiarkan berita, bahwa Tiongkok
Komunis telah mentjaplok Turkistan Timur, jaitu setelah lebih dahulu mengalahkan Djenderal Muhammad Husein jang selama ini
mempertahankannja dengan tjara mati-matian dan daerah-daerah
jang terletak disebelah Barat-Laut Tiongkok jaitu daerah jang sebahagian besar penduduknja beragama Islam.
Adalah tindakan jang pertama-tama dilakukan oleh kaum Komunis didaerah Turkistan Timur jang baru dirampasnja itu ialah:
Membubarkan Mahkamah Sjar'iah, menutup mesdjid-mesdjid, seko
lah-sekolah agama dan merampas sumber-sumber penghasilan harta
wakaf dan membagi-bagi tanahnja kepada orang-orang Tionghoa
untuk dibuatnja rumah-rumah agar mereka hidup dari hasil pertanian
harta wakaf itu. Setelah itu barulah kaum Komunis bertindak untuk
membekuk para kaum Alim-Ulama dan pemimpin-pemimipin jang
berpengaruh pada rakjat, sehingga dalam tempo 4 bulan sadja,
'kamp-kamp tahanan telah penuh sesak oleh lebih dari 70.000
orang tahanan. Djumlah mana tjotjok'pula dengan siaran radio
Urumtsi pada achir bulan April talun 1950. Sesudah itu bertindak
pulalah Mahkamah-mahkamah Komunis untuk mendjatuhkan hukuman-hukuman berat bagi orang jang mulia-mulia; djatuhlah vonnis untuk melenjapkan mereka dari muka bumi. Disamping itu sebanjak
30.000 orang dipendjarakan sampai mati. Sedangkan selebihnja didjatuhi hukuman dari satu tahun sampai 20 tahun pendjara, seperti
jang didjelaskan oleh radio Urumtsi dalam waktu memperingati
Ulang Tahun Pertama bagi pendudukan Tentara Merah atas Turkistan
Timur itu pada tanggal 23 Sepetember tahun 1950.
' Atas tingkah laku kaum Komunis jang zhalim dan biadab itu, tqa
ka memberontaklah Umat Islam Turkistan Timur sekuat tenaga dan
daja jang ada padanja. Terdjadilah peperangan sengit denga.n kaum
Komunis-sampai achir tahun 1951. Dan dapatlah kaum Muslimin menrbasmi sebanjak 40.000 tentara Merah Tiongkok, kemudian mereka
menjerbu masuk pintu gerbang Ibu Kota (Urumtsi) dengan gagah
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perkasa. Dengan begitu terdesak dan terdjepittah tentara Tiongkok
Merah, lalu terpaksa minta bantuan dan mendjerit-djerit pada Rusia
mengharapkan bala bantuan dan alat sendjata perang. Maka tak
urung lagi dengan tjepat Rusia mengirim sedjumlah besar pasukan
tank-tank wadjanja serta pasukan motor berlapis badja dan sedjumlah pasukan-pasukan infanteri jang gagah perkasa. Kemudian tak
ajal lagi, bahwa pasukan koloni kelima Rusia dan Tiongkok Merah
menjerang pula dari segenap pendjuru, sehingga kekuatan umat Islam dapat mereka patahkan, jang achirnja mereka terbunuh sjahid
dan tertawan.
Semendjak terdjadi pemberontakan sebesar itu dalam negeri
Turkistan Timur, Rusia membagi-bagi pasukannja dan menempatkannja ditempat-tempat jang strategis dan sumber-sumber penghasilan
jang terpenting. Dari itu dengan sekedjap mata sadja Rusia dapat
rnenguasai tambang-tambang minjak, sumber-sumber uranium dan
semua tambang-tambang jang berharga di Turkistan Timur dengan
suatu perdjandjian Moskow pada tanggal 14 Pebruari tahun 1950 antara Tiongkok Merah dan Rusia. Kemudian Rusia melepaskan kesana
kemari spionasenja dengan bertopengkan orang istimewa dan penasehat-penasehat negara kenegeri-negeri tersebut. Maka segala gerakgerik politik dan administrasi negara, selain soal-soal jang beraspek'
ilmijah semua berada dibawah penjelidikan dan pengawasan bangsa
Rusia.

Demikian setjara singkat, berbagai peristiwa dan kedjadian

jang diperbuat oleh kaum Komunis terhadap pundaknja umat Islam
Turkistan dalam masa kurang dart 2 tahun. Adapun peristiwa-peristiwa jang terdjadi disana setelah tahun 1951 sampai saat sekarang
ini, dapatlah kita terangkan sebahagiannja seperti dibawah ini.
Kaum Komunis membunuh Umat Islam setjara massaal.
Dari berita-berita jang disampaikan kedunia merdeka (free
world) jang berasal sendiri dari orang-orang jang dapat melarikan
diri dari bahaja kebuasan kaum Komunis, dapatlah diketahui bahwa
kaum Komunis menjeret habis-habisan sedjumlah besar rakjat dengan kekuatan polisi dan tentara; sedangkan rakjat tersebut dihalau
kelapangan umum jang luas supaja dapat disaksikan oleh umum termasuk anak-anak dan saudara-saudara famili mereka.
Tatkala telah tjukup rakjat berkumpul dilapangan itu, tampaklah gembong-gembong Komunis jang disebut dengan para Hakim Mahkamah. Dan setelah duduk berbaris diatas tempat mereka, maka polisi dan tentara jang ditugaskan lantas menarik, menjeret orang-orang
jang telah ditetapkan oleh les hitam Komunis itu. Mereka jang tertutluh itu kadang-kadang lebih dari 100 orang djumlahnja sekaligus.
Kemudian berdirilah salah satu dari Hakim itu untuk membatjakdn
nama-nama orang tersebut dengan dosa-dosa jang dibuat-buat diatas
pundaknja. Tuduhan mana biasanja penentang organisasi Komunis,
agen-agen atau mata-mata imperialis Amerika atau negara imperialis
lainnja, tukang sogok, menganiaja orang dan melanggar Undang-undang Komunis. Belum lagi tjukup keterangan jang dikemukakan, ma407
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ka didjatuhkanlah vonnis: hukurn pantjung bagi para tertuduh. Putusan itu diA;afuhkan ditengah-tengah djeritan suara jang gemuruh
sermtak meholak hukum durdjananja itu; ialah karena putusan itu
tidak adil dan tidak benar jang hanja ditiupkan oleh spion-spion'Komunis jang bertindak zhalim terhadap rakjat, karena maksud-maksud
tertentu.
Tetapi walau bagaimana tidak ada hak bagi orang-orang iang
tertuduh atau bagi jang ingin membela untuk,membanding atau me'
nolak keputusan Hakim Komunis itu. Dan awas, neraka hidup bagi
siapa jang memperlihatkan antipatinja bagi hal jang demikian. Begitulah tjara-tjaranja kaum Komunis membunuh orang-orang jang tertuduh anti Komunis, jang ada kalanja mereka menemui adjalnja
dengan hukum tembak atau pantjung kepala. Hukuman mana dilakukan dihadapan rakjat umum dan famili mereka sendiri.
Dalam pada itu kaum Komunis melakukan siasatnja, jakni mendekati orangorang Islam jang agak lemah imannja agar orang-orang
itu dapat diperalat untuk menjebarkan dan menanamkan benih-benih
ketakutan kedalam djantung hati umat Islam lainnja. Sehingga dengan kedjadian tersebut diatas, gemetarlah umat Islam dan lenjap
lah fighting spirit (semangat,berdjuang), baik lahir maupun bathin
dalam hatinja. Dengan begitu djadilah orang-orang jang dipantjing
atau didekati oleh Komunis itu, alat propagandanja Komunis dan dapat pula disuruh berteriak-teriak ditjorong radio Urumtsi.
Seorangpun tidak ada jang mengetahui akan berapa djumlah sebenarnja dari' rakjat Turkistan Timur jang dibunuh oleh kaum Komunis semendjak mereka berkuasa disana sampai saat ini. Tetapi
jang tidak dapat dimungkiri ia1ah, apa jang diutjapkan oleh Gubernur Burhan (Gubernur boneka) dalam pidato tahun barunja pada
awal bulan Djanuari tahun 1953 ditjorong radio Urumtsi pada petang
hari. Dia telah rnelansir beberapa tindahan-tindakan jang telah didjalankan oleh Pemerintah Komunis selama tiga tahun. Berkatalah ia:
,,bahwa sesungguhnja kaum ortodox, kaum nasionalis radikal dan
agen-agen imperialis semuanja penentang keras dan reaksioner terhadap Pemerintah Rakjat (Komunis); tetapi usaha pembersihan jang
telah dilakukan oleh Pemerintah tjukup memperoleh kemenangan
jang gilang-gemilang; dan telah dapat pula dibunuh 130.000 dari musuh-musuh rakjat".

Namun begitu belum djuga dapat dikenal dengan pasti, berapa
banjak bilangan orang-orang jang diringkukkan dalam pendjara dan
dibuang tahanan-tahanan kamp-karnp kerdja paksa untuk bekerdja
berat. Bekerdja diatas puntjak-puntjak bukit jang hawanja dingin
sekali, didalam lobang-lobang tanah ngeri dan ditengah-tengah padang pasir jang luas. Dan lebih seram lagi, bahwa mereka dalam bekerdja itu ditinggalkan sadja disana supaja mati kelaparan dan ke
hausan, kepanasan atau kedinginan.
Tetapi apa jang telah didjelaskan kepada kita dari djumlah
orang-orang jang ditawan, dapatlah disimpulkan seperti ini:
1. Kaum tawanan jang dipaksa bekerdja untuk membuat djalan
baru didaerah-daerah pedalaman, adalah sebanjak 45.000
orang.
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2. Kaum tawanan jang dipaksa bekerdja
3.

untuk membuat djalan
baru dari Turkistan ke Ti,bet adalah sebanjak 13.000 orang.
Kaum tawanan jang dipaksa untuk membuat d.jalan kereta
api antara Tiongkok dan Rusia adalah sebanjak 80.000
orang.

4. Kaum tawanan jang dipaksa bekerdja untuk mengadakan da-

erah-daerah jang diperbuat untuk mengadakan pertjobaan
peletusan bom atom, ditengah-tengah padang pasir Taklamakan jang terkenal dengan padang pasir hantu, adalah sebanjak 50.000 orang.
5. Kaum tawanan jang dipaksa untuk menggali terusan dipadang pasir adalah sebanjak 130.000 orang.
Tetapi sungguhpun demikian sudah terang, bahwa bilangan kaum buruh jang dipaksa itu tidaklah terbatas kepada djumlah jang
kita sebutkan itu sadja. Karena kaum Komunis sedang giat sekali
membuat djalan-djalan baru jang strategis antara Turkistan Timur
dengan Tiongkok, Mongolistan dan Rusia. Tiga dari djalan-djalan ini
terbentang sampai ke Tiongkok dan dua buah kenegeri Mongolistan
serta tiga terbentang djauh ke Rusia. Sedangkan masing-masing djalan itu pandjangnja lebih dari 1.000 km. Sebagiannja melintasi padang pasir jang kering jang tak ada terdapat air dan tidak pula tumbuh-fumbuhan dan sebagian lagi djalan.djalan itu melintasi lerenglereng bukit dan gunung-gunung jang tjuram, dimana hawa dingin
menusuk kedalam tulang sungsum.
Dibalik itu orang dapat mengetahui pula, bahwa kaum Komunis
telah mempekerdja-paksakan sedjumlah besar para tahanan didalam
tambang-tamhang uranium jang terletak dikaki bukit Altai dan lembah-lembah pegunungan Tian Shan dan sedjumlah lain dikerdja-paksakan dalam tambang-tambang Wolfraam jang terletak dilembah
Burtal dan bukit Attai. Telah dapat dipastikan, bahwa kaum Komunis telah memaksa para tahanan umat Islam Turkistan dalam
bermatjam bentuk kerdja berat; sekalipun berita-berita selandjutnja
belum sampai kepada kita. Tetapi walaupun bilangan jang pasti belum dapat kita ketahui, namun tidaklah meleset kalau kita taksir dengan minimaal sebanjak ratusan ribu orang.
Pengusiran penduduk setjara besar-besaran.

Kaum Komunis Tiongkok telah bertindak dengan begitu kasar
untuk mengusir sedjumlah besar bangsa Tiongkok non Komunis kedaerah-daerah Ttrrkistan Timur dengan sebutan ,,tawanan tentara dan
korban perang".
Adapun bilangan mereka tidak dapat ditentukan dengan pasti
selain dari berita-berita jang dapat ditangkap, bahwa djumlah bangsa
Tiongkok jang ditolak kewilajah-wilajah Khotan, Yarkand, Kasghar,
Aksu sampai pada tahun 1951 adalah ber,djumlah sebanjak 350.000
orang. Dan banjaklah jang dikirim; kewilajah Ily sadja pada tahun
1951 adalah 50.000 djiwa, sedangkan jang dihalau ke'lima buah daerah lainnja tidak dapat diketahui. Demikianlah pula tak dapat dikenal jang datang kedaerah-daerah tersebut pada permulaan tahun
1953 sampai dewasa ini.
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Alangkah, brutaalnja kaum Komunis, karena m'ereka menempat'
:kan,orans fionghoa, jang dilakukannja itu'didalarn mesdjid-mesdjid,
rurnah-rumatr sekolah Agama dan dirumah-rumah atau gedung'ge'
dung jang penghuninja disuruh, pergi disitu. Kepada orang-orang
'Tionghoa itu dibagi-bagikannja harta-harta tanah wakaf dan pertanian raklat supaja mereka dapat hidup dari hasil pertanian tersebut.
Sudah mendjadi tudjuan kaum Kornunis Tiongkok untuk menghalau
llionghoa jang non Komunis itu ke Turkistan Timur itu, adalah karena

dua maksud:

1.

Supaja Tiongkok non Komunis dapat dipaksa mendjadi ten, tara sukarela untuk menekan penduduk jang beragama Islam,
karena seluruh bangsa Tionghoa iang dahulu itu dipersendjatai lengkap dengan bedil dan senapan mesin.
2. Supaja daerah-daerah Turkistan fimur itu mendjadi penuh
sesbli sampai hari kiamat dengan warga-warga negara, di'
mana orang-orang Tionghoa merupakan djumlah majoritet'
nja. Dan AJlah djuga iang akan membela hambaNja jang
Mu'min.
Pemerintah Dualistis di Turkistan Timur.
Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa Tionghoa telah bertempat tingg* ai Turkistan Timur semendjak tahun L877. Tetapi setelab
tiongkoE Komunis berkuasa disana, dengan bantuan tentara Rusia
jang-datang dengan alasan untuk membantu memadamkan pembg
iontakan ratiat terhadap kaum Komunis, djadilah 1egeri ini tunduk
dibawah pemerintahan jang dubbel antara Rusia dan Tiongkok Ko
munis. Itu adalah disebabkan antara lain karena Rusia tidak mau menarik Tentaranja sesudah padamnja api pemberontakan, bahkan me
nempatkannja lagr ditempat-tempat jang strategis, didjalan-djalan
Taya serta kota-kota jang penting, seperti menempatkan pasukan-pasukannja itu diperbatasan djalan antara Turkistan Timur dan tapaltapal batas dengan In'dia dan Pakistan.

Menurut berita jang dapat ditangkap diluar tirai besi, bahwa
Rusia telah menambah djumlah tentaranja di Tukistan fimur sam'
pai 70.000 orang paling sedikit. Begitulah disana terdapat dua matjam tentara, jaitu Tentara Rusia dan lainflja Tentara Tiongkok Ko
munis. Kedua-duanja sangat waspada mengawasi gerakan pemimpinpemimpin dan umat Islam dengan rasa jang penuh tjuriga.
Adapun mengenai djalannja administrasi negara, menurut berita

jang didapat daripada pegawai dan orang-orang jang nenjelidiki

,gerak-gerik pemerintahan Komunis jang kemudian dapat melarikan
diri keluar daerah tersebut mengatakan, bahwa hakekatnja kekuasa'an eksekutif dan legislatif di Turkistan Timur, adalah digenggam
oleh tangan Konsul Djenderal-Rusia jang berkedudukan di Urumtsi.
Konsul Djenderal bersama stafnjalah jang mengeluarkan penetapan-penetapan dalam persoalan jang penting, kemudian penetapanpenetapan itu dikirimkan kepada Sekertaris Djenderal Partai Komunis
fiongkok jang telah pula dapat memerintahkan Gubernur Djendral
boneka Burhan untuk melaksanakan perintah itu atas namanja.
Dalam uraian jang dahulu itu telah kita katakan, bahwa Rusia
telah mengirimkan orang-orangnja dengan sebutan:,,Pernbesar-pem410

besar, orang-orang istimewa, para adviseur negara", dan mereka disebarkan dilapangan kantor-kantor resmi, dan sampai ketempat-tempat pertanian. Dengan itu djelaslah, bahwa dinegeri itu berlaku dua
kekuasaan jang memerintah. Tetapi jang paling sjah untuk melakukan kekuasaan jang sebenarnja di Turkistan Tirnur pada hakekatnja
adalah ditangan Rusia, seperti apa jang biasa berlaku djuga pada negeri-negeri jang berada dibawah telapak kaki pengaruh tekanan Kremlin.
Adapun pegawai-pegawai Tionghoa dan kaum Nasionalis tidak
lain dari hanja perkakas mesin semata-mata untuk mendjalankan segala perintah-perintah bangsa Rusia, mentjap dan memberi stempel
serta menandatangani kertas-kertas surat menjurat. Segala tambangtambang jang mendjacli sumber kekajaan bagi Turkistan Timur dan
semua sumber-sumber minjak, adalah digenggam erat oleh tangan
orang-orang Rusia, zonder membawa tjampur tangannja bangsa Tionghoa sendiri, dimana tenaga mereka terbatas dalam mengurus soal
administrasi tingkat tengah dilapangan tersebut.
Adalah satu hal jang menjakitkan hati dan mengiris djantung,
bahwa umat Islam Turkistan Timur jang djumlahnja lebih dari
8.000.000 orang, didjepit terus oleh dua kekuasaan asing itu, Tiongkok Merah dan Sovjet-Rusia jang zhalim, kedua bangsa mana berpenduduk sebanjak lebih dari 500.000.000 djiwa.
Lebih pahit dan getir dari itu lagi, ialah bahwa kekuatan jang
berada ditangan kaum pendjadjah Merah itu, bukan sadja dipergunakan untuk penipuan dan kekedjaman, tetapi djusteru djuga dibuat
untuk menghukum dan menghantjurkan umat jang sedikit jang sedang berdjuang dengan gigihnja untuk kehormatan dan kedjajaan
mereka. Kekedjaman dan kebuasan mana belum pernah ditemui dalam lembaran sedjarah leluhur mereka, baik dahulu maupun sebelum terdjadinja peristiwa jang pahit ini. Tak ada kekuasaan dan daja selain ditangan Tuhan Jang Maha Kuasa.

Lampiran V.
KEKEDJAMAN RUSIA TERHADAP UMAT ISLAM.
(Dokumen bersedjarah jang diserahkan kepada Perguruan Tinggi Al Azhar).
Berikut ini adalah dokumen bersedjarah mengenai kezhalimankezhaliman imperialis Rusia terhadap umat Islam disekitar Laut Hitam dan Laut Kaspia. Dokumen ini telah diadjukan kira-kira 25 tahun jang lalu, jakni pada tanggal B Djanuari tahun 1932, oleh suatu
delegasi rakjat Muslimin didaerah-daerah Kaukasus, Turkistan, Idil
(Wolga), Ural dan pulau Krim, kepada Ketua Perguruan Tinggi Islam
Al Azhar di Kairo jang pada waktu itu adalah Sjeh Mohammad ElAhmedi El-Zevahiri.
Delegasi ke Kairo tersebut dipimpin oleh Said Schamyl, bekas
pemimpin Pertahanan Nasional Kaukasus, jang djuga telah menghadiri Konperensi Asia Afrika di Bandung baru-baru ini, dan pada kesempatan mana ia telah mengadjukan suatu mernorandum kepada
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Perdana.Menteri Ali Sastroamidjojo tentang perkosaangerkosaan hakhak Asasi kaum Muslirnin didaerah-daerah Kaukasus, Azerbaijan. Turkestan, Idil (Wolga')-Ural dan pulau Krim oleh Pemerintah Moskow.

Atas nanra All&h, Jang Maha Pengasih dan Maha Penjajang.
Sedjak geromboldn-gerbmbolan Rusia membentuk negara mereka di Moskou, sedjak itulah mere,ka mulai bertiitatjita untuk
menjerbu kedaefah-daerah Islam Raja jang ada disekeliling mereka,
hingga mereka berhasil merampas dan menaklukkan daerah tersebut.
Untuk melaksanakan tjita-tjita itu mereka telah mengerahkan segala kekuatan-kekuatan mereka, lalu dilantjarkannja serangan-serangan buas untuk merampas daerah tersebut dan menaklukkan penduduknja jang hingga saat ini hidup damai dan sentosa.
Rusia melakukan perampasan-perampasannja berangsur-angsur
dan daerah-daerah jang dirampasnja setjara berangsur-angsur itu diperintahnja dengan tjara jang amat kedjam. Oleh karena hal-hal inilah maka Rusia telah membuktikan dengan perbuatan-perbuatannja
sendiri bahwa'ia'adalah musuh Islam jang amat berbahaja.
Pada tahun 7552 Rusia menduduki daerah keradjaan Kazam,
pada tahun 1554 daerah Siberia dan pada tahun L773 pulau Krim.
Sebagai akibat penjerbuanjenjerbuan orang-orang Rus kedaerahdaerah ini, selain berdjuta-djuta orang Islam dibunuh, orang-orang
Rus djuga menghantjurkan peradaban Islam jang dengan suburnja
telah berkembang didaerah-daerah ini.
Dengan daerah-daerah rampasan tadi ditangannja Rusia selandjutnja memperkokoh kedudukannja, lalu meneruskan penjerbuannja kedaerah-daerah di Kaukasus. Ditlaerah-daerah ini kaum imperialis Moskow berhadapan dengan patriot jang dapat didjadikan tjontoh dalam membeia Ibu Pertiwi dan kemerdekaan. Berlangsunglah
disini peperangan jang memakan waktu dan baru setelah bertempur
selama kira-kira 100 tahun, Rusia dapat memulai dengan perbudakannja atas rakjat-rakjat didaerah Kaukasus ini, jakni pada tahun 1864,
Rusia tidak membataskan usaha-usaha perampasannja pada daerah-daerah tadi sadja; bergandengan dengan usaha-usaha itu tadi
Rusia melantjarkan penjerbuan pula kedaerah Turkestan; penjerbuan mana berachir 11 tahun setelah direbutnja daerah Kaukasus (djadi pada tahun 1875).

Imperialisme Rusia (,,Algodjo-algodjo umat Islam").
Kenjataan-kenjataan semua ini menundjukkan bahwa imperialisme Rusia mengantjam kedudukan seluruh Timur dan ia dengan
demikian merupakan bahaja bagi rakjat dibagian dunia tersebut. Harapan kami ialah bahwa dengan keterangan-keterangan kdmi ini.dapatlah didjelaskan bahwa imperialisme Rusia itu tumbuh dan berkembang karena perampasan-perampasan, perkosaan-perkosaan kezhaliman-kezhaliman serta pembunuhan-pembunuhan, penguberan-penguberan jang dilakukan olehnja terhadap daerah-daerah dan penduduk kaum Muslimin, sehingga orang-orang Rusia oleh bangsa-bangsa
lain diberi titel ,,Algodjo-algodjo Umat Islam".
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Tatkala revolusi di Rusia pada achir perang dunia pertama meletus sisa-sisa dari kaum Muslimin jang ditakdirkan untuk hidup
terus, walaupun perkosaan-perkosaan dan penindasan-penindasan jang
mereka alami, achirnja telah berhasil memutuskan belenggu kolonialisme Moskow dan dapat memulihkan kemerdekaan mereka kembali. Maka berdirilah negara-negara demokratis merdeka dari kaum
Muslimin di Kaukasus Utara, Azerbaijan, pulau Krim, Turkistan dan
didaerah rakjat Tartar di IdiI Ural dibagian Utara. Kemerdekaan rakjat-rakjat tersebut jang dalam hal politik dan kebutlajaan berada dalam keadaan serba tjukup telah merupakan suatu faktor penting bukan sadja bagi keamanan dunia Timur, tapi djuga bagi kepentingan
perdamaian dunia seluruhnja.
Setelah pemerintah Tsar digulingkan dan diktatur Bolshevik
(palu arit) naik tachta pada tahun LgL7, maka Rusia mengulangi tjara-tjaranja jang dulu dengan kembalinja kepada pelaksanaan politik imperialisme jang lama itu. Malahan perubahan pemerintahan
di Rusia itu pada hakekatnja berarti semakin djadinja Rusia. Bertukarlah pandangan pitjik dari pemerintah Tsar dengan tudjuan-tu.
djuan revolusioner jang tidak kenal rem atau batas. Bahkan Rusia
dengan pertukaran pemerintahan itu, memperdahsjat tindak-tanduknja melebihi apa jang telah dilakukannja diwaktu-waktu jang lampau.
Amatlah sajang bahwd pemulihan ltemerdekaan dari rakjat-rak'
jat Islam tadi harus berhadapan dengan diktatur baru itu sebelum
lagi rakjat-rakjat tersebut sanggup bertahan diri dan berkesempatan
untuk memperoteh bantuan lajak. Mereka pada saat itu belum lagi
memiliki tjukup persiapan-persiapan untuk membela diri dan melindungi kemerdekaan mereka jang baru sadja dapat dipulihkan kem'
bali itu.
Rakjat-rakjat Islam tadi tidak memperoleh simpati dari dunia
Barat untuk mendapatkan sokongan dari pihak sini, sedang dunia Islam di Timur berada dalam keadaan tidak mampu untuk memberikan
bantuan. Maka dalam situasi sedemikian itu tanah-tanah air kami dapat dikoloniseer kembali oleh Tentara Merah pada tahun 1920-1921.
Pendjadjahan baru ini tidak semata-mata bertudjuan untuk memeras daerah-daerah ini setjara ekonomis sadja, tetapi bertudjuan
pula untuk melandjutkan penglaksanaan politik mengh_antjurkan sendi-sendi sosial dan cultureel dari kehidupan nasional dari_ peradaban
Islam kami. Dengan menghadapi pemusnahan dan pengasingan setjara besar-besaran, kami dengan semangat jang tidak kundjung padam
terus berusaha mempertahankan diri dengan segala tenaga lahir
bathin jang masih ada pada kami. Sedjak 10 tahun (dari tahun L92L
hingga awal tahun L932 pada waktu naskah ini diadjukan kepada
Sjech Al Azhar di Kairo itu), kami mengalami penderitaan-penderitaan jang amat getir.
Sovjet-Rusia kini sedang memperkosa lebih dari 40 djuta kaum
Muslimin. Kemadjuan Sovjet kelain-lain daerah di Asia harus dapat
distop. Sebab djika tak dapat distop dan Sovjet-Rusia dapat melaksanakan tjita-tjitanja, maka bukan nasib Islam sadja tapi djuga nasib
seluruh dunia Timur akan berada dalam bahaja.
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Dokumen tentaag keshaliman Sovjot terhadap Islam.
Berdasarkan penderitaan-penderitaan pedih lahir dan bathin karni, bersama ini dengan hormat mohon perhatian Jang Mulia atas kenjataan jang sebenarnja mengenai kezhaliman-kezhaliman Sovjet terhadap Islam dan urnatnja:
l. Komunisme di Rusia mengambil bentuk sematjam agama. Oleh
karena asas-asas Islam pada umumnja bertentangan dengan pa.
ham Komunisrne, maka pernerintah Moskow dengan berbagai tjara berusaha untuk mematahkan potensi Islam dan mengachiri
hak-hak' keagamaan dari 40 djuta lebih kaum Muslimin disana,
serta menamatkan riwajat golongan-golongan Islam ini dari kedudukan sedemikian.
2. Pemerintah palu-arit telah mensita mesdjid-mesdjid, madrasahmadrasah (lembaga-Iembaga pendidikan agama) dan sekolah-sekolah jang didirikan atas nama dharma-dharma dan sokongan-sokongan dari penduduk. Pemerintah Komunis itu mempergunakan
bangunan-bangunan ini untuk keperluan:keperluan lain. Djumlah
mesdjid-mesdjid disana ada kira-kira 40.000 buah dan djumlah
sekolah-sekolah kira-kira 30.000 buah. Kebanjakan dari Mesdjidmesdjid dan sekolah-sekolah itu oleh pemerintah palu-arit dipergunakan sebagai gedung-gedung pertemuan atau,,club-club"
guna kegiatan-kegiatan diluar ke-Islaman.
3. Pemerintah Komnnis telah mensita semua wakaf-wakaf, termasuk
jang ada dibawah pimpinan Mufti-mufti dipulau Krim, Turkistan
dan Kaukasus.
4. Pemerintah diktatur palu-arit mensita semua perusahaan-perusahaan pertjetakan Islam dan melarang mentjetak dan menerbitkan buku-buku agama atau mendjual buku-buku ini. Pemerintah
diktatur-atheis ini djuga telah membeslah dengan paksa kitabkitab jang berada dalam tangan penduduk partikulir.
5. Pemeiintah diktatur palu-arit dengan tegas melarang para kiiai
dan alim-ulama untuk mendjalankan funksi mereka dalam masjarakat. Ilak-hak asasi dari golongan ini telah dihapuskan. Usaha-usaha kaum komunis-atheis ini dilaksanakan dengan mempergunakan pelbagai tjara, dari me'mberikan uang, hingga memendjarakan atau mengasingkan para kijai dan alim-ulama itu. Beribu-ribu kijai dan alim-ulama mendjadi korban politik ini.
Dikalangan pendu,duk Bachkir sadja djumlah Imam'imam iang
telah diasingkan ada sebanjak 502 orang.
Didaerah Kaukasus Utara 4.000 keluarga Muballighin Islam telah diasingkan ke Rusia Utara iang amat dingin itu.
Djumlah ini belum lagi termasuk para Muballighin jang telah
sjahid akibat peluru-peluru diktatur-atheis palu-arit.
6. Pemerintah palu-arit dengan keras menentang adanja hubungan
antara kaum Muslimin jang didjadjah oleh mereka dengan kaum Muslimin jang ada dinegara-negara Islann. Pemerintah paluarit djuga melarang dilakukannja ibadah Hadji ke Tanah Sutji
Mekkah dan Madinah.
Polisi palu-arit telah menundukkan Mufti Besar disana jakni
Sjech Rizaedin bin Fahraddin, dibawah pengawasan mereka. Dan
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Mufti dipulau Krim, jakni Hadji Musluhiddin, terpaksa melarikan diri kehutan untuk menjelamatkan dirinja.
Pada tahun Lg26 seorang pemimpin agama didaerah Kaukasus,"
jakni Imam Nadjmuddin mati dibunuh oleh sepasukan algodjo
atheis palu-arit dikota Rostoff. Bersama dengan Imam Nadjmud-.
din ini djuga 26 [rlama Kaukasus lainnja. jang terkenal kealinrannja sjahid pula didepan karabijn-karabijn sepasukan algodjo
atheis palu-arit.

7.

Pemerintah diktatur vrijdenker palu-arit melarang dilakukannja perkawinan, talaq dan pemakaman djenazah setjara Islanr..
pelaksanaan hukum faraidh (pembagian warisan) setjara
lun
Islam dilarang.
Mereka jang djuga masih kawin setjara Islam dikenakan hukuman berat. Orang jang meninggal dunia diluar lingkungan aiahbundanja atau familinja diperlakukan sebagai bangkai andjing,.
dimakamkan tanpa ada sesuatu upatjara keagamaan.
Dalam usahanja untuk menghantjurkan sendi-sendi sosial, keagamaan dan kebudajaan masjarakat Islam, pemerintah palu-arit
mengadakan infiltrasi-infiltrasi pada pusat-pusat kehidupan kaum
Muslimin dengan mendirikan organisasi-organisasi keduniawian.
jang,mendapat subsidi dan backing, baik politis maupun financiel
dari pemerintah diktaktur vrijdenker itu. Kantor Pusat dari organisasi-organisasi ini
'berkedudukan di Moskow dalam dewan
pimpinannja duduk orang-orang
terkemuka, diantaranja orien-talis (ahli ketimuran) Sovjet ternama, Stroumoff, jang sedjak
pemerintahan Tsar dikenal sebagai musuh Islam. Orang-orang
Islam baik pemuda peladjar maupun pega\ilai atau buruh diwadjibkan untuk rnendjadi anggota organisasiorganisasi keduniawian ini.

Sebagian dari anggota-anggota organisasi-organisasi tadi dengan
sengadja dibawah bajangan bajonet-bajonet Tentara Merah, dikumpulkan pada waktu-waktu shalat dan hari-hari Raya didekat,
tempat-tempat ibadat kaum Muslimin. Lalu mereka bermain musik atau bernjanji-njanji, menjinggung kesutjian agama Allah.
Orang-orang Islam diganggu dalam melakukan ibadahnja terha-"
dap Allah dan entahlah bagaimana nasib mereka jang tidak tahan gangguan-gangguan ini dan lalu memberikan perlawanan
terhadap pengatjau-pengatjau itu jang memperoleh perlindungan dari pasukan bersendjata atheis.
10. Pemerintah diktatur itu memberikan subsidi untuk penerbitanpenerbitan, pamflet-pamflet atau buku-buku jang bersifat anti-Islam. Organisasi keduniaan tadi membagi-bagikan berdjuta-djuta penerbitan-penerbitan sematjam ini dikalangan para peladjar
dan mahasiswa Islam serta rakjat Islam lainnja dan mereka
ini diperintahkan untuk membatja propaganda-propaganda atheis
9.

11.

ini.
Pemerintah diktatur palu-arit djuga telah mendirikan suatu
organisasi jang diberi nama ,,perintis" (atau ,,pelopor"), jang.
ditugaskan untuk mempropagandakan paham-paham atheis-komunis dikalangan generasi baru Islam. Setandjutnja disekolah-
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sekolah para murid Islam diwadjibkan untuk membuat laporan
mengenai kehidupan keluarga mereka masing-masing. Kepada
murid-murid Islam itu diandjurkan untuk menentang pendidikan
dan adjaran jang mereka terima dalam lingkungan keluarga
mereka masing-masing. Organisasi ,,perintis" (pelopor) inilah
jang menimbulkan krisis moril dan demoralisasi dikalangan para
pemuda dan pemudi dengan sistim pergaulan bebasnja (vrije omgang), dimana seorang pemudi ditjap ,,kontra-revolusioner" djika
ia menolak adjakan pemuda-pemuda untuk bergaul ,,bebas merdeka".
12. Anak-anak Islam diwadjibkan untuk mengikuti peladjaran-peladjaran jang bersifat atheis (anti-agam4), sedangkan ini hanja
bersifat facultatif (boleh turut boleh tidak) bagi anak-anak Nasrani atau Jahudi. Djika seorang pegawai atau buruh Islam melakukan ibadahnja, maka ia dapat dipetjat dari pekerdjaannja,
sedangkan orang Nasrani atau Jahudi dalam hal sematjam ini
hanja dapat dikerojok oleh pihak atheis-komunis.
Kami sanggup memberikan kepada Jang Mulia perintjian-perintjian dan lain-lain dokumen jang berdasarkan atas kenjataan-kenjataan jang telah terdjadi, djika Jang Mulia memerlukannja.
Kami bersedia pula untuk berhadapan dengan sesuatu panitia
penjelidik jang anggota-anggotanja boleh dipilih oleh Jang Mulia sendiri.
13. Kami pertjaja bahwa Jang Mulia akan mentjurahkan perhatian
terhadap laporan kami ini dan muidah-mudahan teriakan kami
ini akan berkumandang pula dilain-lain tempat dialam Islam.
Kami berpendapat bahwa perhatian dan simpati dari umat Islam didunia untuk nasib dan perdjuangan kami akan merupakan
suatu faktor penting bagi usaha-usaha pembelaan nasib kami
chususnja dan nasib Islam umumnja.
Demikian memorandum jang bersedjarah itu jang telah diadiukan pada tanggal B Djanuari di Kairo. Kira-kira sebulan sesudah
memorandum ini diterima, maka Sjech Al-Akbar, Mohammad El-Ahmedi El-Zevahiri, sebagai Presiden Unive'rsitas Al-Azhar dan atas
nama Dewan Ulama Perguruan Tinggi tersebut, setelah mempeladjari dan menjelidiki isi memorandum itu pada tanggal 1"0 Pebruari
1932 telah mengeluarkan suatu komunike.

Lampiran VI.
BERMATJAM TJARA PENJIKSAAN DAN TEROR
PEMBUNUHA,N KOMUNIS.

jang meng(Kutipan dari karangan Mr Isa Jusuf Alptakin
ikuti Konperensi Asia-Afrika di Bandung, April tahun 1955, sebagai utusan rakjat Turkistan, jang berkepala: ,,Al Muslimun
wara-as Sitar Alhadidi").
Bahwa kaum Komunis memang telah sangat mahir dalam tjaratjara untuk melakukan pembunuhan dan siksaan di Turkistan. Se416

I
I

i

i

ltl

tengah dari tjara-tjara jang diperbuat Komunis itu, menurut kete,
rangan orang jang dapat lolos, antara lain adalah seperti berikut:
1. Kepala dipaku dengan paku pandjang hingga sampai keotak.
2. Orang jang dipendjarakan, disiram dengan minjak benzin kemudian dibakar,
3. Memperbuat orang jang dipendjarakan untuk bulan-bulanan
alamat buat latihan menembak bagi serdadu-serdadu jang sedang
beladjar membidik.
4. Memasukkan orang kedalam tahanan jang tak masuk angin dan
tak lalu tjahaja dan membiarkannja hingga mati kelapaian.
5. Melekatkan topi tembaga diatas kepala jang dihubungkan dengan elektris untuk mentjukil mata.
6. Semua anggota badan disterika dengan besi merah jang sangat
panas.

Menuangkan minjak jang sedang panas mendidih keatas badan
jang sedang diazab.
B. Badan dipaku dengan pa,lcu besi atau dengan djarum gramofoon.
9. Seseorang disuruh duduk untuk disiksa atau dipukul anggota

7.

kemaluannja.
Memasukkan bulu babi kedalam kemaluan orang jang sedang
disiksa.
11. Besi jang sedang panas dimasukkan kedalam lobang buntut
manusia.
12. Kuku dipaku dengan paku besi sampai tembus kesebelah.
13. Mengikat orang jang dipendjara dan dibaringkan dalam keadaan
telandjang diatas sepotong es dimusim dingin. Baiklah diketahui, bahw-a temperatur hawa di Turkistan dimusim dingin adalah
30 deradjat dibawah nol.
14. Merenggutkan rambut kepala dengan sekuat-kuatnja, sehingga
kulit kepala kojak-kojak dibuatnja.
15. Menjikat badan orang jang dipendjara dengan sisir besi jang
tadjam.
16. Menuangkan benda-benda jang dibakar kedalam mulut or,qng
jang dipentljara atau kedalam hidung dan mata setelah diikat
erat-erat.
t7. Tangan orang jang dipendjarakan, digantung dan ditinggalkan
sampai satu malam atau lebih
18. Badan dipukul dengan tongkat berduri tadjam-tadjam.
19. Badan dipukul dengan tjambuk hingga berdarah, kemudian badan diiris-iris dengan pedang atau pisau.
20. Badan dikorek dan tali dimasukkan kedalamnja, setelah dua hari kemudian, tali itu ditarik sehingga luka-lukanja seperti digergadji.
2L. Memaku kedua telinga orang jang dipendjarakan itu kedinding,
agar orang itu djangan dapat duduk.
22. Memasukkan orang jang dipendjara kedalam tong jang berisi
air pada musim dingin.
23. Mendjahit djari-djari tangan dan kakinja.
10.

1L7
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24. Perempuan-perempuan ditelandjangi dan dipukul pada teteknja,
dada dan tempat-tempat lain jang tak sopan, jang sukar untuk
disebutkan.

Demikianlah antara lain kezhaliman jang dilakukan oleh Komu'
nis di Turkistan. Tentu diantara pembatja ada jang bertanja-tanja
dalam hatinja: ,,Siapa itu Mr Isa Jusuf Alptakin jang membongkar
rahasia kekedjaman Komunis disana?" Untuk mengetahui, baiklah saja terangkan, bahwa beliau adalah putera dari Turkistan Timur sendiri jang telah dapat melarikan diri setelah disiksa, jaitu melalui
Kashmir dan terus beliau ke Saudi Arabia, Mesir dan sebagainja. Beliau adalah bekas Sekertaris Negara Turkistan Timur iang memberontak melawan Komunis disana.
Lampiran VII.

KOMUNIKE BERSEDJARAH DARI PERGURUAN TINGGI
AL.AZHAR.

Daftar perlakuan jang dialami umat Islam semendjak tahun 1917.
Memorandum jang telah diadjukan oleh delelgasi rakjat-rakjat
Muslimin dari Kaukasus, Turkistan, Idil (Wolga), Ural dan pulau
Krim pada tanggat B'Djanuari 1932 kepada ketua Perguruan Tinggi
Al-Azhar di Kairo tentang perkosaan-perkosaan dan kekedjaman-kekedjaman jang dilakukan oleh diktaktur atheis-komunis-imperialis Sovjet (palu-arit) ,terhadap Islam dan umatnja, iang telah djatuh dibawah
pendjadjahannja, telah menarik banjak perhatian orang, terutama dari
kalangan-kalangan para Ulama di Me,sir.
Setelah dipeladjari dan diselidiki dengan seksama oleh suatu
Panitia jang terdiri daripada sardjana Al-Azhar, maka Jang Mulia
Sjech Al-Akbar Mohammad El-Ahmedi El-Zavahiri jang pada waktu
itu mendjabat Rectormagunificus Universitas Islam tadi dan pula
atas nama seluruh Ulama Perguruan Tinggi Al-Azhar itu pada tanggal 10 Pebruari tahun 1952 mengeluarkan komunike jang salinannja
kedalam bahasa Indonesia seluruhnja adalah seperti berikut ini.
Komunike jang amat bersedjarah ini, singkat tapi tjukup djelAs dan
tegas bagi tiap-tiap orang Muslimin dan berbunji:
Komunike Perguruan Tinggi Al-Azhar
Pada kami terdapat keinginan jang sangat besar untuk mengetahui bagaimanakah keadaan dan nasib umat Islam dibawah pemerintah Sovjet (palu-arit) dan apakah disana dilakukan penindasan-penindasan terhadap Agama. Maka datanglah baru-baru ini beberapa
pemimpin kaum Muslimin dari Kaukasus dan daerah Ural mengunCjungi Mesir (Kairo) dan membentangkan kepada kami dengan mengadjukan bukti-bukti berdasarkan kenjataan-kenjataan tentang periakuan-perlakuan jang dialami oleh kaum Muslimin di Sovjet-Rusia.
perlakuan mana ternjata adalah sangat buruk sekali.
Pemimpin-pemimpin Islam tadi telah mengadjukan satu ichtisar mengenai peristiwa-peristiwa itu dalam sebuah memorandum
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kepada kami, dalam mana didjelaskan tentang adanja perkosaan-perkosaan jang dilakukan terhadap Islam dan kaum Muslimin di Rusia.
Semua pernjataan tentang perkosaan-perkosaan dan penindasanpenindasan jang diadjukan kepada kami itu disertai dengan banjak
bukti-bukti jang berdasarkan bahan{ahan dokumen. Apa jang telah

kami dengar dan batja itu amat mengedjutkan kaini, terutama mengenai penindasan-penindasan jang ditudjukan terhadap kaum Muslimin didaerah-daerah Kaukasus dan Ural.
Oleh karena itu dengan ini kami memadjukan protes sekeraskerasnja terhadap penindasan-penindasan demikian itu, serta kami
berseru kepada umat Islam diseluruh dunia untuk memohon ke.
hadlirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar memimpin mereka.
Kami dengan segenap hati, berdoa kepada Allah Jang Akbar
moga-moga kepada mereka jang menderita itu diberi pertolongan
agar sanggup melepaskan diri dari nasib jang malang itu.
Mudah-mudahan Tuhan Jang Amat Pengasih senantiasa mendjadi
Pelindung bagi Islam dan kaum Muslimin diseluruh dunia.
Beberapa faees lagi sedjak tahun 191?.
(1) Pada achir tahun 19L7 kaum Muslimin jang ber-Kongres di Ko'
kand (ibu kota daerah Farghana) telah memproklamasikan kemerdekaan Turkistan. Tapi Tentara Merah dikerahkan terhadap
rakjat Muslimin di Turkistan ini dan tentara atheis-imperialis
itu achirnja dapat menghantjurkan pemerintahan rakjat tadi
sebelum Konstituantenja mulai sidang jang pertama. Lalu pasukan-pasukan bersendjata atheis-imperialis itu melakukan te'
ror terhadap rakjat Muslimin jang ingin merdeka itu. Dalam
kongres Sovjet jang ke-X jang diadakan pada tahun t92L sebuah
komisi memberikan laporan bahwa lebih dari 800.000 orang
Islam mendjadi korban akibat te'ror itu.
(2) Pada achir tahun 1919 pemerintah komunis-imperialis di Moskow menghapuskan pemerintahan rakjat Muslimin Bashkir, jang
telah diakuinja pada tahun 1918. Rakjat Bashkir berontak pada
(1919) dan djuga pada tahun L921. Pasukan-patahun itu djuga
-kolonial-palu-arit
lalu mengganas dan membunuh
sukan atheis
tebih dari separuh rakjat Muslimin Bashkir itu. Kezhaliman
itg diakui oleli angka-angka resmi dari pihak imperialispalu-arit
sendiri, jakni oleh tjatjah djiwa penduduk Bashkir jang diumum'
kan oleh pemerintah diktatur-atheis-palu-arit di Moskow pada
tahun L926. Tjatatan ini menerangkan bahwa rakjat Muslimin
Bashkir (pada-tahun 1926 itu) tinggal berdjumlah kurang dari
600.000 djiwa sadja, padahal menurut tjatjah djiwa pada tahun
189? rakjat Bashkir itu berdjumlah 1.321.363 djiwa.
(3) Pada tahun 1922 dan tahun 1923 pasukan komunis-atheis-imperialis mengalahkan pasukan partisan (mudjahidien) rakjat Turkistan jang terkenal nama pasukan ,,Basmachi" jang terdiri dari
pahlawan-pahlawan Muslimin, iang telah bersumpah untuk sabil
mengusir kaum kolonial-atheis-palu-arit dari tanah air mereka
sehingga darah jang penghabisan. Sesudah kedjadian-kedjadian
jang fiagis dalam sedjarah umat Islam pada abad ke-XX ini maka
4L9

pemerintah diktatur-kolonial-palu-arit lalu melaksanakan pojang tidak asing lagi dalam sedjqralt
Utit< konolial-imperialis
-impera (petjah
belah dan kuasai). Dipeljtlljf
dunia; divide et
kaum. Muslimin di Asia Tengah iang kompak itu mendjadi 5
,,Republik" jang orang kenal sekarang dengan nama-nama Kaza-

i<istin, t<irgtiizia, Tajkistan, Turhkmenia dan Uzbekistan. Gambaran politik "divide et impera" dari kaum Komunis diatas ini baru
diberikan dalam garis besarnja sadja, sebab tindakan untuk memetjah-belah kaum Muslimin masih lebih dari itu l_agi. Kaum
Komunis-imperialis itu rupanja berpendapat bahwa dengan begitu, maka kaum Muslimih di Sovjet Rusia- ?\an tetap berada
dalam keadaan petjah-belah sehingga memudahkan bagi mereka
untuk menguasainja satu demi satu langsung dari pusat di

Moskow.
(4) Pada tahun 1g2g pemerintah Sovjet untuk-pertama kalinjq mulai
dengan melantjarkan serangan-serangan_ langsun_g terha.dap .Is-

lam-sebagai aglma. Beribu-iibu Ulama ditawan dan beribu-ribu
pula Olumtatrn;a mesdjid-mesdjid jang didjadikan -g.e-dYng k-9iniOi din toko besar. Tentang djumlah mesdjid-mesdjid jang dinodai oleh pihak atheis kom'rinis-imperialiq itu, baru.pada tahun
Lg:42'diperoleh angka resmi Sovjet. Pada tahun itu- (jak_ni tahun
L942) "Sovjet Wai News" memuat angka bahwa djqmlah mesdjid disetuluh Sovjet-Rusia pada tahun ltu (L942)_.p9r{iumlah
semuanja t.3L2. Pada sebelumnja itu djumlah mesdjid dibagian
Eropah-sadja dari Rusia ada sebanjak kurang lebih 7.000. Selandjutnja kira-kira 8.000 sekolah Islam ditutup akibat fPa j,ang
dinainakan ,,pemisahan antara agama dan negara". Pada tahun
pe' 1929 algodjo-atgodjo atheis-kolonial-komunis menembak mati
mimpin, Islam, S. Gatiev, kepala rakjat Tartar.
(5) Dalam Kongres Islam Sedunia jang diadakan pada tahun 1931
(Jeruzalem) tidak ada seorangpun wakil dari
di Darussalam
.Islam jang
berada dalam pendjadjahan Komunis,, pihak
umat
Komunis memberi alasan bahwa Kongres Islam itu adalah tipu'
muslihat Inggeris.
(6) Pukulan jang sangat besar bagi umat Islam jang didj?.dj_ah oleh
diktatur-patu--arit di Sovje,t-Rusia itu, ialah tatkalq politik penS"kollektii"-an (collectiviiering) dilaksanakan. Beribu-ribu ternak
kepunjaan kaum Muslimin didaerah-daerah di Asia Tengah (Centrat aiia) mati dengan meradjalelanja kelaparan sehingga d1urykaum Muslimin mendjadi banjak berkuralg' ry?klah penduduk
jat -Kazakh umpamanja tetah ,,lenjap" sedjumlah kira-kira
900.000 orang.
1940 serangan-serangan terhadap Islam
(7) Antara tahun 1930
pemimpinnja
para
terus berlangsung, hanja berhenti sebendan
tar s-ewaktu Sovjet-Uni diterima mendjadi anggota Volkenbond.
Sesudah ini usaha-usaha untuk mendesak Islam terus dilakukan,
terutama selama tahun 1936 1938. Banjak diantara orangorang terkemuka seperti perdana menteri Uzbekistan dan banjak para alim-ulama ditangkap. Diantara tuduhan-tuduhan jang
diadjukan ialah simpati terhadap gerakan ,,Basmachi".
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(B) P,erkosaan

terhadap qmat Islam berhenti sebentar lagi tatkala

Nq{ Dje1m11 menjgrbu ke Rusia. statin lalu mendeigungkan

politik ,,kerdja-sama", disusul oleh seruan kepada kaum Muslimin untuk melawan terhadap penjerbuan Nazi itu.
(9) {fir?-Fira 180.!00 pLldjurit ,{1n perwira Muslimin jang berasat
dari kelima,,Re.publik-republik" tadi meninggalkan-paiukan-pasukannja sewaktu_ peperangan itu, laru mere[a memlentuk irasukan-pasukan sukarela untuk memerd.ekakan tanah air mereka
. {ari genggaman sovjet. Pasukan jang terkenal dari Mudjahidin
Islam ini ialah ,.Turkistani Legion". puluhan ribu dari mereka
telah sja-rid dilam pertempriran-pertempuran melawan Ten.
tara merah.
(10) Pada tahun l}_ 4larangan untuk naik hadji ke Mekkah ditjabut,
tapi izin untuk melakukan ibadah hadji ifu hanja diberikan kepada beberapa orang sadja. Pada tahun Lg47 rarangan naik hadji
berlaku lagi dengan alasan ,,timbulnja penjakit kolera di Mesir,;.
19a9, tahun lgb3 dan tahuir ri)as hanja orang-orang
!rd3 .ta,hun
sovjet jang berdisiplin keras mendapat izin untuk nait hadji.
(11) Pada tahun 1946 Izvestia mengumumkan, bahwa ,,Republik-republik otonomi Muslim" jakni chechen-Ingush dan Krim, telah
dihapuskan". Begitu pula nasibnja ,,Republik otonomi Karmuck",

jang rakjatnja sebagian beragama Islam. Rakjat-rakjat dari ketiga daerah ini dengan paksa tetah diasingkan, sehingga rakjat-rakjat tersebut kini sudah tidak ada lagi. Kedjadian jang
amat tragis ini dalam sedjarah prikemanusiaan djuga dialami
oleh rakjat-rakjat Karachai ,dan Balkan.
(12) sehabis p.eTang dgoiq ke-II pemerintah diktatur atheis-paluarit mendirikan sebuah musiurn anti-agama (chusus anti Isiam),
di rashkent, ibu kota Turkistan jang terkenal sebagai tempat
Iahirnja pudjangga-pudjangga Islam
(13) Pemerintah diktatur-bolsjewiek mendjalankan,,population-poliey" (politik penduduk) terhadap daerah-daerah Istam di rurkistan. Pemerintah diktatur ini mengirimkan sedjumlah besar
orang-orang Rus dari Rusia Barat kedae,rah-daerah ini, lalu kepada mereka diberikan tanah-tanah jang paling subur dan djaba.tan-djalaJan jalg penting-penting. Pemerintah diktatur-paluarit anti Islam ini berusaha untuk medjadikan orang-orang- Rus
qendatang ity mendjadi "majoriteit" (golongan jang terbanjak)
dan dengan demikian dengan lambat laun dapat mendesak kaum
Muslimin didaerah-daerah itu. Dr Riaz Ali shah, seorang ahli
tuberculose di Lahore, Pakistan jang mengundjungi daerah rurkistan llqda bulan Mei tahun 1952 sebagai anggota Misi Kesehatan Pakistan menerangkan dalam harian "Dawn" di Karachi
tang$-al28_ pjuli, 1 dan 2 Agustus tahun tgsz diantaranja bahwa di rashkent umpamanja orang{rang tua, muda atari anak1!ak i.Lg berpakaial baiF adalah orang-orang Rus. Di perguruan
Tinggi Kedokteran dan dirumah-sakit di Tashkent ini (ibu kota
Turkistan) mahasiswa-mahasiswa dan pegawai-pegawai atasan
umumnja adalah orang-orang Rus (Barat).
42t

Dr Riaz Ali Shah menguraikan dengan pessimistis
tentang nasib Islam dikemudian hari di Sovjet Rusia. Dr Riaz
menulis bahwa Islam di Sovjet-Uni kini berada dalam keadaan

(14) Selandjutnja

terachir.
(15) Apa jang oleh pihak Komunis dinamakan ,,pembebasan wanitawanita dari perbudakan Islam" sebetulnja adalah exploitasi
kaum wanita setjara modern oleh pemerintah diktatur-Komunis
jang mengirim wanita-wanita kepabrik-pabrik dan sebagainja
untuk melakukan ker'dja-tangan dan lain-lain kerdja jang berat.
(16) Komunis-atheis selain perbuatan-perbuatan seperti kenjataankenjataan diatas membuktikan, djuga menjerang Islam dengan
tulisan.tulisan, seperti jang terdapat di ,,Bolshaya Sovetskaya
Entsiklopediya" edisi tahun 1935, ,,Literaturnaya GazeLa", Bolshevik dan masih banjak lagi penerbitan-penerbitan lainnja.
Akan tetapi dalam rangka siasatnja pihak Komunis, terutama
dalam menghadapi pertjaturan politik dengan dunia luar, diantaranja
dengan dunia Islam, mempropagandakan bahwa mereka melindungi
Islam. Dalam hal ini mereka telah berhasil pula untuk memperkuda
beberapa orang ,,Islam sendiri", jakni ,,mufti-mufti merah".

Lampiran VIil.
PERNJATAAN MADJLIS SJURA MUSLIMIN INDONESIA
(MASJUMI)
DJAWA _ BARAT.
Konperensi Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) Djawa.
Barat jang dilangsungkan di Tjirebon pada tanggal 23/24 Oktober
tahun L954, dikundjungi oleh para utusan Madje,lis Sjuro Muslimin
Indonesia (Masjumi) seluruh Djawa Barat jang terdifi dari para 'Alim
Ulama jang bergabung dalam partai Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (,,Masjumi").
Setelah mempeladjari setjara rnendalam dan membahas setjara
luas seluk beluk ideologi Komunisme-Marxisme, baik dari sudut keagamaan, kepertjajaan dan ke-Tuhanan, climana djelas adjaran atau
ideologi Komunisme itu anti Tuhan (atheisme) dan anti agama; maupun dari sudut sistim politik kenegaraan dan ekonomi, dimana terang
adjaran dan ideologi Komunisme itu anti demokrasi dan penghapusan
hak milik perseorangan dan dalam perikatan kemasjarakatan Komunisme mengandjurkan perdjuangan kelas dan perang golongan:
Mengingat; bahwa adjaran dan ideologi Komunisme-Marxisme itu
bukan sadja bertentangan seluruhnja dengan adjaran dan, hukum Islam, akan tetapi merupakan bahaja dan bentjana besar bagi kehidupan keagamaan pada umumnja dan mengantjam keselamatan Negara
Republik Indonesia jang berdasar ke-Tuhanan Jang Maha Esa;
Menimbang; sudah seharusnja umat Islam terutama para 'U1ama
dan Za'ama Islam bersikap tegas terhadap aliran dan kejakinan (ideologi) Komunisme-Marxisme, s€suai dengan adjaran Islam (Qur'an dan
hadits) bahwa adalah kewadjiban luhur bagi umat Islam Indonesia
menjelamatkan Negara Republik Indonesia dan umat bangsa kita dari
bahaja Komunisme itu;

hi,
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Mendengar; pemandangan-pemandangan dan pembitjaraan para
utusan jang berdasar kepada nash Al-Qufan dan Hadits dalam konperensi tersebut diatas;

L.

2.
3.

4.

Memutuskan:
Ideologi Komunisme adalah satu ideologi jang sangat bertentangan dengan adjaran dan hukum Islam dan merupakan bahaja
besar bagi kehidupan agama dan Negara Republik Indonesia.
Umat Islam jang menganut ideologi Komunisme terang murtad
dari agama Islam.
Haram hukumnja umat Islam masuk mendjadi anggota Partai
Komunis Indonesia dan partai-partai dan organisasi-organisasi
jang sudah terang hendak menegakkan hukum dan ideologi Komunisme di Indonesia.
Kalau ada orang jang menganut ideologi Komunisme, jang me-

ninggal dunia, tidak wadjib disembahjangkan dan dikuburkan

setjara Islam.
5. Menjetudjui berdirinja ,,Front anti Komunis" iang dibentuk oleh
para pemimpin Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi)
Djawa Barat dan rnengandjurkan kepada segenap kaum Musli'
min seluruh Indonesia supaja membentuk ,,Front anti Komunis"
didaerah masing-masing, sebagai pernjataan pendirian tegas dan
tentangan perlawanan terhadap ideologi Komunisme.
6. Bersikap diam terhadap aliran dan ideologi Komunisqre jqng dit
perdjuangkan oleh Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) berarti
membiarfan dan ridla berkembang dan berkuasanja satu ideologi jang sangat dimurkai oleh Allah Subhandhu wa Ta'ala.
7. Menjerukan kepada segenap umat Islarn Indonesia terutam_a_ pa'
ra 'Ulama dan Zu'ama Islam, agar melaksanakan adjaran Islam,
dalam membentuk front persatuan Islam jang kuat dan kukuh,
guna membendung aliran dan ideologi Komunisme jang membahajakan itu.
B. Menj"erukan kepada segenap aliran dan,part?1-partai politik ialg
anti'Komunis, igar mereka menghentikan kerdja-sama mereka
dengan Partai Komunis Indonesia.
Tjirebon, 24 Olctober 1954.
Pimpinan Koperensi Madjlis Sjura
Muslimin Indonesia
,,MASJUMI DJAWA BARAT''.
1. K.H. Shaleh Salahuddin
2. K.H. Nur Ali
3. K.A.M. Izuddin.

Lampiran IX.
FATWA'ULAMA,,PERSATUAN ISLAM''.
Konperensi Madjelis'Ulama,,Persatuan- Islam" iarlg_diadakan
di Banddng pada tanggal ? sampai 9 Nopember tahun 1954, dikundjungi otefr fara enggota Madielis 'Ulama ,,Persatuan Is1am"
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1. Perdjuanlan umat Islaur Indonesia jang hendak menegakkan

Hukumah Islamijah mendapat tentangan dan perlawirnan dari
P-thak.partai-partai luar jang dipelopori oleh Partai Komunis In-

donesia.

.

2,, Bahwa banjak orang jang mengaku beragama Islam, jang menfljadi anggota partai.dan-atau organhasi pgrdjuan€an jang ideo-

l9glia

,

3.

menentang berlakunja Hukumah Islapijah;- seperti men-

djadi anggota Partai Komunis Indonesia (P.K.I) dan sebagainja.
Bahwa sebagian besar orang Islam jang masuk mendjadi anggota partai-partai tersebut tidak sadar-tentang salah battritnja ideologi partai jang mereka masuki.
Mengingat:

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala d.alam Al-Qrr,an diantaranja:
a. Dan.hendaklah kamu menggunakan hukut4 diantara: mereka denggn hukum.jang diturunkan oleh Allah. Djangan kamu menurut
pertjobaan mereka buat mehawa nafsu orang banjak, Awaslah -hukum
jang diturunkan Almalingkan karnu daripada seba$an
lah kepada kamu. Sekiranja mereka berpaling, kqtahuilah bahwa tidak lain melainkan'Allah akan menimpakan 'azab-siksaan
kepada mereka karena sebagian dari dosa jaos mereka lakukan.
Sesungguhnja kebanjakan dari manusia itu. frrl! d_al durhaka.
(Surat Al-Maidah, ajat 49)
b. Barangsiapa jang'tidak rnenghukum dengan hukum jang dituRrnkan oleh Anafi (Qur'an dan Hadits), mdka rnereka itulah orangorang jang kafir.
(Surat Al-Maidah, ajat 44)
e. Apakah mereka mengehendaki huktm djahilijah? Bukankah tidak ada jang lebih baik dan adil selain dari hukum Allah bagi
kaum jang pertjaja?
(Surat Al-Maidah, ajat 59).
d. fidak lain sambutan umat Mu'minin apabila mereka diadjak kepada Allah dan Rasul-Nja supaja menghukum diantara mereka
utjapan ialah: Kami dengar dan kami tha'at dan mereka itulah
orang jang akan mendapat kemenangan.
(Surat Nur, ajat b1).

e. fidak ada pilihan bagi Mujminin dan Mu'minat,

apabila Allah
dan Rasul-Nja telah 'mbnetapkan sesuatu urusan. Dan barangsiapa jang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nja (tidak mau menerima hukum Allah dan Rasul-Nja), maka sesatlah ia, satu kesesatan iang

f.
tn4

niata'

,

(surat At-Ahzab, ajat 36).
Demi Tuhanmu! Tidak dianggap beriman mereka, hingga mereka mendjadikan kamu (Munammad sallallahu 'alaihi waSallam)
tempat bertahkim U{* umsan iang rnereka perselisihkan dan

,

hingga mereka menjerah dengan segala kesunggultan hati (taslim)-,-kemudian tidak mereka merasakan kesempitan {k_eberat'
an dalam hatinja) menerima keputut.?rl?lf

ffT,l.ffojl;,

6
b'

uO.
(pemimpin ka-

Tidak ada (jang patut djadi) ketua kaum kamu
mu), melainkan Allah dan Rasul-Nja, dan (pemimpin-pemimpin)
jang beriman, jang mendirikan sembahjang dan mengeluarkan
zakat, sedang mereka menundukkan

tah
h.

Allah)'

diri

(kepada perintah-perin'

(surat An-Nisaa', ajat o5).

Hai orang-orang jang beriman! Djanganlah kamu djadikan ketua (pemimpin-pemimpin) orang-orang jang mendjadikan agama
kamu sebagai ediekan dan permainan, daripada ahli kitab jang
sebelum kamu dan (djanganlah kamu diadikan) orang-orang kafir sebagai ketua dan takutlah kepada Allah, djika kamu betul
orang-orang jang beriman.
(Surat Al-Maidah, ajat bZ).

i.

Hai orang{rang jang beriman! Djanganlah kamu axggap sahabat qarib (bithanah) lain daripada golongan kamu.
Mereka itu tidak henti.hentinja berichtiar menarik ketjelakaan
atas kamu, mereka itu suka apa jang menjusahkan kamu.
Sesungguhnja kebentjian telah terbit dari mulut-mulut mereka
itu, tetapi apa jang tersembunji dalam hati mereka itu ada Iebih besar. Kami telah terangkan tanda-tanda kepada kamu, djika kamu mau berpikir.

(Surat Al-Imran, ajat 117).

j.

Hai orang-orang jang beriman! Djanganlah kamu djadikan orangorang kafir itu sebagai ketua (pemimpin), padahal mereka bukan dari kaum Mu'min.
Apakah kamu mau mengadakan satu alasan jang njata bagi Allah.buat (menghukum) kamu?
(surat An-Nisaa,, ajat L&l).
k. Tidak mungkin kamu bertemu kaum jang beriman kepada Allah dan hari kemudian akan mentjintai orang jang memusuhi
Allah dan Rasul-Nja, walaupun jang memusuhi itu bapak-bapak
atau anak-anak mereka. Allah meneguhkan iman dalam hati mereka itu dan dikuatkan-Nja dengan Roch dari pada-Nja.
Dimasukkan-Nja mereka kedalam sorga, jang mengalir air sungai
dibawah pohon-pohon kajunja, serta kekal abadi didalamnja.
Allah ridla kepada mereka dan mereka ridla kepada Allah.
Merek'a ialah Partai Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnja Partai Allah itu pasti akan mendapat kemenangan.
(Surat Al-Mudjadalah, ajat 22).
t. Apakah kamu pertjaja kepada sebagian dari isi kitab dan kamu
ingkari (kufur) kepada sebagian?
Maka tidak ada balasan buat orang jang melakukan sedemikian
itu dari antara kamu, melainkan kerendahan dalam kehidupan
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dunia; dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada
sekeras-keras azab-siksaan dan Allah tidak lengah daripada iang
kamu kerdjakan.
Mereka itulah jang menukarkan kehidupan dunia dengan ke'
hidupan achirat. n{aka tidak akan diringankan daripada mereka
siksaan dan mereka tidak akan ditolong.
(Surat Al-Baqarah, ajat 85, 86).
m. ...... dan mereka berkata: ,,Kami pertjaja kepada sebagian dan
tidak pertjaja kepada sebagian. Dan, mereka mau mengadakan
djalan^antaia itu (supaja terlepas darip-?da beriman); -mereka
irilafr jang kafir sebenar-benarnj-a .dan K-ami- menjediakan un'
tuk orang-brang jang kafir itu azab iang njata".
(Sura,t An-Nisaa', aiat 149/t50).

n.

Pernah kedjadian Chalifah Abubakar Siddiq memerangi orang'
tidak mengeluarkan zakat dan terhadap meorang jang hanja
"
reka Abubakir Shiddiq men'diatuhkan hukum ,,murtad" dari
agama.

Mumutuskan:
1. Wadjib bagi setiap orang Islam menegakkan hukum Islam da'
lam dirinja, dalam rnasjarakat dan negara.
2. Haram hukumnja umat Islam masuk mendjadi anggota par'
tai atau organisasi jang ideologinja bertentangan $e49an
adjaran dan Hukum lilam atau menentang berlakunja Hukum
Islam.
3. Wadjib Umat Islam melakukan da'wah dan tabligh kepada
kaum Muslimin jang masuk mendjadi anggota partai atau
organisasi jang itleolbginja bertentangan dengan adjaran dan
Hukum Isl-am-dan peid;uangannja menentang Hukumah Islamijah, agar mereka kembali kedjalan jaqg benar, ialah memasriki barisan-perdjuangan iang bertudjuan menegakkan

4.

5.

Hukumah Islamijah.
Kalau da'wah dan tabligh sudah didjalankan, mereka masih
tinggal bertaftan dalam partai atau organisasi itu, jang tentunJa dengan kejakinan bahwa ideologi atau orginisa!_i jttg
dimasukinja lehih baik dan benar dari ideologi Islam (Hukum
Allah), maka terang dia murtad dari agama Islam.
Terhadap orang jang murtad dari agama Islam, maka kalau
ia mati tidak boleh disembahjangkan dan tidak boleh dikuburkan setjara Islam. Dan orang Islam (laki-laki-perempuan)
haram kawin dengan orang iang demikian itu.

1.
2.
3.
4.
5.
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Bandung, 9 Nopenr,ber 1954.
Al Ustadz A. Hassan
Al Ustadz M. Ma'sum
Al Ustadz II. Munawar Chalil
Al Ustadz Imam Ghazali
Al Ustadz H. Junus Hadiri

AI Ustadz Sa'id Thalib
t. Al Ustadz Abdullah Ahmad

6.
E

B.

o
10.
11.

Al Ustadz E. Abdurrahman
Al Ustadz A. Kadir Hassan

Al Ustadz I.
Al

Sudibdja
Ustadz E. Abdullah.

Lampiran X.

FATWA MADJELIS SJURO MUSLIMIN INDONESIA (MASJUMI)
PUSAT TENTANG KOMUNISME.

1

,
TI

Pada waktu kongres Madjetis Sjuro Muslimin Indonesia (Masju'
mi) ke-VII di Surabaja tanggal, 23 sampai dengan 27 Desember tahun
L954 jang lalu, maka Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masiumi)
Pusat dalam kongres tersebut telah membahas soal Komunisme dengan
sedalam-dalamnja untuk melahirkan satu fatwa jang lengkap.
- Sebenarnja
sebelum itu sedjak perdjuangan ideologi di Indonesia
memuntjak sedemikian hebatnja, dimana golongan Komunisme tampak hendak mengabui mata umum setelah perbuatannja iang telah
lalu di Madiun dan perbuatannja jang merugikan keagamaan dimana
djua, maka dari pihak Alim 'Ulama sudah disuarakan bahaja Komunisme ini, biar dalam rapat-rapat umum, maupun pada pertemuan
lain-lainnja.
Dalam pada itu disadari pula bahwa diantara mereka jang diperdajakan oleh Komunisme itu, terdapat sekian banjak mereka iang
ikut-ikutan, karena tak mengerti duduk soal jang sebenar-benarnja
dan tak dapat pula penerangan dan pegangan.
Berdasarkan tanggung-djawab jang utama kepada Tuhan dan
keadaan dalam masjarakat, maka ulama-ulama dan kijai-kijai jang
berada dalam Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) Pusat,
sewaktu kongres Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) di Su'
rabaja itu, telah membitjarakan dan membahas, jang achirnja telah
mengeluarkan fatwa-fatwa ,,Komunisme itu kufur", barangsiapa iang
mengikutinja dengan kesadaran, adalah kafir dan jang tidak sadar
adalah sesat. Selengkapnja dibawah ini dapat diikuti fatwa-fatwa itu:
Bis millaahi-r-Rahm ani-r-Rahiem,
Madjelis Sjuro Muslimin Ind.onesia (Masjumi) Pusat.
Partai Politik Islam Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) jang telah bersidang se'lama Muktamar Madjelis Sjuro Muslimin
3 DjuIndonesia (Masjumi) jang ke-VII tanggal 28 Rabi'ul Achir
(tanggal
23
27 Desember 1954)
madil Awal tahun 1373 Hidjrah,
anggotanja.
Miladijah, di Surabaja, jang dihadiri oleh 11 orang
Mendengar:

Pendjelasan Pimpinan Partai tentang:
a. Isi dan hakikat Kemunisme atau tjara-tjara perdjuangannja.
b. Perlunja Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) mendapat fatwa tentang hukum Islam terhadap Komunisme.
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Membahas:

Pokok-pokok adjaran Komunisme dari beberapa buku karangan
pemimpin-pemimpin Komunis (Karl Marx, Friedrich Enggels dan Lenin) serta perbandingannja dengan adjaran dan hukum Islam.
Berpendapat:
Komunisme adalah falsafah jang berdasarkan historiseh-materialisme paham kebendaan berdasarkan sedjarah sebagai tersebut
dalam:
a. ,,Manifes Komunis", karangan Karl Marx dan Friedrich Enggels
tjetakan ke-V diterbitkan oleh ,,Pegasus" Amsterdam, halaman

I.

34 berbunji:
,,De leidende grondgedachte van het manifest, dat de economische productie en de daaruit noodzakelijk voortvloeiende
maatschappelijke geleding van ieder historische tijdperk de
grondslag vormt voor de politieke en intellectueele geschiedenis
van dit tijdperk".
Artinja: ,,Dasar pikiran jang menuntun dalam ,,manifes Komunis"
ialah, bahwa produksi-ekonomi dan susunan rnasjarakat jang
pasti timbul dari padanja dalam tiap-tiap masa-sedjarah merupakan dasar bagi sedjarah kemadjuan politik dan pikiran masasedjarah itu."
b. Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie (Einleitung), ka_ rangan KarI Marx tahun LB44 berbunji:
,,Die Religion ist der Seufzer der bedr[ngten Kreatur, das Gemut
einer Herzlosen Welt, Wie sie der Geist geistloser Zustande ist.
Sie ist das Opium des Volks".
Artinja: ,,Agama adalah keluhan dari machluk jang tertindas.
Agama adalah djiwa dari dunia jang tidak mengenal belas
kasihan.

Agama adalah djiwa dari keadaan jang tidak bersemangat.
Agama adalah tjandu bagi masjarakat."
Bertentangan dengan:
Adjaran l,slam jang menja,takan ,bahwa .jang mendjadikan dan
memberi segala sesuatu, baik berwudjud kebendaan maupun kerochanian adalah Allah, sebagai tersebut dalam Al-Qur,an:
,,Dan Allah mendjadikan langit dan bumi dengan hak (tidak sia-

sia)'"

(surat Djatsijah , ajat z2\.
,,Dan Allah mendjadikan tiap-tiap sesuatu lalu menentukan kadarnja."
(Surat Al-Furqaan, ajat 2).
,,Sesungguhnja Kami telah mernberi kekuasaan kepada (Zulkarnain) dibumi dan Kami kurniakan kepadanja sebab jang menjampaikannja kepada tiap-tiap sesuatu."
(Surat Al-Kahfi, ajat 84)
4?A

,,Katakanlah, segala sesuatu adalah dari Allah, kenapa kaum itu
hampir tidak mau mengerti keterangan."
(Surat An-Nisaa', ajat 7B).

II.

Komunisme memusuhi agama dan memungkiri adanja Tuhan,
sebagai tersebut dalam:
a. buku "Christendom en Communisme" karangan Dr Strijd, halaman 94 jang mengutip dari buku "Ausgewahte Werke" karangan
Lenin, halaman 2SL berbunji: ,,De Marxist moet materialist zljn
d.w.z. vijand van de Religie".
Artinja: ,,Seorang Marxist harus mendjadi seorang materialis, artinja musuh agama."
b. buku tersebut halaman 193 berbunji:
,,In Moskou werd op de muur tegen over de beroemde kapet
van de l,berische Theotokos de spreuk: ,,Godsdienst is opium
voor het volk", ingebeiteld.
Artinja: ,,Di Moskou dipahatkan pada tembok didepan geredja
Theotokos jang terkenal itu sembojan jang berbunji: ,,Agtma adalah tjandu bagi rakjat".
c. buku ,,Christendom en Communisme" halaman 190 berbunji:
,,Deze Ludwig Feuerbach keerde het getuigenis van Genesis
I: ,,God schiep de mens ,,om, en maakte er van. De mens
schept zijn eigen God.".
Artinja: Feuerbach jang mempengaruhi djiwa Karl Marx, merubah ajat Indjil jang berbunji: ,,Tuhan mentjiptakan manusia, mendjadi. Manusialah jang mentjiptakan Tuhan serupa
dengan manusia".
Karl Marx berkata: ,,Die Religion ist Machwerkdes seines eigenen Kopfes".
Artinja: ,,Agama adalah hasil bikinan kepala manusia sadja".
Bertentangan dengan:
Adjaran Islam jang mengakui Allah dan mengakui adanja agama-agama sebagai tersebut dalam Al-Qur'an:
,,Mengapa kamu tidak pertjaja kepada Allah padahal kamu dulunja benda jang mati, lalu kamu Ia hidupkan, kemudian Ia matikan,
kemudian Ia hidupkan lagi, kemudian kepada-Nja kamu akan kembali."
(Surat Al-Baqarah, ajat 2B).
,,Untuk kamu agamamu dan untuk aku agamaku".

(Al-Kafirun, ajat 6).
,,Apakah engkau hendak memaksa manusia supaja mereka beriman?"
(Surat Junus, ajat 99).
,,Tidak ada paksaan dalam agama."
(Surat Al-Baqarah, ajat 256).
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III. Komunisme melenjapkan ikatan keluarga dan mendjadikan wa-

nita milik bersama sebagai tersebut dalam:
a. Manifes Komunis, halaman 70 iang berbunji:
,,Het gezin der bourgeoisie valt natuurlijk weg met het wegvallen= van deze aanvulting daarvan, en beide verdwijnen
met het verdwijnen van het kapitaal".
Artinja ,,Keluarga kaum bordjuis tentunja akan lenjap bersamasama dengan lenjapnja keadaan jang memaksa kaum proletar tidak berkeluarga dan kedua-duanja akan lenjap bersama
dengan banjaknja modal".

b.

Idem halaman 71 berbunji:
,,De Communisten behoeve de vrouwen gelrleenschap niet in te
voeren, zij heeft bijna altijd bestaan".
Artinja: ,,Kaum Komunis tidak perlu mengadakan sistim, ,,Wanita milik bersama", sistim itu hampir selamanja ada.
e. Idem halaman 71 berbunji:
,,Opheffing van het gezin. Zelf.s de radicalisten winden zich op
over deze schandelijke bedoeling der communisten.
Waarop berust het tegenwoordige burgelijke gezin? Op het kapi'
taal op het persoonlijke verworven bezit. Volledig ontwikkeld
bestaat het gezin slechts voor de bourgeoisie, maar het vindt zijn
aanvulling in de gedwongen gezinsloosheid der proletarier en
in de openbare protitutie".
Artinja: ,,Penghapusan keluarga. Orang iang paling radikal sekatipun akan marah ketika mendengar maksud jang kedji dari
kaum Komunis itu. Berdasarkan apakah hidup berkeluarga kaum
berdjuis sekarang ini? Berdasarkan modal, berdasarkan hak mi'
lik perseorangan. Sjarat-sjarat kekeluargaan itu hanja ada sepenuhnja pada kaum berdjuis, tetapi hal itu disambung dengan
ketidak-adaan keluarga jang dipaksakan oleh keadaan dari kaum
proletar dan disambung pula dengan adanja perzinaan umum".
Bertentangan dengan:
Adjaran I,slam jang memelihara dan mengatur serta menganggap
sutji ikatan keluarga dan perwakilan'serta mengharamkan perzinaan,
sebagai tersebut dalam Al-Qu"r'an:
,,Maka bernikahlah kamu dengan perempuan jang baik bagimu."
(Surat An-Nisaa', ajat 3).
,,Dan djanganlah kamu dekati perzinaan, karena ia adalah perbuatan jang kedji dan tjara jang buruk."
(Surat Al-Isra. 32).
,,Dan kaum keluarga sebagian adalah lebih dekat dari sebahagiannja menurut kitab Allah."
(Surat Anfal, ajat ?5).

,,Apakah djika telah berkuasa, kamu berbuat bentjana diburni
dan rnemutuskan hubungan keluargamu?"
(Surat Muhammad, aiat 22).
i
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IV. Komunisme pada dasarnja nelenjapkan hak milik perseorangan atas alat-alat produksi dan kekajaan sebagai tersebut dalam
,rManifes Komunis" halanan 65 jang berbunji:
,,Wat het communisten kenmerkt, is niet de afschaffing van de
eigendom in het algemeen, doch de afschaffing van de burgerlijke eigendom. Maar de moderne burgerlijke private eigendom
is de laatste en meest volmaakte uitdrukking van de voortbrenging en de toe eigening der producten, die op klassentegenstellingen, op uittruiting van de enen door de anderen berust. In
die zin kunnen de communisten hun theorie samenvatten in de
ene uitdrukking: opheffing van de private eigendom".
Artinja ,,Jang mendjadi sifat Komunisme bukanlah penghapusan hak milik pada umumnja, melainkan hak milik perdata. Akan
tetapi hak milik orang seorang menurut hukum perdata seka'
rang adalah pendjelmaan jang terachir dan tersempurna daripada produksi dan penguasaan atas hasil-hasil produksi jang
berdasarkan atas pertentangan kelas dan pada penindasan satu
kelas terhadap jang lain. Dalam pengertian ini kaum Komunis
dapat merumuskan teorinja dengan satu kalimat: ,,Penghapusan
hak milik perseorangan."
Bertentangan dengan:

Adjaran Islam jang pada dasarnja mengakui hak milik perseorangan atas alat-alat produksi dan kekajaan, asal diperoleh dengan
tjara jang halal. Atas hak milik ada batas-batas kewadjibannja serta
dapat'diatur dan dipimpin untuk kepentingan umum sebagai terse'but
dalam Al-Qur'an.
,,Allah melapangkan rezeki bagi siapa jang dikehendaki-Nja dan
menjempitkan rezeki atas 'siapa jang dikehendaki-Nja."
(Surat Isra, ajat 30).
,,Laki-laki berhak dari apa jang diusahakannja dan wanita berhak
dari apa jang diusahakannja."
(Surat An-Nisaa', ajat 31).
harta
benda
ada
hak
dalam
mereka
bagi peminta dan bagi
,,Dan
punja'"
orang iang tak

(surat

Az-dzarljat, ajat 19).

,,Mereka bertanja, apakah jang harus mereka dermakan? Djawab(Al-Baqarah, ajat 219).
lah; kelebihan".
,,Mereka bertanja, apakah jang harus mereka didermakan? Dja(Sura't At-taubah, ajat 34).
wablah; kelebihan."
jang
menimbun-nimbun emas dan perak dan tidak
,,Dan mereka
mendermakan dalam dialan Allah, maka antjamlah mereka dengan siksaan jang pedih."
Hadits Nabi pada waktu Hadji perpisahan.
,,Sesungguhnja darah dan harta kamu haram diganggu, seperti
sutjinja hari dan bulan hadji ini sampai kamu menghadap Tuhanmu."
V. Komunisme memperdjuangkan dan melahsanakan tjita-tjitanja
dengan sistim diktaktur proletar, sebagai tersebut dalam Manifes
Komunis, halainan 76 berbunji:
,,Kekuasaan politik dalam arti jang sesungguhnja adalah suatu
kekuasaan jang teratur (berorganisasi) dari suatu kelas untuk me43X

nindas kelas jang lainnja. Bilamana kaum proletar dalam perdjuangannja melawan kaum burdjuis terpaksa menjatukan dirinJa sebagai
s_galu kelas, dapat mendjadikan dirinja kelas jang berkuasa dengan
djalan revolusi dan sebagai kelas jang berkuasa d-engan djalan kekerasan melenjapkan perbandingan produksi jang lama maka dapaflah
ia dengan melenjapkan perbandingan itu melenjapkan pula segala sjalat-sjarat jang ada dari pertentangan kelas pada umumnja dan dengan
demikian kekuasaannja sebagai suatu kelas akan lenjap pula".
Bertentangan dengan:
Adjaran Islam j?ng mengandjurkan sjura, antara segala golongan
rakjat, sebagai ,tersebut dalam Al-Qur'an;
Artinja: ,,Dan urusan mereka dipermusjawaratkan antara mereka itu".
(Surat Asjsjura: ajat BB).
Artinja: ,,Dan hendaklah engkau bermusjawarat dengan mereka
dalam urusan itu".
(b.s.Al Imran: 1bg).
Slemutuskan:
1. Njatalah bahwa falsafah Komunisme (historisch-materialisme)
bertentangan dengan dasar iman kepada Qudrah Allahijah
2. Njatalah bahwa perdjuangan kaum Komunis dan pelaksanaan
komunisme sebagai akibat dari falsafahnja itu sepandjang sedjarah adalah bertentangan, menentang dan memusuhi hukum
sjari'at Islam serta umat Islam.
3. Berdasarkan segala jang tersebut itu, njatalah bahwa Komunisme itu menurut hukum Islam adalah kufur.
4. Barangsiapa jang menganut Komunisme dengan pengertian, kesadaran dan kejakinan akan benarnja paham Komunisme jang
njata-njata bertentangan, menentang dan memusuhi Islam itu,
maka adalah ia hukumnja: Kafir.
5. seseorang Muslim jang mengikuti Komunisme atau organisasi
Komunis dengan tidak mempunjai pengertiar, kesadaran dan
kejakinan atas hakekat falsafah, adjaran, tudjuan dan tjara-tjara
perdjuangan Komunis, maka ia adalah sesat dari agama Islam.
6. Orang jang sesat itu wadjib diberi pengertian tentang kesesatannja dan kekufuran Komunisme. Dan orang jang sesat itu wa-

djib bertaubat kepada Allah dan kembali kepada

rn,

agamanja

Islam.
Surabaja, 28 R. Achir
3 Dj. Awal 1374
(23
27 Desember 1954).
Ketua sidang'

sekertaris,
(M. Moh. Saleh Suaidy)

-

-

(K.H. Taufiqurrahman).

Anggota:

1. K.H.A. Hassan
6. K.II. Ahmad
2. K.R.II. Badawi
7. K. Danial
3. K.H. Salim Fachri 8. K.H. Prof. Abdul Kahar Muzakkir
4. K.R.H. Hadjid
9. K. Umar Hubeis
5. K.H. Imam Gazali 10. K.H. Ahmad Azhary
11. K.H. Arsjad Lubis.
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Lampiran XI.
RESOLUSI MU'TAMAR'ULAMA SE.INDONESIA.
Muktamar ulama seluruh Indonesia jang berlangsung tanggal B
sampai dengan tanggat 11 September lgbZ- di pat6mba--ng, serelah
mendengar dan ,rnembahas setjara mendalam ideologi/adiaran Komunisme, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
I. 1. Ideologr/adjaran Komunisme dalam lapangan falsafahn berisi atheisme, anti Agama.
2. Ideologi/adjaran Komunisme dalam rapangan politik,
adalah
anti demokrasi (diktatur proletariatTistibdad;. 3. Ide_qlogi/adjaran Komunisme dalam lapangan sosial, mengandjurkan pertentangan dan perdjuangan klas.
4. Id-eologi/adjaran Komunisme'dalam rapangan ekonomi meng.
hilangkan hak perseorangan
II. Ideologiladjaran jang demikian itu bukan sadja berlawanan dengan adjaran Islam pada chususnja dan agama-agama lain pada
gmum!j-a-, ak-an tetapi merupakan tantangan dan serangar terhadap hidup keagamaan pada umumnja. -

Memutuskan:

,

1.

Ideologi/adjaran Komunisme adalah kufur hukumnja'dan haram bagi umat Islam menganutnja.
2. Bagi qrang iang menganut ideologi /adjann Komunisme dengan kejakinan dan kesadaran, kafirlah dia dan tidak sah
menikah dan menikahkan orang Islam, tiada pusaka mempusakai dan haram djenazahnja diselenggarakah setjara Is-

3.

lam.

Eagi o.r1!g iang memasuki organisasi atau partai jang beri.
deologi Komunisme Partai Komunis Indonesia 1r.ir.l), sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (S.O.B.S.I.), pemuda Rakjat dan lain-lain tiada dengan kejakinan dan kesadaran, sesatlah dia dan wadjib bagi umat Islam menjeru merekameninggalkanorganisasidanpartaitersebut.
ru. walaupun Republik Indonesia belum mendjadi Negara Islam,
namun haram hukumnja bagi umat Islam mengangkat/memilih
Kepala Negara/Pemerintah jang berideologi Komunisme.
Rentjana perlawanan.
Komunisme dan atheisme adalah suatu kekuatan ideologi dan
politik jang bergerak setjara Internasional. Gerakan mereka itu adalah bertudjuan memonopoli kekuatan dan kekuasaan seluruh Dunia
dan mereka kaum Komunis/Atheis sedia mempergunakan segenap
liara, baik keras maupun lembut guna mendapat kekuasaan. Didalam
bidang ideologi, Komunisme/Atheisme adalah- musuh Islam jang sebesar-besarnja, sedangkan dalam bidang politik, Komunisme/Atheisme adalah merupakan antjaman langsung atau tidak langsung terFdap hidup,umat Islam dalam lapangan rochani dan djasmani. Di In,
donesia tanah air kita ini, Komunisme/Atheisme dipelopori dan di.laksanakan oleh Partai Komunis Indonesia (P. K. t.) jairg bergerak
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rneilurut rentjana Organisasi Internasional. OIeh sebab itu wadjillah
bagi umat Islam mengatuu suatu rentjana perlawanan jang konkrit
terhadap Komunisme/atheisme itu.
Komunis/Atheis telah menjerang umat Islam dengan sen' 1. Kaum
djata politik d-an sendjata_ peran$ (Madiun Affair), maka dari
itu wadjiblah bagi umat Islam untuk menjusun rentjana perlawanarr jang t<ont<rit (njata) menghadapi serangan kaum Komu-

2.
3.
4.
5.

nis/Atheisme.
Segenap kekuatan/Organisasi umat Islam harus mengadakan
suitu ,musjawarah guna merumuskan kesatuan rentjana dalam
menghadapi Komunisme/Atheisme.
Segenap Kekuatan/Organisasi Islam harus memp.eladjari poten'
si kaum Komunis/Atheisme dan menjusun rentjana guna me
lumpuhkan potensi mereka itu.
Potensi Komunisme terletak dalam Buruh, tani, pemuda dan
lain-Iain, jang mempunjai latar belakang kehidupan melarat dan
kini potensi itu diatur dan dipimpin setjara Centeral dari suatu
kekuatan besar didunia ini (Sovjet Rusia).
Segenap lapangan hidup umat Islam Politik, Ek_on_omi, Sosial
Kebudfraan dan lain-Iain harus bergerak dalam bidangnja qa'
sing-masing untuk membendung pengaruh Komunisme/Atheisme.

6. Menjerukan
7.
8.
9.

kepada umat Islam terutama segenap Hartawan Is.
lam,-agar mereka menggunakan harta kekajaannja menurut fungsi jang sebenarnja, ialah untuk mentjiptakan kemakmuran jang
merata bagi Rakjat banjak
Menjerukan kepada segenap U1ama/Mubaligh/Pengarang Islam
agar mereka melipat-gandakan kegiatan dalam lapangan'P_pn_e
rangan dan pendidikan dengan lisan/tulisan guna menundjuk\
kan kepalsuan ideologi Komunisme/Atheisme.
Memperingatkan kepada Pemerintah Republik Indonesia ?gar
bersikap waspada terhadap gerakan aksi Subversif asing iang
membantu perdjuangan kaum Komunis/Atheis Indonesia.
Mendesak kepada Presiden Republik Indonesia untuk me_!g_eluarkan dekrit menjatakan Partai Komunis Indonesia (P.K.I.)
dan mantel Organisasinja sebagai partai terlarang di Indonesia.
Palembang, LL September 1957.
Seksi pembelaan Islam terhadap Komunisme

Ketua,

i

d.t.o.

(K.H.M. Isa Anshary).

Sekertaris,
d.t.o.

(Gazali Hasan).

Ketua: Saudara-saudara jang terhormat, Panitia Perumus tentang
Dasar Negara minta diumumkan, bahwa didalam rapatnja barutbaru
ini, jaitu tadi, mereka telah memilih susunan Ketua, Wakil Ketua dan
Pelapornja sebagai berikut:
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Ketua
:
Ketua
Wakil
:
I_
:
lelapor
Pelapor II
:
Pelapor III
:

Mr Achmad Astrawinata,

K.H.M. Sjukri,
Mr J.C.T. Simorangkir
Madomiharna danSiswosudarmo.

Kemudian saudara-saudara sekalian, kami umumkan djuga, bahwa .para pembitjara jpg akan rnendapat giliran pada dri- selasa
pagi jang a\-?n datang. j4tu, tanggat 26 Nopmber 1952, kami terpaksa
mengatur giq?.n. pemlitjara sedemikian rupa sehingga tertjapai hasil
iang paling effisient. Dengan menjesal kitt tidak blsa merire'nuhi sepenuhnja yaktg d3l
.u*trn jalg diminta oleh saudara-saudara, karena-jang_.xqlta berbitjara pada hgrir pe!9a pagi hanja satu dua orang
sadja,_djadi terpaksa kami memrberi giliran liepada jang minta padi
hari selasa malam_ itu, diadjukan paaa sianfnja, se,tringga ur-utan
pemb,i'tjara untuk selasa pagi itu terdiri dari s-audara-sa-u-dara,
1. Atmodarminto,

2. Zainoel'Abidin Sjoe'aib,
3. K.H. Achmad Dasuki Siradj,
4. Dr Rustamadji,

5. Nj. Tre'sna Sungkawati
6. Mr Wongsonegoro dan
7. Radja Kaprabgnan.

Garnida,

Pem,bitjara-pernbitjara itu akan atau telah meminta waktu seba255 rnenit atau 4 djam lebih lb menit, kemudian untuk hari
ljqk
Selasa malamnja jaitu, Saudara-saudara:
1. Arnold Mononutu,
2. Firmansjah,
3. H. Saifuddin Zuhri dan
4. Prof. H. Abdul Kahar Muzakkir.
4p"lila sau,dar,a.saud&r?. terseb,ut telah meninggarkan rapat ini,
kami minta terutama -,ke'pada ftialksi-fraksinjaunlut rnengat'ubung[
mereka dan me'naberitahukan kepada j?rg bersangkutan. Makl dengan
demikian rapat saja tutup sampai hari Selasi pigi.

-

(Rapat ditutup pada djam 24.40).
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KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA
Sidang ke-III, Rapat ke-20
Hari Selasa, 26 Nopember Lgb?
(Djam panggilan: 09.00).

Atjara : Pemandangan umu,m Babak ke-II tentang Dasar Negara.
Ketua : Ir Sakir,man, Wakil Ketua V.
Sekertaris : Drs Kabullah Widjajaamiarsa.
Anggota jang hadir: 362 orang.
R.P. soewarno warnodiprodjo, soemarto, K.H. Fakih usman, A.
sja{uddin, Anwar sutan Amiruddin, Kiai Hadji Sapari, Tony wen,
M. Bannon Hardj_og41djojo, Hutomo. Mr J.c.t. Simoiangkir, Mr Ren9: $gg_.ngallq. K.!t_.]t{._R_odji'oen, Rd. Hamara Effendy,-Kasim, Kijai
Hadji Noer 'Alie, Nj. Dalam Iboe sjamsoeddin, I Gab' putra Kamayana,-A. Jasin,
I.H,M. sjukri, Djflmhari, Abadi. Baheramsjah st. Indra, Prawoto n{rqgkyps_pit9, R. Hendrobudi. K.H. ehmad Azhaiy,
Siti satmi sismono,
lr -sak!1q1n, Ni. _{ra_{ji Ilrahim_ siti Ebong, Nj. prawiroatmodjo,
subandi
Martosudirdjo, Ketut subrata, soesiki
Di
soedibio widjojokoesoemo, M. sumbarhadi, Mr wongsonegoio,' Nj.
sjarifudin_Djae_nah, Achmad sumadi, Maroeto Nitiirihardjo,
{pit
Njoto, Prof. Mr R.A. suhardi, Nj. Kamsinah wirjowratmoko, lr setilai -n*roprodjo,_ Tang Ling Djie, Mas slamet so6tohardjono, Asnawi
said,
Raden Hadji Achmad Hasbu[ah, Mohammad s;afii wirakusumah, Prof. H. Abdul Kahar Muzakkir, Mohamad patiisahusiwa, Drs
Andelo, Hadisoejono Abdul Radjab Daeng Massikki,
{. Ilry_R_a1sga
$_adji Abdullah 1A,{dary, _K.H. _Muhammad Isa Anshary, ftilai Hadji
Abubakar Bastari, E,mor Diajadinata, Atmodarminto, Nj. sul"asmi M.i{jgti_srr_darman,_ Hadji zainal, Mr R. pratikto sastro Hadikoesoemo,
F..lt. HlAjiq, MgllVa. Ngn_g$,_ H..M, Zainuddin, Zainoel 'Abidin Sjoelajb-, Nj. Mien sutari Abdul Gani ,suriokusumo, R. Fernandus Baioe*
so_edijolg Djojoprajitno, Bisri Kijai Hadji Musta!t lo.lqosapoetro,
qn4
Salm
Fachry,
Mick Nirahuwa, Baraba Abdullah,'Ahmad
Umar
4j?F,
s_alim $qbgiq, Prof. Mr Dr R.M. soeripto, R.M. Ali Manshur,
Nawqwi saleh, {j;_s_uw9_rdiningsih, Mochamad ram, Achmad zakaria,
H. Ridlwan Abdullah, Maschoen Hadii Achmad Fauzy, M. Ng. Gede
sosrosepo-etro, Dr-rmanudin, Abdul choliq Hasjim, s.u. Bajasrit, Moel?wg-T Plg,etary, Hermanu Adi Kartodihardjo, K.H. Sjaui<i Ma'sum
Kholil, R.H. Aliurida,, K. Hadji Moh. Thoha, K.H. Abdulmanap Murtadlo, R. Moehtar Prabo_e Mangkoenegara, Kasijati, Ahjak sosrosugondo, Datoe Poetrawati, K.H. Achmad zaini. H. Nachrowi rhohir,-saiggir Hardjadinata, Hadji soekron, Kijai Hadji Harun, K.H.A. Bakri
siddiq, NihaJ-a_!, .Hr$!_Abusudja, Alwi Murtidto, Rd. Dadang soeparta Partawidjaia,
K.H. Anas Machfudz, Kijai zahid,, H. MohI rhohir Pakri, Nj. Abidah Machfud, Rd. soenardi Adiwirjono, soetedjo
Brodjonegoro. Achmad Anwar, Muntaha, sarikoen Adisoepadmb,
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Rachmat Susanto (S. Rachtmat), Ali Markaban Harsono, Amir, Muhammad Hasb'i Ash Siddieqy. R.S. Hadisoe,marto, Dr Parijono Surjodi'
puro, H. Soetadi, Tedjo, Dr Sahir Nitihardjo, M. Pratikto, H. Muchjid'
Oin el Churaifisj, Abdul Djamil Misbach, R. Darmono Damanhuri,
Achmad Mudatsir, Mr H. Kasmat. R. Sardjono, Oetomo, Nj. S.D. Susanto, Affandi, Suhari Kusumodirdjo, Soegito Alias Danoesoegtto, Rt
Ng. Sumodarmodjo al. Sujamto, Saleh Abdullah, D_r S_gehgrdi, Kijai
H;dji Mochamad Cholil, K.H. Achmad Dasuki Siradj, Muchamad
Adnan, Toeraichan Adjhoeri, R. Dachlan Tjiptomartojo, Roespandji
Atmowirogo, Sadji Sastrosasmito, Karkono Partokusumo Alias Kamadjaja,' Dr- Hadjidharmo Tjokronegoro, Mr K.R.T.S. (Soedarisman)
Pberwokoesoemo, Drs B. Mang Reng Say, V.B. da Costa, Moh. Doerjat
Karim, Abdulrahman Baswedan, Zainul Arifin. R.M. Hadisoebeno Sosrowerdojo, Dr Roestamadji, Kijai Hadji Maksoem, M. Kamawidjaja
Sudjud, Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja, Madomiharna, Soeranto, R. Sugana Ganakusumah, Mas Muhamad Bachar, Muhammad
Sjadeli Hassan, Oesmadi, Asmara Hadi, Hadji Mas Muhamad Aof,
K.R.R,H. Moh. Noh Idris, Budiman Triasmarabudi, Radja Kaprabonan,
Enin Sasfraprawira, 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. Soeparno, R. Muhamad Sjafe'i, Abu Bakar,
Achmad Dasuki, Raden Sutalaksana, K.H.M. Dimiati, D. Sukardi, Hadji Asjmawi, K.H. Moehamad Sjadjari, H. Ismail Dahlan Djuru Alam,
H. Mohamad Thaha bin Moh. Nur, Hadji Umar Bakry, Kuasini Sabil,
Hadji Mansur Dt. Nagari Basa, H. Sjamsiah Abbas, Hadji Sjarkawi,
Ratna Sari. Tengku Bay, Hadji Iljas Jacob, Mochtar Husin, Sjeeh
Ibrahim Musa, Dr Abdul Manap, Dasuki Samad, Binanga Siregar gelar Sutan Mangaradja, Hadji Abdurrahim Abdullah, Muhammad Ali
Hanafiah Lubis (MAHALS), Anwar Nasution, Rumani Barus, M. Arsjad T.H. Lubis, Zainal Ab,idin Nurdin, Hadji Moeda Siregar, H. Adnan Lubis, Mr Suhunan Hamzah, M. Sabri Munier, Agustinus Djaelani, Ibrahim Usman, Hadji Ali Usman, H. Mhd. Basioeni bin H. Imran, J.C. Oevaang Oeray, Abdullah Jazidi, H.M. Marwan Noor, Hadji
Abdulrachman bin Ismail, Darmawi Munawir, H.M. Hanafi Gobit, H.
Husain Qadry, Nj. Hadji Ruhajah Abdulhamid, Abd. Sani Karim,
Mochsen bin Sokma Wira Said, Sajid Abubakar Alayderus, Ds Wilhelm Johannis Rumambi, Drs La Ode Manarfa, Jaki.n Intan Parmata,
J.J. 'Detaq, H.S. Djamaluddin Dg. Paremma, Abdurahman Sjihaab,
Abd. Muin Dg. Miala, Siti Ramlah Azies, Abd. Rahim Munier, Daeng
Maradja Lamakarate, Siswosudarmo, Moh. Arifin bin Abd. Rachman,
L Gusti Ketut Ngurah, A.J. Toelle, Gulam, P.S. da Cunha, Soeratno;
Nj. Se,tiati Surasto, Kijai Hadj,i Akrom Chasany, Mr Ahrnad Astrawinata, Kijai Hadji Munief, K.H. Dachlan Abdoelqohhar, K.H. Ghazali
Asj'ary, U.I. Katidjo Wiropramudjo, Mohamad Sanusi, H. Mustadjab,
Abdulmadjid Latu Mandia, Zamzami Kimin, Arno1d Mononutu, Abdul
Malik Ahmad, Sab,ilal Rasjad, R. Baroeno Djojohadikoesoemo, K.
Moch. Machfoed Effendie, H. Bahrum Djamil, K,H. Asnawi Hadisis'
wojo, Mr Oei Tjoe Tat, W.A. Rachman, Mr Nj. Tutilarsih Harahap,
Ds T. Sihombing, U.P. Bombong, Sarwono S. Soetardjo, Argo Ismojo,
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Basuki, Firmansiah,. Nj.. Tles_na sgnq-kaqati Garnida, Hoesain poeang
Limboro, A.s. Dharta, A. Bakar st. Lembang Aram, R. Achmad soe"Errmadidjaia, Pangkoe bin oemar, soedjono Tjiptoprawiro,
-Djafri, usman
Hamid, S.M. Tarigan, R. Moedjoko Koesoemodirdjo,
Nj. Maimunah, R. soetedjo, Muhammad Amin La Engke, M.A. chanafiah,
Jean Torey, sunarjo umarsidik, Djoko oentoeng, Ahmad Boeshairi,
Mu-lam_ryad _Djazu1ie Kartawinata, s. utarjo, Raden umar Anggadi1ed;-a,__Nur lutan Iskandar, sawirudin Gelar sutan Malano, sjimsulhadi Kastari, R. Hadji Doeldjamil Adimihardja, Sutan Mohaniad Jusuf Samah, Soetimboel Kertowisastro, R. usman Ismail, Hadi SosrodanuEusumo, usman Mufti widjaja, soepardi, H. Idham charid, slamet s., Karsono sumowarsito, Nj. Ratu Fatmah chatib (Ratu lfat),
S. Notosuwirjo, Hasan Nata Permana, Tzaak Riwoe Lobo, Nj. R.A.
Sri Kanah Koempoel, 'W.A. Lokolio, R. Soelamoelhadi, K. Muhammad
Afandi, Dr T.A. Djalil T.M. Junus, H. Mohd Dia'far bin Abdul Djalil,
sri soemantri Martosoewignjo, Dr Hasnil Basri. Mamiq Djamita al.
LaIu Abdullah, H. Husein Thaha, Kwee Ia Hok, R. Iskandar, H. Andi
Kasim, Rd. Apandi Wiradiputra, Ds J.B. Kawet. Mohamad Ahjar, Mr
Soemarno, Ir Tioa Teng Kie, Wikana, Achmad Djoedjoe, Soelaeman
Effendi, K.G.P.A.A. Paku AIam VIII, Ds E. Uktolseja, M. Ng. Moh.
Hamzah, A.M. Joesoef Rasidi, Estefanus Kandou, H. Abdulhafid bin
Hadji Sulaiman, Andi H. Dg. Raclja Sultan, Abdullah Soulisa, Dr Aloei
Sabu, Mr R.H. Kasman Singodimedjo, Abdulwahab Turcham, Sjajid
Husain Abubakar, O.N. Pakaja, Raden Male Wiranatakusumah, Gulmat Siregar, R Moechammad Amin, Suxmantojo, R. Soendoro Hadinoto, Rustama Ikrat, Moh. Fatchan, Hadji Masjkoer, Hadji Abdulkabir, Moh. Achijad Chalimi, Mohd. Ma'sum Jusuf, H. Abdullah Afifudin, Bey Arifin, Abdul Moe'in Utsman bin Abdul Moe'in, Jahja Jacoeb, Ismail Nongko, Dokter Koesnadi, Hendra Gunawan, Otong Hulaemi, Hadji Abdul Malik Karim Amru'llah (HAMKA), Roesni Tjoe.
tjoen, K.H. Moeh. Moechtar Moestofa, Raden Moeljono Moeljopranoto, Kasimun, M. Tahir Abubakar,- Suparna Sastradiredja, H. Moh. Sadad Siswowidiojo, Aminuddin Muchlis, Amir, Basuki Resobowo, Dr
J.F. Mohede, R.A. Padmakoesoema, Mochammad Tauchid, Abdurachman ,Said, Hidajatdjati, R. Oemar Said, Soedjatmoko, Mr Kosas,ih
Poe'rwanega"r,a, 'Raden rSadono Dibjowi.ro'io, Mr ,Djaidin Purba, Mr
Djamaluddin Glr. Dt. Singo Mangkuto, Nj. Moedjia Moedjiati.

Ketua: Saudara-saudara jang terhormat, djumlah jang hadir pada
saat ini ada 340 Anggota, sedangkan quorum jang dibutuhkan adalah
335 Anggota, dengan demikian maka rapat saja buka.
Saja. persilakan Saudara Sekertaris untuk membatjakan suratsurat jang masuk.
Sekertanis: Surat masuk ada dua buah, pertarna dari Fraksi Partai
Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.) dan jang kedua dari Saudara Atmodarminto dari Fraksi Grinda.

Surat jang pertama, ialah:

PARTAI SJARIKAT ISLAM INDONESIA.
FRAKSI DALAM KONSTITUANTE.
Bandung, 27 Nopember 1957.

No. ta/P/K./F.R.
Hal: Anggota Panitia Perumus

Kepada
Jth. Sekertaris Konstituante

Dasar Negara.

Biro

I

di
Bandung.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabaraka,tuh.
Dengan hormat, dimaklukan kepada Saudara, bahwa Fraksi kami
Fraksi Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.) telah memutuskan
trenggantian .Saudara W.A. Rachman Anggota Panitia Perumus Dasar
Negara oleh Saudara Moh. Amin Laengke Anggota No. 394.
Demikianlah a$ar Saudara maklum adanja.
Wassalam

a.n. Fraksi Sjarikat Islam Indonesia
dalam Konstituante
Sekertaris I
t.t.d.
(M. D. Kartawinata)
Anggota No. 400.

surat jang kedua,

ialah:
Kepada

i :

Jth. Saudara Ketua Konstituane

Saja Atmodarminto dari Fraksi Grinda, Anggota Panitia Persiap
Desember
1957 ini minta berhenti sebagai Anggota Panitia Persiapan Konstitusi (P.P.K.) dan Komisi Konstitusi ,te,rsebut dan ,sebagai gan,tinja
ialah Saudara U.J. Katidjo Wiropramudjo, djuga dari Fraksi Grinda.
Alamat Daerah: U.J. Katidio Wiropramudjo
Mantrigawen Lor No. 19 Jogjakarta.
Harap para pleno Konstituante suka menjetudjuinja.

an Konstitusi dan Komisi Konstitusi I, ,mulai tanggal 1

I

Anggota Fraksi Grinda
t.t.d. '
U.J. Katidjo Wirapramudjo.

Bandung, 20 Nopember 1957.
Ketua Fraksi Grinda
t.t.d.
Atmodarminto.

Sekianlah, Saudara-saudara.

Ketua: Saudara-sa,udara sekalian, jang akan mengambil bagian
berbitjara didalam rapat ini, adalah Saudara-saudara jang terhormat;
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'

1. Mr Wongsonegoro,

Nj. Tresna Sungkawati,
' 2.
3. Hamara Effendy,

4. Atmodarminto,
5. K.H. Dasuki Siradj dan
6. Zunul Abidin Soe'aib.

Sekarang saja persilakan Saudara
hormat.

Mr IVonngsonegaro jang ter-

Mr Wongsonegoro: Saudara Ketua jang terhormat, sifat rakjat kita
ramah-tamah. kekeluargaan, gotong-roiong. Tetani djuga ada segi*egi
lain. Kalau bersama menghadapi serangan dari luar bersatupadu, serentak menentang, lebih tepat; membela sekuat-kuatnja, meriskir se.
gala perngorbanan. Ini sudah kita buktikan tatkala berdjuang merebut kemer'dekaan dan dewasa ini kita pertundjukkan kembali dalam
Aksi Pembebasan Irian Barat. Tetapi dalam menghadapi persoalanpersoalan didalam, pada awak sendiri, kadang-kadang kehilangan tjukup toleransi untuk dapat saling menerima, saling memberikan.
Sjukurlah bahwa se-extrim ini tidak sampai terdiadi dalam perdebatan
mengenai Dasar Negara jang terdengar pada Babak Pertama.
Ini sudah menundjukkan suatu kemadjuan selangkah.
Saja tidak akan djemu-djemu memintakan perhatian Sidang
jang terhormat, bahwa:
a. Seluruh pandangan dalam masjarakat kita dipantjarkan kepada Konstituante dan mengharapkan hasil tidak hanja sebaik-baiknja, tetapi djuga dalam waktu sesingkat-singkatnja.
Pertanjaan kapankah Konstituante dapat menjelesaikan tugasnja seringkali diadjukan.
b. Dalam soal pokok sebetulnja tidak terdapat perbedaan paham
diantara kita sama kita; Indonesia harus kita bimbing serta
kita perkembangkan sesuai dengan bakat serta djiwa bangsa
kita sendiri.
Sudah mendjadi adat kebiasaan, dalam suatu debat, oiang saling mempertahankan, tetapi djuga saling menggempur dan menelandjangi. Meskipun dapat terasa, pembela kedua belah pihak Pantja
Sila dan dasar Islam sedapat mungkin membatasi diri, tetapi konsekwensi dari suatu perdebatan seperti diatas seben'arnja sukar dapat
dihindarkan, apabila sungguh-sungguh dikehendaki suatu pembitjaraan jang tjukup serieus.
Disamping itupun terasa pula kedua belah pihak mentjari djalan penjelesaian dengan menundjukkan persamaan inti dari kedua
dasar, sehingga seolah-o1ah perbedaan hanja mengenai bungkus kulit
atau wadahnja, sedang isi dan inti sarinja sama.
Inilah sebabnja Saudara Ketua, saia memberanikan diri rnengadjukan sesuatu untuk menghindari djalan buntu.
Melihat para pembitjara dalam Babak Pertama, maka Dasar Negata jang mendapat pembelaan kuat ialah Pantia Sila dan Islam Sudah
tentu apabila tictak mungkin ada djalan lain lagi, penielesaian hanja
melalui satu-satunja djalan ialah pemungutan suara. Betul kedua belah pihak telah mentjoba menundjukkan goodwill sebesar-besarnja,
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tetapi sebaliknja setiap pembitjara telah hadir dimuka Siclang ddngan
membawa konsepsinja jang tertentu, sehingga.argumentasi dari pihak
lain sudah sukar kalau tidak semata-mata lumpuh untuk menembus
benteng prasangka jang sudah dibawa dari rumah itu. Sehingga satu-satunja djalan hanialah tinggal pernnngutan suara.
Tetapi Saudara Ketua, djuga djalan ini ada tanda-tandanja belum akan membawa penjelesaian, oleh sebab djumlah suara jang di
haruskan ialah 2/3 dafi djumlah Anggo,ta Sidang kemungkinan besar
oleh kedua-duanja tidak 'dapat ditjanai.
Karena itu, djuga atas dasar bahwa Konstituante harus memberikan tjontoh mempunjai toleransi besar, maka pendapat kami, dian{anlah tergesa-gesa diadakan pemunglrtan suara, tetapi laluilah
djalan musjawarah sampai batas kemungkinan jang ada pada kita.
Untuk itu saja usulkan, agff dibentuk suatu panitia ad hoe,
panitia kompromi, panitia perumus, penampung, terdiri dari tokohtokoh pembela dari kedua golongan pembela Dasar Negara, Islam
dan Pantja Sila, masing-masing 5 orang.
Panitia ini diberikan batas waktu 3 bulan, dengan kemungkinan
diperpandiang apabila perlu, untuk kemudian melaporkan buah hasil pekerdjaannja kepada Sidang Pleno Konstituante.
Sepuluh orang ini diambilkan jang sangat representatif, dalam
arti tidak hanja mahir dalam mate'rinja, tetapi djuga sanggup mentiari djalan keluar serta mentjoba mentjari perumusan jang dapat
diterima oleh kedua belah pihak: Pun mereka merupakan suatu badan kepertjajaan jang dapat menghindarkan djalan buntu jang sedang mengantjam kepada kita.
Badan jang hanja b,e'ntuknja ketjil ini. pe,rlu supaja dapat bergerak tjepat, oleh sebab apabila dikennbailikan lagi misalnja kepada
Panitia Persiapan Konsffiusi tak akan dapat bergerak tjepat (badan
ini nnasih ,terlalu besar, log) dan kezuttan kesulitan jang sa'ma akan
dihadapi oleh badan itu.
Sebaliknja panitia 10 orang ini setelah terbentuk, hendaknja
tidak lagi memandang kepada golongannja masing-masing, tetapi
sadar bahwa mereka mempunjai tugas jang sama mentjari dialan
keluar, mentiari suatu rumusan jang dapat menampung segala keinginan dari kedua belah pihak, misalnja saudara Ketua, ini hanja
suatu misal, dalam bentuk nasionalisme, religie dlan sosialisme atau
Derumusan lain. Saia mempunjai kepertjaiaan besar, Saudara Ketua, bahwa pun usul Dasar Negara Sosial-Ekonomf akan dapat tertampung djuga, oleh karena segi ini merupakan bagian penting, baik
dari asama Islam, maupun dari Pantja Sila. Tetapi saja tidak mempunjai keberatan apabila dirasa perlu, golongan ini mempunjai wakil
ehusus dalam panitia.
Sekianlah, Saudara Ketua dan terima kasih.
Ketua: Saja persilakan Nj. Tresna Sungkawati Garnida jang terhormat.
Nj. Tresna Sungkawati Garnida: Saudara Ketua Jang te,rhormat,
mengenai pe,rsoalan, jang ,mendjadi atjara kita ini, kami Fraksi Partai
Republik Indonesia Merdeka (P.R.I.M.) berpendapat sebagai berikut;
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Keoada istilah .,dasar" kami berikan pengertian jang telah mendapat ,,burgerrecht" pengakuan dari umum, jaitu masjarakat kita dan
saja iakin djuga luar masiarakat Indonesia iang sama-sa'ma sudah kita
ketahui dan setjara geruisloos dan konvensionil tidak dapat dibantah
lagi. Jaitu pengertian jang telah diterima dalam pembentukan ketiga
konstitusi jang sudah lalu:
1. Konstitusi Proklamasi tahun 1945.
2. Konstitusi Tahun 1949 dan
3. Konstitusi Tahun 1950.
Negara harus mempunjai dasar, fundament, ibarat rumah jang
hendak kita dirikan harus me'mpunjai fundasi jang kokoh kuat, menurut suatu perhitungan jang objektif, atas perhitungan mana dapat
didjamin keselamatan rumah itu, keselamatan isi rumah itu, penghuninja, maupun segala apa jang ada didalamnia. Dalam hal ini "ze-

kerheidsfactor"

itu mendjadi pokok pikiran jang terpenting.

Dari
zekerheidsfactor inilah tergantung segala-galanja.
Saudara Ketua jang terhormat, sebagaimana kita sama-sama
akui, tiap-tiap misal atau tjontoh selalu timpang dan tidak tepat. Djuga dalam hal saja rnembandingkan Negara dengan rumah itu. Ini tidak mengurangi arti ,,dasar" iailg sama-sama kita be,rikan dan jang
sama-sama kita maksudkan dalam hal membitjarakan ,,Dasar Negara" ini. Djuga para rekan Anggota-anggota Konstituante iang terhormat, jang telah menjampaikan Pemandangan Umumnia dalam babak
ke-I dan ke-II ini, selama pendengaran saja, sepandjang sa'ia dapat
tangkap, tiadalah terdengar suatu suarapun jang keluar dari ,,Irama
arti" jang saja maksudkan tadi. Semua pembitjara, seirama, selagu, setarian dalam pengertian istilah ,,dasar" ini. Ada Saudara-saudara jang
menjebutnia ,,Soko Guru" (dalam laporan), sendi dan lain-lain lagi.
Jang hebat mendjadi perdebatan, ialah apa dan bagaimana dasar itu
baiknja.
Bagaimanakah pendapat Partai Republik Indonesia Merdeka.
(P.R.r.M.)?

Pendapat kami ialah sebagai berikut:
1". Dasar itu harus kokoh kuat, harus meluas seluas-luasnja, horison-

2.

tal mentjakup prikehidupan Bangsa Indonesia dan vertikal
berurat-berakarkan kep,ri,badian segenap rakjat kita, baik mengenai kehidupan rochani maupun kehidupan djasmani.
Dasar itu harus merupakan ,,projeksi dari semua levenswaarden"
dari segenap golongan manusia Indonesia jang mendiami Wila'iah Negara Indonesia, jang bernaung dibawah bendera Merah
Putih dan berpengakuan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa. Harus merupakan projeksi dari semua filsafat
kehidupan dari semua aliran politik, keagamaan dan kepertjajaan jang ada dalam masjarakat Indonesia jang menurut pengalaman sedjarah berabad-abad sangat dinamis, tjepat bergerak dan
berubah. Harus dapat diterima dasar itu oleh semua pengikut,
penganut semua aliran kepertjajaan, agama jang mengakui akan
adanja ke-Tuhanan Jang Maha Esa. Dan tidak membeda-bedakan
atau lebih tepat tidak memberikan prioritet atau dominansi kepada satu agama apapun djuga, walaupun kedudukan agama ini

mempunjai penganut-pcnganut jang terbanjak, kendatipun seratus persen misalnja. Sedjarah Indonesia akan mentjatat keti.
dak-bidjaksanaan, ketidak-adilan, kekurangan pengertian, djika
Negara kita'didasarkan atas suatu agama tertentu, in casu agama
Islam, sebagaimana dikehendaki oleh Saudara-saudara sepupu
saja dari golongan Islam.
Saja sendiri dan kawan se-Fraksi saja tidak berani mengaku
orang Islam, ketjuali kalau harus mengisi suatu formulir isian -tentang misalnja riwajat hidup atau riwajat pekerdjaan, jang pengisian
tidak dapat saja elakkan. Saja tidak seberani Saudara Jang terlja
hormat Asmara Hadi dan lain-lain lagi jang te,rang-terangan mengaku
sebagai orang jang beragama Islam.
saudara Ketua jang terhormat, bukan karena saja seorang wanita jang disebut sexe jang lemah, tetapi karena memang sangltlah
berat- bagi manusia umum, manusia normaal untuk melakukan sepenuhnja _perintah Tuhan jang tertulis didalam Kitab sutji manapun
djuga. Saja hanja berani mengatakan:
,,Saja mentjoba, mendjadi penganut Is1am" dengan segala kekurangan_jang me'lekat pada tiap-tiap manusia, wadah segala liechilafan.
Dan_selaml tfngkatan roehani ke-Islaman kita sebagaimana jang saja
katakan tadi itu, selama itu pulalah Fraksi kami Partai nepunfit lirdonesia Merdeka (P.R.I.M.) tidak berani menjetudjui suatu agama ditjantumkan atau didiadikan sebagai Dasar. Tidak berdasarkan Islam,
djuga tidak berdasarkan agama Katholiek, tidak atas Frotestantisme,
agama Hindu, Budha atau agama apapun diuga. Tetapi atas suatu sita,
sendi _ialg merupakan ,,merah pu,tihnja" bidang persatuan jang terl-uas dari segala agama, kepertjajaan jang hidup dalam masjarakat
dan alam Indonesia kita. Dan apakah sila itu? Tidak lain dan tiOak
bukan; ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Jang Tunggal, tcmpat kita semua
berpangkal dan tempat kemana kita semua akan kembali. Itulah sila
kami jang pertama.
3. Pgr* Negara -itu harus pula membuka kemungkinan jang lebar,
le,bar terdjaminnja prikehidupan kemanusiaan baik antara manusia dengan rnanusia Indonesia lain, maupun antara manusia
Indonesia dengan ,,bukan ilrorrursia, Indonesia" atau lebi.h tegas
antara rnanusia (Bangsa) Indonesia dengan manusia lain atau
bangsa lain di.dunia ini. Dengan ,rnanusia (bangsa) lain diluar
npni_t be,lgm :saj,a persroalkan. Kalau ti,dak salah, kernadjuan tehnik kita belum sampai kesana. Kita b,aru sampai kepada fase

rsputnik II".
saudara Ketua jang terhormat, dengan memakai prikemanusiaan sebagai salah satu Dasar Negara, maka negara kita memenuhi sjarat jang utama, jang diperintahkan pula oleh agama apa sadja.
saudara Ketua jang terhormat, tudjuan negara kita diantaranja ialah mentjapai kesedjahteraan, kebahagiaan bagi rakiatnja baik
Iahir maupun bathin. Ini harus kita tjapai sambil menimbulkan suasana perdamaian, baik perdamaian nasional maupun perdamaian dengan negara-negara tetangga dan negara didunia lainnja. Manusia
dilahirkan dengan kemanus,iaannja jang harus ditjorakkan kepada
masjarakat dan negara dengan segala peraturan dan Undang-undang.
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nja. Seluruh prike.hidupal rakjat dan bangsa harus terdjalin dalam
dan oleh sila prikemanusiaan. Itulah sila fang kedua.
saudara Kqlua -jang terhormat dan Madjelis jang mulia, sau-

dara-saudara auditoriurn tahu kemana saja akah peigi. -.laitu n6 pantja-sila $rlssuh benar demikian. Kebangsaan, kerakjatan dan Keadilan sosial mengkoptetir kedua sila jang relah saja senut tadi. pan
Sila_bagi slja a{alah jang lepat oleh Madjelis futa ini didjadikan
lja
Dasar Ngg*" kita, jang telatr kita lahirkan dari kawah Tjandrailimuka
tanggat l?.Ag-nstus tahun L945 seb_agai hasil pemikiran dan perdjuangan pemimpin-pemimpin bangsa dan rakjat s-eluruh Indonesia. pantja sill _adalah hasil pemikiran, renungan jang unik dan lama, bukan
sepert beberapa pembitjara-pembitjara jang terlebih dahulu menga-

takan hasil beberapa_ bulan atau buatan Djepang. Kurang tepat kira-

nja pendapat-jang ada berkumandang ditempat ini, bahwa pantja siIa telah slsal ge!"g"i dasar, bahwa kekatjauan jang sekarang irasih
meradjalela dibeberapa bahagian tanah arr kita ini, disebabkan oleh
Pantja sila. Pen{apat ini saja anggap naif sekali. Bukan pantja silanja jang_harus kita salahkan saud"ara Ketua, tetapi kekurangan-kekurangqg-{alam n_egart litl.disebabkan oleh pemegang-pemegang peranan didalam sedjarah kehidupan kenegaraan kita, jang didtlam segala lapangan dan d.engan djalan apapun djuga tidak perduli baik atau
tidak, merugikan negara atau tidak, menjalah-gunakan sendi-sendi
Pantja sila, mengexploitirnja dengan tudjuan hanja mementingkan
golongan atau.diri-sendiri. Baik golongan, jang mengakui dirinja Is!am, pagpun jang mendukung Pantja sila, didalam hal ini, banjak
jang berbuat demikian. Perbuatan jang tidak baik ini meradjalela-dimana-mana, meluas kesegala pendjuru, baik diluar maupun- didalam
pemerintahan negara. Didalam dan diluar alat-alat negara perb,uat.
an-perbuatan itu merembet terus, _demikian rupa, sehingga merupakan suatu 'augias-sta1" atau kandang augias, jang sukar dapat dibersihkan. Hanja tenaga "h_ercules" _sadjalah akan dapat rnenjapu
berqihkannja. Dan hercules belum ada, rupanja ditengahtengah ki.
ta. Perbuatan itu dikwalifisir dengan nama ,,korupsi". Korupsi dalam bentuk jang be,rtjorak-ragam seperti:
1. Korupsi politik.

2. ,,
3. ,,
4. ,,
5. ,,
6. ,,

dilapangan keuangan.
dilapangan ekonomi.
dilafanlan hukum
dilapangan sosial.
dilapangan kekuasaan.
7. dan lain-lain lagi dan djuga ini jang mendjadikan ,1de clou
van het geval"; korupsi terhadap Pantja Sila dan bagi. saja
ini berarti pula terhadap agama Tuhan mana sadja. _ _ xorupsi inilah, penjakit initah ekses jang telah berurat-berakar
didalam tubuh atasan masjarakat kita, jang seielah revolusi berdjalan
|9bih _l.!o_rng l2Y7 tahun, telah sangat berhasil sekali, menangkap
ikan didalam air keruh. Kewibawaan pemerintah, kepatuhan kepada
hukum, digontjangkan dengan hebatnja. Tetapi neg-ara kita beidiri
terus, ditengah-tengah angin topan dan dinamik negara tidak berkurang. Dengan segala daja-upaja para pemimpin dan faktor-faktor
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pernbina negara jang berkedudukan fungsionil, berdjuang terus mentjari djalan keluar. Dan saja berkejakinan, bahwa kalau kita berpegang teguh kepada Dasar Negara Pantja Sila disertai amal perbuatan jang baik kepada Tuhan Seru Sekalian Alam, perbuatan-perbuatan baik terhadap sesama manusia, maupun bangsa apapun, sa'
ma-sama machluk Tuhan jang tunggal, maka saja mempunjai kejakinan, bahwa negara kita akan kuat, akan madju dan tegak berdiri
ditengah-tengah bangsa-bangsa didunia ini, sebagai suatu bangsa jang
besar, dengan Pantja SiIa.
Saudara Ketua jang terhormat, dari uraian saja diatas ini djelaslah sudah, bahwa jang salah bukan Pantja Silanja, tetapi para pemegang peranan, pelaku-pelaku, acteurs jang kurang berhasil memimpin djalannja revorusi kita tahun L945. Umur IZL/z tahun bagi
suatu negara muda adalah tidak berarti. Historis hal ini dapat diburtikan. Keadaan katjau, serta kurang dan salah, sebagai akibat revolusi itu, jang tidak kita kehendaki, tetapi sungguh sukar dielakkan, djaman peralihan jang ,,edan" ini, maal, saja cr[eer Saudara Ronggowarsito, djaman ,,edan" ini dialami djuga oleh rakjat lain jang berdjuang
guna mendapat perbaikan nasib hidupnja di:
1. Perantjis sesudah revolusi tahun 17Bg dalam waktu-waktu peperangan koalisi di Eropah dan dalam masa Napoleon Bonaparte.
2. Amerika Serikat se,masa peperangan kemerdekaannja sedjak
tahun L776 sampai tahun 1783 dan masa-masa jang sukar sesudahnja, bahkan sampai menimb,ulkan peperangan saudara atau
perang abolisi sucessie lebih kurang Bb tahun kemudian. Setjara
tidak langsung peperangan ini adalah akibat dari kesulitan-kesulitan, ekses sedjak kemerdekaan United States of America itu
djuga.
3. Asia Afrika umumnja lebih kurang semasa dan sedjalan Negara kita Indonesia, jaitu di India, Djepang, Pilipina, Burma dan
Iain-lain negara lagi. Djuga di Timur Tengah, termasuk Siria,
Negara-negara Islam jang kini digontjangkan oleh peristiwa-peristiwa, jang sukar kiranja kita persalahkan sebab musababnja
kepada Islam-nja. Sdja menganggap diri tidak senaif ini, kegontjangan disana bukan disebabkan karena negara itu berdasarkan Islam. Apakah itu mgmang demikian?
Saudara Ketua iang terhormat, saja tertarik sekali oleh pidato
Saudara Prof. Mr Sutan Takdir Alisjahbana jang sungguh memberikan analisa jang luas, mendalam dan objektif, degelijk, jang memang kami harapkan dari Saudara Prof. Mr Sutan Takdir Alisjahbana
tersebut. Bukan sadja beliau mengemukakan pikiran-pikiran, ahliahli filsafat Barat sadja, melainkan b,eliau didalam pembelaannja terhadap Pantja Sila djuga membe,rikan sedikit banjak pandanganpandangan dari ahli Islam diantaranja kalau tidak salah Iqbal jang
sangat terkenal. Agaknja Saudara H. Thaha, scbagai seorang ahli
bahasa Arab, tidak dapat menangkapnja nama itu.
Saudara Ketua jang terhormat, djadi Pantja Sila tetap berharga, tetap unik dan menurut kejakinan saja benar, patut mendapat
perlakuan jang wadjar.
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St" telah.4odji', tata
-,,lqntit
tidak lulus". Tentang ini saja

salah seorang pembitjara, ,,tetapi
berpendapat, bahfra masa uo;iaii tziiz
tahun jrog rusuh, nlaur gelisah dan pendek benar, djika diukur dengan ukuran sedjarah, tidak redelijk, tidak adil, guna itidlaoit<an norma atau ukur,an untuk menetapkan baik atau buruknja-pantja sila
gunS dipakai sebagai dasar. Bukan tidak lulus saudard retua, tetapi
,,sedang udjian, diganggu terus".
Untuk mengelakkan_ tuduhan jang bukan-bukan dan dibuat-buat,
perlu s3ja kemukakan, bahwa uljapan saja, atas nama Fraksi saja
Pgrtai Republik Indonesia Merdeka (P.R.I.M.), jang mengenai wakiu
L2r/2 tahun itu, tidak berarti, bahwa ,,rakjat ketjil,-rakjaf buruh dan
..

tani masih belum tjukup banjak menderita", bukan, sekali-kali bukan; tidak itu artinja. Rakjat sudah tjukup menderita kurang segalagalanja, sebagai akibat keadaan jang buruk didalam masjarakat kita,
diantaralja gangguan keamanan iang disebabkan bermailam.matjam
gerombolari pengatjau, diantaranja Darul Islam, Tentara Islam Indo-

nesia, pengatjau-pengatjau Republik Maluku selatan dan lain-lain sebagainja.
saudara Ketua dan Madjelis jang mulia, menurut pendapat Fraksi
J."-r-, Pantja sila ini masih harus di,beri kemungkinan menindjukkan
kebenarannja. Djuga Fraksi kami berpendapat bahwa:
1. Pantja sila adalah dasar jang acceptable bagi semua golongan
dan bukan tudjuan negara, melainkan sendi jang mendukung
tjetusan $iiwa rakjat Indonesia, jang memperoklamasikan Negaranja pada tanggal 17 Agustus tahun 194b.
2. Menolak Pantja Sila berarti memperketjil arti Proklamasi 1g4b
i1ng blSi @mi, jaitu: heldendaad Proklamasi, jang diproklamasikan oleh soekarno-Hatta, jang dibelakangnja beroiri l,pemudape,muda proklamator" beserta seluruh ratrlat, djuga para pen4gtrys da_sar Islam, jaitu heldendaad proklamasf itu diridhi,
dibe,rkati oleh ruhan dengan rachmat dan bahagia, kalau tidali
pasti gagal. Rachmat dari ruhan inilah djangan diingkari hendaknja.
3. Pantja SiIa adalah sesuai dengan kepribadian rakjat Indonesia,
Bangsa Indonesia, jang halus budinja, peramah, ber-Tuhan, sangat,besar pula rasa prikemanusiaannja, telah mengakui bersatu bangsa, bahasa dan tanah air, bersifat dan berdjiwa murni
dan sedjak dahulu m.epp_unjai pembawaan bergotong-rojong, berperasaa,n,san_g-at, sosial dan selalu menentang seiiap-tintakan
jang tidak adil dirasakannja
4. rlntjp
telah membuktikan berakar daram masjarakat dan
Taki?q Indonesia dan merupakan bidang pertemuan keiakinanke'jakinan, keinsjafan-keinsiafan bathin jl"g hidup dalani masjarakat Indonesia {an lnerupakan pembagi persekutuan terbesarnja.
Dan karena itu Pantja Sila lebih universil daripada dasar Islain.
5. Pantja sila tidak seculair semata-mata, seperti menurut anggapan seorang
golongan Islam jang terhormat-Sair-pembitjara darijang
dara Moh. Natsir.
Negara
berdasarkan Islam-pun seculair,
ag.ama
memerintahkan
panpplll
mentj apai k-esempurnaan
J.T..oq
lahir duniawi dan bathin. ,,Elmu tungtut, dunjA siar" kaia suatu

!il"
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peribahasa daerah. Djelas apa ini artinja. Jang penting bagi kita
iann harus dapat membatasi diri dimana garis demarkasi untuk
tidak berlebih-lebihan.
Untuk tidak ditjap ,,seculair", rakjat Indonesia tidak seculair,
tetapi tjukup religieus. Negara mana jang tidak seculair, saja ki.
ra semuanja, djuga Pakistan, Saudi Arabia. Saja minta perhatian Saudara-saudara kepada pidato Saudara Prof. Mr Takdir Atisjahbana, dalam hal ini. Alasan: Pantja Sila itu seculair, tidak
merubah kejakinan Fraksi kami.
6. Pantja Sila tidak akan merubah struktur, bentuk negara jang lain
daripada Negara Proklamasi tahun 1945. Negara iang akan kita
tetapkan 'Undang-undang Dasarnja itu adalah Negara Proklamasi tahun 1945, jang lehh minta korban jang tak terhitung
banjak harganja
?. Pantja Sila, tidak kosong.
Pantja SiIa rnendjamin prikehi'dupan pot!i,k,, *kllo*t; sosial iang
hjaf asal sjarat-sjarat pelaksanaannja tidak dikorup atau disa"

botir.

Saudara Ketua jang terhormat, sebagai seorang wanita, ibu anakanak, pelaku rumaf,+angga dan lebagai_seorang_ Anggota Sqdj-..F
mulii ini, belum akan sata aehiri Pemandangan Umum saja. ini, bila
saja belum menjampaikdn kesan atau rasa kechaw.alir3n iang ada
paAa kami, waniia, diit<a kita melihat keadaan, posisi kaum wanita
dinegeri-negeri jang berdasarkan Islam. Mengapa?-

Fada pokolinja kedudukan, posisi kaum wanita disana, teristi'
mewa dinegeri Saudi Arabia terbelakang. Dimana ke-adaan_ -jang -sa'

ngat feodal=dan sangat seculair itu, emansipasi, j{tu \qp"$ittan dan
terbelakang, tetapi praktis tidak ada.
kdbebasan wanita b[kan sadja
-sangat
kurang, untuk tidak mengatakan
Djuga hak-hak kaum wanita
,,fid6k ada sama sekali".
Saja citeer dari laporan Komiqi I pendapat i+g m_engehendaki
Dasar Negara: Agama Islam, iang berbunji sebagai berikut:
,,Islam menegakkan kemerdekaan lahir dan bathin, menolak
pendjadjahan, penindasan, exploitasi manusia atas manusia dalam
bentuk apapun djuga".
saja sebagai wanita
Berlienaan dengan ajat tersebut diatas
ingin mengadjukan pertanjaan; ,,apakah pencijadj?han rochaniah ti'
dak berarti djuga pedjadjahan atas se,sama manusia?"
Karena sering tendjadi dalam urusan perkawinan wanita diika
tidak djasmaniah, ietjara rochaniah mereka itu merasa terdjadjan. Fq'
kajaan, harta-miiik mungkin dapat dibagi-ba$i-_sarya, tetapi _aqak?F
peiasain, pikiran, dapat-dibagi-Fagi setjara adil? Dan apakah kasih
iajang fufian dibeda-bedakan-antara wanita dan pria ?
Sesudah menjampaikan hal-hal diatas ini, maka,saja berpendapat,
bahwa tidak saldl kitanja kalau saja katakan, bahwa pokok persoalan, atjara Dasar Negara ini ?dalah atjara jals.terberat, atjara ianp
merupaLan culminatiepunt, dimana toleransi iang sebesar-besarnja
sangal diharapkan nariti dari kedua_ pihak_teristinqgwa jaitu p++
pentukung disar Islarn dan pendukgng P_qntja Sila. Qlti pilttk
irendukun[ Sosial-Ekonomi sebagai Dasar Negara-pun, diharapkan

jli,

-
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toleransi jang menurut perasaan saja dan intuisi saja sebagai seorang
ibu, akan tidak sukar diberikan oleh jang berkepentingan. Fraksi
kamipun sanggup bertoleransi dan mengadjak semua Fraksi, baik
jang p'ro Pantja Sila, maupun jang pro Pantja Sila plus Islam dan
jang lain-lainnja untuk sama-sama berusaha, djangan sampai pekerdjaan madjelis kita pilihan rakjat, jang hasil buahnja rakjat nantinantikan, djangan sampai pekenljaan kita ini, menemui clash, kegagalan, jang konsekwensi-konsekwensinja nanti tidak dapat "dioverzien". Marilah kita tjarikan kompromi djika mungkin. Walaupun belurn sampai pada saatnja dalam fase perundingan ini, tapi alangkah
baiknja in-petto (dalam persediaan kepala dan hati kita) direnungkan
pertanjaan saja ini, suara jang djuga sudah kita dengar diruangan
ini: ,,Dapatkah kiranja, kita mengadakan suatu Undang-undang Dasar
atau Konstitusi jang samasekali tidak menjebut-njebut dasar dari
Negara?" Suatu pertanjaan jang mungkin akan menggaduhkan ruangan ini jang akan menimbulkan diskusi-diskusi, pembitjaraan
dan kesibukan-kesibukan kita semua, tetapi suatu pertanjaan, jang
kalau dianalisir nanti, siapa tahu akan mendapat sambutan jang wadjar. Memang banjak Konstitusi.-konstitusi jang tidak menjebut-njebut Dasar Negaranja. Tidak ber-Mukaddimah, jang biasanja memuat
dasar itu. Pikiran ini minta perhatian dan renungan, melihat perkembangan didalam pembitjaraan kita ini. Althans pada saatnja nanti
sangat kami nanti-nantikan hasil Panitia Perumus nanti, jang akan
mengadakan rumusan sesudah Pemandangan Umum seluruhnja selesai.

Tentang hasil ini kami masih sangat pessimistis, karena menurut
gambarannja sekarang sukar akan didapat suatu kompromi. Salah
satu hal jang menjukarkan kompromi ini ialah, ,,belum tegasnja arti
ke-Tuhanan dalam Pantja Sila ini". Ini kata beberapa orang pembitjara jang terhormat jang terdahulu jang mengehendaki Negara berCasarkan Islam. Dalam hubungan ini sekali lagi saja ingin menindjau
lagi sila ke-Tuhanan. Hendaknja kita menginsjafi bahwa bukan Bangsa Indonesia sadja jang ber-Tuhan, melainkan masing-masing orang
Indonesia hendaknja ber-Tuhannja sendiri. Orang Kristen menjembah Tuhan sebagaimana Nab,i Isa menundjukkannja; orang Islam
ber-Tuhan rnenurut petundjuk Nabi Muhammad sallallahu'alaihi wasallam. Orang Buddha rnendjalankan ibadatnja menurut Kitab-kitab
Sutjinja, orang Hindu fiIerrrurrt Weda-wedanja. Marilah kita se'mua
ber-Tuhan. Negara Indones,ia hendaknja negara jang orang-orangnja
masing-masing dapat menjembah Tuhan-nja menurut tjara jang Ieluasa. Seluruh rakjat sebaiknja ber-Tuhan setjara kebudajaan djangan
"egoisrne agama" dan hendaknja Negara Indonesia adalah suatu
negara jang ber-Tuhan. Silakanlah mengamalkan, mendjalankan
agama, baik Krirsten, Buddha 'maupun Islam dengan tjara jang berkeadaban ialah dengan hormat-menghormati satu sama lain.
Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam telah mendernonstrasikan bukti-bukti jang tjukup mengenai toleransi, verdraagzaamheid,
tentang menghormati agama-agama lain, Nabi Isapun telah menundjukkan verdraagzaamheid itu. Karena itu marilah kita berpedornan
449
Risalah Resmr VI

kepada sila ke-Tuhanan jang berkebudajaan, ke-Tuhanan jang berbudi-pekerti jang luhur, ke-Tuhanan jang hormat menghormati satu
sama lain.
Saudara Ketua jang terhormat, sila ke-Tuhanan ini mengkom'
pletir "Weltanschauung" kita, Pantja Sila jang he,ndaknja didjadikan
Dasar Negara kita jang merdeka berdaulat ini, sebagaimana negaranegara lain jang sudah merdeka didunia ini berdiri atas bermatjammatjam Weltanschauung seperti:
Hitler atas Weltanschauung nasional-sosialisme.
a. Djerman
b. Sovjet - Lenin atas Marxistische, Historisch Materialistisehe Weltanschauung.
c. Negara-negara Barat atas Liberale Democratische Weltanschauung.

Weltanschauung ini sudah sama-sama kita terima sedjak proklamasi tahun L945 sampai sekarang. Djuga pemimpin nasional kita Dr
H. Moh. Hatta tetap mengakuinja, bahkan sudah ada pernjataan dari
beliau bahwa beliau sanggup memegang p,impinan jang bertanggungdjawab asal Dasar Negara ialah Pantja Sila. Dan bukankah pernjataan
bersama, antara kedua tokoh besar kita jang ditelurkan dibawah Musjawarah Nasional, mendjadi pedoman bagi kita Anggota-anggota
Konstituante? Marilah kita perhatikan Pernjataan Bersama itu, jang
telah ditanda-tangani otreh kedua exponent besar kita sebagai wakil
segenap bangsa kita. Bunjinja ialah sebagai berikut:
,,Pernjataan Bersama.
Bahwa kami bersama atas nama Bangsa Indonesia pada tanggal
17 Agustus tahun 1945 telah menjatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bahwa sesungguhnja Negara Kesatuan Republik
Indonesia adalah hak milik seluruh rakjat Indonesia, jang berkewadjiban memelihara dan membinanja untuk mewudjudkan
suatu masjarakat jang sedjahtera, adil dan makmur.
Bahwa Pantja Sila, jang ditjamtumkan dalam Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun L945,
adalah djaminan hakiki bagi seluruh rakjat Indonesia untuk tetap
berkehidupan bebas dan merdeka, serta mewudjudkan suatu masjarakat jang sedjahtera, adil dan makmur.

Karenanja adalah kewadjiban mutlak kami untuk tetap turut
serta dengan seluruh rakjat Indonesia, Pemerintah Republik Intlonesia serta segenap alat-alat kekuasaan negara, membina dan
membela dasar-dasar Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun L945 dalam keadaan apapun djuga adanja.

Djakarta, 14 September L957.
Soekarno

-

Hatta."

Saudara Ketua jang terhormat, djelaslah, bahwa baik Bung Karno sebagai pentjetus Pantja Sila, maupun Bung Hatta, jang mendapat dukungan besar dari rakjat, teristimewa dari Saudara-saudara
jang mengehendaki agama Islam didjadikan Dasar Negara, telah sepakat, sependapat, bahwa:
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Pantja SiIa adalah djaminan hakiki, garansi jang essensiil, djadi
suatu sjarat mutlak, untuk tetap berkehidupan Uebas dan merdeka,
serta mewudjudkan suatu masjarakat jang sedjahtera dan adil bagi
seluruh rakjat Indonesia. Dfadi bukan untuk suatu golongan, golongan Pantja Sila misalnja, tetapi djuga untuk golongan Islam dan lainlainnja.
Saudara Ketua jang terhormat, pernjataan bersama tersebut
beserta utjapan Bung Hatta jang sama-sama kita tjintai, ketjuali lawan-lawan politiknja, jang utjapannja berisi kesanggupan memimpin
pemerintahan, asal Dasar Negara ialah Pantja Sila, sebenarnja harus
ditafsirkan oleh Saudara-saudara jang kini masih ragu-ragu terhadap
Pantja Sila, sebagai isjarat, sebagai adjaran untuk segera menerimanja. Kalau althans masih menganggap B,ung Hatta sebagai seorang
pemimpin besar, politikus ulung jang saja rsendiri sangat hargai.
Sebagai penutup kata, maka saja ingin melahirkan sekali lagi
harapan Fraksi saja, Partai Republik Indonesia Merdeka (P.R.I.M.),
mudah-mudahan pekerdjaan kita dirachmati Tuhan hendaknja. Dan
sebagai kata penguntji uraian Fraksi saja, maka saja utjapkan dahulu
terima kasih kepada Saudara Ketua dan rekan-rekan jang terhormat,
jang telah bersabar hati mendengarkan uraian saja, jang djauh dari'
pada sempurna tetapi dikeluarkan dengan hati ichlas, tanp_a _maksud
tudjuan jang tidak baik, apalagi dengan niat unfuk melukai hati
auditorium, Anggota jang terhormat dari Madjelis iang saja mulia'
kan ini.
Disini saja menjampaikan penjesalan kepada Saudara Ketua iang
terhormat bahwa Wakil Pemerintah tidak hadir dalam Sidang ini'
karena Pemerintah atau Kabinet telah memutuskan sesuatu staf ad
hoc jang akan rnenghadiri Sidang-sidang Konstituante. Tetap,i berhu'
buttd dengan adanja Musjawarah Nasional sajapun mengerti, bahwa
mereka harus berada di Djakarta.
Dan last but not least saja utjapkan kata penghargaan pula ke.
pada umum, pers dan lain-lainnja jang turut meljgkslkan kesibukan
Anggota-anggbta Madjelis iang telah mereka pilih dan seolah-olah
bersembojan:
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,,Seia sekata, sehidup semati; setjiap ba' ajlm, _sedentjin_g ba'
besi, selapik seketiduran, sebantal sekalanghulu" dalam hal me'
njaksikan kesibukan dan penunaian tugas kita jang berat ini. Sekian'

lah, terima kasih.
Ketua: Njonja Tresna Soengkawati, tentang panitia Ad Hoc iang
Saudara lseb'ut.sebut,tadi, tidq,k pernah_-dibentuk oleh Perme'rintah
dan Kondtituante, tapi Pemerintah sendiri bermaksud untuk membentuk suatu staf jang terdiri dari tenaga-tenaga intelektuil jang akan
membantu Konstituante setjara intern dalam pekerdjaan-pekerdjaan
Konstituante.
Saja persilakan,sekarang Saudara Hamara Effedy jang terhormat.
Hamara Effendy: Saudara Ketua iang terhormat, gedung Konstituante sekarang sedang mendjadi pusaf perhatian chalajak ramai,
kemungkinan pula perhatian ihi Udat< beibatas hanja_ di.,tanah air
kita, mungkin mereka seturuh dunia sama-sama memperhatikan L00%o'
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adalah Bangsa trndonepia,.,rkmena menginginkan. segeba rnerasakan
hasilnja, me,mang sudah m6ndiadi adat kebiasaan tiap-fixp pekerdjaan
ingin segera:kelihatan b,uktinja, tetapi apa daja kehendak'belu,m dapat
tertjapai, ,s€rnog?" keadaan ini dapat segera kita atasi
Pokok persoalan masih dalam sekitar memilih, mana jang lebih
menguntungkan antara dasar l:slam, Sosial-Ekono,mi dan Pantja'$ila,
tetapi jang mendjadi pertimbangan memusat kepada dua pendapat
jaitu dasar Islam dan Pantja Sila. Sedang menurut pendapat Saudara
jang terhorrna't Prof. Mr Kasman Singodimedjo dari Fraksi Madjelis
Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi), kira-kira" de,mikian, tidak begitu setudju dengan tjara kompromi tetapi lebih tjondong dengan tjara ,me,mband"ing, munghin tjara membanding ini dengan pengertian
memilih salah satu.
Keadaan jang dernikian rupa ini, mungkin* menirnbulkan kesan
didalam negeri maupun diluar negeri, dunia internasional pada
umumnja akan mendjadi perhatian jang Sebesar-besarnja; apakah dasar Islam ataukah dasar Pantja Sila, jang mendjadi Dasar Negara
kita. Djusteru karena demikian saja dari Fraksi Ikatan Pendukung
Kemerdekaan Indonesia (I.P.K.I.) berpendapat bahwa pandangan kedua blok raksasa antara Arnerika c.s. dan Sovjet Uni e.s. akan sungguh'sungguh memperhatikannja serta tentu menggunakan segat-a
usaha dan muslihatnja, agar Dasar Negara jang sedang kita musjawarahkan ini membawa hasil/keuntungan baginja dan mungkin pula
djadi harapannja, agar bentuk Dasar Negara kita tjondong padanja.
Djika kedjadian demikian akan timbul perkembangan jang baru bagi kita.
Saudara Ketua jang terhormat, karena demikian halnja, saja te
tap berpendirian Dasar Negara itu harus dapat membawa kearah persa,tuan dan dapat diterima oleh keseluruhan, tanpa menjingkirkan'salah satu golongan manapun djuga. Maka karena demikian kita harus
mempunjai Dasar Negara jang bernifai tinggi dan mendapat tempat
jang wadjar dalam dunia internasional, sehingga Dasar Negara kita
tidak mengenal adanjp djurang persengketaan antara kedua blok, tetap
berdiri tegak tidak memilih salah satu blok. Djusteru karena itu kita
harus mempunjai , Dasar Nefara jang mendja,min perdamaian nasional maupun internasional, sehingga djangan kedja-tlian terlibat memasuki salah satu blok disebabkan"Dasar Negaranja. -Saja mempunjai kejakinan, tiap-tiap manusia jang djudjur tentu
tjinta akan perdamaian, tiap-tiap perdamaian adalah perwudjudan
dari kemanusiaan, tiap-tiap kemanusiaan akan membawa persamaan
hak dalam segala lapangan maupun pengertian, karena demikian tidak
ada satu pengertian damai/bersatu djika masih ada atau mempunjai
pendapat menjingkirkan salah satu golongan sesama manusia dise
babkan tidak sesuai dengan adjxan/kejakinan.
Un'tutk menindjau persoalan terseb,ut diatas, mari kita merenung:
kan sedjenak serta rnembuktikan kenjataannja; Negara kita dengan
dasar Pantja Sila, dalam'bidang nasional tidak ada bukti-bukti unhrk
menjingkirkan atau mengutuk salah satu golongan, dalam bidang
intet'nasional, tidak ada bukti-bnkti memihak salah satu blok. Djelre
kiranja Pantja Sila mempunjai lapangan jang luas kedalam mauprm
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keluar, Pantja Sila sedjalan dengan pegangan politik negara kita
jang mendjalankan politik bebas dan aktif.
Djika saja mendengar dari Saudara-saudara jang terhormat tokohtokoh Islam, jang mengehendaki Islam didjadikan Dasar Nega.
ra, dengan sekedjap sadja saja dapat mengambil kesimpulan, bahwa
negara kita dengan dasar Islam akan membawa keretakan dalam bidang nasional, karena Islam tidak menjukainja kepada mereka jang
sebangsa, setanah air, sebahasa dan sebagainja, karena mereka berpaham Komunis.

Terang kiranja didalam bidang nasionalpun sudah mempunjai
lawan, begitu pula dalam bidang internasional akan tetap memandang lawan terhadap negara-negara/bangsarbangsa jang berhaluan
Komunis. Dengan sekaligus djika negara kita dengan dasar Islam,
langsung atau tidak langsung sudah ada dalam salah satu blok sekurang-kurangnja mendjadi satu negara anti Komunis.
Menurut keterangan-keterangan dalam Pemandangan Umum Ba.
bak ke-I dari Saudara-saudara jang terhormat tokoh-tokoh Islam, mendjelaskan,bahwa Islam mempunjai pandangan nasionalisme jang luas,
tetapi kenjataannja tidak demikian, nasionalisme dalam pengertian
Islam terbatas oleh kejakinannja
Lain halnja dengan pengertian nasionalisme dalam Pantja Sila.
Nasionalisme dalam Pantja SiIa tidak ada buktibukti untuk tidak
mengakui kebenarannja karena kejakinan, djusteru karena itu nasionalisme dalam Pantja Sila lebih luas daripada nasionalisme dalam
pengertian Islam.
Saudara Ketua jang terhormat, dengan pendjelasan saja tersebut
diatas tidak berarti saja membela Komunis atau saja ada dipihak
Komunis, dalam hal ini hanja untuk menjatakan keadaan jang sebenarnja. Kejakinan saja nasionali,sme (kebangsaan) tidak mempunjai
arti bahwa kebangsaan Indonesia itu mempunjai sifat minus oleh karena kejakinan Komunis atau Islam.
Dengan ini saja terpaksa mengulangi kata-kata saja didalam Pemandangan Umum Babak Pertama, bahwa kemerdekaan Republik
Indonesia itu adalah hasil pemusatan tenaga/pikiran serta pengorbanan dari golongan-golongan Nasionalisme, Ke,agamaan, Sosialisrne
dan Komunisme, paham-paham tersehut itu mendjadi isi dalam tubuh
masjarakat kebangsaan Indonesia, tidak dapat untuk disisihkan, walaupun dengan rupa-rupa akal dan tafsiran.
Saudara Ketua jang terhormat, pendapat dari Saudara-saudara
jang menginginkan Islam didjadikan Dasar Negara, karena alasannja
Pantja Sila hampa tidak mempunjai dasar jang kuat, tentu sekali akan
timbul pendapat jang demikian karena tindjauannja chusus dalam bidang Islam, tidak langsung ditindjau dari sudut negara dan bangsa,
djika ditindjau dari sudut negara, kemungkinan akan dapat dimengerti kedudukan Pantja Sila jang sebenarnja. Untuk menjingkirkan
Pantja Sila jang sudah njata kebenarannja, rupa-rupa pendapat dan
tafsiran, seolah-olah Pantja Sila tidak mengandung kebenaran sarna
sekali, tetapi dalam kenjataannja Pantja Sila adalah satu pemus:atan
watak jang sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia. Diantara
dasar lslam, Sosial-Ekonomi dan Pantja SiIa, qaja mejakinkan Pan'
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tia sila-lah jang sangat tjotjok dengan kepribadian pangsq Indonesia,
drr."u pr"tja 5i1a, isli lieliar dari-kandungan Ibu Pertiwi jang me'n-

Indonesia.
djadi
-'r- milirk muUak Bangsa
jan[
saja me-ngutip. dari keterangan
terhormat,
Saudara Ketua
Singodimedjo, isi dalam
Kasman
SauOaia trttg terhorinaf Prot. Mr
Qur'an sdrat"An Nisa ajat 59 jang bunjinja. dernikian:
dan ipabila- kairu b6rse'tisitr/bertentangaq sesuatu
ial, maka serahkai sadjalah hal itu kepada Allah dan utus-
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Saudara Ketua jang terhormat, walaupun-saja tidak mempunjai
lain daripaOi itu karena dasarnj.a bersumber kepada Tu'
bukan b6rarti akan ryeryrtgn pala terhadap apa jang ada,
karena tidak Oapai d.imungkiri lagi {qnia i."og f.n? Pqla umumnja
p.tiufirittir", iryg niembawl aki at oitanatr air kita penuh dengan rupa-rupa dir""firThan, pertentangan aniarl Eupllt_il1 Indonesia

titum/Tentara* Islam Indonesia (D.I./T.I.I.), -sehingga
pembakaran, _pembunuhan-pembunuhan j ang
terd"j adi pettggaiongan,
'
pei"Oetitian bagi ralrjgt,_ 9t5.rrypi"g ksganasan Darul Is"tinltn:"- tstam f"Aon.i"ria (Oll./f.I.I.), Neglr1 Republik Indonesia
iu*it.hiaia
perne-rinta-h-Belanda, sehing-ga Irian
-uuitn dalam perselisihan denjan
Barat belum *urut kepada keluaiaan Wilajah Negara Republik Indo'
nesia.
----b;utteru karena itu saja- sqng3t. menginginkan sekali, bagaimana
pefaf.sinaan Oafu* u:ai terien'ut diatas? Karena :fl9^*iltjaptan oleh
Singodimedjo berhadapan
!;;rd;; jing teirtorilit Prof. Mr Kasman
se'
sedang.dalam-perselisihan
kila
;;;;;" rirffi tln;ataan_di negara utjapan itu harus dapat dibuktikan
sebab se"gala.
[;;;i1.;i.nut Oir16,
-"pitrgi

d8;g*'bitui

f..fi.nrr"nnja,

kinan. Maka nagi

*;d.;git

teriefiut timbut dari suatu

kqjq-

"t:rpal"
terus terang li.dak hanja.hidup untuk
*r:i O."gdn
penting

t<aii-t<iti 5uttg"muluk-muluk sadja, tetapi iang

kenjataannja.

Djusteiu karena demikian, sekarang .kita sedang be-rhadapan
de'
antara' [.p"tt:titt" Ou"gan kepe$jajaan- atau antara ,kejakinan
dan membatja
k;J;.1id;] :*g ffia-duinja" daga! mengambil
kertas, jalg satu timbul
diii t"fiian ;ung'p"fit Ottttnja tinta diatasjalg
lagi atas dasar

il*

satu
dasar ivahju (ilham)
tufisan tersefiut"diatas-tetapi
pada kenjataannja t<edua-duanja sudah
nembuata" il;;.ir,"#;il;i;d; p;gilgan (ioiiran) dan tiap-tiap adjaran iang bertio'
rak apapun akan ada gunanja.
Ojristeru karena itu sai?.tidak sependapat dengat j-ang mengatakan pantja Silr tiOuf. helid3ung dan tiOat< berpangkal, karena Pan'

tja Sila-pun

mengandung adjaran.

sudah merasa lega,
K;fi; iurd terirormat, tadinja sajaDasar
Negara, afan
fianwa peiselisihan intira peld-qpat-pendapat
aja.t tersebut
Saudara

mudah Oiselesaikan Oiit<a mrinindj^au dalam pendjelasan
Prof ' Mr
ai;fi;tetapi *i;;utidengar piddto_Saudara ia.ng-terhormat
f<urrni" SiirgoOirn.OSo Oip"urk'irat pula dalam risalah jang pada bahagian terachir demikian bunjinja:
tahun
(tan_ggal
|s {s.ustus
,,saudara Ketua, apabila pada waktu itu
bahkan
tetapi
1g4bi ftmimpin-pemirirpin Islam tidak berkepala batu,
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menerima baik untuk menunda pembitjaraan mengenai materi-materi
Islam, mengingat sasana waktu itu."
Saudara Ketua, pidato hal itu mendjadi bukti untuk kesekian
kalinja bahwa umat Isla,m memang berlapang dada. Semoga pada
waktu sekarang ini di Dewan Konstituante sini dada itu tidak harus
dilapangkan lagi, sebab Saudara Ketua, pelapangan dada itu telah ma.
ximaal paling banjak dada itu tinggal me1edak".
Karena demikian Saudara Ketua, timbul pe'rtanjaan saja: ,,Apakah
dengan tjara-tjara tersebut diatas membawanja (menjerahkan) perselisihan kepada Allah dan utusanNja?" Hemat saja, utjapan tersebut
seolah-olah diiringi nafsu sehingga merupakan tantangan, bukan satu
adjakan kedjurusan perdamaian/persatuan. Dalam hal tersebut saja
serahkan kepada sedjarah jang akan menilai seadil-adilnja lepas dari
segala purba sangka.
Golongan jang tidak menjukai Pantja Sila didjadikan Dasar Negara Republik Indonesia, hanja ditindjau dari akibat-akibat perbuatan
jang tidak bertanggung-djawab, tentu sekali akan kelihatan jang djeleknja sadja dan pula tindjauannja djangan menutup mata kepada
kenjataan. Pantja Sila jang mengandung 5 sila itu tidak ada satu titik
atau satu katapun jang memberi djalan kepada keburukan, bahkan
kalau diterimanja setjara djudjur mengandung unsur-unsur dasar hidup lahir maupun bathin.
Saudara Ketua jang terhormat, segala akibat perbuatan manusia
jang tidak djudjur serta akibat dari kedjahatan pendjadjahan Belanda
dan Djepang selama 3 abad lebih, tentu sekali masih ada kekurangannja, tetapi tidak akan masuk diakal kalau segala akibat tersebut
dilemparkan karena Pantja Sila. Tetapi jang sudah njata Pantja Sila
dapat mernb'irnb'ing negara serta isinja, walaupun ada jang tidak me'
nerima kebenarannja Pantja Sila, dalam hal ini tidak pantas kalau
segala keburukan dalam negara hanja kanena Pantja Sila.
Keadaan masjarakat demikian rupa bagi saji sekarang tidak
mendjadi heran, karena halnja sudah tahu dan pengetahuan ini dapatnja baru sekarang di ged"ung Konstituante, bahwa diantara ,Bang-

sa fndonesia ada jang herbuat lain dimulut, lain dihati, selama
12 tahun ini kemerdekaan Negara Republik Indonesia njata sekali,
dalam tubuh Kebangsaan Indonesia jang seharusnja berbuat dan
disesuaikan dengan Dasar Negara ialah Pantja Sila, te,tapi djika
dilihat dari segi kenjataan seperti sekarang ini, hal demikian itu tak

mungkin, karena dalam tubuh Kebangsaan Indonesia sendiri ada satu
kejakinan jang menempatkan Pantja Sila tidak pada tem"patnja, bahkan sebaliknja, sehingga tidak segan-segan lagi mereka melemparkan
tuduhan-tuduhan kemiskinan, kekatjauan, ketidak-adilan dan sebagainja adalah timbul karena Dasar Negara Pantja Sila.
Saudara Ketua jang terhormat, untuk menjingkirkan tafsiran.
tafsiran jang tidak pada tempatnja, perlu kiranja saja disini mengemukakan sedikit pandangan kepada soal-soal jang sudah lampau jang
ada hubungan dengan Perdjuangan Kemerdekaan, terirtama- pendirian saja dan kawan-kawan jang sepaham dengan saja, karena perasaan
dan pengertian sudah djelas dan tegas, bahwa pendjadjahan mengan.
dung unsur-unsur kedjahatan, pemerasan, biadab dan sebagaihja,
till
rii

tl

i[i

$
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sehingga terwudjud satu struktur masjarakat jang tidak adil. Didalam
kekuasaan pendjadjahln tidak memberi tempat kepada bangsanja
jang menuntut keadilan masjarakatnja, bahkan disediakan tempat terasing ialah pendjara, kalau mungkin penggantungan. Disini bukan
saja akan menondjolkan diri diantara kawan-kawan jang sepaham, pada waktu itu sajapun turut mendapat bagian dengan bertahun-tahun
dalam pendjara, sehingga waktu Djepangpun tak luput masuk pendjara selama Djepang berkuasa. Djusteru dengan sifat buruk demikian itu maka Proklamasi tanggal L7 Agustus tahun L945 mendapat sambutan massa, Bangsa Indonesia serentak bensiap menunaikan tugasnja
menggempur pendjadjahan dengan membawa tudjuan dan tekad ingin
merubah struktur masjarakat jang tidak adil a la pendjadjahan, kepada masjarakat jang adil didalam bentuk kemerdekaan Negara dan
bangsanja.
Djelaslah kiranja Revolusi tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu
mempunjai tudjuan untuk membentuk masjarakat jang adil, pada
tanggal 17 Agustus tahun 1945 sebagai landjutan perdjuangan Kebangsaan merupakan satu pengantar kepada tudjuan adanja masjarakat jang adil, dengan disusul pula lahirnja Pantja Sila sebagai Dasar
Negara Republik Indonesia, djadi dihubungkan tudjuan tersebut dengan melalui revolusi sudah me,ndjalani t2 tahun leb,ih hingga kini.
Djadi letaknja tudjuan membentuk masjarakat jang adil itu sudah terkandung dalam Pantja Sila jang berisi 5 sila itu, kejakinan saja
didasarkan kepada pendapat tersebut diatas. Pantja Sila adalah sumber daripada tudjuan jang terkandung dalam perdjuangan jang sutji
ialah Revolusi tanggal 17 Agustus tahun L945. Setelah saja mendjelaskan persoalan tersebut, mungkin pula ada jang berpendapat masjarakat sekarang djuga belum tampak keadilan jang merata. Memang
hal ini sajapun mengetahuinja, tetapi tidak pantas djika itu dilemparkan kesalahannja pada Pantja Sila, selain Pantja Sila didjadikan
sebab, tidak kurang pula tambahan sebab:sebab terhadap Pantja Sila,
sehingga ada pendapat Pantja Sila mengandung ke,bohongan, menimbulkan Darul Islam/Tentara Islam trndonesia (D.I./T.I.I.), meretakkan hubungan antara Pusat dengan daerah-daerah dan sebagainja.
Sungguh dalam hal ini suatu alasan jang dibikin-bikin, padahal
dalam kenjataan segala perbuatan itu adalah didasarkan kepada pendapatan manusianja. Sebetrum ada Dasar Negara Pantja Sila, perbuatan manusia-manusia termasuk umat Islanr sudah ada kebohongan,
kedjahatan dan sebagainja, sedjak dari terwudjudnja-tlunia didjaman
biadab hingga kini perbuatan dilakukan pada hakekatnja ada 2 rupa,
ialah baik dan buruk, kebaikan dan keburukan irii adalah mendjadi
milik dari seluruh umat termasuk umat Islam, terserah penilaiannja
kepada keadaan dan pengertian masing-masing. Pendapat saja demikian itu karena didasarkan pula kepada kejakinan bahwa seluruh
umat termasuk umat Islam tidak mempunjai sifat jang abadi, tetap
ada dalam sifat rnempunjai kealpaan. Saja tidak akan menutup mata
terhadap pendapat jang menjatakan Pantja Sila ini jang menimbulkan kemelaratan rakjat, padahal sebelum ada Pantja Sila agama Islam
sudah menempuh 14 abad, tetapi kenjataannja clikalangan Islam sendiri masih banjak jang menderita dan miskin, sehingga selama 14 abad
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itu belum dapat

mengatasinja. Sajapun jakin hal ini bukan karena
Islamnja, saja dapat memastikan kedjadian demikian itu letaknja dari
perbuatan orangnja, ,bukan Islamnja, de,mikian pula halnja Pantja
Sila.

Saudara Ketua jang terhormat, utjapan saja ini sependapat dengan pendirian Saudara jang terhorrnat H. ZainuJ Arifin dari Fraksi
Nahdlatul Ulama (N.U.) jang menegaskan bahwa mempertahankan
kejakinan itu dan menentang pendapat jang lain bukan berarti permusuhan, djusteru mendekatkan pe'rsaudaraan dengan sifat jang konsekwen, kartu terbuka dengan dada jang lapang menundjukkan kejakinannja masing-masing. Untuk menambah pendjelasan bahwa didalam memperdjuangkan ideenja jang bersumber kepada Proklamasi
tanggal 17 Agustus tahun 1945 dengan Konstitusinja tidak akan lepas
daripada soal-soal prinsip, maka djika Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (I.P.K.I.) telah memihak kepada salah satu golongan/
paham, dasar demikian itu sudah keluar daripada soal-soal jang prinsipiil, maka didalam memperdjuangkan Dasar Negarapun memakai
patokan-patokan kepada soal tersebut tadi.
Djadi konkritnja saja ingin menempatkan didalam kedudukan
Bangsa Indonesia ini dengan isi apa jang ada dan hak jang sama, sehingga mempersilakan Islam'duduk, Nasionalisme duduk, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Kathotiek, Sosialisme, Komunisme dan sebagainja. Jang merupakan paharn/kejakinan jang ada jang membawa
pernilaian kepada dasar hidup tunggal adalah Kebangsaan Indonesia
sebagai putera Ibu Pertiwi jang tunggal pula dengan hidupnja meletakkan dasar dan sifat pertjaja, taat dan patuh kepada negaranja
dan setia kepada tudjuannja, jang mempunjai daja dan gerak seirama
dan sewatak mempertahankan dalam hasil perdjuangannja dan menjelesaikan Revolusi Nasional jang belum selesai ini.
Nun djauh dimana kejakinan berada, tidak bisa lepas claripada
pengakuan kebangsaannja adalah Bangsa Indonesia, jang mempunjai
simbul ,,Bhinneka Tunggal Ika", serba-serbi tapi satu. Dengan dasar
itu membuktikan, satu Bangsa Indonesia, satu tudjuan kita Indonesia,
adalah mentjiptakan tjita-tjita dan tudjuan Negara Merdeka kuat sentosa, rakjat adil dan makmur. Dengan rupa-rupa siasat dan taktik
sebagai alat tudjuan namun pokok pangkalnja satu, Kemerdekaan ini
hasil daripada Proklamasi tanggal L7 Agustus tahun 1945 jang mendjadi tanggung-djawab semula dan kelangsungannja, mendjadi tugas
nasional, jang mempunjai kekuatan rupa-rupa aliran dan paham, tetapi sifat dan watak tetap sebagai patriotik Indonesia jang didjiwai
Bhinneka Tunggal Ika mengandung dharma baktinja kepada Pantja
Sila sebagai Dasar Negara.
Saudara Ketua jang terhormat, setelah saja mendjelaskan tentang sifat dan watak Bangsa Indonesia mempunjai titik persamaan
dalam segala segi walaupun berlainan paha,m atau kejakinannja, de"
ngan sendirinja dalam segi pandangan terhadap sesuatu keadaan kemungkinan ada perledaan, jang timbul dari pengertian tindjauannja
dalam perubahan-perubahan waktu dan tjorak masjarakat, karena
sesuatu pandangan tidak mungkin tetap dalam satu pengertian tentu
sekali harus dihubungkan dengan keadaan proses alam. Untuk sekedar
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sebagai tjontoh saja me,mbawa alam pikiran dan pandangan pada waktu
sebelum terdjadinja Perang Dunia ke-II; kita sama-sama mengetahui
bahwa kekuasaan pendjadjahan sebelum Perang Dunia ke-II itu mem-

punjai kedudukan jang kuat, misalnja sadja di Asia Tenggara hampir
seluruhnja mendjadi satu bangsa dan negara jang didjadjah, sehingga
pandangan dan pengertian dalam bidang politik, sosial maupun eko.
nomi, tidak akan sama pandangannja dengan keadaan sekarang.
Saja berpendapat segala perubahan itu tentu ada sebab, sebab
jang
itu
mendatangkan akibat, maka sebab dan akibat itu harus mendjadi penjelidikan dan ditjari dari mana datangnja, tentu pendapat
ini akan dinilai oleh pahamnja masing-masing, mringkin pula a,danja
pendapat segala ini adalah kehendak Tuhan. Disamp'ing paham tersebut ada pula jang berpendapat perubahan i,tu datangnja dari satu
perbuatan akal dan pikiran jang tepat pada waktunja. Ini kedua-duanja tidak dapat disangkal lagi mengandung kebenaran.
Saudara Ke'tua jang terhormat, di Asia Tenggara sebelum Perang
Dunia ke-II misalnja suatu negara jang mengatakan negara jang
merdeka berdaulat seperti Tiongkok Nasionalis jang dipi.mpin oleh
Djenderalismo Tjiang Kai Shek, tetapi pada kenjataannja dala,m bidang kekuasaan milite,r rnaupun ekonomi dan pengaruh, ada dalam
kekuasaan Amerika Serikat, India dan Pakistan ada dalam tjengkeraman kekuasaan Inggeris, Indo China ada dalam tjengkeraman Perantjis, Indonesia ada dalam tjengkeraman Belanda dan sebagainja.
Pada umumnja, di Asia Tenggara itu dibawah kekuasaan pendjadjahan Amerika, Inggris, Perantjis dan Belanda, sehingga pada waktu
itu tidak ada suatu kekuasaan politik, militer, ekonomi, lain daripada kekuasaan jang bersifat perbudakan (pendjadjahan), sehingga
pada waktu itu tidak ada kekuasaan paham lain. Tetapi akibat Perang
Dunia ke-II kenjataan b,erbal,ik dengan 180' kekuasaan pendjadjahan
ambruk, kemerdekaan muntjul, akibat tersebut Indonesia merdeka,
Pilipina merdeka, India, Pakistan, Burma dan sebagainja. Mari sekarang kita renungkan keadaan, tjorak dan sifatnja sudah berubah
dari semula sehingga pandangan pada umumnjapun tentu berubah
disesuaikan akan keadaan, jang sangat menarik; bagi saja kehendak
siapa perubahan itu? Apalagi kalau dilihat isi paham jang berkuasa
sekarang dalarn kemerdekaan dilingkungan Asia Tenggara ada suatu
kejakinan terhadap perubahan jang spontaan jang tadinja tidak ada
suatu kekuasaan didalam satu Negara dan bangsanja, jang berhaluan
Komunis, (Republik Rakjat Tiongkok).
Tetapi kenjataan tidak dapat disangkal lagi paham jang telah
dihukum oleh suatu golongan, bahwa paham tersebut jang dikutuk
oleh ruhan karena dipandang paham tersebut mengandung adjaran
tidak mengakui Tuhan (Atheisme), djusteru karena keadaan demikian
rupa timbul pertanjaan hati ketjil saja: ,,Apakah perubahan tersebut
itu berdasarkan pula daripada perubahan kekuasaan Tuhan?" sedang
didalamnja ada jang berpendapat ada paham jang anti Tuhan, pada
kenjataannja perubahan jang timbul dari akibat Perang Dunia ke-II
menguntungkan dan mendjadi harapan daripada rakjatnja.
saudara Ketua jang terhormat, setelah saja menggambarkan dari
keadaan jang sebenarnja, timbul pengertian bahwa segala tuduhan
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umat manusia belum tentu rfengandung kebenaran didalam arti peng.
akuan kebenaran Tuhan. Djika saja bandingkan jang dikatakan patram
Atheisme paqa kenjataannja didalam duniawi ini mendapat kemadjuan, serta pula, mendapat dukungan daripada pengikutnja. saja berpendapat segala perubahan itu mengandung adjaran dan harui ditafsirkan.pada_ tempatnja, sebab kenjataan menundjukkan bukti kejakinan_iul8 dibuat oleh Tuhan dan kejakinan jang didasarkan kepada
-saja

pribadinja mendapat tempat jang sama. Djusteru karena itu
menilai keadaan jang sebenarnja, tidak mudah untuk menetapkin
siapa jang salah, siapa jang benar, siapa jang mendapat rachmaf dan
siapa jang durhaka. soal ini penetapannja ada ditangan Tuhan, tetapi
j."l9 njata. segala sesuatu tudjuan jang berdasarkan apapun djuga
daiam kenjataannja diridlainja oleh ruhan Jang Maha Murah-dan
Ilaha Asih. Walaupun keadaannja belum sempurna I00To.
saudara Ketua jang terhormat, maka setelah melihat perkembangan jang mendjadikan pertentangan paham, kalau dibiarkan keadaan demikian akan membawa bentjana terhadap nasib kita bersama
dan perlu mentjari djalan djangan hanja saling mengutuk dan men.
tjela, tapi harus mentjari perdamaian seb-agai hamba Allah, jang
tjinta damai, tjinta terhadap keselamatan sesama manusia supaja tenteram mendjalankan kewadjiban jang berdasar,kan kepertjajaannja
masing-masing. Soal hal tersebut itu bukan tidak ada djalan atau tidak
ada tempatnja, hanja tinggal kita bersama suka menerima dan menempatinja untuk menempuh kedua kejakinan jang sangat berten-

tangan, hanja Dasar Negara dengan Pantja Sila jang akan dapat membawa penjelesaiannja.
Saudara Ketua jang terhormat, alasan-alasan dari jang mengehendaki Islam didjadikan Dasar Negara karena Islam akan mendjamin sa,tu masjarakat jang adil, kesedjahteraan serta kebahagiaan
terhadap rakjatnja, mendjamin hak demokrasi dan sebagainja jang
baik-baik dalam pandangan hidup lahir bathin dan dasar tersebut bersumber kepada Tuhan Jang Maha Esa, dalam hal ini saja akan mendjawab: Per,tama dalam segi adjaran atau kejakinan jang mendjadi
tudjuan manusia; memang sajapun tidak akan menolaknja, karena
adjaran atau kejakinan itu tentu berdasarkan kepada tjita-tjita jang
luhur. Tiap-tiap tjita-tji'ta tentu ada hubungan dengan tudjuan hidup

dan prikehidupan, tetapi sifat-sifat jang demikian itu tidak terletak
dari adjaran Isla,m sadja. ,Saja berpendapat walaupun agama Kristen
dan lain-lain kejakinan hidup, tidak mungkin ingkar daripada tudjuan jang luhur dan sutji dan tidak mungkin pula lepas hubungan d+,
ngan soal hidup dan prikehidupan, jang mungkin perbedaannja daiam tjara pelaksanaan semata-mata, perbedaan dalam pelaksanaan
itu tetap diperkuat oleh sumber kejakinan pertjaja adanja Tuhan Jang
Maha Esa dan pertjaja kepada kebesaranNja.
Djadi dalam tudjuannja sumbernja sama, soal perbedaan tjara
dalam melaksanakan kepertjajaan tersebut, tidak berdasarkan sadja
d-engan jang tidak sepaham, tetapi dengan jang sepahampun dapat
terdjadi berlainan tjaranja, terutama dalam segi-segi keduniawi-an.
sebagai tjontoh dari golongan Islam sendiri dalpm mendjalankan
siasat dan taktik politiknja ada kalanja perbedaan, seolah-olah me.

rupakan_pertentangan sgtu sama lain, bahkan njata dalam pemerintahan sekarang, Partai Poli,tik Nahdlatul ulama (N.U.) duduk dalam
pemerintahan lftbinet. Karya, sekarang ini dan menjetudjui adanja
Dewan Nasional, tetapi sebaliknja Partai Politik Madj-elis S;uro Muslimin Indonesia (Masjumi) mendjadi pihak oposisi terhadap Kabinet
I-ftrya jq"g didalamnja Katinet tersebut duduk Saudara-saudaranja
terhormat dari Nahdlatul ulama (N.u.), malah sebagai Ketria
iqrs
IJmumnja mendjadi Wakil Perdana Menteri II. Djika saja perhatikan
dalam kejakinan Nahdlatul Ulama (N.U.) dan Madje,lis sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) begitu pula dengan Partai-partai
Islam
lainnj a sama sumbernj a, tenr'tama sj ahad at / f.atrhahnj a, -Tuhan serta
Rasulnja 4r{t sebagainja, tetapi pandangan hidupnja dalam segi
Negara berlainan.
saja berpendapat apa jang dipandang baik oleh Nahdlatul ulap? (N.u.) dalam bidang pemerintahan Repu lik Indonesia sekarang
ini, belum tentu akan dikatakan baik oleli Madjelis Sjuro Muslimii
Indonesia (Uasjumi), sedang saja berpendapat segala jang dikerdjakan oleh Menteri+nenteri dari Nahdlatul -utama (N,u.)- membawa
persetudjgan dari Partainja sekurang-kurangnja mengerdjakan perbuatan dalam kedudukannja sebagai putera Indonesia jang beragama
Islam.
dipegangnja segata pe_
-Pjadi. mgngkjn_ sebagai \gjakinan jang
kerdjaannja
itu didasarkan sifat ,,karena -euah.t D3it<a pindapat
saja m-engandung kglenaran, kelihatan kenjataannja dalam- segi karena Allah-pun sgdgh berlainan, maka saja katakan keadaan jang 1ogis
pula dalam soal hiclup itu akan membawa tjara dan tjoraknjh rnasingmasing dalam melaksanakan kepertjajaan maupun kejakinannji,
serta saja jakin kesemuanja itu membawa kebenaran.
Djusteru karena itu memandang dalam segi hidup dan prikehidupan,_dalam !9si kepertjajaan maupun kejakinan, djika hanjl tindjauan chusus, tidak menoleh kepada kenjataan jang ada tentu*hanja
mengandung kebgnarannja itu dalam paham dan pengentiannja sadj-a,
sehingga tidak ada tempat lagi bagi paham jang lain.
saudara Ketua jang terhormat, saja sekarang menondjolkan pantja sila dalam pengertian, pegangan atau adjaran. saja bkan memuqn_t4r iang mengatakan Pantja sila mengandung kebohongan, kemiskinan, kekatjauan dan sebagainja. Pantja Sila membawa pula pepengertian untuk hidup dan prikehidupan serta mendjadi re5atcinan
p-ula, bqhwa Pantja silapun jakin sebagai adjaran dan pengertiannja itu membarya tudjuan jang luhur dan sutj-i. Tiap-tiap fudjian
manusia tentu ditudjukan kepqda kepentingan perbhi,kan dalam f;ara
hidup- serta prikehidup_annja. Pantja sila sebagai Dasar Negara, ientu .setali pendukung Pantja gilq mendjaga keselamatan negaianja
sgrta bertanggung-djawab terhadap penghuninja. sudah sela;atnja
tiap- manusia jang sehat dalam tjara berpikirnja tidak mungkin ada
lu_diqfl manusia iang ingin miskin, ingin hina, tentu sebaliknja ialah ditudjutan .kep.ada keinginan jang berdasarkan kejakinan jang
ada dalam Pantja sila, ingin mentjiptakan masjarakat jahg adil/makmur, Negara kuat sentosa dan sebagainja, jang memenuhi tudjuan
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jang luhur un'tuk hiidup dan prikehidupan jang membahwa
matan tahir bathin.

kesela-

Segala adjaran, paham atau kejakinan merupakan petundjuk djalan bagi tiap-tiap manusia, dalam Pantja sila menundjukkan lima sila
sebagai djalan jang harus ditempuh:
1. I(e-Tuhanan Jang Maha Esa; dengan membawa pengertian pengakuan terhadap ke-Tuhanan Jang Maha Esa, menundjukkan kepada kita, bahwa Republik Indonesia pertjaja kepada pengaruh
rochani jang dapat mengatasi tenaga penjusun lain-lainnja; bahwa negara mengakui tiap-tiap orang untuk memeluk agamanja
masing-masing setjara bebas. Tiap-tiap orang dapat meme,luk agamanja dan dengan bebas pula untuk bertukar agamanja atau kejakinannja, baik dimuka umum ataupun dilingkungannja sendiri
dengan djalan mengadjarkan, mengamalkan, beribadat, mentaati
perintah dan aturan-aturan agamanja.
Negara mendjamin, bahwa tidak akan dilakukan pemaksaan terhadap kejakinan kebathinan seseorang.
2. Prikemanusiaan; dasar ini adalah dilahirkan dari suatu pandangan hidup, bahwa manusia diseluruh dunia sama-sama machluk Tuhan. Pandangan hidup jang demikian ini menjebabkan
suatu pandangan jang luas, jang tidak terikat oleh batas-batas
negara atau oleh bangsa sendiri.
Sebagai machluk Tuhan maka masing-masing orang itu mempunjai hak tertentu seperti hak hidup dan kemerdekaan, kebahagiaan dan ketenteraman. Berhubung dengan ini, maka pendjadjahan atau paksaan sudah tidak pada tempatnja lagi, sudah harus
dihapuskan dari dunia ini, demikian pula soal perbudakan dan
perhambaan tidak sesuai dengan sila ini.
3. Kebangsaan; dengan adanja pandangan hidup bahwa manusia
itu adalah machluk Tuhan jang mempunjai hak terte'n'tu, maka
disamping dasar prikemanusiaan jang tidak mengehendaki adanja penindasan dimana sadja, timbul pula dasar kebangsaan jang
menimbulkan persatuan jang seerat-eratnja antara se'mua warganegara dengan tidak ada perbedaan antara golongan suku-suku
bangsa. Se1ain daripada itu dasar ini menundjukkan kepada kita,
bahwa Bangsa Indonesia kedalam dan kelutr merupakan suatu
kesatuan; keluar, Bangsa Indonesia tidak berkehendak mendjadjah bangsa-,bangsa lain, tidak mempunjai nafsu-nafsu jang
imperialistis melainkan ingin hidup damai dengan bangsa-bangsa
lain, sedang kedalam, Republik Indonesia itu bukan hanja untuk
kepentingan suatu golongan jang tertentu sadja, misalnja golongan atasan atau satu partai, melainkan untuk segala golongan,

4.

semua warga-negara.
Kerakjatan; dasar ini menundjukkan kepada

kita bahwa Negara
Indonesia itu berdasarkan atas demokrasi. Demokrasi itu bermaksud agar semua kekuasaan memerintah dan mengatur dalam
suatu masjarakat dipegang oleh seluruh anggota masjarakat.
Demokrasi jang dikehendaki oleh bangsa kita, ialah demokrasi
dengan permusjawaratan perwakilan, djelas hal ini tertjantum
dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun L945, atau dengan
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kata-kata lain, suatu demokrasi jang dip,impin oleh keb,idjaksanall perundingan daripada wakil.wakil jang dipilih oleh seiuruh
rakjat.
5. Keadilan sosial; keadilan sosial ini bermaksud mentjiptakan kesedjahteraan_umurn bagi segala warga-negara dengah tidak ada
ketjualinja. Be,r-hub,ung dengan itu, rnaka penguasi harus terusmenerus menjeleng€arakan usaha untuk -mefunggikan kemak
muran _rakjgl .dpTt- kewadjiban senantiasa mendjidl bagi setiap
orang deradjat hidup jang sesuai dengan martabat mariusia urituk dirinja .serta keluarganja. Disamping ini, bahwa tiap-tiap
orang diberi kesempatan menurut sifat, bakat dan ketjatapair
masing-masing untuk turut serta dalam perkembangan sum'ber
kemakmuran . negara, dengan mengingat- pembatasa-n-pembatasan jang ditentukan untuk kepentingan-umum.
saudara Ketua jaqg terhormat, menurut pendapat saja, bahwa
{g4*r jang_k_esemuanja
.sila jang tersebut tadi adalah merupa-kan s-uatu iretundjuk
berpidjak untuk kep6ntingan hidui dan [ri$ielry
maupun
bathin, maka pendapai jang mbngata[<an
\ehi{upg1 lqtrit
Pantja lila tidak mengandung dasar jang-kuat,-alasin tlersebul hanja
isapan djempol semata-mata.
saudara Ketua jang terhormat, setelah saja menjampaikan pandangan tersglut !ia!a,s, maka saja sekarang akin menundjukkan bahwa adjaran- Pantja_ sila_ itu sungguh-sungguh adjaran jang kuat. satu
jang sudah_diutjapkan oteh saudara-s-audari diri golongan
lrgnjataan
Islam bahwa Partai Komunis Indonesia (p.K.I.) tidak menga-kui a--danja Tuhan, tetapi dengan sama-sama mengetahui dan mend'engarkan,
pantja sila, sehingga"partai
d_engan. sqatg. kekuatal J_qng ada
,pada
Komunis Indonesia (P.K.I.) mengaEui adanja-ke-Tuhanan iing Maha
Esa, dengan pengakuannja itu tirdak bersjarat.
saja lepas daripada soar siasat atau taktik mereka, tetapi
- Bagi
fja{a sekali menundjukkan toleransi,nja, sehingga mereka rela mengorbankan lgjakinannja berdasarkan k6pentingan nepublik proklamasi
l?-Agustus tahun Lg4d; s_e,bagai Negara pirsaka tjiptaan palTggut
triotikpatriotik jang adil dan, djudjur.
saudara Keluq iang terh,o_rmat, saja tertarik dengan pendapat
Saudara Anwar Sutan Amiruddin jang ierhormat dari ltat si pariai
Politik Tharikat Islam .(PP.T.I.) jqqg menjampaikan terima kasihnja
kepada Saudara jang terhormat-MolhamdO Soetarna Soetisna Seirdiai? Irti Tt"tsi Gerakan Pilihan sund"a (Gerpis), jang pendapatnja
penje-tudjui Negga R,epulli-k Indonesia dengin' disai islam.^ Djustgru dengan keadaan demikian saja dengan s6wadjarnja selaku pendukung Pantja sjta qeryampaikah salam dan hoi.ma[ puta kefada
saudara-saudara-iqng tgrho_rmqt dari golongan protestari, Kathoiiek,
Partai sosialis Indonesia (p.s.I.), partai Aigkatan Communis Indope-si_a (Acoma), Partai Komunis Indonesia (p.K.I.) dan sebagainja jang
telah benar-benar
menjetudjui fregdra- Re--dan perguh kejakinannja
publik Indonesia dengan
dasar pantja Sil"a.
saudara Ketua jrng terhormat, untuk penutup kata, saja dari
Fraksi Ikatan Pendukung Kemer,dekaan Indonesia U.p.x.i.l
-.;at inkan bahwa:
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a. Pantja Sila mengandung

b.

kebenaran.

Pantja Sila tirdak merubah iman dan tetap umatnja taqwa kepada Tuhannja sesuai dengan kejakinan masing-masing agamanja.
c. Pantja Sila mengandung perdamaian jang luas.
d. Pantja Sila sebagai petundjuk djalan untuk hidup dan prikehidupan manusia.
e. Pantja Sila mengandung pegangan untuk lahir dan bathin.
Djusteru karena itu Fraksi Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (I.P.K.I.) tetap me,mpertahankan agar supaja Pantja Sila didjadikan Dasar Negara Republik Indonesia jang bersumber kepada
Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun L945.
Sekian terima kasih.
Ketua: Saja persilakan Saudara Atmodarminto jang terhormat.
Atmodarminto: Saudara Ketua jang te,rhormat, pada Pemandangan Umum Babak ke-I saja telah mengutarakan pendapat Fraksi saja
Gerakan Rakjat Indonesia (Gerinda) mengenai 3 Dasar Negara jang
diadjukan oleh Komisi-I sebagai hasil Sidang Panitia Persiapan
Konstitusi jang baru lalu jaitu Dasar Sosial Ekonomi, Dasar Islam
dan Dasar Pantja Sila.
Dan pada Pemandangan umum Babak Ke-II ini pendapat Fraksi
qaja masih_sama dengan jang saja uraikan pada Pemandangan Umum
Babak Ke-f, ialah:
a. Fraksi saja keberatan bila Sosial Ekonomi dipakai sebagai Dasar
Negara, sebab seandainja Dasar Pantja sila diterima sebagai
Dasar Negara, Dasar sosial-Ekonomi itu telah tertampung didalamnja, jaitu pada sila Keadilan Sosial.
b. Fraksi saja tidak dapat menjetudjui pendapat nomor Z, Islam
didjadikan Dasar Negara, karena Fraksi saja tidak jakin bahwa
dengan Islam sebagai Dasar Negara akan membawa kebahagiaan
kepada Negara dan Bangsa Indonesia.
Saja mengakui bahwa alasan-alasan jang diadjukan oleh para
Anggota jang terhormat jang mendukung dasar Islam sangat
mendalam. Akan tetapi sajang bahwa alasan-alasan itu belum
dapat mengubah kejakinan saja.
c. Fraksi saja masih tetap menjetudjui dasar Pantja Sila.
Apalagi setelah saja mendengarkan uraian-uraian dari Saudarasau,dara para Anggota jang terhormat jang menjetudjui dasar
Pantja Sila dalam Pe,mandangan Umum babak ke-I, saja rnendjadi tambah jakin bahwa benar-benar hanja dasar Pantja Sila
sadjalah jang dapat menjelamatkan dan membawa kebahagian
bagi negara dan Bangsa Indonesia dihari-hari jang akan datang
dan seterusnja.
Saudara Ketua jang terhormat, pada Pemandangan Umum babak
ke-I diantara 5 sila dari Pantja Sila, ternjata sila ke-Tuhanan ilang
Maha Esa mendapat perhatian lebih besar. Ini adalah wadjar. Sebab
sebelumnja Konstituante membitjarakan Dasar Negara, diluar gedung
ini telah timbul pengertian matjam-matjam mengenai sila ke-Tuhanan Jang Maha Esa. Ada jang memberatkan dan ada pula jang mengentengkan dari 4 sila jang lain.
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Bagi Fraksi saja Gerakan Rakjat Indonesia (Gerinda), 5 sila dari
Pantja Sila adalah sama berat dan sama ringan. Artinja semua sila
masing-masing mempunjai fungsi kemasjarakatan jang tertentu dan
harus dilaksanakan bersamaan.
Adapun fungsi sila ke-Tuhanan Jang Maha Esa ialah untuk
memberi djaminan keamanan dan kesentosaan bagi'sernua golongan
agama didalam mengembangkan agamanja masing-masing dan dengan de,mikian akan terdjamin kedamaian didalam masjarakat.
Fungsi sila ke-Tuhanan Jang Maha Esa telah didjelaskan dalam
pasal 43 dari Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 jang bunjinja sebagai berikut :
,,L. Negara berdasarkan atas ke"Tuhanan Jang Maha Esa.
2. Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduiluk untuk
memeluk agamanja masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanja dan kepertiajaan itu.
3. Penguasa memberi perlindungan jang sama kepada segala
perkumpulan dan persekutuan agama jang diakui.
Pemberian sokongan berupa apapun oleh penguasa kepada
pendjabat-pendjabat agama rlan persekutuan-persekutuan
atau perkumpulan-penlaumpulan agama dilakukan atas dasar
sama hak.

4. Pe,nguasa

mengawasi supaja segala persekutuan dan perkum-

pulan agama patuh-taat kepada undang-un'dang, termasuk
aturan-aturan hukum jang tak tertulis".
Saudara Ketua jang terhormat, sebagai pendjelasan fungsi sila
ke-Tuhanan Jang Maha Esa bunji pasal 43 dari Undang-undang Dasar Se'mentara 1950 itu, se,luruhnja dapat kami terima.
Akan tetapi bila fungsi sila ke-Tuhanan Jang Maha Esa ditafsirkan lain, akibatnja Pantja Sila seluruhnja akan mendjadi lain atau
akan rnendjadi Pantja Sila s,alah kedaden jang penuh isi unsur-unsur
jang bertentangan.
Saudara Ketua jang te,rhormat, karena pada Pemandangan
Urnum babak ke-I telah diuraikan alasan-alasan dan pembelaan-pembelaan jang sangat luas dan mendalam dari segala pihak, terutama
dari pihak jang mendukung dasar Pantja Sila dan dari pihak jang
me'njetudjui dasar Islam. maka saja didalam Pemandangan Umum
babak ke-II ini tidak akan berbitjara banjak.
Disini saja akan mendjelaskan sekali lagi bahwa Fraksi saja
tetap menjetudjui dasar Pantja Sila dengan tafsiran seperti berikut:
1. Sila ke-Tuhanan Jang Maha Esa berarti mengakui dan menghormati kepada semua agama jang ada.
2. Sila Prikemanusiaan, berarti saling menghormati kepada sesama manusia.
3. Kebangsaan,

berarti kesatuan penduduk jang kompak ber-

tanggung.djawab kepada kesentosaan

dan

ke;sedjahteraan

negara.

Kerakjatan, berarti sama hak, sama kewadjiban, sama merdeka dan sama bebas.
5. Keadilan Sosial, berarti meratakan djaminan penghidupan
bagi setiap warga-negara.

4.

saudara Ketua.jryg terhormat, mengenai pendapat-pendapat
jangtidak rnen;ietudjui kepada uraian saja dalam peinanaa^ngan Umirm
babak ke-I, ada b_eberapa pendapat jarig akan sajd beri k"eterangan.
Pada Pemandangan l]qrum babak ke-I saja mendjelaskan bita:
dldjadikan .. Dasar lyqg*?, pasti akan -menimbiilkan perpe-i
IIB*
tjahan diantara kita sama kita dan mungkin menghebat hingga petiah perang saudara. utj.?qal saja itu oleh salah-seorang a*nggota"
jang
^terhormat dianggap tidak paiut dikeluarkan didalam fedun!"ini.
saudara
Ketua jmg terhormat, anggapan dari Anggotl jan{ ter-.
hormat itu denggr i.g{s_ saja torai.. s66ab saja ilid;a"pif'our"*.
membitjarakan, D.asai Ngg#r jang maha pehting 'ini, Jrj" nrrur,
tidak takut melahirkan isi hati saja, asal sad]a tidik keiuar"dari batas-batas kesopanan.

dasar. Pqltj_a sila pada umumnja ada satu dua Anggota;
.jqg.Mutgenai
terhormat dari^piha\ jang, tidak menji:tudjuinja,

diteran![an,

-

bahwa dasar Pantja sila adalah dasar jang mengdt;aukan, dasar"jang
kosong, d?g?r jang menimbulkan kere,takan dan ieb-againji. enggopsrlr
jang demikian itu sudah terang tidak benar.
Kalau_ negara kita menemui kesukaran dan kesulitan, samasekali
bukan akibat dari dipakainja dasar Pantja Sila, melainkan karenai,
banja.k orang jang tidak setia dan berbuat menjimpang dari dasar itu.
4p*ah kemunduran negara-negara Islam ei atita, di Arabia i
dan di Asia lainnja, tringga rsemua neg:ra-negara Isla,m pernah meng4ami mendjadi djadjahan dan setengah djadjahan dan-setelah habi"s
Perang Dunia ke-II, hanja bgberapa- negaia lshm jang muntjul sebagai n_egara-negala jrqg terbelakang, apakah kemunduran negaranegara Islam itu disebabkan karena memakai dasar Islam?
saudara-saurdara Anggota jang terirormat, jang menjetudjui da-"
sar Islam, tentu.akan mendjawab ,,tidak". Djadi kemunddran negaranegara !s1am disebabkan karena orang-orangnja jang salah. Atau
sama s_adja dengan timbulnja kesukaran dinegara t<ita Republik Indonesia, bukan dasarnja jang menjebabkan akan tetapi orang,orangnja.

-

saudara Ketua jang terhormai, akan tetapi dasar pantja-sila,
sungguh mengandung sifat-sifat prinsipiil jang-berbeda dengan dasar Islam. Perbedaan jang prinsipiil itu ialah, karena dasar-pantja
sila memberi hak dan wewenang jang sama kepada setiap wsrgs-L
negara, sedang dasar Islam tidak.
karena mungkin jang berbedar
. Maka ]1qg sangat-saja kuatirkan,
ja_ng tidak tunggal tka, itilah jang
atau j.an_g Bh_inneka,. akan
_tetan_i
mendjadi tudjuan utama dari saudara.saudara Anggota jang teihorl
mat jang mendukung dqsar Islam. Dan dari sebab adanji kekuatiran

itu,FraksisajamenolakIslamdidjadikanDasarNegara.

saudara Ketua jang- terhormat, diantara para Anggota jang terhormat
qiha,\ pl,.ldukgng dasar rslam, aaa ;ang -menerafrgkan,
-dari
bahwa dasar Pantja Sila adalah dasar jang sekule-r alau dasar lienegaraan J]ng didas-arkan ke_pada keduniawian belaka. Akan tetapi bila
negara Pantja sila jang dianggap negara sekuler itu, diartilian se-,
!_ugrl rle_gara atheis, saja tidak membenarkan. sebab didalam laporan
Komisi I ada tertjantum suatu alasan untuk mendukung dasar pantja Sila, dibawah huruf e jang bunjinja demikianr "
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Didalam Pantja Sila tjukup memberi dasar hidup bagi Bangsa
Indonesia jang lebih tjenderung kepada zat Ilahi jang banjak
membuka kemungkinan hidup berreligie daripada kepada akal
pikiran.
Alasan ini sungguh tepat dan saja sokong.
Dan apabila dasar kenegaraan jang sekuler itu dianggap tidak
baik itupun tidak benar. Sebab kenjataannja negara-negara sekuler
itulah jang sangat lebih tjepat kemadjuannja daripada negara-negara
jang berdasarkan keagamaan. Malahan pada sekarang ini negara-negara sekulerlah jang mendjadi guru pengetahuan, terutama pengetahuan tehnik dan ilmu pisika.
Saja tahu bahwa diantara Anggota-anggota jang terhormat dari
partai-partai Islam, ada jang dahulu ikut mendjadi Anggota Badan
Penjelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan dan rnendjadi Anggota
Komite Nasional Indonesia Pusat, jang merentjanakan dan mensahkan Undang-undang Dasat Sementara tahun 1945. Apakah jang
demikian itu tidak berarti bahwa Saudara-saudara Anggota jang terhormat itu dahulu ikut membenarkan dan menjetudjui Pantja Sila
dictjadikan Dasar Negara?
Saja pertjaja bahwa persetudjuan itu pasti tidak diberikan tanpa rasa tanggung-djawbb terhadap Tuhan. Bahwa persetudjuan itu
pasti tidak diberikan tanpa perhitungan untuk berkembangnja agama Islam. Bahwa persetudjuan itu pasti tidak diberikan tanpa kejakinan, bahwa dasar Pantja Sila sungguh dapat dipertanggung-djarvabkan terhadap tjita-tjita revolusi nasional kita.
Saja tahu bahwa diantara para Anggota jang terhormat ada jang
ikut merentjanakan dan mensahkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia ,Serikat 1949 jang dibuat dinegeri Belanda te'mpo hari
dan jang didasarkan kepada Pantja Sila.
Saja tanu djuga bahwa diantara para Anggota jang tefhormat
ada pula jang mendjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakjat dan
Senat Republik Indonesia Serikat dan jang mendjadi Anggota Badan Pekerdja Negara Bagian Republik Indonesia jang merentjanakan dan mensahkan Undang-undang Dasar Sementara atau Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 jang didasarkan kepada Pantja Siia.
Djadi jang njata seaikitnja Saudara-saudara Anggota jang terhormat telah tiga kali rela dan suka bertanggung.Cjawab terhadap
terpaiiainja Pantja Sila sebagai Dasar Negara kita. Dan karena itu
pula saja menjetudjui dasar Pantja Sila.
Mudah-mudahan Saudara-s,audara Anggota jang terhormat suka
menerima dasar Pantja Sila sekali lagi, atau jang ke-4 kalinja ini.
Saudara l(etua jang terhormat, menjambut uraian-uraian Anggota jang terhormat Saudara Dr Parijono jang mengambil perumpamaan dongeng gadjah dari Anggota jang terhormat Saudara Moh.
Natsir untuk menuduh bahwa saja clalam pidato saja dalam Pemandangan Umum babak ke-I menganggap golongan Islam mutihan
sebagai bau tengik.
Ini adalah utjapan Saudara Dr Parijono sendiri. Bukan utjapan
saja. Dan kalau Saudara Dr Parijono menganggap golongan Islam
mutihan sebagai bau kentjing gadjah iang tengik, lalu meluaskan
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anggapannja kepada golongan saja Islam abangan jang dikatakan
super tengik, saja hanja dapat membilang ,,opa tumon". Akan tetapi
itu sudah djamak lumrah. Seorang jang tidak baik kalau melihat
orang lain akan tampak tidak baik djuga.
Keterangan Saudara Dr Parijono itu jang dimaksud ialah untuk
nenentang kisah saja Djaka Slewah jang saja ambil dari kitab Ambija jang ditulis dalam bahasa Djawa dengan huruf Arab jang dinamakan tulisan pegon.
Kisah Djaka Slewah itu jang dimaksud ialah untuk memberi
peringatan supaja orang tidak gampang pertjaja kepada orang lain
jang didasarkan kepada kata-kata atau djandji-djandji jang mulukmuluk sadja. Akan tetapi hendaknja dinilai kepada perbuatannja.
Tentang kisah Nabi Musa jang djuga saja ambil dari kitab Ambija tersebut jang dimaksud ialah untuk memberi peringatan supaja
orang djangan gampang-gampang menghukumi bathin orang lain.
Maka sangat tepat dengan peribahasa Djawa: iduo durung asat,
nginango durung abang.
Saudara Dr Parijono telah mengatakan bahwa jang saja maksud
dengan Nabi Musa itu sebetulnja bukan Nabi Musa akan tetapi Muso

lladiun.
Sebab, belum Islam didjadikan Dasar Negara, Saudara Dr Parijono sudah mulai menghukumi bathin orang lain, jaitu bathin saja,
jang dihukumi sebagai seorang Komunis
Saudara Ketua jang terhormat, meman$ itulah jang saja kuartikan, bilamana Islam didjadikan Dasar Negara, penghukum bathin
atau perluasan dakwaan kepada orang jang tidak disukai mungkin
akan mendjadi-djadi, mungkin setiap orang jang tidak suka menuruti kemauannja akan ditjap sebagai komunis dan ditempatkan diluar hukum.
Kekuatiran saja itu ada alasannja, sebab pada waktu ramai-ramainja kampanje pemilihan umum untuk memilih Anggota-anggota
Dewan Perwakilan Rakjat dan Konstituante ini, seorang kijai dari
partai Islam jang mendjadi kati,b patla salat hari Djum'at dimasdjid
besar Jogjakarta menerangkan bahwa orang-orang jang tidak suka
metjoblos gambar-gambar dari partai-partai Islam, mereka itu adalah orang kafir.
Akan tetapi mungkin djuga, bahwa ke'terangan Saudara Dr Parijono jang mengatakan Nabi Musa dalam pidato saja sebetulnja bukan
Nab'i Musa, akan tetapi Muso Madiun, itu disebabkan karena beliau
memang belum pernah membatja kitab Ambija jang saja maksud
diatas, jang kira-kira dibuat pada djaman keradjaan Demak dan sedikit banjak menggambarkan sedjarah djalannja pertumbuhan agama
Islam didalam masjarakat Djawa pada umumnja.
Maka karena rada heran, bahrva Saudara jang terhormat Dr Parijono jang mengetahui sedjarah pertumbuhan agama Islam dilainlain benua dan mengetahui djuga pendapat-pendapat para sardjana
di Eropah, akan te'tapi tidak mengetahui sedjarah djalannja perkembangan agama Islam di Djawa
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Apaka-h ja.n$ demikian itu tidak boleh disamakan dengan tjeriiera
-Junani
purba, jang mengisahkan seorang nenek jang memleri i.goruo

kepada seorang sardjana ilmu alam de-ngan t<aia-kita demikian:
,,Q kamu dapat.mengetahui semua dlatan bintang-bintang dilangit. akan tetapi kamu tak tahu djalan-cljalan "oit amp,ingmu
sendiri."
Dan-sesungg-uhnja didaiam kita mentjari dan akan menetapkan Dasar Negala_jalg maha penting ini, jang paling perlu dan lang terutama sekali ialah mempeladjari dah mengetarnii isi djiwa sefuruh
rakjat Indonesia.
Saudara Ketua jang tertiormat. kalau Sau-dara Dr Parijono menerangkan bahwa golongan saja Islam abangan, buta terhadap pengetahuan Islam,- apakah golongan Saudara Dr p'arjono sendiri tidak
lemg.ng 1gm€ng dan tjato-tjato terhadap pengetahrian tentang dasai

Pantja Sila?

Sebab Saudara Dr Parijono rnengatakan bahwa Pant;'a Sila tidak
mentjerminkan isi hati lakjat Indonesia. Akan tetapi p"entjerminan
"ta*!rak
itu bohong atau goroh. Ini berarti bahwa bajanganri5a
mle-ban"
tat-mletot, terutama oleh Saridara Dr trari.iono.
sebenirnja ini
masih mendiadi pertanjaan. Apanjakah jang mletat-mletot itu?" Tjerminnja ataukah jang bertjermin?
saudara x"t-y? Jang terhormat, filsafat orang bertjermin, jang
tertua terrruat didalam
kitab Hardjunawiwaha, j"utrg mentjeritit<an
perantaraan
deng,?n
budinja akan rnelihit wadjah :;ang s,rlg.orgng_tji.-Budinja disanepakan tjermin berupa air didalam peiiuk"dan r,,-a.
djah jang sutji disanepakan bulan -purnamasidi. Maka bilamana
tjerminnja atau ,airnja Jan-g_didalam periuk itu djernih dan anteng.
bajangan bulan jals ada didalamnja akan tampak terang benderang
atau tjeta wela-wela.
. Akan.tetapi sebaliknja,apabila air jang didalam periuk keruh
dan.bergoj?trg, bajangan bulan didaiamnja a-kan kelihat'an kotor dan
mlejat-mlejot. ljugj artinja, untuk rnelihat barang jang sutji misalnja
melihat dasar Pantja.sila, s-up.ajq plnglihatannja tloat llero, sjaratnl'a
jang terutama ialah hendaknja uudinSa diberjihkan lebih dafiutu.

Ketua: saudara Atmodarminto, saja minta ,supaja pembitjara-

an Saudara diperpendek.

(

L

(Rapat: Terus !)

c

Kurang sedikit Saudara Ketua.

s

saudara Ketua rupa-rupanja sudah akan ganti haluan!
Sau,dara Ketua iang terhormat, kalau Sauclara Dr pariiono menerangkan, bahwa Dasar Pantja sila tidak akan tahan udii, akan
tetapi d.asar Islam ternjata tahan udji hingga 14 abad dan* sampai
sekarang, itu pTti ada udangnja dibalik batu. sebab, jang benarbenar tahan udji itu aclalah aqaman'ia Islam, eur'an aari riloitsnja
A\r_n te-tapi negara-negara jang memakai Dasar Isiam, sudah terang
tidak tahan udji.

s

\

Ii

I

b
Ir
b

b,

SI
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seperti keterangan saja diatas, mulai abad ke_16 semua negara_
negara Islam mengalami kemunduian, hingga mendjroi
djahan dan setengah djadjahan dan sehanis"Feiang Dunia".Irra djamun_
tjul sebagai negara-negara terbelakang.
saudara Ketua.
terhormat_ iaja diberi tahu
teman saja_bahwa pidato saja pada-pemindrngrn umumoreh teman_
Babak ke-I
djuga mel9"pr! sambutan liangat aari engiot?
lurt
orrili
:a"g
s"u_
dara Hadisiswojo.
Akan tetapi sajang saja ti,o1t mendengar
sendiri dan sampai
hari Kamis maram
biru raiu. saja -n8ru* menerima risarah
pidato, dari saudara Hadisiswojo untuk dipeuojari.
Karena itu saja terpaksa p.ad,a. kesempatan ini berum
dapat
memberikan. tajanan. Akin tetapi o3angan
terah
mendapat risalah tersebut du1 menoipit--tresempat'an
nuinit;rru,
insja Allah.saj_a aka.n.merajani bersendi'iuruu ou"?."-sruo#u
urclisiswojo digedung ini.
Sekian, terima kasih.

k;ii

j*g

nrg

f;;it, i;p;'.rJ"

Ketara: Sekarang saja persilakan Saudara
jang terhormat.
tuh.

iil

,r{t,

Dasuki Siradj

K.E{. Dasuki siradi, Assaramu'alaikum warahmatuilahi
wabaka-

'saudara Ketua jang terhormat, sidang preno
jang
-s-rudara
mulia, pertama-tama slja sampaikan teriira kasihKonstituante
t.p"o"
Ketua atas pembe_rian kesempitan kepada saja daram ^pemandangan
umum Babak kedua ini, uniuk ikut ^seila-il*n;u*n"rur.rr-;ikiran

dalam membahas tentang_Dasar NegTl oialas mana
sia kita ini akan harus citetakt<rnll;.rgu-*:upun Republik Indone_
menjampaikan pelghargsgn jang sebesa"r-buririr;" tidak lupa untuk
kep,ada p** Anggota Panitia persiapan-xonititrisi, anggot*inggota
__jing,
Komisi serta
para Petapor panitia persiapan ' tconiTitusi
i.irii*i.r.erdja
berat dan telah
rapo_t-arrni" orn jang terah disahkan
t?ryt^*qnjadjifan
paniti"a rer{apair
dalam sidang prenb
o'uu'nuiril':ing ruru.
Dalam sidang p]e1o pada peinanaangr" utnum
pertama
saudara Ketua,. banjak plndangan-pandailgan-5ang Babak
terah diadjukan
*:'r"ig
oleh para pembitjard, ariggota-alggirt,
;1,E1;rii;r'dt-orn
_.wakili semua Fraksi ;ang iaa oidiram'xoirlitoante
-rrlu*.ntasinja.
ini,
masing_ma-alasan-a]iJu"
sing telah mengadjuk-an
utuu
oleh karena itu, maka didalam kesempat"an
ini saudara Ketua,
saja tidak hendak. mgnga-djukan alasan ,lu'u -.rgumentasi
baru me-

I

K;;tid;

rainkan pikiran saja hendak saja
r..iiii, ffi;;rs;;-kete_
rangan dan argumentasi-argumeirtaiiGrimii
jang teirt'oiuo;ukan oleh pem_
bitjarapembitjara jang telah raru, uirtuft *.i'tr*i'tiiil:iitL'pen;elesaian jang menguntungkan nepuUtit kita. --saudara Ketua jang terhorniat, sidang preno jang
mulia, terrebih dahulu disini saSa kemukakan'Arn-g?t r^"..*p.ringatkan
kita
bersama, bahwa didaram kita berkr"..,ftf;;; n.irii"ng'ini*ji.rr.sudkan oleh kita bersama untuk musjffirrt,'..nsemukakan
segara
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pikiran dari masing-masing pihak agar dapat diketemukan titik-titik
jang sama guna dipadukan dan dapat mendjadi pegangan kita bersama dan bukan untuk ,,Mudjadalahl', berselisih atau bertengkar;
bukan, Saudara Ketua. Maka itu saja harapkan agar kita dapat mendjauhkan diri dari segala sesuatu jang dapat menimbulkan akibat
terdjadinja ketegangan diantara kita sama kita. Untuk itu, kita ha'
rus berbitjara dengan kesabaran.
Saudara Ketua jang terhormat, Sidang Pleno iang mulia, dalam

Sidang Pleno pada Pemandangan Umum Babak Pertama, kenjataan
jang kita hadapi dalam membahas Dasar Negara, sebagian banjak
dari para pembitjara itu hanja terdapat ada dua keinginan; jakni: Negara jang berdasar Islam dan Negara jang ,berdasar Pantja Sila. Para
pembitjara, Anggota-anggota jang terhormat iang menginginkan agar
Negara Republik Indonesia berdasarkan atas fslam, semuanja itu
mengambil alasan-alasan dan argumentasinja dari ajat-ajat Qur'an
dan Hadits.
Hal ini Saudara Ketua, saja tidak hendak membantah kebenarannja. Tetapi para pembitjara jang terhormat tidak menundjukkan tjontoh-tjontoh jang tepat jang berlaku dalam keadaan sekarang, melainkan tjontoh-tjontoh jang berlaku dalam djaman 13 abad iang telah
lalu. Tjontoh-tjontoh jang demikian bagaimana baiknja pun apabila
dibandingkan dengan praktek Islam jang didjalankan oleh para penganut-penganutnja sekarang ini djauh sekali perbedaannja. Tjontohtjontoh jang dikemukakan dan jang dahulu terdjadi dilakukan oleh
para Nabi ,,'Alaihimussalatu wasallam" dan termasuk djuga Nabi besar Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam berserta para sahabatnja
jang empat itu, ternjata tidak didjalankan oleh para penganutnja pada
saat sekarang ini. Dengan demikian maka semua keterangan, alasan'
alasan serta tjontoh-tjontoh jang oleh para Anggota jang terhormat
dikemukakan sebagai bukti, tentu tidak akan dapat dirasakan oleh
rakjat jang hidup dewasa ini.
Karena djaminan jang memuaskan dan iang telah dapat dirasa'
kan oleh mereka jang hidup pada masa 13 abad jang lalu dan jang
kini tak ada bekasnja, ternjata tidak dapat dirasakan oleh kita jang
hidup dimasa sekarang. Dan apa jang diketahui oleh rakjat pada masa
sekarang ini didalam praktek Islam sehari-hari jang dilakukan oleh
kebanjakan para pemimpin Islam, adalah sangat berlawanan dan tidak tjotjok dengan petundjuk Qur'an jang telah dikemukakan oleh
para pembitjara tadi dan jang oleh beliau-beliau itu didjadikan bukti
atas kebenaran dan kebaikan Islam dan oleh karenanja diinginkan
Negara Republik Indonesia itu didasarkan atas Islam. Saja ambilkan
tjontoh Saudara Ketua, didalam pidato Anggota iang terhormat Sau'
dara Moh. Natsir jang olehnja didjadikan alasan bahwa Islam memberikan djaminan kepada agama lain tentu tidak akan dirusak tem'
pat-tempat ibadatnja, bahkan Islam mewadjibkan kepada pemeluknja
untuk membela tegaknja geredja-geredja, masdjid-masdjid dan tempat-tempat ibadat jang lain beserta djuga peribadatannja,_ beliau mengambil ajat Al Qut'an surat Al Chadjdji ajat: 40 sadja demikian:
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. , , ,/

t:/

;ti' #' c' t'_);
wTi" 4v;;3W;
,,Dan andaikata Allah tidak menolak perbuatan setengah manusia dengan manusia jang lain, pasti hantjurlah tempat-tempat
munadjat, geredja-geredja, salat-salat dan masdjid-masdjid dimana selalu disebut asma A1lah".
Ajat ini oleh Saudara Moh. Natsir jang terhormat diambilnja
hanja jang tengah-tengah, tidak awalnja dan tidak djuga achirnja.
Djuga Saudara jang terhormat Moh. Natsir telah mengambil ajat jang
sebelum ajat tersebut diatas, jakni, zurat Al Chadjdji ajat: 39, jang
artinja demikian:

';$f,ti,F
.(= re=

'^31,

"Jb,

W' e'\ J)tq';

*\-

"i,

t')
,,Diperkenankan (diidjinkan) untuk berperang bagi mereka jang

diperangi (diserang lebih dahulu) karena mereka itu telah dianiaja dan sesungguhnja Allah dalam menolong mereka itu pas-

ti

kuasa".
Ajat ini oleh Saudara jang terhormat itu diadjukan sebagai bukti
bahwa Islam mengidjinkan kita mengangkat sendjata apabila kita didahului diserang. Dan dengan demikian maka Islam tegas-tegas anti
pendjadjahan, kata beliau; dan diambil sebagai tjontohnja jaitu pendjadjahan Belanda atas Indonesia, dimana berlaku tindakan sewenang-wenang oleh Belanda, djuga pengusiran-pengusiran terhadap
para pemimpin-pemimpin rakjat Indonesia.
Tadi telah saja katakan Saudara Ketua, bahwa keterangan dan
tjontoh-tjontoh jang dikemukakan oleh para pembitjara tadi tidak
dikupas didalam praktek sekarang, maka sebenarnja Saudara Ketua,
apabila ajat diatas tadi diambil seutuhnja dan diurutkan, jakni: ajat
39 lalu ajat 40 maka akan bcrbunji seluruhnja demikian:

.

er J;'h' J"r' *,'i A\,t*(; iiu,; ::
"+*;,;A;r ! I rnhr\ ) a. ;+F, J"*1
tilr
j:-t' ;t j,
J;"),
,"6,
d,r#.
I
*i b,;
)\, (, w F.+*; i,;:;5;a;,
w
"-j,.(, L-rrq'
.';it:,Jut,i!,LH;"
t,)
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,,Diperkenankan.untuk berperang bagi mereka jang diperangi,
karena mereka itu telah dianiaja-. Din sesunggurrnji eitatr dla:
lam menolong mereka itu pasti kuasa,,.
Jakni: rnereka jang telah diusir dari tempatnja (desa atau ta:nah airnja) dengan tidak sewadjarnja (sewenang-wenang), melainkan mereka menjatakan: Tuhanku adalah Allah. Dan andai'kata Allah
tidak menolak perbuatan setengah manusia dengan
ma_nusia jals lai,n, pasti hantjurlah tempat-tempat munadjat, g€redja-geredja, salat-salat dan masdjid-masdjid dimana selalu diie' but asrna Allah, Dan Allah pasti menolong kepada mereka jang
' menolong Ia. Sesungguhnja Ailah pasti kuat dan agung,'.
Dus ajat Al Qur'an ini Saudara Ke,tua, apabila kita suka mengetahui dan mengerti keadaan perlakuan kedjam, sewenang-wenang d-an
penganiajaan jang sampai kini masih berlaku dan meradjalela dita,nah air kita Indonesia ini, selandjutnja dua ajat dikupas se,tjara
konkrit, sungguh memang berguna dan ada kenjataan bagi ketunduk'an para pemuka Is1am terutama para pemimpin Madjelis Sjuro Mus'limin Indonesia (Masjumi) kepada adjaran agamanja.
' Bagaimana tidak Saudara
Ketua, siapa jang tidak mengerti bah.wa di Indonesia ada perlakuan kedjam jang terang melanggar prikemanusiaan, jaitu perbuatan gerombolan Darul Islam (D.I.) dan Tentara Islam Indonesia (T.I.I.) jang bukan sadia menggarong harta benda rakjat, membunuh rakjat dan membakari rumah-rumah rakjat, tetapi djuga membakar masdjid dan djuga menembaki mereka jang
sedang bersembahjang. Dalam hal ini jang njata para pemimpin Madjelis sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) tidak sepatah katapun
menjebutnja. Mengapa Saudara jang terhormat Moh. Natsir sebagai
gembong perneluk agama Islam jang menjatakan kebenaran dan kebaikan serta kewadjiban bagi pemeluknja untuk tunduk kepada adjar.
an Islam, tidak suka membltjarakan trat ini. Partai Komunis Indone'sia (P.K.I.) jang oleh beberapa pembitjara dari golongan Islam dituduh
.,,anti-agama, anti-Tuhan", bahkan ada pula jang menjatakan, apabila
Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) nanti berkuasa tentr-r masrdjid-mas-djid dan agama-agama akan clihantjurkan, pemeluk agama akan di'basmi, katanja.
Saudara Ketua, rakjat mengerti bahwa sampai pada detik ini
Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) ti,dak berkuasa; tetapi kenjataan te,dah menundju,kkan bahwa banjak masdjid-masdjid jang teiah mendjadi korban pembakaran, orang bersembahjang djuga sudah banjak
jang dibunuh tetapi bukan dibunuh dan dibakar oleh orang-orang
Anggota-anggota Partai Komunis Inilonesia (P.K.I.) melainkan oleh
gerombolan Darul Islam (D.I.) dan Tentara Islam Indonesia (T.I.I.).
Menurut adjaran Islam jang termaktub didalam dua ajat jang
djuga telah dikemukakan oleh Saudara jang terhormat Moh. Natsir ta:di, sewadjibnjalah Darul Is1ann (D.I.), Tentara Islam Indonesia (T.I.I.)
;itu dibasmi dan Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) pun telah menjerukan kepada seluruh anggota dan pentjintanja, supaja ikut serta aktif
'membantu alat-alat negara dalam mendjalankan tugasnja untuk menggempur gerombolan p-engatjau tadi. Tetapi Madjelis S;uro Muslimi-n
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Indonesia (Masjumi) jang katanja tunduk akan adjaran Islam, kepada
para anggotanja tidak menjerukan demikian, melainkan mengusulkan kepada pemerintah akan pengampunan umum terhadap Darul
Islam (D.I.), Tentara Islam Indonesia (T.I.I.). Jang terhormat Saudara
K.H. Moh. Isa Anshary djuga setudju dengan tindakan pengatjauan
negara oleh gerombolan Darul Islam (D.I.), Tentara Islam Indonesia
rT.tr.I.) karena Negara Republik Indonesia bukan Negara Islam, ka!3nia, sedang jang lain hendak menggembirakan Darll Islam (D.I.),
Tentara Islam Indonesia (T.I.I.) dengan Negara jang berdasarkan
Islam.
saudara Ketua iung terhormat, sidang pleno jang mulia, apakah
jang hendak terdjadi
di Indonesia, Negara jang sangat kita t-jintai
bersama dengan seluruh rakjatnja ini, djika Negara liita nanti dida,
sarkan atas Islam? Memang Saudara Ketua, kita sangat tjuriga, teta-

pi bukan asal tjuriga sadja, melainkan tjuriga j"trE berdasar atas

alasan jang teguh dan kuat dengan bukti jang ada dan jang berlaku
gampa] pada saat ini. Bahkan karena bukti kenjataan itulah jang membawa_ kita _kepadq kejakinan, bahwa Indonesia akan hantjur berantakan djika Islam didjadikan Dasar Negara.
_ Betapa tidak sauriara Ketua, kalau jang terhormat saudara K.F{.

Moh. Isa Anshary sudah tegas menjatakan, bahwa perbuatan Darul
Islam (D.I.), Tentara Islam Indonesia (T.I. I) itu berlaku karena Negara kita tidak lgrd?lql lqlam, katanja, tapi saucara Ketua, apa ragi
djika Islam sudah didjadikan dasar bagi Negara kita, Darui Islam
D.I.) dan Tentara Islam Indonesia (T.I.I.) sudah dilegalisir, mereka
?Ean gupr! berbuat jang s'esuka hatinja sambil befkedok ,,tugas
rslam", ,se.dang pemimpin-pemimpinnja akan tutup mulut sepeiti iekarang ini atau malah membenarkan karena jattg diperlakukan sewenatg-wenang itu bukan orang Islam, sedang sekarang ini sudah
membunuh orang jang bersembahjang disurau toh djuga dibenarkannja. Memang pada sidang Pleno dalam pe,mandangan umum
Babak Pertama suasananja memang terasa sangat panas, dari sangat
panasnja itu ke'ringat pada banjak keluar dari lengan badiu.
Ada pula jang mengeluarkan pendapat saudara Ketua, bahwa
menilai kebenaran dan kebaikan agama, hendaknja djangan dilihat
dari kesalahan jang dibuat oleh para pengikutnja semata-mata, tetapi harus dipandang dari tuntunan petundjuk itu sendiri. Tuntunan
jang mendjamin semua aspirasi nasional dari seluruh golongon dan
lapisan rakjat dalam Revolusi Nasional sekarang. Saudara Ketua, apabila kita, terutama dari Fraksi Partai Komunis Indonesia (p.K.I.) tidak
menjetudjui Islam untuk didjadikan Dasar Negara kita ini, bukan
karena Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) anti-agama sebagaimana jang
terus-menerus oleh para pemakai agama sebagai topeng menuduhnja;
tetapi bagaimana kalau praktek jang berlaku sekarang ini sungguh
menjangsikan pelaksanaan dari tuntunan itu dan akibatnja diderita
oleh rakjat. Tjontohnja, seperti orang bisa mengundurkan diri dari
suatu organisasi bukan karena tidak baik anggaran dasarnja tetapi
djusteru karena pemimpinnja jang berbuat tidak menurut anggaran
dasar dari organisasi itu. Djika tidak demikian, saja kira Nahdlatul
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'ulama (N.u.) tidak akan keluar dari Madjetis sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi).
Ada pula saudara Ketua adjaran AI eur'an jang dikemukakan
oleh Saudara Moh. Natsir, dari Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia
(Masjumi), diambil dari surat Annisa', ajat: 75, jang artinja demikian:

+)i :,
e+A

J;ry,u;

F5 g;..-Jt,'J;r.
.(: to'

,L*.^rJ,)

Wlp'r;ti'
-

|.UJb"tJ*

,,Dan tidak ada alasan bagimu untuk tidak berperang (mengangkat sendjata) dalam mengikuti djalan Allah, sedang para jang lemah,
terdiri dari para lelaki, wanita dan anak-anak jang sudah tak berdaja, mereka mengeluh: Ja Tuhanku, singkirkan kami dari tempat
kediaman kami (desa atau negara) dimana penguasanja selalu berbuat menganiaja. Dan lindungilah kami serta beritah pertolongan ke-

pada kami".
Dengan berpedoman ajat ini sebenarnja sudah djetas saudara
5etua, apabila kita melihat keadaan rakjat dipelosok daerah Djawa
Barat, Atjeh dan lain-Iain, dimana tiap-tiap saat dapat diserbu oleh
gerombolan pengatjau Darul Islam (D.I.), Tentara Islam Indonesia
(T.I.I.) dimana oleh mereka dilakukan perbuatan jang sewenang-wenang terhadap rakjat, penduduk desa, pembunuhan, penggarongan,
pembakaran dan penganiajaan jang diluar batas prikemanusiaan dengan tidak pandang laki-laki, wanita dan kanak-kanak, bahkan baji
jang masih didalam kandungan perut ibunja pernah terdjadi dikeluarkan dari perut ibunja. Bukankah kedjadian jang demikian sudah
sewadjibnja, djika para pemimpin Madjelis sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) mengerahkan tenaga, menggerakkan seluruh anggotanja
untuk membasmi Darul Islam (D.I.), Tentara Islam Indonesia (T.I.I.)
jang biadab itu, guna menolong kepada silemah jang sudah tak berdaja dan untuk merealisasi adjaran agama menurut Al eur'an. sekalipun mereka jang menderita dari serangan gerombolan Darul Islam (D.I.), Tentara Islam Indonesia (T.I.I.), itu tidak melahirkan keluhannja kepada Tuhan setjara formil, tetapi djika mereka sudah mengungsi, meninggalkan tempat halamannja karena perlakuan jang sewenang-wenang dan penderitaan jang dirasakannja pada tiap saat,
rnaka keadaan itulah keluhan jang konkrit, bukan hanja diutjapkan
dengan teriakan tetapi dengan tindakannja jang mudah diketahui dan
dimengerti oleh mereka jang suka mengerti. Djika kita mengetahui
474

keadaan jang demikian itu, sungguh tidak ada alasan untuk tidak
menggempur Darul Islam (D.I.), Tentara Islam Indonesia (T.I.I.) untuk menolong silemah, sesuai dengan petundjuk Qut'an. Bagaimana
sikap para pemuka Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) terhadap Darul Islam (D.I.), Tentara Islam Indonesia (T.I.I.) itu?
Jang njata mereka mengusulkan pengampunan umum, akan
menggembirakan dan menjetudjui tindakan Darul Islam (D.I.), Tentara Islam Indonesia (T.I.I.). Adakah persesuaiannja antara petundjuk
Qur'an dan praktek pemimpin Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia
(Masjumi), Saudara Ketua? Tidak. Tidak ada persesuaiannja, melainkan perlawanan jang terdapat antara petundjuk Qur'an dengan
perbuatan mereka.
Apa gunanja Saudara Ketua, apabila petundjuk Qur'an dikemukakan sebagai petundjuk jang baik dengan tjontoh jang baik pula,
tetapi jang mengemukakan itu sendiri tidak suka melaksanakannja.
Bukan hanja tidak suka melaksanakannja Saudara Ketua, tetapi bahkan apa jahg diperbuat mereka adalah bertentangan diameteral dengan apa Sang dikemukakannja. Saja merasa sangat gembira dan
djlga sala sampaikan terima kasih kepada Saudara- jalg terhormat
Moti. Nafsir janb telah mengemukakan alasan-alasannja dengan_menggunakan ajal eI Qur'an. Sebab, hal jang demikian itu bagi Madjelis
SSuro Muslimin Indonesia (Masjumi) tidak lain ketjuali pernjataan
jang berarti penelandjangan diri.
Sudahlah djelas kiranja untuk dipahami, apabila Partai Komunis
Indonesia (P.K.I.) tidak dapat menerima Islam untuk didjadikan Dasar
Negara itu, bukan karena-anti-agama, melainkan -praktek i.tttg {idjalanlan selama itu oleh para pemimpin Madjelis Sjuro Muslimin Indo'
nesia (Masjumi) jang selalu merugikan negara dan rakjat.
Sekarang sampailah saja kepada ,,Pantja Sila" untuk didjadikan
Dasar Negara.
Saudara Ketua jang terhormat, Sidang Pleno jang muli4 {gqgttt
mengingat kenjataair sedjarah, bahwa selama ry_aqa pendjadjahan,
baik pada pendjadjahan Belanda maupun pendjadjahan tentara fasis
Djeping, Negara Indonesia itu tidak ada. Ada p_ulaq;Pllaunj.a ittg
UeriUu-iifu dJumlahnja dan ada rakjatnja jang berdjuta-4juta dan
jang terdiri dari berpuluh-puluh
suku bangsa jang beraneka lagam
-kepertjajaannja,
tjara ibadatnja, bahasanja, diiceadaannja, adatnja,
aleknja, liebudajaannja dan lain-lain, seperti telah diterangkan oleh
kawan sefraksi saja, kawan Njoto, dalam Sidang Pleno Panitia Per'
siapan Konstitusi dua bulan jang lalu. Dan semua ilu_menjatakan
ikrirnja, sebagai satu bangsa, Bangsa Indonesia. Tetapi Bangsa Indonesia jang begitu besar, tidak mempunjai negara karena djusteru pendjadjahan itu. Karena penindasan, penghisapan dan pemerasan jang
ditimtutt<an oleh sistim kolonial, disamping makin madjunja pergola'
kan dalam Internasional, maka bangkitlah semangat Bangsa Indonesia, berusaha untuk membebaskan diri dari kekangan pendjadjahan
dan disitulah mereka mengatur barisannja dan berdjuang sampai pa'
da titik klimaksnja, ialah meletusnja Revolusi tangga\ 17 Agustus
tahun 1945. Kenjataan jang berlaku selama dalam perdjuangan rak475

jal Indonesia dari semura sampai pada saat meletusnja Revolusi
tahun Lg4b itu dan bahkan samp:ai p;ga saat ini b"t; i;nJu oiuruhakan, dibangkitkan, diselenggaiakair dan diletustr<an oleh siiu atiran
goiongan atau partai sadja, tetapi oleh seiuruh jang ;;;;;"j;
djiwa
revolusioner;
dali mereka jutrs. bertitel hingga-rakjai jrrrg buta
huruf, dari mereka jang kajia-1lja. sampai rlaii-nui
:"ung'n.inaung
djbawah djembatan, dari mereka jlng tergabung didaiam"
organisasi

Komuniq sampai mereka jlng
!_e_rg!nung di"dalam organisasi Madjelis
siuro Muslimin -Indonesia,- qupl"pii
xirratatul" utama (N.u.),

Fartai Kri"sten Indo_nesia (parkindo), rainoiiet aan-t"i"-rrlnn:a, pendek kata seluruh aliran dan golongan jang ada di rnooneiia. Maka
"olel
saudara :rrg t.irrormat
lupu-t sekaii penqlkuln-ia.ng diutjap-kan
saudara sjaifuddin zuhri, p"ry*pin Nahdlatur rtraidr-iiv.uj,
pada
Pemandangan umum Babak periama, dimana neiiau 'menjatai.an
bahwa Negara Indonesia adalah kepunjaan kita bersama. Oan itutah

pengakuan atas dasar kenjataan
_.Apabila kita telah. menjadari akan adanja kenjataan jang terdjadi didalam selama sedjarah perdjuangan raklat Indonesia"seferti t6rsebut diatas, jakni: bahwa rak;at Indoneiia berdjuang h"rl. berrevolusi $an pad.a saat itu hingga kini bukan ringan beb"an jang dipikul oleh rakjat.diatas pundaknja cian djuga tidak sedikit p.igorbanan i?ng diberikan untuk
\9n-entinsan"rdvoiusi jang oioalam"nja
jang
tjita-tjita
mulia,
tjita-tjita seluruh iakjat Indonesii.
S.gngandung
Djika ada pertalj_aanl ,,Apakah tjitatjita rakjat jang dikandung oieh
revolusi itu?" Maka djawabnja djelas, jaitu:
1. Apabila pada saat sebelurn revolusi itu Negara dan rakjat Indonesia berada dibawah kekangan pendjadjahan, maka revolusi itu
mempunjai tjita-tjita melepaskan negara dan rakjat dari kekuasaan asing dan untuk membentuk suatu negara mercleka jang
dikuasai oleh Bangsa Indonesia sendiri.
2. Apabila dimasa pendiadjahan itu rakjat Indonesia diperlakukan
sewenang-wenang oieh pemerintah pendjadjahan, maka revolusi
itu mempunjai tjita-tjita membentuk suatu negara climana perlakuan sewenang-wenang harus lenjap dan hukum jang adil serta prikemanusiaan berlaku dalam masjarakat, tairpi diskriminasi.

3.

+.

,
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A.pabila dimasa pendjadjahan segala sesuatu ketentuan jang drpikulkan kepada rakjat hanja dilakukan setjara paksaair, tioat<
melalui_perundinga.n dengan wakil-wakil rakjat iung sewadjar_
nja, maka revolusi itu mempunjai tjita-tjita m6mb6ntilk satu Negara Indonesia dimana kekuasaan
ditangan
-tgrting.gi dipegang
jung
disaturkan
jrri's &ipiiir, s.n_
melalui
wakil-wat<itn;a
t?tjul.
diri didalam dewan-dewan perwakilan.
dimas.a pendjadjahan segala sesuatu kekajaan jang clilpqlila
hasilkan oleh tenaga dari semua golongan rakjat pur.uio;"u,-kaum
intelek, pegawai.negeri, pengusaha nasionat, pedigang,"lentara
polisi dan lain-lain terutama buruh dan tani, ietatri dif,iris oleh
pemerintah pendjadjahan dan tuan-tuan tanah feodal, ,nik, ,._
volusi itu mempunjai tjita-tjita membentuk suatu Negara In-

5.

donesia dimana dapat mendjamin terwudjudnja keadilan sosial
jang merata.
Apabila keadaan Indonesia masih,merupakan tanah agraria dan
dengan alat-alat pekerdja jang sederhanl dan maka oiri itu rakjalnja mempunjai kepertjajaah jang beraneka warna. untuk melaksanakan Revolusi Indonesia diperlukan persatuan dan kesa.
t_uan tql.jqt sesuai. dengan sedjarah perdj'iangannja dan agar
dapat didjauhkan tersinggungnja peraiaan junE berhubung deqg?n kepertjaj3qn dan kejakinan masing-maiing golongan, maka
ditjantumkannjalah ,,ke-Tuhanan Jang Maha Esi,,, guna mendilga negara agar tidak berdiri berat sebelah, untu"k menjele-

saikan revolusi.
Demikianlah saudara Ketua, menurut pengiraan saja berkenaan
_dqng?n keadaan pertu_mbuhan sedjarah perdjuangan, iedjak dimulainnja pergerakan kebangsaan Indonesia hingga tini jun-g tucliuan

potoknja telah dirumuskan oleh Bung Karno dan jang lazlmnji di
saja itu benar
lebu_t derg_gan istilah ,,Pantja sila". Apabila pendapit
saudara Ketua, maka menwut pikiran saja, -adahh tepai sekali apa
jang beliau terangkan, bahwa Pantja sila itu adalah trasit penggalian
dari keadaan jang wadjar dan jang terpendam didatam kiradaan sedjarah perdjuangan Indonesia. Pun menurut pengertian saja, apa
-itu,
lit"a{tg .telrh digaii dan_ seterusnja oleh beliau dirumuskannja
daklah bertentangan dengan garis keagarnaan. pendapat saja ini dapat dikonfrontasikan dengan pendapat Saudara jang ferhormat Moh.
Natsir, peqimpn Madjelis sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) jang
telah menulis didalam karangannja dibulan Mei tahun lg54 jang-beikepala: Apakah Pantja sila bertentangan dengan adjaran AI eui,an?',
Adapun bunji tulisan itu sebagai berikut:
,,Perumusan Pantja sila adalah hasil musjawarah antara para

pemimpin-pemimpin pada saat taraf perdjuangan kemerdekaan memuntjak ditahun 1945. saja pertjaja bahwa didalam keadaan jang
demikian, para pemimpin jang berkumpul itu jang sebahagian b-esai
adalah beragama rslam, pastilah tidak akan membenarkan sesuatu
perumusan
menurut pandangan mereka, njata bertentangan de-jang
ngan asas dan adjaran Islam.
Ringkasnja:
L. Bagaimana mungkin Qur?n memantjarkan tauhid, akan ter_d,aqat a priori bertentangan dengan idee ke-Tuhanan Jang
Maha Esa?
2. Bagaimana mungkin Qur'an jang adjaran-adjarannja penuh
dengqn kewadjiban menegakkan adalah idjtima,ijah 6isa a
priori bertentangan dengan keadilan sosial?
3. Bagaimana mungkin Qur'an jang djusteru memberantas sistim feodal dan pemerintahan istibdad sewenang-wenang, serta meletakkan dasar musjawarah dalam susunan pemerintah31,_dapat a priori bertentangan dengan apa jang-dinamakan
Kedaulatan Rakjat?
4. Bagaimana mungkin Qur'an jang menegakkan istilah ishrahu
bainannas sebagai dasar-dasar jang pokok jang harus dite477

gakkan oleh umat Islam, dapat a priori hertentangan dengan
apa jang disebut Prikemanusiaan?
5. Bagaimana mungkin Qur'an jang mengakui adanja bangsabangsa dan meletakkan dasar jang sehat bagi kebangsaan,
a priori dapat dikatakan bertenfangan dengan-Kebangsaan?,;
Demikianlah Saudara Ketua, apa jang saja dapat dari tulisan
Qlgdara j.ng terhormat Moh. Natsir dalam buku ,,capita selecta",
djilid 2, halarnan 148.
Dladi saudara Ketua, sekarang kiranja sudah djelas persoalanj_aitu,
nj_a,
apabila Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) menerima pantja
Sila, karena djusteru Pantja Sila itu adalah jang wadjar sebagaimana
saja njatakan diatas tadi, sesuai dan njata menurut sedjarah pertumluhan perdjuangan Bangsa Indonesia dan dikuatkan pula pandangan
Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) ini dengan tulisan Saudara jang terhormat Moh. Natsir tersebut, maka njatalah bahwa Pantja sila bukan
hanja sesuai dengan keadaan jang terdjadi dan berlaku di Indonesia
tetapi djuga tidak bertentangan dengan adjaran-adjaran agama, baik
Islam, Kristen, Katholiek dan lain-lainnja. Dengan demikian maka
semua agama akan dapat berlomba-lomba berbuat amal baik kepada
rakjat diatas lapangan jang luas, lapangan Pantja Sila. Dan Pantja
Sila dapat mendjamin seluas-luasnja kepada agama untuk berkembang dengan tidak adanja diskriminasi. Saudara jang terhormat Mr
H. Kasman Singodimedjo menuduh bahwa Partai Komunis Indonesia
(P.K.I.) menerima Pantja Sila itu hanja siasat, katanja. Untuk apa siasat Saudara Ketua, Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) tidak perlu dan
tidak akan membikin ,,dubbel boekhouding" Saudara Ketua. Karena
Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) tidak pernah dan tidak akan melakukan ,,korupsi".
Djuga Saudara jang terhormat Mr H. Kasman tidak dapat menerima Pantja Sila, karena Pantja Sila itu hanja mempunjai lima sila,
tidak seperti Islam mempunjai banjak matjam sila-sila. Dan maka
itu, katanja, Pantja sila sudah gagal atau matjet, tidak bisa bergerak, katanja. Memang saja dapat membenarkan, bahwa Pantja sila
pernah m-atjet, tetapi apa sebab? sebabnja jaitu karena pantja sila
ternjata dikemudikan oleh elemen-elemen jang sebenarnja anti-pantja Sila se_perti terdjadi pada saat-saat Kabinet dipimpin oleh Madjelis sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) jang semuanja itu dimenger!f -oleh, rakjat dan jang membawa akibat sampai pada saat ini. Djika
tidak demikian, Irian Barat tidak usah diserahkan kepada Koloniatis
Belanda untuk diduduki seperti jang ditentukan dalam Konperensi
Medja Bundar (K.M.B.).
saudara jang terhormat Moh. Natsir menjatakan bahwa pantja
sila itur bukan agama, maka tidak sempurna, sedang agama Islam itu
lebih sempurna. Tetapi jang terhormat Saudara Soetisna sendjaja menjatak-an bahwa pgraturan jang sempurna tetapi dilakukan oleh orang
jang djahat itq lebih berbahaja daripada peraturan jang kurang sempurna tetapi dilakukan oleh orang-orang jang baik dan djudjur.
Terhadap saudara jang terhormat jang telah menuduh kepada
saja, bahwa saja pada Sidang Komisi I telah mengambil ajat eur,an
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tidak tepat, katanja. Dan saja
dituduh_menjatakan bahwa Islam itu tidak wadSar untuli didjadikin
Dasar Negara, didalam sidang Komisi I. Tentang hal ini djiwaban

{gosrl

dipotong-potong_ dan digunakan

saja demikian:
1-. Dalam mengambil ajat Qu/an bukan mesti harus dihubung-hubungkan antara_ajat satu dengan jang rain, tetapi menurut keperluan jang_ dihadapinja pada saat
Apabita pada saat itu iaja
-itu._
mengemukakan ?g?{ penjusunan undang-undang
Dasar itu supaia diisi dengan.lt-"1-ttqt jtng konkrit dan agar didalam undangundang Dasar tidak tertjantum sesuatu jang dapat ditafsirkal
s-etjaraJang berl_ainan dan pada saat itu saja tid,ali sedang berhadapan dengan golongan lain untuk berdebartentang agamf. Mengapq ?embitjara jang terhormat itu menjatakan bahwa kata-kata
,,Ahlulkitab" itu mesti ditudjukan kepada kaum Nasrani? Apabila demikian, maka Qur'an itu tidak merupakan petundjuk bagi
umum dan tidak akan berlaku diseluruh dilnia rnetainkan hanji
ditanah Arab dan pada djaman dulu, tidak sekarang.
2. Ajat jang saja ambil itu sudah merupakan satu kalam taam dan
mudjab. Lain sekali dengan ajat jang diambil sendiri oleh beliau

jang pada waktu itu berbitjara, jaitu beliau mengamb,il ajat

nikah jang arti maknanja demikian: Maka kalau demikian, nikahlah dua, tiga, empat. Demikian inilah jang tetap dinamakan memotong ajat, karena pada kalimat itu hanja dimulai dengan: Maka kalau demikian, kalimat jang sematjam ini dibutuhkan langsung mengenai permulaannja, karena permulaan kalimat itu ada
kata penghubung dan inilah jang meminta, dihubungkan kemana? Sedang ajat jang saja ambil itu bermakna: ,,Wahai para tjerdik-pandai (ahtulkitab) djanganlrh kamu melebih-lebihkan petundjukmu (Addien) dengan jang tidak njata". Kalimat ini
setiap orang dapat mengerti.
3. Didalam laporan Komisi I jang mengenai pidato saja telah saja
teliti kembali tidak ada sepatah katapun dari saja jang memberi
kesan bahwa saja menjatakan, Islam itu tidak wadjar untuk didjadikan Dasar Negara. Harap Saudara jang terhormat sudi mempeladjari kembali. Terima kasih.
Kepada Saudara jang terhormat H. Moh. Thaha kawan sekampung
saja di Solo, saja sampaikan terima kasih atas adjakan Saudara untuk saja kembali kepada Islam. Tetapi Saudara H. Moh. Thaha sendiri tahu bahwa saja belum pernah pergi dari Islam. Dan djika Saudara jang terhormat itu mengadjak saja kembali kepada Islam itu
berarti untuk mendjalankan hukum Allah dalam praktek politik, maka menurut pengalaman saja jang telah 33 tahun didalam Partai
Komunis Indonesia (P.K.I.) hanja disitu itulah tempat mengamalkan
hukum Allah dalam arti politik, bukan ditempat jang lainnja. Apabila Saudara jang terhormat memang dengan sungguh-sungguh hati
hendak mendjalankan hukum Allah dan berarnal dengan ichlas marilah bersama dengan saja didalam lingkungan Partai Komunis Indonesia (P.K.I.).
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Saja menjatakan terima kasih kepada Saudara K.H.M. Thaha jang
mengatakan bahwa Darul Islam (D.I.), Tentara Islam Indonesia (TJ.I.I
itu adalah pengchianat Islam.
Sampai disini tjukuplah kiranja Saudara Ketua dan terima kasih.
Wassalaamu'alaikuln warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Berhubungan Saudara Zainul Abidi Su'aib menarik diri,
maka saja persilahkan sekarang sebagai pembitjara terachir Saudara
Prof. Soehardi jang terhormat.

Prof. Soehardi: Saudara Ketua dan Sidang Konstituante jang

terhormat, dala,m Pemandangan Umum saja dalam Babak Pertama
jang saja kemukakan pada tanggal 14 Nopember 1957 malam, telah
saja tegaskan pendirian Fraksi Katholiek mengenai Dasar (dasardasar) Negara Republik Indonesia.
Pada kesempatan itu dengan tjara dan kemampuan jang ada pada
saja, saja telah berusaha menjumbangkan bahan-bahan argumentasi,
jang bersama-sama dengan argumentasi-argumentasi Fraksi-fraksi
lain, jang djuga seperti Fraksi kami, mengehenclaki Pantja Sila sebagai Dasar Negara kita, membuktikan redelijkheid dan acceptabiliteit
Pantja Sila itu sebagai Dasar atau ideologi Negara kita. (Penggunaan
kata-kata dasar dan ideologi sebagai sinonim telah saja djelaskan da-

lam Femandangan Umum saja pada Rapat Pleno terbuka Konstituante
tanggal 21 Mei tahun t957 dibawah angka 4).
Pada pernjataan pendirian Fraksi kami tersebut diatas saja sertai adjaran jang sangat bescheiden pada Fraksi-fraksi Konstituante
jang mengehendaki Islam sebagai Dasar Negara kita supaja menindjau kembali pendiriannja serta supaja menjadari bahwa hakekat negara bukanlah sebuah religious institution, melainkan institution manusia biasa jang bidang tugasnja adalah politis-ekonomis, bidang
mana harus ia organisir sesuai dengan keadilan (-Gcrechtigheid).Titik persamaan jang telah saja kemukakan sebagai pangkal primair untuk realisasi setjara sukarela sesuatu normensteliel atau
tata-susunan nor,rna-norma (seperti djuga agama) beserta berbagai
kontradiksi atau pertentangan dalam hubungan kesanggupan dj.minan-djaminan jang didjadikan oleh Is1am kepada pemelutl agamaagama lain, ternjata tidak atau belu,m dirasa tjukup,-sekalipun telah
saj.a tundjuk suatu s,ikap tiada tegas dari suatu negara Islam rrerg€nai materi jang sangat luas atau vers,trekkend sepeiti resolusi Unitld
Nations organization (u.N.o.) tentang Universaf Declaration of Human Rights.
Fqg"imana ,,verstrekkendheidnja" Human Rights itu telah saja
tundjukkan dalam Pemaldangan umum saja jang lampau. Tidak perlu kiranja saja ulangi sekarang. Dalam hubungan ini dengan sendirinia sajt ingat pada sedjarah kepahitan hidup golongan minoritet
agama dinegara-negara Islam pada masa-masa sebelum perang Dunia pert_?ma. Dengan mengingat kembali pada sedjarah itu terpaksa
mendjadi kab_ur. g-allaran saja tentang ketegasan toleransi jang berulang-ulang disini diutjapkan untuk kepentingan pemeluk-peireluk
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ag?m-a lain daripada Islam, bila Islam mendjadi Dasar Negara
blik Indonesia.

Repu-

Memgng saudara Ketua jang terhormat, saja mengakui bahwa toleransi adalah suatu keutamaan atau virtue, asalkan dipenuhi sjaratsjaratnja_ jang.objekt4 dan tidak hanja dibutuhkan set;ara sepihak,
djuga. tolelggi jang diutjapkan oleh Anggota jang terh6rmat saudara zainaL Abidin Achmad pada tanggal 14 Nopember tahun 19b? chusus ditudju.tq". pa.da diri saja. Dalam hubungan utjapan Anggota jang
terhormat ini ingin s_aj-a minta perhatian saudari 2.e,. Ac[ftad ju"E
terhormat bahwa andaikata utjapan Sri Paus pada audiensi Sauilarl
jang terhormat tersebut jang katanja berbunji ,,umat Islam dan umat
Katholiek hidup dalam keragaman" itu betul, maka tidak bolehlah
grang (djqq diYga .S?."d"Iq jang_terhormat tersebut) melupakan tingkungan hi9upnja, _jaitu
Indonesii jang bei-dalam Neg.ara Republik
jahg
dasarkan Pantja sila, djuga
sekalipun
demikian ini iialt diytjapkry-oleh sri l?or. .Penjertaan -pikiran t-entang lingkungan hidup
r^tu redelijk sewadjarnja. Saja tidak mendakwa-bahwa k6terangan
saudara jrng terhormat tersebut tentang utjapan sri paus itu tidak
leng\ap, karena_ saja pertjaja bahwa saudara jang terhormat tersebut
adalah orang adil.
sekarang apa. sjaratnja toleranp_i jang saja maksudkan sebagai
.
-keutamaan
atau virtue itu Saudara Kefua Jrng terhormat?
Toleransi hanja-akan dapat kwalifikasi sebagai keutamaan sedjati (atau virtue) Spabila terwudjud suasana mempertjajakan kepaha
seseorang untuk dapat sesuai dengan conscientienjb sendiri, mem-utuskan bentuk tetap dan. final pada karsa moral serta pertumbuhan tingkah perbuatannja hhir padi karsa itu dalam rangka^ tertib ros"r pefiberi - d_an -penerima toleransi tersebut, termasuk tertib kenegaraan.
{nabila sj_arat ing saja maksudkan itu tidak terpenuhi, malia pernjataan_ tgfelansi itu tetap pernjataan sadja, j"ttg dalam kenjatian
nja konkrit, bahkan akan berbali,k mendjadi intoleransi. Buktibukti
tgleransi-palsu itu dimasa jang lampau dan sekarangpun banjak dapat
ditundjukkan.
.
_P-erdjqldjian-perdjandjian pada masa tumbuh dan berkembangnja Islam diluar rangkah tanah asal-usul Islam, jang diadakan dengan
kgqal_afepala.agam-a diantarania dari umat-umat j-ang bersurat s[tji
(ahlul Kitab), jang diantaranja djuga disebut-sebut disini oleh Anggofa
saudara jang terhormat z.A. Achmad, historis harus pula, djika Tiaat
terutama atau semata-mata, dipandang sebagai perdjandjian penjerahan atau surrende,r action.
Dan sekarang saudara Ketua jang terhormat, dalam kita menunqi\al Jugas Konstituante ini, dalam kita merumus Dasar Negara jang
telah kita bangunkan bersama 12 tahun jang lampau pada tanggat 17
$gustus tahun 1945, adilkah apabila golongan-golongan agami selain
Islam harus_tjukup puas _dgng,al penerimaan djaminan toleransi jang
saja Taksudkan diatas? Saja kira itu bukan adil seperti dikehenhakl
oleh. Jang
-Ma!a Adil. oleh karena itu saudara Ketua jang terhormat
marilah kita bersama-sama berbuat adil. Marilah sauaaia Kasman,
saudara z.A. Achmad, Saudara Rusjad Nurdin dan lain-lain kita bermain "fair", "let us play fair". Tjontohlah atmarhum Ki Bagus Hadi.
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kusumo, tjontohlah Anggota jang terhormat Bapak Dr Soekiman, jang
pernah berkata resmi dan mengadjak setjara fair dan adil pada tahun
L945 pada waktu dipersiapkan Indonesia merdeka. Kata-kata atau
adjakan dua tokoh Islam itu disitir oleh Bung Karno dalam pidatonja
pada tanggal L Djuni tahun L945 didalam sidang Badan jang sudah
seringkali disebutkan namania diruangan ini jaitu Badan Penjelidik
Usaha Persiapan Kemerdekaan. Sitasi oleh Bung Karno itu ingin saja
batjakan disini sekarang (Teks jang ada pada saja adalah dalam bahasa Inggris. Lahirnja Pantja Sila penerbitan Kementerian Penerangan tahun 1952). Adapun bagian pidato jang bersangkutan bunjinja
sebagai berikut:
"Gentlemen, we have already been in session for three days, many
opinions have been expressed,- sf different kinds,- but how
right were the words of Dr Soekiman, the words of Ki Bagoes Hadikoesoemo, which say that we must look for an agreement, look
for an agreement on ideology. Together we must -seek for unity
of philosophical foundation ... we are together seeking one thing
to which we are mutuall5r agreed. \\rhat is that? To begin rvith
gentlemen, I ask: Do we intend to set up free Indonesia for one
particular individual, for one particular group? To set up free
Indonesia, which in name only is free Indonesia but in reality
is only something to crown some individual, to bring power to
a wealthy group, to give power to a group of nobles?
Is our objective like that? Certainly not!
our compatriots the "nationalists" who are present here, as well
as our compatriots the "mosletrns" have all agreed that no such
state is our goal. we intend to establish a state "all for all".
Neither for a single individual nor {or a group, neither for group
of nobles, nor a group of wealthy people
but "all for all,, ......
Demikianlah sitasi dari teks bahasa asingnja,
karena ini sudah
merupakan terdjemahan dari bahasa Indonesia, maka tidak akan saja
terdjemahkan lagi. Hanja, saja kebetulan tidak mempunjai teksnja
dalam bahasa Indonesia. saudara-saudara tentu sudah m-empunjai-.
Adjakan jang demikian itulah Saudara Ketua jang terhormat,
adjakan dari tokoh-tokoh Islam dan tokoh nasional seperti saja sitir
diatas ltqlah jang menundjukkan toleransi sedjati. Kita bermusjawarat disini tidak untuk memberi mahkota kepada Islam, tidak kepada Katholiek, tidak kepada Kristen, tidak kepada Hindu Bali ataupun
agama atau kepertjajaan apapun.
Kalau Anggota jrtrg terhormat saudara Mr Kasman singodimedjo
mengatakan disini tidak dapat mengadakan kompromi, marilah Sairdara jang terhormat itu saja adjak mengadakan satu agreement mengenai dasar atau ideologi negara kita bersama, dalam mana ada
toleransi jang sedjati. Dengan begitu tak perlu ada perdjandjian sematjam perlindungan atau sematjam kapitulasi. Dan dasar atau ideologi itu adalah Pantja Sila.
Saudara Ketua jang terhormat, dengan tjontoh-tjontoh jang luas
dari negara-negara Barat pernah ditundjukkan keburukan -darlpada
hidup kenegaraan jang secularistis. constatering demikian memang
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harus diakui kebenarannja. Akan tetapi adalah soal lain untuk mengatakan bahwa _Negara Republik Indonesia jang telah berdjsarkan
atau berideologi Pantja sila sama dengan hidup blrnegara jang seclrlaristis.
Fraksi kami, Fraksi Katholiek berkejakinan teguh bahwa kehidupan politik secularistis tidak mempunjai- bestaan grond dalam Negira Republik Indongpia jang ber-pantja sila. setiap unsur kehidup"an
kemasjarakatan, baik pubtik maupun keperdataan terdukung dan terpimpq oleh sifat_prikemanusiaan jang mengakui kuasa dln berkat
jrlg Maha Adil dan jang Maha Kuasa. Tenlang secularisme
dalam
hubungan jlng saja kemukakan diatas lebih tanilut akan diperhatikan dalam Pemandangan umum kawan sefraksi ,iaja jang
,oenjusul.
"liao
sedikit saudara. K.etua jrng terhormat sekarang tentang nama
Pantja sila jang bagi Anggota jang terhormat sauda-r a z.A Lchmad
m.erupakan dorongan untuk mengasosiasikan dengan Pantja SiIa asal
Hindu dahulu. saja tidak dapat.menerima _pendapat untuk menjamakan Pantja sila Sepe_rti jang tertjantum dalim
uutcaooimah unhangundang_D.asar kita dengan Pantja sila jang digali oleh saudara z.E.
Achmad jang terhormat tersebut dari tanih Hindu'ataupun menjamakan atau mentjarj. asal-usulnja dari lima norma Djawa jitrs dikenal
dengan namai ,,ma lima" ,,m3ling, madon, madat, niain danininum',.
s3la pertjaja bahwa norma-norma itu untuk golongan atau bangsa
Itlg- bersangkut-an mempunjai nilai _jang_ sangal tin{gi, akan tetipi
tak_bisa !i"l.up lttas seperti Pantja Sil-a sekarang unttlk-basar Negaia
modern. Kalau ingin rrngngga]i dalam hidup kebudajaan Bangsa Djiwa,
sebenarnja Saudara z.A. Achmad jang terhormat hrasih tenin binjali
akan menemukan sila-sila lain d-an darma-darma jang merangka "6ay
of
orang Djawa untuk mentjapai kesenipuinaan piitraainSd,
rangka norma-norma mana kalau diringkaskan akan bermuara pula
pada Pantja Sila sekarang ini.
_ Achirnja saudara Ketua jang terhormat saja ingin kembali kepada bagian P'emandangan umum saja jang lalu, jang iSata menimbulkan penerimaan j?ng tidak saja maksudkan. Meming pemikiran teratur
tqltanq sebab-akibat men-gakui bahwa dari suatu.-s-ebab jang sudah
dibatasi tegas-tegas mungkin menimbulkan akibat atau aftibit-akibat
lain jang Ji{ak diingini. Demikianpun ternjata kedjadian akibat penerimaan lain dari uraian saja tempohari jang tidak-saja maksudkin.
Untuk itu saja terus terang nreminta maaf.
Penerimaan jang tidak saja maksudkan itu ialah jang menjebab*
kan pertanjaan ryto1i.s (jang sebenarnja tidak membuluhlan dj"awaban_),_jang_kira-kira isinja sebagai berikut: ,,Dari kaki Gunung Merapikah asal-usul agama jang dianu,t oleh Anggota prof. Mr silhardi?
Saudara Ketua jang_terhormat, semua dari kita mengetahui aslinja
j_ang-saja-anut. Sajapun mengetahui dimana asli-nja agama Ii]gam_a_
lam. Maksud uraian saja jang lampauadalah hanja menilai tati hukum
Indonesia sekaran_g dalam rangka hubungan pengisian pantja Sila,
jang didakwakan kosong oleh s:ementara pembit;aia jang terhormat.

.

l{."
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Demikianlah Pemandangan Umum saja dalam babak kedua ini.
Singgungan lain terhadap uraian saja dalam Babak Pertama menge'
nai agama kami, lebih landjut akan mendapat pelajanan dari kawan
sefraksi kami jang akan menjusul.
Terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara jang terhormat, nanti malam akan berbitjara Saudara-saudara jang terhormat:

1.
2.

Arnolcl Mononutu,
Mas Ngabei Moh. Hamzah,
H. Abdul Kahar Muzakkir,
3.
' 4. Prof.
Dr Roestamadji dan
5. W.A. Lokollo.
Djika semua pembitjara tadi mengambil bagian berbitjara dalam
rapat nanti malam, maka dengan demikian sampai rapat nanti malam
itu akan dapat diselesaikan kurang lebih sepertiga daripada djumlah
pembitjara dalam Pemandangan Umum Babak Kedua.
Sementara ini Saudara-saudara, bulan Nope,mber ini sudah
mendekat hari-hari terachir dan tidak lama lagi kita akan memasuki
bulan Desember.
Menurut rantjangan pembitjaraan dalam Pemandangan Umum
Babak ke-II akan dapat diselesaikan paling lambat pada tanggal 20
atau 25 Nopember. Tapi ternjata ada kemungkinan Babak ke-II ini
baru akan dapat kita selesaikan pada tanggal 28 Nopember dan pada
hari Senin tanggal 2 Desember kita akan mendengarkan laporan dari
Panitia Perumus.
Djadi Saudara-saudara apakah ini berarti tempo jang telah
berdjalan terlalu tjepat ataukah Pemandangkan Umum jang berdjalan terlalu lambat, tapi mendjadi kenjataan bahwa kita menghadapi
kesulitan jang harus kita atasi bersama.
Kemungkinan pada hari Rab,u atau Kamis jang akan datang Saudara Ketua Konstituante Mr Wilopo akan mengadjak Anggota-anggota Panitia Musjawarah Konstituante untuk mengadakan rapat guna
menentukan pembagian waktu minggu depan dan selandjutnja, oleh
karena memang ada beberapa golongan jang berkeberatan untuk
rnemperpandjang ,Sidang Pleno ini sampai tanggal 10 Desember,
sehingga kalau kita tetap hendak mengachiri Sidang Pleno ini hingga
tanggal 7 Desember, ,sudah terang kita tidak akan dapat menjelesaikan semua atjara.
Tentang hal ini kanai minta perhatian Saudara-saudara untuk
dipetjahkan didalam fraksinja masing-masing dan pada saatnja kita
bawa kepada rapat Panitia Musjawarah Konstituante jang akan datang.

Maka dengan demikian rapat sekarang ini saja schors dan nanti
malam djam 20.00 tepat, kita buka kembali.
(Rapat ditunda pada djam L2.37\
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KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA
Sidang ke-III (Tahun 1952) Rapat ke.?O landju,tan
Hari Selasa, 26 Nopember lgb7.
(Djam panggilan: 20.00).

Atjara
Ketua
Sekertaris

:
:
:

Landjutan Pemandangan Umum Babak ke-II tentang

Dasar Negara.
Ir Sakirman, Wakil Ketua IV.
Drs Kabullah Widjajaamiarsa.

Anggota jang hadir: 380 orang.
R.P. Soewarno Warnodiprodjo, Soemarto, K.H. Fakih ;Usman,
A. Sjafiuddin, Anwar Sutan Amirdddin, Kiai UdA;i Sapari, Tony Wen;
I.J. Kasimo, Andi Gappa, M. Bannon Hardjoamidjojo, Hutomo, Raden
Hubertus Soetar,to Hadiso.edibjo, Mr J.C.T. S,imorangkir, Mr Renda
laroenglllo, K.H. Rodji'oen, Rd. Hamara Effendy, Kasim, Kijai Hadji
Noer 'Alie, Nj. Dalam Iboe Sjamsoed'din, I Gde Putra Kamayana,
Ischak Surjodiputro, A. Jasin, K.H.M.,Sjukri, Abadi, Baheramsjah St.
Indra, Jusuf Lausuf Infuadewa, Prawoto Mangkusasmito, R. Hendrobudi, K.H. Ahmad Azhary,Ir Sakirman, Nj. Hadji Ibrahim Siti Ebong,
Nj. Siti Salmi Sismono, Subandi Martosudirdjo, Ketut Subrata, Soe"
silo Prawiroatmodjo, Dr Soedibio Widjojokoesoemo, M. Sumbarhadi,
Mr Wongsonegoro, Nj. Amir Sjarifudin Djaenah, Achmad Sumadi,
K.H. Taufiqurrahman, Maroeto Nitimihardjo. Njoto, Prof. Mr R.A.
Suhardi, Nj. Kamsinah Wirjowratmoko, Tan Ling Djie, Mas Slamet
Soetohardjono, Amelz, Asnawi Said, Raden Hadji Achmad HasboeL
lah, Mohammad Sjafii Wirakuzumah, Prof. H. Abdul Kahar Muzakkir,
Mohamad Pattisahusiws, Drs A. Raja Rangga Andelo, Hadisoejono;
Abdul Radjab Daeng Massikki, Hadji Abdullah Addary, K.H. Muhammad Isa Anshary, Kijai Hadji Abubakar Bastari, Emor Djajadinata,
Atmodarminto, Nj. Sulas,mi Mudjiati Sudarman, Hadji Zainal, Mr. R.
Pratikto Sastro Hadikoe,soemo, R.H. Hadjid, Osman Raliby, Nj. Ngadirnah Tandjung, Soediono, Malaya Nengah, H.M. Zainuddin, Zainoel
'Abidin Sjoe'aib, Mr Iskaq Tjo'krohadisjwjo, Nj. Mien Sutari Abdul
Gani surjokusumo, K.H. Abdul wahab chasbullah, R. Fernandus Basoeki, Poerwosapoetro, Soedijono Djojoprajitno, Bisri Kijai Hadji
Mustadjab, H.M. Salim Fachry, K.H. Masjkur, Mick Nirahuwa, Baraba
Abdullah, Umar Salim Hubeis, Prof. Mr Dr R.M. Soeripto, R. M. Ati
Manshur, Ahmad Nawawi Saleh, Nj. Suwardiningsih, Mochamad Tam,
Achmad zakarila, K.H. Ridlwan Abdullah, Maschoen Hadji Achmad
Fauzy, Nj. Adiani Kertodiredjo, M. Ng Gede Sosrosepoetro, Dr Imanudin, Abdul Choliq Hasjim, S.U. Bajasut, Moenawar Djaelani, Hermanu Adi Kartodihardjo, K.H. sjauki Ma'sum Kholil, R.H. Aliurida,
K. Hadji Moh. Thoha, K.H. Abdulmanab Murtadlo, R. Moehtar praboe
Mangkoenegara, Kasijati, Ahjak sosrosoegondo, K.H. Abdoel chanan,
Datoe Poetrawati, K.H. Achmad zatni, H. Nachrowi rhohir, sajogia
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Hardjadinata; Hadji'Soekron, Kijai Hadj'i Harun, KiH.A.S. Mansjur,
K.H.A. Bakri Siddiq, Nj. Nihajah, AIi Masjhar, Hadji Abusudja, Alwi
Murtadlo, Rd. D. Soeparta Partawidjaja, K.H. Anas Machfudz, Kijai
Zahid, H. Moh. Thohir Bakri, Nj. Abidah Machfudz, Soenardi Adiwirjono, Soetedjo Brodjonegoro, Achmad Anwar, Mr R.M. Abdulmadjid
Djojohadiningrat, Muntaha, Sarikoen Adisoepadmo, Rachmat Susanto
(S. Rachmat), Ali Markaban Harsono, Amir, Muhamad Hasbi Ash
Shiddieqy, Dr Soembadji, R.S. Hadisoenarto, Dr Parijono Surjodipuro,
Tedjo, Dr Sahir Nitihardjo, M. Pratikto, H. Muchjiddin Al Churaif,isj,
Ab,dul Djamit Misbach, R. Darmono Damanhuri, Achmad Mudatsir, K.
H.R. Abdullah Awandi/Afandi, Mr H. Kas,mat, R. Sardjono, Oetomo, Nj. S.D. Susanto, Affandi, Suhari Kusumodirdjo, R. Ng. Sumodarmodjo a,lias Sujamto, Mochamad Salim, Saleh Abdullah, Dr Soehardi,
Hadji Mochamad Cholil, K.H. Achmad Dasuki Siradj, Toeraichan
{ijli
Adjhoeri, R. Dachlan Tjiptomartojo, Roesiiandji Atmowiroga, Mochtar, Sadji Sastrosasmito, Karkono Partokusumo alias Kamadjaja, Dr
Hadjidharmo .ljokronegaro, Mr K.R.T.S. (Soedarisman) Poerwokoesoemo, Drs B. Mang Reng Say, V.B. da Costa, Moh. Doerjat Karim,
Abdulrahman Baswedari, zainul Arifin, R.M. Hadisoebeno Sosrowe,rdojo, Dr Roestamadji, Kijai Hadji Maksum, M. Kamawidjaja Sujud,
Moehamad soekarna soe,tisna ,sendjaja, Madomiharna, soeratno, R.
Sugana'Ganakusumah, Mas Muhamad Bachar, Muhammad Sjade,ti Has,
san, Oesmadi, Asmara Hadi, Hadji Mas Muhamad Aof, K.R.R.H. Moh.
Noh Idris, Budiman Triasmarabudi, Radja Kaprabonan, Enin Sastraprawira, Raden Basara Adiwinata, Hadji Abubakar Jusuf, Hadji Hu-

sein, R. Abdurochman Wangsadikarta, Hadji Muhamad Dachlan, R.
Hollan Sukmadiningrat, 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 Asjmawi, K.H. Moehamad Sjadjari, H. Ismail Dahlan Djuru Alam,
H. Mohamad Thaha bin Moh. Nur, Hadji Umar Bakry, Kuasini Sabil,
Hadji Mansur Dt. Nagari Basa, 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 Abdurrahim Abdullah, Muhammad Ali Hanafiah Lubis (MAHALS), Anwar Nasution, Rumani Barus, M. Arsjad
Th. Lubis, ZainaI Abidin Nurdin, Hadji Mu,da Siregar,, H. Adnan Lubis, Mr Suhunan Ha:mzah, M. Sabri Munier, Agustinus Djaelani,
Ibrahim Usman, Hadji Ali Usmatr, H. Mhd. Basioeni Bin H. fmran,
J.C.' Oevaang Oeray, H. M. Marwan Noor, Hadji Abdurachman bin
Is,mail, D,armarvi Munawir, H.M. Hana,fi Gobit, H. Husain Qadry, Hadji Ruhajah Abdulhamid, Abd. Sani Karim, Mochsen bin Sokma Wira
Said', Sajid Abuba:kar Alayderus, Ds Wilhelm Johannis Rumambi,
Drs La Ode Manarfa, Jakin Intan Parmata, J.J. De:taq, H.S. Djamaluddin Dg. Paremma, Abdurahman Sjihaab, Abdu1 Muin Daeng
Myala, Nj. Siti Ramlah Azies, Abdul Rahim Munier, Daeng Maradja
Lama,karate, siswosudarmo, Mohamma,d Arifin b,in Abduliahman,-I
Gusti Ketut Ngurah, A.J. Toelle, Gulam, P.S. da Cunha, Soeratno,
Nj. Setiati Surasto, Kijai Hadji Akrom Chasany, Mr Ahmad Astrawinata, Kiaji Hadji Munief, K.H. Dachlan Abdoelqohhar, K.H. Ghazali
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Asj'ary, U.J. Katidjo Wiropramudjo, Mohamad Sanusi, H. Mustadjab,
Abdulmadji,d L. Mandja, Zamzami Kimin, Mohamad Natsir, Arno1d
Mononutu, Abdul Malik Ahmad, Sabilal Rasjad, R. Baroeno Djojohadikoesoemo, K. Moch. Machfoed Effendie, H. Bahrum Djamil K.H. Asnawi Hadisiswojo, Mr Oei Tjoe Tat, W.A. Rachman, Mr Nj. Tutilarsih
Harahap, Ds. T. Sihombing, U.P. Bombong, Sarwono S. Soetardjo, Argo
Ismojo, Basuki, Firmansjah, Nj. Tresna Sungkawati Garnida, Hoesain
Poeang Limboro, A.S. Dharta, A. Bakar St. Lembang Alarn, R. Achmad
Soekarmadidjaja, Sjamsoe Harja-Udaya, Pangkoe bin Oemar, Soedjono Tjiptoprawiro, Usman Hamid, R. ,Moerdjoko Koesoemodirdjo, Singgih Prap'todihardjo, Djafri, Nj. Maimunah, R. Soe,tedjo, Muhammad
Amin La Engke, Jean Torey, Sunarjo Umarsidlk, Djoko Oentoeng, Ahmad Boeshairi, Muhamrmad Djazulie Kartawinata, Utarjo, Rd. Umar
Anggadiredja, Nur Sutan Iskandar, Sjamsulhadi Kastari, R. Hadji
Doeldjamil Adimihardja, Sutan Mochammad Jusuf Samah, Soetimboel
Kertowisastro, R. Usman Ismail, Ismail Kartasasmita, Hadi Sosrodanukusumo, Usman Mufti Widjaja, Soepardi, Slamet S., Su'mowarsito, S.
Notosuwirjo, Izaak Riwoe Lobo, Nj. R.A. Sri Kanah Koempoel, W.A.
Lokollo, K. Muhammad Afandi, Dr T.A. Dja1il T.M. Junus, Sri Soemantri Mar,tosoewignjo, Dr Hasnil Basri, ,Mamiq Djamita al. Lalu
Abdullah, H. Husain Thaha, Kwee Ik Hok, H. Andi Kasim, Rd. Apandi
Wiradiputra, Ds J.B. Kawet, Mohamad Ahjar, Ir Tjoa Te,ng Kie, Wikana, Achmad Djoedjoe, Ds E. Uktolseja, M. Ng. Moh. Hamzah, H.
Abdulhafid bin Hadji Sulaiman, AIi Kamarudin Abdulmutalib, Mr R.
H. Kasman Singo,dimedjo, Abdulwahab T\rrcham, SajiA Husin Abubakar, O. N. Pakaja, Raden Male Wiranatakusumah, Gulmat Siregar,
Suxmantojo, Rustama Ikrat, Hadji Masjkur, Hadji Abdulkadir, Moh.
Achijad Chalimi, Mohd Ma'sum Jusuf, H. Abdullah Afifudin, Bey
Arifin, Abdul Mu'in Utsman bin Abdul Mu'in, Jahja Jacoeb, Ismail
Nongko, Doktor Koesnadi, Hendra Gunawan, Otong Hulaemi, Hadji
Abdul Malik Karim Amru'Ilah (HAMKA), Roesni Tjoetjoen, M. Moeh.
Moehtar Moestofa, Raden Moeljono Moeljopranoto, Kasimun, M. Tahir
Abubakar, K.R.T. Prakosodiningrat, Suparna Sastradirerdja, H. Moh.
Sadad Siswowidjojo, Aminu,ddin Muchlis, Amir, Basuki Resobowo,
Dr J.F. Mohede, R.A. Padmakoesoema, Mochamad Tauchid, Abdurachman Said, Hidaiatdjati, R. Oemar,said, Mr Kosasih Poerwanegara, Raden Sadono Dibjowirojo, Mr Djaidin Purba, Mr Djamaluddin
Glr Dt. Singo Mangkuto, Nj. Moedjio Moedjiati.

Ketua: Saudara.saudara, rapat saja buka kembali. Dari pihak Pimpinan perlu mendjelaskan berhubung apa jang telah kami terangkan
tadi siang kepada Saudara Atmodarminto supaja pembitjaraannja
dipersingkat, hal ini samasekali bukanlah dimaksudrkan bahwa kami
akan mengurangi hak Saudara, tidak mempunjai maksud untuk mengadakan diskriminasi. Tjuma karena waktu jang dipergunakan Saudara
Atmodarminto jang terhormat telah melampaui batas jang telah dimintanja, maka kami peringatkan. Tidak lain supaja djalannja rapat
bisa trebih lantjar dan selesai tepat pada waktunja.
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Karena andaikata tadi Saudara dari Madjelis Sjuro Muslimin
tidak rnenarik d,iri dan Saudara atmoOarminto
berbiljara \Yz djam itu,_maka rqp?! alal blsa ditutup djarn setengah
{u-a- JeQpi karena Saudara dari Madjelis Sjuro uuitiniin Indonesia
J{+iu_ryi) menarik diri maka rapat dlpat kita selesaikan kurang lelebih djam satu atau setengah iiua.
Kalau Saudara'saudara nanti semuanja berbitjara menurut waktu
ialg -sudah ditetapkan, jang telah saudira-sauda"ra minta, maka rapat.akan
dapat \3mj tutup nanti gjam 24.00. Katau itu tidak ditepaii
satu. Dan
l"lty.rapat nanti {tqlup 4jam t.00 atau djam
v setengah
e
hal ini akau menimbulkan
k-esulitan tehnis.
Karena itu kalau Saudara-saudara minta waktu dan kami tidak
membatasi waktu jang Saudara minta, Saudara boleh minta B atau
4 djam kalau.perlu tetapi waktu jang sudah ditetapkan, kami minta
Ind_onesia (Masjumi)

supaja ditepati.
sekarang saja persilakan saudara Arnold jang terhormat.
Arnold Mononutu: saudara Ke,tua, seperti telah dike,rnukakan
oleh Ketua Partai Nasional Indonesia (p.N.I) saudara Suwirjo dalam
ko-ngresnja jang ke-vIII di semarang pada pertengahan tahirn lgb6,
telah me,mutuskan, hendak mempe'rt-ahankan dasai pantja sila bagi
Repu_brik Indonesia, dalam sidang pembuat Undang-undang Dasar in'i.
saudara Ketua, mengapa Partai Nasionar Indo'nesia (p.N.L)
$e-ngaL.sungguh-su!,gguh hendak mempertahankan dasar Pantja Sili
telah 9ite-rangkan, dianalisa dan dibenaikan dengan terang dan-djelas
oleh saudara suwirjo sendiri, menilik istimewa dari suduf perdjuangan bangsa dan dari sudut semangat revolusi 1? Agustus -194b.
Idiinkanlah kami menambah dalam hubungan ini, bahwa kongres
Pantai Nasional Indo-n-esia (P.N.I.) jang ke-VIII di Semarang itu, tetatr
menetapkan Pantja Sila sebagai Dasar Negara, dalam mani turut serPartai kami iang sungguh-sungguh pertjaja kepada
13 $ngggta-anggota
Tuhan. Jang YI.Fa Er?, sebagai sumbei dari segari su-mber jrng
mengatur perdjalanan bumi dan langit umtimnja, perdjalanan manusia chususnja.
Mereka jalg turut menetapkan putusan kongres tersebut, beragama lslam, beragama Kristen dan beragama Flindu-Bali. Walaupun berbeda agama, semua berpegang pada pantja Sila.
saudara Ketua, perkenankanlah kami sebagai orang Kristen dan
Anggota Part?i Nasional Indonesia (p.N.I.) meierangkin kepada sidang iang pulia ini, lnengapa sebagai orang jang perl;aja, kimi berpegang paqa Pantja
-sila bagi Dasar Negara lndonesia, dengan tidak
mengurangkaq sedikitpun kepertjajaan kami kepada Tuhan lang Maha Esa seperti diadjarkan pada kami oleh Isa Almasih.
saudara suwirjo sebagai Setua partai Nasional Indonesia (p.N.I.)
let-ah menggqlukakan, bahwa Partai Nasional Indonesia (P.N.IJ tidali
keberatan djika urutan dan susunan kata-kata pantja sila diubah,
dip_erbaiki {qg_disem,purnakan. Soal prinsipiil bagi i'artai Nasional
Indonesia (P.N.I.)_ad.Eh isinja, adalah adjarannjipantja sila.
saudara Ketua, urutan pSqtja sila bukan satu soal jang
. Sgtn"lg.
prinsipiil,
djiwanja dan adjarannja adatah bagi kami jang pentingl
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Oleh sebab itu perkenankanlah kami mengurutkan kelima sila dari
Pantja Sila sedikit berbeda daripada urutan dalam Undang-undang
Dasar Sementara tahun 1950, ialah:
1. Ke-Tuhanan Jang Maha Esa,

2. Kebangsaan,
3. Kedaulatan Rakjat,
4. Keadilan Sosial dan
5. Prikemanusiaan.

Saudara Ketua, ke-Tuhanan Jang Maha Esa adalah bagi kami,
pokok dan sumber dari lain-lain sila. Tanpa ke-Tuhanan Jang Maha
Esa, Pantja Sila akan mendjadi satu filsafat materialistis belaka.
Bagi kami orang Kristen jang per,tjaja, sila Kebangsaan mempunjai sumber dalam ke-Tuhanan Jang Maha Esa seperti dipesan oleh
Isa Almasih menurut Indjil Matius jang bunjinja:
,,Maka Indjil Keradjaan ini kelak dikabarkan dalam segala dunia, akan satu kesaksian bagi segala bangsa, sebab itu pergilah
kamu mengadjar segala bangsa".
Njata dengan terang, bahwa Isa Almasih. mengakui adania bangsa-bangsa dalam hal ini dan oleh sebab,itu soal Kebangsaan bersumber pada ke-Tuhanan Jang Maha Esa, pada kami sebagai orang Kristen
tiap-tiap utjapan Isa Almasih adalah kenjataan daripada wahju Allah.
Dalam hubungan ini dapat kami njatakan, bahwa seorang Kristen jang
benar adalah seorang nasionalis jang sedjati dalam arti tjinta pada
rakjat dan bangsanja. Dan pendirian ini bagi kami orang Masehi bukanlah didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan jang,,ti'idelijk"
dan rasionil, akan tetapi adalah satu kejakinan bersumber pada positivisme agama jang abadi.
Menurut paham kami, tiap bangsa terdiri dari manusia jang
bertanggung-djawab. Prinsip dari penanggungan-djawab tiap manusia, dapat kami temui pula dalam adjaran Al Kitab, buku Musa jang
dinamakan Genisis, istimewa dalam Genisis III ajat 22 dalam mana,
dikatakan oleh Tuhan, setelah Adam dan Hawa melanggar perintah
Tuhan, bahwa mulai saat itu manusia telah mengetahui perbedaan
antara baik dan buruk.
Disinilah duduk perkaranja menurut paham kami, prinsip penanggung-djawab manusia jang be'rarti pula, kedaulatannja dan
seterusnja prinsip Kedaulatan Rakjat, karena rakjat terdiri dari manusia. Kategoris imperatif dari prinsip kedaulatan ialah tanggung-djawab.
Tuhan telah memberi penanggungan-djawab pada manusia dan
penanggungan-djawab pada rakjat, jang berarti menetapkan kedaulatannja. Oleh sebab itu, Kedaulatan Rakjat menurut paham kami
bersumber pula pada keTuhanan Jang Maha Esa. Dalam hubungan
ini dapat kami mengemukakan, kejakinan kami, bahwa Allah jang
Maha Adil, telah memberi Kedaulatan kepada umatNja, djusteru untuk bertanggung-djawab padaNja, sebagai manusia, jang ,,das Gute
WiIl", tetapi sering ,,das Biise schafft".
Oleh sebab itu kami tidak sependapat dengan mereka, jang hendak menarik kebumi jang ber{osa ini, Kedaulatan Tuhan, didjalankan
oleh manusia jang berdosa!
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Akan tetapi Kedhuhtan Rakjat tanpa Keadilan sosial, dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan jang bertentangan dengan pelan Isa
:
Almasih:

dir

clo

,,Tjintai temanmu manusia, seperti engkau tjinta pada dirimu
sendiri dan apa jang engkau tidak mengehendaki bagi dirimu

sendiri, djanganlah berbuat pada temanmu manusia,,.
Menurut paham kami, dasar Keadilan Sosial berpokok pada pesan Isa Almasih itu, dengan lain kata, bersumber pula'pada ke-Tuhanan Jang Maha Esa.
Achirnja Prikemanusiaan adalah kehendak Tuhan jang utama
untuk umat manusia, seperti diutjapkan oleh Tuhan Jesus:
,,Siapa diantaramu, jang tidak pernah bersalah, Iemparkanlah
batu pertama kepada manusia ini".
Saudara Ketua, dengan keterangan jang ringkas itu, jang agak
merupakan ,,Stellingen" sadja, kami bermakiud untuk membenarkan
jang mulia ini, sebabnja kami menerima sebagai orang
Lepaaa sidang
Kristen jang pertjaja sebagai Anggota Partai Nasional indonesii
(P.N.I.), Pantja Sila bagi Dasar Negara.
Pantja sila, menurut paham kami merupakan satu ,,weltanschauung" jang bersumber pada ke-Tuhanan Jang Maha Esa, satu djalan
memikir jang menurut paham kami, dapat dipertanggung-djawabkan
atas norma-norma filsafat.
Pantja sila merupakan dalam djiwanja satu kebulatan sed,jati.
sila pertama tidak dapat ditjeraikan daripada 1ain-lain sila.
Lain-lain sila tidak dapat pula ditjeraikan dari sila jang pertama.
Pantja sila tidak bersifat dualistis, Pantja sila menurul paham
kami, adalah realisasi daripada djatran pikiran'monistis Bangsa Indonesia. Pantja Sila sebagai filsafat negara bersifat religieus monistis.
saudara Ketua, oleh sebab itu Pan,tja sila, bukan satu perumusan belaka, bukan satu kompilasi beberapa prinsipalia sesuatu pan$aqSap hi{up, akaq tetapi Pantja Sila adalah satu bentuk filsafat jrng
lgsir, bersifat religieus-morqistis, jans dapat kami terima sebagai orang
Kristen untuk didjadikan Dasar Negara Republik Indonesia.
saudara Ketua, tetapi jang paling penting ialah, bahwa pantja
sila adalah titik p_ertemuan dari segala golongan jang pertjaja paria
Tuhan Jang Maha Esa, apapun djuga Na,bi golopgan itu -masing-ha-sing.
_Pantja Sila karenanja bersifat synthetis dan dengan demikian dapat dianggap sebagai emanasi djiwa Bangsa Indonesia sendiri, karena
bukankah, sifat mufakat, sifat go,tong-rojong dapat diartikan dengan
kata-kata filsafat, satu djalan memikir jang sifatnja synthetis.
Memang saudara Ketua, filsafat Pantja sitra bertentangan dengan ,,anti-tetis den;ken" jang dapat kami anggap satu karakteris,tik
istimewa, daripada djalan be,rpikir orang Barat.
Djuga sebagai seorang Anggota Partai Nasionar Indonesia
(P.\I.) jang sedjati, kami kemukakan pendapat tersebut tadi mengenai Pantja sila sebagai ,,weltanschauung". Bukankah partai kami berdasarkan se,tjara prinsipiil atas prinsip Tuhan Jang maha Esa, seperti
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dinjatakan oleh Saudara Suwirjo Ketua Umum Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) dihadapan sidang jang mulia ini sebagai berikut:
,,Bangsa Indonesia mengakui bahwa dirinja machluk Tuhan.
,Bangsa Indonesia dilahirkan didunia oleh Tuhan".
Disa,mping itu Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) berpendirian Sosio Nasionalistis, Sosio-Demokratis, Marhaenistis, pendirian kedjasmanian ini, dilihat oleh kami sebagai emanasi dari prinsip ke-Tuhanan Jang Maha Esa.
Pernah kami kemukakan pendapat kami itu, dihadapan SiCang
jang mulia ini, pada bulan Mei tahun 1957.
Achirnja dapat kami kemukakan, bahwa dengan keterangan kami diatas, kami telah pula mentjoba untuk membenarkan pendapat
kami bahwa Pantja Sila sebagai Dasar Negara Indonesia, dalam Undang-undang Dasar kita, jang permanent, sekali-kali tidak akan diberikan pada Undang-undang Dasar Republik Indonesia jang sifat dan
nilainja secularistis, seperti diartikan oleh teman se-Anggota kami
Saudara Mohd. Natsir jang terhormat.
Teman separtai kami, Saudara Roeslan Abdulgani, akan membahas lebih mendalam dihadapan Sidang jang rnulia ini, arti dan tudjuan secularisme.
Saudara Ketua, sebelum kami mengachiri pemberian tanggungdjawab kami, mengenai pendirian kami tentang Pantja Sila, sebagai
Dasar Negara, perkenankanlah Saudara Ketua, kami meladeni dengan
satu dua patah kata, utjapan-utjapan Saudara jang terhormat Isa Anshary disidang Konstituante tertanggal 21 Nopember tahun 1957 mengenai pidato-pidato Bung Karno, pentjipta Pantja Sila.
Pertama:

Pernah katanja Bung Karno mengatakan: ,,Alangkah hebat djika Negara Indonesia mendjadi Negara gotong-rojong".
Dari kata-kata itu Saudara jang terhormat, Isa Anshary mengam'
bil konklusi, bahwa Bung Karno telah mengganti Sila ke-Tuhanan Jang Maha Esa dengan prinsip gotong-rojong. Serta Saudara jang terhormat Isa Anshary mengedjek: ,,sampai dimanakah ternjata kesungguhan pendukung Pantja Sila terhadap sila
ke-Tuhanan Jang Maha Esa".
Saudara Ketua, kami tidak sependapat dengan Saudara Isa Anshary jang terhormat, karena seorang pendukung Pantja Sila bisa
berkata pula:
,,Alangkah hebat, kalau Negara Indonesia mendjadi Negara prikemanusiaan; alangkah hebat kalau Negara Indonesia mendjadi
Negara keadilan-sosia1".
Apakah dengan kata'kata demikian sila ke-Tuhanan Jang Maha
Esa telah ditinggalkan oleh pendukung Pantja Sila itu? Kami berpendapat tidak.
Pada hari ulang tahun ke45 Muhammadijah baru-baru ini Bung
Karno menjatakan, menurut surat kabar ,,Merdeka", bahwa Godsbegrip manusia bisa berubah dari abad keabad, tetapi Tuhan tetap ada.
Kami ulang utjapan Bung Karno: ,,Tuhan tetap ada".
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-Ni1tr_ dengan terllg: bagaimana. pend_apat Brlng Karno terhadap
sila ke-Tuhanan Jang $1trr Es1 ,,fetqp qq", abadi, "k;-Trh*; J*s
Maha Esa tetap sentral dalam fant;a Sila,'.
Kami kira, saudara Isa Anshary jang terhormat, telah mengambil konklusi jang salah, itu hanja uniui.- *%rnui.ur p.tit:iptr e*t1. sila,-Bung Karno, dengan sarcasmenja dan dengan itemit ian memukut
pula paham Pantja Sila, tanpa memikirkan, iantas dan benar akan
k_a,ta-katanja: ,,Pour te besoin de la cause,','siudara Ketua.

Kedua:

Dalam pi_{to BuTq Karno plda peri-ngatan Hari pemuda, Bung
Karno telah menjatakan,_bahwa l,kala-u orang Islam *.ri,u""til
orang Komunis, orang Islam boleh meninggalkan Indonesia".
saudara Ketua,.akan tetapi B,lttg Karno men5atat<an pula dengan
tegas ,,kalau orang $omunis memnentji partai-partai Isldm, ia boleh
meninggalkan pula bumi Indonesia',.
saudara Ketul kepada setiap_ orang jang redelijk dan jang dapat
menilik kata-kata Bung Karno dalam pioporii jang"sebenainji, kaltakata itu.hanja ryg1upa-k-a? peru-mpamaan, untirk melukiskan pendiriannja jang mutlak,
ialah berdjuang mati-matian untuk persatuan
bangsa dan pendiriannja, bahwa Republik Indonesia adalah milik gita bersama, bukanlah milik sesuatu-paham dan golongan.
saudara Ketua, saudara Isa Anshary jang terhoimat tentu sadja dapat menguljapkan bermatjam-matjam-kaIa-kata didalam Sidang
j-rng mulia ini,- dapat mengedjek Bung Karno, pentjipta pantja sila.
dengan segala ironidn dan sar-casmenjl.
Itu adalah hak saudara Isa Anshary jang terhormat, sebagai Anggota Konstituante.
tetapi adalah hak dan malahan kewadjiban kami pula se.
, $\""
An_ggota
Konstituante, untuk mentjoba menetapkan kita-tata
Irg4
saudara Isa Anshary jang terhormat, janf emosionil dan agresif itu
pentSipla pantja sila, pada proporsi jing
!9.1ha.dap -Bung {?.t"q
e rede
lijk dan benar, dihadapan Si.dang jaitg muiii ini.'
saudara Ketua, perken_ankanlah kami kemukakan sekarang pen{"P1t kami sebagai orang Kristen, Anggota Partai Nasional Indbnesia
LP_.N.I-) mengenai ideologi Negara atas Sosial-Ekonomi dan atas dasar
Islam.

saudara Ketua, kami telah kemukakan tadi, bahwa pantja sila
tanpa sila ke-Tuhanan Jang Maha Esa, akan merupakrn r,r"t,i ideologi materialistis. serrnata-mata, jang setjara priniipiit kami tidak
dapat menerimanja.
l.tqp !.erpe_1{irian,_ bah_wa _Tuhan jang mendjadi sumber
-dari. Kamj
segala kedjadian didunia dan diachirat, atis rt5rmn isu ai*rrin,
,,semua datang dari Allah dan semua akan kembali kepada Al_
lah".
Das^ar Negara sosial-Ekonomi menurut paham kami, berpokok
.
pqda-satu pe-ndirian, bahwa pelkgpbalngan ajiwa manusia hanja ditetapkan _ 91"! p_erkembangan faktor-fa[tor irroduksi, ;;rilik dari
sudut sedjarah. Dengan demikian pendirian itu mengabaikan faktor
kepertjajaan manusia pada Tuhan Jing Maha Esa, dalim pert<emnang-
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1n djiwlnla dan lahirnja. Mengabaikan pada pokoknja kepribadian
Bangsa Indonesia, seperti kepribadian itu telah tumbuh berabad-abad
lamanja.
Ke-Tuhanan Jang Maha Esa, bagi kami adalah satu soal an sich.
Sekalikali bukan hanja perumusan kebebasan beragama dan beribadat belaka. ,,Oorzaak" ialah keTuhanan Jang Maha Esa, ,,gevolg',
ialah kebebasan beragama dan beribadat.
saudara Kejua, bagaimanakah pendapat kami, bukan sadja sebagai A_nggota Partai Nasional Indonesia (P.N.I.), tetapi sebag-ai seorang Kristen mengenai Islam sebagai Dasar Negara. Pertama-tama
kami hendak kemukakan, bahwa kami sebagai orang Kristen, menghormati setinggi-tingginja agama Islam.
S_aja sadar bahwa nilai Islam ditilik baik dari sudut religieus maupun dari sudut moral-sosiologis tidak kurang kesutjiannja dan kemurniannja daripada agama Kristen.
Utjapan kami ini Saudara Ketua, djanganlah dianggap sebagai
suatu utjapan jang bersifat kehormatan atau courtesy belaka terhadap teman-teman kami didalam dan diluar Sidang Konstituante ini,
jang beragama Islam. Seka1i-kali tidak!
Utjapan kami ini berdasar atas pengalaman bertahun-tahun daIam pergaulan kami dengan mereka jang beragama Islam, baik di
Maluku Utara ataupun di Sulawesi Selatan.
Dalam pergaulan itu, kami dianggap sebagai anggota keluarga
rumah-tangga Islam, jang sungguh-sungguh mendjalankan ibadatnja.

Dari pergaulan itu kami dapat menjimpulkan, bahwa baik mereka jang pertjaja, jang beragama Islam ataupun Kristen, pertjaja
bahwa Tuhan adalah sumber dari hukum dan nilai hidup manusia.
Pertjaja dengan wahju Tuhan kepada RasulNja. Pertjaja bahwa
hubungan antara Tuhan dan manusia mempengaruhi hidup manusia
sehari-hari. Pertjaja bahwa matinja seseorang, hidup rochnja tidak
berachir. Pe'rtjaja dengan ibadat sebagai tjara menghadapkan hubungan dengan Tuhan. Pertjaja dengan keridlaan Tuhan sebagai tudjuan hidup didunia ini.
Kami mensiteer kata-kata Saudara Moh. Natsir jang terhormat
pada Sidang jang mulia ini. Kami sependapat pula denfan Saudara

Moh. Natsir kebenaran Durkheim dalam pernjataannja, bahwa: orang
jang pertjaja itu adalah orang jang le,bih kuat untuk menderita pertjobaan hidup maupun untuk menaklukkannja.
Dalam hubungan ini tidak ada perbedaan pokok antara mereka
dari Bangsa Indonesia jang beragama Islam, beragama Kristen dan
kami jakin pula beragama rrindu-Bali, kerena disebabkan istimewa
pada faktor jang tidak disangkal oleh siapapun djuga, bahwa manusia
Indonesia dalam bathinnja, in zijn diepste wezen, adalah religieus.
Ingin kami menambah lagi satu-dua patah kata dalam hubungan ini.
Saudara Ketua, ada ahli-ahli pengetahuan, jang berpendapat,
bahwa kepribadian Indonesia mengevalueer djuga agama Islam, agama Kristen, agama Hindu menurut sifatnja persoonlijkheidnja sendiri, oleh sebab itu mereka memakai "begrippen" seperti Islam-Indonesia, Masehi-Indonesia dan Hindu-Bali.
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saudara Ketua, atas analogi tersebut tadi kami dapat menjatakan,
bahwa ada djuga atheisme-Indonesia. Sifatnja ialah bahwa indiepste
wezen, atheisme-Indonesia te'tap religieus. Mereka dalam hati ke,tjilnja
akan tetap mengabdi Tuhannja, terlebih-lebih kalau mereka menderila
pertjobaan-pe{jolaan hidup. Dalam Tuhan-Iah mereka akan mentjari kekuatannja. Dus pada hakekatnja, menurut paham kami, untuk
manusia Indonesia, probleem atheisme lebih merupakan satu probleem akademis.
Apa jang kami katakan tadi mengenai kepe,rtjajaan manusia Indonesia pada Ilahi, bukan soal bagi kami, bukan probleem bagi kami.
Probleemnja ialah bagaimana pendapat kami, djita partai-partai Islam, bukanlah umat Islam an sich, hendak memitih Islam Dasar Ne-

_

gara.

saudara Ke,tua, dalam sidang jang mulia ini telah dikemukakan,
bahwa dalam satu negara jang berdasarkan Islam, Kepala Negaranja
harus beragama Islam dan pendirian ini harus ditjantumkan dalam
Undang-undang Dasar.
_ Kami menganggap pendirian demikian, konsekwensi jang logis
dari- pendirian Negara Indonesia harus berdasar Islam.
Oleh sebab itu, kami tidak bersifat marah ataupun bentji, djikalau mereka jang mengehendaki Negara berdasarkan Islam, menarik
pula segala konsekwensi Konstitusioiril dari pendirian itu. Itu sudah
sewadjarnja. Kami hanja merasa berkewadjiban sebagai orang Kristen
jang pertjaja, Anggota Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) untuk membela dalam batas-batas kemampuan kami, umat Kristen Indonesia,
dalam musjawarat disidang jang mulia ini mengenai Dasar Negara,
tanpa emosi dan sekalikali tidak agresif terhadap mereka jang ber-

t*"tlot#nt

r*i

defensif adanja. perlu kiranja kami mengemukakan
sikap kami sebelumnja, untuk menghindarkan kurang pengertian terhadap utjapan-utjapan kami sebentar.
Saudara Ketua, djika ditetapkan didalam Undang-undang Dasar
Republik Indonesia, bahwa Kepala Negara harus beragama Islam, apakah partai-partai pottik Islam, jang mengehendakinja berpendapat,
bahwa mereka jang beragama lain akan dapat memilih Kepala Negarania, akan dapat mendjalankan hak asasinja sebagai manusia Indonesia.?

Ada kemungkinan bahwa dalam undang-undang Dasar atau dalam undang-undang organik tidak akan dilarang orang jang beragama lain turut serta dalam pemilihan KepalB Negaranja, jang harus
beragama Islam.

tetapi alasan formil-juridis ini tidak berarti, bahwa tiap-tiap
warga-negara Indonesia, jang tidak be,ragama Islam akan turut-serta dalam pemilihan umum untuk Kepala Negaranja.
Bukankah mereka akan menghadapi satu gewetens-conflict jang
besar? Kami jakin sejakin-jakinnja bahwa tiap warga-negara Indbne-sia, jang tidak beragama fslam, akan menjelesaikan gewetens-conflict
tersebut, dengan tidak turut serta dalam pernilihan- Kepala Negaranja, jang harus beragama Islam.
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Bagaimana partai-partai politik Islam dapat mengatakan lagi, kepada umat Indonesia, kepada dunia sekalian, bahwa mereka mendjundjung tinggi Negara Indonesia dengan sungguh-sungguh, dalam hak
asasi manusia.

Quo Vadis hak asasi manusia!
Saudara Ketua, selandjutnja menurut paham kami, konsekwensi
daripada pasal dalam Undang-undang Dasar, bahwa Kepala Negara
harus beragama Islam, ialah bahwa, dalam praktek ketata-negaraan
tidak dapat dihindarkan lagi, Wakil Presiden di Indonesia ini, akan
beragama fslam, Menteri-menteri akan beragama Is1am, Gubernurgubernur akan beragama Islarn, Duta-duta akan beragama Islam, Dewan Mahkamah Agung akan terdiri dari orang-orang Islam, Djaksa
Agung akan beragama Islam dan sebagainja. Rechtens, Saudara Ketua.
Rechtsgrond daripada praktek ketata-negaraan jang demikian,
ialah Dasar Negara.
A priori kepada anak-anak kita, jang bukan beragama Islam dan
sekarang masih duduk dibangku sekolah, tak akan diberi kemungkinan lagi rechtens, untuk menduduki pangkat-pangkat jang tertinggi dinegaranja sendiri, hanja karena beragama Kristen, Hindu-Ba1i
dan sebagainja.
Dimana letaknja keadilan sosial, jang oleh partai-partai politik Islam dinjatakan i,kan mendjundjung tinggr untut setiap warga-negara Indonesia.
Quo Vadis keadilan sosial !
Saudara Ketua, berikut konsekwensi jang logis daripada Nega
ra Indonesia berdasar Islam ialah; bahwa dasar hukum Negara adalah Al Qur'an dan Al Hadits.
Logis konsekwensi, ini berarti menilik dari sudut ketata-negaraan, bahwa tiap-tiap rantjangan Undang-undang pemerintah harus
diselidiki nilainja menuru.t adjaran Al Qur'an dan Al Hadits, sebelum rantjangan Undang-undang itu dihadapkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat; concreet staatrechtelijk pendirian tersebut mesti di
sertai dengan pernbentukan sesuatu dewan terdiri dari Alim Ulama,
disamping Kabinet.
Dewan ini harus ditugaskan untuk memeriksa tiap-tiap rantjangan Undang-undang atas penjesuaiannja dengan Al Qur'an dan Al Hadits, sebelum dihadapkan kepada Parlemen.
Apakah dengan demikian Negara Indonesia tidak akan melangkah djauh kebelakang dalam sedjarahnja pembangunan sesuatu Negara modern.
Dalam dewan ini ,tentu sadja Warga-Negara Indon,esia bukan
Islam tidak akan mendapat sesuatu kursi. Memerintah bij U, over U
dan zonder U. Pendjadjahan spiritueel in optima forma!
Apakah ini dikehendaki oleh partai-partai politik Islam, jang
diwakili dalam sidang jang mulia ini?
Djika kami mendengar interpretasi teman A.nggota kami, Saudara Isa Anshary jang terhormat, dalam pidatonja dihadapan Sidang
jang mulia ini tertanggal L2 Nopember tahun L957, akan kata kafir,
kami pe,rtjaja bahwa dalam segala konsekwensinja, prinsipiil Warga495

Negara lldonesia bukan Islam wadjib dikesampingkan dalam segala
p11!uyn- jang meng-enai haluan dan tudjuan lietala-negaraan Republik Indonesia, berdasar Islam.
Dimana leta_klja sifat toleransi iang sungguh-sungguh, jang oleh
qgQipqtai politik saudara Isa Anshaiy jr"g terhormat, dikatakan
dikehendakinja.
Quo Vadis toleransi, jang sungguh-sungguh!
saudara Ketua, atas keterangan-keterangan jang kami kemukakan tadi, kami seb_agai orang Kristen harus mengambil kesimpulan,

bahwa dalam seg_ala konsekwensi Negara Republik Indonesia, j.og
u-erdas-ar_ agam? Islam, harus membeii kepada warga-Negara lirdo"nesia bukan Islam, kedudukan minoritet agama. soslologii memang
kita merupakan minoritet agama.
Tetapi Negara Indonesia, berdasar Islam, sebagai konsekwensi
$o-nstitusio_nil, har-us mengehendaki realisasi kenjataan sosiologis itu
dalam undang-undang Dasar. Minoritet agama dengan demikiln didjadikan elemen dalam positief recht Republik Indonesia berdasar
Islam!
saudara Ketua, dari sudut inilah kami wadjib menginterpreteer
kebebasan beragama dan beribadat, jang dikehendaki -partai-partai

politik Islam.
umat Kristen di Indonesia dalam keadaan demikian, wadjib rnenerima kebebasan_beragama dan beribadat, bukan lagi sebalai hak
an. sich tiap-tiap Warga Negara Indonesia, rechtens, a,kan tetafi sebagai anu_gerah, sebagai gunst majoritet Islam kepada minoritet- bukan
Islam. Dimanakah letaknja lagi kebebasan beragama dan beribadat
gelaga_i :4r$1..1 dal,am ,,Human Rights', jang dikatakan, djuga di-

kehendakio1ehPartai.partaipolitikIs1amdiIndonesia.
Quo Vadis ,,Human Rights"!
saudara Ketua, pada saat sekarang sukuisme dan daerahisme telah membahajakan-persatuan Bangsa Indonesia, akan tetapi pada pokoknja, keinginan-keinginan daerbh dan tuntutan-tuntuthn'daerih,
iang dapat membahajakan persatuan kita, didasarkan atas faktor-fakt-or dllsmania_h, j?lg lam-bat-laun dapat kita atasi. Akan tetapi saudara Ketua, fapatkah -.kita atasi lagf untuk persatuan Bangsi Indonesia, perpetjahan dibidang
kerochanian?
saudara Ketua, apak{i teman-teman dari partai-partai politik Islam disidang_jang-mulia ini, merealisir dengan sungfuh-sungguh, de.
$ag segala_sincerity, bahwa pada hakekatnja Republil Indonllia j.ng
berdasar Islam:
1. Tidak akan sesuai lagi dengan kepribadian Bangsa Indonesia
jang toleran dan synthetis
2. Bahwa Negara Repubtik Indonesia berdasar agama Islam,
tidak berdjiwa'semangat revolusi tanggal 1? Agustus tahun
L945-, 4alam rnana turut serta djuga-Warga-Negara Indone"
sia bukan Islam.
3. Tidak rnendjamin lagi, bagi setiap warga-Negara Indonesia,
rKebangsaan jang uutat oan hak asasiija
ail sich, sebagai
Bangsa Indonesia.

:
,
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Saudara Ketua,. Saudara Moh. Natsir jang terhorrnat drhadapan
Sidang jang mulia ini telah mengemukakan, bahwa pandangan secularisme dalam ketata-negaraan telah metrahirkan Naziisme di'Djerman.
Dalam hubungan ini, Saudara Moh. Natsir' jang' terhormat mensitir Herman'Rauschning.
Saudara Ketua, menurut paham kami tidak sadja secularisme,
jang menimbulkan seorang Adolf Hitlet, pkan tetapi demogogi racial,
ideotogi Ariisme dikemukakan penuh dengan emosi dan demagogis

a la Saudara'Isa Anshary jang terhormat japg istirnewa melahirkan
Adolf Hitler dengan pengikut-pengikutnja orang-orang' Arier diseluruh Eropah Barat; tidak sadja di Djerman, tetapi di Negeri-negeri
Belanda, Inggeiis, Belgia, Swedia, Norwegia dan sebagainja.
Exclusivisme raciai lang berlebih-lebihan itu, menimbulkan imperialisme spiritueel dari Adolf HiUer, iang seperti'kita'sekalian menggtahui telah mengakibatkan kesengsaraan iang begitu hebat kepada
umat manusid, istimewa kepada minoritet agarna, ialah kaum Jahudi.
Inilah kenjataan sedjarah.
Karni nertanja Saudara'Ketua, apa[alr exlusifitet agam.a iang
berlebih-Iebihan, achirnja tidak akan melahirkqn satu pemerintahan
jang djuga akan bersifat pad? hakekatnja nazi-isme dalam djiwanja,
waliupun tidak dalam letternja?
Siudara Ketua, tentu teman se-Anggota kami, Saudara Moh. Natsir jang terhorinat'akan mendjawlb, bahya exclusifitet. lSqta tidak
mungt<ih ntelahirkan nazi-isme. Djuslgrg k_arena exclusifitet itu berdasai agama, berdasar kepertjajaan Ilahi dan nazi-isme berdasar secularisme
Saudara Ketua, mendengar pidato Saudara Moh. Natsir jang terhormat dalam babak pertama, kami berpendapat bahwa teman seanggota kami jang terliormat itu, agak mengabstraheer n'ranusia ialg
peitja;a, Oe rrjtigilluse mensch, serta melupakan bahwa in:konkreto,
pertjaja, adalah machluk tqltg1 iang b-erkekuit;ug"t*"nusia jittg -serinf-sering
bertjita-tjita. "Wille zur Macht-"
dan berdosi,
i;"E;"
:Saudara Ketua, kami berseru dengan sungguh-sungguh k_qpada
teman-teman kami,' Anggota-anggota partai politik Islam, realiseerini' qii\a nggai"ft upu jang akan terdjadi dengan' Bangsa Ildonesia
jakin
sejakin-jakrntr l"hon.sii akan didaiarkan agama Islam. Kami
politik
Islam, tidak
partai-partai
nia. bahwa teman-teman kami dari
jang
nieirgetrendaki dengan sadar perbuatan-perbuatan
_bertentangan
dengan prikemanusiaan, apalagi jang bertentangan dengan pesan
Jang Maha Esa kepada umatNja.
Tuhin
^ -"lll;*iufrpi:irr"*
konsekwensi kontitusionitnja g{u N*
gffia jang didasarkan satu agama iang tertentu, akan mengakibatkan
Oist<rirninasi konstitutionil kepada mereka dalam negara itu, iang
menganut lain agama.
Saudara Ketua, apakah kami mengehendaki dengan Pantja Sila,
satu negara atas scheiding van kerk en staat? Sekali-kali tidali Saudara Ke1ua, dalam arti seperti dilahirkan oleh, paham liberalisme dibidang kedjiwaan di Eropah Barat dalam abad ke-19. Kami sebagai
orang Kristen jang pertjaja, mengakui atau ,,belij,den" kata.kata da-

;;;;il
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lam wahju Isa Almasih, bahwa perintah Tuhan harus didjadikan garam dalam- segala_p_erbuatan umatnja. Harys didjadikan-obor,t jrng
terang-benderang dalam perdjalanan umatnja.
oleh sebab- itu_pe'rbuatan dari tiap negarawan jang pertjaja, harus terpimpin dan dipengaruhi oleh agamanla.
-Agama harus mendjadi sumber, darimana tiap negarawan dalam
segala perbuatannja hendak me,ndapat inspirasin-ja.
Moreel-religieus, ag_ama-ha-rus mempengaruhi tugas negara, agama harus menjempurnakan kedjurusan jang baik dan sutji, tiap perbuatan umat manusia, istimewa negarawan-negarawan ;irig h-endak
menetapkan perdjalanan manusia didunia inif sebagai -petlugas ne.

gara.

Pendirian tersebut, tidak berarti, bahwa sebagai konsekwensi
iang logis, negara sendiri harus didasarkan atas agarda jang tertentu.
Tanpa meppe^n paqa negara dasar agama jang tertentu, agama
letag mempunjai fungsi essensiil untuk memberi dalam duriialuttg
berdosa ini, _nilai jang putli kepbda rakjat pada umumnja, lcaum negarawan pada chususnja. Demikianlah kami menginterpieteer interdependensi antara tugas agama. dan tugas negara. Butanlah perpisahan antara agama dan negara!
saudara Ketua, kami sebagai orang Kristen jang pertjaja, berpendirian bahwa Pantja sila dapat mernberi padi rltjat indonesia
$an -n9_S_arawannja, pedoman agama dalam segala perbuatannja sebagai warga-Negara Indonesia,-.seperti kami tut<istin diatas.
Dibawah ea-nljf sila semua jang pertjaja pada Ilahi, apa djuga
Rasulnja dan Nabinja, dapat bernaung aenlah tl;iwa jang'tenang"din

sentosa.

Saudara Ketua, dua belas tahun setelah berdiri Republik Indonesi3 sebagai Negara _Pantja sila, memang telah terlihaf bermatjammatjam kekurangan,- bermatjam-matjam kebobrokan, akan tetapi kekurangan dan ketidak-beresan itu, hanja terletak dibidang keduiriaan.
Atas dasar eanljQ sila dalam dua belas tahun ini, belum pernah
seseorang ialg pertjaja kepada Tuhan Jang Maha Esa dikurangi hak
asasi manusianja, ditetapkan se,bagai warga-negara kelas dua dan
sgg{ary Ketua, itu tidak mungkin karena dalam setiap KalleTalg
pinet f,epu!]i[ Indonesia berdasar Pantja sila mulai tanggai 1z Agustus tahun L945 sampai se,karang, tetap- duduk orang-oriig jang perbaik dari pihak Islam ataupun- dari pihak Kristen-. nefubtit<
laja
Indonesia berdasar P_aptja Sila, tetap sadar, akan rnajoritet Iiangsa
Indonesia berag_ama Islam, sebaliknja mendjalankan liebidjaksanaan
yntuk menghindarkan minoritet keagamaan,-didorong keterirpat jang
Keoua.

setiap Kabinet Se_pybli\ Indonesia _mempunjai Kementerian Agama, jang.t-etap_diduduki oleh seorang dari partdi politik rslam, ka;ena Republik Indone,s'ia berdasar _pantja sita nienjad.ari suirgguhsungguh_ tempat agama Islam di Indonesia. Inilah" djaminan"ji"g

sudah diberikan..ol.4.
-p_emerint-ah Republik Indonesii, jang tiOa[
bersifat secularistis, tidak
bersifat; sclieiding van Kerketf eo" staat,
karena Kementerian Agamanja, dalam praklek ketata-negaraan lz
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lqhun lamanja, kepada Warga-Negara Indonesia, beragama Islam,
Kristen, Hindu-Bali dan sebagainja.
saudara Ketua, Pakistan dilahirkan, karena politik religieus
noodweldigheid; orang Islam sebagai minoritet keagamaan tidak- mengehendaki ,,ditindas" oleh majoritet Hindu.
Mohammad Ali Jinnah berdjuang mati-matian untuk melepaskan
umatnja dari Hinduisme jang exclusif.
Tidak demikian halnja saudara Ketua, di Indonesia. oleh sebab
itu-.L3ng bertanja, apakah_ keunlungan jang konkrit bagi partai-partai
politik Islam, jTg qgngehgn{aki Negara berdasar Islami jang dapat
dipertanggung-djawabkan,_ baik religieus ataupun moril-sosiotogis terhadap seluruh Bangsa Indonesia?
saudara Ketua, teman Anggota kami saudara jang terhormat
Moh. Natsir pernah mengatakan, bahwa dari ideotogi tstam ke pansi|1-bagi umat Islam adalah ibarat melompat dari bumi, tempat
lja
berpidjak keruang kosong, vacuum, tak berhawa.
saudara Ketua, perkenankanlah karni memindjam kata-kata saudara Moh. Natsir jang terhormat: Dari ideologi Pantja sila ke Negara
Indonesia berdasar agama Islam, bagi umaf Kristen adalah ibalat:
melompat dari bumi, jang tenang dan sentosa untuk mendjalankan
agamanja. s_eb_agai manusia Indonesia jang volwaardig, keruang kosong
vacuum, tak berhawa.
Betul saudara 5etua, demikianlah ibaratnja jang tragisch bagi
Umat Kristen di Indonesia, djika Republik Indonesia"akari berdasir
Islam. Betul Saudara Ketua, utjapan ini bukan permainan kata-kata
belaka, _akan tetapi cri-de-caeur, djeritan hati seorang manusia rn49.q.li+ beragama Kristel, kepada teman-temannja dipartai-partai politik Islam, didalam dan diluar Sidang jang mulia ini, jang kebanjalian
kam! meqji,nlai, sebagai teman seperdjuangan sedjak lahun I}ZB,
untuk melahirkan Indonesia Merdeka dan berdaulat dan selandiutnja Indonejla jalg adil dan makmur, dengan tetap memandang Tuhan Jang Maha Murah, sebagai sumbe,r inspirasi perdjuangann;a.
saudara Ketua,_kami mengachiri pidato kami ini dengan mengemukakan, bahwa sebentar Konstituante akan menetapkan perdjalanan sedjarah, persatuan Bangsa Indonesia selandjutnja, dengan menetapkan Dasar Negara Republik Indonesia.
Kami berdo'a dengan sungguh.sungguh, kiranja Tuhan Jang Maha Murah memberi ilham kepada kita sekalian untuk mendapat iuatu
synthese mengenai probleem Dasar Negara, setelah kita bermusjawarat
bersama-sama dengan sungguh-sungguh, jang achirnja dapat diterima
oleh djiwa dan bathin tiap-tiap manusia Indonesia.
Insja Allah.
Sekian Saudara Ketua dan terima kas,ih.
Ketua: Saja persilakan Saudara M. Ng. Moh. Hamzah.

M. Ng. Moh. Hamzah: Saudara Ketua dan para Anggota jang
terhormat, sebagaimana didalam pidato saja pada Pemanciangan Utrlum
Babak Pertama, telah djelas dikemukakan pendirian Fraksi saja, Frak
si Buruh dengan tegas ialah ,,Sosial-Ekonomi" sebagai Dasar Negara,
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iuog kernudian.didjelaskan' dengan .lebih ;mendalam lagi :oleh kawan.
kawan s'e Fraksi._ [etelah saja bersama.s&rr&' rnengikuti, djalannia
,bahwa masittang.pad,ar Babak 'Fertama,,iiampak sangat djelas r6't
"ti
sing-masing,pembitjara,rnempertahankan pendiriannja dengan,berma,
tiam-ryatjam alasan, baik'diiiandang 'dari sudut wetenschap rnaupun
dipan-dang dari:,sudut.sedjarah Bangsa. Didalam pernandangan umum
Babak Pertama Fraksi saja memang belum memberikan ilasan-alaslnnj a apa serbab'sebabnj a Fraks'i saj a,tidak atau belurfi; ilr€'ilg€,rnukakan
k_ebenarannja {oenglenai. ,.,Pantja si"la" dan ;,rslam" sebagai Das,ar
Negara, tetapi di,dalam Pemandangan umum Babak kedua ini kese.mpalan akan dipergunakan sebaik.baiknja oleh saja dan kawan-kawan
sefraksri.

lainnja.

;,:

saudara Ketua dan para Anggota jang terhormat, didalam pemaqdangan Umum'Babak Pertama seolali-olih didalam suasana' Sidang
itl hanja'ada 2 (dua) pendirian jang masing-masing telah memperlihatkan kekuatannja, sedang'pendirian jang lain hanja' mendapat
perhatian dibeberapa:Fraksi iaiUa, jang p"aci garis besarnja a priori
lidak menolak pendirian .j?ng t mengenai ,,sosial-Ekonomi,,;, 'tetapi
g4e pgn_dapa!' jrirs mengatikair supaja petio"tan' ini:aitanglurrtah
lebih_dulu, ada pula pendapat jang mengalakan supbja ,,sosialEkonomi"'dJangan drljfdi$ap Dasar Negara, tetapi supaja dimasukkan sadJa
sebagai suatu ,g+ 9qlrm- ,,Asas-asas Dasar" dan pe,ndapat J"ang terachir'ialah sudah didjamin didalam ,,Pantja Sila"'tlan ,atau- didahm
..
Islarn'. :
saudara Ketua dan para Anggota jang terhormat, djika saja menarik suatu rumusan dari para pemnitjara-mengenai panija sila atau
apgbila mem4ng benar-benar Fantja sila dapat ,mendjamin' keadilan,
kebahagia.qq' _dan kemakmuran rakjat_Indonesia, maka Fraksi saja
mungkin. tidak akan berbitjara lagi-dalam pe,mandangan Umum Babak kedua ini; tetapi para pembitjara pendukung pantja sila, dalam
mengemukakan alasan-alasannja masih kurang aapat dibenarkan
o_leh
.Fraksi saja, karena masih terdapat kelemahan-[<elemahan jang
dapat merugikan kita.
l?Jahun in! dipandang dari sudut sedjarah bangsa, maka
- ,. ,F91?ma
kita kini telah hi{up ditengph masjarakat, Benuh dengan kemiskinan
sekalipun kita sudah hidup. dalam Negara jang Merdeka dan berdaufat pgng'h semafj4m sekarang ini. Mungkin triia jans rriAup ditengahtglqu\ kota ini jang merasakan hidup di Negara jang nferdeka, tetapi
tidak demikian halnja dgngan rakjat jang sebagiah
hidup: dide.Sa
dan dirimba raja, mereka belum, dapat merasakan'be,sar
hidup jans lajak
dan sempurna sebagai manusia.
Fraksi Partai. Burq! sangat ,konsekwen rsekali dengan politik
programnja jang dianut dan tidak mudah bagi saja dan kawanikawan
sefraksi .untuk merubah pendirian itu, djugf uoit hanja iklt-ikutan
sadja dan atau menglkuli pengaruh jang blsar kepada-suatu penctapat, seD_erti mana oleh iang terhormat Saudara Mf Kasman Sfngodimedjo dikatakan te,rhadap salah satu partai, jang sudah tidak konsekwen sama sekali. dalam- mgmperdjuahgkan itrijoprogtarnrrj" untuk
kepentingan para pengikutnja.
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Saudara Ketua,dan para Anggota jang terhormat, pendapat jang
mengatakan bahwa ,,Sosial-Ekonomi" sudah ditjakup didalam Pantja
sila, itu'sarna sekali tidak acla djaminan, *ungliin jitrg dimaksud itu
ialah keadilan sosialnja. Suatu bukti jang nja,ta ialah bahwa selama
12 tahun ini, rakjat belum mengalami adanja perubahan hidup jang
lajak sebagai manusia,. jang sebagian besar hidup dalam kemiskinan;
ini semua disebabkan karena belum ada suatu Kabinet-pun jang menaruh perhatian akan pasal 3il Undang-undang Dasar Sementara tahun

Lg45,atau pasal 38 undang-undang l)asar sernentara tahun 19b0,
sehingga karenanja Negaraaun terlihat dalam masalah beraneka warna kesulitan, sedang rakjat tetap rnendjadi korban politik ini. Kabinet
silih berganti dari satu kesatunja, tetapi rakjat tetap mendjadi penonton; disana-sini timbul kelaparan jang sangat meradjalela sekali.
Bukan itu sadja, pergolakan bersendjata diantara ,lcita dengan kita
terdjadi terus-menerus dari daerah satu kedaerah jang train, pemogokan kaum buruh disana-sini menuntut keadilan dan bahan--bahan
leperluan hidnp, karena gadjinja sudah tidak mentjukupi tagi untuk
hidup dalam satu bulan peniih.
selancljutnja apabila pendapat ini,belum dapat dibenarkan baikhlt saja mentjoba rnemberikan, jang mungkin clapat dipergunakan
sebagai perbandingan:
Pertama: Karena tjabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara dan jang menguasai hadjat hidup orang banjak
,
selama L2 tahun ,ini sama sekali tidak dikuasai oleh
Negara.

Kedua : Kekajaan alam jang seharusnja dipergunakan oleh Negara untuk kemakmuran rakjat tidak diperhatikan

, :

sama

sekali.

;

Tjabang produksi jang lanesung dapat mempengaruhi perekonomian rakjat ialah misalnja sadja jang boleh dianggap vitaaf dan penting diantara lain ,,Perhubungan dan Industri" ditambah lagi dengan
kekajaan alarynja, karena ini tidak dapat dianggap sepi. Ini merupakan urat nadi bagi kemakmuran rakjat. Selama hal tersebut diatas
dimiliki o_leh Negara, saja jakin bahwa kemiskinan akan lenjap. Tetapi
s_1jang sekali keadaan ini tidak,dernikian, sedang keperluan iakjatnja

diimport dari luar negeri jang harganja diluar batas kemampuan
pembeli, gampa! kepada bahan makanan sendiri perlu diimport, Jung
sebenarnja lidak perlu dilakukan demikian dan inilah salah satilnja

pokok mendjalarnja kemiskinan di Indonesia.
Saudara Ke-tua dan para Anggota jang terhormat, sesungguhnja
dari sudut ini Pemerintah dapat menghasilkan uang berdjuta-djula
dan dari sudut jang lain kemakmuran, kebahagian rakjat jang adil
dan makmur dapat tertjapai, tetapi djika kita kurang memperhatikan
kepada sum!.e1 keuangan Negara. maka djangan diharap adanja kemakmuran dialam jang Merdeka ini. Tjontoh jang dapat saja kemukakan, rnisalnja angkutan dilaut dan udara jang mempergunakan
pengaruh jang besar sekali dalam sektor ekonomi, sampai saat ini
saja belum mengetahui statusnja jang djelas apakah ini sudah mendjadi milik pemerintah atau milik partikelir, tetapi jang terang bagi
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saja bahwa kita senantiasa mengalami kesulitan dalam soal pengangkutan tersebut, jang pada hakekatnja dan bagi rakjat jang ber-uang
mungkin dapat ditobros dengan djalan lain karena kelemahan ini
disabot disana-sini oleh perusahaan partikelir mulai didjalankan; lijnlijn banjak jang di,putus, ongkosongkos mulai dinaikkan, sehingga
otomatis barang keperluan hidup sehari-hari turut naik dan achirnja
rakjat tidak kuat membelinja, sedang produksi dalam Negeri tidak
berdjalan.
Kemudian mengenai angkutan didarat misabaja sadja jang terang mendjadi milik Pe,rnerintah, baik pengakuan setjara officieel
maupun tidak, diantaranja jang bertugas diatas rel, i.alah Djawatan
Kereta Api, sedang jang didjalan Raja, Djawatan Angku,tan Mo,tor
Repubtik Indone,sia. Kedua 'djawa'tan ini nampaknja sangat djelas
sekali statusnja dan diperlukan benar oleh rakjat jang berte,mpat
tinggal djauh diluar kota. Kebutuhan rakjat sebagi.an dapat te,rtolong, tetapi nas,ib daripada kedua Djawatan ini kurang dapat perhatian dari Pemerintah sama sekali, jang seharusnja kedua-duanja
mendjadi sumber keuangan Negara jang sehat; tetapi perhatiannja
terhadap soal ini sangat kurang sekali, misalnja sadja terhadap Djawatan Angkutan Motor Repu-blik Indonesia jang statusnja ini bersifat
sosial, jang meringankan beban rakjat kurang diberi perhatian mengurus rumah tangganja, sedang sjarat untuk memperluas lapang kerdjanja dianggap seibagai p,erusahaan Partikelir. Baikkah apabila kita
dapat melihatnja jang ada seolah-olah hanja di Djawa sadja, sedang
diluar Djawa dianggap sepi sekalipun Rakjat memerlukan untuk meringankan beban hidupnja.
Djuga dalam hal ini sabot modal-modal raksasa dilakukan,
misalnja tidak ada benzine, tidak ada ban dan tidak ada onderdeel.
Inilah keke,liruan kita jang sangat besar, karena tjabang-tjabang produksi jang penting tidak dikuasai jang sebenar-benarnja oleh Pemerintah selama 12 tahun ini.
Saudara Ketua dan para Anggota jang terhormat, sumber keuangan Negara jang berdjuta-djuta dapat dihasilkan apabila Pemerintah benar-benar menguasai seluruhnja sumber produksi jang vitaal, sehingga tidak mudah m,engalami krisis keuangan atau inflasi.
Sumber jang lain misalnja perusahaan tambang batu b,ara, tambang
minjak, pabrik dan perkebunan-perkebunan kare't, kopi, teh, kina
dan kelapa masih banjak milik partikelir bukan Bangsa Indonesia,
sedang bangsa kita hanja mendjadi pendjual tenaga, tjukup ini sadja.
,,Kita hidup dialam jang kaja raja, tetapi rakjat tetap hidup dalam kerniskinan".
Baiklah kita sebut sebagai tuan rumah, tetapi jang mengatur
ekonomi kita adalah tamunja, jang datangnja dengan hormat tetapi
pulangnja zonder permisi, dengan pengertian seolah-olah tidak mempunjai hak mengatur rumah tangga sendiri, tergantung kepada mereka, nasib kemiskinan atau kebahagiaan rakjat kita. Apabila kita
ingin perbandingan dengan pe,rusahaan partikelir jang tumbuh di
Indonesia sekarang ini, sangat diluar dugaan kita, djusteru industriindustri jang langsung mempunjai hubungan dengan kepentingan
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mendapat pelhatian utama, sehingga dengan demikian djatuhI+iatprptige
Perr,rerintah, malahan bukan itu sadja, sampai k6pada
l"E
{ebqlghan_rakjat jlng sgketjil-ketjilnja diatur oleh mereka, dengan

demikian djelaslah kiranja bahwa dasar ,,sosial-Ekonomi" adalah setepatnja, sepelqm Negara terlibat dalam hutang jang besar untuk mendjamin rakjat bahagia, adil dan makmur.
_ _ Mungki! _sekali didalam hal ini pemenntah sudah kehilangan
akal atau tidak dapat melemukan djalan keluar, maka ditempuhnja
49ng"l djatan peraturan Bukti Export jang bagi rakjat miskin beidjuta-djuta hidup dipegunungan, dianggapnja sebagai hukuman maut.
Saudara Ketu_a _dan p_ar_a Anggota jang terhormat, andaikata tjabang-tjqlang produksi sekali lagi dikuasai oleh pemerintah, maka
saja jakin bahwa di Indonesia tidak akan ada kemiskinan dan penampungan_ gerombolan bersendjata akan mudah dapat disalurkln
ke masjarakat tanpa kesulitan dan tidak mungkin akin ada perang
saudara sebagaimana dikuatirkan oleh beberapa pembitjara.
Perafg saudara hanja dapat timbul bukan karena tidak adanja
$ompromi, le-tapi perang saudara dapat timbul, apabila kebutuhan
44up sehari-hari ini sudah tidak dapat digatang ligi, tetapi bukan
si kompromi, malah mungkin akan timbur ievolusi ekonomi.
Pantaslah apabila dimasa Pemerintah Hindia Belanda dan pemerintah !tj.e_na-nS mer_asa senang dan tenteram menjusun Indoneiia,
karena. politik.jang didj?lankln untuk melemahkan iakjat Indonesia
Irp.?t te-rtjqpg! dan hasit usahanja dipandang sebagai iumber penghasilan bagi Negaranja jang Aipertatrankan mati-matian. Perusdtrain
vitaal dewasa ini tidak ada safupun jang
tidak dikuasainja, karena
-memberikan
berpendapat,- bahwa polftik
akan
keuntu"ngan bagi
-inibahwa
Negaranja, _dus,terang_sekali
mereka tidak mudah inetepaikan- D_erusahaan termaksud diatas, rnalahan pada saat terachir^ini
telah banjak memberikan bantuan kepada gerakan subversief untuk
melawan kita.
. sangatlah- mengherankan sekali kalau dalam kampanje pe,rnilihjang
an
baru_lalu.banjak padqr-pfl:tai j$g_
\erdjandji it<an riretepaskan rakjat dari kemiskinan, tapi masih-belum
teitihat ot"t, iakj_at_. Alagan jang rnengatakan agar
,,sosial-Ekonomi" dimasukkan didalam Asas-asas D1sar, otreh par,tai Buruh tidak dapat ainenartan,
karena tidak rnungkin.adanja djaminan jang menguritungkin rarcjai,
19t"pi sqp{i_knj_a, aparbila,,Sosiai-Ekonomi;t EioJaoil<an oisai Negara,
kiranja_ !ida! akan
-adanja interpretasi matjam-matjam jang meiugikan rakjat jang sedang
menanti-nanti.
sebagaimana dalam pidato saja dalam Babak pertama sudah ditegaskan, bahwa Partai Bururr tid-ak akan memperdjd;,[<;n- t.p.,r"
fngan . golongannja, karena djelas p_qgi laja bahwa uno"ing-fioing
pas.ar. iaTg_akan datang bukaniah mili[ paitai Buruh oan pira-pengikutn-ja, bukan untuk
pantja sila A;; para
.partai-partai penduku4s
pengifufnja, .pun
djlga bulian untuk- blok "Islarn 0", pur"
.begitu
pengikutnja, te,tapi qntur< seturuh rakjat Indonesia, baik
i"ns diii"ia
sudah merasa berbahagia,. mauBun bigi rakjat jrrig
tepadq rakja_t irnq masih hidup dib_awah-,.lolong ri;eriuaian
"rirtiil'dan
orprt
rasakan kebahagiaan jang meiata dan adil.

-

.

-..
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Dpsar Pantja Sila dan Islam kiranja belum dapat diterima oleh

rakjat seluruhnja karena mungkin hanja terbatas kepada pengikutnja, tetapi jang terang dapat diterima oleh segenap rakjat Indonesia
karena kepentingan pribadinja dapat terdjamin, Negara tertolong,
tidak akan meletus adanja Revolusi Ekonomi ialah Dasar Negara
,,Sosial-Ekonomi", demikian Saudara Ketua dan terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara' Zainoel 'Abidin Sjoe'aib.
(Saudara Zainoel 'Abidin Sjoe'aib tidak ada)

Saja persilakan Saudara Dr Rustamadji jang terhormat.
,

Dr Rustamadji: Saudara Ketua j'ang te'rhormat dan Sidang'jang

mulia, terlebih dahulu saja ingin mengemukakan, bahwa pidato saja
tidak akan memakan waktu lama; hanja beberapa meriit sadja, karena
saja bukan'ahli pidato djuga bukan ahli rnenuiis.
Teinan-tema4 saja dari Djawa Tengah mengenal saja melulu sebagai dokter ahli penjakit kut[. Dengan-pengakuan bahwa saja bukan
ahli pidato dan menulis, bilarnana ada susunan kata-kata jang'kurang
tepat dan menjinggung perasaan orang lain, saja harap dimaafkan.
Akibat dhri tidak mempunjai kehhlian berpidato itu mungkin tjara
membela pendirian saja mengenai Dasar Negara menurut pendapat
Saudar*saudara kurang'djelas dan tidak akan memuaskan. Sebagai
seorang'dokter saja mempeladjari'exacte wetenschap, ilmu jang njata,
dan dalam mentjari diagnose sesuatu 'penjakit (menetapkan namanama penjakit) maka kita kumpulhan bahhn-balnn jang dalam perne'

riksaan.sipenderitadapatdidengarjdilihatdandiraba.,l..

'sebagai orang Islam, saja hanja tunduk kepada adjaran Islam.
Ini sebagai kata pendahuluan.
Sekirang kembali kepada atjara pokok, ialah Dasar Negara.
Pemandangan Umum babak pertama mengenai Dasar Negara, :dari
kawan sefiAksi saja, Saudara Sunarjo Umarsidik, hadirin telah maklum, bahwa Partai Rakjad Ind.onesia (P.R.I.), selaras dengan asas
Partai, mengehendaki Pantja Sila sebagai Dasar Ne$ara. Bukan ka-

rena mengekor'pada Partai-partai politik besar jang pada saat ini
membela dasar 'Pantja'Sila. djuga tidak kalena Kepala Negara Republik Indonesia mengehendakt Negara
berdasar Parrtja Sila,'tetapi
'Partai
Rakjat Indonesia '(P.R.I")
atas kejakinan seluruh Anggota
pada 'w-aktu menetapkan anggaqan dasar Partai dalam'Kongresnja
-:
:

jrng-

I

pertama. .-

,'.,

'

Saudara Ketua;, kalau Negaqa kita, saja samakan dengan satu
rumah, rnaha Da$ar-Negara ctapat disamakan dengan soko guru atau
Kalau fundamen ilu' kokoh'-dan kuat.
fundamen dari'rumah tErsebutl
-ir.rn_-turt'-pu1r,':sebatit<nja
ikalau fundamen
;;k"'d;urt' airlusn:u
,itu terdiri dari ba[an-bahan jang krirang tepat, mat<a rumah tersebttt
ak-an lekas'runtuh. Oleh kar6nanja Saudara-Ketua kewadjiban utama
aiii r"*ua Anggota ialah'berusaha mentjiptakan Dasar Negara jang
sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia, jang sedapat mungkin
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dapat' diterinia' oleh sernua al.iran jang ' ada dalam'Konstituante. Dengan beberapa'Anggota dalam Pemandangan Umurir babak pertama
saja sependapdt, bahwa atjara ini sungguh-sungguh penting dan
berat. Untuk memikirkan soal jang dapat diterima'oleh semua aliran
itu tidak mudah, karena kitt harus-mbngemukakan alasan-alasan

jang kuat jang dapat mejakinkan'kebenaran dari pendirian kita keirada pihak jung mempunjai pendapat lain,
Terlebih dahulu saja njatakan disini, bahwa saja sendiri seorang
pemeluk agama Islam dan saja harapkan dari Saudara lsa Anshary
supaja h priori tidak mengeijap saja sebagai orang murtad, karena
saja sebagai orang Islam tidakr mengehendaki Islam sebagai Dasar
Negara tetapi djusteru Pantja Sila.
,Sebagai seorang Islam saja anggap agarna,Islam an sich dengan
sendi-rinja sempurna dan tidak akan saja persoalkan, 'akan tetapi
unfuk menerima begitu sadja Islarn sebagai Dasar Negara kita, itu
soal lain. Saudara-saudara dari blok Islam harus dapat meiakinkan
saja, bahwa dasar Islarn lebih sempurna dari dasar Pantja Sila.
Untuk mejakinkan pihak larn kebenaran daripada pendapat. kita,
saja akan membahas 'dengan tenang fakta jang dikemukakan oleh
kedua belah pihak dan membandingkannja; tidak semua fakta-fakta,
tetapi sebahagian sadja.
,1.' Oleh beberapa pembitjara dari,. blok Islam dalam Pe.mandangan Umum babak pertama dikernukakan antara lain, bahwa Negara kita. jang berdasar Pantja Sila selama 12 tahun njatanja katjau
balau dan belum pernah tenang dan tenteram saja akui Saudara
Ketua, bahwa dibeberapa daerah masih ada kekatjauan pada saat ini;
akan tetapi saja tidak dapat menerima alasan bahWa kekatjauan dan
tidak.tente.ramnja Negara kita karena Dasar Negara kita ialah Pantia
I

Sila.

Kekatjauan dibeberapa bahagian di Negara kita, {nenurut pendapat $aja, disebabkan dengan ,sengadja , oleh pengatjau-pengatjau
negsral:misalnja di Djawa Barat, di Kalimantan, di Sulawesi Selatan
dan lain-lain tempat. Selain ada pengatjauan,,Negara kita sampai sekarang belum mengalami ketenJefaman, karena faktor-faktor lain
dan tidah karena dasapnja Pantja S-ila, misalnja sqpqrti berikut:
Kita mengetahui. hahwa saban Kabinet Republik Indonesia belum
pernah berusia pandjang. Baru sadia Pemerintah (Kabinet) befdiri
ilan belum dapat mendjalankan tugasnja untuk .Negara dan rakjat
semestinja, maka segera pihak oposisi berusaha dengan djalan apapun
djuga untuk menggulingkannja. Dengan adanja Perperintah jang selalu tidak stabil, maka tidak nnengherankan kalau Negara kita sampai
sekarang belum pernah mengalami ketenangan dan ketenteraman.
Sering terdjadi bahwa Kabinet baru, memhekukan peraturan-peraturan jang ditjiptakan. oleh Kabiriet lama dan sedikit menambah kebingu"i'gii'oatim,pelaksanaan.pelaksanaandibawah
Bergandengan dengan kekatjauan diatas tadi Saudara Amiruddin
r4enjata[an'bahwa Darul Islam (D.I.), Tentara Islam Indonesia (T.I.I.)
akan turut bergembira kalau dasar Islam dapat diterima.
Saudara Ketua,'saja hargai dan djundjung tinggi pendapat blok
Islam jang daldm Dewan Konstituante sekarang memperdjuangkan
,
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ljitaajita Islam, akan tetapi saja sesalkan bahwa per.djuangan legaal

di Konstituante disamakan dengan tindakan-tindakan pengatSau. Sau.
dara Amirudd.in harus mengerti dari dokumen-dokumen-jrng telah
didapat, bahwa jang disamakan Darul Islam (D.I.), Tenfara- Islam
Indonesia (T.I.I.) itu ialah pengatjau negara, didalam organisasi
mana duduk orang-orang Belanda. saja pertjaja, bahwa rnaksud
uraian Saudara Amiruddin tidak seperti diutjapkannja.
2. oleh beberapa tokoh blok Islam dinjatakan, bahwa argumentasi jang dikemukakan oleh pihak Pantja Sila mengenai demokrasi
tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan btok pantja Sila

berhadapan dengan sematjam paradox.
saudara Ketua, saja akui bahwa pemeluk agama Islam di trndonesia merupakan majority dan atas dasar majority itu sewadjarnja
Islam didjadikan Dasar Negara, ini inti sari dari pemandangan blok
Islam, akan tetapi teori dan praktek itu berlainan. Andaikata pendirian dari blok Is1am itu benar, hasil dari Pemilihan umum untuk
Dewan Perwakilan Rakjat dan Konstituante dalam tahun 1955 akan
sesuai dengan teori mereka. Saja sendiri dalam meramalkan hasil
Pemilihan umum dalam bulan September tahun lgbb meleset sama
sekali. Lebih dafi B|vo dari penduduk Djawa Tengah memeluk agama Islam dan sebelum Pemilihan Umum saja ramalkan, bahwa Partai-partai Islam paling sedikit akan mentjapai 50To suara, tetapi ternjata bahwa djumlah suara dari Partai-partai besar Islam bersama
di Djarva Tengah kurang dari djumlah suara jang ditjapai oleh satu Partai Nasional, jang sekarang membela dasar Pantja Sila.
Dengan uraian diatas, saja hanja ingin mengemukakan bahwa
golongan Islam jang sungguh-sungguh merupakan majority dalam
melaksanakan tjita-tjitanja, njata tidak dapat mengikat golongannja
sendiri dan akibatnja tjita-tjita untuk rnendirikan negara dembt<rasi
berdasar Islam dalam kenjataan nanti akan tetap tjita-tjita belaka.
3. saudara Ketua, salah satu dari blok Pantja sila mengatakan,
bahwa dari umat Islam jang ada di Indonesia ada Islam sedjati ada
jang masuk Islam abangan.
Kalau saja mengingat penduduk dipulau Djawa sadja, maka biarpun mereka katanja memeluk agama Islam, dalam adat istiadat mereka menjimpang dari adjaran Islam. Sebagai tjontoh dari adat i.sti-

adat kita j?ng tidak saja djumpai di Al eur,an ialah selamatan
(sedekah) dalam bahasa Djawa, pada hari ke-3, ke-?, ke-40 dan
scterusnja sesudah satu keluarga meninggal. Dalam bahasa Djawa
dinamakan nelung dina, mitung dina, njatus, mendak sepisan-dan
s_et_erg9n1a. Adat istia4-qt jaog sudah meresap didalam tubuh penduduk di Djawa sukar dihubungkan dengan hrikum Islam.
4. saudara Ketua, dalam Islam_katanja tidak ada paksaan, tetapi
a_pa jang dikatakan oleh saudara Mr Kasman dalam-pemandangan
umum- babak pertama? Dari pidato saudara tersebut, saja dipat

-menarik kesimpulan bahwa Saudara itu sebagai seorang'Islam sed;^ati
berusaha memaksakan tjita-tjitanja kgpada oiang lain.-Saja mengerti
b_ahwq seorang jaag-beragam? Islam harus taat pada periritah Tu"han,
akan tetapi saja ingin bertanja kepada teman sap mi Kasman, diha506

laman mana di AI Qur'an diperintahkan bahwa Dasar Negara kita
harus Islam? Kalau tadi saja menjatakan, bahwa Saudara Kasman teman saja, ini bukan omongan sadja tetapi waktu Saudara Kasman
masih mendjadi peladjar Sekolah Dokter (Stovia) sebagai Anggota
Jong Islamieten Bond bersama saja dapat adjaran Islam dari Almarhum H. Agus ,Salim (tunggal guru),
Sekarang saja akan membandingkan pendapat dari blok Islam
dengan pendapat dari blok Pantja Sila, seperti tertjantum dalam Iaporan Komisi I Panitia Persiapan Konstitusi (kesimpulan pendapat).
Komisi I Panitia Persiapan Konstitusi menarik kesimpulan pendapat
dari golongan Islam, apa jang tertjantum dalam buku laporan Panitia Persiapan Konstitusi halaman 20, dari a sampai e, jang bunjinja antara lain seperti berikut:
a. Berdasarkan kedaulatan hukum Tuhan itu maka:
Islam mewadjibkan demokrasi jang berdasarkan musjawarah
diantara wakil-wakil rakjat jang dipilih oleh rakjat itu sendiri,
demokrasi jang menundukkan kebenaran dan hak dan seterusnja sampai dengan ajat e.
Dalam garis besarnja saja dapat menerima pendapat dari blok
Islam tadi, hanja saja ulangi lagi teori dan praktek itu sering kali
berlainan, misalnja apa jang tertjantum dalam ajat a, jang bunjinja
seperti berikut: Islam mendjamin dan mempertahankan kernerdekaan menganut dan mendjalankan agama oleh pemeluknja masingmasing.

.dndaikata kenjataan sesuai dengan apa jang tersebut tadi, mus-

tahil pihak Katholiek dan Fraksi Partai Kristen Indonesia (Parkindo) tidak akan menerimanja.

Mengingat bahwa Negara kita terdiri dari banjak sekali pulaupulau diantara mana ada pulau-pulau jang sebahagian besar dari
penduduknja me'meluk agama lain dari agama Is,lam, seperti: BaIi,
Lombok, Maluku, sebahagian dari Sulawesi Utara, Sangir dan Talaud, mengingat pula, bahwa mereka tidak mengehendaki Negara berdasar Islam, maka diharapkan kebidjaksanaan dari blok Islam untuk
tidak memaksakan tjita-tjitanja.
Kalau dalam Pemandangan Umum babak pertama ada pembitjara mengemukakan kechawatirannja, bahwa penduduk pulau-pulau
ini akan memisahkan diri dari Negara Kesatuan kita, kalau -fslam
didjadikan Dasar Negara, ini bukan antjaman (bedreiging) akan tetapi semata-mata peringatan, agar kita lebih berhati-hati dan bidjaksana dalam memilih Dasar Negara dan tidak tergesa-gesa.
Dengan tidak mengurangi kebaikan dari agama Islam, saja berpendapat bahwa agama harus dipisahkan dari organisasi kenegaraan,
oleh karenanja saja tidak dapat menjetudjui Islam sebagai Dasar
Negara.
Dengan mengemukakan pendapat diatas tadi tidak berarti, bahwa saja anti-agama jang saja peluk, akan tetapi mengingat faktorfaktor jang tadi saja kemukakan saja lebih tjondong kepada Negara
berdasar Pantja Sila.

Alasan jang dikemukakan oleh blok Islam bahwa pantja
sila
_
-bahwa
kurang tegas saja tidak dapat mengikuti,

saja berpendapat

50?

Negara klta jang'me'mpunjai,dasar lima'sila sudah tjukup,kuat: Saja
tidak'mengerti',bahwa dalam rnembahas atjara ini, dikemukakan bahwa Pantja Sila'itu ,bikinan (renungan)' orang dan Islam, tiatang dari
Tuhan. Kita sebagai seorang beragama tunduk pada Tuhan, tetapi
sekali lagi'saja belum'pernah rnembatja atau mendengar, bahwa N-egara kita harus berdasarkan Islam., Saja tidak akan membahas dasar
Sosial-Ekonomi, jang dibela oleh Fraksi Murba Pernbela Proklamasi
(Murba) dan Partai Buruh; karena dari inside' information dari' seorang jang"mendukung dasar ini, sa.ja dapat menarik kesimpulan,
bahwa mereka,achirnja (uiteindelijk) akan dapat menerima dasar
Pantja SiIa sebagai Dasar Negara. Apa,jang sekarang merupakan,keberatan dari mereka mengertai Pantja Sila? Menurut pmdapat mereka
lima-sila terdiri los van elkaar, tidak ada hubungannja satu sarla
lain sila. Kalau dibandingkan dengan fundamen dari satu rumah,

maka fundamen ini kurang kuat, karena misalnja'kurang 'semen.
Dan se'men inilah jang dapat disarnakan dengan Sosial-Ekonomi, jang
tidak nampak,dalam dasar,,Pantja' Sila.
Saja pertjaja, bahwa pendukung dasar Pantja Sila akan'memberi tenipat kepada Sosial-Ekonorni sesuai dengan pentingnja SosialEkonomi untuk rakjat'dan' Negara, kita, andaikata nanti Pantja Sila
dapat diterirna oleh kita semua.
Tadi saja'teiah mengemukakan bahwa saja dapat menerima sebagian besar dari 'pendapat golongari Islam dalam:laporan Komisi I
Panitia Persiapan Konstitusi, sekarang saja ingin bertanja, apa keberatan-keberatan mereka mengenai kesimpulan pendapat dari blok
Pantja' Sila seperti tertjantu,rn 'dalam laporan Komisi tr halaman,20
dari a sampai dengan e?
Achirnja Saudara Ketua,' marilah kita mentjari djalan. keluar
dari pertentangan'pendapat ini, djangan kita a' priori, rnenjatakan
tidak kenal kompromi, Islatn mewadjibkan demokrasi jang berdasarkan musjawarah. Rakjat Indonesia jang mernilih kita sebagai wakilnja mewadjrifo'1an kita untuk membuat Undang-undang'Dasar te'
tap dengan djalan berkurnpul dan bermusjawarah, bermusjawarah
clengan dasar mau memberi dan menerima (give and, take). Dengan
sikap give and take, kita achirnja akan,dapat memilih DasarNegara
jang dapat diterima'oleh kita rsemua; saja ingin memp,eringatkan,
bahwa Anggota Konstituante itu ofang jang,mahal sekali, mengingat
bahwa'negara untuk membiajai pemilihan Anggota Konstituante te.
lah mengeluarkan rata:rata untuk satu Anggota 750.000,rupiah.
Mengingat djumlah uans jang sebesar ini maka kita, harapkan
bersama-sama akan,dapat, firelurCIikan ,tugas kita, jaitu, membuat
Undang-undang Dasar tetap, jang tjotjok untuk Negara dan bangsa
kita; artinja memuaskan,selurub,rakiat' Indonesia jang,rnemilih kita.
Ketua:,sekarang saja persilakan Saudara Zainoel 'Abidin Sjoe'aib.
'

'V,ainoel'Abidin'Sjoe?aib: Assalarnu'alaikum warahmatullahi wa-

barakatuh.
I Saudara' Ketua, semendjak dibuka Pernandangan Umurn' Babak
:

Pertama mbngenai Dasar Negara; sampai b'erlangsung babak'kedua
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sekarang ini, sudah berdjam-djam dan sudah ,silih,hegganti teman
sefraksi saja dan teman seagama saja naik keatas mimbar.ini. Mereka
telah mengikuti perdebatan ini dengan sebaik-abiknja, sesuai dengan
lagak-lagu dan. bawaannja masing-,masing. Mereka telah kemukakan
dalil-dalil, dalil 'aqal dan dalil naqal, ,rnereka telah kemukakan hudjdjah jang teguh, hudjdjah jang tak lapuk dihudjan tak lekang dipanas. Mereka tangkis semua serangan kqpada Islam darimanapun datangnja.
Gajung telah bersambut dan kata telah berdjawab. Kesemuanja
itu sesuai dengan adjaran agama Islam: ,,Adjaklah mereka kepada kebenaran Allah dengan penerangan jang logis dan bidjaksana, djika
penerangan itu diserangnja, balaslah serangan itu dengan penerangan jang lebih baik."
Saudara Ketua, sebaliknja telah saja ikuti dengan tertib pembelaan Pantja Sila dan setelah saja perhatikan kesemuanja itu, saja dapat mengambil kesimpulan bahwa landasan, tumpuan dan sandaran
dalam mengemukakan dalil-dalil Pantja Sila, hanjalah dua perkara sadja. Pertama berdalil kepada pidato Bung Karno jang dikutip dengan
lengkap tanggal, tempat dan waktunja dan jang kedua ialah djiwa revolusi tahun L946.
Padahal pidato Bung Karno, itu sudah sering berubah-ubah dan
tak djarang terdjadi perlawanan bahkan pertentangan antara pidato
jang dahulu dengan jang diutjapkannja kemudian. Lain dari itu dibatjakan pula berganti-ganti pernjataan Soekarno-Hatta dan interviu
Bung Hatta jang sudah ditarik kembali karena tidak betul. Kentara
benar bahwa dalil-da1il itu adalah alasan jang ditjari-tjari. Dan semangat revolusi tahun 1945 itu ditafsirkanlah oleh tiap-tiap golongan
menurut keinginan golongannja masing-masing.

Lima titik persamaan pendapat.
Saudara Ketua, beberapa orang pembitjara memberi landasan
pembitjaraannja kepada lima titik persamaan pendapat, sebagai iang
dilaporkan oleh Panitia Persiapan Konstitusi.
Pendapat jang bersamaan itulah jang diulang-ulang untuk penguatkan dalil bahwa seolah-olah Pantja Sila sudah diterima oleh semua
,

pihak.
Terhadap

titik

persamaan itu saja berpendapat, hanja bisa didjadikan untuk bahan pertimbangan dan tidak mungkin diarnbil djadi
alasan untuk penguatkan dalil.
Lima titik persamaan pendapat itu, dapat diterima oleh: Islam,
oleh Pantja Sila dan oleh Sosial-Ekonomi. Bersamaan dalam menerimanja, tapi tidak sama dalam memandangnja,
Saja sendiri memandang kelima titik persamaan pendapat itu tentu sadja dengan pandangan Islam.
Jaitu:
L. Sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia. Menurut pandangan saja pribadi Bangsa Indonesia ialah beragama dan
agama jang terbanjak dianutnja ialah Islam.
' 2. Didjiwai dengan semangat revolusi tanggal 17 Agustus tahun
L945. Menurut saja semangat revolusi itu ialah Islam.
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3.

Musjawarah hendaknja mendjadi dasar dalam segala perundingan dan penjelesaian mengenai segala persoalan negara.
Menurut saja musjawarah itu ialah tjara Islam, jaitu mentjari
kebenaran dan hak, tidak mentjari kemenangan dengan imbangan suara separoh lebih satu.
4. Terdjamin adanja kebebasan beragama dan beribadat. Buat
saja pertama-tama ialah agama dan ibadat tjara Islam, padahal
saja tidak hanja mengehendaki kebebasan beragama dan beribadat sadja, tapi saja mengehendaki berlakunja hukum-hukum Islam dalam Negara. Dan kalau kita konsekwen maka
dalam kata-kata kebebasan beragama itu sudah termasuk melakukan hukum-hukum agama.
5. Bersendikan djaminan sendi-sendi kemanusiaan, kebangsaan
jang luas dan keadilan sosial. Tentu sadja jang saja ingini ialah kemanusiaan dan kebangsaan tjara Islam.
Itulah lima persamaan jang tidak sama itu, jang oleh beberapa
pembitjara dianggap djadi landasan jang amat teguh, untuk penguatkan dalil pendiriannja.
Saudara Ketua, djika sekiranja perdebatan ini misalnja memakai
jury, sudah lama perdebatan ini dapat kita achiri, karena semakin dilangsungkan perdebatan, semakin.kentara lemah dan zwaknja alasan
Pantja Sila, disamping alasan-alasan Islam semakin digali dan dibongkar semakin dalam dan mendalam.
Hal itu memang dapat dimengerti Saudara ketua, karena djangankan mengadu kekuatan alasan dan dalil satu sama lain, sedangkan memperlawankan Islam dengan Pantja Sila sadja lagi sangat djanggal dipandang dari sudut Iman, dari sudut kepertjajaan kepada Tuhan Allah Rabbul'alamin.
Akan dibongkar dalil Pantja Sila dari kitab-kitab, kitab apa lagi
jang akan dibongkar, selain kitab ketjil, jang toch sudah berulang kali
dikemukakan. Ada ditjoba membalik-balik tjatatan djaman revolusi,
itupun dikemukakan disini dengan bersimpangsiur dan oleh salah seorang pembitjara, djaman itu dianggap djaman abnormal.
Sajang sekali Bung Karno sebagai pentjipta Pantja Sila, hanja
mengadakan penggalian didalam perut Ibu Pertiwi sadja. Padahal sebagai seorang Islam, alangkah sangat bai,k sedianja, djika beliau singgahkan penggalian beliau kedalam Al Qur'an, sehingga tidak sadja
silanja dapat bertambah sampai lengkap, bahkan isi tiap-tiap sila itu
akan penuh padat.
Perbandlngan antara Islam dan Pantja Sila.
Jang terhormat saudara suwirjo didalam kedua kali pemandangan
umumnja, mengakui dengan terus terang bahwa Islam lebih luas dan
lebih dalam dari Pantja Sila, karena Islam tjiptaan Tuhan sedang Pantja Sila hanja tjiptaan manusia biasa. Akan tetapi untuk diambil djadi
Dasar Negara Saudara Suwirjo lebih pertjaja kepada Pantja 'Sila,
karena Pantja sila lebih banjak mengandung djaminan daripada Islam. Bahkan Islam ftu sendiri telah tertjakup didalam Pantja Sila.
Saudara Ketua, saja sekali-kali tidak keberatan kalau Saudara Suwirjo memilih dan menguatkan Pantja Sila mendjadi Dasar Negara,
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karena itu adalah haknja sendiri. Saja hanja menaruh keberatan mendengar kesimpg_lan jang diambilnja bahwa, Islam telah tertjakup di
dalam Pantja Sila.
Karena menurut.keqeqtjajaan dan djuga menurut pengetahuan
!-ajl adalah sebaliknja. Bahkan sampai sajl menganggap mustahil,
tidak masuk akal kalau Islam akan dapat aiqat<up ote[ irantja sila,
sebagai mustahilnja lobang djarum dapat meirtSatiup seekor gadjah.
Hal inj dapat.kita pikirkan setjara tenang, terlepas dari berbagai
pe_ngaruh dan se-ntiTen, ditindjau dari sudut kepertjajaan, ilmu pengetahuan dan sedjaratg jang
terrnasuk sedjarah-p-enggalian iranTsa
Sila dari perut Ibu Pertiwi.-adil,
Apabila tindj_au_an
adil itu telah dilakukan pasti kita akan
betemu dengan sebaliknjll-aitu, bukanlah pantja sila j^ang *.nt:rtup
Islam, melainkan.Pantja sila ialah jang dianggip oapit sEsuaikan dengan sebagian adjaran Islam.
F_agaimana Pantja sila jang_ ketjil itu akan dapat mentjakup aga.
ma Islam-i?ns besar, Paqtja slp hanjarah penda^pat, penriapai j"ig
sekarang ini sedang_merallii udjian jrhg beiat, s.iaaitg Islam aa-*a[
agama Tuhan Allah Jang Maha Besar dan telah beribu tihun lulus dari
jang_sulit dan jang maha sulit. Untuk sekedar perseribu satu
-udjian
bandingan dalam
g*ir besarnja, Jaja akan kemukakan empat matjam
prerbedaan antara Islam dan Pantja-sila (jang akan ditjaku-p dan jing
akan mentjakup):
1. _Islam adalah agama dan adjaran Tuhan Allah jang mendjadikan alam ini seluruhnja, termasuk pentjipta Fant-;ja sila. se$rng e_.a-1tjq.!ila adalah bikinan tpenl'sada;1 seoraig macrrluk
jang
didjadikan Altah.
2. Islam tersebar, terserak merata diseluruh permukaan bumi
ini, sedang_Pantja sila hanja dianut oleh sebihagian dari warga-negara Indonesia sadja.
3. Islam telah rnempunjai.-sedjarah 14 abad lamanja dan telah
rnengalami djaman gemilang, sedangkan pantja sila baru berumur 12 tahun
4. Islam me-qp_unj1i pedoman sutji buku tebal Al eur,anul Karim
iang berisi beribu-ribu 4jal pbkok, garis
besai sa*pii garis
garis halus, ditambah dengan -berbagai-bagai t it"r- Ha\Sliil,
dits jang memuat beratus r,ibu Hadits Rasilulafr. Belum ter.
masuk ber-atus ribu djilid kitab jang lain-lain sebagai tafsirnja.
saja rasa
terlandjur saudara srrwirjo dan beberapa orang
saudara.jalg "g.ak
lain, _mengatakan agama rslarn sudah tertjaliup didilam Pantja sila. Ap.allqi
\rl"q pendapat itu dikemukakan untuk djadi
alasan bahwa Pantja silalah
irtrg tefbaik untuk djadi Dasar Negara,
maka amatlah sukarnja untuk
masuk akal.
tetapi
saudira
Kelua,
adalah menarik qerhatian sekali pen4frn
j?ng
dikemukakan
oleh
saudara
suwirjo didalam pemanaangan
$_apat
Umum babak kedua ini bahwa buat beliau, uiutan sila-sila eantja S-ila,
ditambah atau diubah tidaklah perkara pokok, jrttg potoi "aaaud
isi Pantja- sila itu- supgja te_rdjamin. Djika betuf begiTu'maksud saudara suwirjo, maka Is1am dapat menainpung keingiirrn sauoira itu.
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Pemakaian dalil Al Qur'an dan Ha,$its. _
Saudara Ketua jang,terhormat, Saudara Professor Suhardi mengandjurkan
-djanganagar pembela-pembela Dasar Islam dalam Konstituante
mengemukakan pendapat-pendapatnja dengan berdalil
ini
rnelaink-an kemukakAnlah pendapat dengan da1ildan
Hadits,
Qur'an
t

dalil
-'- pikiran sadja.
Atangt<ah bLratnja andjuran itu untuk dapat kqrni penuhi, sebab jang kami perdjiiangkan disini adatah agama, sedang agama itu
mesti berdalil k-epada Qur'an dan Hadits. Lagi pula kalau fami tidak
mengambil dalil-pendiiian kami kepada Qur'an Hadits lag-l, tentu
akan selesailah perdebatan ini. Dan sebagai Saudara I(etua ketahui,
agama tidak Oapit ditawar-tawar dan tidak bisa distem-stem.
Akan tetapi tidak itu sadja Saudara Ketua,'ada lagi jang lebih
berat dari itu, jaitu djandji kami dengan Tuhan kami. Kami berdjandji lima kali sbhari semalam bahwa seluruh perhambaan dan ibadat
kami, seluruh hidup dan kehidupan kami, hatta maut sekalipun akan
kami lakukan dengan pendirian; dari Allah, karena Allah, bersama
A[ah dan kepada Allah. Kalimat-kalimat minallah, ilallah, li]lah, ma'
'allah, le,bih:meresap hedalam hati djantung kami dar;ipada kata-kata;
dari rakjat, buat raft3at dan karena rakjat, iang kata-kata itu kadangkadang diutjapkan hanjalah untuk maksud-maksud tertentu.
Mungkirlah kami kepada djandji dengan Tuhan kami, kalau kami didalam melakukan upatjara penjembahan kepadanja, dengan
penuh hikmat dan chidmat, dengan -penuh chusju,t $ap _tawadlu',
kami djandjikan kepada Tuhan ikami bahwa seluruh kehidupan ka'
diri pribadi, kehidupan bermasjarakat dan'kehi,duPan
mi, kehidupan
bernegara, akan kami lakukan dengan nama 'A[ah. Kemudian ke'
tika akan mentjari dasar untuk bernegara, la1u kami dasarkan
kepada pendapatan akal kami semata-mata. Lagi Plla jang_prinsipiil
t<ami peidSuangkan disini ialah berlakunja hukum-hukum Tuhan Allah dalam-negara kita ini, sedang sumber-sumber hukum Tuhan itu
adalah dari Qu/an dan Hadits.
Kami batjakan Qurfan dan Hadits didalam Dewan Konstituante
jang terhormat ini, adalah sebagai bukti jang djelas bahwa agama

islam mempunjai peraturan-peraturan jang lengkap mengenai susunan
ketatanegaiaan, jang oleh setengah pembitjara, Islam hendak disamaratakannja sadja dengan theokrasi Barat.
Dan kalau Saudara Suhardi tidak dapat mengemukakan dalildalil Indjil buat mengatur urusan negara, hal itu dap_at s-aja men-ger'
ti. Karena sebagai dikemukakan berkali-kali bahwa Saudgra:saud_ara
umat Kathotiek dan Kristen berpendirian, agama harus dipisah dari
negara.

Meskipun begitu sesuai dengan adjaran Al Qur'an dan Hadilq djyga, tidak seOitit t-etatr kami kemukakan disini dalil-dalil dari, sedjarah
dan dalil setjara ilmiah.
Dari sebab itu Saudara Ketua, demi toleransi iang kita agungagungkan sedjak permulaan didalam gedung ini, mari ,kita buka isi
aaAa t<ita disini, t<1ta aSetaskan pendirian kita dan pandangan hidgn
kita masing-masing dengan bebas dan merdeka. _ Agtt !er.qn$. tq4lkis, tertutiJ OiOatam sedfarah iang akan dibatja oleh anak tjutju kita
5L2

dan dibatjakan malaikat dihari berhisab kelak kemudian hari dalam
persoalan membela kebenaran Atlah dibumi ini. sebab undang-undang Das_ar jang t_udtttg kita sirsun ini adalah akan kita pusakaka[ ke.
pada anak tjutju kita turun temurun:
Rama-rama sikumbang djati
Chatib endah pulang berkuda
Patah tumbuh hilang berganti
Pusaka tinggal padr jang muda.
Umat Islam Satu Tekad.
saudara Ketua, didalam mengehendaki agar negara berdasar Islam, seluruh wakil umat Islam, seluruh Fraksi-fraksi Islam dalam dewan Konstituante ini telah madju dengan satu kalimat jaitu, negara
berdasar Islam. Kami akui bahwa didalam idjtihad politik sehari-hari,
partai-partai Islam mempunjai pandangan politik jang berbeda-beda
dan itu adalah wadjar. Akan tetapi didalam dasar pendirian hidup,
baik hidup diri pribadi, hidup bermasjarakat dan bernegara, umat
Islam adalah satu 'aqidah, satu mabda' dan satu maudlu', ialah Iman
kami kepada Tuhan Allah Rabbul 'alamin.
Dengan dasar Iman itulah kami akan hidup, hidup diseluruh bi'
dang kehidupan, hidup berhadapan dengan kawan atau lawan, hidup
suka dan duka, hidup sukses atau menghadapi kegagalan sekalipun.
Dan dengan dasar Iman itu pula kami akan menghadapi maut, akan
pulang menghadap wadjah Tuhan Allah Jang Maha Mulia, jang kami
rindui sepandjang hari, kepadanjalah kami akan mempertanggung,
djawabkan seluruh kehidupan kami, seluruh siasat dan perdjuangan
kami didalam membela agama Islam jang sutji, termasuk suara Tuhan jang kami kumandangkan didalam gedung Konstituante ini.
Siasat Petjah Belah.
Saudara Ketua, ada pembitjara jang menimbulkan kesan dari
pidatonja, seolah-olah mentjoba memasukkan djarum perpetjahan dikalangan Fraksi-fraksi Islam didalam Konstituante ini, suatu siasat
petjah belah jang lazim dikerdjakan oleh partai tertentu dinegeri
ini. Pembitjara-pembi.tjara ,itu menudjukan pidatonja kepada Ma.
djelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) sadja, seolah-olah Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) sadjalah jang mengehendaki
Islam Dasar Negara dan menolak Pantja Sila, sedang partai-partai
Islam lainnja tidak. Malah ada jang menghubung-hubungkan kemarin
dengan soal duduk dan tidak duduknja beberapa partai Islam didalam Kabinet Karya sekarang ini.
Akan tetapi sajang usaha petjah belah itu rupanja sudah terlambat, karena dengan tegas dan djelas telah dilemahkan oleh pidato jang ,terhormat Saudara Achjak Sa;srosugond"o dari Fraksi
Nahdlatul Ulama (N.U.), jang kemudian berturut-turut telah dikemukakan lagi oleh Njonja Sjamsijah 'Abbas dari Persatuan Tarbijah
Islamijah (Perti), Saudara Sutisna Sendjaja dari Gerakan Pilihan Sunda (Gerpis), Saudara A. St. Aminuddin dari Partai Politik Tharikat
Islam (P.P.T.I.) dan Saudara Tahir Abubakar dari Partai Sjarikat
Islam Indonesia (P.S.I.I.). Kemudian dikuatkan lagi oleh beberapa
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pembitjara jang lain, sehingga terbuktilah bahwa umat Islam didalam
gedung ini sependapat sependirian.
umat Islam bersatu bukan lantaran satu kepentingan duniawi,
bukan bersatu untuk siasat, bukan bersatu lantarair ada iatu tekanan
dan terdjauh dari berbagai agreement. Kami bersatu lantaran satu
\9n9ryr;aan, _Iman kepada Tuhan Allah telah mengikat kami men9iaai satu didalam pendirian dan 'aqidah. 'Aqidah dln iman jang telah tumbuh karena ditanam, telah beiurat, telah berakar didalim hati
nurani kami masing-masing. Itulah tali pengikat kami jang amat teguh, sebagai 'urwatul-wutsqa jang akan trami pegang briat'iridup dan
buat maut sekalipun.
Lain h{nja dengan persatuan blok pantja sila dalam Dewan Konstitu{rte ini,_j_ang pada pandangal saja mempersatukan antara tjitatjita la1tja sila dengan ideologi Komunisme, sebagai mempe,rsatukan
minjak dengan air.
satu botolnj.ar satu sumbatnja, sama-sama dalam botol keduanja,
tapi namun minjak dan air tetap bersisih.
Kita sudah tahu bahwa Saudara-saudara dari Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) belum akan mendirikan negara proletar sekarang di-

negeri ini, melainkan tjukup dengan menjokong pantja sila mati
matian agar Islam ditumbangkan lebih dahulu. Klpankah partai Komunis Indonesia (P.K.I.) akan membentuk negara Komunis disini dan
bagaimana tjaranja, tidaklah saja ketahui.
Barangkali djuga kalau hasil usaha gotong-rojong menolak Is,lam sekarang
ini, maka datanglah saatnja Komunis akan berhadapan
{g,ngan nasionalis pembela Pantja sila dan apabila Pantja sila dapat
dilumpuhkan Komunis, ketika itulah diktator proletar menampakkan
saingannja.

Dari itu saja memandang persatuan pembela Pantja sila didalam
Konstituante ini sangat spekulatif sekali,-karena hanja akan ditudjukan untuk menghadapi Islam sadja. sedang kekuatan umat Islam
tidaklah terletak didalam persatuan umat Islam semata-mata, melainkan dalam sandaran dan landasan jang maha teguh ialah taqwa
dan iman. Kalau didalam Pantja sila berbagai idiologi Sang berlawanan dapat dipersatukan, mengapa persatuan umat tautria-tiaat akan
kuat, pada hal djaminan persatuannja sangat teguh.

1xt,

\; Ljtt; J;l

Kedudukan Minoritet.
saudara Ketua, ada pendapat jang mengatakan bahwa kalau Islam djadi Dasar Negara, maka golongan minoritet akan tertindas.
Pendapat itu digambarkan dengan serangkum pepatah:
Pantang kutu ditjukur,
Pantang manusia dihinakan.
Islam tidak dapat mengakui kebenaran perkataan itu dan Islam
tidak sekedjam anggapan saudara jang berpendapat demikian, jaitu
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akan menjamakan golongan minoritet dengan kutu, apalagi kalau
jang dimaksud dengan golongan minoritet itu.orang beragama, sendirinja anggapan itu djadi penghinaan bagi golongan minoritet jang
beragama.

Sebab kutu adalah kotor, dia hinggap pada kepala jang kotor
pula. Maka tidaklah ada alasan oleh Islam akan mentjukur golongan
ketjil sebagai kutu, apalagi akan menghinakannja. Karena kutu kotor dan mengganggu kepala, sedang golongan ketjil tidaklah kotor
dan tidak mengganggu, bahkan mereka adalah saudara sebangsa,
setanah air, hanja berbeda dalam menganut agama dan kepertjajaan.
Maka salah pasanglah pepatah itu, sebagai salahnja pendapat jang
dikemukakan: Lain biduk kalang diletak.
Adapun kedudukan minoritet didalam negara jang berdasar Is'
lam telah berulang-ulang dikemukakan oleh pembela-pembela dasar
Islam dalam rapat ini, akan tetapi djaminan Islam itu telah mendapat
djawaban pula dari sebagian Saudara-saudara bahwa dia tidak dapat
mempertjajai.
Kalau alasan tidak dapat mempertjajai sudah didjadikan alasan
jang akan menentukan, maka saja rasa agak sukar djuga untuk meirSuiun seluruh Undang-undang Dasar ini, karena pendapat kawan tidak dapat dipertjajai.
Adapun hina dan mulia menurut adjaran agama Islam, tidaklah
ditentukan dengan kedudukan didalam hidup, kedudukan dalam politik dan negara, melainkan bergantung kepada taqwa terhadap Tu'
hannja. Barangsiapa jang paling taqwa kepada Tuhan, itulah orang
jang paling mulia pada sisi Allah. Adapun orang jang menjangkal, menolak kebenaran dan adjaran Allah, walaupun bagaimana tinggi kedudukannja, walaupun bagaimana besar pengaruhnja didalam masjarakat, dipudja, dipudji dan disandjung sepandjang hari, namun orang
itu tetaplah hina-dina didalam pandangan Tuhan Allah.
Saudara Ketua, jang dinanti-nanti umat Islam ialah bersidangnja Dewan Konstituante ini, untuk mentjari air jang djernih-sajak
jang landai, untuk melihat bukti keadilan dalam negara demokrasi
ini, negara jang berdasarkan keadilan sosial.
Mulailah kami meminta tempat untuk kedudukan agama Islam
dinegeri ini, bukan memesan tempat dan pangkat untuk orang-orang
Islam. Kami meminta tempat buat agama Islam itu bukan dengan mengemis dan minta-minta, melainkan kami berpendirian bahwa jang
kami minta itu adalah hak dan wadjar.
Akan tetapi Saudara Ketua, baru sadja keinginan umat Islam
jang hak dan wadjar ini kami kemukakan disini, maka dipergunakanlah istilah dan semangat gotong-rojong jang terkenal itu untuk menolak Islam bersama-sama, djuga oleh orang jang katanja beragama
Islam. Ditolak dengan pidato jang lantang dan njaring, clikumandangkan didalam dan diluar gedung Konstituante ini sambil dibumbui dengan berbagai antjaman dan intimidasi. Hingga timbullah kejakinan
dihati kami, bagaimana djadinja kedudukan agama Is1am didalam negara jang berdasar Pantja Sila ini. Insaflah kami bagaimana hari de515

pannja agama kami ini. Innannaasa qad djama'uu lakum fachsjauhum.
Orang telah bersatu menghadapi Islam, tetapi umat Islam tidak akan
gugup.

lia

m(

,v;'''trJr
Islam penggerah djiwa.
saudara Ketua, ada pendapat jang mengatakan bahwa kalau Islam.djadi Qasq Negara, tidaklah akan mampu untuk memanggit rakjat
buat menghadapi ,musuh apabila datang saat ketika negeii ini t-erantjam bahaja.

Kechawatiran_

itu mungkin beralasan djuga, kalau orang

tidak
berani melihat sedjarah. Sebab kalau kita menoleh kebelakan-g agak
sedikit melihat sedjarah dengan adil, sedjarah jang sebenarnja masih_sega1 dalam ingatan kita, maka kechawatiran itu tidak per[u ada,
malah chawatir akan berganti dengan harapan.
lngatlah sebentar bahwa pada ketika Jogjakarta direbut oleh tentara Belalda,_ bersannaan dengan waktu itu pula pemimpin Islam jang
terkenal Saudara Sjafruddin Prawiranegara mengarnbil over tanggung9jawq5_ pimpinan negara disaat jang sangat ber-bahaja itu. uat<i teibentuklah Pemerintah Darurat Republik Indonesia (P.D.R.I.) jang oleh
ledjarah,dinegeri ini Pemerintati Darurat Republik Indonesia-(p.D.
R.I.) agak kurang populer.
Kemudian ketika musuh telah rpergx, angin teduh kabut telah terang,_hudjan berhenti tjuatja tjerah, tidak ada bahaja lagi, maka diserahkanlah _pimpinan
jang bei"tratr: oengan pe-negara kepada orang
nuh sjukur kepada Tuhan
Rabbut 'alamin.-Disamping berdartlrat ^oipulau,sumatera j?ng
oleh saudara sjafruddin, maka seorang
pemimpin Islam lagi {ipmpin
bernama Djenderal Suilirman (rahimahullahul
dengan_ pa{u-paru sebelah, membawa anak buahnja kedalam hutandi,p,ulau Djawa untuk menggemp,ur Belanda ietjara gerilja. Me-lgtanpemimpin-pemimpin
lihat
Islam tidak kenal gentar dan taklt iiu, maka umat Islam dimana-mana tempat bersama-sama dengan warganegara lainnja, membarui tekadnja untuk merdeka atau hantjur.
Dari itu berdasarkan sedjarah, maka tenaga Islam adalah tenaga
penggerak djiwa rakjat dinegeri ini. Djauh sebelum Pantja Sila ada
kandungan, maka Islam telah mendjiwai perdjuangan bangsa
94.*
kita.
apabila pada hari ini saja kutip sedikit sedjarah gemilang
_
lqo
bagi Islam itu, adalah maksud saja untuk membuktikan kem5ali, bah-wa. disaat jang sulit dan berbahaja maka Islamlah jang dipergunakan
untuk penggerak djiwa rakjat.
Tidaklah ada maksud saja untuk meminta nilai dan penghargaan, minta bintang dan strip, tanda djasa dan idjazah, karena umat
Islam berdjuang bukantah lantaran iti semuanja.

u ,-,) ,|ll i-i il,
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Kami hanja mengharapkan belas kasihan dari ruhan Alam sekalian. oleh karena itu maka kami kemukakanlah supaja agama Islam
mendapat tempat jang sepantasnja di Indonesia ini.
Permulaan kehantjuran agama Islam.
saudara Ketua, apabila Is1am didjadikan Dasar Negara, ma.
ta itulah permulaan kehantjuran agama Islam disini. Dari itu saja
andjurkan kepada fraksi-fraksi jang mengingini Islam djadi Dasar
Negara, supaja keinginannja itu ditarik sadja dahulu. Demikianlah
kira-kira pendapat seorang pembitjara dalam gedung ini, waktu membela dasar Pantja Sila dan melemahkan dasar Islam.
Dipandang sepintas lalu pendapat ini sangat simpatik, apalagi
kalau datangnja dari orang jang berpengalaman dan berpengetahuan
landjut. Akan tetapi kalau ditindjau dari kehendak agama Islam sendiri, maka pendapat itu adalah sebagai tljerat dalam djerami. Dari
itu saja berpendapat adalah kebalikan dari itu, jaitu selama Islam
belum didjadikan Dasar Negara, tidak mungkin Islam itu dapat berkembang dengan wadjarnja.
Dengan berlarut-larut merantjah dalam negara Fantja sila ini,
agama Islam akan semakin tersingkir ketepi, lebih-lebih djika diperhatikan pandangan orang dalam Dewan Konstituante ini kepada Islam
dan perlakuan sehari-hari diluar gedung ini. Djangankan akan mendapat penghargaan jang lajak, malah suara tantangan semakin njaring diperdengarkan terhadap Islam, sehingga telah sampai kepada
pengusiran umat Islam dari bumi Indonesia ini.
Putih tulang dikandung tanah
Kata sepatah terkenang djuga.
Agama dan Negara.
Saudara Ketua, Saudara-saudara kami dari Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Katholiek mengemukakan pendiriannja bahwa
agama mesti dipisah dari negara. Negara dan geredja mempunjai
djalan sendiri-sendiri.
Umat Islam sedikitpun tidak keberatan kalau Saudara-saudara
dari golongan Kristen berpendapat dan berpendirian sebagai demikian.
Agama Islam mempunjai pendirian sebaliknja dari pendirian
umat Kristen itu. Malah agama Islam mewadjibkan supaja hukumhukum Is1am berlaku dalam negara, sehingga diantjam dengan berbagai antjaman oleh Qur'an kalau ada orang Islam jang tidak mau
hukum Islam berlaku dalam Negara.
Akan tetapi sangat disajangkan ketika pendirian agama Islam
itu dikemukakan disini, kami mendapat tantangan hebat dari pihak
Saudara-saudara golongan Kristen.
Pada ha1 kalau agama Kristen melarang mentjampuri urusrn r€.
gara, sedang agama Islam mewadjibkan, maka tidaklah ada lagi pertikaian, apalagi pereb,utan karena telah mempunjai djalan sendirisendiri,
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Prosentase umat Islam.
Saudara Ketua, setiap teman sefraksi saja dan teman seagama
saja mengemukakan didalam rapat ini, bahwa umat Islam Indonesia
adalah golongan terbesar, malah kerap disebut-sebut angka B0 dan
90 persen, dengan spontan mendapat sambutan dari Saudara-saudara

Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) bahwa djumlah itu tidak
be,nar lagi, karena telah diubah oleh angka-angka hasil pemilihan
umum sehingga sudah djauh me'rosot kebawah.
Memperhatikan hal jang demikian itu, maka inginlah saja disini
hendak mengemukakan pendapat saja untuk sekedar imbangan dari
pendapat jang dirasakan oleh Saudara dari Partai Komunis Indonesia
(P.K.r.).
Saudara Ketua, kemenangan jang diperoleh Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) dari hasil pemilihan umum itu, hanjalah djumlah
suara dan belum kemenangan idiologi dan kepertjajaan. Djumlah
slrara itu boleh sadia diperdapat dengan berbagai tjara, lebih-lebih
kalau mau melakukan ketjurangan, sebab tidak sedikit kita dengar
orang melakukan pembelian suara didalam pemilihan umum.
Apalagi djika diingat bahwa Partai Komunis Indonesia (P.K.I.)
didalam kampanje pemilihan umumnja, tidak mengadjak rakjat kepada idiologinja, bahkan tidak berani berterang-terang memberi tahu
kepada rakjat bahwa Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) adalah partai atheis, ladinijah anti agama. Melainkan kampanje Partai Komunis
Indonesia (P.K.I.) disamping menghasut, memberikan seribu satu

djandji-djandji. Dan djandji jang paling terkenal ialah akan membagi-bagi tanah. Sehingga achirnja karena memang tidak ada tanah
jang akan dibagi-bagi sebab djandji-djandji itu hanja untuk menipu
sadja, maka dibagi-baginjalah tanah wakaf kaum muslimin dimuka
masdjid Rachmat di Surabaja. Kesudahannja dia diusir oleh hakim
dari pekarangan masdjid jang sutji itu.
Saudara Ketua, kemakmuran rakjat Indone'sia sudah la,ma
terantjam bahaja, sudah tindih-bertindih, timpa-bertimpa. Sudahlah
tindasan pendjadjah Be'landa jang sangat parah, disambung dengan
tindasan Djepang jang sangat kedjam, ke'mu'dian dengan perut kerontjongan, dibawalah melaksanakan revolusi ,besar jang hebat itu. Seha,
bis revolusi kemiskinan dan kemelaratan tidak bertambah kurang, ffioIah kian la,ma kian parah, sehingga sudah ada jang berpantun bernjanji-njanji ketjil:
Mendaki gunung merapi
Menurun ketebat patah
Berhenti tentang rimba raja.
Sudah tiga musim berganti
Kinilah kita jang memerintah
Nasib saja begitu djuga.
Dalam keadaan haus dahaga dan Iapar jang amat sangat itu,
maka-datanglah Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) membudjuk delgan -berbagai djandji, bahkan siapa tahu barangkali sudah ada jang
diberi voorschot dengan uang beberapa rupiah. Aclrirnja berbon{9ng-londong_lah rakjat menusuk palu arit,- karena mengharapkan
djandji dan dorongan uang beberapa rupiah.
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Saudara Ketua, orang Islam tidak semuanja teguh imannja, sebagai djuga orang Komunis. Sehingga begitu lemah imannja sampai
ada jang mengaku Islam abangan, model-model Islam abangan itulah jang dapat dikitjuh clan ditipu. Sehingga waktu ditljandjikan kepadanja akan dibagi tanah, ditinggalkannjalah warisan agamanja

dan ditusuknjalah palu arit. Dan kalau sekiranja kedjadian sebagai
itu terdjadinja pada diri seorang Islam jang abangan, masih dapat
dimengerti Saudara, karena sebagai pepatah:
Dek litak takat-ia
Dek rusuah tarabo
(Lantaran lapar orang bisa raba-raba,
Lantaran djengkel orang bisa meradang).
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Orang Islam jang lemah imannja
_
dang-kadang dia

(Islam abangan) meskipun kabergelar Hadji atau Kijai sekalipun, kalau melihat
keuntungan duniawi, dikedjarnja keuntungan duniawi itu, ditinggalkannja urusan aga,manja.
Kalau orang Islam jang djahil, jang lantaran hidupnja muratmarit, lantaran desakan hidup ierba sulit, lantaran baguinja budjuk
dan djandji, lalu dapat dipikat begitu sadja dengan uang beberapa
rupiah atau djandji dibagi tanah.
Dan karena bodohnja atau karena djudjurnja sebagai seorang Islam, maka tidaklah ada keinginannja hendak menge'tahui lebih dahulu;
dimana tanah jang akan dibagi itu, tanah siapa, berapa merter untuk
satu orang, buat apa tanah itu, buat hidupkah atau buat pekuburan;
narmun hal sematjam itu masih dapat dimengerti Saudara Ketua.
Jang tidak dapat dimengerti ialah kalau model Islam abangan
itu terdjadinja pada diri seorang Kijai atau seorang Pendeta, jang
dengan memutar ajat-ajat Al Qur'an dan Indjil, dibelanjalah mati-matian gerakan anti agama dan anti Tuhan di Indonesia ini.
Akan tetapi Saudara Ketua, sjukurlah tidak disemua daerah pemilihan banjak orang Islam abangan, tidak semuanja dapat diumbuk
dengan berbagi tanah. Didaerah seberang, misalnja di Sumatera Selatan, budjukan dibagi tanah itu tidak akan menarik kepada mereka,
melainkan sebaliknja. Mereka takut akan mendapat bahagian tanah,
karena tanahnja jang sudah ada berbahu-bahu belum djua selesaiselesainja dikerdjakan, sekarang akan ditambah lagi.
Dan sjukur pula tidak banjak Kijai dan Pendeta jang nilainja
sangat merosot dan mengetjewakan itu. Malah ada beberapa daerah
pemilihan jang Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) tidak laku disana,
tidak dapat pasaran, sehingga terpaksa angkat kaki sebagai jang terdjadi diluar Djawa sekarang ini.
Maka teranglah Saudara Ketua, bahwa jang didapat oleh Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) dalam pemilihan umum itu hanjalah
suaranja dan bukan agamanja. Itupun hanja buat sementara, me519

nunggu rakjat tahu bagaimana
ideolog,i Komunisme ini
'bahaja
bagi agama dan negaranja. Itu pulalah sebabnja maka prosentase

djumlah umat Islam itu masih tetap dikatakan djumlah terbesar dan
masih beralasan untuk dipertahankan.
Saudara Ketua, ada pembitjara jang mengambil kesimpulan, bahwa kalau Negara berdasar Islam, maka Indonesia akan petjah. Kesimpulan pendapat itu saja djawab dengan pertanjaan: Kalau negara
berdasar Pantja Sila apakah djaminannja untuk kita mempertahankan negara kesatuan ini?
Dari seorang pembitjara jang menamakan dirinja wakil dari Partai Komunis Indonesia (P.K.I.), wakil dari Kristen dan wakil dari Irian
Barat, dikemukakan pendapat bahwa kalau negara berdasar Islam,
maka kami akan menentukan sikap
Gertak itu saja djawab djuga dengan pertanjaan: Apakah Saudara jang terhormat itu memperhitungkan pula bagaimana kalau umat
Islam menentukan sikapnja pula, djika Dasar Negara ini dipaksa-paksakan?

Dan tidakkah lebih baik Saudara-saudara dari Irian Barat menentukan sikap kepada Belanda lebih dahulu bersama-sama dengan
seluruh Bangsa Indonesia?
Sekianlah Saudara Ketua, terima kasih.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Sebagai pemb,itjara jang terachir saja persilakan saudara
jang terhormat W.A. Lokollo.

W.A. Lokollo: Saudara Ketua dan Sidang Konstituante jang terhormat, dalam Pemandangan Umum Babak f, mengenai persoalan
Dasar Negara, kami wakil-wakil rakjat seluruh Indonesia akan menetapkan nanti dalam sidang Pleno Konstituante ini, ke,tiga rentjana Dasar Negara, ialah:

1.
2.
3.

Dasar Sosia1 Ekonomi,
Dasar Islam dan
Dasar Pantja S,ila;
telah dibahas dari pelbagai sudut, masing-masing oleh pengusul-pengusulnia, ialah 1. Fraksi Murba dan Buruh, 2. Fraksi-fraksi Islam
dan 3. Fraksi-fraksi Kebangsaan, jang dipelopori oleh Partai Nasional
Indonesia (P.N.I.)
Partai Kristen Indon-esia (Parkindo) tidak mengadjukan barang
usul terse'ndiri urntgk didjadikannja Dasar Negara dahm sidang-sil
9_tlg Kq*tli I dari Panitia Persiapan Konstiiusi. Sekiranja Pa-rtai
Kristen Indonesia (Parkindo) keluar dengan suatu konsep tersendiri,
tentu sagiq setjara prinsip, agama Kristen dipentingkari dan diutamakan. Hal mana-.meng,ingat keadaan ditanah air futa, tak dapat
dikemukakan begilu ;adj1 terlebih lagi diingat, bahwa soal agama
terbawa-bawa dan- \?Iqr diperdebatkan tak ada habisnja.
Djgga seperti dinjatakan oleh teman sefraksi saja- Ds Rumambi
dalam Pemandangan umum Babak ke-I, menurut liejakinan kami,
agama jang sutji itu, jang kekal dan abadi itu, direndahkan nanti
mendjadi_setara_ dengan_hal-hal jang ad_a dalam dunia ini, sehingga
terdjadilah secularisasi daripada agama kami,
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Djuga_Partai Kristen Indonesia (parkindo) jakin, bahwa rumah
Negara Indonesia telah dibangunkan atas suatu "dasar, jang diusahakan dengan -susah paj*: dasar mana diperbaiki dan dip6rkuatkan,
me_nurut pikiran dan andjuran-andjuran dari pemuka-pemuka rakjai
Indonesia dalam tahun lg4s, tahun jang beriedjarati itu, sehingga
pada tanggal 18 Agustus tahun lg45 panitia persiapan' Kernerdekaan Indonesia dalam rapatnia untuk menentukan re-daksi terachir
Pembukaan undang-undang Dasar sementara Negara Reputti[ rndonesia tahun l?a?, d1p?t mensahkan Dasar Negaia nepunnr Indonesia, jang saja batja disini:
maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia
itu dalam suatu undang-undang Dasar Negara rndoiesia, jang terbentuk dalam suatu susunan Negara nepubtit Indonesia,' j"an{ ner"Jang
!_e{aulgtan __rakjat dengan berdasar kepada: Ke-Tuhanin
Yrh? Esa, Kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia
dan kerakjatan jangdipimpin oleh hikmat kebiiljaksanan dalam permupj-ayaratan, perwakilan serta dengan mewudjudkan suatu keadilan
sosial bagi seluruh rakjat Indonesia,'.
partai Kristen Indonesia (parkindo)
Beg_itulah _saudara
59tu?,
menghadaqi sekarang ini ketiga rentjana Dasar Negara itu dan harus menentukan sikapnja.
Seperti_telah {in_jatakan oleh teman-teman sefraksi saia dalam
rapat-rapat Komisi I dari Panitia Persiapan Konstitusi dan diiam Pemandangan Umum Babak ke-I mengenai-Dasar Negara ini, partai Kristen Indonesia (Parkindo) chttsusnja tlan umat Kristen se-Indonesia
laqa nmumnja tidak dapat menerima Islam didiadikan Dasar Negara
rndonesia:. neSal-? jang kami punjai sebagai milik (bukan pindjaman)
clan jang kami tjintai itu.
Sebab-sebab, bukti-bukti dan bandingan-bandingan jang diadjukan_oleh_saudara-saudara iang terhormat dari pihak Pariai'Islam
untuk didjadikan Indonesia ini suatu Negara Islaml dilihat dari sudut
ke-Islaman semuanja terang, djelas dan pada tempatnja. partai Kristen Indonesia (Parkindo) menghormati itu, dapat mengerti itu dan
nertjaja, bahwa Saudara-saudara jang terhormat dari partai-partai
Islam mengadjukan semuanja itu sebag-ai sua,tu kewad"jiban, mengingat
djuga anggaran dasar Partai-partai saudara clan djuga jang telah dipropagandakan dalam kampanje Pemilihan Umum jang lalu.
Dapat dipahami djuga saudara Ke,tua, bahwa partai Kristen Indonesia (Parkindo_) dalam gedung Konstituante ini, tak dapat meneIlma andjuran-andjuran itu, untuk mendjadikan Islam sebagai Dasar
frlegqra Indonesia, negara iang kami semua punjai. sangat kimi sesalkan hal ini, tetapi kami tak dapat berbuat lain. PartaiKristen Indonesia (Parkindo), j?ng mewakili umat Kristen protestan dalam gedung
permusjawllalan ini tak dapat mempertanggung-djawabkan itu ke-pada umat Kristen seluruhnja. Karena dengan menerima Islam sebagai Dasar Negara, berarti umat Kristen harus menerima segala konsekwensinia, segala akibat-akibatnja, jang akan diuraikan tenin hndiut
{{am undang-undang Dasar nanti. Beberapa tjontoh saja kemukakan

disini:

,

r
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Saudara Ketua, Agama resmi ialah agama Islam, kepala Negara
haruslah seorang jang beragama Islam dan lain-lain. Semuanja ini
Saudara Ketua, untuk kami kaum Kristen, menurut perasaan kami,
boleh djadi bukan perasaan Saudara-saudara jang beragama Islam,
adalah ,,iets vernederends" dan automatis memberikan kedudukan kami umat Kristen, selaku Warga Negara Indonesia kelas II, Saudara'
saudara umat Hindu-Bali tentu djuga dikelas II atau dikelds III.
Kaum Kristen bukan kaum pendatang untuk mendapat perasaan
seakan-akan dikesampingkan begitu sadja. Pada kami ada tanah, pulau-pulau dan daerah sendiri. Bersama-sama dengan Saudara-saudara
jang beragama Islam kami berdjuang untuk kernerdekaan, bersamasama kami mengorbankan semua untuk perdjuangan itu, bersamasama kami mentjapai kemerdekaan, tetapi seakan-akan sebentar tidak bersama-sama kami merasa kesenangan kemerdekaan itu.
Saudara Ketua, baru sadja kami terlepas dan bebas dari genggaman pendjadjah Belanda; umat Kristen tidak mengehendaki ada
perasaan djiwa bathinnja seakan-akan didjadjah lagi.
Dari pihak Partai-partai Islam telah diberikan djaminan, berdasarkan ajat-ajat dari Kitab Sutji, untuk melindungi semua agama
jang ada di Indonesia ini.
Kami mengindahkan dan menghormati apa jang tertulis dalam
Kitab Sutji itu. Kitab-kitab Sutji kami, Qur'an dan Indjil mempunjai isi jang baik, sempurna, mulia dan sutji. Akan tetapi Saudara
Ketua, jang akan melaksanakan semua jang tertulis itu, ialah manu'
sia biasa, jang penuh kelemahan, sehingga mudah djuga timbul hal'
hal jang tidak diharapkan dan tidak diingini
Saudara Ketua, sedjarah memperlihatkan kepada kita, bahwa
timbutnja negara-negara jang berdasarkan agama dan mendjadikan
suatu agama sebagai agama resmi, adalah akibat pertentangan-pertentangan agama, seperti di Eropah dalam abad ke-16 dan ke-17.
Pakistan umpamanja memisahkan dirinja dari India, disebabkan
pertentangan
agama dan membangunkan negara berdasarkan Islam.
- Saudara Ketua,
menurut pendapat kami Revolusi tahun 1945 bu'
kanlah suatu revolusi berdasaikan agama, sehingga Negara Indonesia
ini harus berdasarkan suatu agama jang tertentu. Perdjuangan tahun
1945 itu, bukanlah pendjuangan segolongan, tetapi meliputi semua
golongan dan agama ditanah a"ir kita.
Hal ni 'diinsafi djuga oleh pe'muka-pemuka In'done,sia, baik Is.
lam maupun Kristen dalam tahun 1945 itu, sehingga pada tanggal 18
Agustus tahun 1945 Dasar Negara kita diterima dan disahkan, iang
1

isinja saja batja tadi itu.
Pantja Sila djuga memuat kalimat-kalimat dan kata-kata jang
luar biasa bagus. Tetapi Pantja Sila itu sekarang mendapat kritik,
sebab Pantja Sila itu tak dapat mengatasi kesulitan-kesulitan negara ini, meskipun ada Pantja Sila, korupsi meradjalela dan lain-lain.
Menurut pendapat kami Saudara Ketua, Pantja Sila tak dapat dipersalahkan, tetapi manusia-manusia itu jang harus melaksanakan apa
jang terdapat dalam Pantja Sila itu.
Akan tetapi tak dapat disangkal, bahwa Pantja Sila sedjak lahirnja Republik Indonesia, telah dapat mengikat kami Bangsa In522

dgnesia jang beraneka warna dan mempunjai adat istiadat jang ber.
lain-lainan, dengan berbagai-bagai agama, dalam suatu ikatan kebangsaan j?rg kuat dan kokoh, jang merupakan Negara Kesatuan, negara
jang ditjita-tjitakan Revolusi tahun 1945 itu.
Saudara Ketua, mengingat bahwa soal Dasar Negara jang maha
penting ini harus dipetjahkan dan ditetapkan dalarn Sidang Pleno
ini, saja menjetudjui sangat suara-suara dalam Konstituante ini, jang
menuntut tjepatnja wakil-wakil Irian Barat diangkat untuk duduk bersama-sama kami, agfi supaja suara Irian Barat didengar djuga, le-

bih-lebih mengenai Dasar Negara ini. Kebetulan wakil-wakil untuk
Irian Barat telah diangkat. Diharap sekarang kalau bisa Saudara Ketua, diusahakan sebegitu rupa, supaja wakil-wakil Irian Barat itu dapat turut memetjahkan soal jang penting ini.
Saudara Kelua, dalam achir-achir ini seluruh Bangsa Indonesia
serentak bergerak, beraksi untuk Irian Barat. Ini semua-berhubungan
rapat dengan perdjuangan kita diforum Internasional di Perserikaian
Bangsa-Bqlgsl (P.8._8.) untuk mengembalikan Irian Barat kepangku.q4 Ibu Pertiwi; seluruh Ba!_gsa Indonesia, mau itu. Disampin! iti,
baiklah djuga kita mengambil tindakan-tindakan jang dapit djugd
memikat hati Saudara-saudara kami penduduk Irian Barat-asli, baik
di Indonesia maupun di Irian Barat iendiri.
saudara Ketua, bahagian jang terbesar dari penduduk asli Irian
Barat memeluk agama_Kristen. Dapat ditambahkan lagi, bahwa jang
mempunjai_ pengaruh besar djuga dikalangan penduduk asli, i-atatr
suku-suku langsa dari daerah-daerah perbatasan Irian Barat jang
beragama Kristen.
.. - D-.rg-rq rngngadjukan Islam sebagai Dasar Negara, saja berpikir
tidak
habis-habisnja mengenai Irian Barat itu. Begitu djuga penduduk
Irian Barat ialg beragama Kristen itu berpikir pandjang mengenai
Dasar Negara jang diadjukan itu.
saudara Ketua, kalau kita memperhatikan Radio Biak, maka nja.
ta,_ hampir saban
lqr!ryangan agama Kristen mendapat tempat jang
istimewa. Boleh djadi ini berhubungan rapat djugb dengan dasar
Islam jang diperdjuangkan sekarang ini. Dan kalau saja tidak salah
kesempatan ini dipakai oleh Belanda untuk mempengaruhi djuga
penduduk Irian Barat asli kearah lain.
Perasaan ke-Kristenan terhadap dasar Islam memang ada pada
penduduk Irian Barat asli itu djuga.
saudara Ketua, dengan mengemukakan soal Irian Barat kedalam
sidang Pleno jang terhormat sekarang ini, kami dari Partai Kristen
Indonesia (Parkindo), jang ingin dan mengharap supaja Saudara-saudara seagama dengan kami di Irian Barat itu dapat kembali masuk
kedalam Wilajah Indonesia Raya bersama-sama kami seluruh Bangsa
Indonesia dan kami tak dapat menerima ilslam sebagai Dasar Negara.
Dalam Babak Pertama telah disinggung-singgung, bahwa boleh
_ajgdi dasar Islam akan membahajakan- negara, negaia akan petjahbelah. sebenarnja saudara Ketua, dalam musjawaiah sematjam- ini
tak usah hal-hal sematjam itu dikemukakan. Itu tak usah dinjatakan,
sebab siapapun djuga dapat merasa itu.
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saudara Ketua, berhubung dengan hal jang dikemukakan tenlang Dasar Islam ini, teringa,uah 'saja peristiwa apa jang dinamakan
Republik Maluku selatan (R.M.s.). Pada waktu itu Republik Maluku
selatan (R.M.s.) melantjarkan propagandanja, dimana semua orang
harus_ turut, sebab Negara Islam akan datang. Kami jang berpiha[
Republik Indonesia, tidak pertjaja akan propaganda itu dan peitlaja,
bahwa tak mungkin Negara Islam timbul, mengingat kata-kata Ferru
bukaan Undang-undang Dasar Sementara tahun L945. Begitulah kadri
adakan qT]iplo_paganda. Akibatnja kami jang berpihak Republik Indonesia dikrojok dan dimasukkan kedalam pendjaia
sewaktu 'datang Pemilihan umum untuk Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat dan dipropagandakan Negara Islam, djuga kerlatangan saudara Mr Kasman singodimedjo di Ambon, jang- dengan
utjapan-utjapannja menggemparkan masjarakat Kristen Maluku, pada
waktu itu Saudara Ketua, mata rakjat terbuka dan mereka insaf, bahwa apa jang dipropagandakan Republik Maluku selatan (R.M.s.) itu benar adanja. Akibatnj?,kqmi jang pro Republik Indonesia jang mengadakan anti-propaganda tadi itu dipersalahkan.
Dalam Pemilihan Umurn jang baru lalu untuk Konstituante dan
Dewan Perwakilan Rakjat, sebagai satu demonstrasi keluarlah umat
Kristen merupakan suatu kelompok jang kompak, untuk menjatakan
tak dapat menerima Islam sebagai Dasar Negara.
Saudara Ketua, _dapqt ditambahkan disini, bahwa kundjungan
Paduka Jang Mulia Presiden Soekarno kedaerah-daerah Krisden telgan mglSaqdjurkan Fantja Sila harus dipertahankan dan hanja
Pantia SiIa-Iah jang rlapat mengikatkan kami semua Bangsa Indonesi-a,
meninggalkan kesan-kesan jang baik. Umat Kristen tahu, bahwa To.
koh Kemerdekaan Indonesia ini tak suka melihat negara kami ini petjah-betah. Tokoh Kemerdekaan jang utama ini meng-erti dan tahu apa
jang terselip dalam bathin umat Kriste,n. oleh sebab itu saudara Ketua, umat Kristen men$uh kepertjajaan penuh kepada Paduka Jang
Mulia Presiden kami dalam rnempertahankan Dasar Negara kami j.ng
ada sekarang ini.
saudari Ketuq, dalam menghaclapi persoalan Dasar Negara daIam gedung_Konstituante ini, semula umat Kristen merasaaetjewa
mengingat, bahwa bahagian jang terbesar dari penduduk Indoriesia
ryeryeluk agama Islam. Te'ntu sadja Islam sebagai Dasar Negara akan
gfa{jg-Sn dl,g diterima begitu sadja. ,Akan tetapi rsekarang njata
dari_sidang Pleno ini, bahwa bukan sadja Partai-partai Kristen menolak Islam sebagai Dasar Negara, tetapi djuga Saudara-saudara jang
beragama lslam, jang tergolong dalam Partai-partai Kebangsaan-dan
Sosialis. Njatalah Saudara Ketua, bahwa dasar itu tak dapaf diterima
bukan setjara prinsip ke-Kristenan, tetapi dilihat djuga dari sudut
persatuan bangsa dan Negara Indonesia ini. Hal inilalr jang rnendorong kami untuk berbesar hati. Andjuran Paduka Jang Mulia Fresiden
untuk mempertahankan Pantja Sila mendjadi keniataan. Kenjataan
inilah rnendorong kami turut mendukung Pantja sila untuk keselamatan nusa dan bangsa.
Saudara Ketua, Pantja Sila untuk Partai Kristen Indonesia (Parkindo) bukan merupakan suatu dasar jang sempurna untuk didjadi
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Negara. Tidak ada barang sesuatu jang sempurna diduS^n,?'"*r
ma tnl.
' Ketua Partai kami Dr Leimena_pernah mengutjapkan: ,,Menurut pahqm s?i?, Eita kaum Krlsten dipat meneiifriJ"ii;tj; Siu
ioi

fa-lsafah N"€ry?, djika kita merige,tahui dan insat atan batasFlagq
bataslja dan mgngisi tiaptiap sila dengin pengertia" t.-xrirlenan".
-Begitulah saudara Ketua, pendapat pariai Kristen Indonesia

pantja sila men"r"t
(Parkindo) menggnai Pantja sil?
&;;;;;
-f,1,
adalah
djalan
sebaik-baiknja rintuk mengantarkari kami
Jang
llami
I(epersatuan negara dan bangsa.
Saudara-saudara dari Partai-partai Islam selaku
.tuanUndangan.dari
rumah untuk memasuki bersama rumah Islain, kamiumat i?i;:
ten sangat menghargakan dan menghormati. Akan tetipi ;dil.aifit
susah pada kami untuk menerirna itu.
seruan kami.Sqp4f s_audara-saudara jang terhormat dari pihak
I-slam igphq ,,Marilah kita ber-sama-sama m-emisuki rumafr inaoiresia,
jang.telah disediakan dan dihadiahkan Tuhan Jang Maha Kd;t k.p;:
da kita bersama, dalam rumah mana semua golonlan oin usinia ber,Jang
rqrya tinggi dan duduk sama rendah irengfiadrpi rfir"-bekerl
$yi
Maha Kuasa itu. Islam dan Kristen dalam rurn-ah, ini frafrs
{ja sama atas suatu $a;ar jang.kq"!, dibawah perlindungrn rurr"n
Jang_M?hu Kuasa untuk rnengatasi bersarna keiulitatr-ter"utitan Negara Indonesia ini":
saudara Ketua, lregitulah
Tuhan Jang
Falrti berharap,- semoga
Maha Kuasa memberikan kepada
kami suatu- djalan "teluai orti t .tegangan-ketegangan, p_ertentangan-pertentangan- mengenai Dasar NeqTa ini, aga_r supaja Konstituante ini dapat-mengtralitkan apa jang
diharapkan oleh segenap rakjat Inclonesia. Sekian, terima kasih!
Ketua: saudara-saudara jang terhormat, leb,ih dahulu saja umurnkan nama saudara-saudara jang-akan mendapat giliran berbitlara besok pagi, jaitu:
1. Saudara Karkono
2. Saudara K.H. Masjkur
3. Saudara Wikana
,I
4. Saudara H. Abdul Malik Ahmad
5. Saudara P.S. da Cunha.
Kemudian saudara-saudara jang akan mendapat giliran pada besok malam, jaitu Rabu malam:
1. Suadara Moh. Soetisna Sendjaja
2. Saudara Hadji Mansur Datuk Nagari Basa
3. Saudara W.A. Rachman
4. Saudara Anwar Nasution
Disamping- itu, saudara-saudara, tadi siang sudah saja katakan
bahwa t<eryulSfinan besar kita itu dipat menjei6saikan perirandangan
umum Babak ke.dya pada_ hari Kami-s malani, tetapi menurut keiiataan sekarang _ini kemungkinan besar kita tid'ak dapat *uni.t.saikbn
pembitjaraan dalam Babak kedua ini pada hari Kimis matam, oleh
r

,

l
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karena Saudara-saudara jang akan berbitjara pada hari Kamis siang
dan malam ada 15 orang jang menggunakan waktu rata-rata 1 djam.
Djadi kita masih membutuhkan 15 djam. Kemungkinan untuk menjelesaikan ini dalam t hari sangat ketjil, ketjuali kalau kita berapat
Kamis malam itu sampai Djum'at pagi.
OIeh karena itu Saudara-saudara jang terhormat, kami minta Sau'
dara-saudara Anggota Panitia Musjawarat Konstituante untuk be'
rapat pada besok sore djam 17.00, chusus untuk menjelesaikan soal
Babak kedua ini sadja. Belum lagi kita membitjarakan bagaimana
tentang menjelesaikan soal Bahasa Nogara, Bentuk Pernerintah dan
lain-Iain. Djadi jang akan dibitjarakan chusus mengenai penjelesaian
dalam Babak kedua sadja dengan satu permintaan, djika mungkin
agar Fraksi-fraksi jang didalam Babak kedua pada hari Kamis masih
akan mengadjukan beberapa pembitjara itu, sedapat mungkin mengurangi djumlah pembitjara. Itu sedapat mungkin! Kalau tidak bisa, terpaksa kita berapat pada Djum'at malam, dan kalau mungkin
tidak tbrtjapai quorum, maka kita terpaksa ,berapat pada hari Senin.
Ini kalau Saudara-saudara tidak bersedia mengurangi djumlahnja
pembitjara dari Fraksi Saudara pada hari Kamis. Djadi sekali lagi
Saudara-saudara jang terhormat, besok sore djam 17.00 kami minta
Anggota Panitia Musjawarat Konstituante berkumpul untuk merundingkan bagaimana tjara menjelesaikan Pemandangan Umum Babak
kedua ini selambat-lambatnja pada hari Kamis malam djam satu.
Maka dengan ini rapat saja tutup.
(Rapat ditutup djam 23.02)
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Umum Babak ke-II mengenai Dasar

Ketua : Ir Sakirman, Wakil Ketua IV.
Sekertaris : Drs Kabullah Widjajaa,miarsa.
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Anggota jang hadir: 386 orang.
R.P. soewarno warnodiprodjo, soemarto. K.H. Fakih usman,
tony wen,
$._sjgtiyddin, Anwar sutan einiruodin, Kijai Hadji sapari,
-Hutomo,Kasimo,
Andi
G?-pp,q,
M._
Bannon
HarcJ oamidjoj o,
Raden
_I.J.
Hubertus soetarto Hadisoedibio, Mr J.c.i. simbr-arigkir, Mr Renda
Rd. Hamara Effendy, Kasim, Kijai
_s_arg.1ss_allo, K.rI.M.
Hadji Noer'Alie, Nj. {odji'oen;,
Dalam Iboe sjamsoeddin, I Goe putra'KamaIala, Ischak surjodi-putro, A. Jasin, K.H.M. sjukr! Djamhari, Abadi,
Baheramsjah st. Indra, Jusuf Lausuf Indrad-ewa,'prawoto ikangkus,asmito, R. Hendrobudi, K.H. Ahmad Azhary, Ir Sakirman, Nj. Hlo;i
!!r.ahiq siti Ebons,, Ni. siti salmi sismono, subandi Martosirditdjo,
$_etu_t subrata, soesilo Prawiroatmodjo, Dr Soedibio widjojokoesoemo,
M. sumbarhadi, Mr wongsonegoro, Nj. Amir sjarifuorn Djaenah,
Achmad sumadi, Prof s.M. Abidin, K.H. Tufiquirachman, Maroeto
Nitjmi!a"{i9, I!jo!o, Prof. Mr R.A. soehardi, Nj. Kamsinah wirjawratmoko, Ir setiadi Reksoprodjo, Tan Ling Djie,- Mas slamet soetohar$_jono, ryulr, Asnawi said, Raden Haoji Achmad Hasboellah, prof"
H. Abdul Kahar Muzakkir, Mohamad Pattisahusiwa, Drs A: Raja
S-ttgg-"_ Andelo, H_adisoejono, Abdul Radjab Daeng Massiki, UaAli
Abdullah Addary, K.H. Muhammad Isa Anshary, Kijai Hadji Abubak#
Bastari, Iskanda_r wahono, Emor Djajadinata, Atmodarminto, Nj. sulasmi Mudjiati Sudarman, Hadji zainal, Mr R. pratikto Sastro Hadi=
koesoemo, R,H._H1djid, osman Raliby, Nj. Nadimah Tand.jung, Nengah
Malaya, H.M. Zainuddin, zainoel abidin sjoe'aib, Nj.- Mien sutari
Abdul Gani suriokusumo, K.H. Abdul wahab chasb-ullah, R. Fernan,dus Basuki Poerw_osapoetrq soedijono Djojoprajitno, Bisri Kijai Hadji
ry-uqtq{jgb,_I_I.M. S_alim Fachry, K.H. Masjkui, Mict< Nirahuwa, Barab-a
Abdullah, Upar F4i* Hubeis, Prbf Mr Dr R.M. Soeripto, R.M. Ali
llanshur, Achmad Nawawi sareh, Nj. suwardiningsih, Mochamad Tam,
Achmad zakafia, H. Ridlwan Abduliah, Maschoen gaoji Achmad Fau"
ry, NJ_. {dipi _Kar'-tgdiredjo, M. Ng. Gede sosrosepoetro, Dr Imanuddin,
Abdul chaliq Hasjim, s.u. Bajasut, Moenawar D]aehni, Hermanu Adi
K. Hadji
Sgto9itrTdigr. KH._ fjquti Ma'sum Khotit, R.H. Atiurida,
Moh. Thola.$iiai Abdulmanab Murtadlo, R. Mochtar praboe Mangko6.
negara, N. Kasijati, Ahjak sosrosugondo, K.H. Abdul chanan, Datoe
Poetrawati, K.H. Achmad zuni, H. Nachrowi rhohir, sajogia irardja527

dinata, Hadji Soekron, Kijai Hadji Harun, K.H.A.S. Mansjur, K.H.A.
Bakri Siddiq, Nihajah, Ali Masjhar, Hadji Abusudja, AIwi Murtadlo,
Rd. Dadang Soeparta Partawidjaja, K.H. Anas Machfudz, Kijai Zahtd,
Moeljadi Notowardojo, H. Moh. Thohir Bakri, Nj. Abidah Machfudz,
Soenardi Adiwirjono, Soetedjo Brodjonegoro, Achmad Anwar, Mr R.
M. Abdulmadjid Djojohadiningrat, Muntaha, Sarikoen Adisoepadmo,
Rachmat Susanto'(S. Rachmat), Ali Markaban Harsono, Amir, Tgk Mohammad Hasby Ash, Shidfiuqy, Dr Soembadji, R.S. Hadisoenarto, Dr
Parijono Surjodipuro, Tedjo, Dr Sahir Nitihardjo, M. Pratikto, H.
Muchjiddin Al. Churaifisj, Abdul Djamil Misbach, Mr H.M. Soejoedi,
R. Darmono Damanhuri, Achmad Mudatsir, K.H.R. Abdullah Awandi/
Afandi, Mr H. Kasmat, R. Sardjono, Oetomo, Nj.S.D. Susanto, Affandi,
Suhari Kusumodirdjo, Soegito Alias Danoesoegito, R. Ng. Sumodarmodjo alias Sujamto, Mochamad Salim, Saleh Abdullah, Dr Soehardi, Kijai
Hadji Mochamad Cholil, K.H. Achmad Dasuki Siradj, Toeraichan
Adjhoeri, R. Dachlan Tjiptomartojo, Roespandji Atmowirogo, Mochtar, Sadji Sastrosasmito, Karkono Partokusumo alias Kamadjaja, Dr
Hadjidharmo Tjokronegoro, Mf K.R.T.S. (Soedarisman) Poerwokoesoemo, Drs B. Mang Reng Say, V.B, da Costa, Dr R. Valentinus Soedjito Dwidjoatmodjo, Moh. Doerjat Karim, Abdulrahman Baswedan,
Iainal Arifin, R.M. Hadisoebeno Sosrowerdojo, Dr Roestamadji, Kijai
Hadji Maksoem, M. Kamawidjaja Sujud, Moehamad Soekarna Soetis'
na Sendjaja, Madomiharna, Soeratno, R. Sugana Ganakusumah, Mgg
Muhamad Bachar, Muhammad Sjadeli Hassan, Oesmadi, As,mara Hadi,
Hadji Mas Muhamad Aof, K.R.R.H. Moh. Noh Idris, Budim'an Triasmarabudi, Radja Kaprabonan, Enin Sastraprawira, Raden Sasara Adiwina'
ta, Hadji Abubakar Jusuf, Hadji Husein, R. Abdurochman Wangsadikarta, Hadji Muhamad Dachlan, R. Hollan Sukmadiningrat, Muhammad
Rusjad Nurdin, Kijai Hadji Saleh Solahuddin, Rd. Soeparno, R. Muha'
mad Sjafe'i, Abu Bakar, Achmad Dasuki, Raden Sutalaksana, K.H.M.
Dimjati, D. Sukardi, Hadji Asjnawi, H. Ismail Dahlan Djuru Alam, H.
Mohamad Thaha bin Moh. Nur, Hadji Umar Bakry, Kuasini Sabil, Ha'
dji Mansur Dt. Nagari Basa, Nj.H.Sjamsijah Abbas, Hadji Sjarkawi,
Nj. Ratna Sari, Tengku Bay, Hadji Iljas Jacoeb, Mochtar Husin, Sjech
I,brahim Musa, Dr Abdul h[anap, Duski Samad, Binanga Siregar gelar
Sutan Mangaradja, Hadji Abdurrahim Abdullah, Muhammad AIi Ha'
nafiah Lubis (MAI{ALS), Anwar Nasution, Rumani Barus, M. Arsjad
Th. Lubis, Zalrnal Abidin Nurdin, Hadji Moeda Siregar, H. Adnan
Lubis, Mr Suhunan Hamzah, M. Sabri Munier, Agustinus Djaelani,
Ibrahim Usman, Hadji Ali Usman, H. Mhd Basoeni bin H. fmran,
J.C. Oevaang Oeray, H. M. Marwan Noor, Hadji Abdulrachman bin
Ismail, Darmawi Munawir, H.M. Hanafi Gobit, H. Husain Qadry, Hadji
Ruhajah Abdulhamid, Abd. Sani Karim, Mochsen bin Sokma Wira
Said, Sajid Abubakar Alayderus, Ds Wilhelm Johannis Rumambi, Drs
La Ode Manarfa, Jakin Intan Parmata, J.J. Detaq, H.S. Djamaluddin
Dg. Paremma, Ab,durrahman Sjihaab, Abd"ul Muin Daeng Myala, Nj.
Siti Ramlah Azies, Abdul Rahim Munier; Daeng Maradja Lamakarate,
Siswasudarmo, Mohammad Arifin b'in Abdulrahman, I Gusti Ketut Ngurah, A.J. Toelle, Gulam, P.S: da Cunha, Soeratno, Alimin, Nj. Setiati
Surastq Kijai Hadji Akrom Chasany, Mr Ahmad Astrawinata, Kijai
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Hadji Munief, K.H. Dachlan Abdoelqohhar, K.H.Ghazali Asj'ari, u.J.
[<a-tiajg w-iropramudjo,_Molramad sanusi, H. Mustadjab, Abdulmadjid
!"Jg_\Iandja, zamzami Kimin, Arnold Mononutu, Abtiul.Malik Ahmid,
sabilal Rasjad, R. Baroeno Djojohadikoesoemo, K. Moch. Machfoed
Effendle, H. Bahrum p_jary{, K.H. Asnawi Hadisiswojo, Mr oei rjoe
Tat, w.A. Rachman, Mr -soetardjo,
Tutilar,sih Harahap, oi t. sihombiirg,
t{.f. E_o*bo-ng,_ sarwono s._Nj.
Argo Ismbjo, Basuki, Firmairjlh, Hoesain Poe_an_g Limbor_o, A,s. Dharta, e. Bakar st. Lembang
41ry, R. Achmad Soekarmadidjaja, Pangkoe bin Oemar, SoedjonS
Tjiptoprawiro, ugmal H3mid, R. Moedjoko Koesoemodirdjo, sin"ggih

Praptodihard_o, Dj.afr_i, Nj. M_aimunah, Muhamad. Amin La Enlle,
{9"-n Torey, !q"*j_o u_marsidik, Djoko oentoeng, Ahmad Boestrliri,
M,llrqTad _Djazulie Kartawinata, utarjo, Raden umar Anggadi1edLa,__Nur fulan_ls\qndar, sawirudin gelar sutan Malano, sja-msulladi K-astari, R. Hadji Doeldjamil Adimihardja, sutan Mochlmmad
Jusuf Samah, sutimbul Kertowisastro, R. usm-an Ismai1, Ismai1 Kartasasmita, Hadi sosrodanukusumo, Usman, Mufti widjaja, soepardi,
Qlamet s., Karson_o, sumowarsito, s. Notosuwirjo, Tzaak Riwoe Lobo,
R.A. sri Kanah Koempoel, w.A. Lokollo, K. Muhammad Afandi, Dr
T.4. qi4il T.M. -Jqngs, Sri Soemantri Martosoewignjo, Mamiq Djamita al. Lalu Abdullah, H. Husein Thaha, Kwee It ttrit<, u. endi raR_{: eqgl_Ai Wiradiputr,a,_ps. J.B. Kawet, Mohamad Ahjar, Ir Tjoa
S*,
Teng Kie, wikana, Achmad Djoedjoe, Ds E. uktolseja, M. trlg. Ivtirtr.
Hamzah, A.M. Joesoef Rasidi, Estefanus Kandou, H. Abduthatid bin
Hadji sulaeman, Au Kamaruddin Abdulmutalib, Mr R.H. Kasman
singodimedjo, Abdulwahab rlrrcham, sajid Husin Abubakar, o.N.
Pakaja, Gulmat siregar, suxmantojo, Rustama lkrat, Hadji Masjkoer,
[r_a{ji_ {n44!"!ry, Moh. Achijad Chalimi, Mohd Ma,sum Jusuf, Sjeh
Abdullah Afifuddin, Atang Moch. Muchtar bin Tohir, Bey Arifin, Abilul
Mu'in utsman bin Abdul Mu'in, Jahia Jacoeb, Ismail Nongko. Dokter
Koesnadi, Hendra Gunawan, otong-Hulaemi, Hadji Abdul Malik Karim
Amru'llah (HAMKA), Roesni Tjoetjoen, K.H. uoerr. Moechtar Moestofa, Raden Moeljono Moeljopranoto, Kasimun, M. Tahir Ab,ubakar,
K.R.T. Prakosodiningrat, H. Moh. sadad siswowidjojo, Aminuddin
Muchlis, Amir, Basuki Resobowo, Dr J.F. Mohede, R.-Achmad padma\oesoema,_ Mgchaimad Tauchid, Abdurachman said, Hidajatdjati, R.
p_ery1s1i{, Ur Kosasih Poerwanegara, Raden Sadono DiUiowirolo,
Mr Djai'din, Purba, Mr Djamaluddin Glr Dt. singo Mangriuto, Nj.
Mudjio Mudjiati.

Wakil Pemerintah:
G.A. Maengkorn, Menteri Kehakiman.

Ketua: saudara-saudara irqg terhormat, jang hadir dalam rapat
hari ini ada 349 $ngqo_ta, djadl
14 Angsota lebih banjak daripida
quorum j"ng kita butuhkan, maka dengan ini rapat saja buka.

saudara-saudara sekalia!, karena ada dua pembitjara jang mestinja,mendapat giliran pagi hari ini, tapi minta gilira:h maiam- nanti
atau besok, maka kami minta djika ada diantara Saudara-saudara jang
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rhendapat giliran malam nartti itu, kalau sekiranja sudah siap, bisa
djuga berbitjara dalam rapaf hari ini.
Sekarang saja persilakan Saudara Karkono.
Karkono Partokusumo alias Kamadjaja: Saudara Ketua jang terhormat, Sidang Dewan Konstituante jang mulia, dalam kantjah perdjuangan hendak menetapkan Dasar Negara selama satu minggu pada
,babak pertama, masing-masing golongan didalam Dewan I(onstituante
ini telah tampil kemuka dengan 3 pokok persoalan Dasar Negara,
ialah: Sosial-Ekonomi, Isla,m dan Pantja Sila.
47 orang Anggota jang terhormat telah berbitjqra dengan gaja
dan irama jang berlain-Iainan. Mula-mula tenang tenteram laksana
pembuka sebuah tjeritera drama jang mengintrodusir pokok tjeritera
dengan pelaku-pelakunja jang utama, kemudian meningkat pada per'
soalan jang merupakan masalah bagi segenap penonton, makin meningkat dan terus meningkat dan kelihatan silih bergantinja klimaks
,dan

anti

klimaks.

l

Kita berada didalam tengah-tengah tjerita, belum dapat mengeta-

hui bagaimana akan achirnja. Apakah akan berachir dengan drama iang
menjedi.hkan, jang mentjutjurkan air mata ataukah akan ditutup tjerita itu dengan happy end, jang membawa rlang gembira? Kita belum
tahu akan djadinja lakon ini.
Lakon Bangsa Indonesia jang telah merdeka berdaulat, jang sedang mehulis sedjafahnja sendiri, jang mau tidak mau harus dipertanggung-djawabkan kepada angkatan jang akan datang.
Oleh karenanja, marilah Saudara'saudara Anggota-anggota Dewan
,Konstituante jang-terhormat, kita sedari pertanggungan-djawab sedjarah ini sedatam-dalamnja dan kita bermusjawarah sebenar-benar bermusjawarah.
Dalam mengikuti pembitjaraan-pembitjaraan dalam babak per'
tama itu, alangkah terperandjat saja, bahwa diantara Anggota-anggota
pembitjara jang terhormat mengemukakan pikiran dan pendiriannja
dengan bersemangat, malahan terlalu bersemangat meluap-luap mem'
bela kejakinan dan pahamnja. Mentjela, mentjatjad paham jang lain
dengan tjara sengit, tadjam, bahkan ada pula satu-dua orang jang kedjam, merrgetjam dan menghantaul hendak menghantjur-binasakan
lawannja dengan suara keras mengguntur seolah-olah membelah bumi.
Terdengar pula suara lantang menantang, seolah-olah akan sege'
ra disusul oteh-perkelahian mati-matian dipadang Kurusetra antara
Saudara dengan Saudara dalam perang Baratayudha Djajabinangun.
Suara jang kehilangan irama demikian itu; terdengar dari tjorong
diluar gedung Konstituante ini oleh rakjat jang teriliri dari bermatjam'
matjam aliran dan golongan, Kadang-kadang menimbulkan kekuatiran,
apaliah jang akan terdjadi?
Sungguh mengerikan, menjebabkan bulu roma berdiri, bilama'
na pengikut-pengikut kita diluar gedung dan diluar Bandung kiranja,
sampai bertindak; berpanas.panasan, kehilangan keseimbangan da'
lam djiwanja.
Dan akibat demikian itu, bila sampai terdjadi, adalah mendjadi
tanggung-djawab para pembitjara-pembitjara jang tertentu, jang se530
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sungguhnja.telah pen+ pengertia4 tqqgsung-djawab sebagai pemimpin-pemi4pin. r-ne.ng1gt adjaran kebadjfin dari keagamaai. '
Padahal telah kita ketahui bersama, bahwa golo-ngan atau orang
ang
dikata-katai i.tu berhak pnla membalas, merrga-ta-ngitainja kembal-i
i
dan jang. ditantang bukanlah orang-orang atau gcilqngan-golongan
jang takut.
Adjaran kebadjikan dan tuntunan agama mengatakan, bahwa
mgsuh i"ttq paling besar adalah nafsu kita sendiri. fetapi ilangkah
sajangnja, b{1wa djusteru jang mengenal kebadjikan da-n tuntinan
agama itu, tidak sanggup mengalahkan nafsunja sendiri.
Dalam membela kejg-kinan
-dan pahamnja bagaimanapun djuga,
tidak sekali-kali - dapat .dibenarkan
fiara m-elamplaskan irafsu jrnd
melondjak-tondjak, bagai kuda lepas dari pautan, tiada terkendatitai
sedikitpun.
oleh karena it_u, demi, pertanggunga{rdjawab, saja "mengadjak
jang terhormat Saudara,saudara Anggota Dbw-an Konstiluante umumnja dan ialg _terhormat para pembitjara pada'chususnja, untuk bermusjawarah_ dengan tenang, dengan penghargaan satu sama lain,
dengan s,usila_ dan irama,' tetap pada keseimbangan hati dan pikiran.
saudara Kelu_a j"lg terhormat, Dewan Konstituante jang mulia,
911.r* mengik-uti babak pertama jang lalu, saja mendenghrkln.pembitjaraan-pembitjaraan Dasar Negara itu,makin lama makin djauh
daripada.maksud mernbahas laporan Panitia Persiapan Konstitusi
ianF lerpirypll. dalam ,,Luqa pokok pendapat jang beisamaan,', jang
pada hakekatnja telah berhasil mendekatkan pendapat jang satu de-lgan lailnja. Hal inipun telah dikuatirkan oleh Ketua umum kami,
jang
terhormat saudara suwirjo pada pidatonja dalam babak kedua
hari Kamis malam jang lalu.
Sesungguhnja, amat. terasa oleh saja, bahwa pembitjaraan-pem_- .
bitjaraan jang terkemudian, telah banjak jang meninggalkan ,,Lima
pokok pendapat jalg bersamaan" itu, seolah-olah telah tertinggalkan
terserak tak terpelihara.
Padahal ,,Pendapat-pendapat jang bersamaan" itu rasanja belum
lunas dibahas, belum habis dikikis, tetapi telah terkalatrkan- oleh rintjalan dan intaian pada lawan dan perhatiari jang terhormat pernbitjara-pembitjara telah dipusatkan memasuki kelemahan-kelemahan
lawan, untuk menindih mentjari kemenangannja.
Apakah salahnja ,,Lima pendapat jang bersamaan" itu, jang oleh
Panitia Persiapan Konstitusi dengan susah pajah tetah diiumuskan
itu? Apakah sebabnja ,,Lima pendapat jang bersamaan" itu tidak
lagi dikadji, tidak dinilai dan tidak dikonfrontasikan ?
Padahal, hakekat'bermusjawarah dengan hikmat kebidjaksanaan", j?ng telah dipudji oleh beberapa orang Anggota pembitjara
jang terlormat dengan pandangan agama dan aclatnja,-bersandar
gepatah dan. petitihnj?, musjawarah demikian itu patuilah mentjari
dasar-dasar jang mendekatkan satu sama lain.
Bukanlah bermusjawarah narn*anja,, bilamana kita berkumpur,
berbitjara, hanja hendak mentjari sengketa dan lawan-melawan.Maka, untuk.mengingatkan' kita semua, sekali lagi saja batjakan
,,Lima pendapat jang bersamaan" itu, demikian:
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Dasar Negara seharusnja:
1. Sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia;
2. Didjiwai oleh semangat Revolusi tanggal L7 Agustus iahun 1945;
3. Menentukan musjawarah mendjadi dasar dalam segala perundingan dan penjelesaian mengenai segala persoalan kenegaraan;
4. Mendjamin adanja kebebasan beragama dan beribadat;
5. Berisikan djaminan sendi-sendi. prikemanusiaan, kebangsaan
jang luas dan keadilan sosial.
Saudara Ketua jang terhormat, Dewan Konstituante jang mulia,
sepatutnjalah kita achirnja mengudji, mengadji, menilai ,,Lima pendapat jang bersamaan" itu, meskipun segala Pemandangan Umum
seluas bagaimanapun djuga, kiranja itu semua harus mendjadi sendi
pembahasan terhadap ,,Lima pendapat jang bersamaan" itu. Dan
Pemandangan Umum itu adalah langkah memberi isi jang tegas, interpretasi jang djelas bagi ,,Pendapat-pendapat jang bersamaan" itu.
Kalau tidak demikian, nistjaja terbuang-buanglah waktu dan
biaja bagi Panitia Persiapan Konstitusi dan tak terakuilah pekerdjaan
jang sebaik itu, jang seolah-olah menghasilkan ,,Lima pendapat jang
bersamaan" itu sebagai ,,Pantja Sakti" jang mempertemukan Saudara-saudara sebangsa, setanah air, setekad dan setudjuan, mempertemukan Saudara dengan Saudara, bukan menghadapkan lawan dengan
lawan.
Marilah kita kembali kepada pokok persoalan jang dekat-mendekatkan kita sama kita itu, djanganlah kita berlarut-larut tenggelam
ditelan oleh soal-soal jang mendjauhkan kita dari kita. Kembalilah
kepada persoalan pokok dalam bermusjawarat dengan hikmat kebidjaksanaan.
Benar Saudara Ketua jang terhormat, bahwa dalhm laporan Panitia Persiapan Konstitusi itupun memuat tiga pokok persoalan jang
berlainan, ialah: Sosial-Ekonomi, Islam dan Pantja Sila. Tetapi bukankah semuanja itu dapat diperdjuangkan oleh pendukung-pendukungnja masing-masing, djusteru untuk mengisi ,,Lima pendapat
iang bersaman" itu? Isi jang mesti diisikan dalam suatu ,,wadah" jang
sudah ditentukan bentuk dan sifatnja, iaLah ,,Li.ma pendapat jang bersamaan" itu.
Saja tidak ingkar dari segala kenjataan dan kemungkinan, bahwa
djusteru pada pembahasan dalam Pemandangan Umum itu diketengahkan soal-soal jang prinsipiil, seperti terbukti pada Pemandangan
Umum Babak Pertama sampai Babak Kedua ini pula.
Tetapi djusteru prinsip-prinsip itulah jang harus diusahakan oleh
masing-masing pendukungnja, untuk diletakkan diatas dasar jang telah ada dan dasar jang telah ada itu, ialah ,,Lima pendapat jang bersamaan".
Maka pada Pemandangan Umum Babak ke-II sekarang ini, atas nama Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.), saja akan menambah
keterangan-keterangan jang mengenai pokok-pokok,,Pendapat jang
bersamaan" itu, istimewa untuk dapat persesuaian dengan jang ter.
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hormat saudara-s.audara dari golongan Islam, iarah golongan jang
menolak Pantja Sila, jaitu sebagai berikut :

1.

a.
,
b.

Kepribadian Bangsa Indonesia ,,bukan Islam,'.
Golongan Islam b,erpendapat, bahwa kepribadian Bangsa Indo
nesia ialah IFl"q, karena agama Isram inilah, agama jds kwantitatief dan kwalitatief berpengaruh di Indoneslia, kaien"a Islam
adalah faktor nasional Indonesia jang terpokok dan jang menguasai psyche rakjat.
Demikianlah keterangan jang terhormat Saudara Mr Kasman
singg$imedjo dari Fraksi Madjetis sjuro Mustimin Indonesia (Ma-

sjumi)

Islam dianut oleh lebih kurang g|Vo dari rakjat Indonesia dan
oleh karenanja kepribadian. Bingsa Indonesia idalah Islam dan
. seharusnja Istamlah mendjadi Disar Negara. Demikianlah hampir semua pembitjara jang terhormat saudara-saudara dari gol_ongan Islam.

saudara Ketua jang terhormat, pendapat-pendapat diatas itulah
jang harus dikadji dan dinilai, apakbh benar-hidup sebagian besar
(90Vo) rakjat Indonesia ini dikuasai oleh Islam?
. sgtjFa sosiologis-dap_at kiQ lihat, bagaimana sedjarah dan kenjataa3 -hi$qpnja tradisi _Islam did4lam tubuh masjaiakat Indonesia,
sedjak dulu sampai sekarang

Tradisi jals mula-mula ditradisikan itu berpokok utama kepadi
aturan-aturanjang dikuatkan oleh penguasa (pem6rintah) pada djaman
duly. D_an_.pq\gk utapa jrng peha5aai tradisi setjar'a^Istam-ialah
soal-soal disekitar perkawinan dan pertjeraian.
__ . Bukan_perkawinan dengan segala adat dan upatjaranja saudara
t(-etua, melainkan serhata-mata hanja pernikahannji sadja, dimana
diutjapkan
idjab dan kabul.
-sebagian-besar
rakjat Indonesia, apalagi jang didesa-desa, dipun- - gunung,_ditepi pantai,
tja_\
terutama jang tidak dap-at membatja
dan menulis, jqng djumlahnja pada waktu itu lebih kurang g5% -dari selu.
ryli rakgt rndonesil tida\ tnengenal perkawinan jang tain. Matahan
boleh dikatakan, tidak boleh mengenal perkawinan Jang lain daripada setjara Islam itu.
Berda.sar _pada itu, dalam artian hukum, anak jang lahir dari
_
perkawinan_ Islam itu, dengan sendirinja dianggap menganut agama
Islam. Dan begitu seterusnja, sehingga Islam itu:ditradisikan didltam
tubuh masjarakat Indonesia.
Tetapi jang.lain-1ain, tg.ntqng pelbagai adat dan upatjara perka.
winan jSng amat meresap didalam tulang sumsum rakjit,-tetaf oita\ukap {e-ngan, chidmatr tetap berpengaruh, tetap melekai padi lahir
dan bathin rakjat
Demikian besar chidmat dan pengakuannja pada pengaruh adat
dan upatjara itu, sehingga orang takut akan malapetakanja, bilamana
adat _dan upatjara itu mereka tinggalkan. Adat- dan ripatjara ini,
pastilah bukan adat dan.upatjara sepandjang adjaran Islam.,
Adat dan upatjara itu semua mengandung kesungguhan didalam
arti kedjiwaan, ka.rena perkawinan itu bagi pelakupelaku adat dan

upatjara, benar-benar sebagai langkah menudju pelaksanaan Amanat
Jang Maha Luhur, Maha Mengetahui ialah ruhan]ang Maha Esa.
gqgi mereka perkawinan itu diinsafi sedaprn,dalarnnja meskipun tidak bersandarkan fatwa-fatwa Islam, jang mereka tidak kenal
s_ebelarnja. Bagi mereka perkawinan itu adalah sesuatu jang sutji
dan jang diluhurkan, bukan sekedar seperti membeli kartjis kerefa
api dan berpangkal kepada secularisme seperti jang pernalr didemonstrasikan oleh jang terhormat Saudara Moh. Natsir dari Fraksi Madje.
lis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) dalam Sidang Dewan Konstiiuante ini.
Begitu melekat adat dan upatjara itu, misalnja dikalangan sukuluky bangsa Djawa, Sunda, Minangkabau, Atjeh, Mandailing, palembang, Kalimantan, Madura, Lombok, sulawesi dan lain-tainnja,
bahkan mereka itu merasa tidak lengkap sjarat-sjarat perkawinannja;'bilamana tidak melakukan adat upatjara, walattpun sudah membatja Sjahadat dan bersalaman mentjium tangan Kijai Penghulu.
Da1em lain-lain bidang penghidupan, Bangsa lndoneJia tetap dari
dulu sampai sekarang hidup didalam persekutuan-persekutuan, masjarakat-masjarakat hukum jang disebut "religieus sociale gerneenschappen"; jang diatur oleh norma-norma, taidatr-taidah, -aturanaturan adat dan samasekali tidak oleh hukum Islam.
'' Masjarakat desa, marga,' nagdri'dan lain-lain itu disebut ,,reli.
gieus social" oleh karena dasar dari penghidupannja adatah religie.
, Tegasnja, ketjuali dalam hal-hal sekitar perkawinan dan mendjiilankan ibadatnja, manusia Indonesia adalah semata-mata manusia
adat, manusia gotong-rojong, manusia Pantja Sila dan bukan manusia
Dengan dernikian, djauh daripada. maksud membanding agama
Islam' jang saja sutjikan dengan tata-tjara jang saja naluri, -dapitlah
dipastikan bahwa adat-istiadat itu memegang peranan utama didalam hidup kedjiqaan Bangsa Indonesia.
Itebi b-erhasar kepada penilaian ilmiah dan realitet, tidaklah
dapqt dibenarkan teori jang terhormat saudara Mr Kasman singodimedjo, bahwa kepribadian Bangsa Indonesia adalah Islam.
Kepribadian Bangsa Indonesia ialah terletak dan terlihat pada sifat, tabiat, tjita-tjita, sikap dan pandangan-hidupnja jang diwarisi
dari nenek mojongnja jang tersimpan didalam sanubarinja.
Sajl jakin Saudara Ketua jang terhormat, bahwa kepribadian
Bangsa Indonesia tersimpul didalam beberapa pokok tjaia hidup,
tjara berpikir, berpendirian dan berpandangan-tridup, istimewa beidasar atas hidup berke.Tuhanan, ber-Tuhan Jang Maha Esa, sumber segala kedjadian didalam religieus sociale gemeenschappen seperti
desa, nagari, marga dan lain-lain sebagainja.
Kepribadian Bangsa Indonesia bukan sekali-kali pentjerminan dari
satU atau lain agama, bukan pentjerminan agama Islam-pula, jang ti.
dak terlihat dalam hidup rakjat sehari.hari.
Kepribadian Bangsa Inhonesia berpokok pangkal kepada kebudajaan didalam arti kata jang seluas-luasnja, kebudajaan ljang bef
abad-abad lamanjq jang meliputi, gerak hidup lahir bathin manusia
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Indonesia dengan segala kemadjuan dan perkembangannja sebagai
nilai-nilai kerochanian dan religieus sociale gemeenschappen diatas.
Kebudajaan inilah jang mendjiwai perpaduan lahir dan bathin,
perpaduan segala keperluan hidup lahir dan hidup bathin dengan segala-galanja jang berkisar pada peradaban, kesusilaan, djuga keagamaan dan tjita-tjita kebahagiaannja.
Itulah lukisan kepribadian sebagian besar daripada apa jang dise.
but 90Vo rakjat penganut agama Islam. Ini bukankih berarti mereka
tidak beragama Islam, meskipun tidak mendjalani sjari'atnja dengan
patuh dan tertentu.
Mereka hanja mengenal Islam sebagai sesuatu jang'abstrak, karena hanja mengenal atau menghafal sjahadat semata-mata, paling
banjak mengetahui 5 rukunnja; sjahadat, shalat, puasa, zakat dan hadji. Kadang-kadang melakukan puasa, tetapi tidak dalam arti ,,saum"
sepandjang adjaran Islam
Mereka tidak kenal Islam dengan segala substansi-substan,sinja,
karena. mereka tidak mendapat atau medengar adjaran-adjaran Is.
Iam jang mendalam. Mereka buta huruf aksara daerah, aksara latin
dan aksara Arab pula.
Maka, bilamana hitungan penganut Is1am itu oleh jang terhormat
Saudara K.H. Asnawi Hadisiswojo dari Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin
Indonesia (Masjumi) diterangkari sedjumlah ?3. 12d.000 6rattg hendatnja djanganlah dilupakan, bahwa djumlah itu menurut statistik, menurut hitungan jang berdasar kepada suatu anggapan belaka, tidak kon
krit, tidak njata, tidak berdasar realitas. Oleh karenanja betapapun ti:
enaklja -bagi telinga kita, kita selalu mendengar kata orang: ,,Is-dak
lam
statistik".
Demikianlah kenjataannja Saudara Ketua, tetapi sebaliknja, ada
pula sebagian ketjil jang ke-Islamannja bersifat lain. Mereka pandai
membatja Kitab Al Qufan, pandai membatja Adzan dan lain sebagaL
nja, tetapi tidak mengerti artinja. Kadang-kadang dalil-dalil atau surat
surat AI Qur'an dipakainja untuk maksud-maksud lain, sernata-mata
untuk mendatangkan kepertjajaan umum kepada dirinja, untuk tidak
mengatakan untuk mentjari keuntungan diri-sendiri.
Salahkah kiranja, apa jang digambarkan oleh K.G.P.A.A. Mangkunagoro IV dalam buku ,,Wedatama" jang berbunji demikian:
,,Anggung anggubel sarengat, saringane tan den wruhi, dalil dalaning idjemak, kijase nora mikani, katungkul mungkul sami, beng.
krakan neng mesdjid Agung, kalamun matja kutbah, Ielagone Dandang-gendis, swara arum ngumandang tjengkok palaran".
Artinja: ,,Tenggelam dalam sjari'at, tak tahu intisari a'tau hakekatnja,
membatja dalil dan idjma' dengan tak mengerti kiasnja, hanja
beramai-ramai pergi kemesdjid; bila membatja chotbah, berlagu
Dandanggula, suara harum berkumandang dan berirama palaran"
Mereka itu berbuat dan merasa Islam, tetapi tidak paham akan
adjaran-adjarannja jang tinggi dan luhur. Maka oleh karenanja, tidak mungkin mereka jang demikian tingkat pengetahuannja tentang
glslam itu, berkepribadian Islam. Malahan tidak sedikit ditjampuradukkan peladjaran Islam dan mistiek, sehingga tidak djarang kita
mendengar kata-kata ,,Islam-Djawa". Dan jang demikian ini boleh
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dip-?stikan susuna| pikiran dan djiwanja, lebih berat kepada kepr!
badian Djawa (Indonesia).
Ittilah sebenar-nja hal-hal jang utama, jang kiranja menjebabkan
golongan Islam tidak mentjapai kemenangan-didalain pemilihan umum.
M34 saja angglp benar se.k{i ?pa jang dikatakan oleh jang terhormat Saudara ,{. Bastari dari Fraksi Perlatuan Pegawai polis"i Repu-b,lik Indonesia (Pq.F.I.) pada Pemandangan umumEabak pertama,
bahwa: ,,sesudah sekian ratus !hgn, agama jang dibawanja (oleh pei
muka-pemuka Islam pada abad-abad jang latu).. baru sekianiadja mulu-

'

,

nja".

Depgan segala penghargaan dan penghormatan akan kerdja su_ pajah
para pengandjur-pengandjur -Islam

9{
hingga kini, saja mengkonstatir kenjataan,

disepandjang ivaktu
bahwa merelia baru dapat menghasilkan seperti keterangan-keterangan diatas.
Dan kernenangan Islam jang mereka kenangkan pada siang hari dan
mimipikal pa-d? mal_am hari, benar-benar meminta tenaga pikirqp mereka lebih banjak pula.
Njatalah saudara Ketua jang terhormat dan sidang Dewan Konstituante jang mulia, bahwa keterangan ,,kepribadian Bangsa Ind"onesia itu Islam" tidak dibenarkan oleh kenjataan-kenjataannja.

2. Djiwa Revolusi tanggal 1? Agustus tahun 1945.
Didalam hal ini tidak banjak berselisih antara pandangan jang
terhormat Saudara-saudara dari golongan Islam dan pandangan, kami,
pendukung-pendukung Pantja Sila.
Djiwa Proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945 ialah melak:
sanakan pendirian dan tuntutan, bahwa semua bangsa berhak atas
kemerdekaan, maka bertindak menghapuskan pendjadjahan diatas
dunia, karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan. Kemudian bebas merdeka mengatur Negara sendiri, menudju
kebahagiaan dan kesedjahteraan rakjatnja
Semua itu memang terkandung djelas dalam adjaran-adjaran
Islam, tetapi jang perlu didjelaskan sebagai pemisahan ialah, bahwa
revolusi Indonesia bukanlah meletus, karena keharusan atau noodzakelijkheid dari agarna Is1am. Revolusi itu ditraksanakan oleh seluruh rakjat Indonesia, termasuk banjak sekali Saudara-saudara janig
beragama Islam.
Revolusi Indonesia meletus karena panggilan genderang kebangunan Bangsa Indonesia, jang mendesak dan menghimpit dalam
keharusan bertindak sebagai suatu bangsa jang tertindas. Revolusi
Indonesia meletus berkobar mernbakar langit, semata-mata karena
dorongan semangat kemerdekaan, kebangsaan, prikemanusiaan dan
prikeadilan.
Dengan keterangan itu saja hanja menganaiisa kenjataan dan
djauh daripada maksud memperketjil peranan Saudara-saudara seagama Islam dalam perdjuangan kemerdekaan kita. Djauh daripada
itu, segala pengor,banan dari segenap lapisan rakjat Indonesia, saja
hargai setinggi4ingginja dengan memandjatkan doa kepada Altatl
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Subhanahu wa Tb'ala hendaknjalah mereka mendapat anugerah-Nja
jang setimpal.
Berdasar pada analisa itu, tidaklah saja akan dapat disalahkan
bila saja mengatakan, bahwa mereka itu berkorban bukan karena tuntutan ,Islam pertama-tama, tetapi mereka berkorban karena tuntutan
kebangsaan, prikemanusiaan dan prikeadiian.
TeSasnja, mereka berdjuang dan berkorban dengan sendi kejakinan kemerdekaan, kebangsaan, prikemanusiaan dan prikeadilan,
dikuatkan oletr dasar dan kejakinan bathin Islam jang bersemajam
dalam lubuk djiwanja.
Keterangan saja diatas itrr menegaskan, bahwa djiwa Revolusi
tanggal 17 Agustus tahun 1945 diliputi oleh hakekat bermatjam-matjam suku bangsa dan beraneka-warnanja agama dan kejakinan
hidup jang bersatu-padu didalam suatu kebulatan, menumbangkan
segala-galanja jang bertentangan dengan kemerdekaan, kebangsaan,
prikemanusiaan dan prikeadilan.
Oleh karena itu, hasilnja seperti jang sekarang tergelar dimuka
,/bumi Indonesia, adalah trat Oaripada selenip rutiu frlir" Oengan
{ agama dan kejakinannja jang beraneka-warnaf didalam salu mahlfuai
,,pqrsatuan bangsa".

3.

Dasar musjawarah.
Dasar ini'terang sekali ada-didalam tubuh masjarakat Indonesia
dan terdapat djelas didalam perbendaharaan Islam.
Didalam Islam, tentang musjawarah ini digagukan soal-soal jang
besar dan dasar-dasarnja jang pokok dan tentang hikmatnja. Jang
tqtjil-Egliil d_an pelaksanaannja sampai kepada details (perintjian)
tidak didjelaskan.
Demikian pulalah jang hidup didalam masjarakat Indonesia, kita
hanja dapati garis-garis pokok semata-mata, seperti kata pepatah
Minangkabau: ,,Bulat air oleh pembuluh, butat kata oleh mupakat".
Garis besar jang tersimpul didalam kata ,,mupakat" ialah,
bahwa kebidjaksanaan musjawarah itu bukan untuk memenangkan
jalg_
|pat ataubanjak suaranja cian mengalahkan jang lemah atau jang
sedikit suaranja.
Jang ter-hormat Saudara Mr Kaqm4 singodimedjo lebih senang
dengan istilah ,,demokrasi", karena istilah ini telah mendjadi istilah
nasional. Bagi be_liau jang pokok ialah; ,,Musjawara.h jang mendudukkan kebenaran dan hak".
Dalam hal ini s3jq tlda_k berbeda pendapat, karena jang ,,bulat
oleh mupr].?t" mestilah duduk diatas kebenaran, sebab dikaiji oleh
orang banjak; dan mestilah pula duduk diatas hak, karena diberikan
oleh orang banjak kepada orang banjak, oleh mereka kepada mereka.
sependapat. pula dengan jang terhormat saudara Mr Kasman
sin-godimedjg, sajapun amat_ s-etudjg- Fqp"4g pernjataan paduka Jang
Mulia Presiden _S_oekarno, bahwa tidak dibolehkan adanja tekanai
dan antjaman oleh majoritet terhadap minoritet
Dalam hal-hal itu tidaklah berbeda prinsip demokrasi a la Islam
dengan_musjawarah a la Indoncsia, se.dang kedua-duanja menggariskan
soal-soal pokok semata-mata, seperti 'istilah' jang terhormaf saudara

_
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Asmara Hadi dari Fraksi Gerakan Pembela Pantja Sila (G.PP.S.) be
rupa,,andjuran moral".
Maka pelaksanaan daripada kedua-duanja jang tidak berbeda prinsip itu, haruslah ditjari djalan jang sepadan dengan kepentingan pribadi Bangsa Indonesia pada djaman kini, dengan berpegang teguh kepada andjuran moral jang bernilai tinggi itu.
Bagaimanakah demokrasi atau musiawarah jang mesti kita pakai'l
Apakah ,,demokrasi terpimpin" jang diandjurkan oleh Paduka Jang
Mulia Presiden Soekarno, tetapi sesungguhnja belum djelas formule'
ringnja itu?.
Berbitjara tentang ,,demokrasi terpimpin" a la Paduka Jang Mulia Presiden Soekarno, saja tidak dapat membenarkan pernjataan jang
terhormat Ibu H. Sjmsijah Abbas dari Persatuan Tarbijjah Islamijah (Perti), jang dalam hubungan itu menerangkan, bahwa andjuran
,,demokrasi terpimpin" itu adalah bukti ,,kekaburan Pantja Sila".
Saudara Ketua jang terhormat, bagi saja pikiran tentang ,,demo
krasi terpimpin" itu adalah suatu bukti adanja kehidupan didalam
pikiran manusia, adanja dinamika jang membawa paham itu berdjalan
madju menurut kepentingan masjarakat. Bukankah paham demokrasi
itu selalu berdjalan madju, sedjak djaman Junani kuno sampai sekarang?
Pada waktu achir-achir ini paham demokrasi mengalami dinamika
jang pesat, sehingga banjak pengarang-pengarang, istimewa sehabis
Perang Dunia kedua memadjukan pikiran-pikiran baru, berdasar ke.
pada tindjauan sedjarah kemanusiaan, kenegaraan dan pengalaman
dunia.
Pengarang E.H. Carr dalam bukunja "Conditions of Peace" memakai istilah "new democracy" atau ,,demokrasi baru", dengan rangkumannja bahwa:
,,Demokrasi harus mendapat interpretasi baru jang lebih bertitik berat kepada tindjauan ekonomi daripada tjita-tjita demolratis jang mengandung persamaan dan kemerdekaan.
Djusteru - demokrasi liberal menang dalam perdjuangannja un-kekuasaan

tuk membuat hak-hak politik mendjadi effektif atas
militer, maka demokrasi baru harus menang dalam perdjuangannja untuk membuat hak-hak politik mendjadi effektif atls kekuasaan ekonomi". Demikianlali diantaranja n.U. Carr.
Pantaslah pula mendjadi pertimbangan, dinamika jang terdapat
_. pikiran pengqang Prof. Dr Jan Romein didilam bukunja
didalam
,,Tussen Vrees en Vrijheid", bahwa:
,,Konsepsi fundamentil dari demokrasi adalah bukan konsepsi teo
ri, bukan_ juridis dan bukan pula politik dan sosial, sepeiti kita
kenal dahulu.
Adalah sesunggut Tjq konsepsi sedjarah jang selalu tunduk pap.lt-rlahan-perubahan.
Pendapat terhairap demokrasi itu senmenjimpang disebabkan oleh karena kita berbedabeda tafsiran, tidak _semata-mata oleh karena itu, tetapi karena
sebagai konsepsi- sedjarah, maka demokrasi itu'menimpakkan
wadjahnja jang berlainan pada .tiap, pergantian keadaan'i.

4l
diri tidaklah
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Demikianlah Prof. Dr Jan Romein, jang dalam bagian lain dari
bukunja tersebut mpngatakan, bahwa:
,,Demokrasi bukan sadja mengandung ,,persamaan dan kemerdekaan" (gelijkheid en rrijheid), tetapi harus pula berisi ,,keamana$. dan keadilan" (veiligheid en rechtvaardigheidf'.
Dalam pada itu sementara negara-negara Timur menggelorakan
paham,,demokrasi rakjat" (people's democracy).
Dengan itu Saudara Ketua jang terhormat, saja hanja kemukakan sebagian ketjil dari dinamika-dinamika disekitar demokrasi, untuk menundjukkan timbulnja pikiran-pikiran baru, jang pantas men
djadi tindjauan dan pertimbangan, disesuaikan dengan kepentingan
masjarakat dan negara menudju kebahagiaan dan kesedjahteraan rbkjatnja.
Djalan itu harus kita tempuh bersama; kita bersama, baik dari
golongan Islam maupun lain-lain golongan, semua golongan untuk
mewudjudkan andjuran moral jang tinggi nilainja itu.
Kita madju, berpikir dan berbuat dengan penuh dinamika, tidak
seharusnja tetap berdiri, mati kaku diatas dogma jang tak tergerakkan oleh hembusan angin jang membawa panggilan djaman dan sedjarah kemanusiaan.
Dan dinanlika itu terdapat didatam adjaran Pantja Sila.

4. Kebebasan beragama

dan beribadat.
Hal itu sudah saja kemukakan pendirian saja dalam Babak Per-

tama. Bagi Saudara-saudara golongan agama.apa sadja, semua agama,
tidak perlu adanja kechawatiran terhadap gangguan dan antjaman dalam mendjalankan hidup beribadat, bahkan Pantja Sila melindungi.
nja delgan sepenuh kekuatan bersandarkan sedjarah Bangsa Indonesia, jang senantiasa penuh toleransi terhadap pemeluk-pemeluk
segala agama.

Kehidupan agama didjamin, tetapi keselamatan nasionalpun
amat dipentingkan, sehingga paham ,,Kebebasan beragama dan beribadat" itu mesti menutup kemungkinan pertentangan agama dan
memusuhi agama jang pasti akan mentjutjurkan darah penganutpenganutnja, darah anak-anak Indonesia sendiri. Hal ini dibelakang
nanti akan lebih saja djelaskan.

5. Tentang djaminan
Tidafi#

prikemanusiaann kebangsarin dan kea-

ilr#"

pertikaian pikiran dan pendirian antara kita
dan oleh karenanja tidak perlu saja berikan pendjelasan lagi.
. Saudara Ketua jang terhormat, Dewan Konstituante jang rnulia,
pada Pemandangan Umum Babak Pertama. telah saja kemukikan suatu kesimpulan jang togis dari perumusan ,,Lima pendapat jang

bersamaan" itu, ialah:

'

Bahwa dengan diterimanja ,,Lima pendapat jang bersamaan",
jang telah disetudjui bulat oleh Panitia Persiapan Konstitusi,
maka setjara logis berdasar pada keterangan-keterangan dan
tindjauan-tindjauan saja, maka berartilah bahwa Panitia Persiap.
an Konstitusi telah menerima ,,Pantja Sila sebagai Dasar Negara."

539

Kesimpulan lggis deng.an,segala keterangan-keterangan saja itu
hingga sekarang belum saja dengar bantahan atau san[gahan jang
beralasan.
d_alaq pa-da- itu,. saja- mendengar dengan djelas, sedjelas-. - Tetapi-keberatan-keberatan
jang terhbrmat Saudaia-saudara go9jelasnja-

longan Islam terha.dap Pantja Sita sebagai Dasar Negara dan sludara-saudara itu. tetap mengehendaki Islam sebagai Disar Negara.
Maka dari itu, untuk menjambut pikiran-pikiran jang b6rkeberatan terhadap Pantja_Sila sebagai Da,sai Negar-a itu, saji a"kan menghadapkan keterangan-keterangan sedjelasdjerasnja'tentang:

Fantja Sila sebagai Dasar Negara.
D-en-gan pendjelasannjl setjara luas dengan disana-sini menjinggung beberapa keberatannja.
saudara Kgtua jan€ terhormat, Dewan Konstituante jang muli4
sekedar kembali _kep1_da,,,Pendapat jang
bersamaan" teriebirt pada
-Indonesia"
r.
tentang
dan Bab II teniang
,,Kepribadian Bantsa
ryP,,lidiiwai olgh semangat Revolusi tanggal 1z Agustus tahun !94i,7,
saja kemukakan tambahan kesimpulan sebagai berikut:
1. Djiwa semangat Revolusi tanggal 17 Agustus tahun rg4s
adalah mengandung pokok-pokok kepribadian Bangsa Indo
nesia.

2. Djiwa semangat Revohrsr

tanggal 1z Agustus tahun 1g4b itu
tertjantum didalam suatu pendjelmaan jang berupa ,,prokra-

masi kemerdekaan Indonesia".

_ Djadi men_erima dua pendapat jang bersamaan itu sudah djelas
berarti, bahwa kita;
kepada Negara.j3ng djp-ro_klamasikan dengan dasar dan po

I.t"rp.
kok isinja jang terdjelma dt44qq ,,pembukaan undang-unding
Dasar Sementara tahun 1945", ialah pantja Sila.
_ ApaFah kesimpulan saja jang logis itu dapat diterima oleh Saudara-saudara dari g.gl-oqgan rslam, saja ingin mendengar jang tegas
dan djelas. {{au lidak, manakah salahnja? saja ingin meriaenlar
pula kemungkinan-kemungkinan kesalahan tindjauan saja itu.

I. Sedjarah sila ,,Ke-Ttrhanan Jang Maha Esa.,,
saudara Ketua jqg terhormat, mengikuti beberapa pembitjadari gololgan _Islam, saja mendengar banjak peisoilan ,,ke
lap
Tuhanan.Jang
E!"'j,_ jang menurut gedjala-gedjaianja ada jang
-lt+ltr
menuntut untuk
dikembalikan kepada ,,Djakarta
charter',-jang aium
hal ltu memuat_k_ata-kata,,ke-Tuhanan -dengan kewadjiSanljari'at
Islam bagi pemeluk-pemeluknja".
Hal itu d,apat saja mengerti saudara Ketua jang terhormat, karena menjangkut soal qgatu ,,perdjandjian jang bermoral tinggi" ar
tara pihak Islam dan pihak Kebangsaan.
Maka oleh karenanja hal itu baiklah saja kemukakan sedjarahnja

dengan sedjelas-djelasnja:
L. Mema-ng saudara Ketua, Pembukaan undang-undang Dasar
sementara tahun L945 menurut sedjarahnja adalah mula-mila berbentuk ,,Djakarta charter tertanggal'2z DjLni tahun t6nu'; jang ter540

kenal itu dan jang dalam Pemandangan Umum Babak Pertama telah
banjak mendjadi pembitjaraan.

2.

Dengan mensitir tjatatan pembitjaraan dari rapat be3ar
Penjelidik
Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia" pada tang,,Badan
gal t4 Dju1i tahun L945, kawan sefraksi saja jang terhormat Saudara
Prof. Mr Dr R.M. Soeripto telah mengemukakan pula kata-kata jang
diutjapkan oleh Anggota Badan Perljelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia Frof. Mr Dr Supomo pada rapatnja tanggal 15 Djuli
tahun 1945 ialah kata-kata ,,Perdjandjian moral jang sangat luhur
antara golongan agama (Islam) dan kebangsaan".
(lihat buku ,,Pembukaan Undang-undang Dasar L945" oleh Prof.
Mr Drs Notonagoro halaman 14).
,,Djakarta Charter" itu memuat kata-kata ,,ke-Tuhanan, dengan
kewadjiban sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja".
3. Perumusan kata-kata dalam i,Djakarta Charter" itu mengalami perubahan-perubahan, tetapi mula-mula masih memuat katakata jang berbunji:
,,fe-iutranan"Jang Maha nsat, dengan kewadjiban sjari'at Islam
bagi pemeluk-pemeluknja".
4. Kemudian pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus tahun 1945, sehari setelah proklamasi
kemerdekaan kita, maka ,,Djakarta Charter" itu mengalami perubahan terachir dan berwudjud sebagai ,,Pembukaan Undang-undang Dasar Sementara tahun L945".
Perubahan terachir itu, meninggalkan kata-kata,,ke-Tuhanan,
dengan kewadjiban sjari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknja" jang
diganti dengan kata-kata ,,ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Kemanusiaan
jang adil dan beradab".
5. Pada hakekatnja menurut susunan kata-katanja, sedjak ,,Djakarta Charter" hingga ,,Pembukaan Undang-undang Dasar Sementara
tahun L945" itu, tetaplah berarti dan berlaku sebagai suatu ,,p€rdjandjian moral jang luhur antara pihak agama (Islam) dan kebangsaan", sebab dalam rapat-rapat tanggal 14 Djuli tahun 1945 dan se.
terusnja sarnpai dengan rapat tanggal 18 Agustus tahun 1945 itu,
keputusannja selalu diambil dengan suara bulat (aklamasi).
6. Dalam pada itu, susunan Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia jang menetapkan perubahan kata-kata tentang ,,ke-Tuhanan" itu, jang terdiri dari 27 orang anggota, sebenarnja adalah lebih
lengkap, lebih representatief, karena meliputi golongan-golongan agama, kebangsaan, ideologi, kedaerahan dan golongan ketjil.
Baiklah kita lihat pada susunan 27 orang anggota itu, sebagai
berikut:
1. Ir Soekarno, 2. Drs Moh. Hatta, 3. Dr Radjiman Wedyodiningrat (almarhum). 4. Prof. Mr Dr Supomo, 5. R.P. Suroso, 6. Sutardio Kartohadikusumo. 7.'R. Otto Iskandardinata (almarhum), B"
Ki Hadjar Dewantara, 9. Kijai Wachid Hasjim (almarhum), 10.
Ki Bagus Hadikusumo (almarhum) 11. Mr Kasman Singodimedjo,
12. Mr Latuharhary, 13. Dr Ratulangi (almarhum), 14. Dr Amir,
15. Harnidhan, 16. Andipangeran, 17. Wiranatakusuma, 18. Pangeran Surjohamidjojo, 19. Pangeran Purubojo, 20. Abdulkadtr, 21.
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$glutll{ehk, 22. Mr Iwa Kusuma Sumantri, 28. AM. Abas, 2L
Yap Tjwan Bing, 2b. Moh. Hassan, 26. I Gtisti Ketut Pudja, 27.
Mr Achmad Subardjo.
. Pgn_ggolongan daripada 27 or?ng itu terserah kepada jang terhormat saudara Anggota Dewan Konitituante sendiri, ietapi pnuran
ba-hwa 27 orang ters.ebut tju-kup representatief mewakili gofbnfan Aan
aliran-aliran jang !i4up_!"da waktu itu, seperti dinjatafan ot"en wakil Presiden Drs Moh. rlatta dalam pidato-iadionja "pada tansgal 29

Agustus tahun 1945, demikian dianfaranja:
Dalam hal ini djangallah dilupakan, bahwa anggota
3198otanj-a datang dari seliru"h kepulauan rnA<inesia s.n"iii**
kil
daerah m_asing-masing, kemudian ditambah dengari enam
orang lagi sebagai wakil golongan jang terpenting dalam masjarakat Indonesia. Dan karena -itu Panitia Fersiapin Kemerdekaan Indonesia, jang pada -hakekatnja djuga Koinite Nasional
mempunjai sif-at representatief, sifaf pefwakilan bagr selurgh
rakjat fndonesia".
Demikian wakil presiden _Hatta. (Lihat buku ,,Himpunan undang-un9.ang dan sebagainja tahun 1945', oleh Koenodipiodjo halaman 252).
Tentang _perubahan mengelai soal ,,ke-Tuhanan" ifupun ber- 7.pad?
notulen r_ap-at itu,-diterima baik'oleh goior,gao-Gi"-. n"r
flasa_r
itu
dapat kita lihat, bahwa Ki Bagus Hadikusumd menlgambil bagian
aktif dan tidak berkeberatan suatu apapun. (Lihat dalim t"k i prof.
Mr Drs Notonagoro teltang ,,pembut<ain undang-undang oiiar tahun 1945" halaman 4B).
*. I Rupanja pprlu dikemukakan, bahwa sebenarnja teks dalam
,,Djakarta charter' jang pgrbunji_,,iie-Tuhanan, ae"gan i<ewaajiuan
sjari'at' Islam
pemeluk-penieluknja,' itu iiaat "i"uiii- arrrpiai
lrgi
jan_g_logis,
jang tidak mengandung_qt! kedudukan istimewa bagi
soal
agama Islam didalam. negara, karena didalamnja ada kata-kata
,,bi
gi pemeluk-pemeluknja,'. Kata-kata dalam ,,pjakarta charter" itu barulah akan berarti
penting {-un.penting
_sekati serta istimewa bagi Isla.; bii;aira kata-kata ,,bagi pemeluk-pemeluknja',
itu tidak ?da.
perubahan
tekr
iaT.g mengandung pula perubatan
. 3.-Tentang.
,,ke-Tuhanan" itu, paq? rapat pinitla periiapan'i<emera'eilaan Indonesia pada talgsll
.18 Agustus tahun tg45 hit.rrngiail;ilti"Afrgotanja Drs Moh. Hatta.
. Qr-n mengenai hal itu pula, berkatalah Bung Hatta seperti tertera dalam surat kabar ,,pedoman" tanggal ? Seft.rnn., dffi 1g5?
diantaranja sebagai berikut:
s-g!?g?i Pir-g_rr pj.akalta, - kemudian dengan" s^eaiif peiu-nanan
did ja dikan Mukad dimah undang-undang Disar til JJi"-g
Bagian kalimat. p_ada alinea ketiga: ,,riaka rak;ai- ina'ori.ria a*
lg?n ini menjatakan kemerdekaann;a,' ditjoret; tarena-1at perlu lagi. Bukankah Indonesia sudah -merdeka? '
selagian kalimat lain dari arinea-k_eempat, jaitu ,,dengan kewa-

l.rtr-r.

djiban sjari'at Islam bagi pemeruk-peineiutnj;',";ilj'o;t
342

pura

oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia jang menetapkan

Undang-undang Dasar.
Panitia tersebut beranggapa_n, bahwa undang-undang Dasar teru-ntuk bagi seruruh langsa dan rakjat Indondsia, sebib itu tidak
elegant.apabila didalam Mukaddim-an ;ang potok diadakan per.

{L

aturan jang teruntuk hanja bagi satu lolo:nfan rakjat sad;a'..."
Demikian etlg Hatta dalap turisannja jang berkepala ,,lnitah
djiwa Proklamasi 17 Agustus tahun !945,,.saudara ,reF3. janq telhormat, . dengan keterangan-keterangan
diatas itu, maka tafsiran jTg_kulang- tepaioari Anggodi-rtrggota
fi;t
terhormat saudarl !,us;ad Nurdin -dan- saudara sddai;ondbjoj,ipri
ljtng !e1h1dap_ pidalo kawan sefraksi saja jang terhdrmat Sairdara
Prof. Mr Di R.M. Soeripto, telah mendjldi-djelas.
.tentang
. Dengan keterangan ,itt! pura, saja djuga memberi pendjelasan
pidato kawan sefraksi saja jang t-erhormat Saudaia l\iur Sutan Iskandar, kepada jang terhormat saudara H. zainal Abidin Ahrnad-jang rupanja bermaksud pula hendak mengembalikan ,,Djakarta Charter".
II. Agama dalam Negara pantja Sila,
saudara Ketua, lanj?k diantara jang terhormat pembitjara-pembitjara, terutama dari
golongan rslam j"ig membawa soal dgami oi
dalam pembitjaTaqn Dasar Ntgara ini. Dai memang itu pirraiitt ;rng
seb-enarnja menimbulkan persoalan terpokok.dan istlmewi untuk janE
terhormat saudara-saudara golongan Islam itu, bahkan dikemut<itai
kechawatiran-kechay"lirg"-la, untuk tidak- mengatakan' kepastianke_pastian, bahwa sila ke-Tuhanan Jang Maha Esa Eari pantjaTila itu
tidak berarti apa-apa br+. ag_alna, istimewa tidak berkatf
kepada qryqt Islam. nemikianlah antaranja utjapan lang ilriormat
"pr-rp"

Saudara Moh. Natsir.

Apakah benar demikian? Baiklah saja djelaskan dan benar ti9qtn;., . pernjataap- jang_ terhormat sauddra Moh. Natsir itu,-aipal
lah dinilai oleh lidang Dewan Konstituante jang mulia ini.
HaI itu, terlebih dulu berpangkal kepad.a persoalan negara dan
agama.

Maka untuk memberi pendj_elasan te_ntang hubungan negara dan
agama menurut
?9iT.l" Pan_tjq Sila, be_rdasar pada polok-po[ok jang
ada didalam Pantja sila sendiri, teranglah penoirian eaniji Sid, hh:
wa:

1. Negara bukan lembaga agama.
2. Negara terpisah -9"t1 agama,_ t9tryi bukan negara

tanpa agaseperti
jang
dituduhkan
oleh
terhormalt saudari Mdh.
iang
na
Natsir, b-ahya Pantja sila mengetrenoatri atau telah mena;alani secularisme, tanpa agama, ladinyah.
3. Dalam_padq itu ,,Pembukaan undang-undang Dasar sementara tahun- \?-45:, ljelas mengandung kata-kaTa: .. ,,N€gara Republi!
,Indonesia jang berkedaulatan rakjat dengan
berdasar ke-Tuhanan Jang Maha Esa, .,.......,,.
Pendirian diatas, jans terkandung didalam negara pantja sila
itu saudara Ketua dan Dewan Konstituante jang terlormat, atan Ie-

bih- saja-djelaskan dengan mengemukakan isi-isi daripada undangundang Dasar sementara tahun L945 dan undang-undang Dasar sementara tahun 1950, karena dua Undang-undang Dasar Sementara
itulah sumber jang harus kita pakai dali-m menllai pantja sila.
Dengan meneliti apa jang tersebut dalam undang-undang Dasar
Sementara tahun 1945 Bab XI, pasal 29, kita dapati demikian:
Agama.
Pasal 29.
1. Negara berdasar atas ke-Tuhanan Jang Maha Esa.
2. Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamania masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanja dan kepertjajaannja itu.
Dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950, hal itupun
tetap ditjantumkan dengan tiada suatu perubahan apapun, seperti terbatja didalarn bagian VI ,,Asas-asas Dasar" pasal 43 ajat (1) dan (2).
Djusteru didalam pasal 43 itu pula, diadakan penegasan jang
memperkuat persoalannja, ialah seperti jang tersebut didalam ajat
(3), demikian:
3. Penguasa memberi pellindungan jang sama kepada segala
perkumpulan dan persekutuan agama jang diakui.
Pemberian sokongan berupa apapun oleh penguasa kepada
pendjabat-pendjabat agama dan persekutuan-persekutuan
atau perkumpulan-perkumpulan agama dilakukan atas dasar
sama hak.
Dengan mengutip undang-undang Dasar Sementara tahun 1gb0
pasal 43 ajat (1) sampai dengan (3)-itu djelaslah kita ketahui, bah,
wa mengenai -p,erseorangan diatur oleh ajat (2), sedang mengenai
agama sebagai lembaga diatur oleh ajat (3).
Malahan meng-enai agama sebagai lembaga itu, tidak mengenai
kesel_amatannja sadj4 melainkan Negara djuga wadjib memetharanja dengan bantuan berupa apapun.
Leb_ih landjut, lebidjaksanaan Pantja sila terhadap agama, terpula dengan adanja ketentuan jang tersebut pada pasal 48 ajat
l4"t
(4), sebagai berikut:
4. Penguasa mengawasi supaja segala persekutuan dan perku_mpulan agama patuh-taat kepada undang-undang, termasuk aturan-aturan hukum jang tak tertulis. saudara Ketua dan Dewan Konstituante jang terhormat, didalam
hubungan
-pelsgglalgaq_deggan ag,ama, dapat puta dikemukakan apa
jang tersebut
didalam undang-undang Daiar Sementara tahun rg'50
pasal 18 dari Bagian
,,Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar
Manusia", jang berbunji demikian:
,,setiap -orang berhak atas kebebasan elama, keinsjafan bathin
dan pikirant'.
Dalam hubungan itu masih ada 2 pasal lagi dari undang-un9?n_s Dasqr s_ementara tahun 1gb0 jang membawa suatu keteniiran,
ialah pasal 33, jang diantaranja berbunji:
. mend_jarni_n pqngakuan dan penghormatan jang tak boleh

v

tiada terhadap hak-hak serta
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kebebasan-kebebas-an

orang lain

dan untuk memenuhi sjarat+jarat jang a.dil. untuk ketenteraman,
kesusilaan dan,kesedjahteraan dalam suatu masjarakat jang demokratis".
Dan Hak Asasi itu pula sebagai tersebut dalam pasal 84 undangundang pryar semeirtara tahun-l9b0 jang antara-laiu isinja mendjamin, bahwa:
,,P_enguaqa, golongan atau orang tidak diperkenankan memetik
hak dari hak asasinja untuk mengusahatan sesuatu apa atau
melakukan perbuatan berupa apapun jang bermaksucl fienghapuskan hak atau kebebasan asasi orang lain',.
$,uryperda1ami _pasal ini, terlihat hakekat jang tersimpul didalamnja, bahwa pasal itu melarang perbuatan-pelbuatan anfi'agama,
penglapusan agama, anti kesusilaan dan penghapusan kesusilaan. '
saudara Ketua dan Dewan Konstituante jang terhormat, pendje.
I_{ttn, Pantja Slla dalam soal-soal keagarnaan bukanlah jang tersebut
dimuka itu sadja, melainkan masih banjak hal pula.
Lihatlah diantaranja dalam persoalan ,,Surnpah (djand'ji) pendjabat-pendjabat, Negara", seperti'pasal 9 dari Undang-undang OaJar
Sementara tahun 1945 menjebutkan:
,,sebelum memangku djabata4nja Presidgn dan wakil presiden
bersum-pa!,menurut agama, atau berdjandji dengan sunglJuhsungguh dihadapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat atau -Dewan Pewakilan Rakjat
selandjutnja kita saksikan, bahwa undang-undang Dasar semen.
tara tahun 1950 pasal 53 memuat ketentuan lentang sumpah (djan.
dji) Menteri-menteri.
Pasal 63 tentang'sumpah (djandji) Anggota-anggota Dewan per.
wakilan Rakjat.
Pasal 138 dan 139 tentang sumpah (djandji) Anggota-anggota
Dewan Konstituante.
Marilah kita teruskan merrindjau dan mendj,ela$jah pendjel.
maan Pantja Sila jang ada hubungannja dengan agama.
Maka kita dapatilah soal agama jang'berhu,bungan dengan peng,
adjaran, jang ,tersebut dalam pasal 4L ajat (1) dan ajat (B)- Undangundang Dasar Sementara tahun 1950 jang perbunji demikian:
(1). Penguasa wadjib me,madjukan per,kembangan rakjat baik
rochani maupun djasmani.
(3). Penguasa memenuhi kebutuhan a,kan pengadjaran umum

_

jrttg diberikan atas dasar memperdalam-keinsjafan

.
'

ke-

bangsaan, mempererat persatuan Indonesia, membangun
dan memperdalam perasaan prikemanusiaan, kesabaian
dan pengfrormatan jing satna ierhadip treja*nin rg"*"
setiap orang dengan memberikan kesempatan dalam djam
peladjaran' untuk mengadjarkan peladjaran agama sesuai
dengan keinginan orang:tua murid-murid".

Itulah buktifrukti lagi, betapa hidup kenegaraan Pantja sila

mengandung unsurrnsur keagamaan.
Dan kemudian tentang peladjaran agama disekolah-sekolah kita
Undang:undang No. ,4 tahun 1gb0 tentang ,,penga.
{pati.-didalam
jang
djaran"
menentukan didalam' Undang-undangnja:

Risalah Resmi VI

,,Orang tua murid menetapkan apakah anaknja akan mengikuti
puladjaran agama", dan dalam pendjelasan r.esminja disebutkan:
,,Murid-murid jang sudah dewasa boleh menetapkan ikut atau
tidaknja peladjaran agama".
Dua pokok aturan itu memberi kelonggaran setjara demokratis,
tetapi tidak lepas daripada ketentuan betapa perlunja peladjaran
agama. Dan dengan itu terlihat kepastian, bahwa negara memberi
kesempatan luas tentang perkembangan agama dikalangan muridmurid.
Keterangan saja tentang Undang-undang No. 4 tahun 1950 itu,
telah pula memberikan pendjelasan kepada jang terhormat Saudara
Rusjad Nurdin, bahwa dengan adanja Undang-undang No. 4 tahun
1950 sekali-kali tidak dapat menimbulkan pengertian, bahwa kaum
kebangsaan tidak memandang perlu soal agama.

Kesimpulan tentang sila ke-Tuhtntn Jang Maha Esa.
Saudara Ketua jang terhormat, Dewan Konstituante jang mulia,
dengan keterangan-keterangan diatas jang mengenai persoalan agama dalam negara jang berdasar pada Pantja $ils ini, maka dapatlah
saja menghadapkan kesimpulan, bahwa:.
1. Sila ke-Tuhanan Jang Maha Esa itu seperti pula Pantja Sila
seluruhnja, menurut sedjarahnja bukanlah hanja didukung
oleh pihak kebangsaan semata-matq, tetapi didukung bersama dengan suara bulat oleh pihak agama, kebangsan, seluruh bagian (daerah,'kepulauan) Indonesia, golongan ideologi
dan golongan ketjil.
Djadi, golongan kami dan golongan-golongan lain jang didalam
Konstituante ini mengehendaki Pantja Sila tetap sebagai Dasar Negara, adalah pendukung-pendukung Pantja Sila jang pada hakekatnja
bukan melulu miliknja sendiri, akan tetapi Pantja Sila adalah milik
golongan-golongan bangsa kita, termasuk golongan agama pula.
2. Sila ke-Tuhanan Jang Maha Esa, sedjak Phntja Sila mendjadi Dasar Negara kita jang merdeka mulai Proklamasi
hingga sekarang, ternjata adalah:
a. Bukan secularisme, tanpa agama, ladinyah, tetapi dengan
agama jang rnalahan mendjamin perkembangan dan kebebasan agama.
b. Bukan tanpa isi, tanpa substansi jang tegas dan tertentu,
tetapi pasti dengan isi jang djelas, karena sila ke-Tuhanan Jang Maha Esa itu meliputi;

I. Hubungan antara manusia dengan Tuhan dengan
djaminan kebebasan memeluk agama dan beribadat.
II. Kehidupan perseorangan dengan kebebasan beragama.
III. Pelaksanaan dalam organisasi kenegaraan dengan
sumpah Presiden, Wakil Presiden, Menteri-menteri,
Anggota Dewan Perwakilan Rakjat, Anggota Konstituante dan pendjabat-pendjabat Negara.
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b

ry,

Tugry negara rnendjamin perlindungan, perdamaian,
p_emberian berupa apapun djuga, pbrkembangan rochani rakjat dan peladjaran agarna -disekolah-sikolah.
3. Denglq keterangan-keterangan diatas-itu saja telah memberi
pendjelryan tsntals
sila ke-Tuhanan Jang Maha Esa jang
-isi Banjak isinja, tegai maksudnja-dai
ada didallm tantja sila.
djelas arahnja.
Maka keterangaq-lpte1?nqp itu pula_ lelah membuka tabir jang
hendak. menjelubungi Pantjl
dan tabir itu ialah jang berjehi
-sila
secularisme, ta_npa g_gqml,_ ladinijah
jang dise'lub.ungkan -oleh l"ng
terhormat saudara Moh. Natsir liepada Pantja sila Jeluruh tub"uh."
Kegelapan jang dilemparkan oleh jang terhormat Saudara Moh.
Natsir kepada wadjah Pantja Sila, seketika itu tertembus oleh sinar
!enja,tpn,. sehingga tarypaklah _Pantja Sitra dalam kepribadiannja
jang
tjuatja menerangi bumi Indonesia
4. D-qtt ba_gairyanakah tentang secularisme, tanpa agama, tadiniiah? Sendjata sakti dari jang terhormat Saridari nloti. Nat
sir jang diliqpa\an kepada Pantja Sita itu, ternjata:
a. sama sekali tidak mengenai Pantja Sila.
b. secularisme, tanpa agama, ladinijah jang diuraikan oleh
jang terhormat saudara Moh. Natsir itu adalah rukisan
teori, teori jang tidak berlaku dinegara pantja Sita.
c. pung$ip _ pula sepagai praktek jang didrambtisir, tetapi
itu adalah praktek jang tidak dilakukan dinegara pantja
Sila.
5. Maka dari itu, sebenarnja pembitjaraan mengenai seeularisme, tanpq agama, ladinijah itu, idalah tidaf tepat dik.mu,
kakan oleh jang terhormat Saudara Moh. Natsir sebagai pargkal kritik untuk meruntuhkan Dasar Negara pantji Sila.

III.

Pantja SiIa bukan ,,htre Concept"
Saja akan meneruskan pembitjaraan dengan mengemukakan
pembuktian-pembuktian bahwa Pantja Sila bukan ,,pure conctipt',,
ta-npa r,s1 londer substansi-substansi; Pantja Sila tjukup tegas dan
djelas isinja.
Marilah saja buktikan!
Terlebih dulu harus saja terangkan, bahwa untuk dapat menapis
Pantja Sila lebih dalam, haruslah orang mau dan sanggup mendudukkan Pantja Sila pada tempat jang sebenarnja dengan mentjari perintjian-perintjiannja sebagai isinja jang agak luas.
Apalagi, bilamana orang hendak menghadapkan pandangan untuk kemudian menentukan pendapat dan sikapnja, haruslah sanggup dan ada kemauan untuk berbuat demikian
Dasar untuk mendapatkan pengertian-pengertian itu, haruslah:
dengan berpokokaangkal atas dua hal, ialah:
1. Pantja Sila sebagai adjaran atau sebagai Dasar Negara, sebagai ;,state philosophy", jang mengandung lima sila adalah
tertera didalam Pem'bukaan Undangrndang Dasar Sementara tahun 1945. Itu adalah sebagai soalnja jang pokok, jang
umum, soal abstraktonja.
:

64r'

. 2. Isi PanLia, Sila, ialah perin"tjian-perintjiannja

terkandung

di

dang-undang Dasar Sementara tahun 1950.
Dua_hal itu-haruslah dipakai semua sebagai sumber jang dapat
Pglgatirkan pikiran-pikiran dan penge,rtian-pengertian tentang perintjiannja -_dan mungkin pula mendatangkan pikiran-pikiran- biru
sebag_ai akibat penindjauan dan pendjeladjahannja
.peb1t3ar3ja saudara Ketua irog terhormat, membitjarakan isi
Pantja. sila jang positif pada waktu sekarang, padahat tiita sedang
membitjarakan Dryar Negara atau state phitosopdy atau asas kerocha"ad{gh masih_ terlalu pagi atau terlalu meiroatrului waktu, seli?r,
bab pembitjaraan demikian itu,_selarusnja menanti datangnja saat
membitjarakan pasal-pasal dari Undang-undang Dasar.
Tetapi, karena pembitjaraan dalam sidang Dewan Konstituante
i-ni telah qrengenai segi-segi dan . soal-soal jang semestinja masuk
dalam pembitjaraan t-entang pasal-pasal daram Undang-undang Da.
sar, maka 4pa boleh buat, guna melengkapi bahan untuk ber-tukar
plkqqn, baiklah djuga saja berikan gambaran tentang isi-isinja pan-

tja

Sita.

IV. Isi positif dari Sila-sila jang laln.

Isi sila ke-Tuhanan telah saja uraikan dengan pandjang lebar.
Maka sekarang sampailah saja untuk menerangkin teitang: "
'.

Sila Prikemanusiaan.
pgk_ali_ lagi saja tegaskan, bahwa jang akan saja kemukakan di-

.
sini ialah |ttjt jsi-isi ialg positif, jang bersifat pbrintjiannja. Jang
pokok telah disebutkan didalam rangkaian pantja-sila jebag"ai aasai
kerochanian.

s.eperti djgga_ m€ngenai sila ke-Tuhanan Jang Maha Esa, sekatentang sila Prikemanusiaan dan'kemudian a[an menjusul lainIalg
lain sila, isi jang-positi! itu kita dapati didalam Undang{rndang Dagar..semgntara tahun L945 dan Undang-undang Dasar siementar:a ta-

hun 1950.

a.

b.
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Irsi sila Prikemanusiaan, tentang isinja jang positif ialah:
semula terda_pat 4i44rry _beberapa pasal undang-undang Dasar
sementara tahun 194b, ialah pasbl 2T tentang ,,Eesamaai kedu.
dukan_ qegar? warga-negara didalam hukum dan :p€rrr€rintahan,
gerta hak pula atas_p_ekerdjaan dan penghidupan jing lajak bagi
kemanusiaan", pasal 28 tentang ,,kemerd-et<aan herserfuat, mengeluarkan piBira4 dengaq lisan dan tulisan " dan pasal Bl'tenta-ng
,,hak mendapat pengadjaran".
Kemudian diatur lebih lengkap dalam undang,undang Dasar sementara tahun L_95_0, jang terdapat didalam Bab Vr tentang
,,Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan,Dasar Manusia"' tertjanturi
didalam sedjurnlah 28 pasal, ialah dari pasal T sarnpaidenlan pa1?l 94 ials meliputi 48 ketentuan, janb biasanja dalam slstiriatik ilmu hukum digolongkan dalam golongan,hik kebebasan mediri pirbadi, mengenai berpikir, berkumpul,dan mengelgelai
luarkan pendapat, mengenai politik,' mengenai bgama dan me_

c

C

a

lgelai.milik. !"in daripada itu tertjantum didalam pasal 4L ajat
(3)-_tentang,,dasar pengadjaran untuk memperdatam perasaan

prikem4nusiaan?'.
SiIa Kebangsaan.
Sila-Kebangsaan itu iatah tersebut didalam beberapa hal sebagai

a.

b.

berikut:
semula terdapat dalam undang-undang Dasar sementara tahun
194-5
ajat {2) tentang ,,kewadjiban pemerintah meng-pasal -31
usahakan dan'menjelenggarakan sistim pengadjaran nasiona-I,
jang diatur dengan Undang-undang". :
Pasal 35 tentang ,,bendera".
Pasal 36 tentang',,bahasa".
Pasal 26 dalam 2 ajat tentang ,,kewarga-negaraan,'.
Kemudian masing-masing hal tersebut diatur didaram undangundang Dasar Sementara tahun 19b0, ialah dalam:
Pasal 30 ajat (1) tentang ,,pengadjaran':;
Pasal 3 ajat (1) tentang ,,bendera";
Pasal 4 tentang ,,bahasa" dan
r
Pasal S tentang ,,kewarga-negaraan".
Selandjutnja isi positif itu tertjantum didalam:
Pasal 3 ajat (2) tentang ,,lagu kebangsaan,,.
lasaf 3 ajat (3) tentang ,,meterai dan lambang negara',.
Pasal 24 mengatur__tentang ,,hak dan kewadjiban w-arga-negara
dalam pertahanan Negara".
Pasal 40 tentang ,,kewadjiban penguasa melindungi kebebasan
mengusahakan kebudajaan, kesenian dan ilmu pengetahuan dan
kewadjr_ban penggasa pula _dengan sekuat tenaga memadjukan
perkembangan kebangsaan dalam kebudajaan serta kesenian dan
I

ilmu pengetahuan".
4l ajat (3) tentang ,,kewadjiban penguasa memenuhi kebutuhan akan pengadjaran umum jang diberikan atas dasar
Pasal

memperdalam keinsjafan kebangsaan, mempererat persatuan In-

liinnja tentang djabatan-djabatan jang hanja
dapat diduduki oleh orang-orang Indonesia, diantaranja pas-at
45 ajat (q) t'ent-qrg- ,,Presiden dan Wakil Presiden", pasat eS
tentang ,,Menteri" dan lain-lainnja.
Qan belgrapa,pasal

'
'

SilaKeralijatan.

'

"t,

Mengenai sila Kerakjatan ini 'dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945 disebutkan dalam pasal 1 ajat (2), jang antara
lain berbunji: ,,Kedaulatan Republik Indonesia adalah ditangan ,rakJat dan dilakukan sepemrhnja- oleh Madjelis, Permusjawaraian' Rakjat'r dan dalam Undang-undang Dasar sementara tahun 1gb0 disebutkan dalam pasal 1 ajat (2), bahwa ,,Kedaulatan Republik Indonesia
adalah ditangan rakjat dan dilakukan oleh Pemerintah bersarna-sama
dengan Dewan Perwakilan Rakjat".
petat sanaan tentang kedaulatan rakjat itu selandjutnja.terdapat
didalarn banjak pasal tentang susunan alat alat perlengkapan negara
dan pemerintahan daerah, lagi pula tentangi pemilihar ufirurn
,
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Sila Keadilan Sosial'
, '
Adapun sila Keadilan Sosial itu isi positifnja terdapat dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun L945, diantaranja satu pasal
jang penting jang merupakan essensialia, jang ketika terbentuknja
Negara Kesatuan, diharuskan dimuat didalam Undang-undang Dasar
Sementara tahun 1950. Pasal itu ialah pasal 33 dari Undang-undang
mendjadi pasal 38 dalam UndangDasar Sementara tahun 1945 jang-1950
jaitu tentang ,,perekonomian
undang Dasar Sementara tahun

r

disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas.kekeluargaan. fiabang-tjabang produksi jang penting bagi Negara dan jang menguasai
hadjat hidup orang banjak dikuasai oleh Negara. Bumi dan air dan
kekajaan alam jang terkandung didalamnja dikuasai oleh Negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmursn sakjat".
Selandjutnja tentang ,,faHr miskin" diafur dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945 pasal 34.
Tentang,,djaminan sosial, teristimewa perburuhan, pentjegahan
dan pemeliharaan anak-anak jattm piafu'l, diatur dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 pada Bagtan VI tentang ,"Asasasas Dasar" dari pasal 36 sampai dengan pasal 42.
Dalam 7 pasal tersebut tertera pula soal-soal Xeharusan bagi ne
gara meninggikan kemakmuran rakjat;
Deradjat hidup setiap orang sesuai dengan martabat manusia untuk diri-sendiri dan keluarganja;
Kesempatan untuk setiap orang.turut serta dalam perkembangan sumber-sumber kemakmuran negara.
Pentjegahan adanja monopoli jang merugikan ekonomi nasional;
Perlindungan pada usaha.usaha kebudajaan, kesenian dan ilmu
pengetahuan;
_ Perkembangan rakjat dalam lapangan kerochanian dan kedjas
manian;
Pemberantasan buta huruf:
"*' --'

:

id;fiiidiJ-[dr"oJil

;

Kebersihan umum dan kesehatan .rakjat.
Demikianlah Saudara Ketua dan Dewan Konstituante jang terhormat, barisan pasal-pasal dalam dua Undang-undgng Dasar Sementara dengan ajat-ajatnja, sengadja saja demonstrasikan dengan telah
meminta kesabaran Sidang jang mulia untuk menundjukkan dengan
djelas betapa tegas dan positifnja isi dari Pantja Sila.
Dalam segala lapangan hidup, Pantja Sjla telah menentukan sihapnja sampai pula kepada tingkat jang semodern-modernnja, seperti jang tersebut dalam pasal 26 ajat (3) Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950, tentang ,,hak semua prang mempunjai milik" jattg
kemudian dalam ajat lainnja ditenfttkan, bahwa ,,hak milik itu adalah suatu fungsi sosial".
Perlu pula didjelaskan, bahwa sila keTuhanan Jang Maha Esa
dalann pasal 29 Undang-und.ang Dabar Sementara tahun 1945 itu pada
waktu pembentukan Negara Kesatuan merupakan essensialia jang hams dimasukkan dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950.
Ini untuk'menundjukkan betapa pandangan jang sungguh-sungguh

mengenai sila keTuhanan Jang Maha Esa, iang tidak pernah diaba'
ikan-didalam negara Pantja Sila.
jang mlSaudara Ketua iang terhormat dan Dewan Konstitualtq
bilam"na orrng"sud'ah mendengar.dan mengetahui, be.tapa isi-isi
lia,
-i"Liturji-F*tji
Sita ito dengan perinti,ialnja iang ttqTiti?l luas,
Pantja Sila tidak le;*gi;;rakah ot"ng dapat meng{a\an, bahwa.isi?
niii atiipada suatu l,puie concept" dan tanpa
saja jakin, bahwa jang- terhormat saudara Moh. Natsir -j*t.l-g
lebih
*.nJ#"f.d" O.*it iitt it,i, titru benar-benar, bahkan mungkin
irn f O"ri saja, tetapi mungkin pura-pura tidak tahu dan mungkin
sekali walaufun tahl, beliau tetap tidak mau'
pelnMungkin Saudara Ketua jang terhormat, segenap.isi .dan
t:ian-pan?:" SUi ii" kurang rireriuaskan, teristimewa ba$ jang terhormat Saudara-saudara daii golongan Islam dan kalau memang- deh;trfi aa" oia"ggapnji adi hat-tral jang Pellu- ditambahkan'
baiklah diusahakan ienal[-daii<nia, sekuat tenaga, k-etjakapan dan kei:.iarirn, untuk dimasukkan kedalam JJndaLS;undang Dasar.
masjarak?t iSttg tidak ketjil, masjarakat
Sebagai
-iiu"iaiisuatu bagian
negara dan
anggaf perlu sdkati nldi p-erkembangan
tstam
-itu adalah sumber
materi
oerkembangan tlu"t<irrir, sebab masjarafat
diabiikan didalam perkembangan hukum negara.

;ikil

ffi;-aia;f?apat

Perbandingan Pantia Sila dengan Islam tidak semestinja
Dalam men$kuti uraian-uraian ialg terhormat Saudara-saudara
Oari gJloftrtt l*ia*, maka bagi saja ter1nat de-ngan tegas adanja arah
mengadakan perbandingan antara Pani""g"tiA.fi semestinja i"l"h
i5a sita dengan agama Islam.
Saja beipendapat, bahwa pgrq?}Soq* demikian itu tidak pada
tempalirja. gigi siSa' sekali-kili tidak bermaksud membandingklq
titam A6ngai Pantja Sila, karena bagi saja lgarga mempunjai
.g"*" -i.ii.oAiti
eiaaU* nggara' tempat iang sutji dan jang dilu'
ilfi;
pemeluknja.
hurlan oleh tiap'tiap-dianga_nlah
sarnpal ada. maksud atau ggdjala-geHarus didjaga,
Oiafa OOafam inisiarakat"dan negari jang hendak menurunkan nilai
alama dengan segala kesutjiannja.

V.

Oari freiirnpritan sala tentang tuntutan Islam sebagli'-Uryry {egara,
ke-I sebaiang saja iemukak-an dalarn-Pemandangan Umum Babak

Lai"netitutt

Keluasan dan kebidjaksanaan Islam ie$ pqp.uat..segala sendi, hal dan segi.segi hidup manusia lahir bathin, itu memang
lebih sempurna dari Pantja Sila.
2. Keluasan Islam seperti tersebut djusteru, merupakan kechu'
susan jang lapangannja teristimewa dikalangan Itl_tT.
Dan untuti O;etasnja saja kemukakan pula-apa jalg sudah-dinjatakan oleh Ketua Umuin Pdrtai kami, Parfai Nasional Indonesia (P-N.I.) jang terhormat Saudara Suwirjo dalam Pemandangan Umum
Babak ke"II sebagai berikut:

L.
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'!:Bagr kq1_F-en'dukung Pantja sila, agama adalah.sangat luhur
$.an qqlji. Maka dari itu kami mendjundjung tinggi igama setinggi-tingginja.,Djusteru karena agania iti amat lulir-ur dan amat
sutji, maka kami berkeberatan djika agama dipakai sebagai Das?r-Negara. Djika negqry itu dalarn perbuatannja, jang diEkukan
oleh manusia-manusia biasa, tidak sesuai dengan'adjaian-adjaran
agam? itu, maka menurut pendapat kami, agarna jang luhui dan
qulii itu akan terseret pula otreh perbuatan manusia-manusia itu.
Inilah i?"g tidak kq*i kehendaki. Biarrah agama tetap sutji
dan muli4 dan marilah kita masing-masing, manusia biasi, jrn"g
memeluk sesuatu qgana iang sgtji i,tu, mendjalankan. dengail
sungguh-sgngguh adjaran agama jang dipeluknja itu, agar supaja masjarakat manusia jatrg ,,6obiok,,-'ini, riienOla'ai "masjarakat manusia iang lebih sgrypur_na daripada sekarang".
Demikianlah jang terhormat Saudara Suwirjo.
Mengertilah, siapa jang mau mengerti!

'

VI. Nilai dan Isilah Pantja Sila.

saudara Ketua jglg terhormat dan Dewan Konstituante jang
tirpbulnja pembitjaraan. jang demikian hebatnja didalam" De-wan Konstituante tentang Dasar Negara. ini, telah- ,menimbulkan
pula J<rilikan hebat, . deng?} kata-katanja jang tadjam dan kedjam
kepafla, Pantja
-siB,.iang, dilgmp,arfrgn gleh- saudara-saudara Sang tidak mengehendakinja.
kedjadian' itu sebenarnja saja bersjukur kehadirat ,A1tah
- _Atas
subhanahu wa Ta'ala. sebabnja upa, Saudar+saudara jang terhormulia,_

mat?

itu, Pantja sila telah diudji, telah dikesaktianlia:
E+o:i
Timbulnja kritik j"ng pedasn,sepedis-pedasnja,
djanganlah' menimbulkan kemarahan kepada kita,' periout<ung-pendul..otrs Pantja. sila, karena daripada kantjah kritikan, tjatja^d dan
tielaan itu,. timbullah kesungguhan hati kiia untut< menitii i<embali
Pantja Sila; menilai bersama-sama dengan jang terhormat Saudarasauda,ra jang menolak Pantja Sila.
kita kepada Tuhan Jang Maha Esa, bahwa
-. P"o beisjukurlah
djusteru
karena itu semua dan karena banjaF penilaian-penilaian
.i"ng bermutu pqla, +?l€ maki!-kelihatan sinarltjahaja rairt;a sita
jang menerangi bumi Negara Indonesia ini.
. .Bi?r igtan.,dilumpur, , kelihatan pula slnalnja jang tjemerlang;
makin !a-nl3t< intan digosoF, makin tambah sinirnji {em"erlapan.
Itulah jang sekarang kita lihat dengan pantja Sitit<ita ini.
Memang saudara-saudara jang terhormat, pantia sila harus dinilai; dinilai oleh segenap golohgan dan lapiiin didilam masiarakat
kita. Makin banjak dinilai, makin njata pula kebidjaksanaanriia,
ka.
rena dari sudut apapun P_antja'sila ini dapat diisi, -dapat dipe,r'gunakan, dapat diusahakan sehingga besar befmanfaatnja -bagr ketrldupan bangsa,dan negara kita. j ,
:

,

-..sgb"b- {.eng1n ke{jadian

.

Pada Fernandang_an,umum Babak Pertama, telah saja kem,ukakan,

bahwa universitas- Gagtjah Mada di ,Iogjakarta tehh 'menjatakan
pendiriannja terhadap Pantja sila sebagai. Dasar Negera. pidatb. pror.
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Mr

Notonagoro didalam Dies Natalis Universitas Airlangga di Su,
lrs
rabaia, isi _dan_pendiriannjq 4ftfq pilato itu, telah diakui- sebagai
p_endirian dari Universitas Gadjah Mada; pendirian

Universitas milit<
Negara, suatu lembaga pengetahuan milik Negara dan Bangsa Indonesia.

.

tiqdjaqanqJ_a lerang dan dalam, mendjeladjah dan memandang-

nja dari.sudut ilmiah dengan segenap pertanggungan-djawab.
$tqil penjelidikan Universitas Gadjah Mada- dan.jang sudah
mendjadi _pendiriaryja itu, pasti dapat mendjadi pangkal- penleuoit<an lebih landjut oleh siapapun.

Alangkah baik dan sempurnanja, bilamana penilaian pantja sila
itu dilakukan dari sudut jang lain-lain dengan sesungguh-sunggunnla;
dari sudut ilmiah umum, dari sudut hukum, dari iuaut ilmu kesehatan, dari sudut ilmu tehnik, ekonomi, sosial, kebudajaan dan tidak lupa amat perlu pula dari sudut filsafat umum dan agama.
Maka atas nama Fraksi saja, Fraksi Partai Nasional Indonesia
(P.N.I.), saja mengandjurkan adanja penilaian demikian itu kepada
siapa jang mau menerirna andjuran ini.
universitas Gadjah Mada menilai Pantja sila dengan penjelidikannja jang terus-menerus, dengan tiada jang meminta. Dalarn suasana jang_ tenang dan tiada suatu keharusan, tiada noodzakelijkheid
dari sudut manapun, Kabarnja kini mereka sudah siap dengan beberapa hasil penjelidikannja dari hal teori dan praktek Pantja sila.
Kini, dimana Bangsa Indonesia dengan alat perlengkapan negara
seperti Konstituante ini, ramai berdebat dalam hal Pantja sila, hendaknjalah dapat menggerakkan ahli-ahli penjelidik ilmu pengetahuan,
ahfi sg,siaf, ahli ekonomi, ahli politik, ahli hukum, ahli kebudajaan,
ahli filsafat, ahli agama dan lain-lainnja, untuk memberikan sumbangannja, memberikan dharmanja kepada persoalan jang maha
penting ini.

Sila haruslah diberi isi sebanjak-banjak isi, sehipgga makin sem,
purna bagi kehidupan djasmani dan rochani Bangsa Indonesia serta
kehidupan Negara Republik Indonesia pada clrususnja untuk memberikan dharma baktinja keppda keselamatan dan kesedjahteraan
dunia pada umumnja.
fita saksikan j.ng terhormat Saudara-saudara golongan Islam
tidak .puas, merasakan kekurangan-kekurangan PantjJ Sila, maka si-

Iakan memberi isi, silakan memperdjuangkan maksud-maksud Islam
didalam rangka Dasar Negara Pantja Sila ini.
Keadaan Pantja Sila demikian luasnja, karena menurut sifatnja
menguasai, hal-hal jang umum,semata-mata. Maka kesempatan'sebaii<baiknja bagi Saudara-saudara'jang terhormat itu untuk turut serta
dengan sungguh-sungguh didalam pengisiart Pantja Sita.

VII. ' Kembalilah kepada Fantja Sila.
Telah 12 tahun kita merdeka dan berdaulat. Dalam 12 tahun itu

kita,pakai'Dasar Negara Pantja

lillah kita

selamat.
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Berkali-kall mengalami udiian. Tuhan Altah Subhanahu wa Ta'ala jang menempatkai bangsa icita dalam pelbagai kesufitln.dan kaitu pula
a*;-;riang did'alarn arnbrlg p.tpetjahan;.tetapi }"p.kali
Jang
Tuhan
fitff..mbaii bersatu. Demiklan itutatr berkat rachmat
Maha Esa dan hikmat Pantja Sila.
Apa sebabnja demikian ?
Karena paniia Sila-lalr iang mernbawa bangsa kita ingat kepada
funan .ja"i U"tt"i Esa, ingit [epada prikemanusiaan, inga! kepada
p.imtor" febangsaan,'ingi1 5*pil? dasar l<eraklltap dal ingat ke
teiAilan sosIal. Inlat kgn3da. tryl _+la iang. t9nkandung
i;d; trdiuan
"ft"t:i
Sila, jang satu s:ama hinnja djalin-mendjalin dengan
eid;"*
indahnja.

tetapi apakah benar Saudara Ketua, bahwa-liap kali -kesukaran
dan hampit-tt"*pii perpetjahan bangsa kita itu, dihembus hapus oleh

kesaktian Pantja Sila?
Benar Saudara Ketua iang terhormat dan sekali- lagi benar, kata
sa5a. SelaU; f."i"u bukan ftardn1 Pantja. Sila itu, t-o]onglah Saudara'
r"inOtit j"g terhormat Anggota-anggota- Dewan Konstituante jang
mulia ini menerangkan dengin segenap ,alqs4-atasan: ,,Ap-at{t ing
iii.iiirt"tf,"n titJiet"p ber"satu?"-Dai hal itu akan mendjadi lebih
mudbh dengan permisalan sebagai berikut:
Andait<lta kit" *.*akai daiar jang lain, dapatkah persatuan itu
tetap?

Dasar Komunisme misalnja. Maaf Saudara-saudara dari Partai
Komunis Indonesia (P.K.I.), ini hanja sebagai suatu misal s-qdja'
tidak akan begitu sakti untuk daplt memanggil kembali sen6rn:a
"b.ngtt
kita tetap didalarn persatuan, karena mereFa- j3ttg tidak
turufr
ruka pada" Komunism6, tentulah-tidak merasa mempunjai tanggung
djawab jang besar.
Dasar Sosialisme, pun demikian. Misalnja dengan dasar- kebang'
saan, djuga demikian. Dan dasar Islam umpamanja, djuga tidak akan
djauh daripada itu.
Sebab dasar-dasar jang demikian itu, hanj{ah {asar ialg hidup
dalam lingkungan sebaiJian {aripada_bangsa kita, -tidak meliputi sef*un [uffi,Oupin nangia Indonesia, baik djasma'ni maupun rochani.
Sebaliknja ada diantara jang terhormat Anggota Dewan Kon'
stituante dari golongan Islarn jang menge-mxkakanr bahrra -a{qJ"
feiatjauan oleli Darut Islam dan _fentara Islam Indonesia (D.I./T.'
lI.Ii iiu disebabkan karena Dasar Negara Pantja Sila'
Aduh Saudara-saudara, kita mengelus dada. Apakah sebabnja
demikian pitjik pikiran Saudara itu?
Sebab, tiatanja kekatjauan oleh Darul Islam dan Tentara Islam
tndoneiia iO.l.Ztf.I.) muirgkin hilang kalau Dasar Negara Islam ia'
lah dasar iuntutannja itu tetatr terpenuhi. TelaP-r apakah negara Is'
ada kekaljayaq. j1ng lain]
f"* iio mendjamin, batrwa pasti fiAat'bigaimanakah
tindakannja?
D;n i*au ada kekatjauan iattg lain,
Tindakannja ialah tid;tk tain terteUin dahulu menila-P mereka ,,anti
agama Islain". Tindakannja la$_ $-elaku liqdakan terhadap orang-orang
iing menentang agama Isiam. Makin hebat, makin hantjur kiranja per'
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satuan bangsa dan djauh dari kembali kepersatuan, bilamana ,,djihad
fie sabielillah'l diumumkan. Bandjir darah menggenangi seluruh ne
gara tanah .air kita, darah putera puteri Indonesia sendiri.
VIII. Kesimpulan-kesimpulm.
Maka dari itu saudara Ketua jang terhormat dan Dewan'Konstituante jang mulia, daripada uraian saja itu, saja sampaikan kesimpulannja:
1. Marilah kita kembali kepada persoalan ,,Lima pendapat jang
bersamaan" jang sudah dirumuskan oleh Panitia Persiapan
Konstitusi ialah pendapat-pendapat jang telah dekat-mendekatkan kita sama kita.
2. Menurut pendapat jang berdasarkan logika, jang sudah saja
kemukakan dalam Pemandangan Umum Babak Pertama dan
saja ulangi dimuka tadi, kesimpulan dari ,,Pendapat jang bersamaan" itu ialah ,,menerima Pantja Sila sebagai Dasar Negara".
Kalau ada pendapat-pendapat jang lain, bagaimanakah keterangannja, bagaimanakah logikanja? Saja dan Fraksi saja
ingin mendengar keterangan-keterangan itu.
3. Nilai dan isilah Pantja Sila dengan tjara jang tjerdas dan
analisa-analisa jang tadjam. Bukan oleh Dewan Konstituante
ini sadja, tetapi hendaknjalah oleh segenap golongan dan
lapisan masjarakat jang merasa ada kemampuan didalam
hal itu. Golongan ilmu pengetahuan, ilmu hukum, ilmu kesehatan, sosial, ekonomi" politik, kebudajaan, filsafat dan

agama, marilah menilai dan mengisi Pantja Sila milik kita
bersama.

4. Dan Saudara-saudara jang mau meninggalkan

Pantja Sila,
tindjaulah kembali pendirian Saudara-saudara dengan sungguh-sungguh, karena dalam Pantja Sila-pun Saudara-saudara
mendapat kesempatan luas untuk memperdluangkan ideologi
Saudara-saudara.

Pula, karena Pantja Sila dapat mendjamin hidup ber-Tuhan
Jang Maha Esa, hidup berprikemanusiaan, hidup berkebangsaan jang bersatu, hidup berkerakjatan dan bertudjuan kea-

dilan sosial.

5. Aehirnja kepada jang terhormat

Saudara-saudara pendukung

Pantja Sila, marilah kita bersjukur kehadirat Ailah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dengan rachmat-Nja, maka Pantja Sila Dasar Negara kita ini telah diudJi dan dinilai oleh putera dan puteri Indonesia.
Makin banjak Pantja Sila dikadji, makin njata penting kedudukannja, makin djelas artinja dan makin tetap luas bidangnja.
Makin'banjak intan digosok, makin tjemerlang tjahajanja memantjar.
Demikianlah. Terima kasih
Kefua: Saja persilakan Saudara Anwar Nasution jang terhormat.
Anwar Nasrttion: Saudara Ketua dan Anggota Sidang Konstituante
jang mulia,,setelah kami mengikuti pula dengan teliti dan 'saksama.
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Pemandangan' Umurn Babak, kel' mengenair'Dasar'.Negara diddam
Sidang Konstituante ini, mAka' dapatlah :kami'suatu kesimpulah, bahwa
mengenai Dasar Negara Republik Indonesia kita'ada dua pendapat
jang besar, jang masing-masing mempertahankan pendapatnja menu'
rut lagu,dan, iramanja sendiri-sendiri. Ada djuga pendapat jang lain
ialah So.sial,Ekonomi, tetapi ini hanja ,didukung.oleh 2 Fraksi sadja.
Saudara Ketua, setelah saja melihat dan mendengar pembitjarapembitjara (nengenai Dasar Negara didalam Babak ke-I itu untuk mempertahankan dan me'mbela pendiriannja masing-masi.ng, dapat pula
kami rnenarik suatu garis kesimpulan jang lain, bahwa diantara pem-

bitjara-pembitjara itu ada:
L. pembitjara diluar bidang Dasar Negara, dan
2. memang berbitjara didalam bidang iang dimaksud.
Sangat disajangkan sekali, bahwa. Saudara-saudara pembitjara
jang sudah melantur itu, membawa persoalan-persoalan jang begini
pokok, berat, pelik sebagai pedoman hidup untuk seluruh rakjat
Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke iang berdjumlah 80 miliun itu,. kepada sod-soal sentimen pribadi, iang menjangkut didalam pembitjaraan mengenai Dasar Negara.
Saudara Ketua, kami tidak menjangka bahwa datangnja suarasuara itu dari pombela-pembela moral. 'Kalau suara-suara ini da'
tangnja dari luar Madjelis,Konstituante jang mulia ini, ini adalah
wadjar" Kita barus dapat membatasi diri -kita didalam ,keadaan apapqn; apalagi'rrendjadi seorang pemimpin untuk d,ihormati dan disegani, baik ia aliran itu maupun, aliran'ini, tetapi,sajang beribu sajang
keadaan sudah berdjalan, hanja'sadja' dihari depan hal'hal jang
serupa itu tidak terulang lagi. Baiklah Saudara $etua, hat jang
lewat sudah kita lampaui, hal iang atan datang kita dj_aga baik-baik.
Saudara Ketua, didalam Babak ke=I itu ada jang,berbitjara setjara
agitasi, daemagogi, untuk mengemukakan dap, mempertahankan pen'
dapatnja, ada, pula jang setjara ilmiah dan ada pula setiara dogma.
Jang sbtjara dogma inilah jang pajah meladeninja, tetapi djikalau
setjara agitasi dapat dilawan dengan agitasi."
Setjara .philosofis dapat kita ,lawaR ,setjara philosofis, setjara
politik kita'ladmi setjara politik, jah setjara gun-pun dapat kita
ladeni pula setjara gun, malahan seorang pedjuang iang patriotik
tidak enggan dapat meladeni pihak lawan-lawannja ,didalam segala
:.

sektor.
Saudara Ketua, kami dari Front Pembela Pantja Sila, memang
tidak bermaksud, agap P.antja.Sila didjadikan suatu,agama atau suatu kepertjajaan, agar Saudara-saudara dari Fraksi Agarna akan
menukar kejakinan "agarnanja dan kepertjajaannja,'tidak, tetapi' Pan'
tja Si$ jang kam,i maksud adalah suatu $uperstructure dari Repun-m fndonesia sebagai.bangunan pikiran-pikrran jang tertiuggi, ba'
gaimana mengatur masjarakat Bangsa Indonesia agar makmur,
sedjahtera dan adil. Tepat apa jang dikatakan , oleh Saudara ,iang
terhormat dari Eraksi Katholiek, bahwa jang kita,kehendaki.bukanlah
ru":ir n.risiou-s iniiiiutio",tGltpi iori.li"ruitu Lembaga' (Inititution)
untuk mengatur masjarakat Indonesia hidup makmur'dan bahagia
didunia ini sebagaimana ia bisa dan dapat makmur atau' katakan.
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seg.ulair
Fh
Djannaful

Insti{u!io.n.. Bag_aimana_ djalan untuk dapat ke sjurga
Na-im, ini ,terserah kepada agamanja masing-masing.
saudara
Ketua, adapun pembitjaraan saja ini, saja bagi atai dua
_._
bidang.
1. meladeni agitasi-agitasi jang menolak,Pantja Sila.
'.2. memberi pendjelasan dan keterangan-keterangan rebih landjut mengenai hal-hal Pantja Sila.
Kalau kita berbiUry.r m_e,ngenai Negara Islam, maka teringaflah
saja akan kebesaran Sultan Makmun Alrasjid sebagai Cha[fah-Islam
jang terbe,sar didalam Sedjarah Is1am dan ketika itutah djaman keemasan, djaman gilang-gemilangnja Islam. Disitulah lahirnja hikajat
1001 malam jang masjhur dengan tjerita-tjeritanja jang antara lain
tjerita Abu Nawas. Kalau saja bertanja kepada saudara Ketua: Apakah Rakjat ketika itu ikut djuga makmur, sebagai djaman keemasan,
dan gilang-gemilang dibawah Pemerintah jang absolut dan Monarchi
sultan Makmun Alrasjid? Apakah barangkali saudara ,sultan kita
itu sadja jang makmuf dan djuga djaman-keemasannja sendiri pada

ketika itu ?
Kalau menurut sedjarah rslam, ketika itu adalah kebesaran agama Islam. Benarkah demikian? Djika benar, maka dapattah saja konstatir disini, bqhwa rakjat'ketika iitu didalam gelap,gulita dan pasti
melarat'dan nriskin, Apa sebab demikian, karena tiiaaum suatu negara j31g stelsel Pemerintahannja adalah Monarchi apatagt Moharchi
jang absolut, pasti didalam Negara Monarchi itu jang berdaulat/
besar dan makmur adalah si Suttan atau si Radja i[u; rakjat hanja
sebagai alat belaka. Beginikah Negara Islam?
Saudara Ketua, ada pembitjara jang mengatakan bahwa didalam
Negara Pantja Sila tidak aman dan disana sini lahir Darul Islam (D.I.)
dan Tentara Islam Indonesia (T.I.I.) maka djika Negara kita berdaplkaq Islarn,-Darul Islam (D.I.) dan Tentara- Islarm Indonesia (T.I.I.)
tak ada lagi dan pasti aman.
Saja bertanja kepada Saudara-saudara tersebut.
Apakah didjaman Nabi sudah aman? Atau tidakkah Saudara ketahui, bahwa 3 orang Chaliefaturraasjidien mati terbunuh?'Apakah itu
aman? Tidakkah Sirudara ketahui, bahwa sesudah Chaliefaturrasjidien, perang saudara berketjamuk antara Islam sama Islam? Antara
satu sama jang lain saling-tjakar bersitjakaran? Lahirlah Mu'awijah,
Partai Sjirah dan lain-lain. Inikah dikatakan aman? Saja mendjawab:
Tidak. Djadi djelaslah bahwa ag'itasi Saudara'itu bohong sekaft dan flni
:

saja anggap propaganda murah.
Saudara Ketua, ada pembitjara dari pihak Islam jang mengatakan bahwa ia heran; mengapa seorang rslam dan mentjintai Islarn menolak'Negala Is]a_m, maka djawabnja: Benar kami .orang Islam, tetapi
kami menolak Islam sebagai Dasar Negara. Mengapa djuste'ru ssvo
katanja penganut Islam, hanja -+ 4avo jang mengingini Darul Islam
(D.r.)
Mengapa rnendjadi dernikian?
wallaahu a'Iamu bihshawaab (Tuhanlah jang mengetahuinja,dan
djawabnja).

,
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Saudara Ketua, disini dapat saja njatakan, bahwa ada diantara
Saudara-saudara kita pihak Fraksi Islam agak bergelora semangatnja
sehingga hampir-hampir datang amarahnja untuk membela prinsip
Islam dengan mengeluarkan beberapa banjak Firman-firman Tuhan
dan Sunnah-sunnah Nabi, kalau boleh didji[d atau dikumpul mendekati 2 djuz Al Qur'an. Jang sangat menggelikan, kami ini dianggap
munafik, dan mempertjelotehkan ar'at-ajat Al Qut'an mengutuk kami.
Ada pula jang menjatakan bahwa adjaran-adjaran Islam tak bo
leh sepotong*epotong atau separoh-separoh didjalankan, seharusnja
keseluruhannja. Baiklah, kami ingin bertanja didaerah Minangkabau,
umpamanja mengenai hukum faraidl (hak pusaka). Menurut adjaran
Islam didalam Qur'an djika ada seorang jang meninggal dan meninggalka4 harta pusaka, mlka pusakanja itu ajitutr ketangan anak kandung sendiri. Tetapi didaerah Minangkabau mengapa hukum faraidl
jang ada didalam ajat Al Qur'an jang sutji itu diamendemen, sehingga
harta pusaka djatuh kekemenakan? Mengapa begitu saja tidak tahu.
Hal ini saja adreskan kepada ibu kita Sjamsijah Abbas untuk mendjawabnja.
Baiklah, didalam adjaran Islam dinjatakan, bahwa djika orang
mentjuri; dipotong tangannja. Didalam praktek jang menamakan dirinja Negara Islam, djarang kedengaran praktek jang demikian ihr.
Apakah ini djuga diamendemen? Tetapi barangkali Saudara Kehra,
didaerah-daerah dimana Darul Islam (D.I.) dan Tentara Islam Indonesia (T.I.I.) berkuasa, mungkin, ja mungkin mereka konsekwen
akan' adjaran, tersebut. Pikir-pikir B'ung Soedijono!
Njatalah Saudara Ketua, rupa-rupanja tafsiran-tafsiran ajat Al
Qur'an itu dapat dibelit-belit, dibelok-belokkan, diputar-putarkan
menurut tafsiran jang berkuasa ketika itu. Barangkali kalau Saudara Z.A. Ahmad mendjadi Chalifah kemungkinan besar tafsiran dia
jang benar.
Saudara Ketua, didalam mengikuti isi pidato -dari Saudara kita
iang Irami horrnati, Z.A. Abmad, ternjatalah oleh kami pidato-pidatonja tidak mempunjai nilai apa-apa,, baik pembelaannja mengenai
soal-soal Islam, maupun dalil-dalilnja menjerang Pantja Sila. Malahan keluar perdcataan-perkataan jang subjektif dan agresif sekali.
Kami bersedia menerima prinsip-prinsip Saudara didalam Sidang
Konstituante jang mulia ini, tetapi berikanlah kami kejakinan bahwa itu adalah benar menurut kenjataan-kenjataan jang konkrit dan

objektif.
Disini kami tekankan sekali lagi ialah berdasarkan kenjataan-ke'
^njataan
jang ada, djanganlah kami disodorkan dengan dalil-datit 0itambah pula dengan soal-soal jang mythos. Dalil-dalil jang sedemikian
rypq, dengan terus terang dan diudjur, kami, tak dapat menerimanja
begitu sadja.
Saudara Ketua, sangat disedihkan,' bahwa formule jang dapat
kami njatakan dan simpulkan disini atas pidato Saudara kita Z.A.
Ahmad itu adalah sebagai berikut:
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,,Suatu Kekatjauan Pikirad'
Saudara Ketua, saja pernah mendengar pidato teman separtai
dari Saudara tersebut diatas ialah di Medan, didalam suatu Perljaan
Maulud Nabi Muhammad, jang dengan lantang berkata:
,,Tiang Islam ada 4:
1. Qur'an
2. Sunnah Nabi

3. Qias.
4. Idjma'

'Ulama
saja adqlah utusan Alim ulama dari sumatera utara, sebagai
,
wakil Umat Islam, katakanlah sebagai wakil Nabi karena ini adatah
Idjma 'Ulama sebagai wakil-wakil Nabi, kami telah memutuskan
bahwa antara lain:
1. Melarang Komunis di Indonesia
2. Orangorang Komunis kafir
Orangorang jang masuk nevens-nevens organisasinja munafik.
4. Dan lain-lain.
Keputusan-keputusan kami wadjib dan harus Saudara laksana,
Lan sebagai seorang Islam, karena ini adalah keputusan-keputusan
wakil-wakil Nabi, jang mana ini semuanjl. harus Saudara patuhi dan
laksanakan".

'3.

Dan seterusnja ia menjatakan bahwa ,,Konstihlante jang di

Bandung tidatc ada gunanja, karena Islam tidak akan menang ddana.
Dan djikalau perlu untuk menegakkan Kalimatullah, kita dirikan Negara_su-matera. saja s_ebagai seorang Islam tidak mau mendjadi tentera Soekarno, selain darirpada tentara Allah."
Demikian utjapan beliau itu, jang namanja tak usah saja sebutkan disini.
' Patutlah orang-orangnja z.A. Ahmad kalau kalah disini, maka'
disana ia bikin katjau, menghasut dan tain-lain. Beginilah moralnja
atau etika Islam? Saja pikir tidak.
Djikalau l-[eg?rq kita ini, negara Islam, entahlah, barangkali
{isapa sini katjau balau, tak ada hukum jang dipatuhi lagi dan mendjadi negara anarchis.
Saudara Ketua, pernah Kepala Negara kita berpidato di Medan
lantas menanjakan kepada jang hadir dengan kata-kata: ,,Apakah
pidato jang baik saja bitjarakan?" Lantas didjawab oleh bederapa
orang: ,,Salam". Maka Bung Karno mendjawab: ,,Itu benar dan bagus salam itu artinja Sedjahtera. Tetapi hari ini dibilang salam, lantas besoknja dar, dur, der, menggarong rumah rakjat, membakar
rumah rakjat. Apakah ini dinamakan salam?". Demikian Bung Karns.
saudara Ketua, inilah dinamakan Negara Islam atau Darul Islam. Saja sebagai seorang Islam, takut saja mendengarnja.
keadaan-keadaan jang sedemikian itulah, walaupun rakjat _Djusteru
Indonesia penduduknja 85vo Islam, tidak menginginkan Negara
atau Darul Islam, tetapi kangen akan Negara jang berdasarkan Pan-

tja Sila.

Saudara Ketua, pahlawan Sultan Hasanuddin kita ,akui, pahlawan Diponegoro begitu djuga, pahlawan Teuku Tjik Ditiro jang terhormat idem, pahlawan Tuanku Imam Bondjol djuga kita akui, s€bagai Pahlawan Is1am, tetapi sem,endjak satu demi satu dikalahkan
Belanda, maka Bangsa Indonesia mulai tidur dengan njenjaknja.
Bangsa Indonesia ketika itu kehilangan pedoman, kehilangan
akan kepertjajaan diri-sendiri.
Umumnja bangsa Asia/Afrika ketika itu laksana seorang raksasa sedang tidur njenjak dan pulas.
Kita tahu, menurut hukum alam, bahwa suatu bangsa jang didjadjah akan bangun dan berontak kepada jang mendjadjah. Soalnja
kapan dan bagaimana menjusun kekuatan, untuk membangunkan
raksasa jang sedang tidur njenjak itu.
Dimanakah kekuatan itu? Di Islamkah, diwanitakah, dipemudakah, diburuhkah, nun disana disawah-sawah dan digunung tempat
petani jang mengerdjakan tanalpjakah? Inilah jang mendjadi suatu
probleem-stelling perdjuangan Bangsa Indonesia untuk membebaskan
bangsa dan tanah airnja.
Qaudala,$etua, kita telah melihat, bahwa Islam terah pernah be,
rontak terhadap Belanda, 'tetapi satu demi safu pemberontakan itu dapat dipadamkan Belanda. Pangeran Diponegoro berontak, tetapi gagal, Teuku Tjik Ditiro djuga gagal, sultan Hasanuddin beront t g
gagal. Tuanltu f,mam Bon'djol pun gagal. Apa sebab gagal? Karena
menurut penjelidikan, bahwa dengan hanja -elemen-elemen atau faktor-falctor Islam sadja, Belanda dapat mernetjah belah kekuatan itu.
dengan mempergunakan suku jang lain jang djuga rslam, menindas
pemberontakan-pemberontakan itu. Perdjuangan Islam pada waktu
itu bersifat lokal, Diponegoro hanja untuk Dja-wa sadja, dengan memproklamaqi\an dirlnja Radja Djawa. sultan Hasanuddin hanja terbatas di Sulawesi Selatan sadja. Imam Bondjot hanja terbatas untuk
daera! Minangkabau sadja. Teuku Tjik Ditiro hanja terbatas untuk
D-.a-er_ah
41i.li sadja dan djuga sifat perdjuangan itu hanja terbatas
didalam lingkungan Islam sadja.
Saudara Ketua, alat perdjuangan hanja 2:
1. Kejakinan untuk hidup dihari sekarang dan dihari depan.
2. Sendjata jang berupa bedil, meriam dan lain-lain.
peandainja 2
alat kekuatan ini kita punjai, saja pertjaja, siapapun dapatryatjam
kita hadapi dan kita lawan.
saudara Ketua, dlmanqkih faktor-faktor kelemahan dari perdjuqn-gan j?ttg saja sebutkan diatds itu? Selain daripada kelematran iud-qlam qta! perlengkapan persendjataan, djuga p6rdjuangan itu bersifat lokal, teibatas hanja orang Islam iadja, sislim pemerintahannja'feodal, rakjatnja melarat' dan kurang bertanggung-dJawab akan
pgldjuqngan tersebut. Didalam suatu Negara dimanapun ilidunia ini,
4iil.r- sistlm dan stelsel Negara itu feodalism€, saja dapat constateer
disini, bahwa rakjat jang terbanjak hanja bersifat -alat sadja demi
kepentingan kaum jang berkuasa ialah feodal. Superstructur-e negara jang susunan Negaranja feodal adalah reflection dari pikiran-pikiran tuan-tuan tanah, kalau di Eropah Vazal, diatas Yazal-vAzal tersebut

t
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bersemajamlah Sang Radja jang dipertuan lagi kaja dan mewah. Dus
susunan feodalisme adalah bersumber dari susunan ekonomi, politik,
sosial dan kebudajaan Sang Radja jang dipertuan akbar beserta Yazal'
vazal dan Datuk.datuknja. Sistim jang demikian itu bukahlah untuk
kemewahan dan kesenangan rakjat terbanjak, katakanlah sjurga untuk rakjat, tetapi adalah untuk kemegahan, kebesatran, kemewahan
kaum-kaum feodal beserta beberapa gelintir manusia. Djelastah Sau'
d,ara Ketua, bahwa perdjuangan Pangeran Diponegoro, perdjuangan
Tuanku Imam Bondjbl, perdjuangan Sultan Hasantlddin, perdjuangbn
Teuku Tjik Ditilo, selain daripada bersifat lokal, kurang,alat, persendjataannja, kurang mendapat dukungan dari rakjlt, Apa s.ebab, ka'
rena perdjuangan tersebut Untuk masa depan rakjat masih samarsamar dan kabur.
Saudara Ketua, apakah sebabnja perdjuangan mereka itu dapat
djuga bertahan bertahun-tahun lamanja? Ada fundamennja jang ba
i[. Fundamen itu ialah:
1. Rakjat Indonesia pada waktu itu adalah hidup dialam per'
tanian jang religeous.
2. Pertentingan rakjat dengan iang dipertuan belum begitu
tadjam.
merasa dirinja dikuasai oleh suatu bangsa jang lain.
nafjat
3.
4. Dan lain-lain.
fundamennja kekuatan-keku'
Unsur-unsur inilah jang mendjadi
-Diponegoro,
Hasanuddin, Teuku
peiAl[angan
atan pokok didalam
Tjik Ditiro dan Tuanku Imam Bondjol. ,
Saudara Ketua, Belanda tahu akan kekuatan itu, umpamanja di
Atjeh dan mengirim seorang jang ahli didalam Islam ialah Snouck
Htirgronie. Deng-an kelitjikari Snoick_ Hurgronje tadi, dapatlah salah
satu=fundamen kekuatan itu dipatahkan.
Bagaimana pula mematahkan Radja-radja itu jang _pemerintahannja b-ersifat fe6dat itu dimana Rakjatnja masih bersatu dengan Sang
Radja?
-.Belanda
tahu, ia tidak mengambil kekuatan il.u dari rakjat'In'
tuk menggulingkan radja, karena in prinsip_ mereka itu serupa. Pemerintahln Belanda adilah Monarchi atau Keradjaan iang. dasarnja
serupa dengan Keradjaan-keradjaan iang aqa di Indonesia. Sistim
itu tidak hendak dituliarnja, hanja jang penting untuk mereka ialah
dapatkah sang Radja-radja bekerdja.sama dengan rnereka untuk rnengekiploitasi ritjat lndonesia? Inilah siasat Belanda. Belanda lantas
meirbangunkan pula diantara keturunan'keturunan Radja-radja tersebut, telapi itng setia kepadanja untrlk menaklukk4 B3ngqa Indonesia. Jang pbt<ol bagi Belanda bukanlah menaklukkan Radja'r-adja'
tetapi untilk menaklulkan rakjat Indonesia untuk {gnat- didjadikan
alat^demi kepentingan kolonialisten Belanda. tihat 49ra$j.aan-Mata'
rim, Banten, Atjeh, Tapanuli dan banjak lagi jang lain-lain. -Berkat
tipu-daja Oan teiitjikan- Belanda tersebut jtng tahu dimana kekuat'
gai6 itu, dapat dipatahkan oleh Belanda.
ari "Saudara
K6tua, dan bagaimana pula untuk mematahkan kekuatrat<iat Indon_esia.iq+g m,erasa {ir-tn1a dikuan gtib didalam tu'buhnja
-Kekuitan
ini dapat dipatahkan oleh Belanda
asaf oietr ,bangsa asing?

"
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dengart memetjah belah Bangsa Indonesia antara suku j"qg satu de
ngan suku iang tain. Tidakkah Saudara Ketua ketahui, bahwa unfuk
melawan naU tentara Sultan Hasanuddin, dikirirn kekuatan angkatan
perang dari Keradjaan-keradjaan jang ada di Djawa? Selain daripada
itu, serdadu-serdadu dari suku-suku Ambon, Menado (Minahasa) dan
Djawa didjadikan Marsuse di Atjeh untuk menundukkan Sultan-sul'
tah dan Hulubalang-hulubalang di Atjeh.

Kalau saja katakan tadi bahwa ada suatu tenaga gaib ditubuh
Bangsa Indon-esia jang hidupnia dialam pertanian iang'religeous itu
berupa agama Islam. Inilah sendjata jang mutachir jang_diperglnakan bleh- pahlawan-pahlawan kita Diponegoro, Tuanku Imam Bon'
djol, Teuku Tjik Ditiro dan Sultan Hasanuddin.
Saudara Ketua dan Anggota Sidang Konstituante jang berbahagia, ikutilah saja sedjenak Saudara Ketua dan Saudara Anggota Si'
dang Konstituante membitjarakan hat-hal agama dan keadaan-keadaan ,didjaman Nabi Musa, Isa dan Muha,mmad.
Pada waktu Nabi Musa lahir ditanah Egypt, pada waktu itu Fir'aun jang berkuasa sebagai Monarchi Absolut, Bani Israil, kaumnja
Nabi Musa sangat tertindas; Bani Israil umumnja diperlakukan sebagai budak, jang dapat dibeli, didjual dan dapat dipergunakan seenak-enaknja sadja demi kepentingan Radja Fir'aun. Perut Bani Israil selain daripada krontjongan setiap hari, djuga pakaian mereka
kurang untuk tidak dikatakan telandjang, apalagi untuk kediaman
dan rumah jang lajak sebagai seorang manusia, untuk tempat anak
isterinja sama sekali kurang. Mereka hidup melarat terlunta-Iunta,
diperas sebagai budak, ditindas sebagai suatu kaum ialah Bani Israil,
pendek kata didalam masjarakat Keradjaan Fir'aun, hiduplah Fir'aun
dengan kaki tangannja mewah dan nikmatnja disatu pihak dan dilain pihak hiduplah suatu kaum seperti budak ialah Bani Israil dengan melarat, hina, dipandang renf,ah, tertindas dihisap, diperas
dan miskin.
Apakah mudjizat jang dipergunakan oleh Fir'aun pada waktu
itu untuk rnenundukkan rakjat di Egypt? Tidak lain ialah dengan
mengaku dirinja Dewa dan Tuhan, dialah mentjiptakan tanah jang
subur ditembah sungai Nil, dialah mentjiptakan air sungai Nil, dialah mentjiptakan sungai Nil untuk mengairi lembah jang subur itu,
untuk ditanami. Karena dialah mentjiptakan, maka segala hasil-hasil
tanaman jang diperoleh dari lembah sungai Nil itu hanja teruntuk
dia sendiri, Bani Israil hanja sebagai budak, badan pekerdja untuk
mengerdjakan tanah subur itu, budak itu boleh dibunuh dan boleh
diapakanpun, djika melanggar norma-norma keradjaan Fir'aun demi
mengurangi dan mensabot atas hasil-hasil dari l,ernbah sungai Nil itu.
Djika ada gedjala-gedjala untuk menggulingkan regime Fir'aun
itu, mereka harus dibunuh, disiksa dan lain-lain. Fir'aun...
bukan orang bodoh, mereka adalah orang pintar dan tjerdik. Mereka
tahu, bahwa jang harus didjaga betul-betul dan diperhatikan sungguh-sungguh ialah terhadap Bani Israil, kalau-kalau ada jang bangun
untuk menentang dan melawan kekuasaan Fir'aun, baik setjara menghasut maupun setjara memberontak.
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untuk menenterqmkan dii*r rakjat Egypt sendiri, jurg mane
p?dq waktu itu raEiat Egypt h4op dialam pertanian dai rdligious,
jang meniemun hut dan miqamada jang-menieplalr matahari,.
"@
yatja-m lagi, didirikanlah oleh Fir'aun ters-ebut pyramide-pyrarilioe
{untuk membangunnja memakan tempo puluhan tahun, dar inengorbankan. rakjat beratus-ratus malahan beribu-ribu) tempat perku5urannja, jqns r_nana dinjatakan bahwa Fir'aun bukan mati, tetapi akan
bryrgun kembali kedunia ini. Dan agar djangan ia terpisah dengan
rakjatnja, maka kepertjajaan-kepertjajaan rakjat jang 6eraneka.,warna itu disentralisasikan kepada dirinja sendiri, dengan menjata,kan
dialah Tuhan, dialah Dewa mentjiptakan segala-galanja itu.
Bagaimana dengan Bani Israil? Mer,eka ditindas habis-habisan
Didalam tekanan-tekanan dan tindasan-tindasan jang menghebat jang
dilakukan oleh Fir'aun terhadap Bani Israil, tatriltatr seorang- Pe-mimpin jang tjakap, gagah perwira dan bidjaksana untuk memimpin
k-aymqla, untuk_menolong Bani Israil dan mengangkat bangsanja hari lembah jang hina kedalam alam jang bebas, merdeka dan adit. oi
bawah pimpinan Nabi Musa bebaslah Bani Israil jang berabad-abad lamanja dari tjengkeraman Fir'aun setelah menjeberangi lautan Merah.
Dengan mengalami beberapa banjak kesulitan baik sewaktu melintasi lautan Merah dan semenandjung sinai padang pasir jang tandus
lagi panas itu, dapatlah Nabi Musa membawa kaumnja kedaerah Kanaan. Disini ia berdjumpa lagi dengan beberapa kesukaran dengan
gangguan bangsa Philistine. Didaerah sinai lahirlah apa jang dinamakan "The ten commandments" disebelah bukit Thur sina, lewak
!u Mgry berdjalan _m_alam depgan isterinja, sshingga tersesat didjalan. Tetapi Musa tidak sampai ketanah airnja semula ialah Palestiria,
ia.meninggal dunia darq sebagai penggantinja lahirlah beberapa pemimpin-pemimpin atau Rasul-rasul seperti saul, samson, Gedeon dlan
lain-lain. Jang permulaan inilah jang mendjadi Radja I dari Bani Israil ialah Radja Saul. Mereka sampai ketanah airnja kembali, ketanah air jang bebas, merdeka, adil dan makmur.
Djldi djelaslah keadaan-keadaan jang serba ketjewa, keadaan
so{al-ekonomi jang menjedihkan dari tindasan Fir'aun dan Radjaradja di Philistine itulah, maka lahirlah beberapa pikiran-pikiran jang
berupakan ajat-ajat sutji keotak benak Nabi Musa. Menurut Qdr'an
Tuhan menganugerahkan kepada Musa kitab Taurat untuk membela
bangsa dan kaumnja Bani Israil.
saudara Ketua jang terhormat, didjaman Isa AI Masih lahiro palestina diperintah oleh Keradjaan Rumawi ialah Kaisar Augustus de.
ngan perantaraan seorang Gubernur sebagai wakil Kaisar Rumawi.
Untuk menundukkan rakja,t Palestina, Gubernur Rumawi bekerdjasama dengan Rahib-rahib. Rahib-rahib pada waktu itu ialah Ulamaulama dan orang-orang kaja. Bagaimana keadaan rakjat ketika itu
melgenai gosi{-ekonominja? Pintjang, disatu pihak hiduplah Rahibrahib dan Radja-radja ketjil beserta orang-orang Rumawi tlengan mewah dan senangnja, dipihak lain hiduplah rakjat jang hidupnja
bertani dengan,melaratnja, terhisap, terdjadjah, hina dan miskin.-Girbernur Rumawi bekerdja-sama dengan Ratrib-rahib dan Radja-radja
ketjil untuk mengeksploitasi rakjat Palestina, kalau boleh saja liiaskair,
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seperti.Gubernur Belanda dengan Sultan-sultan, umpamanja. Sultan
Deli, Asahan, ,Langkat, Serdang di Sumatera Timur, kalau di Tapanuli dengan kepala-kepala Kuria, kalau di Atjeh dengan Hulubalang,
kalau di Djawa dengan Sultan-sultan dan Regent-regent dan begftu
seterusnja di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku serta
Ulama-ulama Kedju, Ulama pepdju{
Irian. Ditambah pula dengan
-untuk
menenteramkan dan meninabobokajat-ajat dan hadits-hadits
rakjat
Indonesia sedang tidur pgl?s.
kan tiati rakjat. Memang benar
Ingat Saudaia Ketua terutama Saudara-saudara dari Med-an, -0ii5.l
seirbah;ang Djum'at di Mesdjid Raja Medan, Sultan DeIi sebagai Ulil
Amri artinja: Hai Rakjat, kamu wadjib ta'at kepada Sultan dan
Kepala Negara Keradjaan Belanda, Koningin Wilhelmina.
Saudara Ketua, pada waktu itu rakjat Palestina tertindas, ter.
djadjah dan sebagainja. Rakjat Palestina berdoa dan meminta setiap hari, agat lahir Ratu Adil untuk membebaskan mereka dari tjeng'
keraman Kaisar-kaisar Rumawi dan Rahibrahib beserta Radja-radja
Ketjil itu. Dengan lahirnja Ratu Adil memungkinkan mereka hidup
sedjahtera, adil dan makmur.
Saudara Ketua, didalam rakjat Palestina hidup didalam kege'
Iapan, gelap didalam segala-galanja, maka lahirlah Isa Al Masih, anak
Galitrea itu, untuk memimpin, menolong mereka dari dalam alam kegelapan itu. Bani Israil ditindas oleh 3 golongan ialah: Keradjaan Rumawi sebagai "The Emperor", serta Rahib-rahib dan Radja-radja ke-

tjil

sebagai antek-anteknja.
Untuk menggembleng dan mempersatukan bangsanja Isa Al
Masih terus-menerus 'mengadakan penerangan-penerangan, propaganda-propaganda kepada rakjat teruta,ma kaum tani didesa-desa. Pada
waktu itu Isa berdjuhng dengan revolusioner terhadap musuh-mu'
suh rakjat. Untuk memberi kejakinan kepada rakjat umum akan pimpinannja ia perlu mengaku dirinja Anak Tuhan selain daripada Rasul
Tuhan untuk memimpin dan menolong umat iang sedang didalam
kegelapan itu. Itulah sebabnja rumusan ke-Tuhanan didalam Kristen
1. Pernah ia berkata dimuka Gubernur Rumawi
1
ialah 1
1
dan Rahib-rahib, bahwa ia adalah Radja Jahudi dan lain-lain. Ini
semunja untuk mejakinkan pengikut-pengikutnja dibawah pimpinannja untuk melawan pendjadjahan dan sebagainja. Memang Isa Al
Masih adalah orang besar jang tiada dua didalam sedjarahnja. Ia dapat mejakinkan kaumnja dibawah pimpinannja. Menurut Al-Qur'an
Isa mendapat wahju dari Tuhan. Tetapi jang djelas bahwa keadaankeadaan itulah jang mendjadi sebab datangnja wahju itu untuk mengatasi keadaan-keadaan jang terdjadi ketika itu. Maka wahju itu adalah gevolg dari keadaan-keadaan jang terdjadi ketika itu. Sampai
Isa naik ketiang salib ia tetap mempertahankan bahwa ia adalah Anak
Tuhan dan Rasu1 Tuhan didunia ini. DapaUah dikatakan Isa dengan
adjarannja itu adalah revolusioner.
Saudara Ketua, tetapi setelah ia wafat, maka adjarannja dikembangkan oleh pengikut-pengiku,tnja terutama sekali Paulus dan Peter.
Sasaran jang terutama sekali jang dilakukan oleh pengikut-pengikutnja
iatah Keradjaan Rumawi. Paulus dan Peter masuk ke Rome pusat dari
Keradjaan Rumawi untuk mengadjarkan adjaran-adjaran Isa Al Masih

+ *

:

untuk membela kaum melarat dan kaum tani. Adjaran-adjaran Isa
waktu Nero sebagai Kaisar Rumawi masih a.t"p #"fusioner
untuk membela kaum jang lerlindas dan masih sesuai h"ngan-teadaan-keadaan. Karena takutnja
_Nero akan_ adjaran-aaiirin jang revolusioner itu untuk m-e-nggu.lingkan
kekuaiaannja," terpdt d Nero
-lietiang
pada-

menghukqm dgn_g_an naik
s?-ub atas ked,i"' or*'g pengikutpengikut Isa Al lvlasih jang tetap setia kepada adjarannjiitlu
__ . Tetapi saudara [!e!ua, seterah Badja-radja Rumawi mendjadi
Kristen dan adjaran Kristen rne-ndjqdi agama"resmi d.idalam pemerintahan .j"ng rnglalcl4 itu, lambat laun-adSaran-ao;aran jang revolusioner itu men_djadi flexible dan reaksioner. eOlaran-"airirn'Isa Al
Masih tidaktah tagi sebagai pembera rakjat, tetipi sudaii *.niij.oi
pembela kaum feodal.
seterusnja saudara Ketua, j?ng tadinja adjaran-adjar.
_ 9egityla!
an Musa begitg revolusioner terhadap Fir,ailn oan Radja-iadj" oi
Kanaan, 'tetapi lama-kelamaan setelah adjaran-adjaran itu- *.o.*bes kedalam istana Radja-radja dan Rahib,rahib " sebagai tat<i tangannja, maka adjaran-adjaran itu mendjadi reaksionei, *ii, da-k.tik,
!pql1h_ adjaran-adjaran jang baru jang ljut<up revolusiott.i
itu ialah adjaran-adjaran-Is{ru u.aqih. aehpi ietetah adjaran-adj;ian itu merembes pula. kedalam istana-istaia dan gerefija_beredja,
jrng tadinja_-adjaran-adjar-an itu tetap
hangat dan r&otusiorier, tin-dapai
tas
jang
reaksioner
tidak
lagi disesuaikan dengrn
-mendjadi
keadaan-keadaan.
saudara Ketua.-dan- Ang_g_ota_ sidang pleno jang terhormat, pada tang_gal 20 $nril tahun -bll Masehi lahirlah" se6tang pemimiin
besar Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam. ou]nia mengakui bahwa Muhammad adalah qeo_lang pemimpin besar irns tia-da
2 atau 3 didalam beber_apa _abad. {epalaqja dair keningnj"a j"ang lebar luas itu menundjukkan bahwa ia-adalih orang jrns" tlterhis dan
tadiam. pikirannja. Jah, Muhammad sebagai pemffiinl wtutrimmaa
59b.asai seorang ,staatsman, Muhammad sebagai lsebrang dipiomat,
Muhammad sebagai seorang_marsekal, tatkala irenierang"ia didepil;
tatkala mundur.dengan_lasjkarnjl ia- berdjalan paiing fr'etat<ang aan
malahan ia adalah pembela wanita jang iromor watrld.
saudara Kgtua, bagaimana keadaan sosial dan ekonomi
itu ditanah Mekah, Medinah dan ne_geri-negeri sekelilingrrjrketika
iii.!iaz;1? Tanah Arab sebagian be_sar adatah pidang pasir frrti-'gurun
tandus, djika ry.usip pgn-as, .p_aring panas dan dj-iki aatani rfiusim
"teaoaan
$in_gi{r pa.ting 4iqgl"._ Kebanjakan-penduduk hidup datam
F.rdyi, artinj_a. hidup berpindah-pindah. Hal ini menlebabkan sering
timbul perselisihan antara satu- krgp dengan kauni jang rain-rain]
karena TgTpereb-utkan pintu rezeki_ jang-bempa paaatig tumpuf
dan air. Oleh keadaan itu bangsa Arab-melmerlukan iifat b"erani dan
gyk? berperang.-. Lantaran susahnja berdjuang hidup digurun iandus
itu terpaksa_ djika lahir.?qak peiempuan di5unuh,^karEnr inrt p.remp-uan selalu menghabiskan rezeki ga_dja dan tiada dapat berdjuang dan_menundukkan alam. Djusteru dalam keadaan itu bingsa Aiab
mendjadi k_edj?ry_ d_an pemberani. Katakanlah pada waktu itu aitanah airnja Nabi iVluhammad adaiah didjaman O;-btriUafr. Keadian ser_

(

(
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ba katjau, keadaan rakjatnja kutjar-katjir dan gelap-gulita. DidaIam keadaan sedemikian itu lahir Nabi Muhammad, pemimpin besar, untuk membela dan memimpin mereka. Kurang lebih 13 tahun
mengadjarkan iman dan tauhid ialah agama dan kemudian perdjuangan nabi selain daripada agama ialah negara dan dunia (seculair).
' Untuk memimpin kaumnja dan bangsa Arab umumnja, Muhammad perlu sekali menjatukan pikiran-pikiran jang beraneka warna
terhadap agama. Ketika itu ada menjembah berhala (-t- 360 banjak-

nia), pendeknja masing:masing kaum ada berhala jang mereka pudja
diantaranja patung-patung Nabi lbrahim, Isa Al Masih dan lain-lain.
Dan dalam abad ke-IV masuk pula agama Kristen dan diantaranja
ada pula jang menganut agama Tauhid jaitu agama Nabi Ibrahim.
Menurut sedjarah, siaran-siaran agama Kristen dan Jahudi ditanah Arab adalah atau boleh dikatakan sebagai rentetan beberapa mata
rantai mengenai adjaran-adjaran agama jang bersambung-sambung
sampai dengan lahirnja Islam. Kitab Taurat dan Indjil tidak sesuai
lagi dengan djamannja ditanah Arab untuk tidak dikatakan veronderd. Di'dalam Qur'an ada dinjatakan, bahwa Qur'an adalah sesuai dengan keadaan-keadaan jang sekarang terutama ditanah Arab
ketika itu.
Tadi tetah saja njatakan bahwa untuk membela kaumnja dan
bangsa Arab chususnja perlu sekali disatukan pikiran-pikiran agama
jang berbeda-beda dan beraneka-warna, dengan surat Al Ichlas didalam Qu/an: ,,1. Qulhuwa Allahu Ahad, 2. Allahush-shamad, 3. lam
jalid walam juu lad, 4. walam jakun lahu kufuwan ahad" jang arti
nja ,,1. Katakanlah ja Muhammad! Allah itu satu, 2. AIIah tempat
meminta, 3. Tiada beranak dan tiada pula diperanakkan (berbapa),
4. Dan tak ada satu djuapun jang menjerupainja." Karena kaum-kaum
tadi me,meluk agama Musa dengan Tauratnja, agama Kristen dengan
Indjilnja dan agama Ibrahim dan lain-lain dengan kitab-kitabnja pula,
jang ini sernua adalah diturunkan Tu,han djuga; untuk ini semua harus diketahui Nabi Muhammad sedjarahnja.
Maka menurut adjaran Islam, Muhammad mendapat wahju Ilahi
selain daripada Firman-firman untuk mengatasi keadaan-keadaan
ketika itu, perlu djuga Firman-firman keadaan-keadaan pada waktu
Nabi-nabi dan Rasul-rasul sebelum Muhammad. Maka djelaslah bahwa selain daripada untuk mengatasi persoalan-persoalan agama jang
terdahulu perlu diturunkan Firman-firman, rnaka untuk mengatasi
kedjadian-kedjadian dan keadaan-keadaan itu perlu pula Firmanfirman jang lain. Dus, dapatlah kita simpulkan bahwa Firman-firman
itu terbagi atas 2 bagian jang besar:
1. chusus untuk agama mengenai ke-Esaan Tuhan dan lain-lain.
2. chusus untuk mengatasi keadaan jang timbul ketika itu, baik
mengenai soal-soal politik, sosial dan ekonomi maupun mengenai peperangan.
Umpamanja: 1) Setelah perang Uhud selesai. dan harta rampasan
hendak dibagi-bagikan, maka turunlah satu ajat kepada Muhammad
mengenai bagaimana tjara penjelesaiannja. 2) Djika ada satu kaum
dengan kaum jang lain bunuh+nembunuh, maka turunlah satu ajat
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pula. 3) Dan dji$ _ada pula ketegangan antara suami isteri, turuh
pula satu ajat untuk
itu.
_ _Begrtutah_ seterusnja, maka djelasrah bahwa keadaan.,,keadaan
itulah maka adanja -dan lurulnja Wahju-wahju Ilahi kepada Muhammad baik mengenai soal-soar ke-iruhanan, maupun soil-soal masjarakat (politik, ekonomi dan sosial).
saudara Ke_tua jang terhormat, memang benar Muhammad
adalah _seorang_ Pemimpin jang besar lagi bidlaksana dan menurut
lgama Iqllm_ adalah Rasul Pilihan diantaia begitu banjak Nabi-nabi
jang terdahulu daripadanja.
Bagaim_an?pun besar dan ,tingginja tjita-tjita Muhammad untuk membela kau_mnja dan bangsa -Arab urnurirnia, ia tidak dapat
mernbebaskan budak-budak atau hamba-hamba keiita itu. Menge-nai
soal-soal ke-Tuhanan dan ke-Esaannja dibawah pimpinan Muharimad
llqku_p sgm_pgrr-rq, tetapi .me-ngenai keadaan soiial didalam masjarakat dapat dikatakan hanja bersifat horizontaal, tidak verticaal." Kedudukan budak-budak jang dapat diperdjual-belikan, tetap sebagaipa_n? biasa, hanja disana-sini ada perubahan, perbaikan-perbaikan.
Didalam Qu/an budaktudak ini ada, tetapi tidak untuk dihapuskan
saudara Ketua, menumt pendapat saja Muhammad adalah seorang manusia jang konsekwen mendjalankan isi Qur'an, sehingga
_wlfatpiq ia hanja meninggalkan pusaka sebanjak E (Iima) dinar se.
:

lain dari anak-anaknja.

saudara Ketua, saja bertanja kepada saudara Ketua, bagaimana-

kah keadaan-keadaan. Pemirynii Islim kita baik sesudah ivafatnja
Muhammq{, mqupuq ia bersifat chalifah, umpamanja chalifah Abd.
Rahman di Andatusia (sppjo_l), Harun At nasjio ai p.irir, ilagdad
dan lain-lain ditanah Ar-ab - dan teristimewa ditanah air tita tnao-

nesia? Adakah mereka konsekwen didalam hal ini?
saudara Kelua,-fgk{ang sag.-kerbari kepada peperangan Diponegoro, Imam Bondjol, reutu f3it< Ditiro din laiir-tain oT inaoir.sia melawan Belanda. Dimanakalr letaknja kekalahan jang mj, ,e-

butkan diatas? Apakah barangkali kurang banjaknja ri"min-iirman
dan Hadits-hadits-i?ng dihamburkan j*g oiteriati-teriakkan untuk
menentang Belanda? Saja pikir bukan begitu.
Keadaan-keadaan didja_maq r\{uhammad, baik agama, politik, sosial dan ekonomi mau!_un kebudajaan, djauh berbeda" oengin ["aoranleadaan di Djawa, Minangkabau, Atjeh, sulawesi selatin. Keadaankeadaan itu tidaklah identik dengan-keadaan-keadaan ditanah Arab.
walaupun seribu_,h$ Qias, diidentikkan keadaan-keadaan itu, bag?imanapun-tidaklah serupa dengan keadaan-keadaan jang terdjadi
ditanah Arab.
saudara Kelua, kalaulah saja.misalkan keadaan-keadaan masjarakat ditanah Arab ketika itu-ialah didjaman Djahiujalr selidri
penjakf! malaria. (serupa
-dengan demam fanas) oari teahaan masjarqklt-dibawah pimpinan jang
saja sebutkan diatas melawan Behnha
demam
ldflalt {jusa
.p_alas ltryi demam flu, bukan malaii+ oipatkah diidentikkan penjakitlja;
lantas di Indonesia didjaman Dipone.
goro dan lain-lain, disuntikkan obat malaria, karena'ditanah -Arab
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dapat menjembuhkan penjakit demam panas dengan suntikan ma-

Iaria?

Disinilah salah satu faktor kegagalan pemimpin-pemimpin dan
pahlawan-pahlawan kita ketika itu.
Saudara Ketua, menurut pendapat saja turunnja Firman-firman
Tuhan kepada Muhammad adalah menurut keadaan-keadaan jang
memerlukan ketika itu dan tidaklah ada suatu Firman-pun jang turun djika keadaan-keadaan itu tidak ada.
Saudara Ketua, setelah gagalnja peperangan dan pernberontakan
Diponegoro untuk mendjadi Radja Djawa, begitu djuga Imam Bondjol,' Teuku Tjik Ditiro dan lain-lain dengan dasar Islam, maka
pergerakan Bangsa Indonesia untuk sementara waktu tidur, sebagai
seorang raksasa jang tidur njenjak. Bagaimana api Islam? Saja pikir
pudar tjahajanja, untuk tidak dikatakan padam.

Sekarang timbul persoalan. Bagaimanakah membangunkan raksasa Indonesia agar bangun?

Dengan mendentumnja meriam dan bedil Djepang di Port
Arthur, raksasa Indonesia mulai membalikkan badannja, tetapi belum bangUn. Dimanakah kekuatan-kekuatan Bangsa Indonesia tersimpan untuk melawan ,Belanda jang imperialistis itu? Dengan pem-

berontakan Islam sadja gagal, dengan pemberontakan Komunis sadja tahun 1926-pun gagal. Diadi ,bagaimana? Inilah soal-soal jang pelik
jang harus didjawab oleh Pemimpin-pemimpin kita pada waktu ifu.
Saudara Ketua dan Anggota Sidang Pleno Konstituante jang terhormat, disini dapatlah saja constateer, bahwa kekuatan-kekuatan itu,
nun ada digunung-gunung, disawah-sawah, diladang-ladang, dipabrikpabrik, dipinggir-pinggir laut, dionderneming-onderne,ming, dikotakota sebagai peddgang, tukang sate, tukang sajur, dan lain-lain, baik
ia beragama Islam, maupun ia beragama Kristen, Buddha dan lainlain. Disanalah kekuatan-kekuatan gaib' itu tersimpan. Pemimpin
kita harus pandai mempersatukan mereka, harus pandai membudjuk
mereka, harus pandai menerangkan untuk hari depan mereka dan
mereka harus digembleng mendjadi satu laksana beton jang padu
jang terdiri dari beberapa elementen, sehingga bom atom sekalipun
didjatuhkan, mereka tidak akan pqtjah. Disinilah kekuatan-kekuatan
itu. Kalah menang atau tidaknja untuk melawan Imperialisme Belanda atau dengan kata lain disinilah 'terletak kuntjinja. Dus, kemerdekaan dan pembebasan Bangsa Indonesia dari Kolonialisten
Belanda terletak pandai atau tidaknja pemimpin-pemimpin Bangsa
Indonesia ketika itu mempersatukan dan menggembleng mereka. Gerakan dan pekerdjaan ini dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita bukan 1 ataa 2 tahun, malahan puluhan. Soalnja jang lain ialah waktu.
Saudara Ketua, pada waktu tanggal 17 Agustus tahun 1945, dimana salah satu ma,ta rantai jang terlemah dari Kapitalisme/Imperialisme Inggeris, Amerika, Belanda dan lain-Iain di Asia, ialah di
lndonesia, jang mana persiapan-persiapan untuk Kemerdekaan baik
bersifat pikiran, kerochanian dan ma,terial, militer (walaupun sendjata masih ditangan Diepang, tapi kita sudah pandai memeganq
sendjata) ilan'djuga sudah dilatih untuk memerintah, sebagai sebuah
mangga jang sudah matang, maka meledaklah Revolusi Besar Bangsa
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Indonesia jang telah digembleng berpuluh-putuh tahun itu untuk

Impe"rialisme B-etanda dengan kawan-kawannj a'
it.f
----tti'.t
kita?
itr.uir ipr["fr l"ttrg Oip.tgunikan Pemi-mpin-q9*t-Plin^
seluruh
Ialah seiuiufr^af;; 6rif ia titailr, Komunis, Nasionalis dan
wanita dan
tunisio"ii, -top-,ii i;b"Iqlt, tani, pe$sqrs; pemuda,
hapengchianat,
qo*
f*i Imperialijme, t'el5etjuati-'t
iainliain, jr"g
"Oigurrkkfi,
dipimpin. disafu. pihak d14 Imperialisme
il;" AiprO",r"

dari renii.fr"au Odngai kawan-Lawin ttitai_n_ p1!ak. .sebagai kita
-hasil.
iang sekat.trn n.voluii N6i"rrflitt, Ithirlah- Konstituante
rang ini.
jan-g terhormat Dr Parijono
Saudara
"ivfaAiefis Ketua, kalaulah Saudara

Siuio' Muslimin Indonesia (Masjymi)- meng-atakan bah'
saja djawab, ja, bqn-ar sudah
i* Irfr*"sudah'bangun sef<arang, makamerdeka,
buru\ s$$3ulang
il"il;; t.,trpi f..ria"ngan, _orang"iudah
A;;iiltiik;^p"f t""fiuaan pulang dari sawah. Rupanja Pak Dr kita
bangunnja Pukul 12 siang.
Ketua, pihal Is1arn, Nasionalis, -Komunis dan lain-lain
Saudara
-teitjak',p
jang
AiOitim -fungsi Ppmug3, Fu*ltr tani, pedagang' wadidaar" lairi-lain boleh m6nuirtut didalam Konstituante ini,
fili p.*erintahan
Republik Indonesia didalam ekonomi dan lain'
frrtn
lain, tetapi kira+iiu-Oohg, O:a"ian-sa'mpai m3u monopoli sepe-r'ti susu
ini adala\ kepu'
;i# ;;r^r. n.pulrit Ind6nesia-kita.i.tng.sekarang
tumemulgkinkan
untuk
ketiuati_ pgngctrianat,
ri:i a-an refurufr *f.:
jang
me
adil
"t.
;il; t.t".rtir"j""irt.tt_kesedjaht6raan, makmur dan
rita diseturuh nasional IndonesiaSaudara Ketua, saja salut kep'ada Saudara-saudara kita dari
Partai Komunis f4Ooneiia (P.K.I.) iang lid+ menuntut Negara Ko'
munis atau piotetiris, tetipi teiap setia kepada Negqla -Re-publik
inaon.sia jang 6.i-patit:a sila tahrin !9u5, ialah Republik_Indonesia
Gd;j2arr" r.i,rtuh tir.jit dan -djuga saja. salut kepag-a Partai Nadan
ri&ri"fndonesia (P.N.I.i jang tiddk menuntut Negara ^M-arhaenisIndo'
f(atholiek,_ Partai 5tltt.l
dff; Fartai-paitii ;ang i+n fgn-er-tihabis
pi,kir dari pihaknja Saudara
;ilil earfinho), tetapi"saja tidik
Z.A. Ahmad c.s,. iang menuntut Negara Islam'
Saudara Ketua, mari saia bawa Saudara*audara Anggota Sldang
pteno iing terhormat membatja_tulis?." q?Yd?ra Z.A. Ahmad dalam
chilafah, Darul - Igpm dan
nunu"ii lMembentuk Negara Is1am",
jang_bunjiLig:_
,,Datul Islam, ka'
B;id;aii" btt"i:in"tun, halalnan 20;
Lslam, .tidak ada disebutkan
il'l;il- tu*fun daiam rLasjala\qi.
dan selandjutnja-halaman 26
Nabi"
arfJ--el eurian dan Haditi
lahirnja_ kata ,,Darul Islam', ti'
;Iil; fO, b:it" menengok asalkita
unfuk mema-nd-angnja.sebagai
Ainrn ada d;;tt atasan" bagi
merupakan- bahan juridis dan
lebih
mt; t:iii-t:itt io*negaraan.,Oia
Ouii po5qk-pg3ok politis dan ideologis. Dia. mesti*.t.nr.t
-il.ftj'.?i--'*iU[uja'ahli-ahli
"ppefi:t,
hulum _jang akan memberi batas'
;;"
g.tt,
lutan"mgndja{i miliknja. ahli
batas hukum daiarn soat pepeiat
p_ercljuinlan jllg.mendjadikan dia dasar-dasar
;;iitif Oun i,iu,n
iO."f"Si ;ang CjperO;uangt<a"n.,,Tetipi kemudian, p-e-njelidikan ahlirftfi ttit im'Islam seinakin lengkap dan luas {juS1 Mereka memper'
fs1am"
Soaltan ra*p.i t epada soal-soa1 jairg prinsipiil tentang ,,Darul
Aari
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itu. Misalnja Imam Al Muqaddasi (Sjamsuddin, Abdullah Muhammad
bin Muflih, el llambali.) didalam bukunja ,,Al Adabus Sjar'ijah"
(djuz L halaman 2I3) mulai memindahkan soal Darul Islam itu dari
lapangan juridis kelapangan politik" dan seterusnja halaman 27 alinea
3: Barangkali dari sinilah agaknja Darul Islam mempunjai isi jang

tuttlifi t3:rtJiliit'rrju

menarik suatu garis kesimpulan, bahwa
jang
Ahmad
terhormat adalah didalam keadaan
Saudara Z.A.
kekatjauan pikiran, jakni didalam bukunja ia mendjelaskan tidak

ada Darul Islam dalam Al Qur'an dan Hadits, tetapi didalam Sidang
Fleno Konstituante ini ia menuntut Negara Islam. Djadi bagaimana
itu, entahlah.
Saudara Ketua, kalau kita lihat Saudara Kijai kita Moh. Thaha dengan gantang dan gawatnja mempertjelotehkan Firman-firman, Hadits-hadits dihadapan kita zonder pakai teks, seolah-olah kami orang
Islam jang mempertahankan Pantja Sila dianggap sebagai orangorang jang ,,Musjrik", Iantas saja bertanja: Firman-firman jang Saudara keluarkan itu pada waktu Muhammad menerimanja, didalam
keadaan apa dan bagaimana? Apakah serupa dengan keadaan-keadaan
kita didalam Sidang Konstituante ini? Saja pikir tidak.
Saudara Ketua, kalau Saudara Isa Anshary mengatakan, bahwa
Sila ke-Tuhanan jang ada pada Pantja Sila hanjalah pengertian keTuhanan jang menjesatkan dan golongan jang beragama Islatn te
tapi membela Pantja Sila adalah Islam jang sesat, maka saja mendjawab: Sesat atau tidak, masuk Neraka atau Surga adalah antara
manusia dengan Tuhan, Kijai Anshary tak ada hak untuk menentukannja. Tetapi djika Saudara Anshary dapat menentukannja, maka
kami anggap Saudara Anshary sudah menduai Tuhan, katakanlah dengan tegas ia sendiri Musjrik.
Kami tidak berkeberatan malahan menjokong Saudara-saudara Kijai Moh. Thaha dan Kijai Isa Anshary untuk masuk dan mendjadi ahli
Djannah jang dinanti oleh berpuluh-puluh dan berbaris-baris tempat
tidur bidadari jang matanja seperti merbuk itu dan djuga agar Sau'
dari Sjamsijah Abbas uptuk mendjadi Penghulu didalam Djannah,
amin, asalkan selain beramal kepada Tuhan, beramallah kepada masjarakat jang miskin dan melarat ini dan kalau boleh kami minta,
turutilah djedjak Nabi Muhammad; tatkala ia menghembuskan nafas
jang penghabisan meninggalkan hanja 5 dinar, tetapi djangan me
ninggalkan N.V., tanah-tanah, rumah-ru,mah sewaan.
Djika demikian Saudara, kemungkinan besar akan mendjadi ahneraka.
Saudara Ketua, kalau Saudara Kijai H.A. Dasuki Siradj dari Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) mengatakan bahwa Pemimpin-pemimpin Islam tidak mendjalankan seperti perintah-perintah Al Qur'an
dan Sunnah Nabi, saja mufakat malahan saja tambah lagi, kepada
Pemimpin Is1am jang sudah mati atau Chalifah-chalifah jang zhalim
didalam Keradjaannja, agar djangan mendjadi tjermin sedjarah Islam
jang bernoda, diadakan Posthumous, seperti Krushov dengan Stalin.
Ini saja usulkan agar AIim Ulama jang melaksanakannja sebagai
Idjma' IJlama, acc Saudara K.H.A. Dasuki Siradj. Tapi terbalik, Alim

li
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Ulama di Palembang meng.Idjma' jang lain-lain, seolaholah mau
monopoli import/export gula. Bak pepatatr: ,,Gadjah dipelupuk mata
tak tampak, tetapi kuman atau sieur diseberang lautan tampak", aneh
bin adjaib!
Djadi Saudara Ketua, agar pihak Islam djangan ragu-ragu lagi
mengenai Godsbegrip, pengertian keTuhanan itu, sesuai dengan
pembitjaraan kami didalam Babak ke.I mengenai soal tersebut, kami
semufakat dengan apa jang diutjapkan oleh Bung Karno pada resepsi peringatan ulang tahun ke-45 Muhammadijah di Djakarta mengenai Godsbegrip itu.
Sebagai penuntup Saudara Ketua, bagi kami tidaklah ada pi.
lihan lain, selain daripada Pantja Sila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan saja andjurkan kepada golongan Islam didalam Konstituante ini, agar thinking and rethinking kembali
pendiriannja dengan pertimbangan faktor-faktor jang ada sekarang
ini.
Sekian dan terima kasih.
Ketua: Saja persilakan Saudara Wikana jang terhormat dan untuk
sementara, pimpinan saja serahkan kepada Saudara Prawoto Mangkusasmito.

Wikana: Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat, untuk menggunakan istilah mendjeladjah jang sudah populer dalam rapat-rapat
kita, sebenarnja kita sudah,banjak sekali melakukan pendjeladjahan
untuk mentjari bahan guna Dasar-dasar Negara. Sedikit banjaknja,
dalam Sidang Pleno ke-II tahun ini, jakni Sidang Pleno jang baru
lalu, telah dilakukan pendjeladjahan. Dalam Komisi Konstitusi ke-I
telah didjeladjah. Dalam sidang Panitia Persiapan Konstitusi jang
baru lalu, dilakukan pendjeladjahan. Dan dalam Babak Pertama atjara
Dasar Negara-pun telah dilakukan pendjeladjahan jang luas sekali.
Pendjeladjahan-pendjeladjahan ini dalam Sidang-sidang Konstituante, sekali lagi Saudara Ketua, dalam Sidang-sidang Konstituante,
tentunja tidak merupakan pendjeladjahan seorang pengembara dalam
alam pendapat dan pikiran semata-mata, orang jang mengembara
hanja untuk melihat dan mengetahui, lalu merasa bahagia karena
sudah melihat dan mengetahui dan dapat berkata: Apa jang kulihat
dan kuperoleh adalah lebih banjak dan lebih bagus daripada jang kau
lihat dan peroleh.

Tentu bukan demikian maksudnja. Pendjeladjahan jang kita

lakukan adalah untuk menemukan, mendapatkan bahan persatuan
dan bahan kesatuan, untuk disumbangkan kepada pembuatan Dasar
Negara jang rnembe,ri dan mendjamin pertumbuhan, kesedjehteraan
Iahir dan bathin dari negara, serta rakjatnja.
Dan dalam mentjari djaminan-djaminan itu, tentu sadja kita
tidak dapat dan tidak boleh lupa, bahwa disamping titik persamaan
kepentingan ada djuga titik perbedaan kepentingan. Sehingga tidaklah lajak djika diharapkan, bahwa golongan jang satu akari mendapat
djaminan lebih daripada kepentingan golongan lainnja.
Kesadaran akan adanja titik persamaan dan titik perbedaan
kebutuhan inilah Saudara Ketua, jang menurut hemat kami akan
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dapqt ,djadi pedoman dalam memilih bahan jang dihasilkan oleh
pendjeladjah itu. Dan dalam babak pertama dari pembitjaraan kita
ini, menurut peldapat kami sudah tjukup dikemukakan berbagai
titik persamaan dan titik perbedaan.
_ _B_agi mereka jang djudjur ingin persatuan dan kesatuan Bangsa
dan Negara Indonesia, gambarannja sudah terang: Meninggalkan uns_ur jang tidak d_apat diterima bersama dan menggunakan jrttg telah
dapat diterima bersama. Tentu sadja semua ini, tanpa rirelupakan
\9h9n{ak pemilih-pemilih jang mengutus kita berkumpul dalam madjelis ini, bahkan djusteru untuk menjesuaikan dengan kehendak
mereka itu.
Tidakkah kita semua jang berkumpul ini, pada waktu kampanje
pemilihan dulu telah berkata, bahwa kila semua telah setudju, ?taplt
menerima dan atau tidak menolak, bahwa Dasar Negara kita ini terdiri dari pokok-pokok ke-Tuhanan Jang Maha Esa, Kebangsaan, Kedaulatan Rakjat, Prikemanusiaan dan Keadilan Sosial Saudara Ketua.
Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat, kami kira pada ba.
bak kedua ini sudah tidak perlu lagi ditambah argument-asi atau
alasan, mengapa pokok-pokok itu dapat didjadikan titik pertemuan
buat persatuan dan kesatuan. Dapat djadi titik pertemuan,.dimana
segala aliran dan kejakinan jang tjinta akan tanah air dan bangsanj1, dapat hidup dengan sehat dan tumbuh dengan segar untuk men.
sedjahterakan rakjat Indonesia ini, lahir dan bathin. Kami katakan, tidak perlu ditambah lagi alasan untuk menerima
pokok-pokok itu, karena memang baik didalam maupun diluar madielis kita ini, soal tersebut sudah diberi alasan ban.iak sekali. Sehingga saudara Ketua, djika didalam sidang kita ini masih terdengar anggapan, seakan-akan alasan-alasan itu belum dikemukakan,
dapatlah_ orang bertanja: Mau alasan apa lagi sebenarnja? Ditanjakan sumbernja?
Tidakkah saudara Ketua, dalam rapat-rapat kita ini berulang
dikatakan, bahwa sumbernja adalah djiwa dan revolusi Bangsa Ind,onesia, jlqg dimulai tanggal 17 Agustus tahun lg41 dan perdjuangan dari bangsa kita sebelum tanggal itu. Djika dikatakan, bahwa
pelopor-pelopor pedjuang pada d"jaman pertengahan, pada permulaan abad ke'xlX, itu adalah orang-orang jang beragama Islam, hal
ini tidak ada jang menjangkal.
Tapi pula tidak dapat disangkal, bahwa perdjuangannja adalah
anti pendjadjahan. Djadi, bukan menentang agama.atau kepertjajaan
lainnja. Tidak pernah disini ada sangkalan bahwa ketika revolusi
itu umat Islam banjak jang sudah berkorban dan berdjuang.
Tetapi kiranja djuga tidak dapat disangkal bahwa disamping
mereka baniak golongan-golongan lain. Dan tidak disangkal bahwi
ketika itu tidak- pernah dipersoalkan, apakah jang berdjuang dan
mengaku Islam itu tergolong Islam menurut tafsiran palr Atmodarminto jang terhormat, atau menurut tafsiran saudara- Isa Anshary.
Tetapi terang bahwa ketika itu, ke'tika putera-puteri Indonesia
berdjatuhan mendjadi korban dalam melawan pendjadjah itu, tidak
dikemukakan kehendak, setidak-tidaknja belum dikemukakan ke.
it
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hendak untuk mendirikan negara berdasar lain daripada jang ada,
jaitu berdasar lima pokok iang tadi kami kemukakan.
Ada dikemukakan disini, bahwa argumentasi untuk membela
lima pokok buat Dasar Negara itu, tidak ada lain daripada utjapan
dan keterangan Bung Karno dan Bung Hatta. Tentu sadja demikian,
sebab jang merumuskan lima pokok itu dengan satu nama, ialah Pantja Sila, adatah Bung Karno. Sebab Pantja Sila atau lima sila jang
dimaksud bukanlah Pantja Silanja dalam adjaran Budhisme atau
Hinduisme. Dan djika dikehendaki sifat-sifat buat pokok-pokok iang
lima, jakni ke-Tuhanan Jang Maha Esa, kedaulatan rakjat, kebangsaan, prikemanusiaan dan keadilan sosial, sebutlah xlhli pikir tentang
negara atau kemasjarakatan, barangkali dengan ketjuali Machiavellr,
mereka dapat disitir pendapat dan kejakinannja, setidak-tidaknja un'
tuk satu daripada lima sila itu.
Tetapi djika mereka itu semua harus disitir, tidaklah kita akan
terlalu binjali membuang kertas dan waktu. Sebab pada umumnja
soal-soal itu telah kita ketahui semua. Padahal jang terpen'ting
ialah, kita mengemukakan buat Dasar Negara itu segala sesuatunja
jang sesuai dengan djiwa dan semangat Revolusi tahun 1945 dan
djiwa serta tjita-tjita bangsa kita, tanpa meluplkaq, F?4*. lqtgt,
Indonesia terdiri dari berbagai golongan agama dan kejakinan hidup.
Memang Saudara Ketua, semua ahli pikir itu manusia. Karja
mereka adallah karja manusia. Tetapi, bagi mereka iang taqwa,
la chaula wala quwwata illa billahil 'atijjil 'azhim.
Sidang dan Saudara Ketua jang terhormat, dalam babak pertama itu
masih disangsikan, apakah lima pokok jang bernama Pantja Sila itu
berakar dalam djiwa Bangsa Indonesia. Bersamaan dengan itu telah
dikemukakar.r pula oleh kebanjakan aliran jang ada dalam sidang
jang terhormaf ini, bahwa Pantja Sila dapat mereka terima.
Dan dikemukakan pula, bahwa Pantja Sila sudah terkandung
dalam Islam, dan sehela-nafas dengan itu, in een adem dengan itu
dikatakan Is1am berakar dalam :djiwa Bangsa Indonesia. Benarkah
kesangsian itu? Pada tempatnjakah kesangsian itu?
Oleh karena itu, Saudara Ketua, kami tidak akan menambah
atgu*eritasi lagi. fami hanja akan menambah beberapa pendjelasan
beihubung dengan hal-hal jang dikemukakan dalam qid.aqg ini bertalian dengan sikap dan pendirian Fraksi kami, Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.). Tugas saja hanjalah menambah sebagian
dari pendjelasan itu, sedangkan bagian lainnja lagi akan -disampaikan
kepada Sidang jang terhormat ini oleh wakil Sekertaris Djenderal
Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) kawan Njoto.
Dalam sidang ini, ba,bak pertama disindirkan oleh Saudara jang
terhormat Mr Kasman, bahwa Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) menjelipkan kebebasan berkejakinan hidup kedalam daftar alasan menbrima Pantja Sila. Dengan kata-kata jang halus hendak ditimbulkan
kesan, seakan-akan kami hendak menjeludupkan pengertian itu kedalam Pantja Sila.
Saudara Ketua, penjeludupan bukanlah kebiasaan kami. Pengertian kami tentang kebebasan berkejakinan hidup tak lain daripada apa jang disebut dalam Undang-undang Dasar Sementara kita:
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,,Kebebasan keinsafan bathin" (pasal 18). Tidak ada jang menjangkal,
bahwa keinsafan bathin itu adalah bersumber pada dasar-dasar lima
pokok jang ada dalam Mukaddimah, lima potiotr jang kita sebut
Pantja Sila.
Kami kira, Saudara jang terhormat Mr Kasman, sebagai Ketua
Komisi jang merumuskan pendapat-pendapat soal Dasar Negara
itu tidak lupa, bahwa ketika itu dari Fraksi kami mengemukakan,

I

rnempersoalkan bukan istilah-istilahnja dalam hal ini, akan tetapi
inti-intinja. Saudara jang terhormat itu djuga dengan santer mengatakan, bahwa Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) menafsirkan, mengartikan kebebasan beragama itu sebagai kebebasan berkejakinan
hidup. Saudara jang terhormat itu menjatakan, bahwa oleh Partai
Komunis Indonesia (P.K.I.) kebebasan beragama itu dianggap telah
memuat pengertian atheisme dan polytheisme, disamping monotheisme. Saja kira Saudara jang terhormat Mr Kasman mentjari jang tidak
ada.

I

Saudara-saudara jang terhormat, Anggota-anggota Komisi tensemula
anak kalimat ,,kebebasan ,berkejakinan hidup" itu sebagai bahagian
dari kalimat jang djuga mentjantumkan kebebasan beragama. Djika

tu masih ingat, bahwa Fraksi kami ketika itu mengusulkan

kami telah menganggap pengertian atheisme dan polytheisme itu
telah dimuat dalam perumusan kebebaian beragama, kami tidak akan
mengusulkan sebagai jang kami telah katakan tadi.
Saudara Ketua jang terhormat, Saudara jang terhormat Zainal
Abidin Ahmad, dalam hubungan soal ini, djuga mengemirkakan bahwa Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) mengusulkan kebebasan beragama itu seakan-akan sebagai aanloop kekebebasan propaganda
anti-agama dan bersama dengan Saudara Isa Anshary menjebutnjebut salah satu pasal Undang-undang Dasar Sovjet Uni. Baik kiranja kami peringatkan, bahwa sudah dalam Pleno jang lalu Ketua
Fraksi kami, kawan Anwar Sanusi telah mendjelaskan, kami Fraksi
Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) tidak akan mengusulkan adanja
ketentuan kebebasan melakukan propaganda anti-agama. Ini bukan
siasat, dalam arti ngapusi dalam bahasa Djawanja, akan tetapi karena Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) tahu apa artinja agama dalam masjarakat dan keadaan Indonesia ini.
Indonesia bukan Sovjet Uni. Tidak usah ada kekuatiran Partai
Komunis Indonesia (P.K.I.) akan meniru-niru Sovjet Uni. Inipun
bukan ngapusi. Kami adjak Saudara Z.A. Ahmad jang terhormat dan
teman-temannja jang sependapat dengan Saudara itu, untuk memenuhi
andjuran hadits, mentjari ilmu, meskipun sampai di Tiongkok.
Di Tiongkok sekarang ini didengungkan sembojan dan dilaksanakannja: Biarlah berbagai bunga berkembang. Dan ketika kepada
para pemimpin Komunis di Tiongkok diadjukan pertanjaan: ,,Aptkah pelaksanaan sem,bojan itu tldak akan membahajakan perkembangan Komunisme?" Djawabannja ialah: ,,Kami kaum Komunis
jakin akan kebenaran Komunisme dan kebenaran tidak akan terkalahkan. Dengan berkembangnja berbagai bunga itu, manusia akan
dapat menjaksikan kebenaran jang tjotjok buat umat manusia".
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saudara Ketua,
bb.sarnja kepertjajaan dan kejakinan
-begltu
orang Komunis kepada
Komunisme, meskipun barangkali tio'ak ada
seorang- djugapun akaq ada jang mau menlatakan, bihwa Komunisme adalah firman Tuhan. Tetapi sekali. lagi, tiddk pernah kepada
kami terlintas pikiran untuk memperdjuangkan adinja kebebasan
berpropaganda anti-aga_m_a atau sematjim itl. Karena tami menganggap hal demikian tidak perlu.
saudara Ketua jang terhormat,_4jgga saudara Isa Anshary dengal meng_gunt".r {."" menggeledek b-itj-ara soal ini. Dan pembiijara?nni? itu dipangkglka_n kepada materialisme jang katanja^tid-ik mau
kenal dengan hal-hal kerochanian dan dikita[annja berdasarkan,
atau sama, dengan Darwinisme jang menurut saudaia tersebit mengatakan bahwa manusia berasal dari kera.
saudara Ketua, dalam sidang
ini d.$gmukakan tamsil orang jang
rnenguraikan soal gadjah. Djikt tamsil
itu digunakan, sauo#a tsi
Anshary ternjata ..bgl* pernah melihat, meiaba gaa:an, nrr*an
mentjium bau gadjahpu-r1 pelgm pernah. Rupanja siuoiri'itu baru
mend-en-ga_r tentang gadjah dari-pemburu iseng, zondagjagers dirumah bola. Saudara tersebut
soahija seatai"-iEan tnuterialisme adalah Komunisme. Tmjodorkan
Bagi s-etiap orang j"ng secitiinSa ,i$ja meppeladjari filsafat, terang-bahwa' materiaiism"e netu-m tentu
Komunisme.

sebelum Ilgmulisme, seberum Marxisme ada, materialisme telah lama ada. untgk ptap dalam bidang .t<eiata-negt;; aan lepas
dari penilaian atas kcsimp}ennja,-sebagalfiontoh siudara retua, aa_
patlah diantaranja disebut. Ravnar, psuut, Adam s"ritt, rliguron,
_t
$delgng, sebagaimana dinjataLan oreh Vattitrott arri- n,in,ii5l ,,u.
S.-lfltl.sg o.ny3ting.en over Recht en staat.,' .ra, Fl nttg.lr'oalam

,,socialism, utopian and scientific,,, menjatakan l-.:rwa Marx
bahkan .penjgbut selasai.
.pelopor-p9lop.o{ rirateriatirt*, enr*igor.r,
Democritus,. Bacon, prieslrey.
ban nafi iang pernah me,mnaila tentang malerialisme, mestinjl djelas, -baliwa"
r?ti-ulr*rtJrr,i-'r"grrnaterialisme.
pu_k_unja

tepat kiranja gjika materiatisme begitu sadja
,,,-^lg-!1t{8^1^Iuf.ng
dil(atal(al sebagai inhaerent dengan

Marxisme dan atau tcdmunisme.
saudara telsebut_djuga men;atakan, bahwa Komunis-e itu ti
dak mau kenal hal-hal keiochanid.n t{liirkanlah Saudaii-KJtua, trami mensitir Lenin dalam bukunja ,,Ifraterialism
.-pirio criticism." Disitu dinjatakan dalam b;ha;; tndonesiinj;""0
kid-ifi" uegioi,
Tentu sadja,. perbedaan antara henda imatterl aan roch
(mlndl l.niq pempuliai arti mutlak dalam nioins Jilf 'rr"lrt t.rbatas..Dan dalam hal ini semata-rnata dalam batas-sbai"epGTEmorosi
tentang.apa _jang
.harus dipandang primer oin se[o;a.,{;p; jrn?
harus dipandang terutama
.,...i'.'
Kami kira citaat dari tokoh- ini sadja sudah tjukup, untuk mequn{jt1\kan. bahwa Komunisme bukan tidak meng6nar soai rotrrani
ah. sekiranja l(omunisme tidak
r"o.t rnirt, f*tutrt
saudara Moh. Yamin tidak akan _*.ngettri;;;t bahwa da[e[ jang
{rert_";"$"trtrn
terbaik diseluruh dunia ini adalah
ballet ghsioi Theatre di Moskow
dan tentu pula saudara Amir pasaribu tidak dtrn oipal rnengatakan
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bahwa kehidupan musik di Sovjet Uni dan Tiongkok berkembang dengan sesubur-suburnja.
Ja Saudara Ketua, djika pangkal bertolaknja guntur dan geledek itu tidak pada tempatnja, dengan sendirinja petir dan geledek
itu tetap hanja sambung-menjambung dilangit jang tidak berawan.
Tetapi, tjukuplah soal filsafat itu sekian sadja dari kami. Bukan
tempatnja kiranja kita mengadu kebenaran filsafat bidang itu disidang Konstituante. Sudah berabad perdjuangan itu dilakukan oleh
ahliahli filsafat jang lebih mampu daripada Saudara Isa dan saja.
Dan menurut berbagai filsuf, kata terachir tentang itu belum
terkatakan. Jang sudah dibuktikan ialah, bahwa di Sovjet Uni sjarat hidup dan kemungkinan-kemungkinan bagi umat manusia lebih
baik daripada sebagian besar dari umat manusia diluar Sovjet Uni.
Pun sjarat-sjarat untuk melakukan fardu kifajah dan fardu ain.
Saudara Isa Anshary-pun mengatakan, hendak mengatakan bahwa Marxisrne mengobarkan perdjuangan kelas. Saudara tersebut
mungkin lupa, bahwa Adam Smith dan Ricardo-pun sudah menjatakan adanja pertentangan kepentingan kelas dalam masjarakat.
Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat, kami ingin mendjelaskan satu hal lagi, jakni tentang musjawarah. Saudara jang terhormat Mr Kasman menarik garis perbedaan jang tebal antara musjawarah jang Partai Komunis Indonesia maksudkan dan jang beliau
mEksudkan. Itu adalah haknja dan djika jang bersangkutan sudah
menarik garis begitu tebal, mestinja, ja, memang ada perbedaan.
Agar perbedaan ini lebih djelas lagi, kami hendak mengemukakan
sebagai berikut.

Dalam Komisi Konstitusi I Fraksi Partai Komunis IndoneK.I.) telah mengemukakan, bahwa musjawarah, sebagai salah
satu pokok inti, ialah untuk mentjari kata sepakat. Bagi kami adalah sudah barang tentu, bahwa musjawarah jang djadi Dasar Negara itu, didalam mentjari kata sepakat itu, kita semua mentjari atau
mendudukkan kebenaran atau jang hak.
Kami tidak akan menjetudjui, bahwa musjawarah itu hanja
untuk mentjari musjawarah, untuk ngadu kuat suara, apalagi kami
tidak setudju, djika lembaga-lembaga tempat bermusjawarah itu digunakan untuk membela atau membenarkan hal-hal jang sudah resmi diakui benar-benar musuh negara dan rakjat.
Kita bermusjawarah untuk mentjari kebenaran. Tetapi, siapa
sia (P

dalam perselisihan atau perbedaan pendapat, dapat mendjadi hakim
untuk menjatakan sesuatu itu adalah mutlak benar? Kami jakin benar akan kekurangan-kekurangan manusia. Sebagai tjontoh, kita
sebut sadja soal kedaulatan rakjat ini. Tafsiran siapa iang benar?
Dalam Sidang Pleno jang la1u, paling sedikitnja Saudara iang
terhormat Moh. Sardjan dan Saudara jang terhormat Ali Manshur menjatakan, buat kenegaraan harus ada kedaulatan rakjat. Dalam batat tre-t tentang atjara Dasar Negara ini berbagai pembitjara, {_lugu
dari pihak jang mengehendaki Islam sebagai Dasar Negara, dikatakan, bahwa-kedaulatan rakjat sesuai dengan adjaran Islam. Dikatakan bahwa Pantja Sila sudbh termaktub dalam Islam. Tetapi dalam
babak pertama itu- djuga salah seorang Saudara pembitjara iang

I
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terhormat menjatakan, bahwa ke-lfuhanan dan kedaulatan rakjat
bertentangan.

Dalam hal seperti demikian, apalagi djika mengenai hal iang
lebih besar dan tebih memerlukan penjelesaian jang tjepat, siapakah jang harus mendjadi hakim jang harus diberi hak monopoli un'
tuk kebenaran jang mutlak. Orang dapat berkata: Qur'an, Hadits dan
Sunnah.

Saudara Ketua, sedjirah perkembangan agama-agama menundjukkan betapa besarnja kemungkinan adanja perbedaan tafsiran
tentang itu. Pemuka-pemuka Islam sendiri menjatakan, bahwa manusia dengan segala kekurangannja hanja dapat berdaja upaja mendekatinja. Dan satu tjara, salah satu tjara jang telah diudji dalam
sedjarah umat manusia, ialah dengan djalan mentjari kata sepakat itu.
Dengan musjarvarah, dengan berdaja upaja mentjari kata sepakat itu, dengan dibantu oleh akal dan achlak, kita berdaja mendekati jang hik itu, kebenaran itu. Dan dimana kata bulaf belum
tertjapai, maka sambil berdaja upaja terus mentjari kebenaran itu,
dengan melalui saluran-saluran jang sah, suara terbanjaklah jang kita tunduki.
Saudara Ketua, musjawarah demikian, sebagai salah satu segi
dari kedaulatan rakjat, jang oleh F,raksi Partai Komunis diusulkan
sebagai pokok inti dari kedaulatan rakjat jang harus djadi Dasar
Negara. Djika terhadap musjawarah jang demikian Saudara jang
terhormat Mr Kasman menarik garis perbedaan, mestinja Saudara
jang terhormat tersebut berdiri digaris sebelah sana dari musjawarah jang dikehendaki oleh Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) itu.
'Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat, sebelum kami menutup sumbangan pikiran kami untuk bahan pendjelasan, kami jang
merasa berbahagia karena mendapat kesempatan mendjadi saksi jang
dekat sekali kepada peristiwa-peristiwa sekitar Proklamasi tanggal
L7 Agustus tahun 1945, ingin menambah bahan serba sedikit kepada sedjarah peristiwa itu. Tentu sadja hanja sepandjang terletak dalam hubungannja dengan soal-soal jang dibitjarakan bertalian dengan
l
Dasar-dasar Negara.
Saudara Ketua, terlebih dahulu baiklah didjelaskan, bahwa djika kawan Sakirman atas nama Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.
K.I.) dalam Babak ke-I menjatakan, ,bahwa Revolusi tahun 1945 dimulai dengan Pantja Sila, djauhlah dari'pikiran untuk mengatakan
bahwa revolusi itu dilahirkan oleh Pantja Sila.
Kami tahu benar, bahwa revolusi kita dilahirkan oleh penderitaan nasional karena pendjadjahan dan oleh kebangunan nasional
Bangsa Indonesia. Apa jang dinjatakan oleh kawan .Sakirman tidak
lain daripada untuk menundjukkan betapa eratnja hubungan antara Pantja Sila dan revolusi kita, betapa revolusi kita dimulai dengan persatuan dan persatuan itulah Pantja Sila.
Sauda,ra Ketua dan Sidang jang terhormat, dalam hubungan antara Revolusi tahun 1945 dan Pantja Sila itu, oleh berbagai pihak
dikemukakan tentang Piagam Djakarta dan Froklamasi Agustus ta577
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hun 1945. sebelum membitjarakan piagam itu, hend.ak kami dahurukan
satu tjatatan sebagai berikut:
; 1, St n4qb Yamin, {alam bukunja: ,,prokramasi dan Konstitusi
$,epublik.. Indonesia?', menjatakan' piagam Djakirta,-- kertas
t]e-gaal (haraman 20)- dan-tertanggatli Dtuni i;ir;, igis.
Datam p1agary itu didapql
1.4*rT-diantaiairjri r<.+iihanan,
kewadjiban meiralahnkan
sj;ii,rt i;1;*;rA
-de-ngan
luk-pemeluknja.
2. Lampiran I dari risalah prof. Mr Drs Notonagoro jang bernama: ,,Pembukaan undang-undang Dasar tahin rd+s;, me,
niattkq$ b_ahwa rapat taa-ggal rd njut tahun 1g4E tetah
membiti4rakan naskah pembukaan iJndang-undang- Dasar

ilil:

.

iang diantaranja djuga memuat karimat: Iie-Tuil;an;

G

ngan kewadjiban mendjalankan sjari,at Islam bagi pemelukpemeluknja.
3. Lampiran III pada qlalab tersebut djuga menjatakan, bahwa dalam rapat Panitia Persiapan Kem-erdekaair iane'tidak
illegaal, tertanggal 14 Djuli tahun 1945, Ir soekirn6 tehh
$enjebut Djakarta Charter itu' Rapat tersebut menerima baik
kalimat-kalimat_.j_*g krry sitir diatas, ialah jang bertalian dengan-kewadjiban mendjalankan sjari,at Islim "bagi pemeluk-pemeluknja.: 4. Lampiran
V dari risalah itu djuga menjatakan, bahwa dapersiapan
lam.rapat Panitia
,Ke]nerdekaair tanggal 1g Agustus tahun 1-94.b, djadi sesudah prokramasi sesrial d.enganftita-tjita Angkatan pemuda Indonesia, Drs Moh. Hatta tiantiranja berkata tentansr ,,...:........ rebih baik kita kembali kePreambule jang lama dan seterusnja.',
Dalam Prearnbulg- jgtg lama itu tidak terdapat kalimat-kalimat
i-?r.tg.k"*i berulang sitir !tu- Naskah preambule jairg lama inilah jang
diterima_rap_?t dan menqj"di Mukaddimah Undinglundang Dasar tahun 1945. Kita seryu:a tahu, ba[wq pantja sila *itai didEngungkan
oleh Eg"g K-arno dalam rapat Badan p6njelidik usaha-usafh persi?_pan Kemerdekaan Indonesia !"lg la?im hisebut Fanitia persiapan
Kemerdekaan. P-"4
Djuii tahun 1945 diterimalah pernjita!*g_g"t L4
an Indonesia Merdeka
dan pembukaan und.ang-undang oaiar: biadi sebenarnja; pPg"t-" Djakarta itu ada dua brtian: p6rnjatian Kemerdekaan dan Pembukaan Undang-undang Dasar.
Tentang Pembukaan undang,-unaang Dasar ini, terutama jang
merumuskan ke-Tuhanan ggrg."n- kewadjiban mendjahnkan sjart,aT
{s{am F$ pemeluk-pemeluknJa, terah berulang t<ii ait<emuitatan
dalam sidang kita_ ini. Jang b-elum dikemukaka"n, ialatr banwa mrsarna dengan pembukaan Undang-undang Dasar itu ada pernlataan
kemerdekaan jang diantaranja merumuJkan: Dengan mengiti,ii oao
pgnghggakan tinggi keutamaan niat dan tudjuai oai Nilpon tei
S.gty dengan _perang Asia Timur Raya, itu dan seterushja. Kita
lihat, bahwa Pembukaan Undang.und.ang Dasar itu adalah buat negara_ i3n_g kemer,dekaa-nnja qkqn diproklamasikan sesuai dengan ke|en{ak
Pi."err}g rdan disertai dengan pernj ataan Kemerdeka;n jang
kami sebut tadi.
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Djakarta Charter ini dibuat oleh tokoh-tokoh Indonesia jang
hendak menerima kemerdekaan jang dipersiapkan bersama dengan
Djepang. Disiapkan djauh sebelum Djepang menjerah dan bermak
sud untuk menambah bantuan Bangsa Indonesia kepada tenaga-tenaga perang Djepang. Maksud ini djelas dari rantjangan Pernjataan
Kemerdekaan jang diantaranja isinja kami sitir diatas.
Tetapi disamping tokoh-tokoh itu ada tenaga-tenaga jang tidak
bermaksud membantu perang Djepang dan tidak mengharap menerima kemerdekaan dari Djepang atau menerima djandji-djandji zelfstandigheid dari ratu Belanda ketika itu. Golongan inilah jang oleh
kawan Sakirman disebut ,,Angkatan Baru".
Disini hendak kami kemukakan, pertama adanja golongan jang
tidak turut serta dengan persiapan kemerdekaan itu dan tidak turut dalam penjusunan Pembukaan Undang-Undang Dasar termaksud. Kedua, bahwa dengan Pembukaan Undangundang Dasar itu
dimaksudkan mendjelaskan, menegaskan bahwa Negara Indonesia
itu adalah negara jang mengatasi segala golongan, mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. (Lihat
lampiran VI dari risalah Pembukaan Undang-undang Dasar Sementara tahun 1945 jang disusun oleh Prof. Mr Drs itlbtonagoro).
Saudara Ketua, setelah Djepang menjerah, tanggal 14 Agustus
tahun L945, maka golongan Angkatan Baru itulah jang mengadjak
berunding dengan tokoh-tokoh Indonesia ketika itu, untuk melepaskan kerdjasamanja dengan Djepang dan mempermaklumkan kemerdekaan Indonesia, bebas dari segala ikatan apapun, diuga dengan
Djepang. Maksudnja, supaja dapat diproklamasikan kemerdekaan
jang bukan dihadiahkan oleh Djepang. Tetapi tokoh-tokoh kita itu
ti,dak sedia menerima usul-usul Angkatan Baru.
Angkatan Baru ini memutuskan untuk mengumumkan kemer.
dekaan, tanpa persetudjuan tokoh-tokoh itu. Dan agar tokoh-tokoh
ini tidak dapat dipergunakan, atau dipaksa digunakan menghadapi
atau menghalangi niatan Angkatan Baru, maka dua tokoh dibawa
dan disembunjikan.
Karena beberapa kesukaran, Proklamasi tidak dapat hari esoknja diumumkan. Dalam pada itu perundingan dengan dua tokoh
termaksud, atau usaha untuk mejakinkan kedua tokoh itu ditemskan. Achirnja pada tanggal 16 Agustus tahun L945, lewat tengah
malam, dapatlah tokoh-tokoh kita menjetudjuinja diadahannja proklamasi kemerdekaan jang bebas dari ikatan dengan Djepang. Dengan
demikian, maka disusunlah pernjataan kemerdekaan jang baik djiwanja, maupun bentuknja lain sekali dengan pernjataan kemerdekaan jang disusun dan dibuat oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan.
Maka pada tanggal 17 Agustus tah:un itu diproklamasikan kemerdekaan jang lain djiwa dan semangatnja dengan jang disiapkan panitia Persiapan Kemerdekaan.
Dalam hubungan ini kami hendak mengemukakan, bahwa piagam _Djakarta itu_ adalah rentjana Pembukaan Undang-undang Dasar Negara jang_ kemerdekqlnnja disiapkan bersamaan dengari pernjataan kemerdekaan jang dibuat oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia jang memproklamasikan kemerdekaannja paila tanggal
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itu, lain dengan Indonesia jang hendak diproklamasikan
oleh tokoh.tokoh jang bersiap-siap dengan Piagam Djakarta.
_Peristiwa-peristiwa terdjadi diluar perhitungan Panitia Persiap

L7 Agustus

an Kemerdekaan; Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannja. Djika dari tokoh-tokoh Indonesia itu tidak ada tindakan jang
tjepat, dalam detik-detik jang bersedjarah dan jang berdjalan dengan tjepat itu, dimana akan kedudukan para tokoh itu dalam Indonesia,Merdeka sekarang?' Angkatan Baru, jang oleh Saudara Mr
Muh. Yamin dJuga disebut Angkatan Pernuda IndoneSia, sesuai dengan nama resminja, tidak banjak memikirkan soal-soal juridis. Jang
pokok merebut kekuasaan diri tangan Djepang dan bersiap mempertahankan kekuasaan itu terhadap kemungkinan datangnja pihak
sekutu.' Bukan hanja diatas kertas, tetapi konkrit. Berbagai alal dan
perlengkapan' negara harus ditangan kita.
Pada detik-detik itu, pada tanggai 18 Agustus tahun lg45 Panitia Persiapan Kemerdekaan berapat lagi dan pada hari itu, sesudah proklamasi: Phda rapat itu djuga diundang pihak Angkatan Pemuda Indonesia, tetapi karena rapat itu tidak mau menjatakan dirinja Iepas setjara' organisatoris dan' terutama spirituil dari Panitia
Persiapan Kemdrdekaan, maka golongan Anglatan Pemuda Indonesia tidak djadi turut menghadiri'sidang tersebut.
Pada hari itulah disusun Undang-undang Dasar Sementara 1945
lengkap dengan Mukaddimahnja. Andaikata [etika itu belum ada sesuatu rdntjana Undang-undang Dasar, bukan mustahil bahwa penjusunannja akan memakan waktu lama. Adalah.diatas,
kebetulan, bahwa ada
rentjana, meskipun sebagaimana dikatakan
rentjana semula
bukanlah untuk- negara jang kemerdekaannja diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun L945.
Karena sudah ada rentjana jang gagal dalam tugasnja itu, maka
rentj.ana itu mendapat tugas baru. Demikianlah tampak bahwa Piagam Djakarta itupun sudah gagal dalam tugasnja semula dan kini
hanja diberi tugas baru. Dengan demikian, pada hakekatnja, Piagam Djakarta itu perannja tidak banjak berbeda daripada berbagai
Undang-undang Dasar dan berbagai Mukaddimah jang Saudara-saudara jang.terhormat Anggota-anggota Konstituante ini mempeladjarinja dalam menghadapi tugas penjusunan Undang-undang Dasar
jang te'tap ,bagi Indones,ia. Hanja Piagam Djakarta itu sudah,tersusun
dan didekatkan kepada keadaan di Indonesia. Inilah kelebihan peran
Piagam Djakarta daripada berbagai Mukaddimah asing jang kita peladjari.
Dan kita semua atau rumusan dari Mukaddimah tahun 1945 itu,
jang ternjata lain daripada rumusan Piagam Djakarta. Perbedaan
rumusan ini tak mengherankan, karena kedudukan dan tugasnjapun
berlainan. Sehingga djiwanjapun berlainan. Djiwa jang dikandung
Piagam Djakarta, adalah djiwa Panitia Persiapan Kemerdekaan jang
diangkat oleh Djepang. Djiwa Mukaddimah Undang-undang Dasar
Sementara tahun tg45 adalah disesuaikan dengan djiwa proklamasi
tanggal 17 Agustus tahun 1945. Karena ia memang lahir ditengahtengah gedjolaknja Revolusi Agustus.
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Demikianlah hal-hal iq"g,_kami ingin sumbangkan kepada para
pentjatat dan peminat sedjaiah.
saudara Ketua dan sidang jang terhormat, sekianlah dalam bidang atjara rapat kita ini, sumbangan
Jang hendak kami sampaikan
mengenai peristiwa-peristiwa jang terdjadi
sekitar: hari tangld L7
Agustus tahun L948. semoga suTlqngai tetSit ini ada faedahila, bukan sadja unluk menempatkan Djakarta charter dalam pembahasanpembahasan kita, p?d? propors_inja, tetapi bersarna derigan pendjelasan-pendjelasan sebelum sumbangan bagi para pentjaiat s.alaritr
itu berfaedah pula untuk mentjari titit< perte-muan Oiairtara kida. Titik pertemuan jalg akan memberikan liemungkinan kepada setiap

golongan .nlenj q.nqangkan j ang dapat disumbangkannj a, kepada usahi
mentjapai kesedjahteraan negara dan bangsa, Iahir n-atrrin. Titik pertemuan jang memberi tempat jang lapang untuk memperkembingkan norma-norma kemasjarakatan dan kenegaraan bagi setiap pentjinta tanah air, taqp-a - perbedaan. satu golbngan, satu-saturija^ golgrg?n- iang _harus tidak -mempunjai tempat dalam titik pertemuan
itu,
ialah.golqlggn julg hendak mgngembarikan pendjadjihan dita.
nah air kita. Titik pertemuan itu ialah Pantja Sila.
Sekian,, terima kasih Saudara Ketua!

nan

(Prawoto_ Myskulas_mito): saja serahkan kembari pimpiRapat kepada Saudaia
Sakirman.

$etua

Ir

Ketua (Ir sakirman): Saja persilakan sekarang saudara Abdul
_
Malik Ahmad jang terhormat.

-

tuh

Abdul Malik Ahmad: Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabara-

Vq;,J

G(,,,

L2

Saudara Ketua, dalam sidang Konstituante ini terbuka kesempatan
l-a1S ary-at pentigg=.untuk mengadakan permusjawaratan setjara' men$al-am'dan objektif, tentang,,Dasar Negara"'kita Negara-Repubtit<
Indonesia.
OIeh Panitia Persiapan Konstitusi dan pada Babak Pertama dari
ligfg I.<o.nslr{rante telah njata persoalan jrng djadi ketjenderungan
Pikiran jakni: sosial-Ekonomikah, atau Islamkah, itau earit5a silaklht
jang rangsung
- Karena persoalan ini mengenai Dasar Negara -dai
a.!an: mempengaruhi djiwa dari perundang-undangan
akail ber-sifat menentukan. tentang tjara kehidupan bangsa dalam alam pi-

kiran, dalam ketridupan kedjiwaan, dalam kehidupan lahir, dadm

perasaan halusnja dan_ $a_laq segala tindak-tanduk hidup djuga diusaf$qn a-gg .ia mendjadi dasar dari Konstitusi jang ietdp-menurul kehendak_ jang
termaktub pada undang-undang'Daiar sdmentara
1950 pasal 134.
Malah djuga akan menentukan sikap hidup Bangsa Indonesia di:
djaman jang akan datang, sikap hidup furunan kita dan tjutju-tjutju
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kita Bangsa Indonesia sesamanja atau dalam pergaulan dunia seumumnja, atau pertanggungan-djawabnja tentang kesempurnaan djiwa
dan atau rochaninja serta tentang keluhuran tjaranja memakai pikiran, mempergunakan isi dan benda jang ada dilangit dan dibumi.
Saudara Ketua, terasalah sangat perlunja soal ini dimusjawaratkan dengan tjara serieus dan sengadja jang kuat untuk mentjari mana diantaranja jang benar dan sungguh-sungguh mendjamin.
Untuk soal jang begitu berdjalin dengan kehidupan dan bangsa,
diharapkan kebenaranlah jang djadi tudjuan untuk mentjapai mana
jang benar. Haruslah dipikirkan materinja, dibanding-banding de'
ngan
teliti, diselidiki dengan tenang.
- Kiitapun
harus ingat: Bahwa iang benar hanja satu diantaranja.

J!^n' il) :/ G,ib
Adapun pendapat jang mengatakan sama-sama benar, itu tak
mungkin. Tjaia berpikir begitu satu kechilafan iang berpangkal kepada:

,,Telah biasa menganggap dirinja sadja iang benar, sedang orang
lain salah".
,,senantiasa hendak membela kebiasaan, tidak lagi meneliti kebenarannja. Tjinta kebiasaan bisa mendjadikan orang menolak
kebenaran".
Dan akibatnja ialah: Jang benar dianggap salah, sedang jang
salah dianggap benar.
Saudara Ketua, untuk menilai ketiga ragam pendapat ini setja'
ra objektif dan tepat, saja berpendapai persoalan ini tak ditindjau
dari sldut golongan-golongan, karena dengan tjara begitu orang tidak berpikir bebas, pikiran sedikit dipengaruhi oleh unsur-unsur pertumbuhan-pertumbuhan jang telah/akan tengah terdjadi, unsur-unsur mana hanja berlaku sekedjap sadj4 sedang Dasar Negara akan
sampai kepada keturunan.
Saudara Ketua, sewadjarnjalah dalam menilai apa jang akan
didjadikan Dasar Negara ini, kalau lebih dahulu masing-masing melepaskan dirinja dari pendapat-pendapatnja jang lama sebentar. Lantas bersama-sama mentjari kebenaran, bermusjawarah dan mentjari
tanda-tanda bukti jang menudjukkan kebenaran itu. Bukanlah kita
mentjari kalah atau menang, te'tapi sama-sama mentjari mana jang
benar.
Hidup didunia hanja sekali, kalau sampai salah pegangan hidup
alangkah besarnja penjesalan dan alangkah tjelakanja nanti.
Saudara Ketua, Anggota-anggota Konstituante akan menetapkan
Dasar Negara dan masing-masing bertanggung-djawab kepada hati
sanubarinja jang pada pokoknja bersifat sutji, bertanggung-djawab
kepada putera dan puteri bangsa, bertanggung-djawab djuga kepada anak-anak jang masih dalam kandungan ibu atau dalam sulbi bapak dan seterusnja. Lebih-lebih tagi dihadapan Tuhan Penguasa Seru
Sekalian Ala,m.
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saudara Ketua, dalam rangkaian itulah saja ingin mengemukakan satu dari pendapat-pendapat jang telah afuemutakan dleh paPersiapan -Konstitusi kepada sittang pleno ini sebagai Dasar
$tia
jakni Islam.
Negara
kepribadian Indonesia sudah terang hendak beragama.
^.- .sifat
Sifat
kepribadian Indonesia dari dahulukala menolak idee susunan
yagjarakat jang tidak beragama. Kalau kini kita bertemu putera
Indonesia lle_nganut idee tidak ber,agama, adalah satu penjimfangan
dari pribadi Indonesia sendiri, terdoiong oleh:
1. Keinginan hendak mengadakan perubahan tjepat atas kehidupa! j.ttg morat-marit, ingin revolusioner, ingin - sama dengan
orang lain, ingin hendak djadi orang insaf dan -sadar. Kemudfan
bathinnja dibudjuknja dengan kata-kata: ,,Aku tetap mentaati agamaku".

2. Karena sangat bentji kepada sistim kapitalis, bordjuis, imperialis, gila kemervahan, tak punja rasa dan persaudaraah. Maka
untuk itu ia memilih,alat apa sadja jang dianggapnja kuat untuk
menentang sistim djahanam itu.
Bersamaan dengan bentjinja kepada sistim angkara murka itu,
ry.ng.angqnliq kepada agamapun mendjadi kurang karena pihak kapitalis_telah dapat mempe{rgaruhi kepala-kepala agama denfan membinasakan unsur-unsur asli dan progressif jang dinamis daii agama-

dan dengan _!g-ra{nnj I pihak _kapitalis menggunakan agami I ang
telah dirusak dan ditindasnja mendjadi alat mempertahankan diri-dan
untuk meneruskan angan-ang41ia- jang angkara murka. sememangljahn -banteng jang telah dikebiri tidek mempunjai sifat heroism-e
!a1 $k- dihara_pkan qkan-- dapat menjelamatkan lieturunannja lagi.
Tetapi djanganlah pqla disangka bahwa seluruh banteng aftan seperti banteng kebiri itu pula.
Ialah karena pembatjaan jang tidak dapat saringan dan
pengaruh dari {qria jang bergolak, atau alam pikiran spfinler new
geinport jang didjual murah dengan maksud diajuat mahal-mahal
kalau sudah laris lakunja menguasai pasar.
ag-ama-

3.

t;
,,Benihnja dirusak, tumnannja dibinasakan".
saudara Ketua,- tetapi diputar-balik bagaimana djuapun, narnun
t-ak dapat dimuggkiri lagi bahwa kepribadian Indon-esii iaiah ,,hdup beragaqa dan menghubungkan gema dan gerak hidupnja'dengan agama".
Maka didalam kita menentukan Dasar Negara kita ini sejogiadipegang- prinsip: ,,,Negara Indonesia menghantarkan- rak{rj3t$
jatdan penduduf"jl kepada kehidupan jang sutji, Seragama, aman,
rftakmur dan sedjahtera."
saudara Ketua, kalau sekarang dikemukakan ,,rslam" sebagai
pa5ar Negara adalah wadjar dan logis. Jang dimaksud ialah Islim
lal-am artinja. jgrg _murni, arti jang dipantlarkan oleh Kitab sutji
Tuhan melalui Rasul.
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orang tidak serajaknja rnerasa. tjemas seperti disambar
dan ,merasa kekurangan g"aram taiau"me;a;ft andjuran getedek
,,agar Negara berdasar fslam',.

Marilah kita setidiki apa jang disebut Isram itu menurut
arti
jang murni:
1- ,,rslam ialah susunan qTjr*kat jang.
sinar petundjuk dari wahju Tuhanr. M-asjalat<it lnengambil
jang"r"p.rii
icJ dina-i;iil. --makan masjarakat beragama
dan oinam"akai

.(.rr.;VJ,) '{ilri

2'

-/.

tJ, &

.

.agae

cr.*Jf .-rl

Menurut Kitab-sutji; setiap urSt pada
muranja sudah
datam tingkungannji r.oiing Nazir.

'('t, =)v)

ada

;it4.xit; it b,)5

Nazir ialah. ,,9r{ls jans diberi wahju- petundjuk
oleh Ailah unmemberikan. peri[gitail kepada
agar
djangan me-ir:r'r"iirt
langgar batas-batas kesirtlian,'Muhammad, fsa, Mus-a, Ibrahim.ialah Nazir
dan disetiap bang_
sa p3$a- mulanja tetih
Nazir.
Maka agam_a_ setiap"Oi'pu1"
bangsa disaat kemurniannja,

tuk

lilir,i.flill1

kemasui<an

diru_
riinsina;-*ird^rlu.ru*seberum
diputar-putar

3. Masjarakat

ja.ng
-berpokok d?ri petundjuk dan wah.ju Itahi
jang mura-mula- dinamakan,,Israir;;
i;dh;ffil;;'itranim

'alaihissalam.

'

'rs j:

t'.

I

.(= V4 .

/, I

,,Agama Bapamu Ibrahim drl_dialt4 jang menamakan
kamu
orang Muslimin dari dahulu dan dalam xitin (eur,an)
ini.,,
,,Hanja orang _jang memqgrb"g*, a;dju sendiri sadja jang
mau mendjauhkan diri
dari agaqa Ibrahirn i'brd;;il illrrf djadi
orang pilihan kami didunia, -sedang ai".rrirut
,iri.rr."giiorrgrn
ii
orang 3ang salih". Ketika Tuhannj,a"beikal"
]i.rr-r"rrdia_
pun mendjawab: ,,Aku Islam kepada fufrin siiru
""gf"u;,
sekalian
alam
(aku
patuh)." Dan diwasiatkannja .ag,iman;,
!t_" liriam; kepada anak_anak
nJ'a, kepada Ja'kub, katanji:
,,1,nak-inrH.u,-Ifiah
terah memilihkan
untukmu agama ini, dari itu 'i<alau r.r*u ltm
mati
djuga, pilihiah
mati dalam Islam,'. _ Surat Baqarah.
saudara Ketua, diwaktu Ibrahim telah mensutjikan
dirinja men_
tjari Tuhan dengan penjeridikan tenti"g
n"rr",
bintang,
-"
dan matahari, achirnja Aiapu^' tunAut Oan beit'atr,
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.(, rr<:

f Ut')

j;i v'rrjt al\j
,t(

,

.

,,Tidaklah Tuhan

t

j.

tt

'2

itu bersjarikat dan dengan pendirian ke-Tulku diberi p.rint"tt Gii.r.iri watrjul dan

h.anal.i3tg. begitu

aku ini ialah orang jang mula-mila Islam',.
wasiat . rbrahim
pengaSdgg ,aqidah
rnensilhkan Tuhan,
,itupetundjuk
sifat kepatuhan kepada
ruiian 'dan- ictrl"r-*linja konsekwen tak mendua hati.
saudara Ketqa, dj.el_asla_h sudah_bahwa agania-agama jang berp9k9k-keq4a walig itarri itu paoa trfu.r.rir:i adalirr satu iircrrn;a
ialah: T?.uht-4, tund,k k9n3_d1
kefada
p"t*dj;t iuhair,
menuruti adjaran Rasul, Nabi,tulran,_paluh
atau Nazir.
4,
Allah
hanja
satu
dalam bangsa apapun ia berada,
_Agama
- dalam
dan
bahas.a
pembawa
wa[juN:i ilu";rrnpaikan.
--apapuh si
Perhatikanlah lagi firman
Tuhan:

Y;,::I'J ;J{;V;y ,:r;C+r,t'{
V
V;";S:1, f;:\'i kj -*;; frj,;r\$,
' (=

rt = <21;)'7

t+.

Auah mensi.ari'atkan -Nuh,
$ep-1dgmu agama jang telah pernah diwasiatkan seperti_ itu kepada
d-a1-{juga t"t-ar,, kami' watrl,rt"n
-seperti

.
itu
Jrepada _9ngl_qu (M_uhammad) dan'tetah tiafri *"iiutf,rn
$epa_da Ibrahim, Musa dan Isa. Hendaklah kamu tegakkari agama

itu dan djanganlah kamu berpetjah-belah djuga.
5. Pokok utama dari agama itu ialah dua:

1). Pikir.an i?ng tegas jakni ke,,Esaan Tuhan, tidak dipersjarikatkan de-nga.n apa djuapun, Tuhan jang mendjadi pot"ot
dalam .segalanja.
Dia jang mendj_adi_kan dari tidak ada kepada ada. Dia jang
mengatur gerak dan perkembangan dan jang memberf
kodrat.- Jang lain daripada."Nja Eanjalah maEtrtut< jang
diberi kuasa otonomi dan terbatas.
2). Hati ialg tunduk kepada Tuhan jakni Is1am dan ichlas.
Islam
-dengan -a_rti menuruti petuirdjuknja dalam iegala
pekerdjaan,
dengan arli patuh tak, ragu dan -tak
-ichlas
mendua hati.
saudara Ketua, sjari'at._Muhqmmadpun berpokok kepada unsurqnsur- pory-k_ilqg saja sebutkan diatas. Ka{ena islam itu'leiasal da.
ri wahju Ilahi_.jang -disamir_aikan kepada bermatjam-mallrrn-n""gru
untuk me_ndja{i sumbe_r pedoman, hukum pergaul"an, *it'" iuoarr telang struktur, hukum dengan berkat rrikm-at I-lahi jins *.riputi dan
berkat ilmunja jang maha luas, berbeda-beda menuiut lekuafan otak,
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perasaan dan hati umat jang menerimanja,, sesuai d-en-gan ruang jang
ditempati rnereka, sedang unsur pokok tidak berubah.
Maka Muhammad sebagai Rasul jang penghabisan menjerukan
kepada seluruh manusia, untuk kebahagiaan alam seluruhnja:

JrUlqqtJj\ \44\fr g1;
c;"'i;'Ut +U')t;,_tla,
'!Zzt2o//.t

J;;ti;a ;,;J;)A;b

O L."!t
7

.(.t.r--E ;.r)

L ,,Katakanlah,

ini iman deqgan All?h _9"t l.t*i

pertjajai
Ismail,
Is(Ilahi)
Ilrahim,
Wahju jang telah diturunkan
_kepada
hak, Ja'kun, Asbath (anak tjutju J1'!u!) dan _kami perliaja
kepada apa jang telah diwahjukan (Ilahi-) Fppt9l Musa,-Isa, jang
tefih diberikan djuga seperti kepada Nabinabi jang datangnja
dari Tuhan. Tidaktah tcami perbeda-bedakan seorang djuga dari
mereka, kami mengaku patuh kepadanja (Muslim). (Surat Al
Baqarah aiat 227).

.

J

kami

; L);'rJ';ir',+|-1J

t'*';'

.(, t*n = 6j4, )

'tlil'

".':*

II. Tjarilah tjorak kehidupan iang datang dari Allah. Tj_orak hidup jang datang dari Allah itulah jang terbaik sendiri. Kami ke'
padairja-mengabdikan diri. (Surat Al Baqarah_ajat _227).
Sjari'at Muhammad ialah merupakan adjakan kepada pengikut'
p6ngikut agama wahju, untuk menetapi unsur pokok dengan
sadar.

,,#t1 &';\Xr;"#J,,$A

34iSrul,'l;
+;:buvits;Lu $5;wy "q\,y'Wl
'(=. t, rJ'-f d,l O;# gL,ii#,, ;;i'WdF.irJ'
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,,Katakanlah hai Muhammad! Marilah hai ahli kitab, kita samasarna kembali kepada kalimat jang sama antara kita; Bahwa hanja
Allah jang kita sembah, bahwa kita tidak memperserikatkan Tuhan
itu dengan apa djua, bahwa kita tidak hendak menguasai satu sama
lain, hanja Allah jang berkuasa."
Kalau kamu tak mau menerima (adjakan itu), hendaklah kamu
mendjadi saksi ,,Bahwa kami Muslim (mematuhi hidajat Tuhan)."
Saudara Ketua, dimana+nana kita mendengar bersimpang-siur
pendapat tentang agama, ada jang berpendapat agama t4th urusan
pribadi, dalam urusan masjarakat agama tak boleh dibawa-bawa.
Ada jang berkata saja orang beragama, tapi aku tak suka a_gama didjadikan dasar, ada jang berpendapat kalau agama dibawa-bawa kepada urusan negara, maka itu akan menimbulkan bahaja, ada ian_g
berpendapat Qur'an itu tak mamp'u didjadikan pimpinan negara, ada
jang berpendapat pribadi-pribadi beragama sedang negaranja sendiri
tidalt.
Hal-hal jang aneh itu terdjadi bukanlah terdjadi bggitu sadja.
Dia terdjadi dari tjaranja mereka mempeladjari agama, dari sumber
mana dia meminum air agama itu dan djuga dari serieus atau tidak
sereiusnja dia mempeladjari agama itu, ada pula iang terdjadi tertutupnja hati, telinga dan matanja dari nur_ petundjuk +qhi atau
dari-sematjam penjakit jang lebih berbahaja lagi dari penjakit dogmatis jakni penJakit ,,djahil murakkab". Pengertiannja- tentang persoalan-sedikil sekali, tetapi ia merasa tahu semua. Maka dari argumen jang tak lengkap dan penuh kekurangan dan kesalahan, dia
membuaf analisa dengan djiwa iang sempit, lantas dari segala kekurangan itu ia rnembuat konklusi.
SuOatr terang konklusi iang dibuatnja tidak tepat dan membaha'
jakan. Tapi anehnja ia menjiarkan konklusi.-iang_ salarh itu sehingba ia djadi orang s-esat pada dirinja, menjesatkan kepada_ orang lain.
Umpamanja, tentang pengertian apa jang dinamakan agama.
Kaum terpeladjar kita tian;at iang mentjari definisinll dari kitab
bahasa asing dari Barat. Orang seperti itu sudah terang akan memandang agamfitu hanja ilmu kesutjian dan kebathinan, tak mengandung
urusan masjarakat. Sebab buku-buku itu memberi deflnisi agama
argumen jang tak lengkaP.
dengan
-Dalam
Encyclopedie LA Grande des Sceintes article Religion
jang masjhur itu tentang agama itu diterangkannja:
Definisi jang paling tepat tentang agama adalah jang dikemukakan oleh Coblet d'Aviella jang berbunji: ,,Agama itu ialah satu djatan jang dipergunakan oleh manusia untuk mdnghUbungk_an dirinja
dengan kekuatan gaib jang luhur. Selandjutnja Encyclopedie itu menerangkan bahwa James Dermester memberi definisi agama dengan:
,,Agama itu mengandung pengetahuan dan segala pengaruh jang
tak sesuai dengan pengetahuan (diluar akal)."
Saudara Ketua, kalau begitu pandangan jang dipakai tentang
agama, lantas diberi uraian jang berbelit-belit tampaknja sebagai
realitet, tetapi sebenarnja djauh dari kebenaran; sudah terang dengan mudah orang memandang Islam itu dengan pandangan kabur,
dan bersifat sesat pada dirinja, menjesatkan kepada orang lain.
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49"*a Islam i3ng dibawa eur'an tidaklah sedangkal pendapatpendapat tersebut. Ia -bukan hanja
-.ng"tui rruuunga;--*riori, a.ngan kuasa gaib jang maha luhui, tetapi"ia
djuga mengatur
an manusia dengan manusia. Dan segilanja "itir didasirkanhubungkepaoa
pengetahuan dan akal pikiran.
Adjaran Qur'an dalam garis pokoknja mengandung dua tudjuan:

'r!jij,)iY; .',{Fi; r!,tfJ r S'r;;i', -l
Lt;1 31 :5J) .f
,i'o'; >Uu
"*\-!j,i

b#cr1

1).

Merubah setjara tindak
segara kebiasa_
_tjepat (revolusioner)'a.rEr"
an-kebiasaa-n jang

berlaku
tak sesuai
,irr.
2). Memp_erbaiki masjarakat -l""skeseluruhannja, ii", t.ntrog
-tj?Iq
'Seidah ataupun tentang.kehidupan
dan susunan masjarakat.
Berdasar kepada
garis
pokok
tersebut,
maka our * -..kedu-a
musatkan adjarannja kepada:-

'*j.
l t

":

vsJ

1)'
ro /

-,

"x.\fr( :T
<.:t5IJl
)

, t

/ 2/

i>t{Yr
/

)

t s )r"

6. r or;)l

-L

1.

menanamkan dan menempatkan ,aqidah
kewadjiban-kewadjiban,ubudijah
?.
3. norma-norma achlak
4. Tugas-tugas dalam masjarakat serta hukum dan tjabang-tjabangnja.
5.9*p_"! itu berpusat dan didjiwai oleh iman.
Maka Islam dengan arti jang sebenarnja menurut eur,an iaiah:
,,organisasi r?li-alaFat janglengkap jrhg dibawa oieh Rasul se-

bagai
wahju dari Ilahi bertirdjuan memimpii fitrah djiwa-rrti *u"
nr.rsia dan mengerakkan tenaga-tenaga rochini jang aaa pioi fitrah
ttu, menubuhkan 'aqidah jung padat, achlak jrng u1ama, itam pikiran jang bermutu tinggi dan-uiaha-usaha pembingunan':ing berguna.

:Djuga, ia mengatur kehidupan perseorangan, kehidupan rumah
tangga, , kehidupan bangsa-bangia, tugas negaia dan hubirngrn b.rsarna diantara bangsa".
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.Saudara Ketua'.

1.

|i,.

, ,;

:. i,

'..,

,

Karena qgnildjau bahwa pribadi trndonesia beragama dan
ditaruhnja Islam djadi Dasar Negara tidaklah seorang djulpun :i"g

'-,1 '
dirugikan
2. Karena Qurtan memandaRg': bangsa-bangsa telah didatangi

Nazir atau Nabi dan,Rasul jang dapat watr5u dlri Tuhan, maka fidak satu- agama jar,rg dirugikarq seiab, agalnia ,Muhammid datang
meneruskan pengadjaran-pengadjaran jang: murni dari agarna-agama
jang berlalu itu.
3. Karena Qur'an memandang Musa, Isa, Ibrahim dan jang lainIain seba-ggipenljiptq lslaq dan rnen_g_anggry tt-drk sah iman ier.'orrng
kalau tidak mejakini Isa, Ibratrim, Musa ifrr dan kitab-kitab jang di"bawanja, maka teranglah Islam tidak merugikan kaum Krist6n, "bia,
y!t\ iang mengatakan pemis_ahan Geredja-dari Negara, niarprin pi-hak Pn-g mengatakan tidak ada_ pelpisahdn Geredja-dan masjirakit.
Kelemahan Pantja, Sila terletaF pada:
1. lepresentatifnja jang_ membuat keputusan piagam Djakarta.
!?p" jqg mengangkat Badan Persiapan 'iiu? Bukankah
Djepang?

Kemudian diubah oleh panitia, siapa jang mengangkat panitia.
Bolehkah itu dianggap perdjandjian Nasioiral:seluruJrn;it trotetrt<atr
qgnQp{ laqg meminta perubahannja sekarang dianggip 'melanggar
{jry0iii.'Bukankah, karena mera$a ktrang lepresJitautnla rilta
didjandjikan: ,,sekarang berdjuang dahutu, am6it sementaia dulu,
nanti disempurnakan dalam Badan' permusjawatatan ?,,
2. Pada ,,bebas b_eragamal' Islam mengehendaki pemeliharaan
agama, agar _ada_keteguhan djiwa. sedang bebas beragama
itu membukakan beban avontuiier bathin. Avonturier pi[iran
tak berbahaja tetapi avonturier bathin akan membingungkan.
Bcbas ber,agama itu memungkinkan seofang be,rnima- soeEryno-.djqd_i Presiden, tetapi 6 bulan ia Kristin, 6 bulan lagi
Jahudi, 6 bulan 'lagi Budha, G bulan 1agi menjutjikan sap-i,masing-masing menurut perkembangan ruang dari.waktu.
3. Kelemahgn jang lebih besar lagi ialah tak maunja menerima
Islam sebagai dasar. Padahal dengan menerima- Islam sebaai dasar
,sila akan mendapat:

,

il"a:i?i,tl'ft:

ili:*x"nj"

2. djiwa Wahju
3. djiwa Risalah.

:

Kalau Islam sudah diterima sebagai asar, berbahagialah pan-

4.
5.

' 6.

tja

Sila.

Djuga kelemahan.pada ,,tak adanja garis-garis tepat',, sehingga ia tidak berarti karet dapat ditarik-tarik dan djuga tak p[nja pokok djiwa jang terang.
Pun djuga dasar Islam itu tidak merugikan Pantja Silaisten
jr_ng dikatakan oleh saudara Arnold Mononutu malam tadi,
jakni Pantje sila religeus, atau pantja sila jang interpendent
kepada ke-Tuhanan.
Karena adjaran Qu1'an itu revolusioner menghadapi kebiasaan'hidup jang tak masuk akal dan membeli keiempatan
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7.

'

mengadakan susunan baru, maka golongan Sosial-Ekonomipun tidak dirugikan. Dasar Islam itu tidak merugikan idee
Pantja Sila, karena Islam hanja memberi tjorak jang tepat
kepada sila-sila itu.
Karena Islam itu mendasarkan rnusjawarah mendjadi pokok,
kesulitan-kesulitan tentang hal kedudukan kita masing-masing, hak kedudukan golongan-golongan pelaksanaan hukum
masing-masing agama dapatlah diatur dengan sadar, pasal

demi pasal.
Kemudian saja tekankan, dasar Islam arlalah menjempurnakan
dan memegang prinsip Ke-Tuhanan, Wahju, Risalah dan kepatuhan
kepada ketiga soal-soal itu. Prinsip jang tak dapat dipisah, disemirsemir, dibidjaksana-bidjaksanakan. Dalam rangka itu, dengan didjadikan Islam sebagai Dasar Negara, akan berubahlah umat Islam di Indonesia ini, jakni hidup beragama menurut Al Qur'an dan Rasul,
beraqidah teguh dan revolusioner terlepas dari dongeng, kebekuan,
naik kepada tingkatan rationil, berperasaan dan kons,ekwen serta
berdisiplin.
Demi untuk tertjiptanja kehidupan Indonesia jang taat kepada
wahju Ilahi jaqg dibawa Rasul, berpikiran tadja:n,_adab da! sopan,
progressief, teratur, aman dan damai,'bersaudara, bela-membela sebagai,bangsa jang berdaulat, selalu bermusjawarah, hormat menghormati, sedjahtera dan makmur lahir dan bathin, saja berseru:

'rjK
,,Gl

#'4\;:;;

Marilah kita bersama menerima Islam sebagai Dasar Negara.

Ketua: Saudara-saudara jang terhormat, selesailah sudah pemdidalam babak sekarang ini.
bitjaraan
- Adapun
untuk nanti, malam tadi sudah saja batjakan nama-ilama daripada pemhitjara, ,jaitu:
L. Saudara Soetisna Sendjaja.
2. Saudara H. Mansur Dt. Nagari Basa
3. Saudara W.A. Rachman.
Ketiga pembitjara itu membutuhkan waktu tiga setengah djam
lebih sedikit.
Selandjutnja Saudara-saudara, untuk besok pagi dan-beso! malam
sudah puta-disusun suatu daftar oleh Sekertariat dan oleh_ pimptnan
Konstituante, jaitu untuk besok pagi hari Kamis tanggal 28 Nopember.
1957, sebagai berikut:
t. Saudara K. Hadji M. Thaha.
2. Saudara Prof. Abdul Kahar Muzakkir.
3. Saudara Asmara Hadi.
4. Saudara K.H. Masjkur.
5. Saudara Basoeki Resobowo.
Adapun waktu jang dibutuhkan, ialah tigaratus menit, atau lima
djam. Djadi dengan demikian kalau Saudara-saudara tepat memenuhi

l

t

waktu jang Saudara-saudara minta besok siang, rapat akan kita
sudahi djam 14.00.
Hari Kamis malam, jang akan berbitjara Saudara-saudara jang
terhormat:
1. Saudara Hamka.
2. Saudara Njoto.
3. Saudara Baheramsah Sutan Indra.
Waktu jang dibutuhkan ialah 270 menit atau 4Vz djam dan rapat
akan ditutup besok malam djam 24.30. Tetapi disamping itu masih
ada 9 pembitjara jang seharusnja mendapat giliran besok pagr, tetapi
tidak mungkin lagi. Ditambah lagi 15 Saudara-saudara jang terhormat
jang minta sebagai pernbitjara terachir atau pembitjara pertama pada
hari terachir itu.
Djadi Saudara-saudara, sesudahnja rapat besok malam, kita masih harus memberikan giliran kepada g plus t-5 sama dengan 24
pembtjara. Ini adalah akibat daripada sistim demokratis jang kita tempuh jaitu memberikan hak sepenuhnja dan kebebasan sepenuhnja
pada Saudara-saudara sekalian.
Tetapi disamping hak-hak jang'kita berikan itu sebetulnja kita
perlu djuga memikirkan kewadjiban-kewadjiban kita. Jaitu, apakah
mungkin hari Djumat malam dan Sabtu pagi itu kita berapat sehingga ada kemungkinan Senin malam kita akan dapat menjudahi pembitjaraan Pemandangan Umum Babak ke-II ini.
Demikianlah jang mendjadi tugas Saudara-saudara para Anggota
Panitia Musjawarat Konstituante untuk dipetjahkan dan terus diperdjuangkan dalam rapat Panitia Musjawarat Konstituante sore nanti

djam

17.00.

Dengan

ini rapat saja schors. Malam nanti djam 20.00

lag dan Saudara-saudara

dimulai
Anggota Panitia Musjawart Konstituante

djam 17.00 sore nanti berkumpul.

(Rapat dischors djam 12.43).
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Sidang ke-III (Tahun 198?) Rapat ke-6d.
Hari Kamis, 14 Nopember 1957.
(Djam panggilan: 20.00).

35
51017405260

5 Atjara an daftar Anggota
10
17
40
52
60

-iang hadir
Pembukaan rapat oleh Ketua
Pidato Ruspandji Atmowirogo.
,, Prof. Mr R. A. Soehardi.
,, Zainal Abidin Ahmad.
,, Soedijono Djojoprajitno.
Lampiran pidato Soedijono Djojoprajitno.
Penutupan Rapat oleh Ketua.

Sidang ke-III (Tahun 19b?) Rapat ke.66;
Hari Djum'at, lb Nopember lgb?.
(Djam panggilan:. 20.00).

61- 63 Atjara dan daftar Anggota -iang hadir.
63
Pernbukaan rapat olefu ketua.
63- 73 Pidato H. Saifuddin Zuhri.
73- 80
, R. I{amara Effendy.
80- 96
,, M. Rusjad Nurdrin.
96-115
,, Achmad Erastari 'tiin Achriiaa odoJa
115
Penutupan rapat oleh Ketua.

Natadiredja.

Sidang ke-III (Tahun 195?) Rapat ke-66 (Iandjutan).
Hari Sabtu, 16 Nopember lgb?.
(Djam panggilan: 09.00).

L17-Ll9 Atjara dan daftar Anggota .-igng. h3{ir.
119
Pembukaan rapat oleh Ketua.
LL9-L29 Pidato Rustama lkrat.
129-133 ,, D. J. B. Kawer.
133
iPenutupan rapat oleh Ketua.
Sidang ke-III flahun 198?) Sapat ke-6?
Hari ,Senin, 18 Nop,ember lgbz
(Djam panggilan 20.00)

135:137 Atjara dan daftar Anggota jang hadir.
137
1. Wakil Pemerintah jang hadir.
2. Pembukaan rapat oleh Ketua.
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137-L43 Pidato Sunarjo Umarsidik.

143-151 ,, H. Adnan Lubis.
151-164 ,, Suian Takdir Alisjahbana.
164_175 ,, K. H. Asnawi Hadisiswojo.
175-182 ,, Hadji Mohamad Thaha.
183-187 ,, I{endrobudi.
Penutupan rapat oleh Ketua.
L87

ke-I[

(Tahun 1957) Rapat ke-68.
Hari Selasa, 19 Nopember 1957
(Djam panggilan: 09.00)

Sidang

189-191 Atjara den daftar Anggota -iang hadir.

191

1. Wakil Pemerintah jang hadir.
2. Pernbukaan rapat oleh Ketua.
191-211 Pidato M. Tahir Abubakar.
2Lt-2L4 ,, V. B. da Costa.
214--232 ,, Anwar Sutan Amiruddin.

233-234

234

234-235

Pendjelasan oleh Ketua.
Pidato AIi Manshur.
lPenrdjelasan dan grenundaan rapat oleh Ketua.

Sidang

ke,III (Tahun

195?) Rapat

ke68 flandjutan 1)

Hari Selasa, 19 Nopember 1957
(Djam panggilan: 20.00)
237-239 Atjara dan dafter Anggota jang hadir.
239-242 Pendjelasan tentang rapat 'berikutnja dan penutupan rapat oleh Ketua.

ke"III (Tahun 195?) Bapat ke-69
Hari Kamis, 21 Nopember 1957

Sidang

(Djam panggilan: 20.00).
243-245 Atjara dan daftar Anggota -iang hadir.

245

Pembukaan rapat oleh Ketua.
245-246 Fernbatjaan surat jang masuk oleh Sekertaris.
246-247 Pendjelasan dan daftar Anggota jang akan berbitjara.
247-255 Pidato R. M. Ali Manshur.
255-26L ,, Prof. S. M. Abidin.
262-278 ,, Binanga Siregar.
27ti"-2g} ,, I)1 Parijono Surjodipuro
290*29L Pendjelasan dan penundaan rapat oleh Ketua
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Sidang ke,III (X,a,hun lg5?) Rapat ke-69 0andgrtan).
Hari Kamis, 2tr Nopember lgb?
(Djam panggilan: 20.00)
293--295 Atjara dan daftar Anggota

-iang .hadir.
Pernbukaan rapat oleh Ketua.
295-300 Pidato Suwirjo.
300-305 ,, Jean Torey.
305-314 ,, H. Zainul Arifin.
312+-386 ,, K. H. Isa Anshary.
38H34 La,,mpiran-Ia,rnpiran pidato Isa Anshary
434-345 Penrdjelasan dan penutupan rapat,oleh Ketua

295

Sitlang

ke,III

Hari

(Ta,hun lgb?) Rapat ke-?O
Selasa, 26 Nopember lgb7

(Dj,am panggilan: 09.00)

437439 Atjara dan daftar Anggota jang hadir.
439
Pernbukaan rapat oleh Ketua.
439-440 Pembatjaan surat2 jang masuk oleh Sekertaris.
440-441 Daftar nama Anggota jang akan berpidato.
441-442 Pidato Mr Wongsonegoro.
442-451 !,, Nj. Tresna Sungkawati Garnida.
45L-463 ,, Ifa'm,ara Efferdy.
463469
'r, Atmodor,minto.
469-480
, K.I{. Dasuki Siradj.
480-484
,, Prof. goehardi.
484
Pendjelasan dan penuturpan ragat oleh Ketua.
sidang

ke'I[

(Tarrun 19b?) napat ke-?O (Iandjutan].
Hari Se1asa, 26 Nopenr,ber lgb?
(Djam panggilan: 20.00)

48987

Atjara dan daftar Anggota jane hadil.
487-488 Fem;bukaan dan pendjelasan oleh Ketua.
488-499 Pidato Arnold Mononutu.
499-504 , M. Ng. Moh. I{a-'ah.

504-508 ,, Dr Rustamadji
508-520 ,, Zainoel tAbidin
520-525 ,. W. A. Lo,kollo.
525-526

Sjoe'aib.

Pendjelasan, daftar anggota jang akan berbitjara dalanr rapat jang akan
datang dan penutupan rapat oleh Ketua.
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.Sidang ke'III (Tahun 1957) Rapat ke-?1
Hari Rabu, 27 NoPember L957
(Djam Panggilan: 09.00)

:

jang hadir'
527-529 Atjara dsn d'aftaf, Anggota
Wakil Pemerintah jang hadir'
52g
529-530 Pernbukaan ralnt oleh Ketua'
,, Karkono Partokusurrro alias Kamad'ia'ia
530-555
,, Anwar Nasution'
555-571
,, Wikana'
571-581
Mangkusasmito kepada Ir'
,, Penjerahan keanbali Ketua(Prawoto
5S1

Sa-

I kirrnan)'

SS1_590 ,, Abdul Malik Ahmad.
jang akan berbitiara,
S90-5g1 pendjelasan, daftar anggota

penundaan

ra1pat

Ketua'

\
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