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Pemandangan Umum tentang Keuegarvaian dan Keuangan.

:
Sekerteris :
:

Prawoto Mangkusasmito, Wakil Ketua I

:

Mr Dudy

Singadilaga.

Jlrygota iang hadir: 339 orang.
R P. Soewarno Warnodiprodjo, Soemartc, A. Sjafiuddin, Anlar
Su:an Amiruddin, Kijai Hadji Sapari, Tony Wen, Ir Soeroto Mangoens:e:larto, Soewarti Bintang Soeradi, Hutomo, Mr J.C.T. Simorangkir,
5;aii Sosrohardjono, Mr Renda Saroengallo, K.H. Moehamrnad
H,iiji'oen, Kijai Hadji Noer 'Alie, Nj. Dalam Iboe Sjarnsoeddin, I
F::ra Kamayana, A. Jasin, H. Mohamrnad Sjukri Ghozali Al Rusjdan,
A Anrvar Sanusi, Sitti Djamrud Daeng Tjaja, Djarnhari, Abadi, Bamerarnsjah Sutan Indra, Slamet Jv., Frawoto i\fangkusasmito, R.
Herlrobudi, K.H. Ahmad Azhary, Ir Sakirman, Nj. Hadji Ibrahirn
5i: Ebong, Nj. Siti Salmi Sismono,, Subandi Martosudirdjo, As'ad
:r: ]loehammad Alkalali, Ke,tut Subrata, Soesilo,Prawiro,atrnodjo,
3: R. Soedibio Widjojokoesoemo, M. Sumbarhadi, Achmad A-rief,
-n, I{. Taufiqurrahman, Maroeto Nitimihardjo, Hadji Aboebakar, l\j.
Kamsinah Wirjowratmoko, Tan Ling Djie, Nj. Wachidah Prarnana,
-{snawi Said, Raden Hadji Achmad Hasboellah, Muhainmad Sjafii
\\-irakusumah, Mohammad Pattisahusiwa, Drs A. Raya Rangga An,delo. Hadisoejono, Abdul Radjab Daeng Massikki, Hadji .dbdullah
-{ddary bin H. Mansjur, K.H. Muhammad Isa Anshary, Kijai Hadji
-\bubakar Bastari, Iskandar Wahono, R. Emor Djajadinata, Nj. Sulasni Mudjiati Sudarman, Hadji Zaina'L,, Mr R. Pratikto Sastro Hadiiicesoemo, Mr Wilopo, R.H. Hadjid, Nj. Nariim,ah Tandjung, Nengah
lrlalaya, Hadji Muhammad Zainuddin, Zunoel 'Abidin Sjoe'aib, R.
Fernandus Basoeki Poerwosapoetro, K.H. M. B'isri Sjamsuri, H.i!I.
Salim Fachry, K.H. Masjkur, Nirahuwa lVlelkiar:us, R.M. AIi Manshur,
Nj. Suwardiningsih, Mochamad Tam. Achmad Zakaria, Hadji Ridlwan
Abdullah, Maschoen Hadji Achm.ad Fauzy, Nj. Adiani Kertodiredjo,
saleh Umar Bajasut, Moenawar Djaeiani, Hermanu Adi Kertodiharciio, K.H. ljauti Ma'sum Kholil, Raden Hadji Aliurida, Kijai Hadji
lluharnmad Thoha, Kijai Hadji Abdulmanab Murtadlo, R. Mochtar
Praboe Mangkoenegara, Kasijati, Hadji Abdoel chanan, Datoe poetrarvati, Hadji Nachrowi Thohir, H. Soekron, Kijai Hadji Harun,
]1i0ii Achmad Sahal Mansjur, Kijai Hadji Achmad Bakri Sidctiq, Ni.
Nihajah Ma'sum, Ali Masjhar, Hadji Abusudja, Alwi Murtadto, nO.
Dadang soeparta Partawidjaja, Kijai Hadji Anas Machfudz, sastrorlikoro widija, Kijai zahid, H. Moh" Thohir Bakri, Achmad Anwar,
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}[untal,ra. Sarikoen Adisoepadmo. Rachmat Susanto rS. Rachmat). Ali
}{arLiaban Harsono. Arnir, tr{ohammad Hasby' Ash Shiddieql'. R.S.
Hadhoemarto. Rd. lloharnad Sjafei Prawirosoebroto. Tedjo. Dr Sahir
Sitihardjo. Sarino Mangunpranoto, Suputro Brotodihardjo. K.H.
Ifi.rchjiddin Al Churaifisj, Abdul Djamil Misbach, R. Darmono Dananhuri. Achmad Mudatsir, K.H.R. Abdullah Arvandi' Afandi. Kijai
i{adji -\li llaksoem, R. Sardjono, Nj. S.D. Soesanto fsri Soetinah
Darma Soesanto), R. Poedjadi Sastroamidjojo, R.Ng. Sumodarmodjo
al Sujamto, Muhamad Samsir, Saleh Abdullah, Kijai Hadji ]Iochamad Cholil, Toeraichan Adjhoeri, Roespandji Atmowirogo. Sadji
Sastrosasmito, Mr K.R.T.S. (Soedarisman) Poerwokoesoemo, Drs B.
llang Reng Say, V.B. da Costa, Abdulrahman Baswedan, K.H. Maksum,
R. Ido Garnida, M.S. Kamawidjaja, Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja, Soeratno, R. Sugana Ganakusumah, Mas Muhammad B,achar,
S'Iuhammad Sjadeli Hassan, Oesmadi, Asmara Hadi, Hadji Mas Muhamad Aof, Budiman Triasrnarabudi, Radja Kaprabonan, Enin Sastraprawira, Raden Basara Adiwinata, Hadji Abubakar .Iusuf, Hadji
Husein, R. Abdurochman Wangsadikarta, Hadji Muhamad Dachlan.
Muhammad Rusjad Nurdin, Kijai Hadji Saleh Solahuddin. Rd. Soeparno, R. Muhammad Sjafe'i, Abu Bakar, Raden Sutaiaksana. K.H.]I.
Dimjati, Hadji Asjmarvi, Kiagus Hadji lloehamad Sjadjari. H. Ismail
Dahlan Djuru Alam, H. Moh. Thaha bin lloh \ur. Hadji L mar Bakn-.
Kuasini Sabil. Hadji llansur Dt. \agari Ba-sa. Roeslan )Ioeljohardjo.
h{ochtar Husin. Dr -{Mul }Ianap. Birianga Siregar Gelar Sutan Mangaradja. Hadji 'Abdurrahim Abiiirilah. Eriitard Doran Damanik, Muhammad Ali Hanafiah Lubls }IAHALS,. Anwar \asution, M. Arsjad
Th. Lubis. Hadji ]foeda Siregar Gelar Sutan Dali, H. 'Adnan Lubis.
llr Suhunan Hanuah. ltohd Sabri }[unier. Agustinus Djaelani, Ibrahim Usman. Hadji -{li L srnan. Dar'iel. H. Mhd Basioeni bin H. Imran.
Abdullah Jazidi. Hadji AMurachman bin Ismail, Darmawi Munawir.
H.]I. Hanafi Gobit. H. Husain Qadry bin H. Ahmad Zaini, It{j. Hadji
Ruhajah Abdulhamid- Abd. Sani Karim, Mochsen bin R. Sokma Wira
Said, Saiid Abubakar bin Sajid Achmad Alayderus, Ds Wilhelm Johannis Rumambi. Jakin Intan Parmata, J.J. Detaq, H.S. Djamaluddin
Dg Paremma. Abdurrahman Sjihaab, Abdul Muin Daeng Myala, Dr
P. Siregar. Nj. Siti Ramlah Azies, Abdul Rahim Munier, Daeng Maradja Lamakarate. H. Siswasudarmo, Mohammad Arifin bin Abduirahrnan. I Gusti Ketut Ngurah, Andreas Johannes Toeile, Gulam.
P.S. da Cunha. Blasius Josef Manek, Soeratno, Alirnin, Nj. Setiati
Surasto, K.H. Akrom Chasany, Mr Ahmad Astrawinata, Kijai Hadji
llunief, K.H. Dachlan Abdoelqohhar, K.H. Muhammad Ghazali Asj'ar)'. U.J. Katidjo Wiropramudjo, Lalu Lukman, Mohamad Sanusi,
H. Mustadjab, Abdulmadjid Lalu Mandja, H. Hasan Krueng Kale,
Arnold il'Iononutu, R. Baroeno Djojohadikoesoemo, K. Moch. Machfoed Effendie, H. Bahrum Djamil, K.H. Asnawi Hadisisrvojo, W.A.
Rachman. U.P. Bombong, Sarwono Sastro Sutardjo. Basuki, Nj.
Tresna Sungkawati Garnida, Hoesain Poeang Limboro, Mardiono
Slamet. A. Bakar St. Lembang Atram, Pangkoe bin Oemar. P.M. Tangkilisan, Soedjono Tjiptoprawiro, Usman Hamid, S.UI. Tarigan, Djafri,
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)ij.

)Iaimunah, Muhammad Ali Daeng Sanrang, Muhammad Amin La
Eenke, M.A. Chanafiah. Jean Torey, Sunarjo Umarsidik, Djoko Oentoeng, Ahmad Boeshairi. Muhammad Djazulie Kartawinata, Utarjo,
Raden Umar Anggadiredja, Nur Sutan Iskandar, Sjamsulhadi Kastari,
R. Hadji Doeldjamil Adimihardja, Sutan Xluchammad Jusuf Samah
Gelar Sutan Maharadjolelo, R. Usman Ismail. Sapija Mathys, Hadi
Sosrodanukusumo, Usman Mufti Widjaja, Soepardi, Karsono Surnowarsito. Nj. Ratu Fatmah Chatib (Ratu lfat), Soeparno Notosuwirjo,
Izaak Rirvoe Lobo, Nj. R.A. Sri Kanah Koempoel, \V.A. Lokollo, R.
Soelamoelhadi, Muchamad Afandi, Dr T.A. Djalil T.M. Junus, Sri Soemantri }lartisoewignjo, Dr Hasnil Basri, Mamiq Diamita alias L. Abdullah. H. Husein Thaha, H. Andi Kasim, Mohamad Ahjar, Wikana,
Achmad Djoedjoe, Sahamad Sudjono, Soeiaeman Effendi, Ds Uktolseja. H. Abdulhafidz bin Hadji Sulaiman, Nj. Siti Fatimah Usulu. llr
R.H. Kasman Singodimedjo, Abdulwahab Turcham, Sajid Husin Abubakar, O.N. Pakaja, Rd. Sukan'dar, Gulmat Siregar, Rustama Ikrat,
lloh. Fatchan, Hadji Masjkoer, Achijad Chalimi, Mohd Ma'sum Jusuf,
Atang Moch. Muchtar bin Tohir, Bey Arif:in, Abdul Moe'in Utsrnan bin
Abdul Moe'in, Jahja Jacoeb, Ismail Nongko, Otong Hulaemi, Hadji
Moehammad Moechtar Moestofa, Muhamad Tahir Abubakar, Soetrrarna
Sastradiredja, H. Moh. Sadad Siswowidjojo, Aminuddin Muchlis,
Amir, Basuki Resobowo, Dr J.F. Mohede, R. Achmad Padmakoeso'ema, Mochammad Tauchid, Abdurachman Said, Hidajatdjadi, K. Nope,
R. Oemarsaid, R. Sadono Dibjowirojo, Mr Djaidin Purba, Mr Djamaluddin Glr. Dt. Singo Mangkuto, J. Karoeboen, H.L. Rumaseuw,
Adreas Wendiri, The Kim Goan, Dr Tan Wie Lie, Dr Tan Tjin Hong,
Tan Tjong Tjoe, Ko Kwat Oen, William Eddy Claasz, Nona Mr ,4.L.
Fransz, J. Th. Kouthoofd, Drs Bhr, Drs J.B. Av6, Martinus Jacob van
Yzendoorn, Njan Tjoen Ho (Tjinu), W.F.J.F. Gri.inewald, A.L. MaSani,
G. Baibaba.

Wakil pemerintah: Ir Pangeran Muchammad Noor, Menteri Pekerdjaan Umum & Tenaga.
Ketua: Saudara-saudara sekalian, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat saja buka. Djumlah Anggota jang telah
menanda-tangani daftar hadir ada 302 orang. Oleh karena itu, maka
rapat ini bisa herlangsung.
Karena tidak ada surat-surat jang perlu dibatjakan terlebih dahulu, maka kita bisa langsung mernasuki atjara jang mendjadi atjara
pagi ini, jaitu Pemandangan Umum tentang Kepegawaian dan Keuangan. Didalam pembagian waktu jang semula telah disetudjui oleh
sidang Pleno Konstituante, maka atjara ini sebetutnja sudah harus
mulai dibahas kemarin pagi. Karena atjara jang ketiga ternjata memerlukan waktu jang lebih banjak, maka atjara mengenai Kepegawaian dan Keuangan ini baru bisa dimulai hari ini.
Didalam pernbagaian waktu jang lama, untuk penjelesaian atjara
ini direntjanakan kalau perlu sampai rapat pada hari Djum'at malam
jang akan datang. sekarang kita sudah ketinggalan waktu menurut
rentjana jang lama, dua kali rapat.
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O-e: c;Ji:t ::.j :;ilffi f,rt_*. I1.HlnilU$rrpehpf:lillliuilr1l lumi.rll,l F,-,1:i: itU biSa
meni eies,;i i.:- p*a**:ii*er n3e m:emrur-,um mflUmm&,fiiudnu$ ut-iltrr,- *i-antjerkan
sen:Lul-a :::-;iu-:. -.€F,€T apa
$ng terilfiMnilirnm ,'niimitu,rrnnrm ijrq,;r" -ing sudah

dihagr'b;;;ir* i6;;aia saudara-sa,lra- ;*nrliiiurumr $rron'x,ril flr,.r.rr;i;:l rapatrapai p.Ia i:,a:: D;u:::at n:aian :.ar rriiair snffilmrL luiuer" .r:r ekan dateng O."a li;:ena itu h-mp:rgl -:_:-;i. :,;*tr.r:xuu[m iuw,sikL" Si:dara-saujaia F:.::F,ix.tn iratisi-fraksi :ek- :ir :-;.i.,,,,.i. jxfrffiH xLi,,J. n*:.-r'lesaikan
lentlana penbagian w'aktu l:: i€rr,::t- -t:g .r.r{,{lxrrr,1r tl*;lmLlm i_j,j::. kepada
Sauldara-saudara. Djika tici;"k ::i-!-: i-;:::,;*fulil"r rinjjrr r:1,,r-ir-::-. Sidang
ini perlu diperpar:Cjang s;:::::- :,:t* :":._Jr{g,Jl_
oleh karena itu riir.i ' .:a- -:-*. r *r,r r l--rLrllul;.r -:
=-:-::-la banluankepada Sa-;ca::-s:::::: ,_.t": t;.t_L La._ I *m.r:.::-.am d.an
hari.S.abtu. pagi ian; .k,:: l:.;J . lu.i"i. ji*,:;ngn&tffigtt-Eil. :a:,.3[ untuk

tuenjelo-saikan atja:i :.; i:'i:-: -i-- :i,rlrl:J.;.*rir redrillr,a,rn r,n:& ielnl,_ilaan
nringgu jang ai:ar .i=::- ;
; - :,iL,r i,ma m,cmmlas;iu n, r,;*;, j:nrana
akan diar:tCi. kr: -:*-..::-r:t '-:
*tuilit _,,4n ian ;uu:;a*u ?:::i:-:i::
-;*;;" iensan
bantuan F.r:=::l:;-1. :.1*. i;i::-ui.r -;t".e-iliet,
.;;iilg
=t
-i:: aean da:a.ug it.,-l
mengusai.r;r: _;;ii.-L t:;i:-i?;:;l&: ldu:qg*
bisi
:lent-.':'- ri*-r---- :*: ;r'::'*Ja ir* i*rgan ie=ikian bisi diambil
.-1r,"
* -*
-- -j.d,s- rir,:;::*t-*t
-ep-i*:;:--:,i:
i.:ei:Uan-hetentUan jang teftjantUnt
-liiaia;1, i-'l;i:{--,;:rip:; D*;ll Sementara 1g50.
_ n-,: ;=:-- :er.enu :s.haiu saja liemukakan langsung kepada Sau:ala-s:";:a:a se.r:ii:r- -{upaja dengan dernikian biSa ,diatur rwaktu
-ut; rr-i:;r:;-i:.-<i'ng tian dengan dernikian pula bisa dilaksanakan
rflar;:" :r{Alang 1ni.
-ie!6nfljrrtnja seperti jang_lelah mendjadi kebiasaan, sebelumnja
i;ita meruasuki atjaranja sendiri, terlebih dahulu diberikan kesempatan kepada Peiapor dari Panitia Persiapan Konstitusi untuk membatjakan.laporannja bertalian dengan atjara jang sedang kita bitiarakan sekarang.
Saja persilakan.
Gulam (Felapor): saudara Ketua, Assalamu'araikum warahmatuliahi wabarakatuh. Adapun laporan jang akan saja batjakan ini adalah
iaporan Pa_nitia Persiapan Ilonstitusi tentang Kepegawaian dan Keg_angal sadja, sesuai dengan_qlierl.-pan laporan panitia persiapan
Konstitusi ini, bernomor 4/PPK/'sd.IIl'bB, stensil nomor 76zivrRed./'58.

A.

Pembahasan Laporan Komisi Konstitusi
Keuangan dan Perekonomian.

IV tentang

Kepegawaian,

lalam rapatnja pada tanggal 3 Djuni 1g5B panitia persianan
Konstitusi p_engqdakan pembahasan mengenai Laporan romisi
Konstitusi IV dalam kesempatan mana ferbitjara B (delapan)
Anggota ja.ng pada umumnja menegaskan pendirian traksinja
masing-masing dan mengadjukan pertanjaan-pertanjaan.

1.
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Tentang Kepegawaian.
jang mengadjukan pendapat/pertanjaan:
401
1. Bahwa mengenai Kepegawaian akan oikemukakan pendapatpendapatnja dalam pleno jang sekarang ini.

,

J.

Agar dalam angka III huruf a ajat (1) ditambah dengan kata
,,ketjakapan,/keehlian" dan dengan demikian berbunji:,,Setiap warga-negara jang memenuhi sjarat ketjakapan/keahlian
dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri".
Supaja dalam angka III huruf b ditambah satu ajat: No. g
..Pegawai \egeri. ketjuali Polisi dan Militer diperbolehkan
memasuhi partar politik, akan tetapi tidak boleh melakukan
kegiatan politik didalam ia mengerdjakan tugasnja sebagai
Pegawai \egeri".

-{gar dalaru angka

sikian berbunji:

IV ditambah kata ,.usul" dan dengan

de-

..f sul rantjangan penggolongan materi mengenai Kepegau'aian jang akan dimasukkan dalam Undang-unda.ng Dasar".
.:i
Agar dalam angka IV huruf c, hanja mempunjai satu ajat
jang berbunji: ,,Sebelum memangku djabatan sebagai Pegarvai
\ege:i baik Militer, Polisi maupun Sipil harus mengritjapkan
s-r:npah''djandji menurut Agama/Kepertjajaannja masing::rasing. Isi dan tjara sumpah/djandji diatur dengan Undangurdang".
Dan ajat jang berbunji: ,,Semua pegawai jang mempunjai
sedudukan jang penting atau langsung ada hubungan dengan
ieuangan negara dan usaha-usaha kemakmuran rakjat, sebegglury memangku djabatannja ketjuali mengutjapkan sumpah/
djandji harus diperiksa lebih dahulu harta bendanja begitu
djuga setelah mereka metretakkan djabatannja", supaja ditjantumkan mendjadi ajat (1) huruf d (Harta milik pegawai).
Dengan demikian maka huruf d rnempunjai dua ajat.
6. Supaja angka IV huruf a sampai dengan huruf tr dihapuskan.
/. Agar dalam angka III huruf a No. 2. diberi pendjelasan bahwa
pengabdian kepada negara dan rakjat ini tidak terlalu memberi batas jang tegas antara Pegawai Negeri dan Buruh.
Buruhpun sudah selajaknja djuga harus mengabdikan diri
kepada rakjat dan negara demi kesedjahteraan negara dan
masjarakat, teristimewa buruh pada perusahaan vital dan
jang melingkungi hadjat hidup rakjat banjak.
o
o. Bahwa laporan ini perlu diperlengkapi dengan bahan-bahan
terutama jang mengenai pengertian Pegawai Negeri termasuk perbedaan antara Pegawai Negeri dan buruh.
9.
'Bahwa mengenai halaman 4, angka IV huruf h, tentang dasar
penghargaan tidaklah sama antara Pegawa Negeri dan pekerdja.
10. 4,ga. kata-kata ,,Pegawai Negeri" diganti dengan ,,pegawai
Negara" demikianpun kata-kata ,,Sipil, Militei dan pbnsi,'
di Indonesiakan (diserahkan kepada Panitia Istilah).
11. Supaja Pegawai Negeri selain bersumpah/ber,djandji menurut -Agama/Kepertjajaannja djuga bersumpah/berdjandji setia kepada Proklamasi 194b dan lJndang-undang Dasar. "
12. Supaja halaman 4 huruf e/tentang hak-hak pegawai Negeri
pad? achir, kalimat ke-2 ditambah dengan kata-kata ,,haiustunduk pada disiplin Polisi dan Militer',.
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ilfilit ruruqrom mrrxl hehnrusan P_egawai \egeri seireiiini
:]emangku
,,berdjandji. apaLh kehaniu*rn-.u*prto.
'dlip@frr
dNpmffiii dilErga dikmatan kepada pegawai \eger-i
ting-

M
m, ffiE

Jtilrng

trrtndah?

'*n'ori

fcrmgan.

Aila !a,ng mengadjukan pendapat/pertanjaan.
I" Agar dalam haraman 5 sebelum huruf- B_ ditjanturnlian pendjelasan bahwa dalam pembaharun rorr k.il;;
iio*iri lv

berpe{ggan pada undang-undang Dasar
pasal 110 sampai dengan pasal ifg. -- sementara 1950 crari
2. Bahwa 0.rlrry. kata ,,Bat-k; p"Ou halaman
b
bawah ajat (B) dirnaksudkan'djugu -nr"t-nuntbaris ke_18 dari
purtiturir.
3. Bahwa ,,Dewan perrvakiran" iiitit rn parlemen
dan senat
(halaman b, baris terbawah).
4. Bahwa pasal pada halaman B baris kg-B dari atas, ajat e),
tidak perlu dirumuskan sebagai
_.r.rilrngun pasar undang_
undang Dasar. karena Undanglyndang
Daiar ;r^"S br; nanti
tidak akan mengatur tagi U;O;nglu,iarng Darurat.
5. supaja pembahasan De*-an pengirias Keuangan Negara di_
masukkan daram Komisi jang ni"embahas soal Alat
Ferreng_
kapan Negara.
6. Meminta _perhatian tentang pentingnja fungsi dan kedudukan
Dewan }{oneter dan pertrf ^tiortnju'dipersoalkan
dalam IJn_
dang-undang

7.

B.

Dasar.

Ada jang bertanja apakah maksud dan tudjuan daripada pe_
merintah. mglnqgalg urusan umum Keuang-an (lihat ^t
rlr,rrrn
5, baris ke-15 dari bawah, ajat 1).

Kesimpulan.

setelah menden_g_ar pembitjara-pembitjara daram membahas Laporan Komisi IV, maka Panitid Persiipan Konstitusi beit<esimpulan bahwa panitia persiapan Konstitusi oengan p;;dri;;_pen_
dapat tersebut
{ilt_ry (seperti tertera dalam I, II;) dapat *6"u.i*.a
Laporan Komisi
IV tentang Kepegawaian ,iun"x*irng;" irntuk
disampaikan kepada sidang pleno" Konstituante jang
sekara'g
tnl.
sekian saudara Ketua dan raporan ini ditancra-tangani
oreh:

1. Madomiharna,
2. Rd. D. Soeparta partawidjaja,
3. H. Siswosoedarmo,
4. R.M. Ali Manshur,
5. Tan Ling Diie.
6. Asnan'i Said.
7. lft. J.C.T. Sirnorangkir..

B. Slamet Jr-..

I
2?32

-\bdulmadjicl Laju

lianjj;,

lim

Gulam.

I.1" N;. S.D. Soesanto dan
n2, Ds J.B. Kawet.
f.eftna: Rapat jang terhormat, demikianlah isi laporan dari

Pa-

Persiapan Konstitusi. Supaja pembitjaraan selandjutnja bisa
ffiilk&ti dengan saksama dan dirumuskan apa jang perlu nanti disafnikan kepada Sidang Pleno, maka terlebih dahulu perlu disusun
Pmitia Perumus. Dari fihak Pimpinan mengusulkan susunan Panitia
Feru.utus sebagai berikut; jaitu Saudara-saudara jang terhormat:
1- ]Iochamad Salim,
2" Ismail Nongko,
3, Mohamad Sabri Munier,
Tmtulrim

4. Hadji Husein

5" R. Soelamoelhadi,

6. Mohd. Ma'sum Jusuf,
7. Soeparna Sastradiredja,
8. U.P. Bo,mbong dan
9. Soeratno.
Dengan tjatatan, djika ada fraksi jang ingin mengganti nanta
;ang telah dikemukakan dalam susunan itu tadi, hal itu nanti bisa
Cibitjarakan dengan Sekertaris dan djika ada pula fraksi jang masih
rngrn menambahkan Anggota ini, kesempatan itu terbuka.
Apakah saran ini bisa diterima?
(Rapat: Diterima!).

kita mulai dengan pembahasan.
Djumlah Anggota jang ingin turut menjumbangkan pendapatnja

Sekarang

mengenai atjara ini ada 34 orang, dengan permintaan waktu berbitjara sedjumlah 1490 menit, lebih-kurang 25 djam. Djadi kali ini bisa
diselesaikan menurut rentjana.
Pemandangan Umum mengenai atjara ini, harus selesai paling
tjepat Kamis siang. Hal ini harap mendjadi perhatian daripada Saudara-saudara sekalian.
Jang akan mengambil bagian pada pagi hari ini ada 4 orang
pembitjara, karena ternjata ada perubahan pada sa'at-sa'at jang terachir. Saja harap selandjutnja, perubahan-perubahan jtu dimintakan
lebih awal, supaja pembagian waktu itu dapat diatur sebaik-baiknja.
Djadi jang hendak berbitjara pagi ini ialah:
1. Saudara Mohamad Achjar,
2. Saudara Mr Djamaluddin Gelar Dt. Singo Mangkuto,
3. Saudara The Kim Goan dan
4. Saudara Soeparna Sastradiredja.
Sekarang saja persilakan Saudara Mohamad Ahjar jang terhormat.
Mohamad Ahjar: Saudara Ketua dan Slidang jang terhormat,
kalau kita membatja, menelaah, meneliti semua laporan-laporan dari
Panitia Persiapan Konstitusi sebagai hasil Sidang ke-I dan ke-II tahun
1958, maka terlepas dari adanja kritik-kritik didalam dan diluar
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Ir'onscit*ante letap harus kita ekui, bahwa sungguh
tidak sedikit jang
daPnt aual den dihinpuntiq oten -panitia persiapan
i-l+
Konstittrsl jaim
skitar Disar wegaia,
tr*i'iranusia/
Ilae-hae Asrsi dan Kewadjiban wargalN.t;a
Be_ntuk Negara. Kepo_
tisisn
sfirrirn pemerintahln

-H;l;;i

mrml

den
o"?it,'i#u, genderi]iamnang,
u*smei- rhKota, Keuangan dan
.Kepug3*Ti'*.- Ja, saudara Ketua,
mgguh baniak iang telah d-an1t
oiofias- oreu t'""iti;-ir.rsiapan
Konstitusi g-l.pikian banlar<irji, ;;hft;; dahm
pleno
kFtr tahun 1959 ini, tidak semuanja :rng-?Ei.h dibahassidang
panitia persiapan Konstitusi itu dap_at ditjantii.nr."n"ai-rr*
sio"*g pleno
sekarang ini. Tak.
"t:r."
menggambarkan bagaimro" urilrt rri,
\uay.t!!.saja
keringat jang telah
ditjutjuikun, liEri**, t.riT
ras, bagaimana banjaknja energie telih air,o.t."tan "i"k t;;l dipe_
untuk mentjapai
hasil demikian itu, sebib selai-n banjaknja,- t
kita
katakan pura,
bahwa segala persoaian tu bukanrarr ineffi;[;{"ru.
io"^i_rJriirl??uo"r,_
ringan bagaikan
.bertjeritera tentang p.it"r.itngan sepak-bora atau
tentang keadaan tjuatja
dikota Bandrinf inil s";f:rtir,'uirri^;, untuk
membahas
_persoaaln-persoalan jang biraneka-ragam itu dibutuhkan
iebih, djauh
lebih nan;at< tenagi, fiti.rn arn r..'ur*trn-arriploa pekerdjaan apapun djugi.
saudara Ketua dan sidang j?ng terhormat, dengan
mengemukakan hal-hal ini, bukanrah man]sda ia;" mlngeiu-erukan
-xo?riitrri
mendewa-de_
wakan para Anggora pan*ia eersiiirin
j;;;';;;irrmat.
Bukan saudara Ketga, bukan itu maksud ir;r, r,"i.ni
,r:" :"r.i"
bahwa para Alggota Panitia eersiapan io*tii"si
ticak mau dan tidak
akan mau didewa-dewakan ata-u ,iirnggrp ,.u"gri
manusia_manusia
iuar biasa. saja kemukakan har ini se"riu-a ,-e{"aa,
menggambarkan,
bahwa pekerdjaan Dewan Konstituana; itri fi;guh-sungguh
tidak sebagaimana diduga atau dipr_asangkakan ore[-fianjak
jang
orang
tak
mengentahui, iang mengatakan, -bahwa ronsutuinte -merisiiur_utu,
waktu. menghambur-hambur uang Negara, ri
u nt u k m e o e.I *a tu nd j in grr, t"trp
da n p., ghrlilfrrP-|:Xffi1J.?i:11;ffi
.
-.1;"
bagi
Anggotanja
dan
sebagain;a.
b;*;
tet,ira"?a"
,nara
:aja harapkan sckalipun pendapat umurn tZ"iang Konstituante iri
ini
dapat berubah dan dengan keterangl.n ini-pula
ag_aknja dapat saja
berikaa kejehr n an
-.kepada siapapun ?;ugi.- tlrrir" Konstituante akan
mampu menjeresaikan
tuga:nja qq* dlangta o-4g jang diharap_
kan Pemefilrrh-,sq"
{"qgoo "q"* t*,"il*g iebih singkat ragi,
bilamana nenti kinn bs"hasilrneiatsanaxal ljara-t;ara kerdja baru
dan dapat pula
'j**

j"lg kesemuanj3TW
tE

rrenuroirrriro

t

sebesar-Gsarnja,

k.dd- rlqphe bersama kita
ini guna menjetesaiken Egr" tit" im- *Gili+epabja
Saudara Ketua dam $ilril'mg 3amg teu"#,f,;il te*"
tidak terpe-h.s
ngaruh oleh p'rhak panrrn_q@
;J,d*
f!:aksi
saja,
Fraksi
Partai
orrmermqrjadi

baBUraE

Nasional Indone6 pjr*' r"ffi*m.'*ffion
h**I-haiil kerdja
Panitia Persiapan Konqftili drry
hFr
dan ke-rl itu,
il"qg
eg"qs@il
tjukuplah terdapat eres:rrr mn
jang sung_
*g"""
rygnfiffi-Gg
guh-sungguh atas
rpsilr
U*l
m"-ffiry*
Konstitusi itu,
-segale
terdapat pula tjukuf
ahm ffih q, drdilrp oprimistis
dalam
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wrm 9rn6,,*o' pekerdjaan-pekerdjaan

Konstituante selandjutnja. Rasa

#pmrnr:a ii.an terima kasih chusus saja sampaikan pula berkenaan
ttpqr$zur henjataan, bahwa soal kepegawaian diberi perhatian dan dir,lrun:*i: aiJara chusus pula, tepat pada saat-saat para Pegawai Negeri
reru"n: s:bilk dengan tuntutan.tnntutan. seclang berenang dilautan
rusnffi b'eruetjimpung disuasana bingung. Dengan adanja perhatian
ari{ be:.ira atjara chusus dalarn Sidang Pleno Konstituante ini, maka
i,r":s.r*:'lar harapan mulai tampak. sebab menurut kejakinan para Pei,ir,r u \egeri chususnja dan masjarakat umumnja Dewan Konstituam,te ;.ng mulia ini bila rnemasukkan soal Kepegarvaian dalam Unr'ilanE-unflsng Dasar jang tetap nanti pasti dengan tudjuan jang
holk- aik sadja,'baik tragi Pernerintah, Negara dan Rakjat. maupun
magi pegawai negerinja sendiri.
Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat, kini kita sedang rne-Ek"sanakan Pemandangan Umum tentang Kepegawaian itu. Berhubung
lengan ini, maka saja atas nama Fraksi Partai Nasional Indonesia
F \.I.) akan mengemukakan pula beberapa pendapat sekitar Kepegawaian itu, dalam hal ini jang dimaksudkan iaiah ,,Pegawai lr{egeri".
Bagi saja sendiri Saudara Ketua, sungguh merasa kebetulan sekali
nnendapat kesempatan berbitjara sekitar Kepegawaian ini, sebab, w?laupun saja disini berdiri sebagai Anggota Konstituante jang terhorm"at. harus saja njatakan dengan terus-terang, bahwa saja adalah
s€orang Pegawai Negeri "in hart en nieren". Mudah-mr-ldahan keadaan ini memungkinkan saja untuk dapat memberikan pemandangan
;ang sebaik-baiknja sekitar Kepegawaian itu jang kemudian akan
bermanfaat pula bagi usaha kita bersama menjusun Konstitusi Negara kita. Dalam pada itu perlu saja kemukakan, bahwa kalau dalam
Pemandangan Umum tentang Kepegawaian ini, saja adalah pembitjara tunggal dari Fraksi Partai Nasionai Indonesia (P.N.I.), maka hal
itu sekali-kali bukan berarti, bahwa fraksi saja memandang soal Kepegawaian itu sebagai soal jang tidak penting, djauh daripada itu.
Fraksi saja tjukup mengadjukan seorang pembitjara sadja djusteru
untuk membuktikan maksud untuk tidak membuang-buang waktu dan
untuk mempertjepat selesainja pekerdjaan kita bersama ini.
Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat, dengan memberikan
Pemandangan Umurn sekitar Kepegawaian kita bermaksud untuk memasukkan soal Kepegawaian itu kedalam Undang-undang Dasar kita
jang tetap nanti. Bertalian dengan ini maka pastilah timbul pertanjaan: Perlukah soal Kepegawaian itu dimasukkan dalarn Undangundang Dasar?
Maksud saja perlukan ada Bab dan Pasal-pasal Chusus sekitar
Kepegawaian dalam Undang-undang Dasar kita?
Untuk mendjawab pertanjaan ini memang seharusnjalah kita kemukakan dahulu definisi tentang ,,Pegawai Negeri", apakah sebenarnja
Pegawai Negeri itu.
Mengenai hal ini ter"njata lPanitia Persiapan Konstitusi telah
dapat membuat suatu perumusan, sebagaimana tertjantum dalam Iaporan Panitia Persiapan Konstitusi Komisi IV halaman 2, dibawah:
Hasil pembahasan Komisi IV bagian Kepegawaian punt I (Pengertian
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p-egawai Negeri adalah warga-negara
Pegan'ar ltegrcrii Ja{.*J
-berbunji:
qne mrnrg-hdih-n diri lahir dan bathin kepada Negara lang"OiOoiong
'uileh heqndnnrn den keinsafan beruegara dan dipeikuat Oe"ngan suml

prh/,diqFrii reuurut agarya/kejakinannja masing-masing

djngan
di*badanqLd dr digadji oleh pemerintah. Mereka bekerdja lada
hdrn kiutahan, sipil, militer dan polis,i, baik dipdsaf maupun di-

dtrahdaereh- Llereka adalah bukan bur,uh akan tetapi alat pelaksana
Femerintah untuk.menudju keselamatan, kebahagiian dan kemakmrr:rn *luruh rakjat dengan ke,ridlaan Tuhan.
saudara Ketua dan sidang jang terhormat. fraksi saja dapat

grenerima_ p_eru^lfusjtn p€ngertian Pegawai iriegeri jang dihasiikan oieh

Komisi IV Panitia Persiapan Konstitusi itu. klren-a dltam perumusan
tiy\up _lergambar gega_la sesuatu mengenai keadaan pegawai
tt-"
Negeri itu. Kita djumpai dalam perumusan itu kata-kata jang tlukup
Telukiskan bagaifana- pentingnja dan sutjinja kedudukan s6.eo.ang
Pegawai Negeri. Kata-kata mengabdikan diri- lahir dan bathin. kesa-daran dan keinsafan bernegara. menudju keselamatan, kebahagiaan
dan kemakmuran seluruh rakjat dengan keridlaan Tuhan. kesemuanja ini Saudara Ketua. merupahan defini-sidefinisi jang memang
menggambarkan kebenaran-kebenaran tentang Pegawai Neglri itu dai
saia jakin, bahn'a_
_definjsi ini pasti akan daplt diTerima pilla oleh seluruh ig€arvai. Negeri
iang terdapat dewasa ini diiregara kita.
Ada serlikit keingiaan saja mengenai definisi itu ialah -sebaiknja
rnengenai redaksi diadakan perubahan sedikit disana-sini, sehingla
.
bagi jang bersangkutan
.mendjadi dapat lebih diterima lagi, karena
i?os bersangkutan dari kedudukan sebagai objek seilrata-mata
akan berubah mendjadi lebih_ banjak sebigai su"bietr. Konkritnja
keinginan saja ini ialah: Kata-kata ,,jang didorong bleh,, sebaiknja
diganti dgng.an kut? ,,karena", kata ,,dan" antari ,,bernegara ddn
diperkuat'' diganti dengan sebuah koma (,), kata ,,dan', diaritara masing-m.asing dan diangkat {iga-n!i dengan ,,serta", sehingga dengan
d-emikian- bagian pertama dari definisi itu akan berbunji pegaivai
Negeri adalah warga-negara jang mengabdikan diri lahir"dan bathin
kepada negara,karena kesadaran dan keinsjafan bernegara, diperkuat
dengan. sumpah/djandji menurut agama,,,riejakiannja "masingipasing
lerQ diangkat dan digadji oleh pemerintah. paniiia perurius dan
Panitia Istilah saja persilakan untuk rnembandingkan tatimai
Sang
telah_saja ubah itu dengan kalimat jang semula.
saudara Ketua dan. Siclang jang terhormat. setelah mempunjai
definisi tentang-Pegarva.i fegeri itu marilah kita mendjawab per{aniaql ta$i Srng b-erbunji: Perlukah daram undang-undang Dasai kita
nanti ada Bab dan pasal-pasal chusus mengenai Kepegawaian itu
dalam hal ini qelsepaj ,,P.grlugi Negeri"? saja, seiagai Anggota
Konstituante dari Fraksi partai Nasional Indonesia (p.N.L;, meii"ataIlan disini dengan setegas-tegasnja: perlu, bahkan perlu sekali dalarn
undang-undang Dasar kita nanti clitjantumkan Bab dan pasal-pasal
chusus mengenai Pegawai Negeri itu, tidak seperti dalam undangundang Dasar sementara tahun 1gb0 jang mingenai pegawai ifu
hanja terdapat beirerapa palal jang bertibarati iang aEpit kita
anggap sebagai pasal-pasal sekitar Kbpegawaian itu ialah: irasal zB
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' alat t2l jang berbunji: Setiap warga-negara

dapat diangkat daiam
tiap-tiap djabatan Pemerintah. Orang asing boleh cliangkat dalam
diabatan-djabatan Pemerintah urenumt aturan-aturan jang ditetapkan
oleh Undang-undang. Kemudian pasal 28 jang berbunji:
1". Setiap warganegara. seslrai dengan ketjakapannja, berhak atas
pekerdjaan jang lajak bagi kernauusiaan.
2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerdjaan dan berhak pula atas sjarat-sjarat pr,erburuh.an jang adil.
3. Setiap orang jang nnelakukan pekerdjaan jang sama dalam halhal jang sama. berhak atas pengupahan iang sarna dan atas perdjandjian tperdjandjian pekerdjaan jang sama baiknja.
4. Setiap oranE iang neiakukan pekerdjaan. berhak atas pengupahan
adil iang rcendjarnin kehidupannja bersama dengan keluarganja.
sepadan dengan n:artabat manusia.
Lalu kita dapathen lagi pasal 86 jang berbunji; Pegawai-pegawai
Republik Indrcnesja diangkat menurut aturan-aturan jang ditetapkan
dengan f ndang+lndang. Disamping ini masih terdapat pula beberapa
pzusal jang sedikit banjak ada sangkut-pautnja dengan Kepegawaian
itu" mi;saln;a pasal 21 mengenai hak berdemonstrasi dan mogok.
I"alu ;a.:e- 119 ajat (1) sekitar gadjigadji dan lain-train pendap,atan angic,:a madjeiii-madjelis dan p=egdwai-pegawai Republik Indonrcsi*- aiat 3 r mengenai pemberian pensiun. Kemudian pasal 142
lamg seC:xit banjak bertalian pula dengan kepegawaian sepandjang
vme,ngenai peraturan-peraturan, Undang-undang dan ketentuan-ketentuan sekitar Kepegawaian jang sud,ah ada sebelum 17 Agustus tahun
1950 jang dinjatakan tetap berlaku. Ini berarti, bahwa sepandjang
belun-r ditjabut segala peraturan Kepegawaian djaman-djaman sebelum 17 Agustus tahun 1950 tetap berlaku. Tetapi baiklah sekian sadja
rnengenai Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 itu jang ternjata kurang begitu sempurna mengatur soal-soal Pegawai Negeri
itu. Sekarang marilah kita teruskan per:tanjaan kita tadi. Kalau tadi
pertanjaan kita berbunji: ,,Perlukah dalam Undang-undang Dasar
kita nanti ada Bab dan Pasal:pasal chusus mengenai Kepegawaian",
maka sekarang pertanjaan kita berbunji: Mengapa soal Kepegawaian,
dalam hal ini soal Pegawai Negeri harus mendapat perhatian chusus
dalam Undang-undang Dasar?
Saudara Ketua dan Sidang iang terhormat, djawaban saja berbunji: Pertama karena pentingnja Pegawai Negeri itu datram susunan
Pemerintahan. Dalam djawaban saja ini, saja tekankan kepada soal
pentingnja Pegawai Negeri itu dalam susunan pemerintahan. Saja
tidak dapat mengatakan, sedjak abad jang keberapa mulainja kedudukan Pegawai Negeri itu mendjadi penting, tetapi dapat saja pastikan, bahwa hal itu terdjadi tidak lama setelah adanja manusia diatas
dunia ini, walaupun organisasi Kepegawaian itu pada permulaannja
masih dalam bentuk sederhana sekali, pada waktu mana istilah Pegawai Negeri belum dikenal orang.
Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat, bagaimana tak dapat
dikatakan penting kedudukan Pegawai Negeri itu, kalau kita ketahui
bahwa tanpa Pegawai ltlegeri pemerintahan tak akan dapat djalan.
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Barangkali tidaklah terlalu salah- katrau saja sebutkan. bahwa pega.
irai l{egeri itu adalah Tpelting keduduhan urat-urat sjaraf dan darih
pembuluh-pembuluhnja bag badan manusia. Apa jang diolah
ryTrta
oleh otak diteruskan lepada sel-sel badan oleh urat-uiat-sja"raf dan
ailTping ihr dar:h _dengan
rnelalui pembuluh-pembutunnja mengirimkan pula segala hal jang diper!'rk:en sei-sel- badan id. Dalarn
rysuTq kenegaraan kita dapat kita persarnrken otak adalah peme_
rintah bersama Parlemen, sel-sel badan a;lelah rahjat dan urat-urat
sjaraf dan darah serta.pembuluh-pembulrrhnja adalah pegaq-ai Negeri.
Manusia akan menderita berbagai penjakit'katau urat tirat sjaraTnja
tidak sehat, tidak mendjalankan tugasnja dengan baik. een;Li<it iiu
dapat !"_ropl kel.TTluhan. tull helemei*a" gital-gatal kagelan dan
sebagainja. Demikian puta halnja dengan -pemerintahanl dengan
kurang.baiknja. keadaan- Pegawai Negerl atau dengan tidak adairja
fqSSwli Negeri samasekali. dapat dipa-srihan- bah*a pemerintahdn
tidak a\att djalan. Datam rr-iengu-sahakan ken"redjuan-kernadiuan sekitar berbagai usaha Pemerintah dapatiah dipastihan. bahiva corps
Pegawai Negeri tidak mungkin riihiTangkan. bahkan ekan makin pentingnja kedudukan fegawai Segeri itu. sebagai ,.urat-urat sjar-af" dan
.,darahnja" negara kita.
Saudara Ketua dan sidang jang terhormat, pentingnja pegawai
\egel itu bukan sadja untuk masa sekarang, tetapi traf it'u tetin aibuk'ikan pula diwaktu jang lampau, mlsalnja dimasa Revolusi lI
Agustus tahun 1945. Tentu masih terlintas djelas dalam ingatan kita
bagaimana besarnja djasa para pegawai Negbri pada masfitu: para
pegawai jang bertugas dilapangan radio, pengangkutan, penerangan,
keamanan dan lapangan-lapangan lain.
Dengan spontan para petugas diberbagai lapangan merubah
r-trqr k_a1to1nja_atau_ djawatan4ja dari status alat pena5aolah mendjadi alat-alat Republik trndonesia jang telah memprbtlimasikan
kemerdekaannja pada tanggal y Agustui tahun tg45 itu. selandjut.
1ja dengan spontan pula para Pegawai Negeri menunaikan tugajnja
dalam suasana baru, disertai semangat kerdj-a jang tebih besar, krrerra
insjaf bahwa mulai sa'at proklamasi itu meie[a Sekerdia untirk kesedjahteraan Nusa dan Bangsa sendiri jang telah membebaskan diri
dari belenqgu pendjadjqhan. Dengan djasanja
pegawai Negeri
-suatu para
ma]<q
dapatlah terhindar timbulnja
vicuum p-emerintahan.
1ty,
D.luga dalam perdjuangan selandjutnja peranan pegawaf Negeri harus
dianggap qangat penting, karena dengan sikap sebagian bJsar pegawai Negerl iang tetap sgtiq kepada prokramaii, pend3adjah Belanda,
jang mentjoba
mengembalikan pendjadjahannja telah lagal dalam
nsahanja, terutama karena ketidak-sediannja para eegiwii Negeri
untuk mengalami pendjadjahan kembaii sepbrtf diwaktrijang lampau.
Demikianlah . pentilsn-ia Pegawai Negeri diwaktu jang lampau,,
tetapi demikian djugS diwaktu jang akan datang, misalnji sr?3a daiarn
hubungan claim nasional kita mengenai lrian-Barat. Bila ttanti saatnja tiba, Irian-Barat jang masih dikuasai Belanda itu kembali kepang
kuan Ibu Pertiwi, maka akan muntjul lagi peranaan penting regawal
Negeri itu. sebab bilamana perdjuangan diplomasi aiau bulan iipto2738

nlasi nanti seiesai rie:gan bersatunja kembali lrian-Barat dengan
bagian-bagian lain dan legara kita ini, maka persoalan-persoalan tain
ikrn meniiria :e:1agr.rr-: Peganai Negeri, untuk mengurus hutan:i;n iang bilas-::.el"iis x:-iuk mendjelmakan persawahan-persawahan
,.ffi9 berlurrrpur;;.bu: :ntuk mempergunakan rawa dan danau
irendjadi sun,L,€:-s;::"tr:' rkan-penghasil protein chewani, untuk
'::enggatri hart:-:i::; :erpendam, untuk menjempurnakan pendidikan
r'{'el. unt:ls ::e:-:;.: ,Jjalan-djalan besar, untuk mempertinggi kese--:ii- :;c-': --r*,.- :tr:djagaan keamanan dan lain-lain sebagainja.
Djei:st-il r-:i: i. bahwa pentingnja para pegarvai Negeri itu ada-"r ':ru{ -i€:-: j':r< nasa..Bukan itu sadja,'gotongatr
tetapi djuga untuk setiap
,Eacaan _Feii;i,i,". \egeri itu merupakan
lung clianggap
:ientfn3 trnga: sai;a kepada pendjadjah jang dalam uiahanja teruta"r'i n-=rrr"tr!j:-35a1 Pegawai Neger,i, ingat pula kepada praktekIr'a:.,r.i

n;::r. l::tara Isiam Indonesia jang menganggu para pegawai

r:'5'r:. ::i- :lunggiringnja kehutan-hutan dengan maksud melum,r,*".1*$; :- Pe:, =rintahan.
I i ; :. ; "da itu harus pula diakui keuletan para pegawai Negeri
- * :.t r -- :.-ei'eka tetap tidak dapat dilenjapkan dari muka burni
-::,;n*:-r,r:r. rvaiaupun bertubi-tubi kesukaran, bertubitubi edjekan
: : ;-:--:: r Jd, Saudara Ketua, edjekan-ediekan terhadap pegawai

)'eg=_:- -:r sungguh tidak sedikit diantaranja dimasa-masa uang Repu;"-'t: :::l::resia (o.R.I.) dalam keadaan inflasi sehebat-hebatnja aiwaktu
r" j--: :-,ula perdagangan tjatut meradialela dengan dahsjatnja. Dimasa

.:r :sr obrolan-obrolan para tukang tjatut itu

sering-sering terdengar
r'oagai berikut: Ach, hari ini sungguh agak sial, baru mendapat ke:ntungan sebesar gadji wedana sadja. ltuiah edjekan-edjekan jang
rernah dialami Pegawai Negeri, tetapi edjekan jang terus-menerus,
kesulitan jang berlimpah-limpah tidak dapat mematahkan semangat
berbakti Pegawai l\egeri.
Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat, demikianlah pentingrja Pegawai lVegeri didalam negeri, tetapi djuga demikian diluar
regeri untuk memelihara hubungan negara kita dengan negara-negara
-ain. Sebagaimana kita maklum, negara kita jang telah merdeka 13
tahun lebih ini tidak mungkin hidup sendirian bagaikan sebatang
saju terapung diatas samudera luas, tidak mungkin mendjauhi negaranegara tetangga dan negara-negara lainnja jang ada diatas dunia ini.
Sebagaimana kita ketahui pula, untuk keperluan hubungan itu diadakan kedutaan-kedutaan, konsulaat-konsulaat, Perwakilan-perwakilan
dan pada semua badan-badan itu para Pegawai Negerilah jang mendjadi pelaksana segala sesuatunja untuk kepentingan lrlusa dan
,

Bangsa.

Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat. saja kemukakan
sebagai alasan pertama soal pentingnja Pegarvai Negeri. Ini bukan
berarti, bahwa saja tidak menganggap besarnja korps Pegawai Negeri
iang dewasa ini terdapat dinegara kita, sebagai suatu alasan penfing
pula untuk memasukkan soal Pegawai Negeri dalam Undang-undang
Dasar kita. Mengenai besarnja djumlah Pegaivai Negeri itu, bukan
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saja tidak menganggap penting sebagai alasan, tetapi alasan djumlah
itu saja anggap tidak dapat disedjadjarkan dengan alasan jang pertama tadi. Kalau alasan jang pertama itu, jaitu jang berbunji: ,,Pegawai
Negeri adalah sangat penting kedudukannja dalam pemerintahan",
tidak mungkin dapat dibantah kebenarannja oleh siapapun djuga,
maka mengenai djumlahnja korps pegawai masih dapat kita adakan
pertanjaan: Apakah memang perlu ada Pegau'ai Negeri sekian banjaknja dalam Negara kita?
Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat. kalau tidak salah
dewasa ini dinegara kita terdapat kira-kira f .i100.000 Pegawai Negeri
(termasuk Pegawai-pegawai daerahdaerah otonoom t. Angka jang
pasti saja kira belum ada jang dapat mengemukakan. karena Pemerintahpun pada waktu sekarang masih sedang mengusahakan penjusunan statistik Pegarvai Negeri itu. hal mana ternjata dari surat Wakil
Perdana l{enteri I tanggal 23 Pebruari 19SB \o. 6803 58.
Tadi saja kemukakan pertanjaan- apakah memang perlu djumlah

pegarrai sekian banjak itu" Saja djanab pertanjaan ini dengan:
\Iungkin perlu pada waktu *sekarang. tetapi mungkin tidak perlu
demikian banjaknja diwaktu jang akan datang.
Saia katakan mungkin perlu diwaktu sekarang. mengingat keadaan masjarakat pada umumnja. belum sedemikian sehingga tjukup
terdapat autoactir.iteit jang memungkinkan pengurangan djumtah
Pegawai Negeri- Disamping itu masih banjaknja orang jang buta
huruf menjebabkan semua usaha pemerintah harus disampaikan oleh
para pegawainja kepada rakjat jang berkepentingan, penjampaian
mana berupa pemberian pendjelasan-pendjelasan, penerangan-penerangan, pemberian tjontoh kerdja dan sebagainja. Pekerdjaan mana
biasa dilakukan diantaranja oleh Djawatan-djawatan Penerangan,
Pertanian, Perikanan, Pamongpradja dan lain-lain Djawatan lagi.
Berkeliaranlah para Pegawai Negeri menemui ,,sasarannja" setjara
,,persoonlijk", karena madjalah-madjalah, brosur-brosur, pesawatpesawat radio belum dapat menggantikan kundjungan pribadi para
Pegawai Negeri itu. Faktor inilah jang diantaranja menjebabkan perlunja djumlah Pegawai Negeri jang agak besar dalam negara kita dewasa ini. Tetapi bilamana fraktor ini dikemudian har,i hilang, maka
djumlah Pegawai Negeri pasti tidak usah sebanjak itu. Sebagai
tjontoh baiklah kita ambil misainja bidang Pertanian atau Perikanan.
Kalau rakjat kita telah tjukup mempunjai autoactiviteit dan keinginan
sendiri untuk memperlipat-gandakan hasil usahanja, tidak lagi ada
dan mempunjai pula pengertian umum mengenai
iang buta huruf
hal-hal sekitar soal jang bersangkutan dengan perusahaannja, maka
tidaklah akan diperlukan lagi adanja pegawai-pegawai sampai kesetiap peiosok. Para pegawai akan tjukup dipusatkan di-Balai-balai
Penjelidikan atau distasion-stasion pertjobaan. Balan-balan mana setjara teratur mengeluarkan laporan-laporan hasil penjelidikan/pertjobaan jang disebarkan ,keseluruh negeri dan jang kemudian dibatja,
dipeladjari dan 'dipraktekkan oleh para petani jang bersangkutan. Lain daripada itu dalam keadaan masjarakat jang telah madju
demikian. orang-orang jang berkepentingan akan mendatangi sendiri
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matjarn-matjam balai. lembaga. bilamana orang-orang itu mehdiumpai kesulitan-kesuluitan atau membutuhkan matjam-matjam petundjuk
'tehnis dari para ahli. jang sungguh-sungguh ahli.
Djelaslah dengan tjontoh sederhana ini, bahwa djumlah Pegawat
){egeri akan dapat dikurangi. Mungkin akan ada jang bertanja, kalau
"iemikian halnja. malia akan timbut banjak pengangguran, sebab akan
iibagaimanakan para Pegarvai Negeri jang sekian banjaknja itu? !
Saudara Ketr.la dan Sidang jang terhormat, saja katakan tadi,
bahwa hal jang tersebut belakangan itu adalah soal nanti, kalau ke'
adaan masjarekst telah lebih madju, kemadjuan mana pasti disertai
pula dengan kemadjuan-kemadjuan dilapangan !ain, milalnja dilaprog* indusm jang menjebabkan muntjulnja berbagai pabrik-pabrik
raksasa dan usaha-usaha raksasa lainnja pula, usaha-usaha mana akan
ciapat rnenampung banjak tenaga sehingga dengan demikian tidaklah
u,sa-h ai.a pengangguran sama sekali. Bilamana dan tahun berapa hal
r-- ahan terdisdi. hanja Tuhanlah jang Maha Meng'etahui.
Saudara Ketua dan Sidang iang terhormat, sudah 2 alasan pokok
'l*; dap:tkan. mengapa soal Pegawai Negeri harus mendapat perhaliar chusi-r dalam Undang-undang Dasar.
Ka:rna pentingnja kedudukan Pegawai Negeri dalam pemerin-

1

t.ahan

fiarena besarnja korps Pegawai Negeri dewasa ini dalam Negara

rlta

Setelah terdapat

2 alasan pokok ini, maka menurut hemat

saja

s::--s,ial lainnja jang dalam laporan Panitia Persiapan Konstitusi Ko'
-:,:si IV ditjantumkan pula sebagai alasan, adalah mer:upakan alasan
rkibat kedua alasan pokok tadi. Karena pentingnja kedudukan Pega',i'ai Negeri dan besarnja korps Pegawai Negeri, maka diperlukan sekali
adanja kedudukan hukum jang kuat bagi Pegawai Negeri, sehingga
nrendapat djaminanTperlindungan dari tindakan sewenang-wenang
rechtszekerheid), perlu adanja dasar-dasar tugas, hak dan kewadjiban
lerlu adanja dasar-dasar ketentuan men$enai dja'minan sosial, pe:rrangkatan, pemberhentian, pensiun dan lain-lain bagi Pegawai Ne4eri. adanja peraturan mengenai penerimaan warga-negara Asing
sebagai Pegawai Negeri dan sebagainja.
Kesemua alasan ini dan alasan-alasan trainnja, fraksi saja dapat
menerimanja karena kesenruanja itu memperkuat keperluan soal
Pegawai Negeri dimasukkan dalam Undang-undang Dasar kita, hal
rrrana sesuai sekali dengan pendirian fraksi saja, Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.).
Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat, setelah saja membahas soal pengertian Pegawai Negeri dan alasan-alasan untuk memasukkan soal Pegawai Negeri dalam Undang-undang Dasar, maka kini tibalah saja kepada pertanjaan: Apa materinja sekitar Kepegawaian
itn jang perlu d,imasukkan dalam Undang-undang Dasar?
Dengan rasa gembira saja melihat, bahwa mengenai materi itu
banjak jang telah mendapat persetudjuan bulat sebagaimana tertjan:um dalam laporan Panitia Persiapan Konstitusi Komisi IV halaman
3 bagian III angka Rurnawi, jaitu:
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Risalah,perundingan VI

- I . Sti*p wl$a-negara

sebagai Pegawai l$egeri.

iang memenuhi sjarat dapat diangkat

dalam Negeri kita jang telah
-fremfkienlah
mendeka dan berdanfat
ini. Dj,anganlah hendaknjl terulang afa lattg
ti*mn ttrilFdi didjar,nan pendjadjahan. seorang warga-negaia j""E
m-ntlqid Einat untuk misalnja mendjadi pegawai Binnenlands Bes-m-rB3J {engry sendirinja memilih untuk menuntut peladjaran diffinahia ian_g bersangkutan jaitu Opleidings School voor inlandse
ambtenaren (o.s.v.I.A.) atau Midd,elbare opieidings school voor Inlanrlse Ambtenaren (M.o.s.v.I.A.). Tetapi walaupun ia mempunjai nilairyI"i tjukup,.dj angankan mendj adi pegawai Binnenlands Bestuur (8.8. )
tersebut tadi, masuk sekolahnja sadja tidak diperbolehkan karena ia
bukan ke'turunan Ningrat, terkalahkan oleh oring-orang jang banjak
F*"Tg. kgtj akap.qnnj a, teta_pi berke,turunan ningrai sun{gun Juatu hal
jang
tak dapat kita terima dialam Negara merdeka sekariig ini, karena
hal tersebut melupakan asal-muasalnja kita sebagai manus,ia, ;iitu t<ita
semuanja sama-sama machluk Tuhan; semuanja keturunan manusiamanusia pertama.
MeFTn;:L''g-

semestinja

kemukakan hal jang bersangkutan dengan soal sekolah

ini, lria
karena jang dimaksud dengan ,,memenuhi sjarat" biasanja

{im_ulai dengan pendidikan jang ditempuh oleh jdng akan menPegawai Negeri itu.-Dalam keadaan tersebut diatai dimasa pen{f4t
djadjahan itu, sungguh tidak sedikit harus dipergunakan sistim ,,liruiwagen", atau roda penarik supaja barrikade sematjam tersebut
tadi dapat dilalui. Bagaimana nasibnja orang-orang jang tidak
mempunjai roda penarik-ity, agaknja tak perlu saja djelaskan, tjukup
dengan menjebutkan sekali tidak dapat -tetap tioat- dapat. 'Dbngan
sendirinja hal demikian harus lenjap, tidat< boleh ada dala^m negarJkita sekaraqg ini. D{ap negara kita harus berlaku sembojan, siapa jang
memenuhi sjarat, baik ia orang asal dari kota, maupun asal dari kam-pung leketjil-ketjilnja, baik ia berasal dari orang itu jang berkendaraan Bell-air sehari-harinja maupun berorang-tua jang berpakaian
tjompang-tjaTping dan berumah-gubuk, kalau memenuhi sjarat, tetap
sama dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri. Tiada gunanja samasekali,
pas_ti s_angat merugikan Negara, bilamana kemilaunja
soal -bahkan
keturunan dipakai. sebagai dasar pengangkatan, padahal orang
ialg bersangkutan selain kurang mempunjai tietjakapin jang dipei
!uk?! pun.tidak m_e_mp_unjai pengertian dan kesadaran akan tjita-t3ita
Proklamasi Republik Indonesia dan undang-undang Dasar riepuStit<
Indonesia.

Pengertian dan kesadaran _r4 .sangat perlu dimiliki oleh para
Pegawai Negeri kita untuk mendjadi pendorong, pembakar semaigat
bekerdja terus-m,enerus.dengan -kerelaan jang tiada batasnja, dengan
semangat nan tak kundjung padam.
2. Pegawai Negeri ialah alat badan Pemerintahan dan didalam
melakukan tugas. kewadjibannja adalah suatu pengabdian kepada
Negara dan rakjat.
Dari permulaan- pidato-saja tadi har ini telah tjrikup djelas djuga.
Adapun tentang soal pengabdian itu memang haru! meno;ioi penger2742

ilirflr =edalam-dalamnja bagi setiap orang jang mendjadi pegawai

itu bukanlah suatu keduriulh;: jang bertudjuan hidup mewah berlimpah-limpah. Dunia

Itr**g*r:" bahn'a kedudukan Pegawai Negeri

bukanlah suatu gelanggang untuk mengumpulkan keka;ebesar-besarnja,
seakan-akan Pemerintah itu merupakan suatu
,nar
I',a;:Lrrze \-ennootschap (N.v.) besar jang harus memberikan keun;:r:gan sebesar-besarnja kepada para pegau.ainja. sungguh sajang,
tar.,ra pendirian ini pada waktu sekarang agaknj-a masih Eanjaklan!
rne:ganutnja, sehingga sering kita dengar hal-hal jang sungguh tidak
r'esua: dengan kaJa pengabdian itu, scakan-akan kati .,pe-rigabdian,,
riii s;&rna dengan kata ,,penggalian" atau kata jang semaijarn-itu.
3. Tugas dan kewadjiban Pegawai Negeri diatur dengan atau
an.us kr.lasa Undang-undang.
Sungguh suatu keharusan dilakukan demikian, sesuai pula dengan
li entera urat sjaraf dan pembuluh-pembuluh
darah jang^ saja kemuliffiben dimuka tadi. Andaikata urat-urat sjaraf dalam otit tiaak mau
mtialiukan tugasnja, tetapi lebih senang turut membantu urat-urat
jang menggerak-gerakkan tangan, maka pastilah terdjadi haliiT{
bal 3ang mengge,likan. otak tak d"jalan, tangan bergerak-geodt terus,
menari-nari, hal. r-nina mungkin mengharuskan kita menjebut orang
;ru:g demikian tidak waras atau gila. bemikian pula tugai dan kewail;:b,an_Pegawai Negeri harus diatur dengan atau itas kuaia undang-unDan apa jang telah ditetapkan itu nanti harus ditaati oleh para
i-uS
SeEelrai Negeri jang'bersangkutan, sebab bila tidak, maka djuga ikan
:;:, jadi hal-hal jang tidak sewadjarnja. Tjontoh jang sangat sederhana
i'adja. seperti tidak ditaatinja waku-waktu kerdja, jaitu dari pukul ?
pukul 14 hari ibiasa, pukul 7
11,30 hari Djum'at daii pukul
- jang tidak sehat. Masuk lam;lampai
13 hari sabtu, pasti membawa akibat
- pulang buru-buru pasti berarti mengurangi prestasi kerdja, ?p4bat.
ffi,*r:ega'*x,'aian

lagi kalau ditambah dengan mengisi waktu kerdja jang sedikit itu
iengan mengobrol, bertjerita pendek dan pandjang, tentang seribu
satu soal, atau berseda-gurau bagaikan dilapangan hidjau, maka
prestasi kerdja akan makin menurun lagi. Akibatnja djuga pasti

herupa ketidak-warasan dari Negara kita. Pekerdjaan-pekerdjaan sukar
selesai, segala matjam terlambat, termasuk pembuatan surat-surat
keputusan jang begitu penting bagi para Pegawai Negeri, keuangan
tidak terkontrol sebagaimana mestinja, diberbagai instansi rakjat
iang antri berdjam-djam tidak segera tertolong dan sebagainja, terlalu
banjak untuk disebutkan satu demi satu. Dengan perasaan sedih harus
:aja njatakan, bahwa kedjadian-kedjadian jang saja sebutkan ini bukanlah kedjarlian-ked iadian dari alam mimpi, tetapi jang pada waktu
sekarang agaknja masih sedang berlaku djuga.
Hanja kadang-kadang bagi saja merupakan suatu keanehan, jaitu
r.nisainja tentang kelambatan pembuatan-pembuatan surat-surat keputusan pegawai, padahal itu untuk kepentingan Pegawai Negeri, sedang
jang mengerdjakannja adalah Pegawai Negeri djuga, sehingga dengan
'demikian soal tidak mendjalankan tugas sebagaimana mestinja oieh
Pegawai Negeri merugikan Pegawai Negeri djuga.
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Apakah hat ini mungkin dapat dikatakan ,,sendjata makan tuan"?
Ada pula tjontoh lain jang sederhana jaitu tentang kewadjiban
untuk melaksanakan keputusan pemindahan tempat bekerdja.
Untuk mentjapai kemadjuan negara setjara keseluruhan, maka
mendjadilah kehlrusan adanja penempatan petugas-petugas. dalam
hal ini Pegawai Negeri, setjara merata diseluruh bagian negara' djadi
tidak bertumpuk di satu kota atau daerah sadja. Lain daripada itu
unfuk menghilangkan timbulnja rasa bosan. maka penggantian-penggantian Pegawai Negeri ini semua, maka perlu sekali sewaktu-waktu
diadakan pemindah2n;pemiildahan pegarvai. pemindahan-pemindahan
mana semestinja ditaati oleh para pegarvai jang bersangkutan. Tetapi
ternjata sering sekali kewadjiban ini tidak dipenuhi oleh jang bersangkutan. Matjam-atjam alasan diadjukan. alasan jang bukan-bukan
tetapi djuga alasan-alasan jang tepat.
Tetapi terlepas dari tepat atau tidaknja alasan-alasan itu keadaan
tidak dapatnja t-erlaksana penempatan-penempatan pegau'ai menurut
rentjana-Pemerintah mau tidak m.au menimbulkan keadaan jang tidak
sehai, misalnja dalam keadaal, sekarang. Dipulau Djau'a misalnja
terdapat djumlah Pegawai \egeri jang boleh dikatakan berlimpahlimpah, tet-api diluar Djawa banjak daerahdaerah jang harus dikatakan masih kos ng dan telah bertahun-tahun menunggu pengisianpengisiannja oleh Pegawai liegeri. Keadaan ini dengan sendirinja.tidak
boteh dibiirkan demikan terus-menerus, tetapi harus dapat diatasi,
baik dengan pendidikan dari tenaga-tenaga daerah, rnaupun dengan
pemindahan-p-emindahan dari daerah-daerah jang terlalu banjak
pegawainja. Tetapi dalam pelaksanaan pemindahan-pemindahan itu
hendaknja diusahakan hilangnja faktor-faktor jang mendjadi halangan
terhaCap lantjarnja pemidahan-pemindahan dewasa ini, hal mana saia
djelaskan sebagai berikut:
Seorang Pegawai Negeri ditempat kerdjanja, mendiami suatu rumah,
mengikuti iuatu taraf hiclup dengan penghasilannja iang diterima
setiap bulan, mempunjai kesempatan sekali,sekali berkundjung kekampung-halaman asalnja sendiri, mempunjai anak-anak jang sedang
bersekolah setjara teratur, dan lain-lain lagi.
Bilamana Pegawai Negeri demikian akan dipindahkan ketempat
3 kali lebih tinggi,
dimana rumah tak ada, biaja penghidupan 2
asalnja, tak
kekampung-halaman
berkundjung
kesempatan
tak ada
dapat menjekolahkan anaknja, karena tak ada sekolah, maka dapat
dimengerti, bahwa pegawai jang dipindahkan demikian itu akan me'
rasa segan djuga. Walaupun ia menginsjafi keharusannja untuk
membaktikan tenaganja guna kemadjuan Negara setjara keseluruhan,
namun kalau ditempat jang baru ia akan hidup terlantar, maka sebagai
manusia ia tentu sukar dapat melaksanakan perpindahan itu, djuga
karena dengan milieu sematjam itu tidaklah mungkin bagi pegawai
itu untuk menunaikan tugas-kewadjibannja sebagaimana mestinja.
Oleh karena itu dalam penempatan,,pemindahan pegawai-pegawai ittl
haruslah dapat diusahakan agar penempatan/pemindahan itu tidak
berarti melemparkan Pegawai Negeri itu kealam kesengsaraan jang
lebih besar daripada ditempatnja jang semula.
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4. Sebelum memangku djabatannja Pegawai Negeri baik militer,
polisi, maupun sipil harus mengutjapkan sumpah,/djandji menurut
agama/kepertjajaannja masing-masing. Sesuai dengan pengabdian
tadi memang perlu para Pegawai Negeri itu sebelum memangku djabatannja mengutjapkan sumpah/djandji rnenurut agama /kepertjajaannja masing-masing. Ini adalah untuk memperkuat kesediaan mengabdi
itu dan untuk mempertegas kerelaan tjalon-tjalon Pegawai Negeri itu
untuk mentjurahkan tenaga dan fikirannja untuk Negara dan Rakjat.
Tetapi mengenai hal ini tentunja akan timbul pertanjaan dalam
hati kita sekalian, apakah semua Pegawai Negeri harus mengutjapkan
sumpah/djandji demikian itu? Saja kira, bahwa pengutjapan itu tidakIah perlu dilakukan oleh semuanja. Alasan pendapat saja ini adalah
sebagai berikut:
pada umumPegawai Negeri itu selalu kita dapati
. Dikalalgan
golongan:
nja
2
- aa. golongan jang memimpin dan
bb. golongan jang dipimpin.
Adapun luasnja masing-masing golongan itu sangatlah berbedabeda, tetapi jang termasuk golongan jang memimpin itu biasanja
disebut: Kepala Djawatan Fusat, Kepala Bagian, Kepala Sub bagian,
Kepala Djawatan Propinsi, (sekarang Daerah Swatahtra Tingkat I)
dan sebagainja, singkatnja golongan jang memimpin itu adalah rne.
reka jang mempunjai suatu pertanggungan-djawab jang lebih luas
daripada pegawai lainnja. Maka menurut hemat saja penjumpahan itu
hendaknja dibatasi sampai Pegawai-pegawai Negeri jang mempunjai
tanggung-djawab sematjam tersebut tadi. Djuga para Pegawai Negeri
jang mempunjai tanggung-djawab lain seperti harus memegang rahasia negara, tanggung-djawab keuangan, para pegawai jang memegang
wewenang chusus, misalnja para pemberi idzin atau lisensi, para pegawai dilapangan kehakiman. Militer dan Polisi tentunja merupakan
golongan Pegawai Negeri jang dari atas sampai bawah harus mengutjapkan sumpah/djandji itu mengingat tugasnja kedua golongan Peg4wai Negeri itu.
' Bagaimana isi dan tjara sumpah/djandji itu baiklah diatur dengan
Undang-undang.
5. Pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian, kedudukan
dan perlindungan hukum serta djaminan sosial bagi pegawai dan
keluarganja diatur dengan Undang-undang.
Mengenai sodl-soal ini perkenankanlah saja berhenti sebentar
untuk mengemukakan bahasan jang lebih luas, supa,ja soalnja lebih

dimengerti oleh kita sekalian dan supaja Undang-undang Dasar kita
nanti mengenai Kepegawaian itu sungguh-sungguh dapat merupakan
Undang-undang jang lebih baik, lebih sempurna, lebih memuaskan
daripada segala peraturanleraturan sekitar Kepegawaian jang kita
telah djumpai sekian banjaknja sampai sekarang ini, tetapi jang
sungguh-sungguh masih banjak mengandung hal-hal jang tidak menggembirakan para Pegawai Negeri.
Mengenai pengangkatan tadi, sedikit banjak telah saja singgung
ketika membahas soal setiap warga-negara Jang me'menuhi sjarat dapat
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diangkat sebagai Pegawai Negeri. Kini perlu saja kemukakan, bahwa
mengenai pengangkatan itu hendaknja nanti dibuang djauh-djauh
kebiasaan jang sangat tidak baik dan jang sering kita djumpai diwaktu
lampau (mudah-mudahan diwaktu sekarang tidak lagi), jaitu kebiasaan
untuk mengutamakan pengangkatan para famili sadja, atau para
sahabat, atau kawan sesuku-bangsa, walaupun mereka itu tidak akan
merupakan Pegawai Negeri jang baik, karena belum atau kurang
mempunjai keachlian jang diperlukan. Dalam urusan pengangkatan
itu hendaknja dipegang teguh sembojan "The right man (tentunja
diuga "The righit woman") in the right placer'. Djanganlah hendaknja sembojan itu diganti dengan ,,Saja punja famili ditiap kursi",
sehingga Negara kita achirnia ,me'mpunjai suatu ,,familiregering" a la
djaman dahulu kala jang akibatnja sangat buruk itu. Disamping ini
soal pengangkatan itu haruslah didasarkan pula kepada formasi jang
efficient, didasarkan kepada kebutuhan tenaga jang setepat-tepatnja,
mengingat pula kekuatan keuangan Negara. Djanganlah sekali-kali
Negara didjadikan paberik raksasa Peg6wai Negeri, sehingga menimbulkan ,,inflasi" Pegawai Negeri iadg achirnja membuat Negara

tidak

sehat.

Demikian pula mengenai kenaikan pangkat, kenaikan gadji, hendiatur sebaik-baiknja, sehingga dalam menunaikan tugasnja
daknja
-Pegawai
para
Negeri seakan-akan diberikan daja-penarik, jaitu jang
berupa kenaikan gadji dan atau pangkat, kalau mereka bekerdja
sebaik-baiknja. Djuga dalam kenaikan pangkat ini hendaknja dipegang teguh keadilan dan objektiviteit, djanganlah hendaknja jang
satu tjepat naik pangkat, karena kebetulan ia iparnja Pembesar jang
berwenang menaikkan pangkat, sedangkan jang satu lagi tidak diingatingat, karena ia tidak memberikan djasa-djasa baik prive kepada
Pembesar jang berwenang itu. Kenaikan-kenaikan pangkat itu hendaknja didasarkan kepada ketjakapan kerdja masing-masing sematamata, tidak didasarkan kepada soal-soal lain jang tidak objektif.
' Pun tentang pemberhentian Pegawai Negeri haruslah diatur
sesempurna-sempurnanja. Djanganlah hendaknja ada kesempatan bagi
para pembesar jang berwewenang untuk memberhentikan para Pegawai Negeri dengan begitu sadja, bagaikan sampah jang tak berguna.
Setiap pemberhentian pegawai hendaknja tjukup beralasan, apakah
itu karena kesalahan jang dilakukan dalam mendjalankan tugas dan
kewadjibannja, atau apakah karena permintaan sendiri. Dalam hal
jang pertama hendaknja pegawai jang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dengan diadakannja misalnja suatu Panitia
Penjelesaian Perselisihan Pegawai, tetapi tjara penjelesaian ini hendaknja djangan menimbulkan kerugian terhadap pegawai itu sebelum
kesalahannj a dapat dinj atakan. Dj adi konkritnja dj anganlah hendaknj a
dipergunakan peraturan sematjam Peraturan Pemerintah No. B tahun
1952 jang memungkinkan schorsing Pegawai Negeri sebelum persoalannja diadjukan kepada Panitia Perselisihan Pegawai itu. Pada
kenjaiaannja peraturan sematjam itu masih memberikan kesempatan
kepada" jang diberi wewenang untuk melakukan schorsing itu untuk
berlaku sewenang-wenang dan kenjataannja pula penjelesaian oleh
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psnitia seperti dimaksud"kan dalam peraturan tersebut tadi sangat
lambat dan kebanjakan tidak dilakukan sama-sekali dengan mana

pegawai jang bersangkutan terus-menerus dirugikan.
Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat, mengenai djaminan
sosial saja dapat berbitjara bahkan pandjang sekali, tetapi saja berpendapat tidaklah pe'rlu saja lakukan demikian, tjukup dengan mengambil beberapa tjontoh sadja.
Berkali-kali telah kita dengar tentang pengabdian para Pegawai
Negeri itu terhadap Negara dan Rakjat. Tetapi kita semua pasti akan
sependapat, bahwa dengan kata pengabdian itu tidaklah dimaksudkan
bahwa Pegawai Negeri itu harus tetap bekerdja membanting tulang,
dalam keadaan perut rnenjanjikan lagu,,mambo-ri,but" ter,us-ferusan,
lcarena lapar. fidak pula dimaksudkan para Pegawai Negeri itu merngras keringat diterik matahari atau dialam dingin-menggigil dengan
pakaian tiompang,tjamping. Djuga tidak dimaksudkan Pegawai Ne.
geri itu diharuskan bekerdja mati-matian dalam keadaan badan tak
sehat karena rumah-tinggalnja berupa gubug jang botjor-botjor. Tentu tidak demikian jang dimaksudkan d:engan p,engabdian itu. Te'tapi
jang dimaksudkan adalah pengabdran dalam suasana penghidupan
jang lajak bagi manusia, artinja tjukup, bukan mewah dalam soal
makanan, pakaian, perumahan. Pegawai Negeri itu bukanlah dewa-dewa dari Kajangan, bukan bidariari dari d"unia dongengn-dongengan,
bukan, mereka adalah manusia-manusia biasa, jang perlu hidup seb,agai
manusia biasa pula. Marilah kita pikirkan, dapatkah seorang Pegawai
Nggeri bekerdja baik, rnengabdi baik, kalau mereka hanja dapat hidup
selama 2 minggu atau 3 minggu satija sebulannja, karena gadjinja
tidak mentjukupi untuk pembeli makanan jang serba mahal?
Djanganlah hendaknia Saudara Ketua dan saudara-saudara Anggota jang terhormat melihat kepada Pegawai-pegawai Negeri jang
kebetulan mempunjai penghasilan jang sah dari beberapa djurusan
seperti gadji, tundjangan keahlian, tundjangan Konstituante, djanganlah kita melihat kepada me'rdka itu, tetapi hendaknja kita melihat
kepada sebagian besar Pegawai Negeri jang hanja menerima penghasilan berupa gadjinja itu sadja. Saja dapat pastikan, bahwa tidak
seorangpun jang dapa,t hidup dengan leluasa, sebab para ahli-hitungpun tak akan dapat menghitung atau mengatur penghasilan Pegawai
Negeri setiap bulannja itu sedemikian rupa sehingga tjukup untuk
hidup sebulan, hidup sebagaimana mestinja, tjukup mendapat kalori
9"1?* badannja, sehingga dapat pekerdja/mengabdi dengan sebaik-

baiknja.

./

Sau,dara Ketua dan rapat jang terhormat, kalau kita mengira,
bahwa para Pegawai Negeri itu menginginkan gadji besar-besar, maka

kita keliru 180 deradjat. Bukan itu jang di,kehendaki, tetapi jang
dikehendaki adalah kemungkinan h,idup lajak. Tak ada artinja
samasekali bagi Pegawai Negeri itu gadji dinaikan 50% misalnja,

tetapi bahan makanan melontjat-lontjat dengan 3-4 kali lipat. Demikian
pula dengan keperluan-keperluan lainnja.
Keadaan demikian ternjata akibatnja tidak terbatas kepada Pegawai Negerinja itu sendiri jang karenanja tidak dapat bekerdja
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dengan tenang itu, tetapi djuga meluas kepada isteri-isteri para Pegawai Negeri. Dalam keadaan demikian para isteri Pegawai Negeri itu
jang notabene merupakan ,,garis'belakang" dari Pegawai Negeri jang
sedang mengabdi itu, ternjata tidak dapat dikatakan manusia-manusia
bahagia.
Setiap hari memutar otak bagaimana mentjotjokkan uang belandjanja, setiap hari rnengingat-ingat bagaimana dulu beladjar menghitung di-Sekolah Rakjat atau di Sekolah Menengah Pertama atau di
Sekolah Rumah Tangga. Tetapi walau dengan memeras otakpun
perhitungan tetap tidak tjotjok sadja. Hasil jang ditjapai hanjalah
berupa keluh-kesah tak terhingga,, tekanan darah iang meninggi dan

mungkin timbul pikiran-pikiran untuk mentjari ,,djalan lain".
Keadaan jang saja gambarkan ini tidak memungkinkan sama
sekali adanja ketenangan rumah-tangga Pegawai Negeri, kelandjut
annja mendjadi gangguan bagr pengabdian Pegawai Negeri jang
bersangkutan. Keadaan ini hendaknja mendapat perhatian sepe\hnja dari kita sekalian. Undang-undang Dasar kita nanti harus dapa-t
menghilangkan keadaan sematjam itu.
Soal lain jang mendjadi halangan pula bagi kesempurnaan pengabdian para Pegawai Negeri itu adalah soal-soal jang merupakan
sedikit-banjak ketidak-adilan. Beberapa tjontoh dari djaman sekarang
dapat saja kemukakan; misalnja soal perumahan. Dapatkah dikatakan
adil, kalau Pegawai Negeri jang gadjinja tidak seberapa harus menjewa
rumah Rp. 150,- sebulan, sedang para Pegawai Negeri jang tingkatannia sangat lebih tinggi hanja menjewa Rp. 30,- atau Rp. 50,sadja, karena mendapat rumah Pemerintah? Tentu hal itu tidak adil
dan sangat perlu mendapat perhatian kita bersama.
Soal perumahan ini perlu saja singgung djuga berkenaan dengan
pemindahan-pemindahan pegawai. Sebagaimana kita maklum, dewasa
ini dimana-mana kekurangan perumahan bagi para p'egawai iang
dipindahkan itu. Oleh karenanja maka didjelmakan peraturan-peraturan ,,Tundjangan pemondokan 60 - 70Vo dan tundjangan perpisahan
keluarga". Dengan peraturan itu maka dengan singkatnja para
Pegawai Negeri jang dipindahkan dan belum bisa mendapatkan rumah
diberi bantuan dengan diperbolehkannja diam dihotel/losmen atau
mess, sedangkan biajanja jang ditanggung oleh pegawai jang bersangkutan hanja sampai djumlah 60 - 707o dari gadjinja dan kekurangannja mendjadi tanggungan Pemerintah. Bila keluarga belum dapat
ikut serta maka diberikan djuga tundjangan perpisahan keluarga.
Akan tetapi pada achir-achir ini peraturan itu akan ditjabut sepandjang mengenai para Pegawai Negeri jang termasuk golongan DD?/\I
dan D2/lI.
Lagilagi pasti timbul pertanjaan mengapa golongan bawah lagi
jang mendjadi sasaran? Mengapa tidak golongan atas jang sebenarnja
lebih kuat untuk membajar sewa rumah jang tinggi? Kini marilah
kita ambil sebagai tjontoh: Soal pengobatan. Sebagaimana kita maklum, peraturan pengobatan itu menetapkan, bahwa para pegawai jang
gadji pokoknja kurang dari Rp. 491,- diharuskan berobat kerumahrumah sakit Pemerintah dan kedokter Pemerintah, sedangkan para
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Pegawai Negeri jang gadji pokoknja lebih dari Rp. 491,- boleh
berobat kemana sadja, boleh pula memanggil dokter partikulir. Hal
ini terasa sebagai ketidak-adilan puia. Kalau seandainja seorang Pegawai Negeri ketjil atau keluarganja djatuh sakit, misalnja pada malam
hari, maka untuk berobat ia harus menunggu sampai siang hari, jaitu
menunggu bukanja rumah sakit atau polikliniek Pemerintah, sedangkan Pegawai Negeri jang besar-besar dapat segera memanggil dokter
mana sadja jang ia sukai. Kemudahan ini ditambah pula dengan adanja
pesawat tilpon dan mobil dinas dirumah. Memang ada matjam-matjam
sjarat jang memperbolehkan para Pegawai Negeri dibawah Rp. 491,itu untuk djuga memanggil dokter partikulir misalnja spesialis, tetapi
harus dengan surat pengantar dari dokter Pemerintah; atau dapat puta
masuk rumah-sakit partikulir misalnja un'tuk oipname asal ada keterangan, battrwa dirumah sakit Pe,merintah betul-betul telah tid.ak
ada tempat. Penge,tjualian-p,engetjualian itu memang ada, tetapi dalam pelaksanaannja te'tap ,menimbuil"kan banjak kesulitan. Dengan
dernikian, maka peraturan pengobatan itupun mendjadikan faktor
penghalang bagi para Pegawai Negeri jang bersangkutan untuk
bekerdja dengan tenang dan gembira. Dikesanakan oLeh peraturan
itu seakan-akan penjakit-penjakit itu dapat dipersilakan untuk
m,enjerang Pegawai Negeri ketjil dan keluargania itu hania diwaktu
siang hari sadja, diwaktu rumah sakit dan polikliniek Pemerintah
buka.

Karena keadaan sematjam ini maka tidak sedikit para Pegawai
Negeri dibawah Rp. 491,- itu jang keadaannja dari kutjar-katjir
lebih menurun lagi mendjadi dubbel kutjar-katjir, sebab pada keadaan
terpaksa mereka sebagai manusia tidak dapat membiarkan anaknja
atau isterinja jang diserang penjakit keras diwaktu tengah malam,
terus-menerus mendjerit-djerit kesakitan. Tak dapat mereka membiarkan anggota keluarganja jang demikian itu menderita tanpa pertolongan dokter. Oleh karenanja perhitungan"perhitungan gadji tak
lagi mereka pakai, peraturan pengobatan tak lagi dihiraukan, jang
mengisi fikirannja hanjalah keinginan menolong keluarganja dari
bahaja maut jang mengantjam.
Karena itu walau menghadapi bentjana banjak hutang, atau terbangnja barang-barang simpanan kerumah-gadai, mereka sering
melakukan pula tindakan-tindakan seperti para Pegawai-pegawai
negeri jang besar-besar. Penggantian biaja jang dikeluarkan seringsering sukar atau tidak samasekali dapat diganti oleh jang berwadjib.
Dengan demikian makin menderitalah mereka jang dibawah Rp.

491,-

gadji pokok-sebulan itu. Soal sematjam ini benar-benar perlu

men-

dapat perhatian kita.
Kemudian ada lagi soal jang perlu saja kemukakan sekitar djaminan sosial Pelawai Negeri itu. Sebagaimana kita tentu djuga telah
maklum, maka beberapa waktu jang lalu timbul suatu gelombang
jang menjerang para Pegawai Negeri, gelombang jang menggembirakan, jaitu gelombang uang dari tundjangan keachlian Peraturan
Femerintah L0/L957 juncto Peraturan Pemerintah 25/L957. Kesemuanja menerima setjara berlaku surut sehingga djumlahnja jang
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diterima oleh setiap jang berhak itu berdjumlah beberapa ribu rupiah.
Tepat kiranja saja katakan gelombang-gembira jang pasti memberikan
alasan untuk bersukaria-bersukatjita bagi para Pegawai Negeri jang
bersangkutan beserta keluarganja. Sungguh saja turut bergembira
pula dengan adanja hudjan uang dari Pernerintah itu, uang tundjangan
keachlian jang diberikan kepada golongan E dan F Peraturan Gadji
Pegawai Negeri.

Akan tetapi Saudara Ketua, ketika para penerima tundjangan
entah
keachlian jang hirappel itu bergembira, ketika para achli it\
masuk-keluar toko untuk membeli matjamsebenarnja achli apa
matjam lieperluan,-ketika itu sebagian besar dari Pegawai Negeri di'
liputi suasana sedih tak terhingga, sedih karena sebagian besar jaitu
termasuk golongan D kebawah tidak turut merasakan nikmatnja rappel tundjangan keachlian itu. Sedih disertai pertanjaan: Mengapa,
mengapa- mereka tidak di-turut-sertakan memasuki suasana rianggembira-bahagia itu? Padahal jang disebut tundjangan keachlian itu
[onkritnja telah tidak merupakan tundjangan keachlian lagi, tetapi
Iebih merupakan tundjangan golongan jaitu g,olongan E dan F. Besar

kemungkinan, bahkan harus dikatakan tentu dan pasti bahwa dengan
adanja tundjangan keachlian jang berubah mendjadi tundjangan golongan itu, jang lebih achli tidak mendapat apa-apa karena kebetulan
masih duduk dalam golongan D. Sedangkan jang bukan ahli samasekali, mendapat tundjangan itu, karena kebetulan telah berpang-

kat E.
Kedjadian sematjam ini pasti merupakan faktor l98I un_tuk menghambat atau menghalangi pengabdian para Pegawai Negeri terhadap
Negara dan Rakjat. Saja kemukakan persoalan tundjangan keachlian
ini-bukanlah maksud saja untuk mengusulkan agar tundjangan itu
ditjabut, bukan demikian, sebab bagi jang menerima tundjangan
keichlian itu merupakan bantuan biaja mengatasi sedikit kesulitan
hidup dewasa ini. Adapun jang saja maksudkan dengan mengemukakan persoalan ini ialah agar tundjangan sematjam itu diberikan pula
kepada pegawai-pegawai golongan lainnja, karena toch telah tidak
merupakan tundjangan keachlian lagi.
Demikianlah sekedar beberapa tjontoh, untuk mendjadi bahan
renungan kita sekalian. SekaU tagi saja djelaskan, bahwa para Pegawai
Negeri itu tidak mengehendaki penghidupan jang mewah, tidak mengehendaki berumah pentjakar-langit, bermobil sedan-mentereng,
berpakaian English-wool-tebal, beperhiasan mas-intan mengkilap tetapi
mereka tjukup kalau dapat makan menurut menu jang ditetapkan
oleh Lembaga Makanan Rakjat dari Dr Poerwosoedarmo (4 sehat
5 sempurna), berumah tjukup sehat dengan menempati perumahan-

perumahan rakjat jang ketjil-mungil, murah-sehat, hidup tentram
bahagia dengan isteri dan anak-anaknja Sang ditjintai, berpakaian sederhana bersih, tetapi agak tjukup djumlahnja untuk dapat berganti
pakaian, djangan terus-terus memakai pakaian itu-itu djuga iang
pasti tidak menimbulkan bau-wangi, karena telah terlalu lama dipakai. Dapat pula melakukan kewadjiban ibadatnja dengan tenangl dan
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tenteram, dapat setjara teratur berolahraga untuk memelihara kesehatan badannja.
Ja, Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat, bahwa para Pegawai Negeri tidak hanja merupakan tangkai-tangkai pena berkepalabertangan telah dapat kita saksikan dengan adanja Pekan oleh Raga
Antar Kementerian baru-baru ini di Djakarta. Tetapi tetap kita akan
bertanja berapa gelintir Pegawai Negeri jang sungguh-sungguh setjara
teratur melakukan olahraga itu? Itupun pasti terutama karena hanja
terdorong oleh kegemarannja sadja dan pasti bukan karena keinsjafan harus memelihara kesehatan djasmani. Kesemuanja ini disebabkan
karena isi kantong para Pegawai Negeri belum mengidjinkannja.
Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat, perlu pula saja singgung soal hak pensiun Pegawai Negeri. Ini harus djuga diatur dengan
Undang-undang. Soal pensiun ini saja lihat dari berbagai sudut.
Pertama dari sudut pegawai jang bersangkutan sendiri. Perlu
ditetapkan lamanja bekerdja sebagai Pegawai Negeri itu, sedemikian
rupa sehingga baginja masih tjukup waktu nanti untuk melakukan
pekerdjaan lain jang ia sukai. Pada waktu berhenti, setelah waktu
jang ditentukan itu, maka kepadanja diberikan hak pensiun sebagai
tanda djasa, dengan pensiun mana ia terdjamin hidup selandjutnja
walaupun tidak bekerdja lain lagi. Alangkah tepatnja kalau hak pensiun itu dapat diberikan setelah bekerdja tidak terlalu lama misalnja
sesudah bekerdja 25 tahun.
Dengan masih mudanja usia jang berpensiun itu, maka baginja
masih terbuka kernungkinan untuk melakukan pekerdjaan lainnja
jang ia sukai dan jang mungkin telah diidam-idamkannja sedjak lama,
jaitu pada waktu ia masih mendjabat Pegawai Negeri. Djanganlah
pemberian hak pensiun itu diberikan setelah terlalu lama bekerdja,
leh.ingSa pada waktu berhentinja ia telah terlalu tua untuk bekerdja
tagi dilapangan lain dan dengan de'mikian ia hanja dipersitakan
menunggu tiba saatnja sadja untuk meninggalkan dunia jang fana ini.
Ditindjau dari sudut Negara sendiri pemberian hak pensiun
setelah masa-kerdja jang ditetapkan itu merupakan suatu kesempatan
untuk mempermuda barisan pegawainja, mempermuda pula semangat
kerdja aparat-aparat Pemerintah jang mungkin pula akan dapat membawakan idee-idee baru bagi kemadjuan Negara setjara keseluruhan.
Ditindjau dari sudut para Pegawai Negeri jang masih muda+nuda
adanja pemensiunan jang teratur dan pasti itu merupakan suatu titik
tudjuan jang penuh harapan, jaitu harapan untuk dapat mengisi
kedudukan jang lebih tinggi menggantikan jang telah tiba saatnja
untuk pensiun itu. Bagi kesempurnaan djalannja Pemerintahan, bagi
peqberian kesempatan-kesempatan kepada tenaga-tenaga muda,
ma$a saat-saat pemensiunan itu misalnja sesudah bekerdja 25 tahun
mesti mendjadi keharusan, agar supaja dalam pelaksanaantadi itu
nja tidak seret seperti pelaksanaan peremadjaan dewasa ini. Agaknja
pada waktu sekarang ini istilah ,,onmisbaar" seakan-airan dipertahan'
kan sungguh-sungguh. Padahal istilah demikian sebenarnja tidak
tepat untuk didjadikan pendirian, sebab kalau memang demikian
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halnja, maka orang itu jang menganggfn dirinja onmisbaar, mestinja
meninggalpun tidak boleh sebab onmisbaar itu.
SiriAara Ketua dan Sidang iang terhormat, tadi telah saja singgung sedikit tentang Pegawai Negeri deng_an isterinja j.aqS ditjintaiiia,-isteri jang rne,rupakan ,,garis b,elakang" dari Pegawai Negeri jang
bersangkulan. nagaimana pentinja garis belakang itu tak perlu kiranja
saja bentangkan ietjara pandjang-Iebar. Karena pentingnja itu-maka
mendjadi djanda
*.-rng semestinja para-isteri Pegawai Neg.eri iang
penghargaan
berpPa
mendapat
karena iitinggatkin mati oleh suaminja
pantas
untuk hidup lti*.
pensiun djaiia jang djumlahnja tjukup
misalnja s-ekurang-kurangnja sam? dengan pensiun suaminja. Dalam
saji jakin, bahwa kalau negara kita tidak ada dan tidak
hubungan
"adaini
dalitdaiit jang menetapkan bahwa ketika suami hidup'
boleh
isterinja kelas 1, setelah-suami meninggal, isterinja turun nilai.
Ditam pada itu hendaknja adanja penggolongan- pegaygi sementara dan pelawai tetap djangbn menimbulkan perbedaan dalam pernberian pensiun djanda itu.
' Saudara fe'tua d"an Sidang jang terhormat, masih dalam bid4{g
kepada
*ri.r r"jr-temukakan pula pertfinia ada pemberian istirahatsemangat
pegawai jang dimaksudkan diantaranja untuk memulihkan
i..iaj. pit" pegawai jang telah sekian lama terus-menerus bekerdja'
Sercirarnja istilahat itu harus merupakan istirahat sungguh-sungguh
mentjari Itawa sedjuk untuk beberaqa minggu, menikmati pemandangan-pehandangan indah digUnung dan dipantai, memperluas pengetahuan tentang negeri sendiri dengan mengadakan tamasja keberbagai
tempat jang bersedjarah dan menarik. Selandjutnja- istirahat- perlu
diberika; fepada para Pegawai Negeri wanita berhubung dengan
soal-soal j"ttg bersingkutan dengan kewanitaannja, misalnja karena
hamil atau lain-lainnja.
Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat, baiklah soal'soal
lainnja sekitar djaminan sosial itu kita serahkan sadja kepada para
pembuat Undang-undang sekitar K_epegawaian dikemudian hari,
inudah-mudahan segala tjita-tjita para Pegawai Negeri dapat terpenuhi,
misalnja bilamana nanti aituat Undang-undang pokok Kgne-Sayaian.
Siudara Ketua dan Sidang iang terhormat, punt 6 dari materi
jang telah mendapat persetudjuan bulat ialah: Penggunaan tenaga
braig-otang Asing-dalam djabatan Pemerintah/Pegawai Negeri diatur
dengin UnOang-undang. Memang demjkianlah hendaknja. Negara
kitJjang ingin-mentjapai kemadjuan dalam semua lapangan harus
membuka pintu pula untuk dapat menerima tenaga-tenaga achli orangorang Asing guna mengisi jang masih kurang di Negeri kita sendiri.
Tetapi penggunaan itu perlu diatur sedemikian rupa sehingga terdjamin sungguh-sungguh manfaatnja bagi Negara dan tidak merugikan
corps Pegawai Negeri warga-negara sendiri. Mengenai penggunaan
tenaga asing ini alangkah pahit dan getirnja pengalaman jang didjumpai dimasa pendjadjahan.
Seorang tenaga Asing (Be1anda) jang pendidikannja dinegerinja
lebih rendah daripada tenaga Indonesia sematjam itu, ternjata rnen'
dapat penghargaan lebih tinggi, berupa pangkat dan gadjinja. Djangan2752

lah hendaknja hal demikian terulang lagi dialam Negara Republik
Indonesia jang merdeka ini, tetapi penggunaan tenaga asing dibatasi
jaitu hanja untuk mengisi tenaga-tenaga jang belum ada atau sangat
kurang dinegeri kita sendiri.
Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat, setelah saja mem-

bahas materi-materi jang telah mendapat persetudjuan bulat, sernestinja saja membahas pula soal-soal jang belum mendapat pgrsetudjuan
bulat 'iang B matjam banjaknja itu, tetapi untuk tidak djatuh pada
ulangan-ulangan, maka membahas materi jang belum mendapat persetudjuan bulat itu baik saja satukan sadja dengan pembahasan
sekitar jang tertjantum dalam laporan Panitia Persiapan Konstitusi
Komisi IV Bagian III angka Rumawi jaitu: Rantjangan penggolongan
materi mengenai Kepegawaian jang akan dimasukkan dalam Undang'
undang Dasar. Tertjantum disitu rantjangan perumusan pasal-pasal

dalam Undang-undang Dasar.
Mengenai Dasar Pengertian Pegawai fraksi kami menerima nomor
1 dan 2.
Pentjantuman kata-kata ,,Pegawai Negeri bukanlah buruh" adalah
suatu keharusan, berhubung dengan masih adanja pendapat sampai
kini, bahwa Pegawai Negeri itu adalah buruh, padahal ini tidak benar.
Kalau mau ditegaskan, dapat kiranja dikatakan, bahwa Pegawai Ne'
geri itu sebenarnja merupakan pemerintah dalam ukuran kantong
atau zakformaat jang telah mendapat penetapan tugas-chusus, misal'
nja Pemerintah dalam lapangan Perikanan Darat, Pemerintah dalam
lapangan Keamanan, Pemerintah dalam lapangan Pertanian dan sebagainja. Pada dasarnja bagi Pegawai Negeri tidak dapat disebutkan
dengan,tegas siapa madjikannja. Kepala Sub bagiankah, atau Kepala
Bagian? Kepala Djawatan Kabupatenkah, Kepala Propinsikah atau
Kepala Pusat? Kesemuanja ini dapat sadja dianggap sebagai madjikan,
tetapi berganti-ganti, menurut persoalannja, mengenai wewenang
sedang diperdjuangkan itu. Keruwetan ini tidak ter'
siap-a soal jang
"buruh,
timina ielalu tegas setegas-tegasnja siapa maclapat deng"an
djikan, siapa bukan.
Mengenai: Hak-hak Warga-negara, tugas dan kewadjiban dan
djaminan sosial bagi Pegawai Negeri, fraksi saja menerima perumusanperumusan 1 dan 2.

Ketua: Saudara, waktu pembitjaraan Saudara sudah habis.
Mohamad Ahjar: Tinggal 3 menit lagi, Saudara Ketua.
Mengenai: sumpah/djandji fraksi saja menerima perumusan no'
mor

2.

Mengenai larangan-larangan fraksi saja menerima nomor2.
lTentang kegiatan politik para Pegawai Negeri itu perlu saja ke'
mukhkan, hendaknja para Pegawai Negeri karena telah mendapat
tugas4ugas chusus itu, djangan dilarang memasuki partai politik menurut ideologinja masing-masing. Saja jakin bahwa dalam negara demokrasi seperti negara kita ini rne,rekapun berkeinginan untuk turut
membina Nusa dan Bangsa melalui saluran-saluran partai politik djuga.
Tentu mengenai hal ini harus didjaga djangan sampai timbul ekses2753

ekses jang tidak baik, misalnja menjalah-gunakan kedudukan sebagai
Pegawai Negeri untuk kepentingan partai politiknja. Bila hal demikian terdjaor, maka sudah terang, bahwa pegawai demikian bukanlah
pegawai baik, telah melakukan penjelewengan pula dari tugas kewadjiban jang sebenarnja, sehingga bila telah njata penelewengannja
itu terhadapnja dapat dikenakan hukuman-hukuman djabatan jang
telah/akan ditetapkan.
Sungguh tidak ada alasan untuk tidak memperkenankan para
Pegawai Negeri memasuki partai-partai politik jang mereka sukai.
Pengetjualian dalam hal ini perlu diadakan, jaitu terhadap polisi da\
militer, karena kedua golongan ini rnerupakan golongan jang bersendjata, sehingga bilamana timbul pertentangan paham dibidang politik akan mudah sekali merrdjelma perdebatan sengit jang tidak lagi
dilakukan dengan kata-kata, tetapi djuga dengan dentuman mortir
dan meriam.
Mengenai rantjangan perumusan-perumusan jang hanja tertjantum, L matjam rantjangan, fraksi saja tidak menaruh ke,beratan terhadap prinsipnja rantjangan-rantjangan tersebut.
Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat, bagi saja sendiri
sebagai seorang Pegawai Negeri se'benarnja belumlah merasa puas
dengan uraian-uraian jang saja kemukakan ini, karena masih banjak,
sangat banjak jang saja ingin kemukakan sekitar Kepegawaian itu,
tetapi mengingat bahwa jang pokok-pokoknja telah saja kemukakan,
pula beberapa soal telah tertjakup dalam materi Asas-asas Dasar,
sep erti soal rnendirikan/memasuki serikat-serikat sekerdj a maka uraian
saja ini akan segera saja achiri sadja, tetapi dengan sebuah harapan
ialah semoga soal-soal jang telah saja uraikan dengan tjukup djelas
itu mendjadi bahan jang manfaat bagi terlaksananja pentjantuman
soal Kepegawaian dalam Undang-undang Dasar kita nanti.
Dapat saja pastikan, bahwa bila segala persoalan jang saja kemukakan tadi mendapat perhatian sebagaimana mestinja, dalam Undang-undang Dasar dan dalam Undang-undang jang akan dikeluarkan
sekitar Kepegawaian itu, maka segenap Pegawai Negeri akan merasa
puas dan pasti akan timbul dengan sendirinja kegembiraan-kerdja
dan ketenangan-kerdja bagi para Pegawai Nege,ri seluruhnja dan dengan demikian para Pegawai Negeri akan dapat dengan sempurna
melandjutkan peranan pentingnja dalam membina negara jang telah
kita proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu, dapat melandjutkan pula hasratnja jang terus menjala-njala untuk menjelesaikan
revolusi Nasional kita ini sampai tertjapainja kemakmuran dan keadilan jang mendjadi tudjuan kta.
Dengan segala keichlasan hati saja doakan semoga Dewan Konstituante ini dapat mentjantumkan dalam Undang-undang Dasar nanti
pasal-pasal jang sedemikian rupa, sehingga Undang-undang Dasar kita
dan segala Undang-unndang sekitar kepegawaian mendjamin segalagalanja mengenai Pegawai Negeri, kegiatan, kegembiraan, ketenangan
kerdja, kesehatan djasmani dan rochani, penghidupan jang lajak,
perumahan, pakaian jang pantas, moral jang tinggi, penghidupan dihari tua, pembinaan keluarga jang sebaik-bai,knja. Semoga pula dengan
Undang-undang Dasar jang tetap nanti segala sesuatu jang memero-
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sotkan
-deradjat ,Pegawai Negeri pfda umumnja dapat dihilangkan
samasekali
seperti: soal-soal [orupsi atau hal-trit seriratjam iiu.
Saudara Ketua dan. sidang jang terhormat, uraian sa;a ini tioat
saja kuntji dengan suatu kesimpulan, karena uraian inf tetarr saSa
susun sedemikian rupa, sehingga telah merupakan suatu kesimpulan
sendiri.
saudara Ketua _dan sidang jang terhormat, sekianlah pemandangan saja sekitar Kepegawaian itu.
Terima kasih.
saj_a pelsilakan sekarang saudara
^[(etua_:_
Dt. Singo
Mangkuto jang terhormat.

Mr Djamaluddin Glr

,alaikurn
lW" Ilil-aluddin Glr Dt. singo Mangkuto: Assalamu
warahmatullahi wabarakatuh.
saudara Ketua, sebelum saja mulai dengan pidato saja, perlu
terlebih dahulu._se,bagai pemberitahuan sadji saji utarakan' &sini,
bahwa Fraksi Madje,lis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) telah
menetapkan hanja satu orang pembitjara sadja dalam pemandangan
Umum tentang Kepegawaian.Dalam paqa itu Fraksi Madjeris sjuro Muslimin Indonesia (Marjgrnt) memandang.materi-Kepegawaiari ini sebagai satu mateii jing
ri1ga.n, meskipun kalah-beratnja dengan niateri Dasar Nejaral
lid-ak_
sebab !t_u {1nat dimel-gerti, kalau kdmi miita waktu berbitjariigak
lama. YgIt ip"n demikian, akan saja usahakan supaja pittato 6j,
akan_lebi!.
tjep_at selesainja dari waktu jang telah' Oimiirtat<an itir.
Demikian saudara Ketua, sekarang baititatr saja mulai dengan
pidato saja.
Saudara Ketua jang terhormat!
I. Uraian Pengantar.
Bilamana kita bermaksud membitjarakan penempatan masalah
$epegawaiaL d-a[m undang-undang pisar, meinang iioitrrn
diherankan timbulnja pertaljaan jang lggis lebih dahirlu, jaitu qi"L"h
mas.alah
5-.pgg?*aian -itu tjqkup- pentingn;a atau tjut<uri fund'amen,
tilnja untulc ditjantumkan
dalam Undang--uirdang Dasar.
saja gery,blra-.ryengetahuinja, bah-wa. pertanjaan ini, kenjataannja
memang _ timbul djten_g{engah pembitj araanliembitj araan " sub Komisi 1 dari Komisi IV Panitia Persapin Koristitusi" oan mlnoapat
p erhatian
leltq p eqb$gan. sep erlunj g- dari sau dara-saudara engg^ota
jang dudu!
dalam sub-Komisi 1 tersenut. Dari laporan sub tcomisi r
iang.sela-ndjutnja termasuk pula dalam laporan Kbmisi lv, oipai t<ita
melihat, bahwa sampai_ada ?matjam alasaln-alasan jang dit'emul untut
Negeri" dalam Uncian{-undang Drrrr.
P.\?fllf,ln,m,ateri,,Pegqwai
pertanj aan, apakah masalah Kepelawaiari itu t5 u,t_.::ry!'j1!-!1ryr
pbntingnja atau tiukup fundamentilnja untuk tiiriasut<t<rn oarr*
!_up_
undang-undang Dasar, telah terdjawab sefiara.positif ;i;h K;isi lv,
j"ttg denga_n laporannja tentang ,,Kepegawiian,'^ itu, tjukup pu-r, L.*berikan bahan-balr?." l"ng. berlarga [epada sidang Ftbrro fto^nstituunt.
untuk dibahas t.'EL landjut dan achiinja
untuk"diputust"n l.nrgui
mana patutnja. Dalam hubungan ini, -tidak akan nertenifr-leUitran

il;];
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kiranja, kalau saja disini menjampaikan penglarg.a?"_gasi saja atas
i;;r;i"pLfttetaO;itran iang diirertiapat. ol-gtt Komisi IV dari Panitia
Feisiapa" konsiituri, mengenai materi,,Kepegawaian'r itu.
Siudara Ketua jang terhormat, baiktah lebih dahulu saja--njata'
kan disini, bahwa ta;a" dan fraksi saja sepenilaian dengan Komisi
IV Panitia Persiapan Konstitusi. Masalah kep-egawaian mema,ng tjukfP
pentingnja dan tjukup fundamentilnja untuk dimasukkan dalam Undang-undang Dasar.
-eetapa tidak Saudara Ketua,_soal kepegawaian adalah soal ,,human element", unsur-manusia dalam tata pemerintahan. Dan uns{r
inilah unsur jang paling ri6el dan jang paling concreet. Bagaimanapun
tjoraknja sisiim pemerintahan suatu negara' bagaimanapun besarnja
atau nagaimanaprin ketjilnja witajah suatu negara, korpq pegawainjalah, jang merupakan tenag,a penggeralti?-, unsur manusi'anjalah jang
meirjenibkan sesuatu ,,staat in beweging".
Reputasi dan martabat suatu +egara banjak be.rgantung pada
ketjakairan, kemampuan dan loyaliteit paxa pegawainja'
Ja,-rebih dan tegaknja suatu pernerintah boleh dikatakan ditpntukan
oleh apparatuurnJa, oleh alat pelaksananja.
Bajangkanlah Saudara Ketua, apa jang akan terdjadi A31 bagaimana nisid3ang akan ditemui pemerintahan dan negara.kita, bilamana
andaikata pidaiuatu hari seluruh apparatuur n-eg_ara' baik igg bersen'
djata *aupott jang tid.ak, karena satu dan sebab lai!, semufakat untuk
Jeientatr rireleiakkan djabatannja dan pekerdjaannja. Tanpa gemerin'
tjing pedang, tanpa leiusan bedil, tanpa dentuman meriam, pastilah
dafim sehaii dua, pemerintahan kita akan lumpuh dan negara kita
akan ambruk.
gambarkan pulalah dalam ruangan kita, suatu keadaan,
Tetapi, "sebaliknja
jang beirip'a
daripada itu. Andaikata fPParatuur pemerinfani" kita dapat dildngkapf seluruhnja dengan korps pegawai jang
bermutu tinggi, jang berkemampuan untu\ melaksanakan tugas- jang
rnendjadi f6Sanir:a, iuttg luruJ dan djudjur, iang mengerti benar
akan ?unksinja dalam, rangka tata pemerintahan dan jang terp-enting
lagi, jang loyaal terhadap pemerintahannnja .tanpa men$lndahkan
sif"ai Jesu"atu kabinet, tanfa menghiraukan partai mana jang sedang
pegawai jang demikian sifat-sifatnja akan
berkuasa, nistjajalah korps
-Pemerintah
da{am masjarakat negara dan
rnenambah kewibawaan
jang
internasional.
medan
dalam
diperlukan
gensi negara
- Sautlara Ketua, tentunja kita semua sama-sama
mempunjai keinginan untuk mempunjai-korps PQgaw{. jalg memiliki sifat-sifat
jaig indah itu dalam tala pemerintahan kita, karena dengan begitu
ierbentanglah djalan dihadapan kita, tanpa_sernak dan belukar, tanpa
onak dan duri jang me'ndjurus kepada tudjuan terachir dari negara
tudjuan jang diridlai oleh Allah srlbhanahu wa Ta'ala, jaitu masjarakat bahagia, adil dan makmur.
Dalam hubungan ini, inginlah saja d"itengah-tengah Madjelis Konstituante jang ter[ormat ini, mempopulerkan suatu pantun adat Minangkabau, 5ang isi dan maksudnja adalah mengandung petundjuk
bagaimana memimpin dan mengatur negara:
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Kaluak paku asam balimbiang
Timpuruang lenggang-lenggangkan
Lenggang nan dari Suruaso,
Anak dipangku kemanakan dibimbiang
Urang kampung patenggangkan
Tenggang nagari djan binaso.
Inti sari dari nasehat ini, menekankan kepada setiap pemimpin
dan kepada setiap petugas daiam nagari, supaja dalam melakukan
tiap tindakan jang. bersifat pemerintahan dan pengaturan hendaklah
memberikan bimbingan kepada setiap warga nagari, hendaklah senantiasa memikirkan dan mengusahakan apa sadja untuk kesedjahteraan dan keselamatan penduduk kampung dan henclaklah didjauhi
apapun djuga perbuatan jang bisa mernbawa kebiasaan nagari.
Saudara Ketua, meskipun nasehat jang tersimpul dalam pantun
adat ini, asalnja ditudjukan kepada para petugas adat dalam suatu
pemerintahan dari persekutuan hukum jang bernama nagari, namun
kalau dibawakan kepada kehidupan kenegaraan kita sekarang, essentialia dari adjaran ketata-negaraan adat itu tidak hilang, bahkan tepat
sekali, djika nasehat itu ditudjukan kepada tiap functionaris negara
kita, sedjak dari jang atas sampai kepada jang bawah. Terangtah jang
saja maksudkan disini bukan sadja para pemimpin dan penguasa jang
membuat ,,Policy" dari negara, tetapi djuga ratusan ribu pegawai,
jang bertugas mendjalankan ,,policy-negara" jang dibuat itu. Merekalah jang senantiasa hendaknja memikirkan keselamatan negara dan
merekalah jang senantiasa hendaknja mendjauhi setiap tindakan jang
membawa kebinasaan negara.
Saudara Ketua, setelah saja mengemukakan adanja keinginan
kita bersama untuk mem:punjai apparatuur jang lajak didjadikan perhiasan pada batang tubuh tata pemerintahan kita, nistjaja timbul
pertanjaan, bagaimanakah tjara-tjaranja akan memperole,h korps pegawai jang demikian itu.
Saudara Ketua, djawaban atas pertanjaan ini; tentunja ada djalan, ada tjaranja-tjaranja, meskipun tidak semua djalan dan tjara
itu mudalr dilaksanakan. Djika perlu tjontoh-tjontoh jang bermanfaat dari luar negeripun dapat ditiru dan diteladan. Dalam hubungan
ini, Pemerintahan nan silih berganti selama ini, tidak kurang usahanja
untuk membentuk apparatuur pemerintahan jang bermutu, baik sipil,
maupun polisi dan miiiter. Insja-Allah tentang masalah bagaimana
usaha untuk menaikkan mutu pegawai, nanti akan saja singgung dalam
bagian terachir dari pidato saja ini.
Tetapi, apapun djalan jang ditempuh, apapun tjara jang digunakan, betapapun banjaknja usaha jang didjalankan, semuanja itu
tidak akan banjak mentjapai maksud kita, apabila kita melupakan,
bahwa masalah pegawai itu, sebenarnja merupakan masalah manusia
dengan serba sifat jang ada padanja, bahwa pegawai itu pula adalah
warga-negara dengan serba hak dan kewadjibannja pula dan achirnja,
bahwa para pegawai itu, sebenarnja dan dalam hakekat hukumnja,
adalah merupakan para fihak kedua dalam suatu ikatan perdjandjian
kerdja dengan Pemerintah.
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ilengan ini Saudara Ketua, saja ingin menekankan disini, supaja
kita dalam menghadapi dan membahas masalah Kepegawaian dalam

hubungan penempatannja dalam Undan$-undang Dasar, sejogianja
berpikir pula dalam rangka complex persoalan iang tiga itu. Dalam
hubungan ini, dapatlah saja njatakan disini, bahwa pengaturan materi Kepegawaian dalam Undang-undang Dasar, menurut hemat saja
tidaklali perlu selamanja merupakan satu bagian atau satu pasal jang
chusus sa0;a. Dalam hubungan jang logis materi Kepegawaian ini
bisa dengan tjara jang terbentang atau dengan tjara jang tersimpul.
mendapat pengaturannja pula dalam bidang Hak-hak Asasi Manusia
dan dalam bidang Hak dan Kewadjiban Warga-negara.
Saudara Ketua, kalau saja tadi mengatakan, bahwa pegawai itu
adalah merupakan unsur rnanusia dalam tata'pemerintahan dan masalah pegawai itu sebenarnja merupakan masalah manusia dengan
serba sifat lang ada padanja, maksud saja ialah memintakan. perhatian kita semua, supa;a dalam pengaturan materi Kepegawaian hal
itu dapat uitgedrukl seperlunja dan dalam praktek pern-erintahan
para s-upervisors atau para atasan dalam hal mgryplaktekkan dan
inembimbing para bawahannja, menggunakan kebidjaksanaan untuk
mengutamakan hal,,human-relationship".
Peraturan dan pelaksanaan peraturan jang berpangkal pada pikiran-pikiran jang diliputi prikemanusiaan, dalam lubungannja dengan masalah Kepegawaian djuga, akan mendjauhkan negara dan
pemerintahan kita dari mismanagement.
Kalau saja tadi Saudara Ketua, menjatakan bahwa para_pegawai
itu sebenarnja dan dala,m hakekat hukumnia, adalah merupakan para
fihak kedua, dalam suatu ikatan perdjandjian kerdja delgfn Pemerintah, makiud saja, ialah supaja kita menaruhkan perhatian sepenuhnja kepada keharusan, peraturan perun'dangan _tentang S"Pugtwaiari itu, memberikan tjukup kepastian pada kedudukan hukum,
para pegawai dan memberikan kepadanja geestelijk dan materieel
welzijn.
Saudara Ketua, tebih terbentang lagi pentingnja arti korps pe'
gawai djika soalnja dititik dari sudut budget negara.
- Menurut perkiraan salah satu fraksi jang duduk dalam Komisi
IV, djumtah kbrps pegawai pemerintah, termasuk polisi dtq militer
aOitatr satu setengah Aluta orang. Saja jakin, bahwa djumlah jang
disebutkan itu tidak akan djauh dari kebenarannja. Ini dapat pula
dilihat dengan djelas dari angka-angka jang berbitjara d9tary Anggaran Belandja
Negara jang mengenai belandja- pegqY?i sadja. Rjbuan
-dikeluarkan
untuk itu. Dalam tahun 1957 untuk belanOSuta rupiah
dja pegiwai sadja diperlukan Rp. 6.220.220.000, belum lagi ditamnin6n dengan belandja pegawai karena penambahan grondschalen
pada paralelschalen dari Peraturan Gadji Peg1ry4 Negeri sedjumlah
Seratus sembilan djuta rupiah, tundjangan keahlian duaratus tudjuhpuluh enam setengah d"juta rupiah, hadiah lebaran p'egawai negeri seratus duapuluh djuta rupiah, hadiah lebaran pekeldjq.halian duaratus
enampuluh djuta rupiah dan kenaikan upah pekerdja harian (lebih
kurang satu rupiah sehari seorang) enam ratus djuta rupiah.
2768

t-

Saudara Ketua, saja tidak akan menjebut apa;apa tentang kebidjaksanaan Pemerintah mengenai pengeluaran uang untuk belandja
pegawai itu, karena tidak tempatnja diruangan Konstituante ini.
Jang perlu saja sebutkan dalam hubungan ini, ialah fakta, bahwa
ribuan djuta jang berasal dari keringat rakjat, digunakan untuk membelandjai pegarvai pemerintah. Teranglah, bahwa ribuan djuta rupiah
jang dikeluarkan untuk penggadji pegawai itu, sejogianja dipertanggung-djawabkan setjara wadjarnja kepada setiap wadjib padjak dalam
negara dan djalan jang baik untuk mempertanggung-djawabkannja
itu, menurut pendapat kami ialah, mengusahakan supaja pengeluaran
jang demikian banjaknja itu, sepadan atau seukuran dengan prestasi
jang diberikan korps pegawai dalam melajani kepentingan masjarakat dan negara.
Amat menarik perhatian kita sekali Saudara Ketua, bahwa pada
waktu-waktu belakangan ini, ternjata soal Kepegawaian banjak didjadikan sasaran pemikiran, baik dari kalangan Pemerintah, maupun
dari sementara pemimpin-pemimpin politik dalam masjarakat, sebagai
jang akan saja releveer dalam pidato saja ini:
a) Dalam upatjara peresmian pembukaan latihan-Iatihan djabatan
jang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara pada
tanggal 28 Djuli jang baru lalu di Djakarta, Wakil Perdana Menteri I Mr Hardi menjatakan:
1. Bahwa sedjak lama dikonstatir oleh Pemerintah adanja kekatjauan-kekatjauan dibidang administrasi negara,
2. Bahwa akibat dari birokrasi dimana-mana, terutama dilingkungan djawatan-djawatan Pemerintah, ialah terhambat kelantjaran djalannja administrasi negara,
3. Bahwa banjak daerah-daerah jang mengeluh, sebab _tidak
dapat pelajanan sewadjarnja dari pendjabat-pendjabft jang
ber,sangkutan, terutama dalam bidang-bidang administiasi-,
sehingga menimbulkan refleksi-refleksi jang tidak diingini
seperti terdjadinja pergolakan-pergolakan didaerah-daerah
belakang ini.
4. Bahwa danjak diantara pegawai-pegawai jang tidak tepat duduk pada tempatnja.
5. Bahwa disamping itu dikonstatir adanja ,,djiwa magang" pada
sernentara pegawai, jang tidak memberikan manfaat dalam
bidang-bidang jang dihadapi,
6. Bahwa karena itu, pemerintah menganggap perlu memperbaiki korps Kepegawaian dengan djalan memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk mengikuti kursus-kursus
kedjuruan jang sementara ini diselenggarakan oleh Lembaga
Administrasi Negara.

b)

Patut pula rnendjadi perhatian kita, bahwa pada tanggal ZB
Djuli jang baru lalu Pemerintah telah melantik suatu Fanitia NegSra Perentjana Undang-undang l(epegawaian, karena sampai
kini belum ada dasar-dasar hukum, jang kuat dalam bidang Kepegawaian dan hal itu sampai sekarang baru diatur dengan per,
aturan-peraturan Pemerintah atau Keputusan-keputusan Menteri
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dalam Negeri. Pemerintah menganggap perlu agar_kedutlukan
hukum, hak mogok, peradilan Kep'egawaian, diatur dalam suatu
undang-undang.
Dalam rangka usaha untuk memelihara ketertiban dan keamanan
umum, Kepala Staf Angkatan Darat berdasarkan wewenang jqng
diberikan Undang-undang Keadaan Bahaja 1957 kepadanja, telah
mengeluarkan perintah untuk mendaftarkan keanggotaan partai
dari pegawai'pegawai negeri tingkat "F" keatas.
Sekertaris Djenderal Central Comite Partai Komunis Indod)
' Wakii
nesia M.H. I-,ukman dalam pernjataannja kepada ,,Pedoman"
tanggal L1 Agustus 1958 untuk menjambut idee pembubaran par'
tai-partai, menjinggung persoalan Pegawai- N_egeri jang masuk
pariai. Ia menjatakan persetudjuannja. terhadap peraturan Ke-pala
Staf Angkatan Darat jang memerintahkan, semua Peg_awai
ilIegeri golongan "F" didaftarkan dan meng?ngg?p_lebih baik,
dji[a dibuat iuatu peraturan umum mengenai soal Pegawai Ne'
gi:ri jang
masuk partai, misalnja hanlslah ada suatu peraturan
-menghukum
atau apa sadja, bagi sgorang Pegawai -Negeri
fang
jang mempergunakan kedudukannja didalam dinas pemerintahan
irntut< kepentingan dan keuntungan partainja atau golongannja.
e) Dalam konsepsinja tentang Staats-party jang diuraikan setjara
singkat, dalam Pedoman tanggal 7 Agustus L958 Gatot Mangkupradja dari Gerakan Pembela Pantja Sila, antara 1ain, berkata:
,,Dan oleh karena itu, maka Kepala Negara harus turut dalam
Partai itu dan mendecreetkan sahnja partai negara tersebut serta
memperkenankan semua djabatan-djabatan turut dalam partai itu
(djuga fihak tentera dan Polisi).
Saudara Ketua, demikianlah hal-hai jang perlu saja r,eleveer dan
dengan uraian pengantar pidato saja ini, tjukuplah kiranja saja menguatkan pendapat, bahwa soal Kepegawaian tjukup penting dan

c)

tjukup fundamentilnja untuk dirumuskan menurut keperluannja dalam Ondang-undang Dasar dan dengan itu, sampailah saja sekarang
pada tingkatan pembitjaraan untuk membahas laporan jang disadjikan Panitia Persiapan Konstitusi ke-II tahun 1958 mengenai materi
Kepegawaian.

II.

Pembahasan Laporan:
Saja mengkonstatir lebih dahulu, bahwa:
(1) Keputusan pemberian tugas baru_oleh,Panitia Persiapan Konstitusi'dalam masa sidangnja jang ke-I kepada Komisi IV, menggunakan istilah ,,Kepegawaianr' dan bukan ,,pegawai Negeri" atau ,,Pegawai" sadja. Saji ;lkin, bahwa Panitia Persiapan Konstitusi dengan
[eputusannja No-. ircP.X./L958 tanggal 12 ]Vlaret 1958, memaksud'
kair dengan istitah ,,Kepegawaian" itu suatu kom'plek persoalan jryg
menjangkut dengan pegawai, diantaranja !9ntqnj1_9o.al Pegawai Ne'
geri. Tetapi Saudara Kelua, dalam laporan Komisi IV jang.merupakan
Jalah satu lampiran dari laporan Panitia Persiapan Konstitusi selama
masa Sidang t<e-tl tahun 1t58, saja mendapat kesan, bahwa ,,Pegawai
Negeri"lah lang dianggap satu-satunja kategori pegawai jang perlu
mendapat perhatian dan pendjeladjahan.
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Pltry laporan tersebut kita lihat dalam rangka hasil pembahasan
Komisi IV mengenai sub A Kepegawaian, (halaman 2), pendjelasan
tentang I Pengertian ,,Pegawai Negeri", II Alasan-alasari untuk memasukkan ,,Pegawai Negeri" dalam undang-undang Dasar, II'I Materi
Kepeg_awaian jang perlu dimasukkan dalim undang-undang Dasar
dan IV.Rantjangan_p_enggolongan materi mengenai KJpegawaiin jang

akan dimasukkan dalam undang-undang Dasar. oari s-istim pendjeta-djahan_I, II, III dan IV itu, dua dari padanja menggunakan istilah,,pe.
gaw?i
$ege1i" dan jang dua lagi ,,Kepegawaian,,, ietapi itupun daiam
pendjeladjahan III dan IV selandjutnja tak urung ,,pegawli Negeri"
djuga jang mendjadi sebutan.
Hal ini saudara Ketua, tidak sesuai dengan hukum positif, jaitu
undang-undang Pokok Pemerintah Daerah -No. L/r957' (Lembiran
N.g"ry No. 6 tahun 1957), jang membedakan setjara tehnis, pengertian .Pegawai Negara" dan ,,Pegawai Daerah',, bahkan Undang-irnding
terseburt menjediakan satu bagian chusus jang memuat ketentuan-ketentuan tentang Pegawai Daerah.
Baiklah mendjadi pe,r'hatian kita bunji pasal 58 ajat
(1) dari undang-undang Pokok tersebut: ,,Pengaturan tentang pengangkatan,
pemberhentian sementara, gadji, pensiun, uang tunggu dan hal-hal
lain sebagainja mengenai kedudukan-hukum Pegawai-Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah, sedapat-dapatnja disesuaikan dengan

peraturan-peraturan jang. ditetapkan oleh Pemerintah terhadap Pegawai Negara".
Teranglah bagi kita, bahwa pasal 53 ajat (1) Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah itu membedakan pengertian ,,Pegawai Negara'' dan ,,Pegawai Daerah" dan dengan ini sekaligus dapat kita
konstatir pula, bahwa istilah ,,Pegawai Negeri" dalam Undang-undang
No. 22 tahun 1948 sudah diganti dengan ,,Pegawai Negara".
_ Qungan demikian, dalam tata pemerintahan jang meliputi pusal:
dan daerah kita mempunjai dua kategori pegawai- jaitu-,,pegawai
Negara" dan ,,Pegawai Daerah". Sebab itu djugalah Kementerian Dalam Negeri, mempunjai dua bagian dinas untuk mengurus soal-soal
Negara
!{epggawaian, jaitu bagian jang mengurus Pegawai-pegawai
dan bagian jang mengurus Pegawai-pegawai Daerah. - apl! s_aja sajangkan adanja kenjataan, bahwa dalam 1aporan
Komisi IV Panitia Pe,rsiapan Konstitusi tidak terdapat p,e,mbahasan
tentang Pegawai Daerah, sehingga karenanja saja chawatir dan tidak
akan heran, kalau ribuan Pegawai Daerah jang mengikuti dengan
tjermat. pembahasan-pembahasan dalam Konstituante ini tentang Kepegawaian, arkan. meng€erutu karena beroleh kesan, bahwa para Anggota Konstituante melupakan mereka, setidak-ti,daknja menganak-ii-

rikan

mereka.

Memang saudara Ketua, dalam laporan Komisi IV itu pada ha]am1n 4, ada ,,aanwijzingen", bahwasanja masalah pegawai Daerah
itu dengan samar-samar ada dirasakan pula, terbukti dengan adanja
guat_q perumusuan j_ang berbunji: ,,pegawai Negeri adalah jang b"e.
kerdja dengan mendapat gadji (upah) dan diangkat oleh perireiintatr
atau Pemerintah Daerah otonoom atau pegawai sipil pada Angkatan
Perang Republik Indonesia, pada badan-badan hulium pemerin"tahan,

-
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pada badan-badan Perusahaan negara dan atau badan-badan tjampuran perusahaan negara atau diperbantukan dalam perusahaan partikulir.
Dalam perumusan ini ternjata dipikirkan adanja Pemerintah Daerah Otonoom, tetapi sajangnja Pemerintah Daerah Otonoom, sesuai
dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang jang berlaku, tidak kompeten mengangkat dan menggadji Pegawai Negeri (Pegawai
Negara).
Saja jakin Saudara Ketua, bahwa hal ini merupakan suatu kealpaan jang tidak disengadja dan oleh karena itu saja atas nama Fraksi
Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) mengusulkan disini
supaja pendjeladjahan Komisi IV Paniti.a Persiapan Konstitusi itu
mengenai Pegawai Negara dipakaikan pula, pada umumnja untuk masalah Fegawai Daerah.
(2) Saudara Ketua, sampailah saja kini pada soal jang lebih-lebih
mengehendaki perhatian kita, jaitu soal tentang pengertian
Pegawai Negeri.
Sebagai landasan pembahasan, saja ambil,,b'egrips-omschrijving':
jang disadjikan Komisi IV Panitia Persiapan Konstitusi kepada kita
jang terdiri dari 3 ruas dan b,erbunji:
Ruas ke-l: ,,Pegawai Negeri (saja ulangi, Pegawai Nege.ri), adalah
warga-negara jang mengabdikan diri lahir dan bathin kepada negara
jang didorong oleh kesadaran dan kerinsafan bernegara dan diperkuat
dengan sumpah/djandji menuru,t agama/kejakinannja masing-masing
dengan diangkat dan digadji oleh Pemerintah".
Ruas ke-2: ,,,Mereka bekerdja pada Badan-badan Pemerintahan, sipil,
militer dan polisi, baik dipusat rnaupun didaerah-daerah".
Ruas ke-3: ,,Mereka adalah bukan buruh akan tetapi alat pelaksana
Pemerintah untuk menudju keselamatan kebahagiaan dan kemakmuran seluruh rakjat dengan keridlaan Tuhan".

Dalam menghadapi,,begripsomsc,hrijving" atau,,rumusan pengertian" ini sebagai keseluruhan, maka terlintaslah berbagai-bagai
persoalan dalam kalbu saja.
Persoalan jang pertama, jang bersifat ilmiah, ialah: ,,Apakah
kiranja sifat sudut pandangan jang didjadikan latar belakang dari
rumusan-pengertian jang demikian ini?" Sosiologiskah, ekonomiskah,

politiskah atau juridiskah?
Persoalan jang kedua Saudara Ketua, ,,samDai di,manakah daja
tjakup rumusan pengertian jang demikian ini?" Apakah, ini persoalan
jang ketiga Saudara Ketua, pengertian Pegawai Negeri, jang ruparupanja dimaksudkan untuk didjadikan standaard pengertian oleh
Komisi IV ini, konsekwen digunakan dalam pendjeladjahan selandjutnja?".
Saudara Ketua, itulah dua tiga persoalan jang terlintas dalam
pikiran saja dan jang akan saja tjoba mendetailleer selandjutnja dalam menganal,isa rumusan-pengertian jang disadjikan kepada kita itu,
ruas demi ruas.
Persoalan jang pertama, jang saja katakan bersifat ilmiah itu,
mungkin akan menimbulkan keengganan pada sernentara pihak untuk
mendengarnja, karena mempunjai penCapat, bahwa pembitjaraan-pembitjaraan jang dilakukan di Konstituante ini. bukanlah merupakan
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acadellisch-dispuut, tetapi politik-dispuut. saia sendiri saudarh Ketua, tidak. dapat menjetudjui pendapat ;ang demikan itu seluruhnja,
karena saja- berpendapat, bahwa suatu undang-undang Dasar bukinlah merupakan rya_ty politik dokumen negara sadja, telapi lebih-tebih
bersifat. suatu- juridis-dokument. Teranglah bah'iva suafu juridis-dokumen ialg dimaksudkan akan didjadikan bahan dari segala peratur-

?n-pg.ruldangan . sejogianja _ dapat dipe,r'tangung-djawab-kan setjara
juridischwetenschappelijk._Karena
demikian ltu lioati lebih dari" patutnja, djika suatu materi undang-undang Dasar jang didjadikan pe*bahasan, antara lain, ditindjau pula setjara juridis.saudara Ketu4 kembali kepada rumusan pengertian dari pegawai
Negerri-jang disadjikan kepada-kita itu, saja beroteh kesan dari,ladanja, bahwa sudut-pandangan jang djadi latar belakangnja, lebih bersifat sosiologis-politis daripada juridis, karena hanja ln6nundjuk kepad_a .adanja,su1tu gro€p-dalam masjarakat jang mempunjai suatu
funksi tertentu dengan tjiri-tjiri lahirnja luitertij[e kenmerfen] jang
chas pula.
saj.a kltlkan demikian itu saudara Ketua, karena andaikata per_
soalannja ditindjau d*i segi hukum, maka tentu pertanjaan pe,rtima
i3lqg perlu didjawab, ialah: ,,Apakah iang dikatakan oten hutum positif ,,tentang pengertian Pegawai Negeri?"
Tadi sudah sjljg sjnggung sedikit, tentang adanja pasal bB ajat (1)
undang-undang. pirt<ot -demErintah Daera!, "jang *.iru"a;uk!# [e:
pada kita adanja dua katagori pegawai, jaitu ,,plgawai Diera6,, dan
,,Pegawai Negara", masing-masing dibawahkan tepaoa complex peraturan-peraturan tersendiri.
- Ditindjau dari sudut ini, maka rumusan pengertian ruas ke*l,
sudah terang menguitsluiten kategori ,,pegawai baeirah,', karena jang
dirumuskan pengertiannja ialah tintang,,Fegawai Negerii, sadja. Ruai
ke'2_bgrbunji:,,Mereka berkerdja pada badan-badan pe,merintalhan, sipil, Militer dan Polisi, baik dipusat rnaupun d.idaerah", tidak menundj i{rkan adanj a Pegawai-p egawai D,aer&h,-'rr}e skipun ada tertj antum kata didaerah-d,aerah. ,,Merieka" jang dimaksudkan dalam ruos inj", tentunja g_olo_nggn Pegawai Negeri iing telah diberi pengertiannja pada
ruas ke-l dan adanja golongan Pegawai Negeri didaeiah-daer-ah, memanglah suatu kenjataan dalarn praktek pemerintahan, baik sebagai
Pegawai-pegawai Negeri pada Djawatan-djawatan pemerintah puiat
jang verticaal, maupun_sebagai pegawai-p-egawai Negeri jang diperbantukan kepada daerah-daerah otonoom.
Tetap_i semuanja i_ni,tidaklah mendjadikan status hukum pegawaipegawai Negeri jang didaerah-daerah itu berubah mendjadi pelawaipegawai Daerah"
_ Dengan singkat, dapat kita menarik kesimpulan dari uncrangundang fqkok Pemerintah Daerah bagian B jang mengatur perihil
,,Pegawai Daerah", bahwa dalarn bidang ketata-ne-garaan jang dimakyd dgnggg P_egarlai lr{egara, iatah golbngan
pegawai jairg liangkat
dan. digadji oleh Pemerintah Fusat -dan jang- tunduk kefada sdrba
matjam p_eraturan-perundangan jang ditetipkin oleh pem6rintah pusat terhadap Pegawai Negara.
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Saudara Ketua, dalam bidang hukum positif lagi, jaitu dalam
Kitab Undang-undang Hukum Pidana,'Buku Pertama, bab ke-IX pasal
92, jang masih berlaku sekarang, kita dapati pula arti kata Pegawai
Neg-eri j.ng ada dalam kitab lJndang-unctang Hukum Pidana (Engelbrecht 1956). Bunjinja demikian:
,,Perkataan Pegawai Negeri rnengandung sekalian orang jung

dipilih dalam pemilihan jang diadakan menurut

Undang-und,ang

udtum, serta sekalian orang jang oleh karena Sebab jang lain daripacla fititran mendjadi enggdta bewan Rakjat, Dewan Propinsi dan
bewan, jang diadakan menurut pasal tZL ajat (2) dan pasal 124 aiat
(2) Aturan Indische Staatsregeling; demikian lagi sekalian Anggot.a

Dewan Subak dan sekalian kepala Bumiputera dan Kepala orang Timur Asing, jang mendjalankan kekuasaan jang sah".
(2). ,,Perkataan Pegawai Negeri dan hakim mengandung hakim
wasit, perkataan hakim mengandung jang mendjabat kekuasaan mengadili tdta usaha pemerintahan serta ketua dan anggota rapat agama".
(3). ,,sekalian orang iang masuk balatentara djuga dianggap sebagai Pegawai Negeri".
Saudara Ketua, meskipun pasal 92 Kitab Undang-undang Hukum Piclana jang masih bernapas koloniai itu tidak sesuai lagi dengan
tata pemerintahan Republik Indonesia, tetapi satu hal jang dapat
Nege_ri mekita djadikan
"Kitab perhatian ialah, bahwa pengertian Pegawai
Llndang-undang Hukum Pidana tidak terbatas pada menurut
reka jang diangkat dan digadji oleh Pemerintah Pusat sadja, melainkan
diluaikan djuga kepada anggota-anggota dewan, sekalian kepala
orang Timur Asing, hakim-hakim, ketua dan anggota rapat agama,
serta anggota'ientara.
Untuk masih memberikan djawaban atas pertanjaan: ,,Apakah
jang dikatakan oleh hukum positif tentang pengertian Pegawai Negeri?", tidak saja tjukupkan dengan menundjuk kepada Undang-undang nomor 1 tahun 1957 dan pasal 92 Kitab Undang-undang Hukum
Pidana sadja, tetapi saja tambahkan lagi dengan beberapa peraturan
perundangan Kepegawaian, jang sifat juridisnja lebih banjak terletak daiam hukum tata-usaha negara.
Pasal 1 Undang-undang nomor 20 tahun 1952 tentang pensiun
Pegawai Negeri sipil, berbunji:
,,Dilam Uncl=ang-ut Aittg ini, jang dimaksud dengan Pegawai Negeri
ialah jang diangkat sebagai Pegawai Negeri tetap dan sementara".
Pasal 1 dari Peraturan Pemerintah nomor B tahun 1952 tentang
pemberhentian dari pekerdjaan untuk sementara waktu dan pemberhentian dari djabatan negeri sambil menunggu keputusan lebih landjut bagi Pegawai Negeri sipit berbunji:
,,Pegawai Negeri menurut peraturan ini, ialah mereka jang bekerdja
sebagai pegawai pada suatu badan Pemerintah. baik tetap maupun
sementara".
Pasal 1 dari peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1952 tentang
daftar susunan pangkat dan kenaikan pangkat Pegawai Negeri. ber''
bunji: ,,Jang dimaksudkan dengan Pegawai Negeri dalam peraturair
ini, iaiah Pegawai Negeri tetap dan jang tidak tetap".
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Pasal 1 a dari Peraturan Pernerintah nomor 11 tahun 1952 tentang hukuman djabatan, berbunji: ,,Dalam peraturan ini jang dise,
but pegawai, ialah mereka jang diangkat tetap atau untuk sementara
dalam djabatan Negeri".
Pasal 1 a dari Peraturan Pemerintah nomor L2 tahun 1952 tentang penghasilan dan usaha Pegawai Negeri dalam lapangan partikelir, berbunji: ,,Dalam peraturan ini, jang dimaksudkan dengan
pegawai, ialah semua Pegawai Negeri sipil didalam dinas aktif".
Pasal 1 ajat (1) dari Pe,raturan Pemerintah nomor 41 tahun 1952
tentang kedudukan Pegawai Negeri selama mendjalankan sesuatu
kewadjiban negara diluar lingkungan djabatan jang dipangkunja,
berbunji: ,,Jang dimaksudkan dengan Pegawai Negeri dalam pera.
turan ini, ialah Pegawai Negeri jang diangkat dalam djabatan Negeri tetap atau sementara".
Saudara Ketua, tjukuplah 6 matjam peraturan perundangan jang
saja tambahkan belakangan ini, menguatkan kesan kepada kita,
bahwa dalam bidang hukum positif, pengertian Pegawai Negeri,
mendapat pengaturannja dalam berbagai-bagai Undang-undang dan
Peraturan-peraturan Pemerintah.
Sebelum saja melandjutkan pandangan juridis saja terhadap
rumusan pengertian tentang Pegawai Negeri itu, ada baiknja dalam
rangka sistimatik pembahasan saja, persoalan jang kedua, jang saja
sebutkan tadi, kita hadapi lebih dahulu.
Bunji persoalannja, saja ulangi. lagi disini, jakni: ,,Sampai dimanakah daja tjakup rumusan pengertian jang demikian itu?".
Tadi saja meminta perhatian Konstituante jang terhormat ini,
kepada kenjataan, bahwasanja golongan Pegawai Daerah tidak tertjakup dalam rumusan pengertian jang demikian itu. Sekarang me'
njusul pertanjaan: ,,Apakah orang-orang asing jang dipekerdjakan
pemerintah kita dalam Badan Pernerintah tidak dapat dimasukkan
dalam golongan pegawai?".
Saudara Ke,tua, kalau dalam rumusan pengertian itu, ditent'ukan
bahwa Pegawai Negeri adalah revsl'gs-riegara, maka teranglah bagi
siapapun djuga, bahwa orang-orang bukan warga-negara jang dipekerdjakan dan digadji oleh Pemerintah kita, tidak mungkin dapat
digolongkan djadi Pegawai Negeri.
Kalau memang demikian, tentunja perlu diadakan djawaban atas
pertanjaan jang logis menjusul, jakni: ,,Tergolong apakah djadinja
mereka itu dan bagaimana kedudukan hukum pegawai-pegawai asing
itu selama melakukan pekerdjaan dalam Badan-badan Pemerintahan
kita?".
Teranglah pula kirhnja, bahwa rumusan pengertian itu, tidak
pula mentjakup pegawai-pegawai jang bukan warga-negara.
Dalam hubungan ini pula, baiklah kita memperhatikan akan
adanja Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1952 jang memuat Peraturan Sementara tentang penetapan djabatan dan gadji Pegawai

\egeri sipil, bukan warga-nbgara.
Dari peraturan ini dapatlah dilihat, bahwa orang-orang asing jang

dipekerdjakan Pemerintah pada dinas-dinas Pemerintah, digolongkan dan disebut Pegawai Negeri sipil bukan warga-negara.
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Saudara Ketua, kalau memang dimaksudkan warga-negara asing
tidak perlu dimasukkan dalam rumusan pengertian itu, maka disini
perlu saja tundjukkan ketidak-konsekwenan Komisi IV
Panitia
- jang di.
Persiapan Konstitusi berpegang pada rumusan pengertian
tjiptakannja sendiri, karena pada nomor 5 dari alasan-alasan untuk
memasukkan materi Pegawai Negeri dalam Undang-undang Dasar,
saja batja: ,,Perlu ada pembatasan dalam penerimaan warga-negara
asing sebagai Pegawai Negeri".
Saudara Ketua, kaiau kita mengingat akan adanja pasal g2 Kitab
Undang-undang Hukurn Pidana, maka perlu mendapat penindjauan
kita dan didjadikan persoalan, apakah Anggota-anggota Dewan Perwakilan bisa atau tidak ditempatkan dibawah Pegawai Negeri.
Kalau kita perhatikan rumusan pengertian jang dibuat oleh Komisi
IV Panitia Persiapan Konstitusi itu, maka saja beroleh kesan, bahwa
persoalan jang saja adjukan ini, mendjadi sangat dubieus.
Memang betul, bahwa Anggota-anggota Dewan jang dimaksud
dalam pasal 92 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah mereka
jang mendjadi Anggota Dewan-dewan jang diadakan menurut pasal
I2L ajat (2) dan pasal L24 ajat (2) Aturan Indische Staatsregeling dan
sekarang ini keanggotaan dewan jang demikian itu tidak ada lagi,
tetapi persoalannja dapat kita pindahkan kepada para Anggota-anggota Dewan-dewan jang ada sekarang ini dalarn negara kita, sedjak
dari Dewan-dewan jang tertinggi, sampai kepada Dewan-dewan jang
terbawah.
Saja katakan sangat dubieus Saudara Ketua, karena rumusan
pengertian jang demikian itu, dapat djuga mentjakup sementara Anggota-anggota Dewan, meskipun ada dibutuhkan bagian kalimat ,,ffiosing-masing diangkat dan digadji oleh Pemerintah". lBukankah pasal
58 ajat (2\ Undang-undang Dasar Sementara menentukan, bahwa:
,,Djika djumlah-djumlah itu tidak tertjapai dengan pemilihan menurut Undang-undang termaksud dalam pasal 57, maka Pemerintah
Republik Indonesia mengangkat wakil-wakil tambahan bagi golongangolongan ketjil itu. Djumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakjat sebagai tersebut dalam pasal 56 ditambah dalam hai itu djika perlu
dengan djumlah pengangkatan-pengangkatan itu". Dan kita ketahui
Saudara Ketua, bahwa menurut Undang-undang Dasar Sementara
1950 pasal 135 ajat (3), pasal 58 jang saja sebutkan itu, berlaku djuga
buat Konstituante dengan pengertian. bahwa djumlah-djumlah ivakil

itu dua kali lipat.

Lagi pula djangan dilupakan, bahwa menurut ketentuan pasal,
dalam Undang-undang nomor 2 tahun L954, tentang kedudukan ke.
uangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Dewan Perwakilan
Rakjat, jang berlaku pula buat Konstituante via Undang-undang Darurat nomor L5 tahun L957, Ketua Dewan Perwakilan Rakjat dan
Ketua Konstituante digadji Rp. 2100,- sebulan dan disamping gadji
diberikan tundjangan kemahalan dan tundjangan keluarga menurut
peraturan-peraturan jang ditetapkan untuk Pegawai Neg,eri Repubtik Indonesia. Djadinja Saudara Ketua, diten$ah"tengah madjelis
Konstituante jang terhormat ini kirania ada Anggota-anggota jang
bisa tertjakup dengan rumusan pengertian Pegawai Negeri, sebagai
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iapg disadjikan kepada kita dalam laporan Panitia Persiapan Konstitusi.

Apakah sampai demikian djauhnja dimaksudkan daja-tjakup
rumusan.pengertian jang dibuat itu, sebagai djuga halnja dengan
interpretasi otentik dalam pasal 92 Kitab undang-undang Hukum Pidana tentang apa jang diartikan dengan ,,Pegawai Negeri?".
Saja tidak jakin Saudara Ketua, bahwa Komisi IV Panitia Persia_ppn _Konstitusi menginginkan Anggota-anggota Dewan pitihan
rakiat {iryasgkkan dalam pengertian Pegawai Negeri, meskipun delgan. tidak disadari, rumusan pengertian jang dibuat bisa mentjakupnja.
Sebab itu dalam membentuk pengertian pegawai, fraksi kami
sesuai dengan kenjataan jang berlaku dalam masjarakat menginginkan pem.batasan jang djelas, diantara pegawai dan Anggota-anggbta
Dewan, jang sudah terang rnemangku djuga suatu fungsi jang tidak
ketjil dalam Pemerintah.
Dalam hubungan ini, ada baiknja kita memperhatikan apa jang
dikatakan Kranenb'urg-vegting dalam bukunja: Inleitting in het-Nederlands administratief recht", (Tjetakan ke-z tahun rgrr hal. g1),
jaitu sebagai berikut: ,,Het schijnt mij nu het nreest in overeenstemming met he't moderne spraakgebruik om de woorden ,,ambt" en
,,amb,te,naar" te gebruiken voor het engere begrip, en voor het ruimere
begriq de termen ,,functie" en functionaris aan te wenden. Het begrip
,,oqenbare functie" omvat bij deze terminologie het begrip ,,openbar-e
ambt", maar gaat daarin niet op; het begrip ,,ambt" is een spbciesbo
grip van_het genus begrip ,,functie" en hetzelfde getdt van ,,db begripp'en,,ambtenaar" en ,,functionaris, aan duidend" de b,ekleders resp van
een ,,ambt" en van een ,,openbare functie" in het algemeen".
Ter_djemahan bebasnja, kira-kira begini: ,,Kiranja menurut saja,
jang paling tjotjok dengan pemakaian biasa jang modern, ialah untuk menggunakan kata-kata ,,djabatan" dan ,,pegawai" untuk pengertlan jang sempit dan untuk pengertian jang luas, istilah-istilah ,,tugas"
dan ,,petugas". Pengertian istilah tugas umum mentjakup ,,pengertian" djabatan umum, tetapi tidak termasuk kedalamnja, pengertian
,,djabatan" adalah pengertian ,,chusus" dari pengertian umum ,,tugas",
demikian pula halnja dengan pengertian-pengertian ,,pegawai" - dan
,,petugas", jang masing-masing pada umumnja menundjuk kepada
pemangku-pemangku dari suatu ,,djabatan" dan suatu ,,tugas umum".
Pada halaman itu djuga Kranenburg-Vegting berkata: ,,Ambtenaren zijn bij deze indeling dus gemeenschaps functionarissen, welke
een speciale, wel omschreven kring van werkzaamheden als hun
bizondere taak zich toegewezen zien", jang maksudnja ialah:. ,,para
pegawai menurut pembagian ini ialah petugas-petugas masjarakat
n-egara jang diserahi mengerdjakan suatu bidang pekerdjaan jang
chusus dan tertentu sebagai kewadjiban istimewa mereka".
Dan selandjutnja, dalam hubungan ini djuga ia berkata: ,,Een
Kamerlid, een lid van de provincialestaten of van de gemeenteraad
is in dit systeem geen ambtenaar, evenmin als een milicien, een lid
van een jury, viln €€n Kamer van Koophandel en niemand zal hein
ook in de gewone spreektaal als ,,amb,tenaar" aan duiden.
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,,seorang anggota Madjelis, seorang_ anggota pewal Propinsi atau
Dewan Kotairadli, nutanlih pegawai dalam sistim ini, djuga bukan'
Iah pegawaijseoiang milicien,-sebrang anggota iury,, seorang anggota
kamir"daganS, dan-tidak seorangpun akan menamakan mereks ,,P€gawai" dalam tuturbahasa sehari-hari".
Saudara Ketua, demikianlah pendapat sardjana'sardjana hukum
negara bangsa Belanda jang kenamaan, tentang. pengertian-penger'
tiair ,,pegariai" dan ,,anggo1a-anggota dewan'', iang dalam hal ini
dapat kiranja kita djadikan pedoman.
Dan Saudara Ketua, kembali kepada daja tjakup rumusan pengertian tentang Pegawai Negeri itu, timbul lagi pertanjaan iang
kita djadikan sasaran tindjauan kita, jaitu: ,,Apakah
perlu djuga
-Menteri,
tertjakup dibawah pengertian pegawai atau tidak?".
ieorang
Pe-rtanjaan ini m-enuiut p,endapat saja, bukanlah pertanjaal jang
teoretis belaka, karena dalam praktek kenegaraan kita sudah ditemui
persoalan ini.

Menurut pendapat iang sudah tradisionil dikalangan \itl, seorang Menteri- itu, adalah hanja merupakan suatu tokoh politik sadja, pertanggungan-djawab jang dipikulnja dan jang harus ditunai-

kan depan Dewan Perwakilan Rakjat, hanja mengenai kebidjaksanaan
jang bersifat politis sadja dan tidak bersifat tehnis-administratif.
Tetapi Saudara Ketua, sebagai kita ketahui djuga kedudukan
seorang Menteri di Amerika Serikat, tidak demikian halnja. Ia di'
pilih oleh Presiden dan sesudah mendapat pensahan dari Senat, diangkat sebagai Kepala suatu Departemen, pertalggungan-djawabnja
iatih kepadi Presiden, jang berwewenang sewaktu-waktu memberhentikanirja dari djabatan Menteri "Their time of office.is entirely
at the pleasure of the President". Masa djabatannja semata-mata
bergantung pada kekuasaan Presiden" dan "The Law fixe.5 no special
qualUicatidns for Cabinet members". ,,Undang-undang t_i9l\ mene'
kwalifikasi-kwatifikasi chusus buat para Anggota Kabitgt".
tipkan
' Dengan
kedudukan hukum jang deryikian itu Saudara Ketua,
para Meilteri di Amerika Serikaf, lebih banjak bersifat pegawai-Pegawai tinggi dari tokoh-tokoh politik, meskipun -mereka dalam rangka
menempati djuga kedudukan-kedudukan istimewa.
ii.p.g"*iiin
Sekarang, marilah kita perhatikan pula apa jang dikatakan Kranenburg-VegTing tentang kedudukan Menteri, dalam bukunja iang
saja se6utkan tadi Pada halaman 82:
,,D0 ministers worden in de meeste gevailen aangewezen als
politici, dat wil zeggen als leidende figuren in hun staatkundige groep,
gewoonlijk parlementariers. Maar gedurende {e !ij{ van hun _functie
vormt deze-hun gehele levenstaak en door de indeling in departe'
menten heeft ook daarin een zekere specialisatie plaats gevonden. Om
die reden kan men van het ministerschap spreken als een ambt en
van de minister als staatsambtenaar. Evenwel om de bovenvermeldei
redenen heeft dit ambt een eigenaardig karakter en vandaar dat de
rechtstoestand op essentiedle punten op andere wijze is ge'regeld
(b.v onstlag, pensioen regeling) dan bij de gewone ambtenaar"Bunji terdjemahannja adalah sebagai berikut:
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.,Dalam kebanjakan hal; mente(i-menteri ditundjuk sebagai posebagai tokoh'tokoh pirnpinan dalam partai-partai mereka, biasanja para anggota parlemen. Tetapi selama waktu mereka
memegang fungsi mereka, maka fungsi itulah jang merupakan seluruh tugas hidup mereka dan disebabkan adanja pembagian dalam
departemen-departemen, berdjalan djugalah sematjam spesialisasi
didalamnja.
Karena sebab jang demikian itu, dapatlah orang mengatakan,
bahwa pekerdjaan menteri itu, adalah suatu djabatan dan menterinja
sendiri adalah seorang Pegawai Negeri.
Tetapi pula, karena sebab"sebab jang disebutkan diatas, djabatan
ini mempunjai sifat jang aneh dan karena itulah sebabnja kedudukan
hukumnja, pada hal-hal jang pokok, diatur setjara lain daripada pegawai-pegawai biasa (misalnja pemetjatan, peraturan pensiun)".
Saudara Ketua, dari utjapan jang demikian itu, teranglah bahwa
pemikiran ketata-negaraan modern tentang kedudukan menteri itu,
sudah agak berubah dari anggapan jang tradisionil dan menteri itu
sekarang tidak dipandang tokoh politik sadja, tetapi djuga pegawai
selama ia memegang djabatannja sebagai menteri.
Dalam praktek kenegaraan kita, Mahkamah Agung sudah pernah
pula menemui persoalan ini, ketika mengadili perkara seorang Menteri beberapa tahun jang lampau dan sebagai jurisprudensi dalam
hal ini, Mahkamah Agung sudah mengambil ketentuan bahwa Men'
teri itu adalah djuga pegawai selama ia memegang djabatan Menteri.
Sebab itu Saudara Ketua, pada tempatnja dan waktunjalah djika
Konstituante dalam hal ini memberikan uitspraaknja pula dan fraksi
kami, sesuai dengan apa jang sudah mendjadi jurisprudensi berpen'
dapat, bahwa seorang Menteri selama memangku djabatannja sebagai
dapat digolongkan sebagai pegawai.
- Menteri,
(3). Saudara Ketua, tibalah saja sekarang pada tingkatan pem'
bitjaraan saja, jang berkisar pada ruas ke-3 dari rumusan pengertian
tentang Pegawai Negeri itu, jang bunjinja saja ulangi membatjanja
disini:
,,Mereka adalah bukan buruh akan tetapi alat pelaksana Pemerintah untuk menudju keselamatan, kebahagiaan dan kemakmuran
seluruh rakjat dengan keridlaan Tuhan".
Jang menarik perhatian disini adalah tambahan keterangan jang
negatif jakni: ,,Mereka adalah bukan buruh", sedangkan dari laporan itu pula ternjata adanja pihak jang beranggapan bahwa tambahan
keterangan jang demikian itu tidak perlu ditjantumkan. Dengan
demikian, teranglah persoalannja berkisar pada pertanjaan: ,,Ferlu

litisi, artinja

atau tidakkah dibubuhkan tambahan keterangan ,,Mereka adalah
bukan buruh" pada rumusan pengertian tentang Pegawai Negeri
itu?"
Kalau begitu simpel pertanjaannja Saudara Ketua, maka dapat-

lah saja mendjawabnja setjara umum: ,,Djika rumusan pengertian

positif telah mengandung perbedaan atau setidak-tidaknja daripadanja
dapat ditarik kesimpulan, bahwa ada garis pemisah, diantara pengertian pegawai dan buruh, maka tidak perlu lagi dibubuhkan tambahan
keterangan jang negatif itu".
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Tetapi saja mengira, bahwa latar belakang pikiran jang menginginkan ditambahkannja keterangan negatif itu dengan latar belakang
pfuiran jang menganggap tidak perlu akan tambahan itu, mempuniai
perbedaan
tidak begitu simpel adanja.
- Sudah jang
mendjadi pengetahuan umum, bahwa dalam hubungan ini,
ada golongan orang jang dengan tegas memperbedakan penge-rtian
buruh dari pegawal sedangkan ada pula pihak jang menggaduhkan
atau sengadja menggaduhkan kedua pengertian itu, tentunja dengan
maksud-,maksud jang tidak terang bagi saja.
Saudara Ketua, saja dan fraksi saja adalah termasuk golongan
orang jang dengan tegas dan formil memperb.edakan pengertian buruh
dari pegawai dan karena itu menolak segala pemikiran jang menggaduhkan kedua pengertian itu, apalagi jang ingin menjamakannja.
Untuk meneliti perbedaan dari kedua pengertian itu, kami tidak
mentjarinja pada fakta, bahwa baik dalam lapangan perburuhan, maupun dalam lapangan Kepegawaian, terdapat adanja-prestatie kerdja
disatu pihak dan tegenprestatie jang berupa uang, dilain pihak.
Perbedaan itu kami tilik dari perbedaan sifat dan hakekat dari
tempat atau lapangan siburuh atau sipegarvai itu bekerdja.dan per'
bedian sifat dan hakekat itu terletak pada perbedaan jang njata diantara suatu perusahaan, suatu onderneming atau suatu business dengan
suatu gezagsorganisatie jang bernama negara.
Untuk keperluan ini Saudara Ketua, saja akan mengemukakan
d,isini pendapat-pendapat dari dua orang sardjana Barat, jang se-orang
sardjana Barat Amerika dan jang seorang lagi sardjana Barat Belanda.
Dr O. Glenn Stahl, Adjunct Professor of Public Administration
pada American Universitiy dan pegawai tinggi padl United States
eivit Service Commission, dalam bukunja: "Public Personal Administration", suatu hasil karyanja jang terkenal, menundjukkan adanja
perbedaan-perbedaan jang chas diantara organisasi pemerintahan dan
organisasi suatu perusahaan partikulir atau suatu private institusion.
Pada halaman 8, 9 dan 10 dalam bukunja itu, dibawah kepala "Differences from private administration", ia menuliskan pokok-pokok perbedaan itu, jang akan saja citteer seperlunja sadja disini:
"Although common organizational tendencies are apparent in both
governmental and private spheres, there are certain things which
ititt OUferentiate governmental bureau-cracies from other typ'es.
For the most part these differentials arise directly out of the
characteristic of public business which distinguish it from private
activity. For our purposes the more important of these may be briefly
summarized" as follows:
1. The services performed by the State are more urgent than those
perfo,rmed by p'rivate institutions.
2. The services pe,rformed by the State are generally of a monopolistic or semimonorpolistic character, a - fact which springs
from the very urgency of the functions undertaken.
3. The conduct of public iservices is governed by legal provisions,
so that it is frequently difficult for the civil servant to change
procedu'res or expand activities.
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4.

The supply of services by the State is not governed by market
price.
5. The bussiness of-government,_particularly in a democracy is con_
ducted very muctr in the public eye.
sekianlah tulisan dari Dr o. Glenn stahl, jang saja kutip menurut
keperluannja, dan terdjemahannja adatah t<iii-r<iia riegi"i,
, ,,Meskipun kelihatan adanja persamaax ketjendJrungan-ketjenderungan-organisasi d alam bidarig p emerintahan d;n bid a;t"p;iinit.,
namun ada hal-hal j,ang tertentu, Irng masih membedakai -birokrasibirokrasi perytllahan.dari typeittp. jang lain. Buat ragian
;ang
terbesar, p,erbedaan-perbedaan -ini - iangsun:g fimbul duri''rifrt-rif.t
urusan umum, .i?lg membedakannja dari tegiatan partikulir. untuk
maksud-maksud -hita, maka. perbedian-perbed"aan
3afig t.ip.riirig dapatlah diringkaskan sebagai-berikut:
1. Penjelenggaraan-penje.lenggaraan jang dilaksanakan oleh Negara,
lebih penting dari penjelenggaraari ;ang didjalankan badan-iadan

2.
3.

partikulir.

Penjelenggaraan-penjetenggaraan jang dilaksanakan oleh Negara
pad? umumnja bersifat monopoli atau setengah monopoli, suatu
{g$qtaan jang timb,ur dari amat pentingn;i tungsitungsi 3ang
didjalankan.
Tindak-tanduk dari dinas-dinas umum, diatur dengan ketentuanketenluan perundang-undangan, sehingga karenanj"a sering sukar

bagi Pegaw_ai Ngg.ri untuk merubaliljara-tjara"ne{eraja" atau

4.
5.

meluaskan kegiatan-kegiatannja.
Perlengkapan dinas-dinas Negara, tidak dikendalikan oleh harga
pasar.

urusan Pemerintah, istimewa dalam suatu negara demokrasi, paling-banja_k dilakukan dengan persaksian mati orang banjak.
saudara K._t_u.,-kini_mari pulaiah kita perhatikan aia jahg ditu{r- rflngnburg-veglins dalam 6ukunja: "Inieiding in het N"ede"rlands
Administratiefrecht" pada halaman da ;ang saja-kutip seperlunja:
"Immers, de staat is met betrekking tot de essentidle openbare
diensten monopolist, is de enige, die dezi ini werking stelt eir houdt
gn pag ho.ude-n,_gelUk bij de diensten der defensie,lustitie, buiten|ands beleid, belastingweien, openbare gezondheid'ten urnii*n urn
het onderwijs, dat niet tot een bepaalde religieuze richting kan worOen
gerekend bestaat wel gooddeels-een feitelijk monopolie;.
saja terdjenrahkan setjara agak bebas sebagai^berikut:
,,rBersangkutan dengan dinas-dinas umum jang esentil maka Negara adalah- pemegang monopoli, ia adalah satulsatinja jang memutar
roda pekerdjaan,uTuT.itu, jang mendjaga dan boleh"menojag" dinrrdinas umum itu bekerdja.tefus, sebagai traln;a dinas-dinar perlin*rn,
kehakiman, luar n-e.geri, iuran negara, keseh-atan; terhadrd p"iguruan
.
iang tidak.dapat digolongkan pada aliran keagamaan terteitulnoterr
"' 'dikatakan ia sebagaian besar memegang monopoli,,.
sudara Ketua, denaikianlah pendapat jang bersamaan dari dua
orang sardjana, jang dengan tegas membedakan organisasi pemerintahan dari perusahaan partikulir.
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Logislah djika perbedaan itu, mendjadi dasar dari perbedaan kedudukan diantara pegawai, jang bekerdja pada pemerintah untuk
kepentingan umum dan buruh dan jang bekerdja pada perusahaan
partikulir, untuk kepentingan seorang atau sekelompok orang jang
bermodal.

Lebih-lebih menondjol lagi perbedaan kedudukan itu Saudara
Ketua, djika ditindjau dari segi hukum. Pengaturan mengenai Kepegawaian terietak dalam bidang hukum publik, sedangkan pengaturan
mengenai hubungan kerdja antara siburuh dan simadjikan, dikuasai
oleh hukum privaat. Dinegara kita, bagi mereka jang takluk kebawah
Burgerlijk Wetboek, masih berlaku Titel VII A, jang mengatur segala
sesuatu mengenai perdjandjian-kerdja dan jang menurut pasal 1603
J.B.W. tidak berlaku untuk hubungan kerdja antara pegawai dan Pemerintah.
Teranglah dengan uraian saja ini, bahwa pegawai bukanlah buruh
dan buruh bukanlah pegawai. Benar buruh dan pegawai kedua.duanja
sama-sama memiliki hak dan kewadjiban jang umum sebagai warganegara, ,tetapi disamping itu mereka memiliki pula masing-rnasing
hak dan kewadjiban jang chusus, sesuai dengan sifat dan hakeka't
lapangan kerdjanja masing-masing.
Berdasarkan pendapat ini, fraksi kami tidak dapat mengikuti
djalan pikiran pihak-pihak jang menginginkan diberikan hak berdemonstrasi dan mogok kepada organisasi-organisasi pegawai, karena
hal ini aka.n bertentangan dengan kepentingan umum.
Saudara Ketua, kalau tadi saja titik-beratkan tindjauan saja kepada daja tjakup dari rumusan pengertian Pegawai Negeri, jang terang dan jang dubieus dan perbedaan diantara buruh dan Pegawai
Negeri, maka sekarang saja akan menghadapkan perhatian saja, kepada redaksinja an sich
Jang ,,pertama": Jang saja pandang menjolok mata sekali, ialah
pandjangnja rumusan-pengertian itu. Fraksi kami menginginkan
suatu rumusan-pengertian, jang ringkas, tegas dan djernih.
Jang ,,kedua": Fraksi kami menolak penempatan anak kalimat:
,,jang mengabdikan diri lahir dan bathin kepada negara". ,,Pengabdian diri lahir dan bathin, mcnurut pandangan Islam hanja teruntuk
kepada Allah subhanahu wa Ta'ala, fraksi kami tidak dapat menerima suatu rumusan, dalam mana ,kedudukan n,egara begitu tinggi tempatnja sehingga bisa dianggap setaraf dengan kedudukan Tuhan semesta Alam. Negara dalam pandangan kami adalah tjiptaan Tuhan.
Oleh karena itu Jang Mentjipta dan jang di,tjiptakan tidak mungkin
dapat disetarafkan.
Ketjuali itu Saudara Ketua, perasaan kami tidak terlepas dari
kechawatiran, bahwa korps pegawai jang hidup lahirnja dan hidup
bathinnja, diabdikan untuk negara semata-mata, akan menghidupsuburkan ketjenderungan untuk mendirikan Staatsouvereiniteit atau
autortitaire L,eiderstaat, dengan pe,ndjelmaan lahirnja jang,berupa
ditaktur,
Jang ,,ketiga": ,Saudara Ketua, penempatan istilah warga-negara,
kami pandang tidak simpatik, diiihat dari sudut pergaulan international.
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saudara Ketua, demikianlah pandangan dan keberatan-keberatan
fraksi kami terhadap redaksi runiusan pingertian itu an sich.
pada itu fraksi ,kami pada -keslmpatan ini menawarkan
. ?tla]Tr,kepad3 sidang Pleno Konsti,tuante suatu rumrrun-p.nguiiirn jang
baru deng.an-tjatatan, bahwa ini sementara sifatnja menutug; putu*un
tentang struktur Negara.
Bunjinja ialah:
Republik Indonesia adalah mereka jang be. .,,P9gawai-pegawai
tejap
atau
sementara
Negara dan atau Negara "Ba[ian/
lerdjq
-pada
f)aerah swatanfi,ra d,engan
pemer'intah

diangkat dan digadji oleli
Pusat dan atau Pemerintah Negara Bagian/-Daerah swatan,tra',.
(4). saudara Ketua, sampailah saja kini kepada pembahasan ma!.qlal, pegawai dalam_hubungannja dengan potiut. s'ebagai dapat diti]nat .dalam laporan Komisi jang bersangkritan ada B m"atjam^prrroalan jang F.l!. mendapat persefudjuan dan memerlukan pembahasan
serta -penindjauan lebih djauh, diantaranja nomor 7 da^n nomor B
jang berintikan masalah pbgawai dan politik.
Pada nomor 7 kita batja: ,,semua pegawai bai,k militer, polisi
Tqupuq sipil dilara_lrs ikut aktif baik tangsung atau tidak lanjsung
g tertjantum: ,,pe!awa-i
dal,am. \egiatal politik"
_dan pada rnomoi
Nqg.q1i ketjqali militer dan pbhsi itiperbolehkan" memas,uki
iartai
potitik sesuai dengan ideologf masing-masing',.
Saudara Ketua, apabila dengan sedikit saksama kita meneliti isi
rumusan Jalrg tertjantuT pada nomor ? itu, maka terlepas dari kenjataa-n, bahwa tidak diberikan penafsiran dan ukuran ientang apa
iang. dinamakan ikut aktif dan apa jang dinamakan kegiatan p6titit,
pasti kita akan bertanja-: ,,Apakah larangan ikut aktif baik langsung
atau fidak langsung dalam kegiatan pofitik itu, mengandung l;ugi
laran$an _untuk memasuki salah sa,tu-partai poii,tikt''-Ketua,
Sebabnja ditanjakan demikian saudara
ikut aktif baik
_
l-qngsung atqy-tidak langsung daram kegiatan politii<, bisa dilakukan
diluar dan didalam hubungan kepartaian
Andaikata, memang dimaksudkan djuga larangan untuk memaguki- partai politik, teranglah bagi kita, ba-hwa peridirian ini diame!ra11. bertentangan- {eggan pendirian jang dirumuskan pada nomor
B, jaitu ja.ng membolehkan pegawai Negeri memasuki pirtai politik
tanpa suatu restri,ksi apapun.
Tgtrpi b'ilamana maksudnja, tidak melarang pegawai lyegeri meia. tidak aktif, biit tangru"rrg atau
T?r-ukj partai politik,,asal .sadja
-politik,
tidak
langsung dalam kegiatan
maka berarti hal iTu --urrprkan-pembatasan.pdj.a dan perbedaannja terhadap nomor e,
rranja
gradueel sadja sifatnja.
.lllg_ mana dari kedua tafsiran it,l j?ng tepat, tidaklah dapat
diambil dari rumusan nomor ? itu dan tentuila ;ing .ung.trt
o- -'---ui t.bih dalam maksudnja adalah perumusn;a sendiri. "
terlepas daripada itu saudara K-etua, masalah pegawai da.
,lam. TuFpi
hubungannja dengan poritik atau dalam'ttqlung;niji*o.ngun
partai p.oli!{k, menurut pandangan fraksi kami adatati mrirr.r,
lirs
besar disekitar Kep.egawaian dan ternjata diwaktu j;"g-;;il;_achir
ini djuga mendapat sorotan istimewa' dari Kepaia" Siir -engkrtrn
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Darat. Karena itu tidak lebih dari patutnja, djika Konstituante menentukan pendiriannja dalam ha1 ini, tidak lebih dari patutnja, djika
Konstituante mentjarikan pemetjahan masalah ini dalam rangka dan
idee negara hukum jang demokratis.
Saudara Ketua, untuk mentjarikan pemetjahan masalah ini, ada
baiknja kita memperhatikan praktek negara-negara lain dalam memberikan penjelesaian mengenai masalah jang serupa dalam hal sistim Kepegawaian jang berbeda-beda dan untuk ini saja akan mengemukakan 3 type: India, Amefika dan Inggris.
Saja ingin lebih dahulu meminta perhatian Sidang jang terhor'
mat ini kepada pemetjahan masalah ini jang digunakan India, negara
tetangga kita jang dalam banjak hal mempunjai persamaan-persamaan
dengan kita, althans sama-sama bekas didjadjah, sama-sama baru merdeka dan berdaulat dan sama-sama mempunjai multiple-party system.
India dalam menghadapi masalah pegawai dalam hubungannja dengan politik, tegas sadja sikapnja tidak ada tedeng aling-alingnja.
Dalam p,eraturan tentang Kepegawaian, India melarang pegawai-pegawainja mendjadi anggota salah satu partai politik jang ada.
Mungkin pen'dirian jang demikian itu, suatu warisan jang tradisionil
dari iistim jang selama-ini dipakai oleh Inggeris, tetapi dalam kenjataannja sistim ini memberikan stabiliteit, continuiteit dan mutu iang
diperiukan dalam administrasi negara, jang berada djuga sekarang
dalam taraf. pembangunan.
Type jang kedua ialah Amerika, jang dalam riwajat pertumbuhan
Civil Servicenja telah mengalami tingkat-tingkat kemadjuan iang
oleh Dr O. Glenn Stahl dibagi dalam 5 tingkatan masa:
1829: the period of relative administrative efficiency.
1e. 17Bg
1865:
the period of unmitigated spoils.
2e. LB29
1883: the period of agitation and rising resentment
3e. 1865
- against the spoils syste,m.
1935: the period of reform and bureaucratic evolu4e. 1883

5e. 1935
-

tion.

present: the period of positive personal administration.
Dari pe'rtumbuhan Civil Service di Amerika ini, iang Plnting
diketahui adalah pergeseran pemikiran jang pada awalnja diliputi
oleh keinginan untuh mempertahankan spoils system kearah pemikiran untuk menggantinja dengan rnerit-system. Dan dengan perubahan pemikiran ini, terang sekali, tjaranja bagaimana Amerika dalam iklim demokrasinja, m,entjapai pe'njel,esaian masalah pegawai
dalam hubungannja dengan politik.
Sedjak djamannja Presiden Andrew Jackson,_ mulailah dengan
santernji didjalankan spoils system, itu dalam bidang Kepegarvaian
pada tilp tingkatan pemerintalan di Amerika, mulai dari Federal'
ievelnja sampai kepada State dan.Local-levelnja. Jang diartikan de'
ngan lpoils-system itu, ialah sistim penggantian seluruh anggota
korps pegawai, pada tiap waktu adanja_penggqnlian Pemerintah, P.adi
tiap waktu bertukarnja partai ian-g- berkuasa. Sebagai sudah mendjadi
pengetahuan umum, Amerika sedjak mendjadi negara merdeka dan
terdaulat sebagai hasil dari perang kemerdekaannja, mempunjai sis'
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tim kepartaian, jang bersifat sistim dua partai sebagai'pendjelmaan
dari tjita-tjita kenegaraan Hamilton dan Jefferson
Apabila salah satu partai unggul dalam -pemilihan umu'mnja,
in powei" dan pqtqi jang lainnja mendudjadildh partai itu ,,party
-,,Party

in power" pendjelmaannja bukan sadja
dirt<i t<ursi opposisi.
berupa pergantian Presiden, tetapi djuga pergantian seluruh Anggota
Kabiiret dan dalam bidang Kepegawaian, pergantian seluruh Anggota
korps pegawai sedjak dari atas sampai kebawah dengan- orang-orang
jang mendjadi penganut-penganut dari partai jang berkuasa.
Saudara Ketua, 30 tahun lamanja sistim ini mengalami puntjak
kedjajaannja dan djaman keemasannja. Pada djaman itu oralg.Ame'
rika beranggapan, bahwa spoits system itu, adalah wudjud dari "the
triumph of democracy", wudjud dari keunggulan demokrasi dan pelaksanaan dari "the theory of rotation", jaitu ,,teori dari pergiliran",
atau teori ,,gadang balega" menurut hukum adat orang di Minang'
kabau.
Tetapi Saudara Ketua, sistim jang dianggap perwudjudan dari
keunggulan demokrasi itu, tidak terhindar dari exces-exces iang
mengchawatirkan. Pada waktu itu keaktifan seseorang dalam partainja, adalah satu-satunja ukuran atau udjian untuk memasuki djabatan-djabatan Pemerintahan, tudjuan Pemerintahan diselaraskan
dengan apa jang mendjadi tudjuan partai dan dinas-dinas umum sutiah
berarti dinas partai. Akibat daripada ini ialah penempatan djabatan'
djabatan jang bertanggung-djawab oleh orang-orang, baik pria maupun wanita, jang tidak sadja tanpa pengalaman, tetapi djuga seringsering tidak kompeten.
Akibat membawa lagi akibat Saudara Ketua, jaitu berupa stagnasi
dalam roda pemerintahan, tirnbulnja apa jang dinamakan favoritis,m
dan ketjenderungan untuk berpihak dalam pelaksanaan urusan-urusan
pemerintahan.
Teranglah, bahwa sistim jang demikian itu tidak dapat bertahan
lama dan ini lambat laun diinsjafi oleh rakjat dan kalangan pemerintahan di Amerika.
Karena itu timbullah idee-idee baru dikalangan reformisten untuk mengadakan perubahan-perubahan, disertai pula dengan bertambah luasnja dari sehari-kesehari urusan-urusan Pemerintahan, jang
mendorong orang berpikir untuk mendirikorn Su?rtu bureaucracy jang
efficiEnt.
Tetapi idee-idee baru itu, tidak de,mikian sadja dapat berkembang. Barulah peristiwa pembunuhan Presiden Garfield oleh s.eorang
pelamar pekerdjaan jang ketjewa dan putus asa lebih kurang pada
tahun 1BB2 jang mentjepatkan proses kearah perubahan-perubahan

jang diinginkan itu.
Achirnja lahirlah Undang-undang jang dinamakan Pendleton Act
pada tahun 1883, jang memuat pokok-pokok penting dalam urusan
Kepegawaian, jaitu:
le. Politik urusan Kepegawaian diserahkan kepada suatu komisi
jang terdiri dari 3 orang, mas,ing-masing diangkat untuk masa
2, 4 dan 6 tahun; seorang diantaranja diangkat dan ditllndjuk
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Presiden sebagai ketuanja, jang 2 orang lainnja, jang masingmasing mewakili partainja, sebagai Anggota-Pggo-q.
2e. Seleksl pegawai-pegawai dilakukan dengan udjian-udjian jang
diadakah untuk umum dan bersifat praktis'
3e. Masa pertjobaan diharuskan sebagai bagian dari proses seleksi
itu.
veteran jang sudah tjatjat boleh menikmati keuntungan
Kaum
4e.
jang sesuai dengan mereka.
5e. iregiwai-pegawai harus dibebaskan dari keharusan-keharusan
unluk mlnEadakan fonds buat kep,entingan politik dan pega'
wai-pegawai tinggi dilarang. kenas -untuk, me'ner'ima atau meminia Tonds,-fondi buat tudjuan-tudjuan jang demikian itu.
6e. Komisi itu diberi kekuasaan untuk mengadakan penjelidikanpenjelidikan dan diharuskan memasukkan- laporan tahunan
i.epiOa Presiden untuk disampaikan lepada Kongres.
departemen-depart'emen
7 e. Ketentuan-ketentuan itu berlaku bagi
di Washington, bagi duane-duane dan kantor-kantor pos di'
seluruh Amerika, jung mempunjai lebih dari 50 orang pegawai.

Demikianlah dasar-dasar jang diletakkan bagi masalah Kepegawaian jang merupakan sistim baru dan dinamakan merit-system.
Apabila kita ietjar,a kgsg'l.uruhan memandang sistim Kepegawaian
di Am^erika, maka dipatlah kita katakan, bahwa p-ada masa ini sudah
A.rgin pes'at berlakrinja merit*ystem, tetapi belum menghapus seIumhnja spoils-system jang mula*nula.
Merit-iy,stem, melahirkan career-service, tetapi spoils::ystem madjika ada perg?$it:t Pe'merintah,
sitr Uertifti" Oitubisan atas, arrtinja
maka dikalangan Kepegawaian, pergantian itu didjalankan, hanja
sampai kepadl Kepala-klpala Biro jang mempunjai pertanggungana$;;b potitit dalam Departemen-departemen' sedangkan kebawahnja
tidak mengalami perubahan apa-apa.
Saudara Ketua, demikiantah gambaran ringkas, dari si:stim iang
berlaku di Amerika dan dari gambaran itu kita dapat mengetahui
satu
n"n*" tidak ada larangan bagi-pegawai untuk menganut.salah
politik
iala[ s]etadar pembatasan aktivitet
ffitri p;iitik. Jang adi,
jittg
termasuk career-service selama berada
6;gi-dtt*"i-p*g"i*i
dalam dinas.
Sekarang marilah kita tindjau pula type jang ketiga, jaitu tjara
jang berlaku- di Inggeris selama ini, sarnpai kepada perkembanganterachir.
nja
" jang
Civif service di Inggeris jaitu negara jang memPlnjai sistim dua
partai, terdiri dari pulir-han iiqq pegawai Pemerintah..jang be'ke'rdja
hiOepirtemen,depariemen. M.eskipun- pada permulaan frtereka itu terpolit!\ atau penqquh perseorangan' namun
pilih karena pengaruh -diadakannja
rentetan perubahan-perubahan,
iambat-Iaun diseblabkan
Civil Service Inggeris itu sampailah kemadjuannja kepada_.suatu taraf
mendjadikiinja salah salu civil-service jang terbaik diatas dunia.
f
"rg Perubahan-perubahan itu dimulai pad3 tahun 1833, ketika Inana
p.n.tnprlu" Ojubrtan-djabatan di Britiih India dilakukan atas dasar
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merit, jaitu pengangkatan pegawai-pegawai untuk djabatan-djabatan
itu melalui lebih dahulu saringan-saringan berupa udjian.
Pada tahun 1855 barulah Civil.Service Com,mission atau Kanfor
Urusan P'egawai Inggeris jang pentarma dibentuk dan sedjak itu dimulailah pengangkatan-pengangkatan pegawai-pegawai rendahan disemua Departemen-departemen dengan djalan menjaringnja lebih da.
hulu dengan udjian-udjian. Banjak kemadjuan-kemadjuan sedjak i'tu
diperoleh, sehingga sebagai hasilnja sekarang ini, seluruh korps pe-

gawai sampai kepada Undersecretaries tetap, diangkat atas dasar merit-basis. Dengan tjara b,ekerdja jang demikian itulah Civil-Service
Inggeris,me,mpunjai reputasi jang ge'milang diseantero dunia, disebabkan dua hal, jaitu:
Le. Mutu dan ketjakapan dari pegawai-pegawainja dan
2e. pendirian jang tidak berpihak dan loyaal terhadap Pemerintahnja, dengan tidak memandang partai potiti,k mana jang
sedang berkuasa.

- Korps pegawai Inggeris m'endjauhkan dirinja dari partai-partai
politik dan karena itu mendapat kepertjajaan penuh baik dari para
Menteri-menteri jang sedang berkuasa maupun dari masjarakat. Su-

dahlah mendjadi suatu axioma, tli Inggeris, kalau seorang Anggota
Civil-Service tidak mentjampurkan dirinja dalam kegiatan-kegiatan
politik, selama ia mendjadi pegawai. Tradisi ini disokong oleh suratsurat edaran Departemen Keuangan dan Peraturan jang dikeluarkan
departemen-departemen lainnj a.
Tetapi Saudara Ketua, achirnja timbul djuga sentimen-sentimen
terhadap pembatasan-pembatasan atas hak pegawai-pegawai untuk
rnentjampuri kegiatan-kegiatan politik. Sentimen-sentimen itu kemudian berwudjud tuntutan keras dari Perserikatan-perserikatan Pegawai
untuk menghapuskan pembatasan-pembatasan itu.
Pada tahun 1948 dibentuklah suatu Panitia jang bertugas mempeladjari pe,rsoalan itu dan menga:djukan usul-usul-jang diinginkan
sesuai dengan kepentingan umum.
Pada tahun 1949, Panitia tersebut selesai dengan pekerdjaannja
dan menjampaikan laporannja kepada Pemerintah.
Usul-usul jang diadjukan dalam laporan itu diterima bailc oleh
Pemerintah dan diumumkan bahwa usul-usul itu mendapat kekuatan
sebagai peraturan resmi.
Disini akan saja citeer 3 pokok penting jang pertama dari usulusul itu, sebagai dapat dibatja dalam b,uku jang bernama: "The back
ground of European Government" karangan 3 orang sardjana, jaitu
Norman L. Hill, Harold W. Stoke, Carl J. Schneider dan untuk meringkaskan, langsung saja berikan disini terdjemahannja jang agak bebas.
le. Sikap netral dari korps Pegawai dalam urusan politik, adalah
suatu tjiri jang fundamentil dari Pemerintahan Inggeris jang
demokratis dan itu adalah penting sekali bagi pelaksanaan
tugasnja jang efficient. Sikap itu haruslah dipertahankan terus,
meskipun itu akan berarti pengorbanan, jang berupa beberapa
k_erugian atas kemerdekaan politik bagi mereka jang memasuki
dunia kepegawaian,
.

Jang merupakan persoalan bagi kami selama ini ialah bagai'
mana menjtsuaikan pemeliharaan dari kepertjajaan jang ada
terhadap Letralitet dikalangan pegawai dengan pemberian
kemerdekaan untuk mendjalankan hak-hak warga-negara jang
biasa, sebagaimana halnja dengan banjak pegawai dari Negp, sepand;ang hal itu dapat disedjalankan dengan reputasi
dari korps pegawai ten'tang netralitetnja.
2e. Kami kira, untuk maksud ini perbedaan dapat diadakan dian'
tara golongan pegawai jang bila mereka_turut serta dalam kegiatai-kegiatan potitit<, bisa merursakkan kepertja.an um.um dan
ltticioncy korps pegawai dan golongan p9g?wai_jang_ bilamana
mereka turut dalam kegiatan-kegiatan politik, tidak akan meng'
hadapi risiko'risiko jang demikian itu.
3e. Sesuai dengan itu kami usulkan supaja ditarik gari! demar'
kasi dibawah p,egawaiaegawai administratif , pegawai-p.e-gawai
kedjuruan, pegawai-pegawai sardj_ana, tehnis, eksekutif, kleri*al dan djuru-djuru tik dan terlepas dari _beb,erapa P_en$e'
,tjualian, idi-atas golongan-golongan minor dan _manipulative
dan golilngan Industriil. Mereka jang terletak dibawah gaqis
itu seJogianSa diberi kemerdekaan jang lebih luas dari mereka
jang terle'tak diatasnja.
Demikianlah perkembangan jang terachir dari pemikiran tentang
masalah pegawai dalam hubungannja dengan politik ditanah Inggris,
jang- ruplnja baru sadja 9 tahun lamanja berdjalan sampai kini.
Saudara Ketua, peladjaran-peladjaran apakah jang dapat kita
ambil dari gambaran-gambaran jang sudah saja ketengahkan itu?
Sebelum mengadakan approach langsung terhadap pertanjaan itu,
baiklah kita tarik lebih dahulu persamaan-persamaan dan perbedaanperbedaan jang tampak diantara ketiga type itu.
India mempunjai sistim banjak partai, sedangkan Amerika dan
Inggeris kedua-duanja mempunjai sistim dua partai.
India melarang pegawai-pegawainja mendjadi anggota-anggota
partai politik, Amerilia membolehkan sedjak dari dahulu pegawaipegawainja menganut partai jang disukainja, tetapi sekarang ini meiokalisasi kegiatan-kegiatan politik hanja pada kalangan pegawai
atasan jang termasuk,,policymakers" sadja, sedangkan career-servicenja d"itjegah melakukan kegiatan-kegiatan politik selama berdinas.
Inggeris baru tahun 1949 mendobrak tradisinja jang lama, jang
tidak membolehkan pegawainja memasuki partai politik dan mengharuskan pegawainja bersikap netral dengan menarik garis demar'
kasi diantara pegawai-pegawai jang agak diberi kebebasan melakukan
kegiatan politik dan pegawai-pegawai iang tidak dibolehkan melakukannja. India, Amerika, Inggeris, ketiga-tiganja mempunjai Civilservice-Commission, jang menjaring, serta mengangkat pegawai-pe'
gawainja atas dasar merit-system.
Sistim India, sistim Amerika, sistim Inggeris, berkembang dalam
iklimnja masng-rnasing, tetapi ternjata bagi masing-masing negara
itu, merupakan sistim jang tjukup mendjamin loyalitet, mutu pegawai-pegawai dan kontinuitet pekerdjaannia.
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_ Sekaryng Saudara Ketua, marilah kita tindjau. keadaan dunia
Kepegawaian dinegara kita sendiri, baik dipusat ,maupun didaerdh,
daerah sebagai lukisan djuga dari kepribadian Bangsa Indonesia, chu-.
susnja dalam bidang Kepegawaian. -Jang perlu kita konstatir lebih
dahulu, adalah 6 matjam kenjataan pokok:
' : le. sistim Kepegawaian kita sekarang ini, pada pokoknja masih
berpangkal pada sistim Kepegawaian djaman pendjadjahan.
janS sedjak negara kita merdeka, baru mengalami pengluasan
omvang pekerdjaan jang disesuaikan dengan keadaan negara
jang modern.
2e. struktur dari Kepegawaian kita masih terdiri dari:
a. golongan p,egawai jang sudah berpengalaman sedjak dari
djaman Hindia Belanda,
b. golongan pegawai jang baru didjaman pendudukan Djepang memasuki dunia Kepegawaian dan
e. golongan pegawai jang sedjak negara merdeka dan berdaulat, mentjari lapangan pengabdiannja terhadap negara,
dalaim bidang Ke'iegiwaiin. !
3e. djiwa dan semangat jang meliputi dunia Kepegawaian kita
kini, adalah dalam hakekatnja berupa osmotische we,rking diantara golongan pegawai republik dan golongan pegawai
federal.
4e. mutu dan ketjakapan Kepegawaian selain dari beraneka
warna, pada umumnja masih djauh dari memuaskan untuk
mentjapai efficiency jang diperlukan.
5e. tugas dan bidang pekerdjaan masing-masing pada umumnja,
belum terang garis lingkarannja, sehingga terdjadi eonfusibn
d"isana-sini.

6e. loyalitet dari pegawai-pegawai membe,rikan kesan jang

amat

bedenkelijk.
Saudara Ketu4 kalau kita mau mendjalankan zelfcorrectie dan
mau djudjur terhadap diri kita sendiri, haruslah diakui, bahwa 6
fakta itulah dalam dunia Kepegawaian kita jang terbajang kelangit
dan terserak keb,umi sekarang.
Kini diatas fakta-fakta itulah, kita akan berdjalan mentjari pemetjahan- masalah jang memuaskan tentang kedudukan pegawai-pegawai dalam hubungannja dengan politik.
Fakta'fakta lqin jang sejogianja mendapat tindjauan kita pura
terletak dalam bidang kepartaian. Sedjak daii lrlopember Lg45 samnai.tinj bangsa kita telah membe'la-pelihara dan menghidup-suburkan
sistim banjak-partai.
TjepSt {rn banjaknja tumbuh partai-partai
qsedjak itu adalah
leksana tjendawan
dimusim hudjan.
. - sebagai .dimaklumi, funksi dari partai-partai politik adalah pelialurallenjaluran tjita-tjita kenegarlan jairg hidrip dalam masja'raht,. sehin_gga dengan kenjataan iumbuhnja- begitu banjak partai-

partai politik orang bertanja, apakah memang begitu tjiia-tjita
lenegara?-n jang hidup dalam dunia politik di Indonesia, althans jang
berupa aliran-aliran dari beginselpolitik?.

kan fakta-faktanja sadja, tidak hendak memberikan

materieele-

evaluasi.

Groeikracht dari partai-partai ternjata belum sampai kepada batasnja,
sehingga pada waktu belakangan ini, suatu partai tua jang sudah 20
tahun mendjalani winterslaapnja kem'bali mendusin untuk mengadakan free-fight diatas dataran politik. Jang paradoxaal dirasakan orang
ialah, bahwa timbulnja kernbali partai tersebut, djustetu dalam suasana pemikiran-perrnikiran kea,rah penjederhanaan partai.partai,
bahkan dalam suasana mentjetusnja pikiran untuk mendirikan satu
Staatsparty.
Saudara Ketua, sebagai diketahui pula, sisti,m Undang-undang
Pemilihan Umum kita, .Undang-undang No. 7 tahun 1953 dengan
menggunakan stelsel perwahilan berimbang dan stelsel-daftar-daftar
pada pokoknja membela-pelihara sistim banjak partai.
Bagaimana pendapat dan pendirian partai Madjelis Sjuro Mus-

limin Indonesia (Masjurni) dalam hubungannja

dengan masalah

kepartaian dan pemilihan umum, sudah tjukup terang diketahui
masjarakat dari Statementnja bertanggal 16 Agustus 1958, pitu
me,mpersilakan kedaulatan rakjat itu berdjalan dengan mengadakan
konfrontasi dimuka Dewan Perwakilan Rakjat tentang matjam-matjam

pikiran jang hidup dalam masjarakat mengenai perbaikan kepartaian
jang kemudian dapat dikristalisir dalam penjempurnaan sistim-Pe-

milihan.
Stelsel banjak partai ini mengakibatkan selalu terbentuknja Pemerintahan koalisi jang senantiasa pula didahului dengan koehandel
alias dagang sapi, Pemerintahan koalisi jang dalam sifatnja selalu
lemah, mempunai pula Civil-Service, jang ditulari oleh partai-partai.
Oleh karena sampai sekarang pegawai-pegawai sedjak dari atas sampai kebawah memiliki hak-hak jang tiada terbatas untuk m'emasuki
partai-partai politik jang disukainja dan melakukan kegiatan.kegiatan
politik, maka terdjadilah hal-hal jang tidak diinginkan oleh k'ita semua dalam dunia Kepegawaian jaitu:
a. timbulnja partykliek.

b. terdjadinja geser-mengg6s6r.
c. Okupasi djabatan-djabatan oleh orang-orang jang tidak berpengalaman dan tidak competent.
d. loyalit6t sudah disangsikan.
e.

f.

sabotase-sabotase administratif mulai memperlihatkan dirinja.

stagnasi menggunung d,itiap bidang pekerdjaan.
Dan semuanja ini, dibarengi pula oleh tingkat penghidupan jang
kian hari kian tinggi dan jang sukar akan dapat dtjapai oleh pegawaipegawai jang tidak berpenghasilan lain dari gadji jang diterimanja
tiap bulan. Penghasilan jang diterima, selalu djauh rketinggalan dari
harga-harga barang dipasaran, jang termasuk cate,gorie ,,d€ eerste
levensbehoeften" dan dengan demikian berdjangkitlah par.rperisme
dalam tubuh Kepegawaian.
Sedjak dari tadi saja sudah menundjukkan persoalan-persoalan
jang ada dala,m tubuh Kepegawaian, jang kalau kita djadikan berkate.
gori-kategori, dapat kita himpunkan dalam 3 kategori, jaitu:
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1e, Persoalanpersoalan jang terletak dalam bidang politik dan
tehnik Kepegawaian.
2e. persoalan-persoalan jang terletak dalam bidang wisselwerking
antara dunia Kepegawaian dan dunia kepa'rtaian.
3e. persoalan-persoalan jang terletak dalam bidang ekonomi.
Saudara Ketua, selru,s' persoalan-persoalan itu mengehendaki pe'
me,tjahannja dengan tjara jang tjepat dan tepat, kalau kita mengingini mempunjai public-serviae jang loyaal, jang ber,mutu, jang tidak
berat sebelah, jang djudjur dan jang mendapat kepertjajaan pe'nuh

dari masjarakat.

Saudara Ketua, baiklah saja kini berpaling kembali kepada salah
satu item dari uraian saja ini, jaitu masalah pegawai dalam hubungannja dengan partaiaar.tai politik dan untuk ini, saja mengingatkan

kbmbali-kepada pertanjaan iang belum didjawab dari tadi, jakni:
,,Peladjaran apakah jang dapat kita ambil dari tjontoh-tjontoh diluarNegeri?',

-

Jang pertama kita lihat iatah kenjataan-kenjataan bahwa di India, Inggeiis dan Amerika dilakukan p'embatasan'pembatasan. atas
hak-hali-pegawai untuk menganut aliran politik-jang disetudjuinja
atau melit<ut<an kegiatan-kegiatan politik dalam dinas pemerintahan,
meskipun negara-negara itu bersendikan asas demokrasf djuga.
Jing kedua kitt lihat, ialah kenjataan-kenjataan bahwa ada graduaties dalam tjara-tjara melakukan pembatasan-pembatasan hak itu.
Sekarang Saudaia Ketua, logis sekali kalau timbul pertanjaan:
,,Sistim apakah jang baik buat negara kita?"
Dalam hubungan pertanjaan ini Saudara Ketua, Fraksi Madjelis
Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) ingin memilih djalan teng,ah,
jang berhati-hati sehingga tepung tidak .te,rserak dan
dbngan tjara -teriumpah.
Fraksi kami dalam mentja,n Pemetjahan
minJak tiOat
masilah ini, ingin mengambil prinsip-p,rinsi,p sebagai berikut:
1e. menarif garis demarkasi, d'iantara pegawa'i-pegarya! jang di" bolehkanlurut mendjadi anggota dari partai polirtik dan pe'
gawai jang tidak d,ib6tehka,n- turut dalam dunia kepartaian,
2e. Kriterium boleh dan tidak boleh, diambil dengan mempertim'
bangkan, tidak adanja atau adanja bahaja un-tuk -merusakkan
kepdrtjajaan masjarikat dan Pernerintah serta adanja bahaja
te'rtraOlp efficiency peke'rdjaan 'pegawai-pegawai. - - 3e. Kepada-kedua goldngan pegawa,i jang boleh, atau tid-ak boleh
itul ditarang selama aktif djadi pe$arwai melakukan,kegiatankegiatan politik, baik dalam hubungan a'tau diluar hubungan
kepartaian.

4e. Kepada seluruh pegawai diberikan hak memilih, sedangkan
ke,iada pegawai,- jang dibolehkan memasuki partai politik,
diberikan pula hak dip'ilih.
5e. Pe,laksanaan tehnis dari prinsip-prinsip ini dia,tur dengan
pe,raturan-pera'turan pelaksanaan jang berpangkal pada Undang-undang Pokok Kepegawaian.
Saudara Ketua, sekianlah konsepsi dari fraksi kam,i, dalam mentjari penjelesaian masalah pegawai dalam hubungan dengan partai
politik. dengan pengertian, bahwa"iang kami maksudkan dengan ke.
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giatan pglilik, ialah tidak sadja mendjadi.pengurus dari sesuatu
partai politik, ataupun mendjadi Anggot-a Dewan*perwakilan Rakjat
pusat daerah ataupun mendjadi Anggota Kabinet/Dewan pemerintahan Dae,rah, tetapi. kegiatan politit<-itu, dapat oluga dilihat pada
-pirtai,
sesuatu. perbuatan aQu.

sikfp u_ntyk kepentingan
meskipun
pegayai jang bdrsangkutan itu, bukan anggota-pengurus'dari partai

tersebut.
(5). Kini sampailah saja kepada probleem jang lain, jang belum
m'end-apat persetudjuan dalam Komisi IV pani-tia-persiapan-Konstitusi dan masih m_emerlukan pembahasan lebih landjut, jai,tu No. 3
dari III b dalam laporan Komi,si IV dan berbunji:
,,Negara mendjamin tidak m,emperlakukan diskriminasi diantara
Pegawai Negeri dan antara tenaga laki-laki dan wanita".
Saudara Ke'tg-a,_ tentang probleem tidak memperlakukan atau
memperlakgkal diskriminasi diantara tenaga laki-tlki dan wanita,
saja akan singkat sadja, karena pendirian fiaksi kami dalam hal ini

tjukup diketahui sudah.
Tiggsal. sajl memp-ersilakan sadja saudara,saudara Anggota

Pleno Konstituante menelaah kembali pidato pembitjara Oari fi-at<si
l{adjelis_ pluro_ Muslimin Indonesia (MasjumiJ Nj. ir. Ibrahim siti
qbog_g daram Pemandangan umum tentang: ..Hak,nat Asasi Manusia/Hak dan Kewadjiban warga-Negara", dalam mana sudah disampaikannja pe-ndirian_partai Madjelis sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) jang dirumuskan sebagai berikdt:
mengalui bahwa perbedaan sipat (biologiseh dan psy- ,,?,.lgan
chologisch) serta perbedaan pembawaan antala kaum ivanita dengan
l."up pria, mem!"*q pula..perbedaan tugas dan lapangan pekerdjian
bagi masing-masing kaum".
,,Bahwa dalam hak-hak politik, hak-hak sosial dan hak-hak eko,
nomi kaum wanita sederadjat dengan kaum pria.,'
(6)- Melgenai-m_aryl$ kegiatan pegawai-pegawa,i. dalam perusa.
.haan-perul*?an,_
fraksi kami ,me,mandang haf itu tioat< sewa&iarnia
dan sejogianja diadakan larangan atasnjl.
. Bukan. sadja hal itu _mengalhkan perhatian clan energie pegawai-pegawai_jang bersangkutan d.ari rapangan tugasnja pad'a p.*.sehingg-a mero,sotkan . effi'ciency public-ieruice, tetapi hal
Ipt?Fpt,
itu tidak sesuai dengan gelli dan
martabal kenegaraan. Betapapun
djuga, s-eorang pe.gaulai, baik iang berpangkat tin--ggi, maupun J'ang
lg_rpanqi<at rendah, dalam ,tindakan-tindakannja dfo-aiam din ojugi
diluar din_ag, adalah pendukung dari gezag pemerintah dan seharusnja rnenghindarkan diri dari serba at<tivite,t jang mengebaw"rrmn
geryi dari kewibawaan jTg_dipangkunja.
Janj pdnting "pula dalam
-tr_ubfi
hub.ungan. ini ialah, menghindarfral
c-service atau klips pegawai
dari muslihat kalangan comerciee,l dan industrieel. sehinlgr' b"rdunbadan pelaksana Pemerintahan <ljangan sampai digerogoii" ote,rr talangal-kalangan tersebut, dan supaja public-s-ervice-djaigan diialahgunakan dan m-erupakan ,tool dari private.,enterprise. fraksi kami
memandang perlu hal ini dilarang keras dalam undang-undang pokok Kepegawaian _a'taupun dalam p.eraturan perundangin lain-lang
bersumber pada Undang-undang Pokok itu.
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(Tt.Probleem jalg terachir, jang kiranja perlu mendapat perhatian kita semua, ialah pentjegahan d-an pe,mbeiantasan dari aktlivitetaktivitet sementara pefawai-i'egawai seo]at< d;t i;pi;il;il:;mpai
kelapisan bawah b_uat menjalah-gunakan kekuasaan ;ang ada dalim
tangannja untuk
rnemperkaja dirinja atiu -golongannja
-keperluan
dengan harta benda jang mendjadiatau-mestinji m,e,nd;ad'i rraf mifit<

negara.

saja kira tidak pe,rlu ditandaskan lagi.saudara Ketua, bahaja apa
j?{tg agan ditemui nega,ra, djika kegiatan kegiatan jang sematjain i.iu,
tidak ditjegah dan diberantas. Dengan membiarkah trit itu berlarutIaru,t meng€e,rogoti batang tubuh pemerin,tahan kita, berarti kita akan
mengantarkan negara kita keamb-ang pintu kerurrtuhan dan pastilah
qegqra Eita akan menemui nasib_ jang sama seperti ne,gara Tibngkok,
dikala Kuo Min Tang masih berkuasa penuh tiidaratai Tiongkoi.
. |[u-.ang bukan suatu gedjala jang mengherankan saudara Ketua, kalau ggqplgxen jang ada dit<itangan blngsa kita, dibawah te.
pendjadjahan, jan! mlendatangkan pauferisme 'dalam pengF.Trn
hidupan bangsa, m-engggdjalak daram suasdna -kemerdekaan negata
dalam rupa ketamakan dan keserakahan akan harta benda dan klsenangan duniawi.
,,H€t zijn sterke b'ene,n die weel de kunnen dragen" kata peribahasa gratg Be,landa. ,,Adalah kaki jang kuart, jang -dapat meniikul
k-emewahan", kata-kata .lril, ,,Manusia J.ttg lemafi djiwalah jang
akan ambruk dibawah pikulan kemewahan".Kekuasaan, kemegahan, jang diperdapat akan mudah memabukkan orang..dan- mudah pula menimbulkan nafsu-nafsu dan ketjenderungan:ketjenderungan untuk menggunakan kekuasaan itu" buat
mentjari _kesenangan diri sendiri, buat menggarap kekajaan untuk
diri sendiri, tanpa mempertimbangkan lagi tratat dan harimnja.
saudara Ketua, sebagai saja katakan tadi gedjala jang demikian
itu, is te verklaren, t-etapi itu tidaklah berart'i klta -mempuilai excuus
untuk me,mbiarkan itu.
sebaga!_digga sudah diketahui, partai Madjelis sjuro Muslimin
hrdonesia-(Masjumi) sedjak dulu sudah m,enentukan sikapnja te,rhadap gedjala-gedjala jang membahajakan itu. Dimasa Kabine"-t Burhanuddin Harah_ap, t_.tql- dlsiapkan undang-undang antikorupsi, tetapi
sajangnja,_ sedjarah tidak hbndak mem6e,rikan rkehormatan 'kepatia
Pemerintahan Burhanuddin Harahap untuk mengundangkannja. Te.
tapi kehormatan jang demikian itu- bukanlah hal jang lerlalu penting dalafl pandangan. Madjelis ,sjuro
Muslirnin Indbneiia (Masjumi),
jang. penting ialah diadakannja -tindakan kearah pentjeg'ahari dan
pemberantasan korupsi jtu dan dibawah Kabinet malna frat itu dapat
didjalankan, adalah soal jang secundair.
sau,dara Ke,tua, logislah kalau Fraksi Madjeris sjuro Muslimin
Indonesia (Mpjumi) dalam Konstituante ini iirenginlin[<an ditjantumk_annja ke'tentuan-ketentuan dalam undang-undaig basar, sedikit"
nja dalam undang-undang Pokok tenrtang l(,e,pega.waiin, jung be,rupa
pengaturan pentjegahan dan pe,mberantsson, -korupsi -itu- dengan
perumusan sebagai berikut:
2783

a). ,,Semua pegawai jang mempunjai ke,dudukan penting dan
langsung berhubungan dengan keuangan negara dan kemakmuran rakjat, sebelum memangku djabatan, ke'tjuali mengutjapkan sumpah/djandji, harus diperiksa lebih dahulu harta
bendanja, begitu djuga sesu,dah mereka meletakkan djaba.
tannja".
b). ,,Semua harta benda atau kekajaan pegawai jang didapatnja
dari perbuatan jang tidak sah 'dan berasal dari sesuatu jang
be,rupa hak milik Negara, harus disita dan didjadikan kernbali
milik Negara".
Pengatura;r dan pelaksanaan dari pengaturan jang demikian,
bagi Negara kita bukanlah merupakan suatu kegandjilan. Philipina
dan Mesir sudah lebih dahulu memberikan teladan pada kita mengenai masalah itu.
Saudara Ketua, demikianlah pendirian dari fraksi kami te'ntang
masalah korupsi itu.
Kini tibalah saja pada bagian ke-III dari pidato saja, jang hendak
saja pergunakan untuk menjilau lapangan persoalan, bagaimana tjara
untuk menaikkan mutu pegawai jang'diperlaku,kan dalam se,rba tjabang dan ranting dari Public-service.
Ketua: Saudara jang terhormat, waktu jang tersedia bagi Saudara tinggal beberapa menit lagi.
Mr Djamaluddin Glr Dt. Singo Mangkuto: Apakah boleh saja
minta tambahan waktu kira-kira 10 menit sadja?
Ketua: Saudara sudah berbitjara hampir 2 djam, jai,tu waktu
jang Saudara minta. Saja minta pidato Saudara dipersingkat. Silakan!
Mr Djamaluddin Glr Dt. Singo Mangkuto: Dari laporan Kom'isi
IV Panitia Persiapan Konstitusi ternjata soal ini tidak mendapat
perhatian, sehingga pidato saja mengenai hal ini, baiklah diartikan
tambahan pemandangan, jang bisa didjadikan bahan pengolahan
sepenuhnja.

Saudara Ketua, bilamana saja disini menggunakan kata rnutu,
maka jang saja maksudkan ialah ketjakapan ditambah dengan niliai
dari ketjakapan jang ada pada seorang pegawai, ibarat djuga sebutir
berlian mempunjai mutu jang dihitung dengan karaa,t dan dinilai
harganja per-'karaat.
Saja kira, tidak perlu saja disini melontarkan per'tanjaan: ,,PerIukah diu,sahakan, penaikan mutu dari korps pegawai kifa?", karena
teranglah pertanjaan itu akan didjawab dengan lantangnja: ,,Penlu,
bahkan penting sekali diusahakan''.
Saudara Ketua, r'eputasi dari Civil-service jang dipunjai otreh
Amerika, Inggeris dan Peran'tjis umpamanja: adalah sebagian besar
disebabkan pegawai-pegawainja bermutu tinggi dan mutu tinggi jang
dipunjai itu,'b,ukanlah berupa barang jang datang dengan sendirinja,
tetapi berkat us;aha-u,saha jang tiada putus-putusnja di,djalankan dalam b,idang pendidikan dan pengadjaran.
,Sudahlah bukan rahasia lagi Saudara Ketua, bahwa pengetahuan
jang dimiliki oleh konps pegawai kita adalah hasil dari sirsti'rn pendL
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tiikan & pengadjaran dari tiga djaman: djaman Belanda, djaman
pendudukan Djepang dan djaman ke,merdekaan jang baru berusia 13
tahun lamanja itu dan pengetahuan jang dimiliki itu belum mentjukupi untuk diabdikan bagi suatu Negara besar jang modern dan jang
berkembang d'engan pesatnja sebagai negara kita.
Patut dikons,tatir saudara Ke'tua, bahwa dalam djangka waktu
jang 1-3 tahun itu, Pe,merintah kita jang silih^berganti itu tetap memikir,kan be,rbagai tjara untuk menaikkan mutu korps pegawai, termasuk polisi dan ten,tera, disamping sistim pendidikan dan pengadjaran urnu,In jang diselenggarakan oleh Ke'men,terian Pendidikan
Pengadjaran dan Ke,budajaan.
Kita mengkonstatir, bahwa diantara tjara.tjara jang didjalankan
itu, ialah usaha-usaha jang ,diselenggarakan oleh hampir tiap l(,ementerian dan Djawatan-djawatan, berupa penrdirian badanrbadan pendidikan, kursus-kursus dan latihan-latihan chursus bagi keperluan
Kementerian dan Djawatan masing-masing, ki,ta konstatir adanja:
Kursus A, Kur,sus B, Kursus C dan A,kademi Pe,m,erintahan Dalam
Negeri jang diselenggarakan Ke'menterian Dalarn Negeri, kita konstatir a'danja Kursus Thesaurie dari Kemen,terian Keuangan, kita
konstatir adanja Kursu,s Imigrarsi dari Djawatan I,migrasi, sekolah
Menengah Kehakiman dari Kemenrterian Kehakiman, Kursus Pos
Telepun dan Telegrap jang diadakan Pos Telepun dan Telegrap,
Kursus Kader tsank Tabungan Pos dari Ke,menterian Pe,rhubungan,
Sekolah Staf Komando Angkatan Darat oleh Kementerian Pertahanan
dan banjak lagi jang lain.
Diwaktu jang achir ini sudah didirikan pula Lembaga Administrasi Negara untuk keperluan pendidikan, berbagai ke,djuruan dalam
administrasi Negara.
Disamping ini semuanja kita konstatir pula pengiriman.pengiriman pegawai-p,ergawai kita keluar negeri untuk meluaskan pengetahuan mereka dalam bidang pekerdjaan masing-masing, meskipun
dibawah pelbagai nama, seperti followship, scholarship, visitorship,
participantschip dan lain{ain ship lagi.
Semuanja itu membe'ri kenjataan kepada kita, bahwa dengan
pembangunan Negara, d;iperlukan pengetahuan-pengetahuan chusu,s
disamping p'engetahuan umum.
Memanglah Saudara Ketua, dinegara rnanapun djuga, jang tiada
terhenti usaha pe'm,bangunannja, jang masih berkembang terus omvang peker,djaannja, terlihat adanja tenidens kearah differentiatie
dan specialisatie dalarm Public,servicenja. Dengan uraian tadi tampak
dengan djelas tenden,s jang demikian itu mulai berdjalan dengan
pesatnja dalam dunia l(epegawaian negara kita.
Saudara Ketua, tjontoh jang patut djadi perhatian kita, dalam
usaha menaikkan mutu pegawainja, adalah negara Perantjis. Sebagai diketahui Republik Pe,rantjis jang sekarang sed"jak bulan 10 tahun
1946 adalah R,epublirk jang ke-4 dalam sedjarah Negara Perantjirs.
Dibawah Republik jang ke4 inilah terlihat; adanja kegiatan chusus Pemerintah P,erantjis, untuk mengadakan usa,ha-usaha kearah
perbaikan dan penairkan mutu pegawai-pegawainja.
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Sebuah Kantor Urusan Pegawai didirikan dengan tugas menindjau kembali setjara sistimatis keadaan korps pegawainja, sehingga
dengan pimpinan Kantor itu sekarang diusahakan adanja uniformitet
dalam penentuan sjarat-sjarat pekerdjaan dan penga,mbilan pegawai.
Sedjak tahun 1945, sudah mulai didirikan sebuah bahan perguruan jang dinamakan:
"L'EcoIe Nationale D'administration" jang akan rnemprodusir
pegawai-pegawai dan orangorang jang akan mendjadi pegawai-pegawai jang bermutu.
Adatah dipandang kewadjiban pertama dari Negara Perantjis
untuk memberikan djaminan bagi dirinja sendiri akan adanja arus dari
peminat-peminat jang bermutu untuk djadi pegawai negeri dan unluk itu dipikirkan dua resep baru, jaitu: pendidikan universitair jang
lebih baik bagi pelamar-pelamar pekerdjaan pada Pemerintah dan
diadakannja satu badan baru untuk memperkembang ketjerdasan
mereka, jang telah rnenundjukkan harapan ketika be,rada pada tingkatan pendidikan universitair.
untuk memasuki "L'Ecole Nationale D'administration" itu diadakan dua matjam udjian, jang satu bagi pemasukan mahasiswa-rnahasiswa dan jang lain bagi pemasukan mereka jng sudah djadi pegarvai-pegawai, sedangkan lapangan pengetahuan j ang didj adikan mata
udjian terletak dalam bidang Political sciences dan Economics.
Untuk keperluan jang sedemikian itu di Amerika digunakan sis-

tim jang agak b,erlainan, jaitu pada universitas-universitas,

dala,m

b-idang Political ,Sciences, diberikan kuliah"kuliah dalam mata peladjaran, Public-Ad,ministration, jang rneliputi selur,uh tata-usaha Pemetetap! terbagi pula dala:m lapangan.lapangan chusus, jang
ltqt{a1,
boleh dipilih oleh mahasiswa-mahasiswa. untuk tiap-tiap mata peladjaran chusus itu disediakan propesor-propesor jang spicialis dalam
bidang itu, sehingga pada universitas kita lihat ada kuliah tentang:
(Ketua: waktu jang saja berikan kepada saudara sudah habis dan
bagian jang tidak dibatjakan nan,ti akan dimasukkan dalam Risalah).
. Pemerintahpada umumnja di Amerika, dari Federal-level, sampai
state dan local-levelnja, tentang keuangan dan Anggaran Belandja
Negara, tentang Kepegawaian, tentang organisasi dan Mana gement,
tentang Kepartaian dan Pemilihan Umum dan lain-lain.
Kuliah-kuliah jang sededmikian itu pada umumnja, malam diberikan, sehingga pegawai-pegawai jang berminat, dapat mengikuti'
kuliah-kuliah itu sesudah djam bekerdja.
sebagai diketahui keadaan jang demikian itu disesuaikan dengan
merit-system dalam Civil-service Amerika, dimana untuk masuk djadi
pegawai diadakan lagi udjian bagi para pelarnar.
Dalam hubungan usaha kita untuk menaikkan mutu korps pegawai ki!a,.terutama pegayai sipil diluar kepolisian ada baiknja saiah
satu dari sistim itu kita djadikan teladan.
Lembaga Adrninistrasi Negara, jang sudah ada kini itu, bisa di{jadiql gematjam "L'Ecole Nationale D'adminstration" sebagai di
Perantjis itu, atau di Fakultas'fakultas Hukum, dan pengetahuan Ke2786

rnasjarakatan, ditambah mata-mata peladjaran jang termasuk dalam
bidang Pub'1ic-Ad,ministrationi'.
Dengan demikian Badan-badan pendidikan chusus jang diseleng'
garakan ote'tr Ke-menterian-kem,enterian dan Djawatan-djawatan itu
dapat d,ikonstantrir dalam satu pusat pendidikan, sehingga hal itu
meringankan djuga bagi Budg,et Negara. ,
Saudara K-etua, dengan djalan jang demikian dapatlah kiranja
Negara kita, mengadakan djaminan bagi diri" sendiri akan terdapatnja
tenaga-tenaga pegawai jang be'rmutu dan jang akan mendjyndjung
tinggi reputasi jang baik dari alat pelaksanaan Pem,erintah kita, apa'
lagi kalau diadakan disa,mping itu udjian-udjian untuk memasuki lapangan pekerdjaan Peme'rintah. , D,engan djalan _ demikian dapatlah
[<orp1 pegawai kita dihindarkan dari favoritism, dari. partaikli-ek dan
tidtkhh akan terdapat lagi p,gns'rnpatan seseorang jang tidak pada
tempatnja.
-Kami
dari Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi)
,menjambut
usaha-usaha kedjurusan itu dengan hangat sekali,
akan
oleh karena sikap ummat Is1am dalam hal ini ditentukan dalam
adjaran Hadits jang berbunji:

( 2:.^/'

)
jang bukan ahlinja
,,Apabila suatu persoalan diserahkan kepada
maka nintikanlah sait kehantjurannja".
Saudara Xetua, sebelum saj" itt.ngachiri. pidato saja ini, laia

rdipe'rtimbangkan
ingin *uttgu*ukakan peruryysair-perurnusan jang
(Masjumi) untuk di'

firfri

Wfadiefis Siuro Mustimin Indonesi-a
masukkan dalam Undang-undang Dasar:
Le. pegawai-pega*ai3epuniit Ind"onesia_adalah mereka j11tS Uet<eiOla teta"p atau s6mentara pada -T.gTt dan atau Negara
Sigii"ZO"dttft Swatantra dengan d.iangt<at dan digadji oleh
Pe'ft,erintah Pusat dan atau Peme'rintah Negara Bagian/Peme,rintah Daerah Swatantra. (Tjatatan: Perumusan ini disesu- aikan dengan structuur Negar4 nanti)'
2e. Pegawai-p6gawai Repub'lik Indonesia dilarang !_eld.eqoltrasi
dai *ogbd (Tjatatan: Bilamana dalam materi Hak-hak Asasi
Manusia-) Hai< dan kewadjiban warga-qegar-a n_anti termasuk
soil molok, maka perumirsan ini hendaknja dianggap tidak
diadjukan)
kewadjiban'kewadjiban, djaminan3e.
- - Sjarat-sjarat hak-hak dan
Ojamindn dan ke'tentuan-ketentuan lain tentang pegawai RepitUit Indonesia diatur dengan Undang-undang atau kuasa
Undang-undang.
Demikianlah Saudara Ketua, sumbangan pikiran dari Fraksi MaSjuro Muslimin Indonesia (Masjumi).
djelis
- teiima
kasih dan Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabaraka'

o-fin

tuh .
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Ketua: Saja persiiakan Saudara The Kim GoAn jrng terhormai.
The Kim Goan: Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat, saja
ditugaskan oleh fraksi saja, Fraksi Ikatan Pendukung Kemerdekaan
Indonesia (I.P.K.I.) untuk mengemukakan pendapat fraksi saja mengenai soal keuangan dalam Sidang jang terhormat ini.
Terlebih dahulu pada kesempatan ini saja mengutjapkan banjak
terima kasih kepada Pemerintah jang telah mengangkat saja, sebagai
Anggota Konstituante untuk mewakili Warga-negara Indonesia keturunan Tionghoa.
Djuga atas nama fraksi saja, ingin saja menjampaikan penghargaan setinggi-tingginja kepada segenap Anggota Panitia Persiapan
Konstitusi umumnja dan pada Komisi Konstitusi IV chususnja jang
telah berhasil membuat laporan mengenai soal keuangan ini jang
amat overzichtelijk bagi kita untuk dibitjarakan dalam Sidang ini.
Soal keuangan bagi suatu Negara umumnja adalah soal jang sangat penting karena disinilah letaknja madju atau mundurnja kesedjahteraan Negara itu.
Untuk melindungi penguasa terhadap dirinja sendiri dan untuk
kepentingan umum, maka segala penerimaan, pengeluaran dan laluIintas Keuangan Negara harus diawasi dan diatur dengan Undangundang.

Kami berpendapat, bahwa Dewan Pengawas Keuangan harus
diberikan wewenang jang lebih banjak (groter,e bevoegdheden) dari
sekarang ini untuk mengadakan pengawasan jang semestinja atas
penggunaan Anggaran Belandja dan lain-lain jang mengenai keuangan Negara.
Saudara Ketua, fraksi saja mengehendaki Presidentil Kabinet
jang tidak dapat didjatuhkan selama djabatannja 5 tahun, maka karena itu karni tidak dapat menjetudjui ,,Tam,bahan ajat" seperti terrnaktub dilembaran ke 6 dari laporan Komisi Konstitusi IV baris 16
dari bawah jang bunjinja sebagai berikut:
Ajat (3). Bila Pemerintah belum menjampaikan anggaran umum
kepada ,,Dewan Perwakilan" pada waktu jang ditentukan dalam ajat
(1), maka Pemerintah jang be'rsangkutan meletakkan djabatan untuk
diganti oleh Pemerintah jang baru.
Kami mengehendaki adanja pemisahan antara agama dan negara
(scheiding tusschen Kerk en staat), maka menurut pendapat karni
tidakla! perlu diatur dengan undang.undang tjara ,pemungutan sosial
jang dilakukan untuk keperluan dan menurut adjaran agama dan penguasa tidaklah perlu diwadjibkan untuk mengatur urusan zakat dan
zakat fitra,h, tapi semuanja itu hendaknja tjukup djika dilakukan oleh
orang-orang jang dianggan berwewenang didalam kalangan agarna
masing-masing.
Berdasarkan alasan tersebut'tadi, maka kami tidak dapat menjetudjui untuk dimuat kedalam Undang-undang Dasar nanti Rantjangan
pasal"pasal sebagai termaktub dalam lembaran ke g dari laporan Kornisi IV jang berbunji sebagai berikut:
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Pasal
(1). Dengan Undang-undang dapat

Ajat
diatur tjara pemungutan
sosial jang dilakukan untuk keperluan dan menurut adjaran agama
masing-masing.
Ajat (2). Peraturan dalam ajat (1) diatas tidaklah mengurangi kebebasan pemungutan untuk keperluan keagamaan jang didasarkan
dan dilakukan dengan suka-rela d,an keichlasan didalam kalangan
agama masing-masing asal tidak bertentangan dengan kepentingan
umum.
Pasal

Ajat (1). Penguasa berkewadjiban mengatur zakat atas Warga-

negara jang beragama Islam dengan Undang-undang.
Ajat (2). Kewadjiban mengatur itu berlaku djuga terhadap zakat

fitrah.
Ajat (3). Pernungutan dan pembagiannja kepada orang-orang atau
golongan jang berhak menerimanja diatur dan dilakukan menurut

adjaran ogamo Islam.
Ajat (a). Penguasa berhak menetapkan adanja jang ditugaskan
menguruskan segala urusan sebagai termaktub dalam ajat (1) dan (2)
diatas, baik bersifat tetap maupun bersifat be,rkala.
Sekian pembahasan kami mengenai soal keuangan ini dan untuk
menghemat waktu, maka rantjangan pasal-pasal Undang-undang Dasar jang kami setudjui untuk dimasukkan dalam Undang-undang Dasar
nanti tidak saja batjakan, saja lampirkan bersama ini dan harap dianggap sebagai telah dibatjakan.
Terima kasih.

Lampiran I
Rantjangan pasal-pasal Undang-undang Dasar mengenai Keuangan

jang kami setudjui adalah sebagai berikut:
PasaI

Ajat (1). Diseluruh ,,Wilajah Negara Republik Indonesia" hanja
diakui sah alat-alat pembajar jang aturan-aturan pengeluarannja ditetapkan dengan Undang-undang.
Ajat (2). Satuan hitung untu,k menjatakan jang alat-alat pembajar
sah itu ditetapkan dengan Undang-undang.
Ajat (3). Undang-undang mengakui sah ala,t-alat pembajar baik
hingga djumlah jang tak terbata,s maupun hingga diumlah terbatas
jang ditentukan dengan Undang-undang.
Ajat ( ). Pengeluaran alat-alat pembajar jang sah dilakukan oleh
atau atas nama ,,Pemerintah Republik Indonesia" ataupun oleh Bank
Sirkulasi.

Ajat

PasaI
(1). Untuk Indonesia ada satu Bank Sirkulasi.

Ajat (2). Penundjukan sebagai Bank Sirkulasi dan pengaturan
tataan dan kekuasaannja dilakukan dengan Undang-undang.
Ajat (3). Pengawasan atas pekerdjaan Bank-bank didalam ,,N02789
Risalah gerundingan VI

gara Repubiik Indonesia" dilakukan oleh Bank Sirkulasi menurnt
peraturan-peraturan jang ditetapkan dengan Undang-undang.
Pasal

Ajat (1). Pemerintah memegang urusan umum

keuangan.

Ajat(2). Keuangan Negara dipimpin dan dipertanggung-djawabkan
menurut aturan-atutan jang ditetapkan dengan Undang-undang.
Pasal

Ajat (1). Pengawasan atas dan pemeriksaan tanggung-djawab tentang Keuangan Negara dilakukan oleh Dewan pengawals keuangan.
Aiat_(z). Hagjl pengawasan {an pemeriksaan di,simpaikan kepaoa
,,Dewan Perwakilan" untuk dibitjarakan.
Tjatatan: Dewan Perwakilan disini dimaksudkan Dewan Perwakilan
Rakjat dan Senat.
Ajat (3). Laporan tentang hasil pengawasan dan pemeri,ksaan diIakukan oleh Dewan_ Pengawas Keuangan dalam suatu perhitungan
anggaran jang bisa diterima atau ditotlt< oletr ,,Dewan ferwakilan''.
Pasal

Dengan Undang-undang ditetapkan anggaran semua pengeluaran
,,Republik Indonesia" dan ditundjuk pendapatan-pendapatan untuk
menutup pengeluaran itu.
Pasal

Ajat (1). Usul Undang-undang penetapan anggaran umum oleh
Pemerintah diadjukan kepada ,,Dewan Perwakilan" sebelum permulaan masa berlakunja anggaran itu. .masa itu untuk sesuatu anggaran jang bersifat routine tidak boleh melebihi dari dua tahun dan
untuk suatu anggaran guna investasi modal Negara menurut suattr
rentjana tertentu tidak boleh melebihi dari lima tahun.
Ajat (2). Setiap perubahan anggaran umum harus disetudjui oleh
,,Dewan Perwakilan" untuk itu Pemerintah mengadjukan usul pengubah anggaran umum kepada ,,Dewan Perwakilan".
Ajat (3). Waktu penjerahan anggaran umum kepada ,,Dewan Perwakilan" sebagai termaktub dalam ajat (1), dapat dilampaui oleh Pemerintah, apabila masa djabatannja belum lima bulan lamanja. Dalam
hal itu waktu sebagai jang dimaksud dalam ajat (1), dapat ditambah
dengan suatu masa djabatan 5 (lima) bulan itu.
Pasal

Ajqt (1). Anggaran terdiri dari bagian-bagian jang masing-masing
sekedar perlu dibagi dalam dua bab, jaitu satu untuk mengatur pengeluaran-pengeluaran dan satu lagi menundjuk pendapatan-pendapatan.

Ajat (2). Un,tuk tiap-tiap Kementerian anggaran sedikit-dikitnja
memuat satu bagian.
Ajat

(3). Undang-undang penetapan anggaran masing-masing me-

muat tidak lebih dari satu bagian.
Ajat (4). Dengan Undang-indang dapat diidjinkan pemindahan.
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Pasal

Djika untuk sesuatu masa anggaran lJndang-undang

penetapan

anggaran belum- disahkan, maka pemerintah berhak me-lai<ukan pe,
ngeluarln-pengeluaran sementara berdasarkan anggaran pengeluaian
masa anggaran sebelumnja.
Pasal
dan- penerimaan,,Republik Indonesia,, dipertanggung-djarn'abkan.kepada,,Dewan perwakilan" sambil memadju,t r., p.rhitungan jang dibenarkan oleh Deu'an pengarvas Keuang"nl rnenurut
aturan-aturan jang ditetapkan dengan Undang-undang.
P-e.ngel-u_aran-

Pasal

Ajat tlt. Tid-ak diperkenankan memungut padjak, bea dan tjukai

untuk \egunaan kas Negara, ketjuali dengan uriaang-undang atau atas

kuasa Undang-undang.
Ajat (2). Tidak diperk_enankan mengadakan pemungutan tambahan-tambahan padjak, be.a dan,tjukai baik untuk lieg,unain kas Negara
maupun untuk umu,m, ketjuali dengan undangundang atau atas kuasa Undang-undang.
Tjatatan: Dalam p,erkartaan kas lr{egara diartikan pula ,,Kas Daerah',.
Pasal

Ajat (1). Pindjaman uang atas tanggungan Republik

- dapat diadakan, didjamln atau
tjdak
Oisafrdn ketjuali dengan Undang-undang atau atas kuasa Undang-undang.
Aj?t (2). Pindjaman tersebut dalam ajat-(1) tidak diidjinkan de.

Indonesia

ngan lJndang-lrndang Darurat.
Aiat (3). Pemerintah berhak clengan mengindahkan.aturan-aturan
jang ditetapkan dengan undang-undang, men-geluarkan surat perben.
daharaan Negara.

Pasal

Aiat (1). Dengan tidak mengurangi jang diatur dengan ketentuan-ke'tentuan chusus, gadji-gadji- dan-tain-Ilin pendapat"an Anggota

Madielis-ryaljelis dan pegslrysi-pegawai,,Republ'ik Inionesia', oit.ntukan oleh Pemerintah, deng-an mengindar*in aturan-aturan
di
;ang
"Djatetapkan- {e1san undang-undang dan menurut asas bahwa diri
batan tidak boleh diperoleh keuntungan lain dari pada jang dengan

tegas diperkenankan.
_ Ajat (2). Undang-undang dapat memperkenankan pe.mindahan kekuasaan jang diterangkan dalarnajat (1) Ilepada alat-alit perlengkapan
lain 'iang berkuasa.
_. _.Ajat(3)..Pemberian pensiun dan djasa-djasa kepada Anggota JMadjelis-madjelis dan pegawai ,,Republik Indonesia" diatur dei-gan undang-undang.
Pasal

, Ajat (1). Apabila
melanggqr atau

menurut Dewan pengawas Keuangan pemerintah
hendak melanggar ketentuan-ketentuin sebagai termaktub dalam pasal
.. dan pasai

279t

Keuangan atas nama ,,Dewan Perwakilan" dapat melarang Pemerintah

jang bersangkutan melandjutkan tindakan-tindakannja itu.

Ajat (2). Pemerintah hanja boleh melandjutkan tindakan-tindakannja telah dilarang oleh Dewan Pengawas Keuangan sebagai tersebut
didalam ajat (1), apabila ,,Dewan Perwakilan" telah menjetudjui dalam
waktu dua bulan setelah larangan itu dike'luarka,n oleh Dervan Pengawas Keuangan. Dalam keadaan seperti itu, maka larangan Dewan
Pengawas Keuangan dengan sendirinja batal.
Tjatatan: Dewan Perwakilan disini dimaksudkan Dewan Perwakilan
Rakjat dan Senat.
Ketua: Saia persilakan sekarang Saudara Soeparna .Sastradiredja
iang terhormat.
Soeparna Sastradiredja: Saudara Ketua jang saja hormati, dalam
membahas materi kepegawaian jang ditugaskan kepada Ko,misi IV
idjinkanlah saja pertama kali atas nama Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) jang saja wakili menjatakan penghargaan jang wadjar
atas Laporan Panitia Persiapan Konstitusi Komisi IV kepada Sidang
Pleno sekarang ini.
Diantara sekian banjak persoalan jang mendjadi pusat perhatian
para Pegawai Negeri, seperti misalnja soal Dasar Negara dengan harapan dapatlah Pantja Sila segera diterima oleh Konstituante, soalsoal Hak Asasi jang memuat djaminan-djaminan akan hak-hak warganegara dilapangan politik, ekonomi, sosial dan kebudajaan serta soalsoal lainnja, saja rasa materi Kepegawaian dalam Sidang Pleno kali
ini ditunggu-tunggu hasilnja jang menggembirakan oleh mereka, djusteru karena materi ini menjinggung kedudukan dan nasib mereka
dan keluarganja setjara langsung, untuk waktu sekarang dan untuk
djangka waktu dekat jang akan datang.
Dan kalau para Pegawai Negeri itu benar-benar mengharapkan
hasil pekerdjaan kita disini sebaik-baiknja ini adalah sangat wadjar.
Saudara Ketua, betapa tidak! Nasib para Pegawai Negeri djauh daripada menggembirakan, seperti halnja nasib kaum buruh lainnja jang
bekerdja pada perusahaan-perusahaan modal asing dan nasional. Sudah sedjak Proklamasi para Pegawai Negeri itu hidupnja menderita,

gadji sebulan jang mereka terima hanja tjukup untuk kira-kira

z

minggu sadja dengan keluarganja. Mereka bertambah gelisah lagi
dengan adanja kenjataan harga barang-barang kebutuhan hidup sehari-harinja terus meningkat, sehingga praktis gadji jang mereka terima berdasarkan Peraturan-peraturan gadji terachir Peraturan Gadji
Pegawai Negeri tahun 1955 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan
mereka jang paling urgen.
Dapatlah Saudara Ketua bajangkan bagaimana seorang pegawai
dari golongan A II, seorang pesuruh kantor dikota Bandung rnisalnja
bisa hidup dengan gadji pokok Rp. 85,- atau kalau ia sudah beristeri
dan mempunjai 3 orang anak dengan gadji bersihnja total djenderal
kira-kira Rp. 300,-.
Dapatkah Saudara Ketua bajangkan bagaimana pesuruh Pegawai

i{egeri tadi mengatur hidupnja djika harga beras Rp. 0,50 seliter
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{harga pasar hari ini) sedangkan kebutuhannja akan beras ada 2 atau

2yz liter setiap harinja? Tetapi sekalipun pegawai Negeri tadi itu
mendapat _pembagaian beras dari kantornja misalnja z4 trito setiap
bulannja dengan. h,arga Rp. 4,- tiap kilonja, kesulitan kehidupan
dirumah tangganja belum djuga terpetjahkan, sebab pernbagian beras
jang didapat dari kantornja tidak tjukup apa jang -ia but-uhkan. Ia
terpaksa masih harus memberi beras diluar, sebanjak kira-kira 30
liter _lagi dengan harga djauh lebih mahal. Dan apa djadinja kalau
dari kantornja sama sekali tidak ada pembagian beras?

. H-ryil penjelidikan Lembaga Penjetidikan Ekonomi dan Masjarakat
jang. dilaporkan dalam bulan Agustus L95T mengenai budge,t -keluarga di Djakarta, jang terdiri dari 6 orang, jaitu suami, isteri, anak-anak

dan tanggungan lainnja menundjukkan bahwa sedjak tahun 1gb0
hingga 1957 biaja hi{up terus meningkat, seperti terbukti dengan
angka-angka beaja hidup dibawah ini:
Tahun:
Seluruh beaja hidup sebulan
untuk makanan sadja
Djuni 1950
Rp. 283,28
Rp. l7A,B4
Djanuari 1951
Rp. 303,30
Rp. 205,82
Djanuari L952
Rp. 475,35
Rp. 376,80
Djanuari 1953
Rp. 427,35
Rp. 330,51
Djanuari 1954
Rp. 467,98
Rp. 348,67
Djanuari 1955
Rp. 525,50
Rp. 383,77
Djanuari 1956
Rp.7l2,7B
Rp. 533,65
Djanuari 1957
Rp. 697,99
Rp. 518,67
Mei
1957
Rp. 704,31
Rp. 517,13
Dari angka-angka tersebut diatas djelas bahwa ongkos hidup bulan Mei L957 adalah 24$vo dari tingkatan ongkos hidup bulan Djuni
1950 dan 16580 dari tingkatan ongkos hidup bulan Djanuari 1gb3.
Apabila diperhitungkan dengan naiknja harga barang-barang
akibat peraturan Bukti Export (BE), maka kenaikan ongkos hidup
itu akan kelihatan semakin melondiak!
Angka-angka rata-rata sebulan dalam tahun 19bB daripada susun1n barang-barang keperluan hidup hasil penjelidikan Lembaga tersebut diatas menundjukkan bahwa djumlah seluruh beaja hidup sebulannja bagi sheorang keluarga di Djakarta adalah Rp. 4z+,t6. Budget
ini untuk seorang keluarga berdjiwa 6 orang jang saJa maksudkan tiatas, meliputi pengeluaran-pengeluaran untuk 29 matjam kebutuhan
pokok. Kebutuhan-kebutuhan pokok ini terdiri atas keperluan untuk
makanan sebanjak Rp. 38,07, pakaian dan pemeliharaan sebanjak Rp.
2r,94, rumah dan perabot sebaniak Rp. 8,62, pengeluaran lain-lain
maksudnja untuk kesehatan, pendidikan dan kendaraan dan lain-lain
sebanjak Rp. 52,56 dan barang-barang tahan la,ma Rp. 1,9b.
se_perti diatas telah saja kemukakan, budget hidup hasil penjeli
tlikaq Lembaga Penjelidikan Ekonomi dan Masjarakal telah -meion!ja! dari djumlah Rp._427,3b pada bulan Djanuafi 1958 mendjadi Rp.
704.31 pada bulan Mei 1957. Angka-angka tersebut kini bulan seiltember 1958 sudah bertambah tinggi lagi melontjatnja.
Dari angka-angka kebutuhan hidup jang terpo,t<ot< jang saja kemukakan diatas djelaslah bahwa gadji jang diterima seorJng -pegawai
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Negeri nrenurut tjatatan Lernbaga jang dimaksud merupakan -r 45?b
dari kebutuhan minimum jang sepatutnja ia terima.- Tidak heran
Saudara Ketua, untuk menambah kekurangannja terpaksa ia harus
mentjari pekerdjaan sambilan diluar waktu kerdjanja, dikantor-kantor partikulir, disekolah sore atau mendjadi supir oplet atau pengendara betjak. Tetapi kesempatan itu tidak di,mungkinkan bagL bagian
terbesar Pegawai Negeri. Kesempatan bekerdja diluarpun sangatlerbatas.

sudahlah dianggap kebiasaan djika pada waktunja pembajaran
padl sebagian Pegawai Negeri, ada jang hanja meneririra kembali
bon-bon sadja bekas ia menghutang dari dalam dan tidak djarang pula
ada. pegawai jang- bahkan pul? harus membajar kembali kepada
kantornja karena bon-bonnja lebih besar djumlahnja daripada ladji
jang ia harus menerimanja.
saudara Ketua jang saja hormati, adalah masuk akal dan wadjar
sekali dji,ka Serikat Sekerdja-sekerdja pegawai Negeri, vaksentiatvaks-entralnja djrn Rapat,Kerdjasama (R.K.s.) serikat sekerdja dan
Serikat Buruh Pegawai Itlegeri tidak ada henti-hentinja memperdjuangkan p,erbaikan gadji bagi para Pegawai Negeri dan pekerdla
pemerintah. Walaupun banjak rintangannja mereka berhasil menggalang kerdjasama, dan kesatuan aksi jang erat, baik mereka itu
anggota sentral organisasi Buruh seluruh Indonesia, Kongres Buruh
Kerakjatan Indonesia, serikat Buruh Islam Indonesia, serikat Buruh
Umum Seluruh Indonesia, Kongres Buruh Seiuruh Indonesia, Gabungan organisasi Buruh seluruh Indonesia dan lain-lain. maupun
dengan Serikat Buruh Serikat Burnh jang non vaksentral. Tetapi hasil
perdjuangan Pegawai Negeri itu setelah berhasil mendapatkan sekedar kenaikan gadji, kemudian tidak mempunjai arti lagi berhubung
dengan kenaikan harga barang-barang. antara lain karena Bukti
Eksport jang rnengakibatkan kenaikan harga rata-rata 7s%
L00vo

dari semua

barang-barang.

-

Vaksentral Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (S.O.B.
S.L) misalnja sedjak tahun 1953 menuntut angka index minimum
Peraturan Gadji Pegawai Negeri Rp. 135,- ketika angka index mini,
mum gadji Pegawai Negeri jang berlaku. waktu itu baru Rp. 67,b0.
Baru pada tahun 1955 Pemerintah mengumumkan berlakunja
Peraturan Gadji Pegarvai Negeri jang sekarang ini masih kita pakai
dengan angka index Rp. 81,- dan kemudian diubah mendjadi

Rp. 85,-. Tetapi seperti saja terangkan diatas adanja Peraturan Gadji
Pegawai Negeri 55 itu segera disambut oleh kenaikan umum harga
barang-barang. Kemudian sekedar memenuhi sebagian tuntutan para
Pegawai Negeri, Pemerintah memberikan tundjangan kemahalan
umum sebanjak kira-kira l27o dari gadji pokok, tetapi seperti kita
alami sekarang ini djuga kenaikan ini tidak berarti. Harga beras di
Bandung melontjat mendjadi Rp. 6,50 seliter, di Djakarla mendjulang tinggi mendjadi Rp. B,- gula naik mendjadi Rp. 5,50 ja semua
barang kebutuhan kita sehari-hari naik harganja.
Sedjak tahun L954 Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia
(S.O.B.S.I.) dan Serikat Buruh lain-lain diberbagai daerah menuntut
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kenaikan gadji minimum bagi pekerdja Pemerintah sebanjak Rp. 7,sehari, suatu tuntutan jang dianggap lajak oleh setiap orang termasuk
rvakil Pemerintah. Tetapi djuga sebelum tahun 1954 para pekerdja
pemerintah telah mengadjukan tuntutan perbaikan gadji.
Seperti Saudara Ketua ketahui, gadji terendah pekerdja pemerintah dewasa ini baru Rp. 6,- sehari. Tetapi bukan sadja bagi Pegagolongan A, B dan C
wai Negeri tingkatan bawah
djuga bagi
Pegawai-pegawai ltlegeri tingkatan
menengah dan tingkatan atas,
gadji mereka belum memuaskan. Kita sama maklum karena kesulitan-kesulitan ekonomi rumah-tangganja tidak sedikit Pegawai Negeri
tingkat m'enengah dan atas, terutama jang tergolong tenaga kedjuruan/ ahli terpaksa meninggalkan pekerdjaannja dikalangan Pemerintah
untuk pindah kelapang pekerdjaan partikulir karena tempat jang baru
memberikan penghasilannja djauh lebih baik daripada didinas Pemerintah. Akibatnja Republik Indonesia jang sangat kekurangan akan
tenaga ahli, bertambah kurang lagi, sedangkan untuk mendatangkan
tenaga-tenaga ahli dari luar negeri ditemui kesulitan tehnis untuk
tidak menjebut banjak rintangan dari dalam.
Peraturan bea siswa ikatan dinas bagi mahasiswa-mahasisa tertentu jang semula diadakan untuk mengisi kekurangan tenaga-tenaga
ahli dalam praktek, terpaksa dilanggar oleh sebagian kontraktenkontrakten itu sendiri, karena mereka memilih pekeidjaan pada perusahaan partikulir. Pun tundjangan keahlian bagi golongan E keatas,
iang dimaksud untuk membendung keluarnja para ahli dari djabatan
Pemerintah tidak memberi perbaikan, bahkan menimbulkan kehebohan.

Saudara Ketua jang saja hormati, para Pegawai Negeri jang
berada diluar gedung Konstituante ini dan jang rnengikuti proses
pembahasan persoalan Kepegawaian mempertjajakan nasibnja kepada
Sidang Konstituante ini. Dan ini adalah hak mereka, karena Konstitusi
ini djuga untuk mereka dan merekapun turut memilih kita.
Sudah terang Saudara Ketua, dengan nasib para Pegawai Negeri
jang belum baik itu, jang ditengah pekerdjaannja memikirkan nasib
keluarga jang ditinggalkannja, pegawai dalam keadaan serupa itu
sudah pasti tidak sepenuh perhatiannja ada pada pekerdjaannja, pekerdjaan akan terganggu dan hasil pekerdjaannja akan mengetjewakan.

Saudara Ketua jang saja hormati, adalah mendjadi kewadjiban
dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menetapkan suatu gadji
minimum bagi Pegawai Negeri jang didasarkan atas penjelidikan
setjara ilmiah rnengenai kebutuhan hidup :sehari-hari sesuai pula dengan keadaan chusus pegawai Indonesia, suatu gadji minimum jang
mendjamin hidupnja seorang Pegawai Negeri beserta keluarganja,
untuk mentjukupi kebutuhan-kebutuhannja sehari-ha.ri jang pokok
seperti makanan, alat-alat bakar penerangan dan air, pakaian dan
pemeiiharaan rumah dan perabot dan pengeluaran lain-,Iain seperti
kesehatan, pendidikan, kendaraan, hiburan olah raga, sokongan/padjak dan lain-lain, pendeknja mentjukupi kebutuhan manusia jang
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modern, jang lajak, sepadan dengan martabat seorang warga-negara

iang :merdeka.
saudara Ketua jang saja hormati, nasib para pegawai Negeri
sgFerti jang saja gambarkan diatas hanjalah ahibat jang wadlar
daripada politik perekonomian Republik Iudonesia clewasa ini datt
diwaktu-waktu jang lampau, sesudah kita serah-bongkokkan kepada
modal Belanda jang mau tidak mau mesti berpengaruh atas keariaan
Pegawai Negeri kita. Tidak mungkin kita berhbsil rnemperbaiki nasib
Pegawai Negeri kita-tanpa merubah politik perekonomian negeri kita,
tanpa rye_ngembangkan sektor ekonomi pemerintah dan p-artikulir
nasional dan tanpa ada keberanian untuk melikwidasi kekuaiaan ekonomi asing terutama Belanda:
Saudara Ketua jang saja hormati, aparatur Pemerintah atau alatalat perlengkapan negara adalah sesr-r.atu jang muflak dalam suatu
Pemerintahan modern. Pemerintah modern manapun, djuga Republik
kita, dalam mendjalankan tugasnja harus memilili suatu -aparat atau
alat untuk mewudjudkan kekuasaan Rept:blik diatas seluru'h wilajahnja, untuk melaksanakan segala program pemerinta.h. demi kepentingan Rakjat, warga-negaranja.
Semakin lama Republik kita ini berdiri, semakin tinggi kesadaran
Rakjatnja, dilapangan politik, ekonomi, sosial dan kebudljaan, semakin besar _djumlah warga-negaranja, semakin tinggi tarap t<etridupannja, semakin sempurna harus tersusun alat perlengkapinnja.
Negara kita jang wilajahnja sangat luas ini, jatrg rnemilifti beriburibu pulau besar dan ketjil, terdampar luas lauijn jing menghubungkan pulau satu dengan_ pulau lainnja, tanah pedatarin i"tr pdlunugan
serta gunung-gunung berapinja, hutan-hutari jang lebat-lebit," beriburibu.sungai, bumi jang mengandung banjak keliajaan dan jang terpenting denga.n ya-rg?-tegaranja jalg 85 djuta banjaknja itu,"lang
p_enghidupannja, kebutuhan djasmani dan roihaninja hr.ris kita urus.
Republik kita ini memerlukan aparatur pegawai jang ber{.9s".r
djiwa Proklamasi 17 Agustus l?4s_, disamping sudah-tentu iatu"Angkatan- Pgrqn_g iang mampu membela tanah- aii dari serangan dari luir
dan dari dalam.
. ,,Politik kepegawaian jang sepatutnja harus dianut oleh pemerintah Republik Indonesia menurut Ffakii Partai Komunis Indonesia
(P.K.I.) adalah menjusun suatu korp Pegawai Negeri jang setia kepada
tjita-tjita Proklamasi tahun lg41".
_ - Qti" a-lg_gap ini adalah sesuatu jang mutlak. Republik Indonesia
adalah hasil Revolusi Rakjat pada tahun- 1945 dan tjita-tjita ini harus
dimiliki oleh setiap pegawai Repubrik Indonesia. "Berdasarkan hal
itu pengertian tenla_ng tjitatjita dan Asas-asas Dasar daripada proklamasi 17 Agustus 1945 perlu ditanamkan dikalangan pegawai Negeri.
P-engertian ini tidak hanja {grmil pada waktu sipegawai negeri itu
dia,mbil sumpah ltau djandjinja sebelum memangku djabitannja,
pgnsgltian ini perlu terus-menerus dipakukan hingga mendjadi tjita-

tjita hidupnja.

Pengertian

ini meminta kesadaran dari setiap pegawai
-djadi Negeri

itu untuk turut menjelamatkan
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Republik proklamasi

bu[an

pegawai jang memihak kepada pemberontak Sjafruddin Prawiranegara
dan komplotannja jang bermaksud mau meruntuhkan Republik Indonesia.

Berdasarkan keterangan itu maka dari setiap Pegawai Negeri
diharapkan akan mendjundjung tinggi undang-undang Dasar Republik
Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945 serta mentaatinja.
oleh karenanja maka jang dapat didjadikan Pegawai Negeri hanjalah
warg_a-negara Republik Indonesia, sebab hanja seoraltg warga-negaralah dapat kita harapkan kesetiaannja dan ketjintaannia t<epadi Republik, tanah airnja dan Rakjatnja.
Atas dasar pikiran diatas sangat diperlukan pembaruan djiwa
pada kalangan Pegawai Negeri, diperlukan peremadjaan dalam djiwa
mereka, diperlukan pendidikan baru setjara berentjana dan diusahakan agar dalam djangka waktu jang singkat didapati<annja satu korps
Pegawai Negeri jang patriotik jang berdjiwa proklamasi Kemerdekain
tahun t945, serta perombakan djiwa paoa sebagian pegawai Negeri
jang bersumber pada sisa-sisa feodalisme dan kolonialisme.
saudara Kelu-a jang saja hormati, soal lain ,lagi jang ingin saja
adjukan disini ialah agar Pemerintah Republik lndoneiia memlerikan
dasar penghargaan_ jang sama dengan rnemperlakukan semua pegawai
Negeri sama deradjat, sama terhadap alat-ilat (aparatur) perten-gkapannja, 99ngu4 menghapuskan bentuk-bentuk diskriminasi langl tini

masih kita djumpai diberbagai instansi Pemerintah, diskriirinasi
diwaktu .pengangkatan dan promosi pegawai Negeri, diskriminasi
iang lebih _ banjak bersifat sistim ktik, famili atau partai, dengan
maksud-maksud tertentu jang tidak sehat. perbedaan penghargaan
lrng paling menjolok terdapat antara apa jang sekarang {azim aisebut
Pegawai Negeri dengan pekerdja negeri (pemerintah), lebih djauh
lagi dengan golongan pekerdja-pekerdja perusahaan Negara. Kedua
golongan pekerdja terachir itu dewasa ini belum masuk lingkungan

Pegawai Negeri, sebab berbeda dengan Pegawai Negeri, mereka tidak
menerima surat pengangkatan, tidak dibajar oleh Peraturan Gadji
Pegawai Negeri (Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1g5b), tidak
berlaku pula bagi mereka Peraturan tentang pensiun bagi Pegawai
l{egeri (Undang-undang No. 20 tahun lg52), sebaliknja mereka dibajar menurut peraturan upah jang berlaku dan dibeajai dari belandja
jang disediakan untuk membeajai pelbagai usaha Pemerintah atas
Anggaran Belandja Negara, sedangkan golongan pekerdja pada Perusahaan Negara dibajar menurut ketentuan upah jang berlaku dimasing-masing badan-badan Usaha Pemerintah tersebut.
Dengan gembira saja djumpai dalam Laporan Komisi IV bahwa
plda dasarnja pengertian tentang Pegawai Negeri jang
saja adjukan
diatas sudah diterima oleh Komisi IV, sekalipun - mungkin dengan
for-mulasi jang berbeda-beda. seperti saudara Ketua dapat membatja
pada berbagai rumusan ^tentang-Pegawai Negeri dalam^ Laporan I(omisi IV, ada rumusan seperti ,,alat pelaksanaan Pemerintah menudju
ke_selamatan, kebahagiaan dan kemakmuran seluruh Rakjat ........-.,,
(aksentuasi pada ,,kemakmuran"), jang saja artikan termasuk didalamnja golongan pegawai jang bekerdja pada perusahaan negara atau
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tjampuran negara. Dan kalau saja sitir rumusan lain jang berbunji
,,mengabdi kepada Negara dan Rakjat" dan kita meng-etatrui bahw"a
pekerdjaan pekerdja-pekerdja perusahaan Negara adarah untuk
mengabdi kepada Negara dan Rakj at
mereka menghasilkan de-,
visen untuk Negara
maka kiranja pengertian ,tentang pegawai
-,
Negeri diatas itu dapat diterima oleh sidang pleno iang lerhormat
ini. Politik kepegawaian jang di'dasarkan atas dasar penghlrgaan jang
sama bagi pegawai jang ada didalam lingkungannja membawa kon-sek_wensi penjeragaman semua Peraturan-peraturan dan undangqpda_ng. _Memperlakukan Perarturan-peraturan undang-undang jrn-g
dimaksud berlaku djuga bagi apa jang sekarang drisebut peterdja-pekerdja negeri, pekerdja-pekerdja Daerah si,vatantra, peiierdjapekerdja perusahaan Negara dan tjampuran Negara dan pekerdjapekerdja pada Badan-badan Usaha Negara lainnja. Pikiran ini adalah
sedjalan dengan tjita-tjita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus tahun
1945 sesuai pula dengan prinsip perlakuan hak sama dalam Hak-hak
Asasi bagi setiap Warga-Negara. Dengan dasar pikiran ini maka sekali
gus terkikislah sisa pikiran kolonial untuk mernisahkan (mengadudombakan) kaum Pegawai Negeri (prijaji) dengan kaum pekerdja,
iang menganggap Pegawai Negeri itu golongan istimewa dari masjarakat, golongan elite, prkiran jang mestinja sudah usang dialam
kemerdekaan ini.
Dalam hubungan dengan politik dasar penghargaan jang sama
diatas, saja ingin sebagai tjontoh mengetengahkan perlakuan jang
kurang adil, bahkan melukai hati para Pegawai Negeri jang bekerdja
diiapangan kesenian, seperti misalnja jang dialami bertahun-tahun
oleh para seniman dan senirvati jang bekerdja di Akademi seni Lukis,
di Konservatorium Karawitan di Solo, jang bekerdja di Studio Radio
Republik Indonesia dan Perusahaan Film Negara. Para seniman jang
sudah bekerdja sedjak tahun 1950 pada Akademi Seni Lukis diatas
sekalipun nilai pengetahuan dan ketjakapan mereka sudah menjamai
tingkat international, dikagumi seninja oleh seniman-seniman kenamaan, namun hingga sekarang mereka masih belum bisa diangkat sebagai
Pegawa,i Negeri. mereka masih dibajar setjara honorarium, satu-satunja alasan karena mereka umumnja tidak memiliki idjazah sekolah
tinggi. Kepintjangan ini jang bersumber atas peraturan Kepegawaian
peninggalan Belanda terang sudah tidak sesuai lagi dengarr Asas-asas
Dasar Republik Indonesia, jang mendjundjung tinggi kebudajaan
nasionalnia.
Saudara Ketua jang saja hormati. Unsur politik kepegawaian
lainnja jang Fraksi saja usulkan saudara Ketua, adalah pemberian
hak-hak dan djaminan sosial jang lajak bagi Pegawai Negeri, disarnping menetapkan setjara terang tugas dan kewadjibannja selaku
Pegawai Negeri.

Sekalipun sebenarnja mungkin ber-lebih-lebihan, namun saja
merasa perlu menegaskan dimuka Sidang Pleno ini bahwa Pegawai
Negeri berhak memiliki hak-hak jang sama seperti halnja warga-negara
lainnja. Memiliki hak-hak tersebut saja anggap adalah sesuatu jang
mutlak, tidak boleh ditawar-tawar lagi. ,,Tak boleh ada satu hakpun
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!a-ng dibgrikan kepada rseo{ang w.arga-negara jang dapat dikurangi
pegawai Negerf, kai.enl nai<-trat wargalebih-lebih dirampas.
4ur!_
negara, dalam hal ini
Hak-hak Asasi warga-Negara adaiah hasil
perdjuangan setrurutr Rakjat, adalah hasil liernenangan Revolusi',.
Djadi dalam. hubungan ini, hak berserikat dan berk"umpul, hak-hak
kebebasan demokratis, termasuk hak demonstrasi oan rnogbt,'orn rrrr.lYk warga-n_egara lainnja, sepenuhnja adalah djuga har<-irar< Fegawai

Negeri setaku yarga-negaral hak-trak jang rtioir, aio;imin

dararn

undang'undang Dasar sementara Repubiik-Indonesia. Mengunui h"k.
hak ini sebenarnja.tictak perlu ada keragu-raguan lagi dikallng"" Litt
dan sebelalnj? tidak periu sampai teio;aoi
feriiiiwa-p?ristiwa
jtTs.menjebabkan.sampai ada satu dua pembesar
"aaR-epublik
nientjabut
hak'hak tersebut. dari Pegawai Negeri. Saja bisa meirjetudjui pii.ir"r,
"dari
bahwa pgllg ditjegah
adanja teuLualan oa.,,pensaiah-ginaan"
l.1m me-ndjalankan kegiatan_politi[ itu. Berhubung dengan
Lut.ia"g"tt
$i1ta,s dan menginga! pula bahwa sudah dapat dilastik"an nrr,r" n"r.trak kebebasan demokiatis, ter,masuk hak-hit< Oaiam t<egiatan'pofitif<
pa$a
fa.tie!_atnja sudah akan diterima oleh Komisi II ?an teirtunla
pula oleh
Pleno kita ini, saja berpendapat tidak perlu dalam undangunlang Dasar j"ng_ akan - datarig ditjantumkan tegas-tegas- bahwa
,,adalah hak setiap.,pegawai Negeri uniuk memperbiit i ,ririnnja de_
ngan djalan berserikat dan berk-umpul serta tidai< f.etrififi"" frr!+t"t
untuk memb'ela diri dengan djalarrberdemonstrasi aan niogof. I Wrlaupun demikian, saja bisa m-enjetudjui adanja rumusan dalam un_
dang-undang Dasar sebagai berikut:
,,I.ndjadi Pegawai Negeri tidak berarti kehilangan Hak-hak
Warga-Negara".

Dis.am_ping hak-haknja selaku warga-Negara, sudah

tentu para
Negeri.
mempunjai
hak-hak
c[ususselaku
t<orps regawai
l_egawai
Negeri itu sendiri. Hak-hak chusus ini adalah hak-hak j'ung w-adjar
jang dapat diberikan oleh setiap djawatan atau perusahaai t<epaoa
pegawainja.
Hak-hak itu misalnja, bahwa bagi setiap pegawai Negeri terbuka
segala.kesempatan untuk mendapaflian kenaikai pangka"t tanpa acla
pembatasan, asal sadja ia memenuhi ketjakapan- jailg dipeitukan,
hak untuk meminta berhenti dari pekerclj-aanj hak ",rnTut menoapai
perlakuan jang adif sederadjat daii instansinja dan sebagainja.
sosiar bagi para pegawai Negeri r"ratsi saja
- Mengenai djaminan
Qerpendapat _bahwa ini didasarkan atas pen[akuan akan hak-hak sosial jang pokok
j?ng mesti didjamin dengln lJndang-unoing nagi
seti.al_o1ang jang.hidup dari keidjtnja, teimasuk nagT regrw'ai N;qeri' . Prinsip-prinsip ini adalarr pet-aks"anaan dari dua"daiffia-t ima
_e_an!ja Sila Republik Proklamasi-, jaitu Sila Prikemanusiaan dan Sila
Keadilan sosial dan pada hakekatnja sudah digariskan dalam Komisi
Ir (Hak Asasi) dan_.djuga Komisi i lAsas Dailr). Kalau diatas saja
katakan bahwa gadji para pegqyai Negeri djauh dari memuist<air,
!3hya gadji seorang Pegawaf Negeri Jebulan rranja t:utup untuk
dipakai Fdup du? minqgu sadja,-maka djaminan "sosi"am;d adalah
sebenarnja mengchawatirkan. Anggaran Belindja Republik "Indonesia
setiap tahunnja menundjukkan betlpa sangat tipisnji teua"g;; jang
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disediakan Pemerintah untuk keperluan kesehatan, untuk djaminan
sosial, dari djumlah mana bahagian terketjil sadja dapat dir.asakan
oleh Pegawai-Negeri. Kesehatan dan djaminan sosial oleh setiap Pemerintah Republik Indonesia hingga kini masih dianggap suatu
pengeluaran jang kurang urgent dibandingkan dengan pos-pos lainnja.
Djaminan sosial jang diusulkan Fraksi Partai Komunis Indonesia
(p.K.I.) adalah djaminan terhadap semua kesulitan sosial (sociale
nood) tanpa terketjualinja, jakni terhadap:
Sakit,

Mengandung dan bersalin,
Ketidak-mampuan bekerdja,
Hari tua,

-

Ketjelakaan dalam bekerdja dan penjakit-penjakit akibat
pekerdjaan jang tertentu, ,
Pengangguran penuh atau setengah pengangguran'

Kematian
Djaminan soial selandjutnja harus pula memuat tentang djaminan
istirahat, tentang djaminan pemeliharaan kesehatan dan pentjegahan
dalam lapangan kesehatan dan sebagainja.
Mengenai tugas dan kewadjiban Pegawai Negeri, saja berpendadapat, potitik Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini harus
ditudjukan agar setiap Pegawai Negeri dengan setia melaksanakan
tjita-tjita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dengan setia
membela dasar-dasar Revolusi dan dalam mendjalankan tugasnja itu
senantiasa mengabdi, memihak dan melindungi kepentingan Rakjat,
serta menjelamltkan mitik.milik umum dari Negara dan Rakjat.
Saudara Ketua jang saja hormati, unsur keempat dari politik
kepegawaian daripadi Pemefintah Republik Indonesia adalah mengisi
djiwt demokrasi kedalam kepegawaian. Unsur ini adalah pelaksanaan

daripada Sila Kedaulatan natjat daripada Dasar Negara kita, jan_g
beriii pengakuan bahwa kekuasaan ada pada Rakjat. _Djalan untuk
melaksana[an politik kepegawaian ini bisa dengan djalan mende'
mokrasikan DjawatanlBadan Usaha Negara, seperti dapat kita lihat
dengan pembentukan Dewan Pimpinan Badan-badan Usaha Negara
(Dewan Pimpinan Pusat Perkebunan Negara, Dewan Pimpinan Badan
Tekstil Negara) pada tahun-tahun pertama sesudah Proklamasi Kemerdekaan, dimana-wakil Serikat Sekerdja turut serta dalam Pimpinan
atau dalam bentuk seperti jang kita lihat pada masa Revolusi itu,
jaitu diadakannja pertemuan-pertemuan periodik jang resmi antara
Pimpinan Djawatan dan Dewan Pimpinan Serikat Sekerdja Pegawai
I.{egeri, jaitu pertemuan periodik jang setjara kolektif memetjahkan
perioalan tehnik, distribusi, kelkulasi dan sebagainja, singkatnja
ilenjelenggaraan perusahaan dan Djawatan. Sistim ini menimbulkan
iasa pertlija dirf kepada para pegawai dan penuh tanggung-djawab
atas l-antjarnja djalannja Djawatan/Badan Usaha Negara.
Djaian lain untuk melaksanakan politik kepegawa_ian diatas ada
lah dengan djalan pembentukan Dewan Pertimbangan Urusan -Pegawai
jaitu sultu dadan-iang dibentuk oleh Pemerintah, suatu Badan jang
ierdiri dari sedjumiah anggota, dimana antara lain turut duduk wakil2800

wakil Serikat Sekerdja Pegawai Negeri didalamnja. Badan tersebut
jang diberi wewenang
.memberi pertimbangan-peitimbangan kepada
(atas
Pemerintah
permintaan dan tanpa ada permintaan dari pemerintah) mengenai peraturan-peraturan kepegawaian jang akan atau
penindjauan kembali jang sudah dil,,.eluarkan. Dewan pertimbangan
Urusan Pegawai jang saja usulkan ini merupakan penjempurnaan dan
pendemokrasian daripada apa jang sekarang disebut Dewan Urusan
Pegawai; jaitu Bad-an jang merupakan pembantu tehnis dari pemerintah, jang djuga bertugas menjusun Peraturan-peraturan mengenai
kepegawaian. Dengan dibentuknja Dewan Pertimbangan Urusai pe-

gawai ini maka dapat diharapkan adanja Peraturan-peraturan mengenai kepegawaian jang diwakiu jang la.inpau pernali mendapat periajang sengit dari kalangan Pegawan Negeri dan jang dirasakan
-wan-al
banjak memberi kerugian kepada mereka aTau adanla peraturanperaturan Pemerintah Jang djiwanja sudah tidak ses.rii lagi dengan
kemadjuan Revolusi, dapat dihindari karena sebelum dileluar[an
Pemerintah mendapat pertimbangan-pertimbangan lebih dulu dari
kalangan fungsionil Pegawai Irlegeri itu sendiri dan dapailah dibuat
peraturan-peraturan jang lebih sesuai dengan kepentingan pegawaipegawai, dgTi kelantjaran aparatur Pemeiintah dan Revottisil Sa;a
ambil tjontoh Peraturan Pemerintah Nomor B tahun lgb1 tentang
pembe'rhentian sementara Pegawai Negeri jang pernah menghebohkai
dunia _Pegawai Negeri Indonesia berhubung pensalah-gunaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tersebut oleh semenlara pedjabat-pedjabat
Republik, t._hingga,menjebabkan dihentikannja sementara beberapa
tahun jang lalu ,sedjumlah pegawai Djawatan Bea dan Tjukai Sufabaja dan nasib iang serupa jang dialami pegawai-pegawai pekerdja-

-/

,

pekerdja'Pekerdjaan Umum di Djawa Barat. Peraturan Nomor L0
i_uncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1957 tentang tundjangan keachlian jang pada hakekatnja adalah tundjanga4 golongan,
menghebohkan pegawai-pegawai dari golongan A sarnpai b, achiracihr iini dirasakan djuga kurang adil. Peraturan-peraturan itu tidak
1k?n mengalami nasib jang malang bila sebelumnja disampaikan lebih
dulu kepada suatu Badan seperti misalnja D-ewan Pertimbangan
Urusan Pegawai untuk diminta pertimbangannja. Achirnja sudah
tentu Peraturan Pemerintah tentang gadji Pegawai Negeri iebaiknja
disampaikan lewat Dewan Pertimbangan Urusan Pegawai lebih dulu
sebelum diadjukan kepada Kabinet.
Saudara Ketua jang saja hormati, setelah saja memberikan beberapa pokok pikiran tentang materi kepegawaian, ingin saja sekarang
mengadjukan pendapat fraksi saja tentang rumusan-rumusan Rantjangln pasal-pasal Kepegawaian dalam Undang-undang Dasar. Untuk
mudahnja pendapat saja itu saja tuturkan menurut urutan Rantjangan
Perumusan jang terrhuat dalam halaman 3, Bagian IV dari Lipoian
Komisi IV;
a. Tentang rumusan dasar pengertian Pegawai Negeri, sesuai kelerangan saja dimuka, saja menerima rumusan ketiga, pada
halaman 4 dan mengusulkan menghapuskan kata ,,upah" dan
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menambah kata,,\ryarga-negara" sehingga rumusannja berbunji
sebagai berikut:
Pegawai Negeri adalah warga-negara jang bekerdja dengan mendapat gadji dan diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah

Daerah Otonom, atau pegawai sipil pada Angkatan Perang

Republik Indonesia, pada badan-badan hukum Pemerintait, pada
badan-badan perusahaan negara dan atau badan-badan tjampuran
perusahaan negara atau diperbantukan dalam perusahaan parti-

kulir.

Tjatatan: Makna gadji termasuk upah jang masih dibajarkan

b.
c.

setjara harian, djadi tidak hanja upah jang dibajarkan bulanan.
Tentang Hak-hak Warga-Negara, tugas dan kewadjiban dan djaminan sosial bagi Pegawai Negeri, saja bisa menerima sepenuhnja.
Tentang sumpah atau djandji, saja bisa menerima rumusan kedua
dengan sedikit perubahan redaksionil jaitu dengan menghapuskan kata-kata ,,baik militer, polisi maupun sipil,,, serhingga
rumusannja mendjadi sebagai berikut:
,,Sebelum memangku djabatan pegawai negeri harus mengutjapkan sumpah/djandji menurut agama/kepertjajaannia masing-rnasing. Isi dan tjara sumpah/djandji diatur dengan Undang-undang."
Adapun mengenai rumusan kesatu, saja berpeirdapat bahwa
maksud pengusul sebenarnja tertjakup dalam rumusan kedua.
Adapun mengenai usul pengusul agar pegawai jang mempunjai
kedudukan penting atau langsung ada hubr.lngannja dengan
keuangan negara dan usaha-usaha kemakmuran Rakjat, sebelum
memangku djabatannja harus diperiksa tebih dahulu harta bendanja, begitu djuga setelah mereka meletakkan djabatannja, saja
berpendapat bahwa soal itu masuk bidang politik praktis, misal'
nja dalam Undang-undang anti Korupsi dan sebagainja, sehingga
tidak ada keperluannja untuk dimasukkan dalam Undang-undang
Dasar. Sekalipun demikian saja bisa menjelami maksud baik
Saudara pengttsul.

d.

Tentang rumusan harta milik peg?wari, pendapat saja conform
pendapat saja tentang rumusan kesatu dari c rumusan kesatu
diatas.

e.

f.

Tentang Hak-hak Pegawai Negeri, saja bisa menerima rumusan
dengan perubahan ketjil-ketjil tanpa mengurangi maksud inti
dari rumusan, sehingga rumusannja berbunji sebagai berikut:
Mendjadi Pegawai Negeri tidak berarti kehilangan hak-haknja sebagai warga-negara.
Keterangan sudah saja berikan dimuka dalam membahas politik
kepegawaian.
Tentang penggunaan tenaga asing, saja anggap kurang kegunaannja untuk dimasukkan sebagai Pasal dalam Undang-undang

Dasar. Perlu diketahui bahwa sekalipun tidak kita tjantumkan
dalam Undang-undang Dasar, namun djika Pemerintah memandang perlu dapat sadja dibuat suatu Undang-undang jang mengatur soal penggunaan tenaga asing dalam djabatan-djabatan
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Pemerintah. Scperti diatas telah saja terangkan saja berpendapat
bahwa Pegawai Negeri adalah warga-negara.
g. Tentang larangan-larangan saja menolak rumusan kesatu maupun
kedua dima,sukkan dalam undang-undang Dasar. perumusan kesatu sub a terang.melanggar Hak-hak Asasi warga-Negara seperti
s-aja terangkan diatas. Perumusan kesatu sub b sudah tertjikup
dalam perumusan_tentang sumpah atau djandji, jang lazimnji
djuga mentjairtumkan persoalan jang dimaksud odtam rumusan
tersebut. Peru.rn_usan ketiga hakekatnja adalah djuga pembatasan
Hak-hak Asasi warga-l\egara. peraturan tentang lerisalah-gunaan djabatan dan sebagainja tidak boleh membataii irat kebeiasan
lerorganisasi dan demokrasi bagi pegawai Negeri.
h. Tentang dasar penghargaan, dengan menghaf,uskan kata-kata
,,maupun" serta menambah kata ,,negeri, pek-erclja", saja bisa
menerima rumusan tersebut, sehingga-berbunji sebagai berikut:
,,Negar.1 mendjamin dasar pengtrargaan jing
bagi pe_
gawai
jang
Negeri
'ril,
ada dalam lingkungannja.,'
i.. Tentang badan pertimbangan pegawai, padi prinsipnja saja bisa
menerima dibentuknja badan-serupa ilu dengan'nu-a b.*un
Pertimbangal urusan pegawai. Adapun ruirusannja sebagai
,
Pasal sebagai berikut:
,,D'engan undang-undang dibentuk sebuah Dewan pertim.
di pusat dan cti Daerah, dengan
langan urusan pegawai
pegawai
turut
sertanja wakii
Negeri melalui perserikatannja"
Kemudian saudara Ketua, Fraksi saja masih bersedia untuk
rnentjapai lewan perundingan suatu kompromi perumusan pasal-pasal
iang perbedaannja tidak prinsipiit darr hanja bersipat reOatciionit
semata-mata.

Achirnja i1s.in saja njatakan disini bahwa tidak hanja masalah
Negeri j-ang pertd mendapat perhatian chusus oitam -rn.*f.gl*3,t
p,Pt . undang-undang Dasar tapi . djriga golongan-golongan buruh
dan golongan-golongan natjar"tdinnj"a, peilu ;*rd;p;1
perrra|3inn$
tian Konstituante sekurang-kurangn;a sama beiarn;a. { -'- rSekian Saudara Ketua dan terima kasih.
Rapat jrng terhormat, dengan seresainja pembitjaraan
-Ketua:
saudara
soeparna sastradiredja in,i, ma[a kita telah se]esai dengan

Pemandangan Umum pagi ini.
A_{apun. u,rutan pembitjara untuk nanti malam pada rapat jang
akan dimulai djam 20.00 ialah:
1. Saudara Suratno,
2. Saudara Kuasini Sabil,
3. Saudara Ko Kwat Oen,
4. Saudara Mr R. Pratikto Sastro Hadikoesoemo,
5. Saudara Hidajat Djati, dan
6. Saudara M.D, Kartawinata.
( Selandjutnja terhadap susunan Panitia Perumus jang tadi telah
Skemukakan dari pihak Pirnpinan, ada diminta perubahan jaitu supaja
saudara lL Salim diganti oieh saudara R.P. soewarno warnodiprodjo.
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ffiadjutnja

kepada

pertolongxnnja

S.F,i Sqewarqe, lVarnodiprodjo saja minta
rapat pertama dari Panitia,
slapa jang ahn mendjadi penulis
: r'

nqa

Glh'tn}/repat,saja

tutup.

-

at'-:

:;t{l
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KONSTITUANTN REPUBITM TNUCiNESIA
Sidang ke-trI (Tahun 1958) Rapat ke-42
Hari Selasa, 2 September 1gb8
(Djam pangg,ilan 20.00)

Atjara :

Pemandangan Umum tentang Kepegawaian dan Keuangan.

Ketua :
Sekertaris :

Prawoto Mangkusasmito, Wakil Ketua I.
Mr Dudy Singadilaga.

Anggota jang hadir: B4T orang.
R.P. soewarno warnodiprodjo, soemarto, A. sjafiuddin, Anwar
sutan Amuruddin,. Tony wbn, ir soeroto Mangoensoemario, Andi
9rppr, Nj. soewarti Bintang soeradi, Hutomo, MiJ.c.T. simorangkir,
suradi sosrohardjono, Mr Renda saroengallo, K.H. Moehammad RoKijai Hadji Noer 'AIie, N3. oatam Iboe sjamsoeddin,
I{ji'oen,_Kasim,
Gde Putra Kamayan?, A. Jasin, H. Moha,mmad sjukri- Ghozali Ar
Rysj{an A. Anwar Sanusi, Nj. Sitti Djamrud Daeng Tjaja, Djamhari,
Abadi, Baheramsjah sutan Indra, slamet Jv., 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, Dr R. soedihio widjojokoesoemo, M. Sumbarhadi, Achmad Arief, Nj. Hadji Ratu Aminah Hidajat, K.H. Taufiqurrachman, Maroeto Nitimihardjo, Hadji Aboebakar, Nj. Kgrmsinah Wirjowratmoko, Tan Ling Djie, Nj. Wachidah
Pramana,dsnawi Said, Raden Hadji Achmad Hasboellah, Moharn,mad
Sjafii Wirakusumah, Prof. H. Abdul Kahar Muzakkir, Mohammad
Pattisahusiwa, Drs A. Raja Rangga Andelo, Hadisoejono, Abdut Radjab Daeng Massikki, Hadji Abdullah Addary bin H. Mansjur, K.H.
Muhammad Isa Anshary, Kijai Hadji Abubakar Bastari, R. Emor
Djajadinata, Nj. Sulasmi Mudjiati Sudarman, Hadji Zainal, Mr R.
Pratikto Sastro Hadikoesoemo, Mr Wilopo, R.H. Hadjid, Nj. Nadimah
Tandjung, Nengah Malaya, Hadji Muhammad ZainUddin, ZainoeL
'Abidin sjoe'aib, R. Fernandus Basoeki Poerwosapoetro, Soedijono

Djojoprajitno, K.H.M. Bisri Sjamsjuri, H.M. Salim Fachry, if.g.
Masjkur, Nirahuwa Melkianus, Umar Salim Hubeis, R.M. Ali Manshur, Nj. Suwardiningsih, Mochamad Tam, Achmad Zakafia, Hadji
Ridlwan Abdullah, Maschoen Hadji Achmad Fauzy, Nj. Adiani Kertodiredjo, M, .Ng. Gede Sosrosepoetro, Abdul Choliq Hasjim, Saleh
!*lt
lajasut, Moenawar Djaelani, Hermanu Adi Kertodihardjo, K.
H. Sjauki .l\lla'sum Kholil, Raden Hadji Aliurida, Kijai Hadji Muhammad rhoha, Kijai Hadji Abdulmanab Murtadlo, R. Mochtar praboe
Mangkoenegara, N. Kasijati, Hadji Abdoel chanan, Datoe poetrawati,
Sfdji Nachrowj Thohir, Sajogia Hardjadinata, H. Soekron, Kijai Hadji Harun, Hadji Achmad sahat Mansjur, Kijai Hadji Achmad Bakri
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Siddiq, Nj. Nihajah lla'sum, Ali lVlasjhar, Hadji Abusudja, Alwi Murtadlo, Rd. Dadang Soeparta Partawidjaja, Kijai Hadii Anas Machfoedz, Sastrodikoro Widija, Kijai Zahid, H. Moh. Thohir Bakri, Soenardi Adiwirjono, Achmad Anwar, lVluntaha, Sarikoen Adiscepadmo,
Rachmat Susanto (S. Rachmat), Ali Harkaban Harsono, Amir, Tgk. Muhammad Hasby Ash Shiddieqy, R,.S. Hadisoenarto, Rd. Mohamad
Sjafei Prawirosoebroto, Tedjo, Suro Sardjono, Dr Sahir Nitihardjo,
Sarino Mangunpranoto, Suputro Brotodihardjo, K.H. Muchjiddin Ai
Churaifisj, Abdul Djamil Llisbach, R. Darmono Damanhuri, Achmad
l{udatsir, K.H.R. Abdullah Arvandi/Afandi, Kijai Hadji Ali I\{aksoem,
Mr Hadji Kasmat, R. Sardjono, Nj. S.D. Soesanto (Sri Soetinah Darma
Soesanto), Prof. Ir Saluku Purbodiningrat, R. Pobdjadi Sastroalnidjojo, R. Ng. Sumodarmodjo al Sujamto, Muhammad Samsir, Mohamad
Salim, Saleh Abdullah, Kijai Hadji Mochamad Cholil, Kijai H. Achmad Dasuki Siradj, Toeraichan Adjhoeri, Roespandji Atmowirogo,
Sadji Sastrosasmito, Mr K.R.T.S. (SoedarisTan) Poerwokoesoemo,
Drs ,8. Mang Reng Say, V.B. da Costa, Abdulrahman Baswedan, H.
Mustafa" Bisri, K.H. Maksum, M.S. Kamawidjaja, Moehamad' Soekarna Soetisna Sendjaja, Soeratno, R. Sugana Ganakusumah, Mas
Muhammad Bachar, Muhammad Sjadeli Hassan, Oesmadi, As4ara
Hacli, Hadji Mas Muhamad Aof, K.R.R.H. Moh. Idris, Budiman Triasmarabudi, Radja Kaprabonan, Enin Sastraprawira, Raden Basara
Adiwinata, Hadji Abubakar Jusuf, Hadji Husein, R. Abdurochman
Wangsadikarta, Hadji Muhamad Dachlau, IVluhammad Rusjad lrlurdin,
Kijaf Hadji Saleh Solahuddin, Rd. Soeparno, Abu Bakar, Raden Sutaliksana, K.H.M. Dimjati, Hadji Asjmawi, Kiagus Hldji Moehamad
Sjadjari,'H. Ismail Dahlan Djuru Atram, H. Moh. Thaha bin Moh.

tlur, Hadji Umar Bakry, Kuasini Sabil, Hadj! Mqryyt, 9t Naggi
Basa, Roeslan Moeljohardjo, Mocht'ar Husin, Dr Abdul M?1*p, Binanga Siregar Gelar- Sutan Mangaradja, Hldji Abdurrahirn Abdullah,
MuhlmmaA eU Hanafiah Lubis (MAHALS), Anwar Nasution, M.

Arsjad Th. Lubis, Hadji Moeda Siregar.Gelar. Sutan Dali, H. 'Adnan
Lubis, Mr Suhunan Hamzah, Mohd Sabri Munier, Agultilus Dj_aelani,
Ibrahim Usman, Hadji Ali Usman, Daniel, H. Mhd 'Basioeni bin H.
i*r"n, Abdullair Jazidi, Hadji Abdulrachman bin Ismaii, Darmawi
Munawir, H.I\f. Hanafi Gobit, H. Husain Qadry bin H. Ahmad Zalni,
Nj. Hadji Ruhajah Abduihamid, X'Iochsen bin R. Sokma Wira Said,
Sdjia Abubakar'bin Sajid Achmad Alaeyderus,_Ds Wilhelm Johannis
Rumambi, Jakin Intan Parmata, J.J. Detaq, H.S. Djamaluddin Dg
Paremma, AbOurahman Sjihaab, Abdui Muin Daeng_Myala, _Sjariff
Saleh, Nj. Siti Ramlah Azies, Abdul Rahim Munier, Daeng Maradja
Lamakarite, H. Siswasudarmo, I\'Iohammad Arifin bin Abdulrahman,
I Gusti Ketut Ngurah, Andres Johannes Toelle, Gulam, f .S_._ da Cunha,
Blasius Josef Manek, Soeratno, Alimin, Nj. Setiati Surasto, K.H' Akrom
Chasany, Mr Ahmad Astrawinata. Kijai Hadji Munief, K.H. Dachlan
Abdoelqohhar, K.H. Muhammad Ghazali Asj'ary, U.J. Katidjo \triroLaiu L,uk,man, Mohamad Sanusi, H. Mustadjab, Abdulor:amudjo.
"Lalu
Mandja, IL Hasan Krueng Kale, Arnold Mononutu,
madjid
R. Baroeno Djojohadikoesoemo, K. Moch. Machfoed E'ffendie, H
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Bahrum Djamil, K.H. Asnawi Hadisiswoj.u,-Y.A. Rachman, u'P'
ilfi6ong, Surwono Sastro Sutardjo, !ryi1lii, l{j. Tresna Sungkawati
cffiid;:Mardiono Slimet, A. Baliai St. Lembang 41?P, R'Achmad

pingf<oe bin Oemar, P.M. J..qgkilisan,
$;ffi*rdidiaia,
-Soedjono
"uril;-Hamid,
Djafri,- Nj' Maimunah,

iiipl;p;wir6,

s.M. Tarigan,

frduh"rir*ad Ali-nu.ng Sanrang, Muhammad Amin La Engke,-M.A'
Chanafiah, Jean T;i.;, Sunarj6'Umarsidik, Djoko oentoeng, Ahmad
Ra{e1 Umar
il.rhriii,' Muham*rit' Djazuiie Kartawi.nata, Utarjo,
Sutan MuKastari,
S_jamsulla.ai
dl;ilil60ji, Nur Sutan" Iskandar, M-aharadjalelo,
R. Ugmqn.Ismail,
ctrafimaO .lirsut Samah Gelar Sutan
Widjaja' -Soe'
Mufti
UsmanS;pC Mrityr, Hadi Sosrodanukusumo,
(Ratu--Ifat),
Chatib
o"iOi. Karsono,-Su*o*ursito, Ni. Ratu Fatmah
Izaak'Ririroe !9b9,_ Ni. R.A. Sri Kanah Koem'
5;6;d; r.loioJo.*irjo,
"R.
pori. W.e. Lokollo,
Soelamoelhadi, Muchamad Afandi, Dr T.A.
Mlryiq. Diamita .alias
bj;ih t:nl. iunor,'soemaltri Martosoe-wig-nig,
L] AnAufhh, II. iiusein Thaha, H. Andi Kasim, Rd. Afandi WiradiOi ge-dj-ge, p-ahlqra{!u-{i olo'
zuttt, fVfona*aO Ahj q, Wikana, Achmad
bin Hadji SuH.
!o.fri,*rn Effendi," D; E. Uktolseja, Abdulhafidz
Abdulwahab Turcham, Sajig Husin
iri*r", tlj. Siti n'atmah Usulu,Sukandar,
Gulmat Sire,g.a1, Rustama
nfuUulrt," O.N. Pakaja, Rq.
Masjkoer, Achija4 Mohd Ma'sum Juzuf, Sjeh.Abd-ullah
ikr;;;fi;dji"Atang
Mochamacl Muchtar bin Tohir, Bey Arifin, Abdul
Alii"hai",
Modin Uisnr,an bitt e,nOul Moe'in, Jahja Jacoeb, Fiendra_Gunawan'
(HAMKA), Hadii
titi,"I-nri;ffii, Hadji {!dul Matik Karim Arnru'llah
Moestofa, Muhamatt Talir Abubakar, Suparna
fVftefrl"**ad
^S;;ii*iir.ajr, Moechtbr Sadad
Siswowidjojo, Aminuddin Muchlis' Amir,
H. Moh.
Dr J.F. Mohode, R. 4chmad padmakoesoema, AbduB;;ki Res6bbwo,
;r.lt** SJO, giOalatOSati, K. Nope,_R. oemarsai-d, R' Sadono Pibjo-

Mr DjamaluddinSlr. Dt. Singo Mangkuto,
#;j;, i{tbJ.ioin i'ur6a,
Andreas
J-Ka1996oe1,

Nj. il,I;.djio ilIoedjiati,

{'L'-Ruqaseuw,
Tjong
Hgn_g, Tan -Wen'
oi"i,-trru"Kim Goan, p_L-T6 wie Lie, Dr T_an Tiln_
Claasz,..Nona Mr A.L. Franz, Drs
ij;,-Ko K*at!"1,_y,i1tiam EdidyTjoen Ho
B't;;'piu .1.n. nu6,'Martinus Jacob _van YzendgoTl,.Njan
(Cjilt, w.f.r.r. driinewald, A'L' Marani, G' Baibaba'
Wakil Pemerintah:

Ir Pangeran Muchammad Noor, Menteri Peke'rdjaan Umum &

Tenaga.

Ketua: Saudara-saudara, Assalamu'alaikum warah,matullahi wabarakatuh. Rapat saja buka,' djumlah Anggota iang- -telah menandadaftar hddir ada 270 orang. Quolum {aptt .29!.
tangani
"
Surat-surat jang perlu dibatjakan tidak ada. Djad_i sekarang saja
langsung *emas"ukiailara dengan melandjutkan pemb'ahasan mengenai soal Kepegawaian dan Keuangan: .- Sebagaf plmbitjara pertama, saja persilakan Saudara Soeratno
jang terhormat.

Soeratno: Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat, dalam
mernbahas hasil Panitia Persiapan Konstitusi mengenai masalah Kepegawaian, terlebih dahulu kami atas nama Fraksi Republik Prokla'

masi, mengutjapkan banjak-banjak terimakasih kepada Panitia- Persiapan Konstitusi beserta Komisinja jang telah dengan djerih pajah
menghasilkan laporan tersebut.
,Saudara Ketua jang terhormat, ftaksi kami dapat menjetudjui
dimasukkannja masalah Kepegawaian didalam Undang-undang Dasar
dengan alasan-alasan:
t. pegawai negeri merupakan alat negara jang melantjarkan roda
pemerintahan didalam mengabdi kepada kepentingan Negara dan
Rakjat;
2. pegawai negeri rnerupakan corps jang besar dan merupakan
potensi didalam, penjelenggaraan tata-usaha Pemerintahan;
3. sesuai dengan fungsinja, pegawai negeri perlu mendapat kedudukan dan perlindungan hukum. Pengangkatan, kenaikan pangkat,
pensiun, djaminan sosial, sjarat-sjarat kerdja, pertimbangan \pegawaian dan peradilan tata-usaha bagi pegawai negeri perld
diatur dalam suatu Undang-undang pokok kepegawaian jang bersumber kepada Undang-undang Dasar.
Mentjantumkan masalah pegawai negeri dalam Undang-undang
Dasar tersebut tidak berarti ,bahwa kita tidak memberikan perhatian
terhadap kaum tani dan kaum buruh pada umumnja. Oleh karena itu
Sauda,ra Ketua, bagi kaum tani dan kaum buruh pada u,mumnja, jang
kepentingannja masuk 'dalam Hak-hak dan Kewadjiban Warga Negara
serta Asas-asas Dasar, kami minta supaja Konstituante memberikan
perhatian sepenuhnja, sesuai dengan darma bakti daripada kaum tani
dan kaum buruh pada umumnja terhadap revolusi ki'ta.
Saudara Ketua jang terhormat, dalam Undang-undang Dasar Negara-negara lain, tidak banjak jang mengchususkan masalah pegawai
tersebut. Umpamanja Saudara Ketua:
1. Undang-undang Dasar Tjekoslowakia, dalam Bagian I, pasalpasal 26,27,28,29, soal pegawai negeri tidak ada digariskan
setjara normatief tetapi setjara umum'dimasukkan dalam Hak-hak
Sosial, (lihat Peaslee halaman 696.).
2. Undang-undang Dasar Burma, Bab IV, tentang pegawai negeri
tidak ada hal-hal jang normatief. Hal-halnja ditjantumkan setjara
umum dalam Bab VIII tentang Hak-hak Dasar dan Kewadjiban
Warga Negara (lihat Peaslee halaman 283).
3. Demikian pula Undang-undang Dasar Bulgaria (lihat Peaslee halaman 27I) dan beberapa negara-negara lain seperti Canada, CeyIon, Chili dan lain sebagainja.
Hanja beberapa negara sadja jang memuat setjara chusus masalah pegawai tersebut didalam Undang-undang Dasarnja, jaitu dari
Afghanistan, (lihat Peaslee halaman 28, 29). Dan djuga Elsavador
pasal 1"58, 109, 110, dan 111 (Iihat Peaslee halaman 833). Dari Undangundang Dasar Elsavador tersebut, ternjata didalam fii€'fiIosukkan masalah kepegawaian dalam Undang-undang Dasarnja ialah djusteru
untuk membatasi hak-hak demokrasi dari pegawai negeri. Didalam
memasukkan masalah pegawai dalam Undang-undang Dasar itu kami
pertjaja sepenuhnja, bahwa Konstituante Republik Indonesia sekarang
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ini tidak bermaksud untuk

membatasi hak-hak d,emokrasi'dan sosial
daripada pegawai negeri, seperti halnja rdibeberapa negara-negara
kapitalis, akan tetapi sebaliknja untuk mendjamin hak-hak demokrasi
dan sosial daripada pegawai negeri itu.
Membatasi hak-hak demokrasi pegawai negeri, adalah bertentangan dengan tudjuan daripada Proklamasi L7 Agustus L945, dimana
para pegawai negeri setjara aktif ikut serta dalann pertahanan negara
jaitu, mempertahankan djawatan-djawatan dan perusahaan-perusahaan
Pemerintah sebagai milik Republik Indonesia. Disamping itu ada pula
jang aktif ikut serta bertempur untuk kemerdekaan nasional kita,
pada masa revolusi dahulu. Sebagai tjontoh, misalnja Laskar Buruh
Pos Telegrap dan Telepun, Laska,r Buruh Kereta Api dan Angkatanangkatan Muda dari berbagai-bagai Djawatan. Tidak sedikit pegawai
negeri jang gugur sebagai pahlawan bangsa pada wak'tu itu.
Saudara Ketua, djuga sekarang dimana Negara menghadapi bermatjam-matjam kesulitan, Pegawai Negeri menundjukkan ketaatan
dan-kesetiaannja kepada Negara dan Rakjat. Djuga dalam menghadapi
pengatjau Darul Islam/Tentara Islam Indonesia dan pemberontak Peinerintatran Revolusioner Republik Indonesia/Permesta, serta Intervensi Asing terdapat pula Pegawai negeri jang setia ke,pada N-egara
dan Rakjat pada umumnja dan Proklamasi L7 Agustus t945 pada
chususnja gugur sebagai patriot.
Oleh karena itu Saudara Ketua, adalah wadjar apabila tindhkan'
tindakan patriofik daripada pegawai negeri tersebut mendapat penghargaan jang pantas dalam Undang-undang Dasar kita jang kini masih

uut'T.1'!o,iilHf:#f?X',i;,

itu iarah tidak mensurangi dan membatasi hak-hak demokrasi dan hak-hak sosial daripada pegawai negeri.
Jang dimaksud dengan hak-hak demokrasi bagi pegawai negeri ialah
hak-hak berserikat dan berkumpul, mendirikan serikat sekerdja dan
hak Asasi jaitu hak demonstrasi dan mogok sebagaimana didalam
Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah didjamin
dalam pasal-pasal 2L dan 29, sedang hak-hak sosial ialah hak-hak
jang berkenaan dengan nasib pagawai negeri dan djaminan sosialnja.
Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat, mengenai tata-usaha
kepegawaian terdapat b,eberapa sistim, iang pada dasarnja terbagi
dqlam dua pokok jaitu:
a. \istim personalia jang menitik beratkan kepada sjarat-sjarat pendidikan umum, jang merupakan sistim tertua dan dipergUnakgn
antara lain di Inggeris, Negeri Belanda dan India;
b. sistim personalia jang menitik beratkan pada sjarat-sjarat ketjakapan jang diperlukan untuk memangku suatu djabatan, sistim
mana dipergunakan antara lain di Amerika Serikat dan dibeberapa neguti-neg.ta Asiet jang baru sadja mentjapai kemerdeka'
annja.
Di Indonesia sebaiknja diadakan kombinasi dari kedua sistim
tersebut dengan diadakan penjesuaian menurut keadaan Indonesia
merdeka sekarang ini2809
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saudara Ketua jang terhormat, dewasa ini dirasakan, bahwa perbaikan politik kepegawaian jang kita alami belum begitu memuasian.
Mungkin ini diseba,bkan karena un'dang-undang Dasai sementara kita
kurang tegas mengatur soal-soal pokok kepegawaian, teristimewa me!g,e4ai kedudukan dan perlindungan hukum serta djaminan daripada
hak-haknja sebagai pegawai negeri. Djuga belum adanja undang-un9"ng po$ok kepegawaian m,er,upakan salah-rsatu sebab pula daripada
kur_angnja mendapat perhatian mengenai kedudukan dan perlindungan hukum bagi pegawai negeri.
Serikat-serikat sekerdja dan serikat-serikat buruh pegawai negeri,
baik iryg tergabung dalam vaksentral sentral organisaii Buruh seluruh Indonesia maupun vaksentral lain dan jang tidak bervaksentral, telah ,bersama-sama dengan mengadakan kerdiasamq dalam
bentuk Rapat-Kerdja-sama Pusat-pusat serikat-sekerdia dan \erikat
buryh Pegawai negeri telah berdjuang untuk diadakannja Ur{dangundang_pokgk kepegawaian dan adanja Dewan pertimbangin pegawa-i.
Rapat^ Kerdja Sama Pusat Serikat-sekerdja/Serikat buiuh pegawai
1ege1i_lergebut telah meliputi 907o lebih dari seluruh pegawai riegeri
Republik Indonesia.
Kini dibawah Kabin-et Karya tuntutan tersebut telah mendapat perllatlan deng_an berhasil4a pembentukan panitia untuk merantjangkan
Undang-undang Pokok Kepegawaian, didalam Panitia mana waliit-'ilakil
dari Serikat-sekerdja dan serikat buruh pegawai negeri ikut serta,
saudara Ketua, djika kita memperhatikan undang-undang Dasar
kita jaitu, undang-undang Dasar sbmentara tahun t-9e0, tid"ak terdapat pengchususan mengenai masalah pegawai negeri itu. pasal-pasal
jangmenjinggung persoalan pqgawai neglri iarah-pasal 21,, parit zs
ajat 2, pasal 28, pasal 29, pasal-S6, pasal 86 dan pisal 119. ^
Kami mempunjai kejakinan, bahwa Konstituante sekarang ini didalam menjusun undang-undang Dasar tidak akan
-ettgutaigi apa
j-49 telah tertjantu,m dalam undang-undang Dasar semeirtara"tahun
L950 itu, bahkan lebih sempurna dan le,bili mencljamin hak-hak demokrasi dan hak-hak sosial daripada pegawai neg"eri.
saudara Ketua, setelah kami mengemukakan pasal-pasal undangundang.Dasar_ sementara tahun 1950,lung mengandun! soal-sod k6pegawaian, tidak berlebih-lebihanlah kiranja, apabila t<ami kemukakan
pyla bagaimana tata-usaha rnengenai pegawai neger! sekarang ini
dinegara kita diatur.
Pernah kita mengalami adanja Menteri urusan pagawai jang
ber,tanggung-djawab mengenai masalah kepegawaian. Dalim xaninet
gqkgqlg i?ng bertanggung-djawab mengenai masalah kepegawaian,
ialah Wakil Perdana Menteri I.
Kabinet dalam masalah kepegawaian dibantu oleh sebuah Dewan,
jaitu Dewan urusan Pegawai dan Dervan ini diketahui oleh Wakii
Perdana Menteri I.
Sesuai dengan keputusan Presiden no. ?6 tahun lg12, maka Dewan Urusan Pegawai tersebut selandjutnja terdiri dari Menteri Sosial, Menteri Perburuhan, Menteri Keuangan, Menteri pekerdjaan
umum dan Tenaga dan Kepala Kantor urusan pegawai sebagai ang2810

gota dirhana Kepala Kantor Urusan Peg_awai_ditun*juk pula,.:ebagai
Sekertaris Dewan Urusan Pegawai tersebut. Dewan Urusan Pegawai
ini merupakan pembantu tehiis mengenai masalah-masalah kepega'
waian daripada Pemerintah.
Djawaian jang menjelenggarakan soal-soal -kepegaytlan itu _ialah
Kantoi Urusan-Pegawai.- Soal--soal jang dikerdjakan oleh Kanlo,r Ulus'
an Pegawai terse6ut, menurut Peraturan Pemerintah no. 32 tahun
1950 meliputi:
a. merentjanakan peraturanperaturan mengenai kepegawaian pa'
da umumnja;
b. mengamat-amati agar supaja peraturan-peraturan mengenai
soal kepegawaian oleh initansi-instansi jang bersangkutan didjalankan dengan setepat-tepatnja;
c. nnenjelenggarakan koordinasi dari hal kedudukan dan gadji
pegawai l,legeri jang penjelesaiannjl termasuk dllary Jilg'
i<uigan kekuasaan Kementerian dan Badan Pemerintah lain;
d. menjelenggarakan pemberian pensiun dan tundjangan sematjam !,tu;
e. mengadakan hubungan dengan Serikat-Seker,dja Pegawai Ne'
geri;
f. pengawasan atas pengangkatan tenaga-te1a_ga. jang didatangiantari luar Ind6neJia untuk djabatan-djabatan Pemerintah
dan penjelenggaraannja.
Urusan Pegawai dipenkenankan membuat
Selandjutnja Kepala
-berdasarkan
peraturan-peratur,an ja19 berlaku
petundjut-ietunOiuk
ilan dimanh perhi memberikan tegoran-tegoran apabila -ada instansi
jang mendjalankan tidak menurutlperatural, sglring-ga- denga-n -demiLiail "terOjiga agar supaja segala sesnatunja .dikerdjakan tidak menjimpang- dari peraturan jang berlaku. Apabila didalam mendjalant<in fugai itu, K-epala Kantor Uru'san Pegarvai berrselisih Plhap dalam
hal manafsirkan atau mendjalankan suatu peraturan, maka jang merrentukan adalah Perdana Menteri. Hal ini ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah no. 6 tahun L950 pasal 6.
Saudara Ketua jang terhormat, dalam membahas, materi kepegawaian untuk Undang-undang Dasar, sebagaimana termuat dalam la'
poran Panitia Persiipan Kohstitusi tersebttt kami bagi persolaannja
d4lam dua bagian jaitu:
\ I. Jang'*.nduprt persetudjuan bulat.
II Jang berbedi-beda.

I.

Jai'fg niendapat persetudjuan bulat.

Saudara Ketua jang terhormat, mengenai materi jang mendlPqt
persetrrcljuan bulat idu fiaksi kami pada piinsipnja {3p..t menjetudjui'
bahm hll menietudjui pada prinsipnja ini Sau'dara Ketua, saja mengadjukan penjempurnaan, karena masih ada kekurangan-kekurangan
jing sebbnai'nja tidak perlu terdjadi adanja k-ekulangan-kekurang.?n
itu."neugan d6mikian, inaka materi iang menclapa!. p-ers9tudjuan itu

akan tiriit< mendjadi'kurang, bahkdn akan mendjadi lengkap dan
sempulna.
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Dalam halaman B nomor III, ajat a nomor 1 jang berbunji:
1. ,setiap warga-negara jang memenuhi sjara'l dipat diinlkat sebagai pegawai n-egeri.
Kami
dapat menjetudjui materi tersebut. Materi ini tjukup mem.berikan
..
sumber untuk diadakannja peraturan
.atau unoang-indang
jqns_ye-njangkut pengangkatan pegawai negeri.
sekarang-ini- t.trt,
unda-ng-unda_ng
mengatur
pegailai-iang
?d.1
- negeri
-pengarigkatan
- lg12, t erirniran
jaitu
u_ndang-undang nomor 2t tahun
N.gur"
nomor 78.
Mengenai nomor 2 jang berbunji:
2. Pegawai negeri ialah alat badan Pemerintahan dan didalam
melakukan tug-as kewadjibannja adalah suatu pengabdian kepada Negara dan Ral<jat.
Dan nomor 3 jang berbunji:
3. T.usa9 dan _kewadjiban pegawai Negeri diatur dengan atau
atas kuasa Undang-undang.
Kedua materi tersebut kami dapat menerima sepenuhnja tanpa
penjempurnaan.
Men-genai nomor 4 jang berbunji:
4. sebelum memangku djabatannja pegawai Negeri baik militer,
polisi,.maupun sipil hirus mengutjait<an sunipah/djinO]i menurut. aggma/kepertjajaan masing-masing. saudara Ketua, bahwa pegawai
sebelum memangku dja-leglf menurut
batdnnja frarus b.ersumpatr a-tai berdjafrdji
agarna ?tiu t<epe-rtjaannja kami dapat menjetudjui. suhpah bagi p"ugr*ui negeri
telah diatur sebagaimana termuat dalam Perituran Ferireiintah nomor
I tahun 1948.
Kami setudju pula saudara. Ketua, agar supaja ada sematjam
sapta-Marga !qs,i pegawai. negeri, jan-g
unrur- sumfatrse.tia kep_ada Negara Kesatuan Repuutitrydhgandun!
lno6nesia jang aipio[rr..,
sikan, pada tanggal 1? Agustus 1g45, serta setia keproi nduor*i--rz
Agustus 1945 jang menudju kearah masjarakat jang bersatu,-adil,
makmur dan bebas dari sisa-sisa kolonialisme.
saudara Ketua,__mengenai materi jang termuat dalam laporan
Panitia- Persiapan Konstitusi tersebut, sripaja rumusannja -mengingat akan:
a. 4a1jl perumusan jang berbeda-beda jang terdapat dalam laporan
Panitia Persiap_an Konstitusl, j4tu mengenai pengertian p.!r*ii
_
lggeri jang belum dapat dibulatkan;
b. dimuatnja materi tersebut dalam pasal jang chusus mempersoalkan pegawai negeri.
Berkenaan dengan itu saja mengusulkan agar supaja perumusannja sebagai berikut:
sebelum memangku djabatannja pegawai negeri harus mengusumpah/djandji menurut alamizkepertjajian *ming-*rrrng
ljapkar
jang_diatur dengan atau atas kuasiundang'-un,irng.
nomor b jang berbunji:
_ S.ngenai
5.
Pengangkatan, kenaikan pangkaf, pemberhentian, kedudukan dan
perlindungan hukum serta djaminan sosial bagi pega*ii ain te_
luarganja diatur dengan Undang-undang.
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saudara Ketua, kami.dapat menjetudj.ul ditjantumkannja pengangkatan, kenaikan. pangkat, itiaminair qoiiat,: kfi;ilffi'^dlri'p.rrind_ungan hukum. bagi [egawai neggr.i didrl;b.rrr.
Mengenai hal itu saudaia Ketual kini telah aaa uno"ang-und?ng
oan
peraturan-peraturan jaitu antara iain undang-unding
2i^iarrun
npngenli.pengangkatan pegawai liegeri tEtup oiut* daram
l???"-9-ll
Peraturan Pemerintah nomor 84 tahun lg4g-dan peratuian F...rintah nomor b9 tahun 19b1.
tu-qtglg. djaminan sosial antara tain undang-undang nomor 20
tahun 1952 jang
soar pensiun, unoing-'u"auns-r."ij.rir.u.n
nomor 2 tahun _Tglgttur
Lgb1, peraturan pemerintah nomor E2 tahun Lg54
men€enai tundjangan tjatjad, peraturan pemerintah no-oi i4- tun
n
1953 meng,enai
out<d dan penghibur, peiaturan pemerintu-h ,rolqng
mor 19 tahun 1g52 tentang pensiu-n dan'anak jatim ptffi orn rrin

u"d*t"*,ffi
il;r;

sebagainja.

termuat dalam rumusan materi itu masih terdapat
jaitu.,tentang
KeKurangan
sjarat-sjarat kerdja, pertimbangan kepega'-^,,.,flP:jang_telah
p-eradilan tata-'us-aha. Mengenai qiaia"t-si;;;t k;-"i;u'rinsut
11::..9_11
_orperluKan oleh pegawai negeri untuk mendjamin ketenteriman be_
kerdja, kesehatan pegawai dldaram mendjaratir.rn tugasnja-juni tiour.
setjara langsung alqn- mempe,r,tinggi prestasi t<ero:iiji. d-' r-'--o '
dapat dima. - Melgenai masalah pertimbangan-kepegawairn
sukkan dalam kedudukan g.rn perrindungin"hukum b"ti p.t;*-'r-i iug.ri, karcna jang dimaksudkan itu ialafi memberikan" f.riim6rngrnper,timbangqn terhadap peraturan jang akan dikeluarkdn
orerr Femerintah, untuk me-ndjaga ag,ar supaji p6raturan jang akan dikeluarkan

ti,iit

itu setelah dilakukan tidak meirimnuman

tegJrisah;r-k;g;usahan

mengakibatkan kerugian terhadap pegawai freg;ii. o:uo?rirutn:,
3t-ag
pertimbangan. sjarat utama dari badan ierre[ut iat"jn i[uJ serfala.h
tanja wakil-wakil serikat Buruh pegawai Negeri, ilgitu p;i* T.nt""g
peradilan tata-usaha
Hal.inipun tidak- dapat dimasukkan dalam pengertian kedudukan
dan perlindungan hukum, karena jang mendiaoi rolui iui"t, ,our p.rr-

,

dilan, judicatief.
saudara Ketua, peradilan tata-usaha ini dalam undang-undang
Dasar sementara Republik Indonesia termuat oatam purri rtri.-'gur-

dasark-an p aqal te.sebut d apat,dia dakan qqdr"s-rnoi"g'ffi
m,-e ngatur
pengadilan Pegawai Negeii. sampai. kini
_unding-unaing ;'rng ,fieng_
atur pengadilan Pe,gawai Negeri itu belum
ad-a dan inasifr merupakan pe_rdjuangan bagi pegawai negeri untuk segera diadakann.ia.
saudara Ketua,
Sahwa :ing neiratu
-pengalaman, menundjukkan
pada dewasa ini.ialah,
apabila ada seor-ailrg pegawai triegeri";ang, me.
rasa dirugi,\an didalam kenaikan pangkatija ltau menlenai isTirhat
besarnja 3 bulan i".ng
:..nlestinja Sudah diberikan sebeium ia dipensiunkan akan tetapi lstirahat
t6rsebut tidak diberikannir mrnoli iu
dipensiunkan. Pegiwai- Negeri
hanja dapat -;;A;dj"kril pursoalannja kepada kepala. jang -tersebut
bersangkulan" atau t<epiai-ojl*uiunir:u.
ialg menentulian-idalah klepala jang bers^angt uian itu-ut"u
STydill
kepala djawatannj_a, jang pada umumnja memberikan"hasil jang-merugikan- Ia tidak dapat mengadjukan le,bih djauh ragi tepaodlnStunri
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'mendapat kepu'
dimana ia dapat mernbetra hak'haknja dan dimana ia
tusan jang objektif dan adil.
e"engiOitin Pegawai, bagi pegawai 1-egeri..sangat diperlukan .kare'
na denga"n pengadilin pegawii iut g de,mikian itu pegawai negeri diberi
kesemfratan ,ritttt m6mlela hak'hak-nit- .{t^*-una suatu instansi jang
memberikan keputusan jang lljektit dal adil itu.
dapat
' Saudara
Ketua jang terhoimat, Undan,g-undan-g pokok kepegawai
akan dibuat- dan jang sumbernja
an serta Pengadilari p6gawai jang
-akan
merupakan sum-bangan jang
diri Undang-"undang Disar kila,
besar bagi lerkem6angdn hukum tata-usaha dine-garlkita.-.Dengan
tiaif< aOinja Undang-uidang Pokok Kepegawaian dan Pengadilan Pejlng dataq !,eber.apa hal tidak dapat bertindak
Ir*ri, i"g"*ai NegEri
il;-;dr, i}inif. ad"a tiridalan-tindakan jang merugikan baginja akan
dapat
--- perlakuan sewenang-wenang.
Ki111i akui, bahwa pa-da dewaia ini telah aCa Peraturan-peraturan
jang dikeluarkan dan b-ersifat peradilan jaitu:
p.p. no. g tahun Lg52 tenting claftar susunan pangkat dan kenaikan pangkat untuk Pegawai Negeri' - -,
p.p. n5. l0 tahun f-gSZ tentang daftar pernjataan ketjakapan
untukpegawainegeri.
.h, -:
P.P. no. It tahun lgSZ tentang Hukuman Djabatan bagi Pegawai
Negeri.
.peiaturan-peraturan jang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebui iiOit tjuiup memb6rik-an djaminan hukum_bagi pegawai negeri
dan baru meiupakan peradilan dalam bentuk embryo'
Demi kep6ntingair Peg"wai Negeri .jang merupakan tiang bagi
Pemerintah dilam irelaksanakan tugasnja mengabdi kepada Neg-ara
Orn n"f.:at, adalah wadjar apabila Undang-undang D-asa1 jalg akan
kita buat setarangini mbmbeiikan sumber untuk pembuatan undangonOu"f pof.of. Kelpegawaian dan Undang-undang Pengadilan Pegawai.
Oletr karena itu" SauOara Ketua' mengenai nomor 5 kami mengadjukan rumusan jang berbunji sebagai- berikut:
" 5. pengangkatai, kenaikan qangkat,. pemberhentian, djaminan
clan keluarganja, sjarat-sjarat kerdja, persosiil bigi pegawai
^kefegawaian,
kedudukan dan.perindungan hukum
timbangin
serta plradilan fata-usaha pegawai negeri diatur dengan atau
atas kuasa Undang-undang.
Saudara Ketua jang tlrhormat. selantljutnja mengenai nomor 6,
berbunii:
"jang" 6.
penggunaan tenaga asing dalam djabatan Pemerintah diatur
dengan Undang-undang.
Menurul hemat kami meng'enai penggunaan tenaga asing ini tidak
Dasar, walaupun dida'
perlulah ditjantumkan dalam tndang-undang-fgSO
djuga dimuat jaily
iam Undang:-un6tng Dasar Sementara tahun
di'
A"ir- p"ruT 23 ajal 2, ia\g berbunji: ,,Setiap warga-negafa- d-atrat
diang'
u"gfit Auhm tiaf-tiap djabatan Pemerintrh. Oiang asing boleh jang
aturan-aturan
trf Oif.* djabat^an-O;aU-atan Pemerintah menurut karena
Undang-unini
disebab.kan
Oitetipt<an oletr Unding-und_a1g",
Jrng'Ourar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 dibuat setelah
putfttuO:uan Konperensi Medja Bunclar (K.M.B.) dimana akibat per2S14

s"etudjuan itu pegawai-pegawai asing terutama pegawai Belanda
masih
dipeke_rdjakan sebagai-ppgu_*ui neg"eri. Atin t'etipi setanoffii,
s.udara Ketua, kami ras.a iid'at perhikita mernasuk^kan
ienrg,
-usatit
jang aka3 diangkat sebagai p.gr*ui-".g*i
Jii:rntu*3:t:s,1gl:gbut
-persetudjuan
Kan oalam Undang-un{rlg D_asar, karena
Konperensi
Medja Bundar (I(.M.B.) tdrsebut terah dibitalkan oan Negiia r.ita
semakin lama semakin madju sehingga kita tidak memerluka"n tenagatenag_a asing sebagai pegauiai
saudara Ketua, tenaga-tenaga asing merupakan istruktur atau
tenaga-tepga "kortverbaniers" jirg oipEttut an'oreh negatr t itr tiukuplah diatur dengan peraturan- pe?rerintah.
saudara Ketua, menge-nai masalah gadji pegawai negeri, karena
tglqh direntjankan unturidimuat datam"biiaiuin i<ru;"t"i; juitu t.r_
panitia persiapan Konsfitusi ma[i ?id;k"i,;;iutah
|jata
$alam- Ia,ooran
kami kemukakan dalam bagian kepegawaian ini.

negeiil

:

saudara Ketua, inengenai rumusan-rumusan jang
- D.ryikianlah
a-djrlkan--telh?{rl
materi tr6pega#aian jang mendapai persetut?*i
Kini tibalah

_djuan,bulat.

berbeda-beda.

saatnja'bigi kami"unluk

*.*nun!; j;rg

II.

Jang berbeda-beda.
saudara Ketua, dalam membahas jang berbeda-beda itu, kami
termuat dalah fipoian panitia peisiapan
3j.an.membahas ap? jang
Konstitusi mengenai: jang.belum mendapat persetudjuan dan memerlukan pembahasan;
P
b. rantjangan perumusan iang b"erbeda-beda;
1. $gngelai s*mpah -a!ag a;ana;i dan harta milik pegawai termuat
dalam laporan Panitia persiapin Konstitusi halamin"B b. 1 dan b z:
kami mengenai sumpah atau djandji bagi pegawai negeri. fqn{apat
telah kami kemukakan dalam memhahas materi
5a-ng^ne"rs.*rrn.
mengenai hak mitik dan hartd n.?oa p.gu*ai.
*:Iltllgsoalnja.tinggal
Pemerrksaan te'rhadap harta benda dari semua pegawai sebagaimana
dimuat dalam b. 1 dan b. 2 tersebut, fraksi kami"tidak *.njuiuo:"i
dimuat dalam undang-undang
-Dasar. Apa jang dik;;ukaiah,-Jaitu
bahwa seorang pegawai negeri,.sebelum'
dair s"esud;h"j; ;;;hjLnat
.
.
_
sebagai pegawai negeri harus
diperiksa harta b-rdfilr,-piir.ti? **nurut h-emat kq*i ti{qF dapat
dan menJmggung perasaan
pegawai negeri. Apabila. j an-g {ifqr_dja\an
dimaksud
untuk memnelrinta"s'korupsi,
pem'be'ranlasan dln-at_dikerdjakan
dengi" oj"rr" i-rin uu\gruqgi-itu
perti.apa jang-dikerdjakan
oleh Pemeriirtah sekaring. b.nlan-demi.
kian bukan sadja.negavyaj n:rgeri jang diamat-amati itrn i;'trpi ,iup,
sadja .jals _ditjurigai oteh pemerintah
-dan diragukan 6;il-g. fietasebab
kesempatan
berkorupsi
dan
berbu-at tj;rilg b;?* ,riqannja.
dja ada paqa pegawai neg_eri akan -tetapi d]r1sa oilapinga'n-luin,' ,nisalnja perdagangan dan lain sebagainja., ot6h tarena -itu -satioara
Ketua .apa- jang_termuat dalam b. r-dan b. 2 itu tra,t<si t<ami nlip.n{"pu!_tidak perlu dimuat dalam Undang-undang Dtil.
2.
Mengenai Hak Asasi pegawai ,rege"i,
sebagaimana kami temut<at<an tidi, kami tidak setudju hak_hak
pegawai negeri mengenai Hak Asasi dihilangkan
atau-olfirrrugi. su_
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darip-ada
telah kami meneliti usul-usul berkenaan d-erlgln Hak Asasi
Kon'
Persiapan
P.anitia
dimuat o-leh
;Qfu;i n.g.ii r.Urgri*g*..jtng
Undang'
stitusi didalam l;F;ffitt iiu, [ami setudiu dimuat dalam
biiar oengan rumusan sebagai berikut:
-------frundjadi
""or"g
peiawai negeri tidak berarti kehilangan hak-hak war-

ga-negara".-

i

3.

Tentang pengertian Pegawai Negeri:
pegayai negeri jang termuat dalam pasal IV
Mengenai pengertian
-tdt
ri tami"tidat $ipat menjetudjuinja dan rnengeajat it) f* tzi
mukakan pengertian sebagai berikut:
jang.Pekerdja dengan .men,,Pegawalnegeri aOaLtr wa-rga-negara
iiipit g"+:itl"-oiangfiat olel Peilrerintah Pusat atau Pemerintah
ni'.iufi Otonom ataripegawai_sipit pada .{ngkatan -Perang,Republik Indo"urirlprou uiOin-naaan nut<um Pemelintah., pada badanpebadan perusahian Negar_a dan atau badan-badan tjampuran
rusahaan N;g;i; itu,i olp.r,bantukan dalam perusahaan parti'

kulir''.
ia beF."gertian tersebut dapat mentjakuq lequa pegawai, baik
jang
bem.auPql
tetOiu p?ai Dia\ryat;nO;1*itu1 Pemerintah Pusat,
i;;;,ij; ild; pemeiintuh Daut"h otonom d-an pegawai sipil iuns^,l1,u

perang Republik Indonesia. Djuga telah masuk pegawaip.gu*"ri jang dipeklrdiikan pada badan-badan hukum Negara, Peru'
iufr'autt Negir" ituu tj"arnpuran dan pegawai-pegaw_ai jang oleh Pe*.iintuft d'ip."btttiutin kepada perusatraan-perusahaan partikulir'
Rumusan tersebut adalah seiuai dengan keadaan kepegawaian
puOu-6.*uiu iri Oin diuga jung. akan datanf, apabila Otonomi-otonomi
III telah terbentuk
A;;uh sampai rrepaai S*it*-t a tingkatpggawai
jang bekerdja pada
pTt
i.trtigut
S;;t';"tra tingt<ad III akan mendapat perhatian kita.
Selandjutnja mengenai usul jilg-.i9nTuat. dalam b' 6 dan b' 7'
fraksi kami fid;k A;t;? ;;njetudjui iit;antumkannja dalam Undangb. ti te'tah- masuk dalam rumusan jang
undang Dasar
kami liemukakan tentanE H.t Asasi bagi pegawai negeriNomor b. 4 mengen"ai penghargaan ;ang sama, kq*i menjetudjui
apabita Oitiantumkan"dalari, Uit-trat< Asasi-Manusia dan Kewadjiban
warga-ne'u*" rutliti fr.tnia jalg termuat {alary pas?l_28 lJndang4"
unOing iar., Sbmentara Reiublik Indonesia tahun 1950 nomor
delem
tentan"g Dewan F.ititnbungag Pegawai, l.htt kami kemukakan
materi jang mendapat persetudjuan bulat.
*.rnnittus
-'-$rip-ada peni;;;ara Ketui jaig terhormat, sebagai kesimpul-an
kf-L m€ngaUatrasin kami teiniaai masalah kefegawtian, fraksi
djukan perumusan dalam Undang-undang Dasar sebagai berilrut:

ailirtfraan

il;;;;-O.riLi"ir,';rd

;ilil;g.""i

Pasal

Tentang Pegawai Negeri-

l.Pegawainegeriadalahwarga-ne€araj3ng.bekerdjadeng'3nmen.
Pemerin-

Arp.t gaAii"dan-Oiingf<at o"leh Femerintan Pusat atau Perang
tafi Oalrah Otonom itau pegawai sipil pada Angkatan
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Republik Incionesia, pada badan-badan hukum Pemerintah, pada
badan-badan perusahaan Negara dan atau badan-badan tjampuran
perusahaan Negara atau diperbantukan dalam perusahaan par-

2.
3.
4.
5.

tikulir.

Mendjadi pegawai negeri tidak berarti kehilangan hak-hak warganegara.

Setiap warga-negara jang memenuhi sjarat dapat diangkat sebagai pegawai negeri.
Pegawai negeri ialah alat badan Pemerintahan dan didalam melakukan tugas kewadjibannja adalah suatu pengabdian kepada
Negara dan Rakjat.
Tugas kewadjiban Pegawai Negeri diatur dengan atau atas kuasa
Undang-undang.

6.
7.

Sebelum memangku djabatannja, pegawai negeri harus mengutjapkan sumpah/djandji menurut agama/kepertjajaan masingmasing jang diatur dengan atau atas kuasa Undang-undang.
Pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian, djaminan sosioal bagi pegawai dan keluarganja, sjarat-sjarat kerdja pertimbangan kepegawaian, kedudukan dan perlindungan hukum serta
peradilan tata-u,s,aha pegawai negeri diatur dengan atau atas kuasa

Undang-undang.
Demikianlah Saudara Ketua, sumbangan fraksi kami, fraksi Republik Proklamasi mengenai masalah kepegawaian.
Selandjutnja, mengenai masalah Keuangan akan dibahas oleh kawan sefraksi kami.
Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan sekarang Saudara Kuasini Sabil jang terhormat.

Kuasini Sabil: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara Ketua jang terhormat, Sidang Pleno Konstituante jang mu'
lia, pertama kali kami menjatakan terima kasih banjak atas hasil
usaha jang telah ditjapai oleh Komisi IV chusus mengenai atjara
kepegawaian jang tengah kita bitjarakan dalam Sidang Pleno Konstituante jang mulia ini.
Dalam rentetan atjara-atjara kita dalam Sidang Pleno ini, terdengar suara mengatakan bahwa kamus Konstituante menundjukkan

bahwa atjara mas,alah Kepegawaian ini masuk atjara jang ringan. Hal
itu dapat dibenarkan djika penindjauannja di'lakukan dari sudut pemetjaihannja, dari sudut pembitjaraan-pembitjaraan jang telah dimu'
lai dalam Sidang-sidang Konstituante baik dalam Komisi maupun Panitia Pe,rsiapan Konrstitusi.
Tetapi djika kita lakukan penindjauannja dari sudtit hasilnja dan
akibatnja nanti atas keputusan-keputusan iang akan kita ambil, da.
lam perkembangan Negara dan Bangsa kita dikemudian hari, maka
mungkin nilai atjara ringan itu akan berubah.
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Setrap keputusan jang akan kita anrbil, akibat dan bekasnja alrnm
segera langsung membekas dan dirasakan dalam dunia Kepegarx,aian

dalam Negara kita nantinja.
I!{emang benar dan kita akui, bahwa masjarakat Bangsa kita istimewa Corps Kepegawaian sen,diri kurang memperhatikan dan mengikuti djalannja persidangan Konstituante, apalagi jang mengenai atjara
jang kita masak sekarang ini. Tetapi kita sebagai wakil-i,vakil rakjat
harus memandang dan menindjau djauh kemuka, kemasa depan dad
kehidupan ,Bangsa dan Negara kita disamping memperhatikan keadaan' jang tengah berlaku waktu ini, berpedoman dan mengambil peladjaran dari hasil pengalaman dan penderitaan kemasa-masa jang
silam tidak sadja jang kemarin tetapi djuga kemasa-masa jang telah
djauh berlaku.
Pandangan masjarakat jang seakan-akan masa-bodo itu tidak pula
dapat kita salahkan, karena waktu ini rakjat dan Bangsa kita dihadapkan pada berbagai-bagai matjam soal jang berbelit dan berliku jang
langsung mempengaruhi kehidupan setiap diri dan kehidupan sehari-hari.
Masa-bodo dari masjarakat Bqngsa kita jang demikian itu djuga
disebabkan antara lain karena kes\itan-kesulitan jang dihadapi oleh
pers dan per,surat-kabaran ditanah aif kita waktu ini dalam membentuk
public-opinion. Pers dan persurat-kabaran kita sebagai pembentuk
public-opinion waktu ini dihadapkan kepacia beberapa kesulitan baik
kesulitan technis seperti perhubungan, rupa-rupa peraturan akibat
Negara kita dalam keadaan darurat perang ataupun lesulitan matriii
seperti meningkatnja harga kertas dan lain-lain sebagainja.
Akilatnja rnasjarakat bangsa kita kurang mendapat penerangan
jang setjukupnja tentang djalannja dan perkembangan permusjau'aratan jang terdjadi dalam madjelis pembuat L:ndang-unciang Dasar.
Istimerva didaerah-daerah Saudara Ketua. didaerah jang djauh
dari Bandung ini. masjarakat seiikit sekali mendapat gambaran jang
sesungguhnja dari djalannja permusjawaratan di Konstituante ini.
Dalam keadaan ini saudara Ketua. saja mengharapkan pertimpangqn dari pimpinan Konstituante dan sidang Pleno jang terhormat
ini akan perlunja dilaksanakan pasal 74 Peraturan Tati-tertib kita
jakni tentang penindjauan kedaerah-daerah.
_adanja penindjauan kedaerah-daerah, kita tidak sadja
- Dengan
9lprt menindjau untuk mentjari bahan-bahan iang berguna, djula
kita dapat me'mberikan gambaran persidangan dan permusjawaritan
kita jang sesungguhnja dan selengkapnja.
Saudara Ketua jang terhormat, sungguhpun de,mikian hal itu
tidaklah akan mengurangkan kesungguhan, apalagi melalaikan kita
rlari tugas jang berat dan mulia ini. Disamping kekurangannja hal
jang demikian mungkin ada baiknja bagi kita sebagai petugas penjusun undang-undang Dasar jang dipikulkan kepundak kita masingmasing. Kita dapat bekerdja dengan sungguh dan dalam alam jang
tenang dan tenteram dengan tidak ada gangguan dan usikan.
saudara Ketua, sidang Konstituante jang terhormat, diantara beberapa persoa,lan mengenai kepegawaian ini hasil pekerdjaan dari
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Komisi IV, kami dari Fraksi Partai Islarn Persatuan Tarbijatul Islam.
(Perti) ingin mengemukakan pendapat kami dalam beberapa hal,
jaitu mengenai pengertian pegawai negeri, beberapa materi jang telah
mendapat persetudjuan bulat dalam Komisi dan beberapa materi jang
belum mendapat persetudjuan bulat.
Saudara Ketua jang terhormat, kami mulai dengan jang pertama
jaKni mengenai pengertian pegawai negeri. Dalam rumusan jang telah
dimadjukan oleh Komisi IV tentang pengertian pegawai negeri kami
hendak memadjukan beberapa perubahan jakni kalimat ,,mengabdikan
diri lahir dan bathin" dan tambahan siapa jang dina,makan pegawai
negeri.
\-,' Dalam rumusan jang dimadjukan oleh Komisi IV berbunji antara
lain: ,,Pegawai Negeri adalah warga-negara jang mengabdikan diri lahir dan o-athin kepada Negara oleh ke,sadaran dan keiinsafan" dan
seterusnja. Kalimat mengabdikan diri itu kami rasa agak berkele,bihan,
katrirnat mengabdikan ,itu asal katanja adalah abdi jang diambil dari
bahasa 'Arab jang artinja perhambaan. Wala,upun kata itu telah diIndonesiakan, namun rasa dari bahasa itu masih membekas dalam
pengertian bangsa kita, apalagi kalimat mengabdikan diri- itu diiringi dengan diri lahir dan bathin, hingga seluruhnja berbunji mengabdikan diri lahir dan bathin. Walaupun letterlijk dari kalimat itu
dapat dipertanggung-djawabkan, namun kami merasa bahwa maksud
dari kalimat itu agak berkelebihan. Oleh hal demikian kami memadjukan perubahan atas kalimat demikian dan ditukar dengan ,,bekerdja untuk kepentingan Negara" dengan menghilangkan kata.kata
,,kepada" sebelum kata ,,Negara" pada kalimat jang pertama itu.
Dengan perubahan jang kami madjukan itu, maka rumusan tersebut
berbunji demikian:
,,Pegawai Negeri adalah warga-negara jang bekerdja untuk kepentingan Negara jang didorong oleh kesadaran dan keinsafan bernegara dan diperkuat dengan sumpah/djandji menurut agama/kejakinannja masing-masing dengan diangkat/digadji oleh Pemerintah".
Jang kedua, perubahan jang kami madjukan berupa tambahan
ialah mengenai siapa jang dinamakan pegawai negeri. Oleh Komisi
IV disebutkan bahwa jang disebut pegawai negeri ialah ,,mereka be.
kerdja pada Badan,badan Pem'erintah, s,ipil, militer dan polisi baik

,smijah

dipr.lsat mau'p,un didaerah-dae'rah".
Dengan d,e,rnikian mendjadi pertanjaanlah pegawai-pegawai, pekerdja-peke,rdja jang be,kerdja pada p,e'rusahaan Peme,r'intah ba,ik dipusat maupun didaerah"daerah.
Apakah mereka jang demikian bukan pegawai negeri? Kalau kita
lihat dalam perkembangan jang ada waktu ini, terlihat kegandjilannja. Pada setengah perusahaan Pemerintah (negara) pekerdjanja didjadikan pegawai negeri seperti pada perusahaan pengangkutan serupa
Djawatan l(ereta Api, Dinas Angkutan Motor Republik Indonesia dan
Iainnja, pada perusahaan pertambangan serupa pertambangan batubara dan demikian pula pada perusahaan lainnja jang terbesar dalam

Negara kita.
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Tetapi sebaliknja 'ada puia jang bukan pegawai negeri dan digadji menurut peraturan tersendiri dibanjak perusahaan Pemerintah
jang lain. Apalagi kalau diingat bahwa pada waktu jang achir-achir
ini makin banjak perusahaan{erusahaan asing jang d,inasionalisasi
dan didjadikan milik Negara.
Kami me'mandang bahwa setiap orang jang bekerdja untuk kepentingan Negara, baik pada badan-badan Pemerintah maupun .pada
perusahaan Negara, haruslah dipandang sebagai pegawai Negeri,
djangan diadakan sematjam diskriminasi jang tidak sadja merugikan
kepada warga-negara jang telah menjerahkan tenaganja untuk ke.
Negara, djuga merugikan kepada Negara dan Bangsa.
-pentingan
hal
demikian kami memadj,ukan tambahan bahwa jang beOGfr
kerdja pada perusahaan Pemerintah-pun harus dipandang sebagai
pegawai negeri serupa dengan bekerdja pada Badan,badan Pemerintahan. Dengan demikian maka rumusannja kami kehendaki berbunji:
,,Mereka bekerdja pada Badan-badan Pemerintah, sipil, militer
dan polisi, pada perusahaan-perusahaan Negara, baik dipusat maupUn
didaerah-daerah".

Kesimpulan rumusan jang kami maksudkan mengenai pengertian pegawai negeri adalah sebagai berikut:
,,Pegawai negeri iatah warga-negara iang bekerdja untuk kepentingan Negara jang didorong oleh kesa4aran dan keinsafan ber-

negara dan diperkuat dengan sumpah/djandji menurut agama/
kejakinannja masing-masing dengan diangkat dan digadji oieh Pe'
merintah.
Mereka bekerdja pada badan-badan Pemerintahan, sipil, militer
pada perusahaan-perusahaan Negara, baik dipusat maupun
polisi,
dan
didaerah-daerah."
Mereka adalah bukan buruh akan tetapi alat pelaksana Pemerintah untuk menudju keselamatan, kebahagiaan dan kemakmuran
seluruh rakjat dengan Keridlaan Tuhan".
Saudara Ketua,,sidang Konstituante jang terhormat, selandjutnja
kami kemukakan mengenai pokok-pokok materi jang telah mendapat
persetudjuan bulat. Ada 6 pokok materi jang men9tpt_t persetudjuan
bulat dalam Komisi IV. Diantara jang 6 itu kami memadjukan
perubahan terhadap jang nomor 1 dan nomor 2 serta jang nomor 6.
Pada pokok materi nomor 1 kami memandang bahwa titik-beratnja darf materi itu pada ,,dapat" atau ,,tidaknja" seseorang mendjadi pegawai negeri, sedang pada pokok jang nomor 2 terkesan bahwa
pbt<erit;"an mendjadi pegawai negeri sebagli kewadjiban. terhadap
irlegar,a. Penilaian kita hendaknja dititik-beratkarn pada_ sutjinja-tugas
dari kewadjiban sebagai pegawai negeri, sedang sjarat dan ketjakapan
merupakan pembagian tugas belaka.
hanja
Kami berpendapat bahwa lapangan kepegawaian bukanlah me-

rupakan tempat mentjari pekerdjaan dan mendjual t_enaga, tetln|
aditatr tempat menunaikan tugas dan memberikan dharma bakti
terhadap Negara. Oteh demikian titik berat persoalan harus kita
letakkan pada ,,buat apa" itu rnendjadi pegawai negeri djadi bukan
pada ,,siapa" jang dapat diangkat djadi pegawai negeri.
:
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Dengan demikian kurang tepat untuk mentjantumkan dan menjetudjui pokok materi nomor L jang berbunji: ,,Setiap warga-negara
jang memenuhi sjarat dapat diangkat sebagai pegawai negeri". Dan
jang dapat dibenarkan hanjalah pokok materi nomor 2, walaupun
masih ada jang perlu mendapat sedikit perbaikan. Anehnja Saudara
Ketua, dalam perumusan pasal jang dihasilkan oleh Komisi IV jang
iertera dalam ajat B angka 1 sarnpai dengan 3 laporan Komisi IV, jang
ada hanja rumusan jang berisikan pokok materi nomor 1 sadja dan
hilang begitu sadja pokok rnateri nomor 2.
Djelasnja dalarn rumusan pasal jang dimadjukan oleh Komisi IV
jang ada hanja pasal jang m'enentukan ,,siapa jang dapat diangkat
djadi pegawai negeri", tidak lagi berisikan apa itu fungsinja djadi

pegawai negeri.
Kesimpulannja dari pendapat kami tentang pokok materi nomor
1 dan 2 dari materi-ma,teri jang telah mendapat persetudjuan bulat
dalam Komisi IV, kami memadjukan perubahan jaitu kedua pokok
materi itu disatukan dan dititik-beratkan pada fungsi mendjadi pegawai negeri, bukan pada siapa jang dapit diangtit ASaOi pega*ai
negeri. Untuk menggantikan kedua pokok materi itu, kami madjukan
rumusan baru, jang berbunji: ,,Kewadjiban mendjalankan tugas negara sobagai pegawai negeri, adalatr tugas setiap warga-negara sesuai
dengan ketjakapan dan sjarat-sjarat jang ditentukan".
Saudara Ketua jang terhormat, kami landjutkan dengan pokok
materi jang nomor 6 jakni tentang penggunaan tenaga orang{rang
asing dalam djabatan pemerintah sebagai pegawai negeri.
Pada dasarnja kami pertjaja tidak ada seorangpun diantara kita
dan diantara rakjat Indonesia jang setudju memdkai tenaga asing
dalam melajani tugas untuk kepentingan Negara kita apalagi mendjadi pegawai negeri. Tetapi itu tidalklah berarti bahwa kita membuta
akan adanja kekurangan kita terhadap tenaga jang ahli. Akan tetapi
harus kita ingat dan insafi, lbahwa berkat tera;a keias dari Bangga Indonesia Insja 'Allah kekurangan kita akan tenaga ahli itu pada'waktunja dan kita harapfiran dalam waktu jang pendgk, akan dapat kita atasi
dan harus kita atasi.
ctrisamping ada baiknja djelas ada buruknja, bahkan m,ungkin kadang-

kadang buruknja lebih banjak dari manlaatnja.
umumnjr ienrgu asing itu kita butuhkan untuk djabatan-dja!lt?n jang mengehendaki keahlian dan tentu djabatan itu masuk
ljabatan_penting alau setengah penting dalam dunia kepegawaian.
Padahal harus kita insafi dengan menjeiahkan djabatan pen[ing aan
setengah penting,itu kepada orang asing, mungkin sekafi membahajakan kepada Negara, kare'na lantjar atau tidaknja sesuatu roda pemerintahan dan gsa,h1-us1ha pemerintah, akan tergantung dari.'ofang+
orang jrng menduduki djabatan penting dalam setiap djabatan dan
perusahaan itu. Benar kita tjukup mempunjai tenaga-tenaga untuk
pengawasan, akan tetapi sifat pekerdjaan dari pengawasan seringkali
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hanja dapat ,,mentjegah berlarutnja" sesuatu kesalahan dan djara+.q
janfi Oapat mentje"ga} ,,sebelurn terOiaAinSa" sesuatu kesalahin
Memang kami akui persoalan pemakaian tenaga asing ini merupakan persoalan jang ruwet bagi Negara kita jang muda ini. Akan
dipakai dia memba.laajakan, tidak akan dipakai kita kekurangan ahli.
,,Makan buah simolak kamu'] kata orang Minangkabau, ,,dimakan lbu
mati, tidak dimakan bapak mati".
Untuk mengatasi jang deneikian haruslah ditentukan sjarat-sjarat jang tertenlu dalam penggunaan tenaga asing dalam djabatanaianitan negara dan diantaranja apa jang dikemukal<an oleh. Komisi
tV iat<ni diperlukannja satu Undang-undang jang chusus untuk mengalurnja, lami menjokongnia. Untuk memperkuat _sia-ra.t-sja-rat itu
kimi memadjukan diiini supaja sjarat itu ditambah lagi jakni harus
ditegaskan penggunaan tenaga, arsing itu !a{3 daqa_t dilakukan, s€lama. djabatan bersangkutan belum dapat diisi oleh warga_-neg?ra.
Mungkih ada jang berpendapat bahwa sjarat jats_ kami maksudkan
tSuttip diatur itenlan Undang-undang,-tetapi kami berpendapat harus
liita t-entukan dalam Undang-undang Dasar.
rAmatlah djanggalnja kalau tenaga warga-negara telah ada. ilog
sanggup, kita rirasih djirga memakai tenaga asing. Dalam drrnia kepegiiuriin dalam Negiri kita selama j1i kita pernah - m.endjurnpai
i<elandjilan-kegandjilan itu, karena tidak adanja p.embatasan. jang
te{as. Sering terO;idi bahwa dibeberapa kantor masih sldia -dipakai
tdilaga asinf bahkan kadang-kadang untuk mgngry kedudukan pe'
gawal rendahan, sedang pada Kantor Pelempatan Tenaga menunggu
beberapa tenaga :jang sanggup mengisinja.
Hit itu ditambah lagi adanja pimpinan djawatan jang berdj_iya
kolonial walaupun telah mendjadi warga-negara merd*\?. Harus kita
sadari bahwa diantara bangsa kita masih t4q sadja segelintir manusia
jang berdjiwa dan bersifat kolonial dan tjelakaSjS me.reka itu,kldangkaOing memegang pimpinan- dari sesuatu djabatan jang berhak mengang[at daii memperhentikar? pegawai -termasuk pegawai orangqiarf asing itu" M6mang lgat aneh kedengarannja, ane]r _adanja
dianiara Bingsa Indonesia jang sajangnja lebih tertumpah kepada
orang asing dari kepada bangsanja sendiri
tetapi apabita kita lakukan penjelidikan, maka tgrqsala_h_ k_g:
gandjilan itu ienar-benar ada dan ferdjadi, lihatlah masih banjak diintaia bangsa kita malah diantara mereka jang dinamakan- tjerdikpandai, masih bangga mempergunakaL. bahasa a_sing dari _bahasa
ibu-pertiwinja. Banjat< diantara bangsa kita jang l-ebih senang bergaul.
denlan orarig asing dari dengan bangsanja sendiri. Diantara bangsa
kitJada jrttd lebih- suka berbelandja. ketoko orang asing. dari ketoko
Bangsa Indonesia. Dan jang pating tjelaka lagi adanja^dianta.ra pemdalam memberikan matjam-matia1 fasiliteit lebih
besa"r negara,
-kepertjajaan kepada bangsa asing dari kepada bangsanja
menaruh
sendiri.
. Dalam rangka kegandjilan itulah dibeberapa tempat kita melihat
bahwa tidak saAla diabatan-djabatan iang mengehendaki keahlian
iang ditempati oleh bangsa asing, malah peikerdjaan djurutulispun
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masih ada jang ditempati oleh bangsa asing, walaupun untuk itu tenaga Bangsa Indonesia terpaksa mendjadi pengganggur. Saja pernah
melihat karena berurusan dengan salah satu kantor diladeni oleh
pegawai rendahan asing, sedang diluar kantor itu saja dapati seorang warga-negara Indonesia menunggu mengharapkan pekerdjaan
jang kepandaiannja melebihi dari orang asing itu. Alangkah gandjilnja
keadaan demikian i.tu.
Oleh hal jang demikianlah kami dari Fraksi Partai Islam Persatuan Tarbijatul Islamijah (Perti) berpendapat bahwa pemakaian tenaga asing itu hanja sekedar dan selama sesuatu djabatan belum dapat
diisi oleh tenaga warga-negara. Apabila sesuatu djabatan oleh karena
terpaksa buat sementara diisi oleh tenaga asing, serentak apabila
telah ada tenaga warga-negara jang sanggup mengisinja, maka segera
tenaga asing itu kita ganti dengan tenaga warga-negara.
Dengan demikian pokok materi jang nomor 6 dari jang mendapat persetudjuan bulat dalam Komisi IV, kami memadjukan perubahan. Perubahan jang kami kehendaki itu adalah sebagai berikut:
,,Penggunaan tenaga orang-orang asing dalam djabatan Pemerintah/
Pegawai Negeri hanja dilakukan selama sesuatu djabatan belum
dap,at diisi oleh Warga-Negara dan untuk itu diatur dengan Undangundang".
Dengan perubahan jang kami madjukan itu dengan sendirinja
tidak dapat menerima usul rumusan pasal jang di,madjukan oleh
Komisi IV tentang penggunaan tenaga asing ini.
Saudara Ketua jang terhormat, berikutnja kami landjutkan dengan pokok-pokok materi jang dalam Komisi IV merupakan pokokpokok jang belum mendapat persetudjuan bulat.
' Kami sangat menjokong supaja pokok-pokok materi No. 1 sampai
dengan ? diterima untuk dimasukkan dalam Undang-undang Dasar.
Dan dengan itu pokok materi nolnor B kami tidak menje'tudjuinja.
Pokok materi nomor 1 dan nomor 2 kami sangat menje'tudjinja,
karena dengan itu korupsi dari pegawai-pegawai Pemerintah akan dapat diperketjil dan kalau mungkin untuk dihabisi. Bagaimana hebatnja
at<ibat-at<ibat dari korupsi jang telah kita alami dalam negara kita telah
sama kita rasakan. Djanganlah kita lupakan bahwa keadaan iang serba
ruwet dalam negara kita dan penghidupan rakjat jang menjedihkan
selama ini, korupsi djuga mendjadi sebab dan mungkin diantara sebab

jang terpenting dari antara sebab-sebab iang lain. Keluarnja penhapat-pendapaf baru iang mengatakan bahwa slngkqng dan genO56r aOatah makanan iehat, bubur lebih memberikan kekuatan dari
nisi jang sebenarnja adjaran baru jang tjukup mentertawakan, adalah at<iblt dari meradjalelanja korupsi clalam kalangan pe'mbesarpembesar kita selama ini.
Patah ;selll&ngat tberd.juang, timbulnja rasa apatis-atjuhtakatjuh'diantara bangsa kita, hilangnja kepertjajaan rakjat terhadap
suiSinla perdjuangan bangsa, djuga diakibatkan oleh peranan korupsi.
Tinrrbul pertanjaan dari orang jang mau berpilkir tenang, mengapa
Negara kita jang neuda ini seringkali dihadapk?n kepada _rupa-Iupa
kesulitan dan rupa,rupa peristiwa dan kedjadian jang aneh dan menje-

dihkan', maka diantara djawabannja harus ditjari dalam bidang ke.
rupsi ini.
Oleh hat demikian kami menjokong dan menerima supaja pokok
materi nomor 1 'dan nomor 2 dapat kita terima dan dimasukkan dalam
undang-undang Dasar. Dengan itu diharapkan nantinja Pemerintah
tidak lagi akan memperlakukan sebagai karet setiap usaha untuk

memberantas korupsi.
saudara Ketua jang terhormat, tetap terdjanainnja hak-hak warga-negara dantidaklilangnja haktrak itu akibat djadi pegawai negeri,
begilu pula tidak adanja perlakuan diskriminasi selama menguntung\qn bagi pegawai itu sendiri dan ,bagi Negara, kami dapat menjetudjuinja. Jang kami maksudkan selama tidak merugikan bagi pegawai
itu sendiri ialah tentang diskri'minasi. Karena bukan semua aist<rimi
nasi merugikan pegawai, karena ada pula jang menguntungkan.

Umpamanja sadja peraturan libur jang berlaku waktu ini seperti diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 1951
dimana bagi pegawai wanita diberi hak-hak libur lebih banjak dari
pegawai-pegawai pria, seperti libur beranak, itu adalah menguntungkan bagi pegawai-pegawai wanita. Haruslah kita sadari bahwa wa-

laupun bagaimana hebatnja suara jang mengatakan bahwa wanita dan
pria itu sama, maka mengandung dan melahirkan anak tetap rnendjadi tugas wanita. Jang demikian adalah Hukum Tuhan jang tidak
dapat diubah-ubah; orang jang tidak mengetahui Tuhan bolehlah berkata hukum alam. Oleh hal demikian ikami nremadjukan rurnusan
dengan sedikit perubahan atas pokok materi nomor 3 ini, jaitu berbunji: ,,Mendjadi pegawai negeri tidak berarti kehilangan hak hak
warga-negara.
Pegawai negeri baik laki-laki maupun wanita tidak boleh dirugikan

dengan adanja diskrim,inasi."
Pokok materi nomor 4 tentang Dewan Pertimbangan Urusan Pe-l
gawai, kami sangat menjokongnja. Adanja sematjam dewan jang chusus memperhatikan kepentingan Pegawai sangat diperlukan, tidak
sadja untuk kemadjuan bagi setiap pegawai, djuga untuk kemadjuan
negara dan djabatan-djabatan negeri bersangkutan chususnja. Sudah
mendjadi rahasia umum semendjak adanja Corps Kepegawaian ini
dinegara manapun, bahwa dalam kalangan kepegawaian selalu timbul persoalan kontjo, daerah, famili dan sebagainja. Dalarn kenaikan
pangkat, untuk menjerahkan sesuatu tugas jang berat dan menguntungkan, pembagian tugas dalam kantor/djawatan, maka disamping
norma-norma jang ada tentang kepegawaian, norma-norma ketjakapan,
kesanggupan dan sjarat-sjarat lain jang memang sangat dibutuhkan
untuk kelantjaran roda Pemerintahan, maka berlakulah pula normanorma baru oleh si Kepala Djawatan jang berhak mengangkat, mempertim,bangkan dan memutuskan, jakni norrna-norma kontjo, daerah,
suku dan famili.
Sangat menjedihkan lagi bahwa norma-norma jang seharusnja
dipakaikan seperti ketjakapan, keahlian dan sebagainja itu mendjadi
sjarat jang ke-II sedang sjarat jang pertama adalah norma-norma baru
jang dibikin oleh si Kepala Djawatan itu sendiri. Akibatnja selain
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pegawai-pegawai jang,benar.b,enar ahli dan memenuhi sjarat jang di-

haruskan oleh Negara, ,tetapi tidak mempunjai hubungan apa-apa
dengan si jang berhak menirnbang dan memutuskan tadi, maka
dia selalu terbelakang. Banjak pegawai nCgeri jang pandai dan
ahli, tetapi tidak pandai mendjilat dan menghamba kepada si
Kepala Djawatan, maka selalulah dia ketinggalan. Selain kerugian
bagi pegawai itu sendiri, jang lebih rugi sebenarnja adalah Negara
dan masjarakat. Kalau kita lakukan penjelidikan kedjawatandjawatan Pemerintah, selalu terdengar keluhan bahwa kita Bangsa Indonesia kekurangan ahli, kekurangan pegawai-pegawai jang pandai,
tetapi sebenarnja masih banjak tenaga ahli dan pandai sajang tenaganja selalu dibuang-buang.
Benar waktu ini memang ada sematjam Dewan Pertimbangan
Kepegawaian dalam Negara kita, tetapi sifatnja dan tjara-tjara kerdjanja djauh dari memuaskan. Dewan sematjam itu jang pembentukannja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor lL tahun 1952, sifatnja adalah insid,entil dan adanja b,ila dikehendaki oleh seseorang
Pegawai Negeri jang merasa dirugikan. Seorang Pegawai Negeri dalam Peraturan Pemerintah No. LL/L952 itu, jang merasa dirugikan,
dapat menjampaikan pengaduan dan meminta dibentuk Dewan Pertimbangan jang anggota-anggotanja terdiri dari 3 orang anggota jaitu
seorang ditundjuk oleh pegawai jang merasa dirugikan itu dan seorang lagi ditundjuk oleh Kepala Djawatan dari si pegawai tadi serta
seorang lagi ditundjuk oleh 2 orang anggota jang ditundjuk itu.
Pekerdjaan Dewan Pertimbangan itu tugasnja.hanja chusus untuk
pengaduan itu sadja dan Dewan itu bubar sesudah selesai dengan
iengaduan tersebut. Tetapi akibat tekanan pshychoiogis, djarang sekaiitatr adanja Pegawai Negbri jang berani meminta dibentuknja Dewan
sematjam itu. Banjak diantaranja mereka jang merasa dirugikan itu
lebih suka bersifat menerima daripada membela nasibnja.
rBerdasarkan itulah kami menjokong adanja Dewan Pertimbangan
LIru'san Pegawai seperti jang 'dimaksud dalam pokok materi No'mor 4,'
Menurut jang kami kehendaki Dewan Pertimbangan itu hendaklah
bersifat p,e,rmanen dan ada di Pusat dan di Daerah. Dewan itu djangan hanja bersifat passief, jakni hanja menerima pengaduan-pengadlan dari seseorang Pegawai Negeri, tetapi djuga haruslah actief
menjelidiki kalau-kalau ada seseorang Pegawai Negeri iang diru.gikan.

Dengan adanja sematjam Dewan jang dimaksudkan itu jang kerdjanja tidak sadja passief tetapi djuga actief, maka selain dapat me'
nbtong pegawai-pegawai jang benar-benar djudjur dan radjin, lebih
dari itu adalah untuk kelantjaran roda Pemerintahan, karena dengan
itu akan lebih terdjamin bahwa dalam pengangkatan dan penundjukan seseorang pegawai untuk memegang sesuatu tugas Djabatan Negara akan lebih banjak terdjamin benar-benar berpedomankan keahlian dan kesanggupan serta kedjudjuran.
Saudara Ketua jang terhormat, achirnja kami mengemukakan
pendirian fraksi kami mengenai boleh atau tidaknja seseorang Pe'
gawai Negeri aktif dalam lapangan politik, lebih tegas kami njatakan

\

boleh atau tidak seseorang pegawai negeri aktif dalam organisasi
Politik.
saudara Ketua jang terhormat, hal ini kami rasakan rnerupakan
p€rsoalan jang berat djuga bagi kita dalam Konstituante ini karena
s-1mpai hari ini belum ada kata sepakat mengenai persoalan ini, baik
{ianfarg Negarawa-n dalam Negara kita maupun dalam lingkungan

Dunia Internasional.
sep_erti kita _bensama mengetahui, bahwa dibeberapa Negara, pegay4 Neg-eri dilarang
aktif rnemasuki salah satu Organi,saiiTeartai
politik, sedang dibeb.erapa Negara antaranja dalam negara kita sampai
waktu ini masih diidjinkan seseorang memasuki Organiiasi Politik, bihkan kadang-kadang nampak kesan blhwa serama ini dalam Negar; kih
Pe-gawai Negeri didorong mernasuki partai politik. Hat ini lerbukti
bahwa wa,ktu membikin riwaja,t hidup, seseoiang pegawai Negeri selalu menjebutkan nama., tanlgd beripa dan diiranilahir, diuga diharuskan mengisi partai apa jang dimasuki
pada permulaan kemerdekaan kita dimana pertentangan
. Memang
partai-partai politik belum begitu membekas, dimana seluruh bangsa
ki,ta dengan seluruh partai-partai politik mentjurahkan perhatiannja
dan. usahanja kepada memperdjuangkan kemerdekaan dan menghidapi musuh jang_{jata, maka terasa ada baiknja dan ada manfaatnia
pegawai-pegawai Negeri aktif memasuki partai-partai politik dan bairkan. seperti saj-a sebutkan tadi pegawai negeri didorong memasuki
partai-partai politik
Tetapi setelah phase perdjuangan Bangsa mengindjak kemasa
mengisi kemerdekaan itu dimana timbul berlainan pendapat tjaratjara mengisinja dan seperti kita rasakan dan tengah kita alami w-attu
ini, jang berlainan pendapat dalam tjara-tjara mengisi kemerdekaan
itu, tidak lagi terbatas pada berlainan pendapat, tetapi telah mendjadi
perpetjahan, penjelewengan, pembunuhan dan entah apalagi namanja
semuanja apa jang terdjadi waktu ini, maka haruslah kita lakukan
benar-benar penelitian, manakah jang banjak baiknja daripada buruknja, m-anakah jang banjak manfaatnja dari mudharatnja, pegawai negeri dibolehk-aq memasuki partai politik (aktif dalam organisaii politik)
atau tidak dibolehkan.
setelah melihat akibatnja bagi kelantjaran roda pemerintahan,
achir-achir ini te_rdengar suara-suara jang mengehendaki supaja
seseorang Pegawai Negeri dilarang ikut aktiJ dalam kegiatan -politik,
tegasnja memasuki salah satu Organisasi/Partai Politik.
saudara Ketua, sidang Konstituante jang terhormat, kami dari
Fraksi Partai Islam Persatuan Tarbijjatut Islamijah (perti) setelah
melakukan penjelidikan dan penindjauan, setelah melihat b,ekas dan
akibatnja, mak_a untuk keselamatan Negara dan Bangsa, Iebih banjak
mudha_ratnja dari manfaatnja, sangat banjak nuruknja dari baikirja
mengidjinkan Pegawai Negeri aktif memasuki suatu Organisasi Partai
Politik.
. T.Tt?lu pandjang untuk dikemukakan disini akibat-akibat djelek
j_ang telah sama kita derita selama ini dala,m perkembangan Negara
dan Bangsa kita, dimana Pegawai Negeri dibebaskan aktif memaluki
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kegiatan politik, berupa mendjadi anggota dari salah-satu Organisasi
Politik. Tjukuplah setjara pendek kanr,i kemukakan disini, akan beberapa hal sadja akibat-akibat jang tidak baik itu.
Pertama, dalam pengangkatan dan penjerahan tugas dalam Djabatan-djabatan.
Selain apa jang telah kami kemukakan tadi tentang kontjoisme,
sukuisme, maka dalam dunia kepegawaian dinegara kita timbul pula
penjakit jang menghambat kelantjaran roda Pemerintahan, jakni soal
kepartaian. Pengangkatan seorang Pegawai Negeri, penundjukan ,seorang Kepala Djawatan, pengangkatan seorang petugas penting dan:
tidak penting jang akan mendjamin kelantjaran roda Pemeritahan,
sjarat utama untuk menentukannja tidak lagi kesanggupan dan keahlian, kedjud,juran dan keradjinan, tetapi pertama-tama lebih d,inilai
'dari segi partai apa jang dimasuki oleh seseorang pegawai negeri. Biar
kesanggupan dan keah-lian berkurang, biar kurang kedjudjuran dan keradjinan, walaupun dia seorang koruptor dan per-nah dihrrkum, namun
oleh jang berhak mengangkat asal dia separtai dengannja, maka kekurangan-kekurangan tadi tidak begitu mendjadi persoalan.
. Seorang pegawai negeri jang radjin dan djudjur, jang taat dan
setia bekerdja untuk kepentingan negara, jang telah memenuhi sjarat.sjarat masa kerdja dan formasi mengidjinkan untuk kenaikan
pangkat, amat sulit untuk naik pangkat dan selalu terhambat perkembangannja, tetapi bagi seseorang pegawai negeri jang separtai dengan
Kepala Djawatan jang berhak menimbang dan mernutuskan, mudah
sadja untuk naik pangkat dan kadang-kadang tidak setingkat dua
tingkat bahkan 3 tingkat sekali naik itu adalah soal biasa.
Kedua, p.ersoalan korupsi dalam kepegawaian.
Korupsi ketjil-ketjilan jang dilakukan oleh pegawai negeri jang
mendjadi anggota salah satu partai politik sering dan bah-kan selamanja terdjadi. Dalam dinas kantor sipegawai negeri melakukan ko'
rupsi waktu untuk mengurus kepentingan partainja. Sering dan malah
hal biasa pegawai Negeri rnelakukan korupsi ketjil-ketjil berupa memakai kertas kantor untuk kepentingan partainja. Mungkin ada di.antara Saudara memandang agak terlalu remeh persoalan ini untuk
dikemukakan, tetapi apabila kita rnenghitung dengan seksama berapa
puluh ribu helai kertai jang dikorupsikan oleh pegawai negeri dalam
sehari dengan dasar perhitungan banjaknja pegawai negeri jang memasuki partai politik dan mengambil sehelai kertas sadja dalam sehari untuk kepentingan partainja, kemudian kita perkalikan berapa
puluh ribu riem dalam sebulan, maka akan terlihat angka jang besar
'berapa puluh rupiah divisen Negara jang tandas dibikinnja. Demikian
pula halnja kalau kita mau memperkalikan cljam-djam jang dikorupsikan pegawai negeri dalam sehari dan kemudian sebulan. Maka ter'Iihatlah beberapa banjaknja kerugian Negara dan berapa djumlahnja
gadji-gadji pegawai negeri jang terbuang pertjuma sadja bagi kepentingan Negara dan Bangsa.
Demikian pula dengan korupsi besar-besaran jang dilakukan oleh
pegawai-pegawai negeri jang memegang sleutelpositie dalam Pemerintahan jang setjara tidak langsung akibat dari pegawai itu memasuki
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salah satu partai politik. Saudara-saudara boleh membantahnja, kita
semuanja boleh rnembantahnja, pemimpin-pemimpin partai boleh me
ngatakan bahwa bohong semua, tetapi sedjarah tetap berkata bahwa
diantara sekian banjak koruptor terdapat pula koruptor jang melakukan korupsi untuk kepentingan partai dan organisasinja. Benar mereka dapat ditangkap dan dihukum dan bahkan telah ada jang dihukum, tetapi namanja dan djabatannja pada satu saat apabila partainja
memegang peranan penting dalam Negara, mereka segera mendapat
rehabilisasi dan dapat kembali mendjadi seorang jang terhormat.
Fakta-fakta jang terachir jang hendak kami kemukakan disini
tentang kemudharatannja mengidjinkan Pegawai negeri aktif dalam
lapangan politik, tegasnja rnemasuki salah-satu Organisasi Politik.
ialah apa jang tengah dirasakan oleh Bangsa kita waktu ini.
Saudara Ketua jang terhormat, djika pada lain bagian dalam
pidato ini kami mengemukakan bahwa meradjaleJanja korupsi dalam
Negara kita selama ini merupakan sebahagian dari sebab jang menirnbulkan rupa-rupa peristiwa jang sangat rnenjedihkan dalam Ne'
gara kita, maka sebab jang lain haruslah_ pula ditjari dalam bidang
.
persoalan pegawai negeri jang diidjinkan berpartai
Sau,dara Ketua jang terhormat, tidaklah diperlukan rasanja saja
mengemukakan fakta-fakta dalam garisgarrs ketjilnj a, tjukuplah dalarn
garis besarnja sadja seperti jang telah dikemukakan tad'i.
Berdasarkan hal-hal seperti diuraikan itu, kami dari Fraksi Partai Islam Persatuan Tarbijatul Islamijah (Perti) berpendapat dan berharap supaja kita semua sependapat untuk menerima materi jang
l{o. ? hasil pekerdjaan Komisi IV, jakni pelarangan pegawai negeri
aktif dilapangan kegiatan politik, tegasnja memasuki salah satu organisasi dan pa-rtai potiUt. Hal itu tidak sadja akan terdapat kebaikan
kelantjaran roda Pemerintahan, djuga akan membawa akibat baik
bagi pertumbuhan sesuatu Organisasi/Partai Politik itu sendiri.
Benar ada baiknja bagi sesuatu partai politik diidjinkannja pegawai negeri memasuki organisasi politik, tetapi dibalik baik itu ada
pula djeleknja. Tidak kurang selama ini partai politik itu didjadikan
barang dagangan oleh sementara pegawai negeri. Mereka memasuki
partai politik b'ersangkutan, bukan didorong kesadanan dan ideolog,i,
tetapi didorong hendak naik pangkat, didorong mentjari djabatan
tinggi, kesimpulannja hendak mentjari keuntungan sendiri. Dengan itu
biasalah kita lihat seseorang pegawai negeri melo,mpat-lornpat dari
satu partai kepartai lain dan jang agak mentertawakan, pernah seorang pegawai negeri memegang beberapa buah kartu anggota sebanjak
partai jang memegang djabatan penting dalam djawatannja.
Sudara Ketua jang terhormai, mengenai persoalan ini perlu rasanja kami mengemukakan pendapat kami atas pendapat jang mengatakan bahwa pelarangan p,egawai negeri mie,masuki kegiatan politik
merupakan pengurangan Hak Asasi Manusia dari pegawai itu sendiri.
Kami memandang hal itu kurangiah benar, karena sebagai warga-negara jang lain, mereka djuga dapat menganut ideologi jang dikehen"
dakinja. Dan pada saatnja seperti,dalam Pemilihan Umum mereka akan
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dapat bebas memilih pendirian politik jang dikehendaki. Jang dilarang
aktif sehari-hari dalam organisasi potitik.
hanja
'Kalau
pelarangan aktif dalam organisasi politik.ailalatyn Inengurangi Uit Asasi warga-negara dari pegawai_negeri, timbul per!.aniaan riengapa pihak jang tldik setudju atas pelarangan itu,-bersedia
petarangariit-u berlakd Uagi anggota angfalap perang dan polisi? ApaLan anggota Angkatan Perang dan Polisi kurang, nilai kewarga-ne'
garaannia dari pegawai negeri? Kalau dikatakan bahwa- pglarangan
, 6agi poiisi dan ingtratan p-erang itu didasarkan untuk keselamatan
dlpungkiri bahwa peglwli
''...Njeqa. dan Bangsa,
.tpa\."11 dapat
-mak?
\egeri jang memasuki partai politik selama itu banjak p_u!a ryeninabul'
f<iil,latiajidan kemeroiotan Negara dan Bangsa ? Haruslah kita sadari,
kgmerosotan negara kita dalam, membangun j?lg diti-mb'ulkan oleh
pegawai negeri itng aktif dalam: org_anisasi politik belum tentu ky;
iais bahajanja hari katau Tentara dan Polisi diidjinkan memasuki
Organisasi Politik.
Saudara Ketua jang terhormat, demikianla! pendapat-pendapat
karni, Insja Allah akin lerguna dalam kita menjrsur gasal Undangundang Dasar jang menjangkut dengan kepegawaiq ini.
Terima,t<asitr. Wassita*au' alailium warahmatullahi wabarakatuh.
Ketua: Saja persilakan sekarang Saudara jang terhormat Ko

Kwat Oen.
Ko Kwat Oen: Saudara Ketua jang kami hormati, Sidang Konstituante jang mulia, mengenai masalah'masalah - jang sangat- p-enting
ini, ialair t6ntang Kepegiwaian dan Keuangan,- iang qad-a hl5ekatnja
merupakan urat--urat-nidi negara kita, fraksi kami, Fraksi Kesatuan
ingin^djuga menjumbangkan buah pikirannja, uqtu\ djelasnja pidato
k;rrri ini, itan kimi bagt dafarn dua bagian !1a! bag-1aq I pemandangan urnum mengenai seluruh p,ersoalannja, bagia-n II ialah p-enilaian
hasil karya dari Komisi Konstitusi IV, deng-an clisertai.penghargaan
dan utjafan terima kasih pada Panitia Persiapan Konstitusi dan ltumisi Konstitus IV.
Saudara Ketua, kami akan memulai pidato kami dengan nrensitir
pasal 25 dari Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 jang berLunji sebagai berikut: ,,Penguasa tidak akan mengikatkan keuntungan
atau keruglan kepada termaiuknja warga-neg;rra dalam suatu golongan
rakjat". dan ajai 2 dari pasal 25 berbunji:_,,Perbedaan dala'm kebutuhin masjaraftat dan kefutuhan hukum golongan rakjat -al.?-n 4ipe{hatikan". Alangkah indahnja kata-kata tersebut diatas, lepih indah
lagi djika dalam praktek djuga didjalankan- dengan sungguh-sungguh
baik "naar de letter maupun naar de geets".
Kami katakan demikian Saudara Ketua, sebab dalam praktek
berlaku sembojan sebagai berikut: ,,Sekali dianak tirikan, tetap dianak
tirilan!'r Sudah djelas Saudara Ketua, bahwa systeem anak mas dan
anak tiri ini, bulian sadja bertentangan dengan pasal 25 dari Undang-undang Dasar S,ementara, akan tetapi dj rlga bert_entangan dengan
andfuran-andluran dari pemimpin besar kita Bung {*lo-' sebagaimana tiap kali oieh beliau s-ering dikemukakan, antaranja dalam Kongres
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luar biasa Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.) beberapa tahun
jang lalu di Surabaja jang disampaikan oleh Gubernur Djawa Timur
dan berbunji sebagai berikut: Presiden Soekarno menjatakan peng-harapannja supaja garis.garis pedoman Partai Sjarikat Islam Indonesia untuk menghadapi pembentukan Konstitusi baru jang akan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara dapat turut menghasilkan
-Undang-undang Dasar jang mengandung djaminan jang tegas, tentang kesatuan rakjat Indonesia jang bulat, kokohja kemerdekartr, nr,urninja kedaulatan dan dapat terlaksananja keadilan dan
kemakmuran bagi nusa dan bangsa serta pula mengandung dasar'dasar untuk pelaksanaan perhubungan internasional bersendikan atas
asas adil dan damai". Dan dalam pidato pembukaan dari Akademi
Pemerintahan Dalam Negeri di Malang pada tanggal 19 Maret 1956,
Presiden Soekarno antara la,in te'lah mengatakan bahwa pembukaan
dari akademi ini adalah salah satu usaha untuk memberikan isi kepada
kemerdekaan kita dan pula harus dianggap sebagai 'linvestment of
human skill", ialah investatie dari. keahlian manusia.
Djuga dalani amanatnja kepada Kongres Eadan Permusjawaratan
Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) di Solo tahun ini, Presiden
telah mengatakan rbahwa dala,m djaman pembangunan jang maha
hebat ini semua hekajaan kita, baik jang berupa modal maupun

jang berupa human skill harus dimobilisasi setjara totaal! Dan
pada tanggal 9 Aprit 1956 di Tjirebon dihadapan para pemimpin

dan pembesar militer dan sipil, Presiden Soekarno antara lain telah
bersabda sebagai berikut: ,,Negara adalah wadah dan tiap-tiap orang
berhak penuh untuk mengisi bedjana ini dengan air Islam, Marxisme,
Marhaenisme atau lain-lainnja. Tetapi dapatkah air itu diisikan dji
kalau wadah ini petjah?
Bilamana telah selesai ambillah hakmu untuk mentjapai tjitatj itamu setj ara demokratis parlemen". Demikianlah Presiden Soekarno.
Saudara Kefua, setelah pendjelasan-pendjelasan diatas, sekarang
kami akan langsung membahas pokok persoalan ialah, soal Kepegarvaian. Berdasarkan Undang-undang Dasar Sementara pasal 25 dan
sesuai dengan djiwa dari andjuran-andjuran Presiden Soekarno jang
telah karni kemukakan, disini kami hendak mendesak bahkan menuntut agar dalam hal kepegawaian, politik anak mas dan anak tiri mulai
detik ini dikubur untuk'selama-lamanja, demi keadilan dan demi kepentingan negara. Kami tekankan demi kepentingan negara, sebab
tenaga-tenaga dari Warga-negara Indonesia keturunan asing pada
umumnja clan keturunan Tionghoa chususnja merupakan tenaga-tenaga jang tak ternilai harganja dalam masa pembangunan iang maha
dahsjat ini.

kami hendak mengemukakan pendapat bekas Wakil Presiden Dr
Moh. Hatta setelah beliau kembali dari penindjauannja ke Republik
Rakjat Tiongkok dalam bukan Nopember 1957. Pendapat beliau berlainan sekali dari pendapat lain-Iain pengundjung jang senantiasa
mengatakan bahwa kemadjuan-kemadjuan Jang tidak ada taranja dalam sedjarah dunia di Republik Rakjat Tiongkok pada dewasa ini,
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adalah hasil dari systeem dan ideologie komunis. Dengan tegas Dr
lloh, Hatta telah mengatakan .sebagai berikut:
,,Pembawaan orang Tionghoa lebih besar bagiannja untuk meRtiSqai pembangunan daripada ideologie ko,munis. DSuga Indonesia bisa
qembangunan tanpa me.makai systeem komunii" dan kami tam44bahkan saudara $gtua, pembangunan ini akan berdjalan setjara super
excelsior djika dalam masa pembangunan rni, tenaga-tenaga warganegara Indonesia keturunan Tionghoa diikut sertakan, tanpa pengetjualian, dari tukang restoran sampai pegawailpegawai tinggi-termasuk
djuga Sekertaris-sekertaris Djenderal -dan Menteri-menferi! Selandjutnja _ Dr Moh. Hatta rneneruskan kesan-kesannja sebagai berikut: ,,selama
ini saja mengenal riongkok dan orang Tionghoa
dari ljteratur politik, ekonomi dan sosial berbagai rup-a dan tari
pengalaman sendiri ditanah air Indonesia, umumnja orahg Tionghoa
digambarkan sebagai bangsa jang kotor, kasar budi pekertinja,
pendjudi, suka menipu dan penjelundup. Kesan jang saja dapat
dari kundjungan baru-baru ini ,ke Tiongko-k ialah bahwa bangsa fionghoa sekarang meng:rmalkan kebersihin d.an bersifat ramah-tamah
dengan berbudi baik. sikap sematjam itu saja djumpai djuga didesadesa .iang saja kundjungi dengan tiba-tiba. Dari penielidikan sepintas
lalu dengan bertanja kepada orang-orang jang sudah lama berada di
Tiongkok, dari lingkungan Kedutaan-kedutaan Besar rndonesia, Burma
dan India, saja mendapat ketegasan, memang ada .perubahan gelagat
dan sikap hidup itu. sumbernja ialah perintah, andjuran dan didikan.
Disebelah perubahan gelagat dan sikap pada bangsa Tionghoa
di negerinja, ada pula sikap hidup jang retap serupa pada orang
fionghoa dimana-mana, jaitu radjin, hemat dan teliti bekerdja. Disebelah radjin, hemat dan teliti bekerdja itu terdapat pula sikap realis
orang Tionghoa jang memudahkan baginja mengatasi berbagai kesulitan". Dan Moh. Hatta mengachiri intervieuwnja jang diberikan
pada wartawan ,,Keng Po" pada tanggad 20 Nopember 1957 sebagai
berikut:
,,Dengan tidak mengabaikan pengaruh regime komunis dengan
organisasinja jang rapi dan kuat, saja kira pembawaan orang Tionghoa lebih besar bagiannja untuk mentj'apai hasil jang mengagumkan
itu!" Djangan dilupakan dari 600 djuta Rakjat Repubtik Rakjat Tiongkok hanja lebih kurang 10 djuta orang komunis.
Saudara Ketua, kami rnensitir ,,pembawaan o,rang Tionghoa lebih
besar bagiannja", djuga dalam negara Republik Indonesia dan mereka
siap sedia untuk turut mentjurahkan tenaga dan pikirannja dalam masa
pembangunan ini. Sekarang kita akan menindjau berapa banjak dari
tenaga-tenaga jang d,inamis ini telah dimobilisasi! Saja akan memulai
dengan lingkungan Konstituante sendiri, lebih dari 500 pegawai Konstituante, tenaga-tenaga dari golongan Warga Negara Indonesia keturunan asing jang dipekerdjakan praktis nihil!
Sekarang saja menindjau Kementerian Kehakiman, belum pernah
kursi Menteri dan Sekertaris Djenderal Kementerian Kehakiman diduduki oleh Warga Negara Indonesia dari keturunan fionghoa, dari ketiga Djaksa Agung Mudapun tidak pernah terdapat seorang Warga
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Negara Indonesia, djuga djabatan Kepala Djawatan Reserese pusat.
Betul terdapat djuga beberapa tenaga djaksa dan hakim dari keturunan Tionghoa, akan tetapi djumlah mereka adalah terlalu ketjil.
Sekarang kami menindjau Djawatan Kepolisian Negara, dalam
lingkungan ini tidak pernah ada dari keturunan Tionghoa jang bisa
Tendjadi Komisaris Besar apalagi Kepala Kepoasian Propinsi atau
Kepala Djawatan Kepolisian Negara!
Sekarang kami sampai pada Kementerian Luar Negeri, djuga disini kursi Menteri dan Sekertaris Djenderal masih merupakan barang
tabu bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, pangkat jang
paling tinggi dalam kalangan corps Diplomatique kita, ialah sebagai
llonsul Djenderal, jang sekarang diduduki oleh Saudara Kwee Djie
Hoo dengan berkedudukan di New York. Djuga kursi Duta Besar
masih merupakan barang tabu!
Sampai kami sekarang pada Kementerian Dalam Negeri, tak
mengherankan djika sampai sekarang kursi Menteri dan Sekertaris
Pjenderal masih belum boleh didekati, apalagi diduduki oleh seorang
Warga Negara baru, begitu djuga kedudukan-kedudukan jang tinggl
seperti Gubernur, Residen, Bupati dan Wali. Kota dan kedudukan jang
paling tinggi jang boleh diduduki oleh warga Negara Indonesia kd
turunan Tionghoa ialah, djangan ketawa saudara-saudara, kedudukan
sebagai lurah dan nota bene ini masih terdjadi dalam alam merdeka!
"Das ist aber zu toll!" seorang Djerman akan berserunja.
Sekarang kita akan tindjau keadaan dalam Kementerian Kesehatan. Dalam Kementerian ini keadaannja "not so bad", kita pernah
mengenal seorang Menteri Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, begitu djuga beberapa Kepala Djawatan, Dokter-dokter Kepala
Rumah sakit, hanja sajang sekali kursi sekertaris Djenderal misih
belum boleh diganggu gugat.
_
_sekarang kami sampai kepada Kementerian Keuangan, disinipun
keadaannja ''not so bad", kitapun pernah mengenal seorang Menleri
keJqulan Tionghoa, kita djuga mengenal berbagai pedjabat tinggi
misalnja dalam lingkungan Bank Indonesia dan l,embaga Alat-atat
Pembajaran Luar Negeri, hanja kursi Sekertaris Djenderal masih
merupakan "een verbodon vrucht" buah jang terlarang. Djuga kami
sajangka! bahwa sampai sekarang belum pernah ada seorang feturunan Tiong_hoa atau Eropah jang telah diangkat sebagai Insplktur Keuangan, Kepala Inspeksi Padjak.
Di Kementerian Perburuhanpun keadaannja hampir sama sadja
d_engan di Kementerian jang lain-lainnja, djuga demikian halnja hi
Kementerian Perdagangan, Perindustrian dan Pehjaran
pekal{lg kami sampai pada Kementerran pertahanan, djuga di.
.
sini kursi Menteri', _sekertaris Djenderal dan djabatandjabat-ari penting lainnja merupa\an barang jang sangat tabui baik dik-etudjuh territorium, maupun disekian banjak Djawatan dan Komando- Daerah
Militer tidak ada s1tu pos jang penting pernah diduduki oleh seorang
militer keturunan Tionghoa, keadaan di Angkatan Laut Republik In-donesia mungkin jang paling baik, oleh karena disini kita mengenal
djuga Letnan Kolonel Pelaut John Lie dan Huhnhorz, djuga di Ang2832

katan Udara Republik Indonesia kita mengenal seorang Komodor keturunan asing, ialah Komodor Udara Noordraven. Djuga dalam lingkungan Kementerian Pertahanan kami mengharapkan kebidjaksanaan
sesuai dengan djiwa dari pasal 25 Undang-undang Dasar Sementara. Mungkin akan timbul pertanjaan apakah orang-orang keturunan Tionghoa djuga tjakap sebagai orang-orang militer? Sedjarah
telah memberikan djawaban jang djitu tentang kechawatiran ini.
Waktu ditahun 1937 Laksamana Hasegawa dari Nippon Kaigun
dan Djenderal Iwane Matsui dengan Angkatan Daratnja menjerang
Shanghai, salah seorang pembantu militer dari Java Bode pernah meramalkan bahwa dalam waktu jang sangat singkat Shanghai pasti akan
djatuh, bahwa kepandaian perwira-perwira Tionghoa harus disangsikan, bahwa seorang Letnan dari Koninklijtke Nederlandsch Indisch
Leger pasti akan memberikan perlawanan jang lebih baik dan lain-tain
nonsense. Sedjarah telah membuktikan bahwa pembela-pembela dari
Shanghai telah membuat tertjengang seluruh dunia, bahwa Tiongkok
tidak pernah tekuk lutut kepada Djepang, m,eskipun Djepang telah
mengirimkan Djenderal-djend,eralnja jang paling djempolan seperti
Djenderal Sugyama, Djenderal Tarauchi, Djen'deral Hatta dan Djenderal Umedzu dari Tentara Kwantung, semuanja tidak berhasil untuk
membikin tunduk Tiongkok!
Dan waktu pada achir 1941 dan pada permulaan tahun 1942 Dai
Nippon Rikugun dalarn rangkaian mission sacr6nja telah menjerbu
ke Asia Timur dan Asia Tenggara, Java Bode telah bungkam dalam
segala bahasa, semua ramalannja meleset, Hongkong dalam waktu
singkat telah ditumbangkan, Djenderal Homma telah dapat merebut
Philipina, Djenderal Mac Arthur dan Brigatlir Djenderal Carlos Romulo kabur ke Amerika, Bataan dan Corrigedor djatuh! Djenderal
Yamashita telah menjapu tentara Inggeris dan Australia di. Malay,a
dan Singapura, D;enderal Kimura telah berhasil mendudutki Burma.
Waktu Letnan Djenderal Hitoshi Imamura mendarat dipulau Djawa
dalam waktu hanja 4 hari seluruh K.N.I.L., tentara Keradjaan Hindia
Belanda, dapat ditundukkan, hanja Angkatan Udara Belanda dibawah
pirnpinan Letnan Kolonel van Oyen dan Angkatan Laut Belanda dibawah pimpinan Laksamana madya Helfrich dan Laksamana muda
Karel Doorman telah memberikan perlawanan jang mengagumkan.
Dimana-mana tentara Djepang telah memperkenalkan diri sebagai
tentara-tentara jang djempolan dan dengan sendirinja Djenderal-djenderal Tiongkok telah rnenarik perhatian dunia oleh karena mereka
telah berhasil membendung kemadjuan tentara Djepang dan telah
berhasil pula berkali-ka1i menumbangkan Kabinet Djepang, antaranja
Kabinet Pangeran Ko,noye dan dengan sendirinja omong kosong jang
mengatakan bahwa tentara Tionghoa hanja padai lari sadja telah lenjap laksana saldju dibawah sinar matahari.
Saudara Ketua, tentara Tionghoa jang kami gambarkan diatas
ialah ten'tara Tionghoa dari Djenderal Chiang Kai shek jang sudah mulai tli,hinggapi oleh penjakit korupsi. Lontjeng sedjarah berdjalan terus,
sekarang muntjul Tentara Pembebasan Rakjat dari Djenderal Chu
Teh, dalam waktu jang singkat semua tentara Kou Min Tang disapu
bersih dari daratan Tiongkok. Dalam perang Korea Pasukan Sukarela
2B:13

Tiongkok dibawah pimpinan Djenderal Peng- Teh Huai telah dapat
itlg
r"."6rrir Djenderaf Uac Arcthur, ialahDjenderal Kaliber besar Indo
pelang
di
dalam
Djuga
fentara
Diepang!
6hf mettai.l,tkkan
fjina Tentara Sukarela Tiongkok telah herhasil mengusir dan menghantjurkan tentara Perantjis!
iV"ttn pada tahun 1966 Inggeris qan Peranijip gemulai agresinja di Mesii, berkat antjaman-dari Chou En Lai deng?l.Tentara
Sitaietu, Ounia Arab dan-Pusat dunia Islam telah dapat dihindarkan
bahaja kehantjuran!
dari
. -- SauOira Ketual tjontoh-tjontoh jang kami lremukakan telah memberikan bukti jang tegas, bahwa djuga sebagai militer tenaga-tenaga
iionghoa watia-nEgarl indonesia m!rypakan tenaga-tenaga jang tiArii iOr tarania. Dj-uga dalam dunia ilmu pengetahuan tenaga-tenaga
f."lui""un fidnghoa herupakan tenaga-te-naga. jang " Pnq?t. berharga
S.,f.rii, iri dapat-dibuktikan dengan dqerikannja hadiah Nobel untuk
phyril" k.p*h" dui sardjana W=argq _Negqa A,m€rika keturunan TiDr Tsung
i;gh;; di Stockholm padi tan_g_gal 2 Nopember 1957-kepjtda
Ning
Ou"o iu. umur S0 tahiln dari t]nive,rsitas Colu'mbia da.n Dr Chen
Stu{'
Advanced
for
Institute
V*g iu*"r 34 i.ftonl dari Princeton
Saudara Ketua, ,iiit kepada para sardjana dari keturunan fio"Sho; din n.opa,fr'Ojirga" dib;rikan kesempatan untuk bekerdja baik
dosen friupri""seb-agai scientist -pada berbagai- Universitas
sefigai
"tunoratoria-at<in
terlakJanalah pengharapan Presiden- itttg -9ibrt
dalam receptie pengtrlnfn konqgs.ilmu Pengetahuan Na"ii"pf.r"
sionat di Malang padi tanggal 8 Agustus-1958 jang berbunji sebagai
berikut:
l- t,,lgrr semua sardjana mengabdi kepada tanah air dan negara,
fiepadaliiaha melaksanakan maijarakat Jang adil dan makmur- Ini
iie-rk A"pii Air.i""ggarakan ttopi penggerakan tepat daripada science". Demikian amanat Presidenkami mengemukakln pe-ndapat-pendapat
Saudara 1tgtua, djika
-batrwa
kami menginginkan- diad_akannja mudiatas, bu.kan berarti
taties-mutaties dan penggeseran:penggeseryn_ setjara- besar-besaran
*g;t-6";San Oemitriat, tufr'ptt jan! menalaAi lowolg-dapat diberikan
bukan. Para
tii"O" ifr"igi-N*Sara I_ndo-nesia baru, bukqn, sekali lagidan
memang
telah
b.er$i_asa
p.ii"nrt iri'g sudah ?4a, djika mereka
lowonganakan tetapi diika.ada
i:#rp,-.grt ESrogan digang!.u-gugat,
"pqlEsian-lowongan-lowongan tersebut ingati6;ifig* baru, d'alam
Wargi, Ndgara Indonesia baru jang senantiasa siap
i;h aji,t; kepada
-mentjura[kan
tenaganja dan faktol janS me.nentukan
reOi"" u"ntut
keahlian dan ketiakapan dan br-lkan-nJ? keturunan! .
tratusfin
- -'
Saudara Ketua, kini iami sampai paga babak ke'II dari pidlt-9
kami, ialah pemhahasan dari hasil pekerdjaan Komisi Konstitusi IV
mengenaiKepegawaian.
- --'f."Aapaf-pinOapat dari
, r LL--L---^^-^-^-.,:
pengertian,pe_Komisi tersebut tentang pegawai dalam
sawai Oan iUslan-alaian untuk mentjantumkal materi
djqgu. pendapat ia19 mengatakan
ilffift6i J"p"t kami setudjui,buruh,
ini untuk mentjegah agar pebahwa pegawai negeri bulannja
ri.g?ii, djika"harga beras naik, tidak akan tiap-tiap kali menganIi*"i den-gan'p6mogoXin.
O;uga pendapat nomor 4 jang mengatakan
i:r*
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bahwa adalah hak setiap warga-negara untuk dapat diangkat sebagai
Pegawai Negeri jang tjakap mendjalankan tugas serta setia dapat mentjapai kedudukan jang lajak, dapat kami setudjui dengan tjatatan
asal sadja dalam pelaksanaannja djangan dipergunakan lagi sistim
anak mas dan anak tiri jang sudah usang itu!
Tentang pembatasan dalam pen'erimaan Warga Negara asing
sebagai pegawai negeri, dapat kami setudjui sehingga dengan demikian
hanja bangsa asing jang benardenar seorang ahli sadja dan pekerdjaannja untuk sementara be'lum dapat dilakukan oleh tenaga Bangsa
Indonesia dapat dipekerdjakan sebagai pegawai ,baik oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak partikelir, akan tetapi djika mereka telah
dipekerdjakan berdasarkan keahliannja, kam-i mengharapkan agar kepadanja djuga diberikan perlakuan jang lajak. Bahwa ini tidak selarnanja demikian, dapat kami berikan tjontoh-tjontoh sebagai berikut:
a) Seorang dokter bangsa asing telah dipekerdiakan oleh Kementerian Kesehatan pada satu tempat, dengan kepadanja djuga
diberikan hak rnengadakan praktek partikelir diluar waktu hinainta,

setelah prakteknja madju, oleh karena dia memang seorang ahli
jang pandai dan lain-lain dokter merasa terdesak dalam prak-

tbknja, lantas muntjul sebuah mosi dan si dokter tersebut dipindahkan kelain' tempat dan praktek d,emikian kadang-kadang diulangi
berkali-kali sehingga si dokter tersebut tidak ingin memp€rpandjang
kontraknja. Tjara main mosi demikian benar menguntungkan beberapa dokter jang bersangkutan, akan tetapi pada hakekatnja merugikan kepentingan umum, ialah chalajak ramai jang membutuhkan
bantuan dari dokterdokter jang benar-benar ahli.
b) Seorang ahli lainnja membutuhkan rumah dan kendaraan
jang sesuai dengan pendidikan dan kedudukannja, sebagai seorang
asing tentu ia tidak mudah untuk mendapatkan rumah dan kendaraan
seperti kawan-kawannja jang mempunjai backing dari partai-partai
jang sedang berkuasa. Oleh karena harus menunggu terlalu lama,
semangat bekerdjanja rnendjadi mundur dan setelah habis kontraknja ia tiAat ingin memperirandjangnja lagr. Si asing jang benarbenar seorang ahli gampang sadja rnendapatkan pekerdjaan dilain-lain negeri, sedangkan kita jang kekurangan tenaga ahli dise.
gala lapangan akan menderita lebih banjak rugi daripada si asing
itu.
- Rumusan tentang djaminan sosial, pengangkatan, pemberhentian dan sebagainja kami anggap tepat, ini untuk mentjegah perbuatan diktaktor-diktatoran dari Kepala-kepala jang sedang mabok
kekuasaan.
Sekarang tentang harta milik pegawai, kami setudju sekali djika
harta milik pegawai tertentu, teristimewa mereka jang banjak pengaruh dan kekuasaannja dan banjak pula Lrubungannja dengan keuangan dan pe,rekonomian; dipcriksa sebelum dan sesudahnja mereka

memangku djabatannja, ini untuk mentjegah agar perbuatan korupsi
jang merugikan negara tidak te'rulang lagi. Selandjutnja kami setudju
pula djika harta benda jang oleh pegawai jang korup didapatkan dengan djalan jang tjurang, disita, dengan ketentuan bahwa pensitaan
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dilakukan setjara sewenang-wenang akan tetapi _menurut
keputusan hakim sesuai dengan Undang-und?ttg jang berlaku. ..
Tentang larangan pegawai negeri untuk langsung, atau tidak
langsung it<ut datam kegiatan politik dan ikut serta dalam. p_erusatraan-peiusahaan j ang semata-mata menljari keun'tun gan bagi, dirinj a
kamf 'menjetudjuinja, ialah untuk mentjegah agar
sendiii, dapat
-pentjopotan-pentjopolan
permainan koruppangkat

ini tidak

permainan

4"n

ii tidak U,-erdangsung -terus, dengan [<etentuan bahwa larangan

ini baru didjalankan d5itra pegawai jang bersangkutan telah nrensa'
lah gunakan kekuasaannja dan telah atau akan m-erugikan negara
tlan iakjat dan oleh pengpasa telah diadalran djaminan--ten_tang kebutuhan-kebutuhan jang riil daripada pegawai, sebab dji\a larangan
ini didjalankan sad'ja ,,zonder ,meer", kami thlwatir bahwa se.rnua

pegawai jang tjakap dan djud,jur akan pindah ke'perusahaan-perusa'
haan partikelir
Gntang diskrirninasi, kami m_enjetudjui rurnusan jang- b9tU.""ii
sebagai berlkut Negara mendjamin tidak melakukan diskriminasi
dianlara Pegawai Negeri, antara tenaga laki-laki dan wanita dengan
d.itambahkan sebagai,berikut,,dan diantara sesama lvarga-legara!"
Saudara Ketua, untuk pengangkatan dalam djabatan-djabatan
tertentu misalnja kursi Menteri atau kursi Duta Besar, pertimbanganpertimbangan lottik memegang Pg3nqn jang memaslkan,_ sehingga
j*rAagangan sapri tidak dapat dritjeg$ samasekali. Ini dapat kita
paframi meskipun
harus kita sesalkan. Akan tetgni kami tidak dapat me-djika
perdagangan sapi rni diteruskan "tot in het
irSetuOiuinja
nr-eliputi segala lap-angan, mlsalnjl untuk
hampir
dan
oireindfge'i
mengisilowongan-lowongan jang maha penting (sleutelposities)- dari
berbagai B ank- Pemerintah, berbagai perus-atraan-perusahaan _ raksasa
masih- sadj a pertinrbangan-p eltimbangan politik j ang merupakan f ak'
tor-faktor-jang memutuskan sedangkan untuk pos-pos j"qg sangat
penting itu, accentnja harus diletakka{r _Pa{e keahlian, misalnja sebasatu projek ekonomi raksasa bukannja
!"i fr"eriden Direkiur dari
pradja pensiunan, akan tetapi se'
pamong
fiatus diangkat seorang
jang
all round dan dynamis._
orang econoom
Ifumipun dapat menjetudjui pendapat jang mengatakan bahwa
kepada polisi dan- tentara harus diberikan larangan untuk turut serta
dengan actief, dalam berbagai organisasi politiE, ialah untuk mentjegah timbutnja perang saudara dan saling tembak-menembak. Kita
sbmua mengerti bahwa saling tembak-menembak ini bukannja merupakan pefretjahan jang "ideal" bagi berbagai masalah jang sedang

kita hadapi.

Saudara Ketua, sekian pandangan kami mengenai masalah Kepegawaian dan sekarang kami sa,mpai pada soal Keuangan.
Mengenai keuangan kami hendak tekankan disini agar sumber
keuangan negara djangan hanja diletakkan pada pemungutan padjak
belaka, penguasa harus rnentjari djalan lain untuk menambah penghasilan negara.
Perusahaan negara jang hanja menderita rugi sadja seperti Djawatan Angkutan Motor Rep'ublik Indonesia dan Pelajaran Nasional
Ind.onesia harus diselidiki dan diperbaiki, djika tidak mungkin di2836

perbaiki, perusahaan-perusahaan demikian lebih baik segera dilikwiitasi Oan Oid;ual kepada pengusaha-pengusaha partikelir. Demi kepentingan negara penguasa harus mempunjai keberanian untuk
inengtradapi mosi Aari pitrak buruh dari perusahaan-perusahaan- iang
tetad' dililwidasi tadi.-Djika Djawatan Pos Telegrap dan Te'Iepon
tiap tahun mendapat untung, mengapa Djarvatan Ker,eta Api. tiap
tahun harus menderita rugi berdjuta-djuta rupiah?
Djika perusahaan garam negeri dikerdjaka_n setjara lebih, effecgaram llgi dan !e-d.r" tju\up
tief, tentu i.ita tidak pdrlu mengimport
-ikah asin,
jang kita butuhkan, oleh
garam untuk membik^in semua
dan kita memoleh
fatena kepulauan Indonesia dikelilingi
-lautan
punjai berdjuta-djuta buruh jang dapat.dikerdjakan sebagai -nelajan'
import garam dan import_ ikan asin sudah bisa
iretaian Oan Ojiti
-ini sudah
banjak memperbaiki keadaan keuangan
distop, tentu
negara.

Saudara Ketua, kami harap djuga agar sistim pe'mungutan pa'
djak jang sekarang berlaku dapal diganti. oleh sistim jang lebih
Ulit 6gi."Ol.n karJna sistim itttg' sekarang ini perkem'bangan.perinOustriail tidak dapat diperhebit dan dengan sendirinja produksi tidak
Aapat diperhebat^pula dan tiap tahun pengangguran semakin banjak'
Kami dapat berikan tjontoh-tjontoh sebagai berikut:
a) sebelumnja salah seorang kawan k3Ti membuka Ap_otheek
sendiii, padjak ,iia ti"p tahunnja berdjuml"lt Rp.- 6000.,-. Setelah
Oi. -"*buk" sebuah Apotheeh padjaknja tiap tahunnja mendjadi
ip. go.oo0.- dan setelah dia membuka sebuah Apotheek lagi pa-

naik mendjadi Rp. 75.000,-.
djaknja
Saudara Ketua ini berarti semakin keras orang bekerdja semakin
berat padjak jang harus dipikul, sehingga tjita-tjita banjak pengusaha
untutr'memp6,rtuis perusalraannja ter,paksa harus dibatalkan karena
mereka senintiasa diuber-uber terus oleh kantor padja,k.
b) Kami kenal beberapa dokter jang membr-r,ka praktek diwaktu

pagi sadja, dengan alasan, O;it a mereka memb'uka praktek.Pagi sore,
mereka bukan *O;" akan le"kas mati, akan tetapi mereka djuga akan
dipukul knock out oleh kantor padjak.
c) Oleh kar,ena padjak dipungut menurut- sistim sekarang jang
uangrja se'
terlalu berat, banjak or"ang ;ing
-lebihliAak mau djatankan
suka main tiatut- sadja. Dengan
tjara productief akan tetapi
demikian bukan sadja kant6r padjak menderita rugi ?Fan tetapi baris'
an penganggur tidai< tertolon!. Iiakjat banjak dirugikan oleh.karena
naitinja" frir",ga barang.barang; dan sukarqa barang'barang didapat,
pioOutsi ti,d;k bertaribah, sedangkan produksi anak berdjalan terus'
oleh karena Fremakin banjik dokter tidak mau praktek pagl
sore, banjak orang sakit tidak- mendap,at pertolongtn sebagaimana
*.rtinju, oleh kar[na tenaga pekerdja _djuga _merup-akan faktor produksi d"r, or.ttg iang sat<it"tidik dapat bek'erdja, su'dah dqngan-.tidak
neiprat<teknja doktei-dokter diwaktu sore, oleh karena takut diuberrnendjadi turun lagi'
ubei kantor padjak, produksi
-djika dengan sendirinja
kami bandingkan sistim padjak di Indo'
Saudara Ketua,
nesia dengan di Sinlapura atau Hongkong sudah terang sistim padjak
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dinegara kita terlalu tinggi, sebab tarief padjak di Hongkong dan
Singapura maximaal iatah 407o dari 'penghasilan bersih sedangkan di.
Indonesia adalah -+ 707o untuk penghasilan mulai dari Rp. 1000.000
tiap tahunnja sehingga djika kita untung dalam L tahun Rp. 1-000,000
kita harus membajar padjak Rp. 700.000 restannja tinggal Rp.
300.000 dan apa artinja uang Rp. 300.000 dalam djaman sekarang sedangkan untuk dapat mentjapai keuntungan Rp. 1000.000,
sudah terang diperlukan modal berdjuta-djuta rupiah, disamping
keahlian dan pengalaman. Dan di Singapura rtiap pen$hasil'an dibawah $ 5000 (dollar) tiap ta'trun, bebas dari padjak, se,hingga orang
jang menerima penghasilan $ 400 tiap bulan bebas dari padjak.
Saudara Ketua, m,eskipun kami menginsafi bagaimana pentingnja soal pemungu,tan padjak sebagai salah sa'tu sumber utama dari
penghasilan negara dan dalarn masa pembangUnan ini ne_gara membutuhkan biaja jang tidak sedikit, toch kami berharap djuga, agar
penguasa djangan senantiasa memikirkan padjak baru sadja, oleh
karena kita sudah mengenal 1001 matjam padjak dan kita te'rus di
uber-ub.er kantor padjak bahkan sampai diachiratpun p€:gawai padjak
masih terus mengikuti kita. Sebagai tjontoh kami dapat kenaukakan
sebagai beriku't:

Djika kami bangun pagi dan mulai isap rokok, kami sudah kena
pad.jak ialah pad,jak tembakau, djika kami minum kop.i susu, karni
sudah kena padjak lagi, ialah Bukti Export dan Tambahan Pembajaran Import atas susu. Djika kami naik mobil, kami sudah di,,well come"
lagi oleh padjak ,ialah padjak atas benzine dan padjak mobil; djika
kami habis bulan terima gadji, pe,rtamatama jang dapat bagiannja
ialah kantor padjak berupa p'adjak peralihan. Djika seterimanja gadji
kami hendak pergi ke Res,taurant, lagi sekali kami harus berurusan
dengan kantor padjak, ialah padjak pe'mbangunan; djika isteri kami
mendapat anak baji, meskip,un si baji belum dapat bitjara, mau atau
tidak mau si baji harus, djuga berurusan dengan kantor padjak, ialah
Bukti Export dan Tambahan Pembajaran Impo,rt jang harus dibajar
untuk Camelpo, ketjuali djika si ,baji dapat rnakan singkong! Orang
jang masuk lobang kuburpun harus pamitan dulu dari kantor padjak
dan mernbajar padjak berupa padjak kuburan. Djadi dengan singkat
Saurdara Ketua, dapat kami katakan bahwa rakjat Indonesia dikenakan
padjak ,,van de wieg tot aan het graf" ialah me'reka di,kenakan padjak
sedari dipangkuan ibu sampai dilobang kuburi
, Oleh karena padjak sudah tj.ukup berat, kami hendak rnendesak
agar obat-obatan dibebaskan dari Bukti Expor't dan Tambahan Pembaja,ran Import. Sebab dengan dibebani dengan kedua matjam padjak
ini harga obat-obatan mendjadi terlalu tinggi dan sebagai tjontoh
dapat dikemukakan sebagai berikut:
a) Sebe,lum ada Bukti Export harga 1 fles Penicillinein oil antara
Rp. 15,- sekarang sudah mendjadi Rp. 32,50
Rp. I2,5A
Rp. 40,b) Sebelum di Bukti Exportkan harga Chloramphemicol satu flesnja Rp. 35,- sekarang harganja sudah mendjadi Rp. 75,dan untuk menjembuhkan typhus dibutuhkan kadang-kadang
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sampai 5 a 6 flacons; djadi djika seorang buruh ketjil atau
pegawai rendahan diserang penjakit typhus baginja tidak ada
banjak pilihan, djika dia ingin sembuh harus memberi ChIorarnphemicol, djika tidak, dia mungkin akan mati, dan djika
membeli chloramphemicol munglcin ke'luarganja tidak bisa
membeli beras untuk setengah bulan jang dapat mengakibatkan djuga kematian bagi mereka.
Djadi Saudara Ketua, diputar balik bagaimana djuga, dengan
sistim Bukti Export ini, apalagi djika arang-barang penting seperti
obat-obatan dikenakan Bukti Export jang kena terpukul lebih dahulu
ialah pegawai rendahan, buruh ketjii dengan singkat pak marhaen
dan keluarganja. Apakah ini ada keadilan sosial jang sering didengung.dengungkan diwaktu mendjelang pemilihan umum? Djawabannja hendak kami serahkan kepada Pemerintah jang kini sedang memegang kekuasaan dan dengan satu tjoretan dapat membebaskan
obat-obatan dari Bukti Export dan Tambahan Pembajaran Import.
Saudara Ketua, sekarang mengenai pasal-pasal jang telah dirantjangkan oleh Panitia Persiapan Kon,stitusi, pada umumnja pasal-pasal tersebut dapat kami terima.
Dalam rangkaian keuangan ini kami hendak djuga mendjawab
soal-soal perekonom;ian dan keuangan jang telah disingg,ung-singgung
oleh salah seorang Anggota, p,ertama mengenai restaurant-restaurant.
Sebenarnja Saudara ter,sebut harus menjatakan sjukur Alhamduliillah
bahwa dikota lBandung ini banjak sekali restaurant-restaurant, oleh
karena dengan banjaknja restaurant-restaurant, kota kembang nan
indah ini m,endjadi tambah ramai; sedikit banjak mereka telah dapat
mengurangi djumlah pengangguran dan soal pengangguran ini tidak
dapat dipetjahkan dengan hanja mendaftarkan sadja kaum penganggur sebagaimana sampai kini jang dilakukan oleh kantor penempatan
tenaga dan last but not least, para pengusaha restaurant djuga merupakan sumber padjak jang sangat dibutuhkan oleh Negara antaranja
untuk membiajai uang s,idang dari Anggota tersebut, m'ereka bertindak selaku pegawai kantor padjak con amore dalam hal pemungutan
padjak upah, padjak peralihan dari buruhnja dan padjak pembangunan dar,i para tamunja.
Pembitjara tensebut seringkali rne'ngatakan bahwa keadaan perekonomian Bangsa Indonesia selalu morat-marit sadja oleh karena
mereka tid.ak dapat kesempatan dan ddmana-mana didesak oleh pengusaha-pengusaha Tionghoa ba,ik asing maupun Warga-negara Indonesia. Djika hendak naemperbaiki perekonomian djangan hanja mentjari karnbing hitam sadja, akan tetapi pertama-ta,ma harus mentjari
kesalahan pada diri sendiri. Bung Karno sering bersabda sebagai be-

rikut:
Atlah tidak akan mengubah nasibnja manus,ia djika jang bersang.
kutan send,iri tidak ingin merubah nas'ibnja. Obrolan bahwa Bangsa
Indonesia tidak dibe'rikan kesempatan adalah omong kosong belaka,
bertentangan dengan kenjataan dan adalah politik burung onta, oleh
karena mana tidak perlu kiranja kami lajani lebih landjut!
Sek,arang rnenjusul persoalan betjak, djika pada satu hari seluruh
betjak dikota Bandung dihapuskan, ,barangkali kami orang jang per2839

tlma jang akan bergirang oleh karena sebagaimana pernah dinjatakan
seorang Anggota Parlemen jang pernah terbalik dari befjaknja,
-oleh
betjak
bagi wakil rakjat jang tidak korup dan tidak mampu m-emGti
mobil adalah kendaraan jang paung rnurah akan tetapi djuga kendaraan jang paling berbahaja. Menurut ke,terangan polisi lalu-lintas betjakpun seringkali menimbulkan ketjelakaan oleh karena para pengemudinja sering tidak menghiraukan peraturan lalu-lintas dan keaman-

an para penumpangnja.
Djika betj?k lrendak dihapuskan nasib para pemiliknja tidak pertu
_.
dihiraukan, djika betjaknja didjual mereka sudah terdjamin untuk beberap-a minggu, jang perlu dihiraukan ialah nasib pengemudinja jang
djumlahnja berpuluh-puluh ribu, dengan pidato saudara tersebut digedung Konstituante ini, nasib mereka tidak akan terdjamin apalagi
mendjadi lebih baik.
Saudara termaksud hendak menghapuskan betjak, rangkah
_ Djika
jang
pertama ialah menjediakan wakaf jang tjukup besar untuk menampung dan mendjamin para pengendaranja; sebelumnja wakaf tersebut tersedia, berteriak-teriak baik didalam maupun diluar Konstituante, tidak akan ada artinja.
Apakah p,embitjara ,tersebut tidak sependapat dengan kami, bahwa menjewakan betjak, membuka restaurant, mendjual pisang goreng
dan lain-lain usaha-usaha jang halal adalah djauh lebih baik daripada
pekerdjaan-p,ekerdjaan jang tidak halal seperti korupsi dan sebagainja?
sekian saudara Ketua, sebagai penutup dapat kami kemukalian
bahrva garis besarnja kami dapat menerima rumusan pasal-pasal jang
telah dibuat oleh Panitia Persiapan Konstitusi.
Sekian dan terima kasih.

Ketua: saja persilakan saudara Mr Pratikto sastro Hadikusumo
jang terhormat.

Mr Pratikto sastro Hadikusumo: saudara Ketua jang terhormat,
djika kita membatja laporan dari Panitia persiapan Konstitusi me-

ngenai pokok materi jang sekarang mendjadi atjara Sidang pleno ini,
maka ternjata bahwa pada dasarnja Panitia Persiapan l(onstitusi dapaf
mempe_rgunakan pa-sal-pasal jang bersangkutan dari Undang-unding
Dasar sementara 1950 jang mengatur pokok materi ini unt[k dima]
sukkan didalam Konstitusi nanti. Pasal-pasal itu ialah pasal-pasal 109
sampai dengan 119 undang-undang Dasar Sementara -1g50.^ Didalam
hal ini fraksi saja sependapat dengan Panitia Persiapan Konstitusi.
Pada dasarnja tr1lsi saja, Fraksi Partai Nasional Indonesia (p.N.I.)
dapat menjetudjui bahwa pada dasarnja pasal-pasal jang mengatur soal
keuangan jang termuat didalam undang-undang- Dalar s-ementara
dapat dipergunakan untuk Konstitusi nanti.
Fraksi saja 4jus" sependapat, bahwa walaupun pasal-pasal 10g
sampai dengag 1L9 Undang-undang Dasar Sementara -dapaf dipergunakan untuk dimuat didalam Konstitusi nanti. namun peflu diadakan
beberapa tambahan-tambahan dan perubahan-perubahan. Maksucl dari
tambahan-tambahan itu ialah karena didalam prakteknja ternjata ada
hal-hal jang belum diatur oleh pasal-pasat dari undang-undang Dasar
_
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Sementara tersebut, sedangkan perubahan-perubahan itu perlu diadakan untuk menjesuaikan b,unji kalirnat-kalimat dengan putusan-putus.
an jang telah diambil oleh Konstituante.
Perubahan-perubahan jang saja maksudkan tadi ialah umpamanja: perubahan dari kata-kata ,,daerah Republik Indonesia" (pasal LOg
ajat 1 dari Undang-undang Dasar Sementara) dengan kata-kata ,,Wilajah Negara Republik Indonesia"; kata-kata ,,Dewan Perwakilan
Rakjat" (pasal-pasal lL2 ajat 2, 114, 116) dengan kata-kata ,,Dewan
Perwakilan". Hanja sadja fraksi saja tidak dapat menjetudjui semua
tambahan-tambahan seper,ti dimuat didalam laporan Panitia Persiap-

an Konstitusi lampiran V
Djika saja bandingkan laporan dari Panitia Persiapan Konstitusi
tersebut dengan isi dari pasal-pasal 109 sampai dengan 119 Undangundang Dasar Sementara, maka tambahan pertama jang nampak ialah
tambahan jang d:imuat didalam kalimat terach,ir, jang berbunji:
,,Hasil pengawasan dan pemeriksaan itu disampaikan kepada dewan perwakilan untuk dibitjarakan". Didalam pasal LLz ajat (2) Undang-undang Dasar Sementara kata ,,untuk dibitjarakan" tidak ada.
Fraksi saja dapat menjetudjui tambahan kata-kata tersebut, mengingat akan p.engalaman-pengalaman hingga sekarang dari pasal ll2
Undang-undang Dasar Sementara. Praktek Sang hingga sekarang berlaku dari pasal 112 tersebut ialah: Dewan Pengawas Keuangan sesuai
dengan bunji dari pasal LLz ajat (1) Undang-undang Dasar Sementara
mengadakan pengawasan atas dan pemeriksaan tanggung-djawab tentang keuangan Negara. Hasil dari pekerdjaan ini diberitahukan kepada
Parlemen (ajat (2) dari pasal tlz Undang-undang Dasar Sementara).
Apakah jang terdjadi setelah pemberitahuan hasil kepada Parlemen
tadi? Tidak apa-apa, parlemen setelah menerima laporan dari Dewan
Pengawas Keuangan, tidak berbuat apa-apa. Laporan itu hingga saat
ini disimpan sadja. Padathal hasil dari pengawasan dan pemeriksaan
jang telah dilakukan oleh Dewan Pengawas Keuangan itu merupakan
salah satu sumber bua,t Parlemen untuk mengetahui sampai dimana
Pemerin'tah telah melaksanakan anggaran keuangan jang telah ditetapkan dengan Undang-undang menurut pasal 113 Undang-undang
Dasar Se,mentara.
Dengan adanja laporan dari Dewan Pengawas Keuangan tersebut,
Parlemen dengan mudah dapat mengetahui djika anggaran keuangan
disalah-gunakan oleh Pemerintah. Djika hal jang demikian terdjadi
maka Parlemen dapat minta pertanggungan-djawab dari Pemerintah
atau dari Menteri jang bersangkutan
Oleh karena hingga sekarang Parlemen tidak atau belum pernah
membitjarakan laporan-laporan dari Dewan Pengawas Keuangan,
maka Kementerian masing-masing menganggap sepi sadja pengawasan
dan pemeriksaan jang dilakukan oleh Dewan tersebut.
Kerap kali terdjadi bahwa Dewan Pengawas Keuangan didalam
melakukan pengawasan dan pemeriksaan mendjumpai hal-hal jang
tidak sesuai dengan tjara melaksanakan anggaran keuangan seperti
jang telah ditetapkan dengan Undang-undang atau dengan Peratur.anperaturan lain. Didalam hal demikian Dewan Pengawas Keuangan
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seialu minta pendjelasan atau pertanggungan-djawab dari Kementerian iang bersangkutan.
tetapi tegoran-tegoran dari Dewan pengawas Keuangan
,tersebut
$kanpada
umumnja tidak didjawab oleh Kementerian-kementerian tadi, oleh karena mungkin Kementerian-kementerian itu mengetahui bahwa laporan dari Dewan Pengawas Keuangan toch tidak akan
dibitjarakan oleh Parlemen, jang berarti Kementerian itu toch tidak
akan diminta pertanggungan-djawab oleh Parlemen.
Sebagai tjgnJo! dapatlah kiranja saja kutip ketuh kesah jang
dikemukakan oleh Dewan Pengawas Keuangan 3ang dimuat did;lam
laporannja tahun 1956. Disitu ditulis sebagai berikut: ,,Dalam tahun
pemberitaan inipun, Dewan Peng_awas masih atjap kali mendjumpai
kenjataan jang belum memuaskan mengenai- 'fjara Kementeriinkementerian menjelesaikan surat-surat dan laporan-laporan Dewan.
Dalam beberapa hal Dewan terpaksa harus menghentikan surat menjurat oleh karena telah bertahun-tahun Dewan belum djuga menerirna sesuatu djawaban dari Kementerian-kementerian jang bersangkutan dan oleh karenanja Dewan berpendapat bahwa tidak akan ada
manfaatnja lagi untuk melandjutkan surat-menjurat".
Keadaan demikian ini sudah barang tentu tidak dapat kami
pertahankan. Dengan demikian kedudukan dari Dewan pengawas
Keuangan sebagai salah satu dari alat-alat perlengkapan Negara samasekali tidak ada artinja.
Keadaan demikian itu dapat terdjadi oleh karena didalam pasal
112 ajat (2) undang-undang Dasar sementara 1gb0 tidak dengan tegas
dinjatakan bahwa Parlernen harus membitjarakan laporan daii Dewan
Pengawas Keuangan jang telah diterimanja, sehingga Parlemen merasa tidak berkewadjiban untuk membitjarakan laporan tersebut.
Saudara Ketua, maka fraksi saja dapat menjetudjui usul tambahan tadi.
Selandjutnj_q,_ _mengenai pqngawasan oleh Dewan
-Pengauias
Keuangan ini, didalam laporan Panitia Persiapan Konstitusi
dimuat
usul untuk mengadakan tambahan ajat baru jang berbunji: ,,Laporan
tentang hasil pengawasan dan pemeriksaan dilakukan oleh Dewan
Pengawas Keuangan dalam suatu perhitungan anggaran jang bisa diterima atau ditolak oleh Dewan Perwakilan".
Pendirian fraksi saja mengenai usul tambahan ajat tersebut adalah sebagai berikut:
Dewan Pengawas Keuangan membuat laporannja setelah mengadakan penjelidikan didalam tata-usaha dari masing-masing kementerian; dengan kata lain, laporan itu memuat hasil pemerilsaan dari
keadaan tata-usaha dari Kementerian-kementerian.
Diperiksanja bagaimana Kementerian-kementerian membukukan
tiap-tiap pengelua.ran _dan penerimaan, apakah pengeluaran-peng€luaran tersebut dilakukan sesuai d_engan apa jang telah ditetapkln
didalam peraturan-peraturan jang bersangkutan dan sebagainja.
Djadi tidak mungkin laporan itu dibuat didalam bentuk suatu
,,perhitungan anggaran" ,seperti dimaksud oleh para Anggota jang
terhormat jang mengusulkan tambahan tersebut diatas. Bu[an Dewan
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Pengawas Keuanganlah jang harus membuat suatu perhitungan anggaran, akan tetapi djusteru Kementerian-kementerian jang diawasinja
dan Kementerian-kementerian inilah jang bertanggung-djawab tentang anggaran belandja jang telah ditetapkan dengan Undang-undang.
Didalam usul tamb-ahan tersebut diatas djuga disebut
anggaran jang bi'sa diterima atau ditolak oleh Dewan Perwakilan".
Kalimat itu memberi kesan kepada saja, seolah-olah Dewan Pengawas

Keuangan itu bertanggung-djawab terhadap Parlemen. Ini tidak
benar. Jang bertanggung-djawab adalah Pemerintah atau Menteri
jang bersangkutan.

Oleh karena itu saja mohon kepada para pengusul tambahan tersebut diatas, sudi apalah kirania Anggota-anggota jang terhormat itu
menarik kembali usulnja. Djika usul tersebut dipertahankan maka
fraksi saja terpaksa harus menolak usul tambahan ajat (3) itu.
Djuga materi jang dimuat oleh pasal 114 Undang-undang Dasar
$ementara tidak luput dari penindjauan oleh beb,erapa Anggota
jang terhormat dari Panitia P'ers,i.apan Konstitusi fiihat laporan).
Mengenai ajat (1) dari pasal 114 ter,sebut ter'njata ada dua p€ndapat, jaitu pendapat nomor L jang mempertahankan aiat (1) didalarn bentuk seperti sekarang ini, dan pendapat nomor 2 jang ingin
mengada.kan tambahan. Tambahan itu berbunji: ,,Masa itu untuk sesuatu anggaran jang bersifat routine, tidak boleh melebihi dari dua
tahun dan untuk snatu anggaran guna investasi modal Negara menuru.t suatu rentjana tertentu tidak boleh melebihi dari lima tahun".
Saja tidak dapat menjetudjui pendapat jang dikemukakan sebagai pendapat Nomor 2 itu. Bukannja karena saja atau fraksi saja tidak
menjetudjui adanja ,,investasi modal" atau rentjana pembangunan,
akan tetapi karena bukan pada tempatnja untuk didalam pasal ini,
jaitu pasal jang mengatur tjara penetapan anggaran umum dan masa
berlakunja anggaran tersebut, menjisipkan ketentuan-ketentuan
mengenai anggaran-anggaran jang sifatnja bukan anggaran umum.
Selain daripada itu, keberatan saja terhadap pendapat Nomor 2
ialah
apa sebabnja anggaran guna investasi modal itu hanja dibaini
tasi untuk lima tahun sadja? Apakah tidak mungkin djika andaikata
diadakan suatu rentjana untuk djangka waktu jang lebih dari lima
tahun? Apakah keberatannja terhadap rentjana jang demikian itu?
Mengenai materi jang diatur didalam ajat (2) dari pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara djuga ada dua pendapat. Pada dasarnja
isi dar'i pendapat Nomor 2 itu sama sadja dengan isi dari pendapat No'
mor L. Bedanja terletak didalam susunan kata-kata. Kesan saja terhadap usul Nomor 2 itu ialah: Bahwa para pengusul takut kalau-kalau
ada kalanja terdjadi, ada suatu ubahan anggaran umum jang tidak dilakukan dengan Un,dang-undang. Ketakutan ini mungkin disebabkan
oleh karena didalam pasal lL4 ajat (2) sekarang dimuat kata-kat& ,,...
.."... tiap-tiap kali djika perlu.........".
Mungkin para pengusul menafsirkan pasal lt4 aiat (2) itu demikian: usul Undang-undang pengubah anggaran umum hanja akan
diadjukan oleh Pemerintah kepada Parlemen, djika oleh Pemerintah
dianggap perlu sadja. Dengan kata-kata la'in, djika pemerintah meng2843

anggap tidak perlu maka pengubahan anggaran umum djuga tidak
dilakukan dengan Undang-undang.
Djika kesan saja ini'betul, maka dapat saja menghilangkan rasa
ketakutan dari para pengusul bahwa karena anggaran umum itu
harus ditetapkan dengan Undang-undang, maka djuga tiap perubahan
dari anggaran itu harus pula dilakukan dengan Undang-undang.
Berhubung dengan itu maka saja usulkan kepada para pengusul
untuk menarik kembali usulnja, sehingga mengenai ajat-ajat dari
pasal 114 ini hanja ada satu pendapat sadja.
Jang penting Saudara Ketua, ialah usul tambahan terhadap pasal
114 sepe,rti dimuat didalam laporan jang berbunji:
,,Bila Pernerintah belum menjampaikan anggaran umum kepada
Dewan Perwakilan pada waktu jang ditentukan dalam ajat (1), maka
Pemerintah jang bersangkutan meletakkan djabatan untuk diganti
oleh Pemerintah jang baru", dan ,,Waktu penjerahan anggaran
umum k:epada Dewan Perwakilan sebagai termaksud dalam ajat (1),
dapat dilampaui oleh Pemerintah, apabila masa djabatannja belum
5 (lima) bulan lamanja. Dalam hal itu waktu sebagai jang dimaksud
dalam ajat (1), dapat ditambah dengan suatu masa djabatan 5 (lima)
bulan itu".
Maksud dari para Anggota jang terhormat untuk memadjukan
usul tambahan itu ialah mewadjibkan kepada Pemerintah supaja didalam waktu jang telah ditetapkan kepada Parlemen. Djangan sampai
terdjadi bahwa Pemerintah didalam suatu waktu, memadjukan anggaran umum untuk masa tahun jang telah lampau seperti telah terdjadi
beberapa kali. Saja dapat memahami dan menjetudjui maksud tersebut.
Walaupun demikian saja tidak dapat menjetudjui usul tambahan-tambahan seperti tersebut diatas oleh karena menurut anggapan saja usul
tambahan-tambahan tersebut memrbatasi hak-hak dari Parlemen.
Didalam sistim parlementer Pemerintah harus meletakkan djabatannja djika tidak mendapat kepertjajaan lagi dari Parlemen. Untuk ini Parlemen harus menjatakan terlebih dahulu, djadi setjara
aktif, bahwa Pemerintah tidak mendapat kepertjajaannja lagi.
Djika usul tambahan tadi diterima, maka kemungkinan akan
terdjadi bahwa Pemerintah harus meletakkan djabatannja, walaupun
Parlemen masih menaruh kepertjajaannja, dengan kata lain: dengan
tidak mendapat persetudjuan Parlemen, Pemerintah harus (karena
diwadjibkan ole,h Undang-undang Dasar) berhenti.
Saja meneruskan dengan materi jang diatur oleh pasal 117 Undang-undang Dasar Sementara. Mengena,i materi ini didalam iaporan Panitia Persiapan Konstitusi dimuat satu tambahan jang ber-

bunji:
,,Tidak diperkenankan mengadakan pungutan tambahan-tambahan padjak, bea dan tjukai baik untuk kegunaan kas Negara maupun
untuk umum, ketjuali dengan Undang-undang atau atas kuasa Undangundang".

Usul tambahan ini saja anggap berkelebih-lebihan, oleh karena
didalam ajat (1) telah ditetapkan banwa pemungutan padjak, bea dan
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tjukai hanja diperkenankan dengan atau atas kuasa Unding-undang.
Djika padjak, bea dan tjukai hanja dapat dipugut dengan atau atas
kuasa Undang-undang, maka dengan sendirinja tambahan-tambahan
padjak, bea dan tjukai hanja dapat pula dipungut dengan atau atas
kuasa Undang-undang.
Didalam laporan Panitia Persiapan Konstitusi selandjutnja dimuat
usul untuk menambah materi jang diatur didalam pasal 118 Undangundang Dasar Sementara dengan sebuah ajat jang bertbunji:
,,Pindjaman tersebut dalam ajat (1) tidak diidjinkan dengan Undang-undang darurat ".
Mengenai usul tambahan ini fraksi saja menganggap masih terlalu pagi untuk membitjarakannja. Hendaknja hal ini dibitjarakan
nanti djika kita membahas pokok materi ,,tugas perlengkapan Negara"
atau didalam persoalan,,perundang-undangan".
Didalam persoalan ini dapat nanti ditentukan mungkin atau tidaknja diadakan Undang-undang Darurat dan djika mungkin didalam
hal mana dapat diadakan Undang-undang Darurat.
Didalam laporan irn,i djuga terdapat usul tambahan pasal jang
terdiri dari dua ajat. Ajat (1) menjeb,utkan bahwa djika ,,menurut
Dewan Pengawas Keuangan Pemerintah melanggar atau hendak melanggar ketentuan-ketentuan sebagai termaktub dalam pasal
dan pasal
.. maka Dewan P'engawas Keuangan atas nama Dewan
Perwakilan dapat melarang Pemerintah jang bersangkutan melandjutkan tindakan-tindakannja itu". Sedangkan didalam ajat (2) disebutkan
bahwa dj,ika didalam waktu dua bulan setelah larangan tersebut dikeluarkan, Dewan Perwakilan toch dapat m,enjetudjui tindakan-tindakan
tersebut, maka dengan sendirinja larangan jang telah dikeluarkan
oleh Dewan Pengawas Keuangan itu mendjadi batal.
Djika usul ta'rnbahan ini diterima, maka Dewan Pe'ngawas Keuangan sebagai sal'ah satu dari alat-alat perlengkapan Negara akan
mempunjai kedudukan jang istimewa djika dibandingkan dengan
lain-lain alat-alat perlengkapan Negara, jaitu dapat bertindak atas
nama Parlemen. Selain daripada itu masih mendjadi pertanjaan, apahah Parlemen dapat mendelegeer tugasnja kepada suatu alat perlengkapan Negara. Menurut pendapat saja, tidak. Parlemen sebagai wakil
dari rakjat jarng mempunja,i tugas jang tertenrtu, tidak dapat mendelegeer tugas tersdb,ut kepada ibadan lain.
Oleh karena itu Saudara Ketua, maka fraksi saja tidak dapat
menjetudjui usul tambahan tersebut.
Tibalah saja sekarang pada laporan Panitia Persiapan Konstitusi
bagian lainnja. Didalam hal itu dimuat tiga usul tambahan, iang

terdiri dari tiga

pasal.

Saja mulai dengan dua usul tambahan pasal jang pertama, jaitu:
satu pasal, terdiri ctari dua a3at jang memuat peraturan-peraturan
mengenai pemungutan sosial jang mempunjai hubungan dengian agama, dan satu pasal lagi, terdiri dari empat ajat, jang memuat peraturan-peraturan mengenai pemungutan dan pembagian zakat dan fitrah.

Saja kira sudah tjukup djelas pendirian Partai Nasional Indonesia (P.N.I.), terhadap persoalan agama. Agama adalah soal kepertjajaan dari masing-masing orang jang memeluknja, suatu soal jang
sutji. Hendaknja soal-soal jang rnengenai agama dlangan ditjampurkan
clengan soal kenegaraan.
Djika menurut adjaran dari sesuatu agama tiap-tiap orang jang
memeluknja diwadjibkan untuk melaku'kan sesuatu tindakan, umpamanja diwadjibkan untuk b,eramal, tiap-tiap pemeluknja akan melakukan kewadjiban itu, walaupun tidak acla peraturan-peraturan dari
negara jang mengaturnja, bahkan walaupun andaikata ada peraturanperaturan dari negara jang melarangnja.
Berhurbung dengan apa jang saja uraikan diatas tadi, Saudara Ketua, maka dapat dimengertilah kiranja apa sebabnja fraksi saja tidak
dapat menerima kedua usul tambahan pasal tersebut.
Usul tambahan jang ketiga jang dirnuat didalam laporan itu berbunji:
,,Budget Nasional jang mengenai anggaran belandja Pemerintah,
soat padjak, pindjaman oleh Pemerintah, anggaran belandja devisen,
faktor-faktor ekonomis dan keuangan dalam masjarakat jang mengenai pembangunan Nasional diatur dengan Undang-undang".
Didalam pemandangan umum Sidang Pleno tentang Asas-asas
Dasar jang baru lalu, oleh teman sefraksi saja, Anggota jang terhormat Mr Soebagio Reksodipoero telah disinggung dengan singkat,
bahwa didalam masjarakat marhaenis planning adalah sendi dari
kehidupan masjarakat. Oleh karena itu maka perlu sekali diadakan
suatu budget nasional, dalam mana terdapat soal-soal anggaran belandja, padjak, pindjaman oleh Pemerintah, anggaran belandja devisen
dan lain-lain.
Urrtuk menguatkan dan sekedar menambah apa jang telah dikemukakan oleh teman sefraksi saja itu dapatlah kiranja saja kemukakan disini apa jang dimaksudkan dengan budget nasional itu. Sebelumnja, perlu saja kemukakan perbedaan-perbedaan antara ekonomi bebas
dan ekonomi terpimpin, dilihat dari sudut tekniknja.
Teknik dari ekonomi bebas didasarkan atas mekanik harga,
sedangkan ekonomi terpimpin meninggalkan dasar mekanik harga.
Seperti diketahui, didalam sistim ekonomi bebas atau ekonomi liberal,
harga, jang ditentukan oleh penawaran dan permintaan dipasar
mempunjai kedudukan jang sentral. Aktivitet kehidu,pan ekonomi
dipimpin oleh mekanik harga, jang berarti produksi dan konsumsi
menjesuaikan diri pada perkembangan harga. Ketjuali itu perlu dikemukakan kriterium juridis jang terdapat pada ekonomi bebas, jaitu
hak milik partikelir terhad'ap alat'alat produksi. Didalam ekonomi
terpimpin, jang memiliki alat-alat produksi adalah Negara.
Disini perlu kiranja dikemukakan, bahwa antara ekonomi bebas
dan ekonomi terpimpin t00Vo, terdapat banjak variasi dan gradasi
dari ekonomi terpimpin. Sebetulnja kehidupan ekonomi itu selamanja
membutuhkan pimpinan dan njatanja kehidupan ekonorni itu selamanja mempunjai suatu pimpinan. Pimpinan kehidupan ekonomi itu
dapat berupa:
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1.

pimpinan jang setjara sengadja atau dengan kesadaran didjalankan oleh suatu badan,
2. pimpinan otomatis melalui mekanik harga,
3. tjampuran antara ke-1 dan ke-2.
seperti jang teJah dikemukakan tadi didalam matjam pimpinan
gkolomi, seperti pokok nomor B, terdapat banjak variaii dan grad,asi
dari ekonomi terpimpln. Maka timbullah sekarang pertanjaan efonomi
terpimpin jang manakah jang kita kehendaki? Se,:tlara negatif dapat
saja kemukakan, bahwa sesuai dengan undang-undang Dasar sementara saja tidak mengehendaki ekonomi liberal, ialah ekonomi jang
dipimpin 9]ef m.ekanik harga. Bagaimanakah sekarang dengan ekonomi jang dipimpin oleh negara? Dalam mendekati niasahf ekonorni
jang dipimpin negara ini perlu diadakan pembatasan jang dilihat dari
sud_ut_ ketatanegaraan dan soal hak milik. Setjara tegas dapat saja kemukakan, bahwa Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) tidak-mengehendaki .ekonomi terpimpin jang dibarengi oleh diktatur, dalam rnana
samasekali tidak ada ruangan untuk hak miuk. Hal ini telah pula
dikemukakan oleh Anggota jang terhormat Mr Soebagio Reksodipoero
didalam pidatonja pada tanggal 21 Agustus jang baru lalu.
positif dapat saja kemukakan bahwa jang dikehendaki
- - setjara
partai saja ialah: Ekonomi terpimpin jang dibdrengi oleh demooleh
krasi dan dalam mana masih terdapat ruangan untuk hak mil'ik, dengan tjatatan bahwa pendapatan nasional harus dibagi seadil-adilnja.
Saudara Ketua jang terhormat, oleh karena tugas saja hanja
untuk membahas budget nasional, maka tidak akan disinggung lebih
landjut hal-hal mengenai demokrasi dan hak milik
Setelah dengan sangat singkat saja singgung hal-hal mengenai
ekonomi terpimpin, maka dapat saja kernukakan bahwa budget
nasional itu adalah suatu alat daripada penjelengaraan ekonomi terpimpin, dalam arti merentjanakan perkembangan kehidupan ekonomi
jang akan datang. Hanja sadja, budget nasional itu tidak hanja rr€r€ntjanakan perkembangan disektor ekonomi sadja, tetapi djuga disektor-sektor lain, misalnja pendidikan, pertahanan, hubungan dengan
luar negeri, kebudajaan dan sebagainja.
Dapat dimengerti bahwa dasar dari budget nasional itu adarah
prinsip ekonomi dengan tudjuan setiap waktu tertentu mentjapai
perkernbangan kehidupan masjarakat setjara optimum.
Bila setjara singkat budget nasional itu kalau kita gambarkan
dalam beberapa pokok, maka pokok jang terpenting ialah:
1. budget nasional merupakan rentjana kemadjuan duniawi
seluruh kehidupan masjarakat.
2. dasar jang dipakai untuk membikin rentjana semesta itu
adalah prinsip ekonomi, sedangkan perkembangan-perkembangan dari sektor-sektor kehidupan duniawi masjarakat itu
satu-sama lain merupakan keseimbangan jang haimonis, sehingga tertjapai hasil jang optimum.
3. suatu budget nasional meliputi suatu djangka waktu jang
tertentu.
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4.

budget nasional terdiri atas:
,,rentjana physik dan rentjana pembiajaan serta penjelenggaraan".
Untuk lebih djelas lagi menggambarkan apa sebetulnja budget
nasional itu, baiklah dikemukakan perbedaan-perbedaan penting antara budget nasional dan anggaran belandja negara jang dibuat Perintah untuk suatu masa anggafan dan perbedaan antara suatu rentjana pembangunan (umpamanja rentiana pemban_gunan,lima tahun),
dmpariranja antara anggaran belandja Pemerintah dan budget nasional.
Budget Nasional.
Anggaran belandja Pemerintah.
pen- 1. meliputi djangka waktu
1. Meliputi djangka waktu jang
pan$jang, djangka-- waktu
dek,^ jaitu- suatu masa
diteniukan oleh undang-un- tidak terikat oleh undangundang Dasar.
dang Dasar.
2. untuk sebagian besar ang- 2. tidak meliputi pekerdjaangaran belindja meliputi pekerdjaan_ routine tetapi
merentjanakan perkembangfekerdjaan-pek-erdjaan rou-

an masjarakat kearah

iine.

3. tidak meliPuti sektor Partikelir.
4. tidak mengadakan anggaran 4.
mengenai devisen.
5. tidak mengorganisir tenaga 5rakjat.
6. tidak memperhatikan soal 63.

pembagian pendapatan na-

ke-

madjuan.

meliputi djuga sektor partikelir.
mengadakan anggaran devisen.

mengorganisir tenaga rakjat.
sangat memperhatikan pembagian pendapatan nasional.

sional.

7. tidak merentjanakan Pro- 7. merentjanakan seluruh produksi.
duksi.
Btidak mungkin didasarkan
tiap-tiaP
berdasarkan
8. dapat

atas sistim ekonomi liberal.
Beberapa perbedaan antara suatu rentjana pembangunan dan budget
nasional adalah:
suatu rentjana pembangunan. Budget Nasional.
rentjana pernL. hanja meliputi rentjana da- 1. merupakansemesta'
bangunan
ripida beberapa objek pem-

sistim ekonomi.

bangunan.

bidang du.
Z. hanJa meliputi sektor eko- 2. meliputi semua masjarakat.
kehidupan
niawi
nomi.
merentjanakan. 3. memikirkan. djuga penjehanja
3.
lenggaraannja.
4.
anggaran belandja jang ha4. harus disesuaikan dengan
rus disesuaikan dengan
anggaran belandja.
budget nasional.
5. dapat diadakan didalam 5. tidak mungkin _ diadakan
didalam sistim ekonomi litiap-tiap sistim ekonomi.
beral.

2848

6.
'

samasekali tidak memikir-

kan soal pembangian
dapatan nasional.

pen-

G.

sangat mcmikirkan pembagian pendapatan nasional.

Teranglah, bahwa budget nasional itu adalah djauh lebih luas
daripada anggaran_ belandja Negara atau suatu rentjana pembangunan.
Dapat dikatakan, bahwa anggaran belandja negara tidal bisa berdiri
sendiri. tetapi harus mendasarkan diri atas budget na.sional, sedangkan
suatu rentjana pembangunan tidak perlu lagi diadakan bila s[dah
ada. budget nasional. dalam mana terdapat djuga pembangunan
projek-projek ekonomi.
Baiklah akan_ saja tjoba untuk menggambarkan setjara positif
garis-garis besar daripada penjusunan suatu budget nasional. ^
Pertama-tama dibikin rentjana ditiap-tiap bidang duniawi kehi9-opll masjarakat. Akan ternjala nanti, bahwa penje-ienggaraan dari
tiaptiap .rentjana jang meliputi suatu bidang 1tu "tergintutrg pada
hasil-hasil tertentu daripada bidang-bidang lainnja. ol;h karJni itu
dalam tingkaf kedua rentlana-rentj-ana aaii bi,aairg-bidang itu harus
satu sama lain disesuaikan, sehingga ketjuali mentjalai tudjiannja sendiri-sendiri, suatu bidang dapat mengnaiilkan sesuaiu lang o:ibutfuhkan
oleh bidang lain. psngan demikian akan terdapat suatu keseimbangan
antara ,rentjana-rentjana dari tiap-tiap bidang duniawfl kehidupan

masjarakat.

Tidak perlu didjelaskan, bahwa rentjana semesta itu harus merupakan suatu rentjana jang riil.
Dalam tingkat ketiga, maka harus diadakan rentjana penjelenggaraan tahun demi tahun dari tiap-tiap bidang. Keljuaf rentlana
pembiajaan, maka dalam rentjana penjelenggaraan itu perlu digamgambarkan djuga siapa-siapa jang harus menjelenggarakan dan
siapa-siapa jang harus mengikuti penjelenggaraannja.
Setiap tahun atau setiap waktu jang diperlukan harus diadakan
suatu neratja. Dalam neratja itu dapat diketahui seberapa djauh
penjelenggaraan kurang, sesuai atau menjimpang dari rentjana penjelenggaraan. Jang penting dalam menilai neratja itu ialah: apakah
ludjuan dari rentjana itu dapat ditjapai? Dan bila ada kekualiran,
bahwa tudjuan akan tidak tertjapai, maka perlu diketemukan sebabsebabnja dan apakah dengan mengadakan suatu perubahan dalam
ry1tj_ana- penjelenggaraan, tudjuan-tudjuan masih dapat tertjapai.
Pokoknja neratja tersebut harus merupakan suatu barometer-jang
mgqban]u penjelenggaraan rentjana untuk paling sedikit memperke-tjil dan bila mungkin meniadakan risiko-risiko jang berupa kurangnja
atau tidak tertjapainja suatu tudjuan.
_ _ Berhubung dengan apa jang telah saja uraikan diatas, maka
r1$9i saja akan tenjokong tambahan pasal ketiga seperti dimuat
didalam laporan Panitia peisiapan
_Konsiitusi tersebut 6di.
Ketua: Saja persilakan sekarang Saudara Hidajatdjati.

- Hidajatdjati: Saudara Ketua, bersama dengan pernjataan penghargaan kepada Panitia Persiapan Konstitusi chususnja Komiii IV
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atas nama Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.L) saja akan menjampaikan pandangan umum chusus mengenai soal-soal keuangan.
Dalam membitjarakan masalah keuangan ini, Krrmisi IV telah
bersepakat memakai Undang-undang Dasar Sementara sebagai pegangan. Bahkan banjak perumusan pasal-pasal jang sama djika tidak
boleh dikatakan diambil oper dengan pasal-pasal Undang-undang Dasar Sementara. Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) bisa menje-

tudjui sikap Komisi IV itu.

Dalam Pandangan Umum ini saja akan membagi dalana dua persoalan. Pertama soal-soal politik keuangan dan kedua soal-soal jang
bersifat tehnis.

I.

Susunan Moneter.
.Saudara Ketua, betapa pentingnja masalah keuangan sudah sarnasama kita jakini. Sesuatu rentjana akan tinggal sebagai kertas-mati
djika tiada anggaran jang sesuai tanpa beaja, artinja tanpa keuangan.
Kiranja tjukuplah djika kita mengambil Rentjana Pembangunan Lima
Tahun Pemerintah sebagai suatu tjontoh.
Djadi Saudara Ketua, djelaslah bahwa soal keuangan mempunjai
segi-segi dasar jang fundamentil jang harus didjadikan pedoman bagi
pemerintah dalam melaksanakan sesuatu rentjana. sesuatu tugas. Apa
lagi tugas pembangunan negara untuk mervudjudkan tjita-tjita proklamasi 17 Agustus 1945, suatu revolusi jang mengubah dan merombak setjara fundamentil dan radikal susunan masjarakat lama jang
kolonial. Untuk mentjapai susunan masjarakat jang adil dan maklnur, disamping perlu adanja garis politik jang tepat dilapangan ekonomi dan pembangu:na:n jang didukung oleh segenap lapisan Rakjat, maka keuangan dan politik keuangan ikut memegang
peranan jang menentukan. Karena itu politik kekuangan adalah merupakan segi-segi dasar jang fundarnentil, dimana asas-asas pokoknja
patutlah dimasukkan dalam Konstitusi baru kita.
Sudah umum diketahui bahwa uang adalah alat pertukaran ekonomi jang resmi dan utama. Bersanlaan dengan itu uang djuga berfungsi sebagai alat pengukur nilai dan alat penimbun kekajaan disamping sebagai alat pembajar. Mengingat pentingnja fungsi uang
ini, negara perlu mengadakan susunan moneter jang stabil, suatu
sistim moneter jang sepenuhnja bebas. Negara haruslah mengemudikan uang kredit dan bank setjara efisien.
Dengan demikian Saudara Ketua, negara akan dapat mendjamin
dan membantu setjara efektif kegiatan"kegiatan ekonomi. Djaminan
itu haruslah ditetapkan dalam Konstitusi baru kita. Untuk mentjapai
maksud ini, negara harus mendjalankan politik moneter jang sehat
dan demokratis dengan djalan menstabilisasi nilai mata uang rupiah
(Indonesia), dengan tjara jang tidak mengakibatkan naiknja harga barang-barang kebutuhan pokok dan tidak menambah beban padjak
rakjat jang sudah berat baik langsung maupun tidak langsung.
Saudara Ketua, sekalipun kelihatannja agak begitu rnudah dalam merumuskan pasal-pasal Konstitusi, tetapi soal keuangan ini
tidaklah begitu sederhana. Ia merupakan suatu problim jang tjukup
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serius dan kompleks, ja, bahkan bertalian erat dengan proses perdjuangan dan revolusi nasional anti-imperialisme dan demokratis anti
feodalisme. Kita mengehendaki adanja susunan dan politik moneter
jang stabil dan demokratis.
Karena itu sa,udara Ke'tua, djika kita tidak ingin membuat kesalahan dua kali, bahkan mungkin tiga atau empat kali, kita perlu memberanikan diri mempeladjari perkembangan sedjarah perdjuangan kita chususnja mengenai politik keuangan negara kita.- Derigan-segala
fiErp jang kritis, mengoreksi segala ketidak-benaran dan menempuh
haluan baru dalam lapangan politik keuangan, kita akan dapat memenuhi tuntutan-tuntutan Revoru,si Agustus -L945, menudju frasjarakat
j,ang a.dil dan makmur jang menggembirakan seluruh rakSat, jdng diidam-idamkan oleh rakjat kita dengan pengorbanan jang tidat< seoit<it.
Haluan politik ke-uangan sebagai salati satu bagian haiuan politik neg_ara lraruslah didjamin dalam Konstitusi baru kita. Berparigkal pada
Konstitusi jang demikian itulah kita lakukan perdjuangin rierombak
sisa-sisa susunan masjarakat dan negara jang belum merdeka penuh
dal setengah feodal, menudju kepenjelesaian tuntutan.tuntutah Revolusi Agustus 1945 sampai keakar-bkarnja. sernua kita, tentunja
sepend-apat bahwa Konstitusi baru itu adalah Konstitusi perdjuangan
untuk kepent'ingan rakjat, unfuk res-publica.
Saudara Ketua, menengok pengalaman sedjarah jang lampau,
rnengambil peladjaran-peladjaran daripadanja menurut. hemat Jaja,
mendorong kita untuk bersikap hati-hati dikemudian. Sedjak persetudjuan Konperensi Medja Bundar ditanda-tangani, anggaran behndja
neg?rq mengalami defisit terus menerus. Defisit itu pada umumnja
disebabkan karena meluasnja pengeluaran-pengeluaran untuk keperluan sosial (konsumtif). usaha mengembangkan produksi. dalam
sektor ekonomi negara tidak nampak. Pembangunan matjet karena
investasi tidak dapat diluaskan. Harga belum dapat dikendal.ikan
dan boleh dikata setiap waktu tjepatnja kenaikan harga-harga barang
seperti dikedjar hantu. Pembeajaan defisit anggaran belandja negara
masih dititik-beratkan kepada pemb,ikinan uang ke'rtas baru. Bahaja
inflasi terus mengantjam negara dan bangsa kita. seandainja pembi
kinan uang kertas baru itu digunakan untuk beaja pembangunan
industri, hal itu masihlah dapat diharapkan pemasukannja.
Akan tetapi pengeluaran negaria tidak d,ititik.ber,atkan kepada
usaha-usaha memperkuat sek,tor ekonomi negara. Malahan masih
banjak ditudjukan untuk kredit-kredit politik kepada partikelir dan
perseorangan jang tidak produktif dan tidak terkontrol. Karena
kekatjauan-kekatjauan, jang ditimbulkan oleh gerombolan-gerombolan
pendjan'at Darul Islam-Tentara Islam Indonesia jang berdjalan bertahun-tahun dan achir-achir ini dengan muntjulnja pemberontak
separatis,,Pemerin'tah Revolusioner Republik Indonesia/Permesta"
dipanggung sandiwara-maut jang mempertontonkan tjara-tjara barbarisme fascis dalam abad modern, menjebabkan pengeluaran beaja
untuk keamanan sangat tinggi.
Dan jang terpenting Saudara Ke,tua, kedudukan modal besar
monopoli asing masih kuat dilapangan ekonomi, dilapangan produksi
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anggap tidak perlu maka pengubahan anggaran umum djuga tidak
dilakukan dengan Undang-undang.
Djika kesan saja ini'betul, maka dapat saja menghilangkan rasa
ketakutan dari para pengusul bahwa karena anggaran umum itu
harus ditetapkan dengan Undang-undang, maka djuga tiap perubahan
dari anggaran itu harus pula dilakukan dengan Undang-undang.
Berhubung dengan itu maka saja usulkan kepada para pengusul
untuk menarik kembali usulnja, sehingga mengenai ajat-ajat dari
pasal 114 ini hanja ada satu pendapat sadja.
Jang penting Saudara Ketua, ialah usul tambahan terhadap pasal
114 sepe,rti dimuat didalam laporan jang berbunji:
,,Bila Pernerintah belum menjampaikan anggaran umum kepada
Dewan Perwakilan pada waktu jang ditentukan dalam ajat (1), maka
Pemerintah jang bersangkutan meletakkan djabatan untuk diganti
oleh Pemerintah jang baru", dan ,,Waktu penjerahan anggaran
umum k:epada Dewan Perwakilan sebagai termaksud dalam ajat (1),
dapat dilampaui oleh Pemerintah, apabila masa djabatannja belum
5 (lima) bulan lamanja. Dalam hal itu waktu sebagai jang dimaksud
dalam ajat (1), dapat ditambah dengan suatu masa djabatan 5 (lima)
bulan itu".
Maksud dari para Anggota jang terhormat untuk memadjukan
usul tambahan itu ialah mewadjibkan kepada Pemerintah supaja didalam waktu jang telah ditetapkan kepada Parlemen. Djangan sampai
terdjadi bahwa Pemerintah didalam suatu waktu, memadjukan anggaran umum untuk masa tahun jang telah lampau seperti telah terdjadi
beberapa kali. Saja dapat memahami dan menjetudjui maksud tersebut.
Walaupun demikian saja tidak dapat menjetudjui usul tambahan-tambahan seperti tersebut diatas oleh karena menurut anggapan saja usul
tambahan-tambahan tersebut memrbatasi hak-hak dari Parlemen.
Didalam sistim parlementer Pemerintah harus meletakkan djabatannja djika tidak mendapat kepertjajaan lagi dari Parlemen. Untuk ini Parlemen harus menjatakan terlebih dahulu, djadi setjara
aktif, bahwa Pemerintah tidak mendapat kepertjajaannja lagi.
Djika usul tambahan tadi diterima, maka kemungkinan akan
terdjadi bahwa Pemerintah harus meletakkan djabatannja, walaupun
Parlemen masih menaruh kepertjajaannja, dengan kata lain: dengan
tidak mendapat persetudjuan Parlemen, Pemerintah harus (karena
diwadjibkan ole,h Undang-undang Dasar) berhenti.
Saja meneruskan dengan materi jang diatur oleh pasal 117 Undang-undang Dasar Sementara. Mengena,i materi ini didalam iaporan Panitia Persiapan Konstitusi dimuat satu tambahan jang ber-

bunji:
,,Tidak diperkenankan mengadakan pungutan tambahan-tambahan padjak, bea dan tjukai baik untuk kegunaan kas Negara maupun
untuk umum, ketjuali dengan Undang-undang atau atas kuasa Undangundang".

Usul tambahan ini saja anggap berkelebih-lebihan, oleh karena
didalam ajat (1) telah ditetapkan banwa pemungutan padjak, bea dan
2844

sudah saja kemukakan bahwa sistim moneter kita harus sepenuhbgbas. seperti sudah diketahui, karena persetudjuan kooperensi Medja Bundar, maka Indonesia terikat pada Dana Keuangan
Internasional (International Monetary Fund). Indonesia rnasih tetap
mendjadi {nggota daripada Dana Keuangan Internasional (D.K.I.i,
meskipun {gnperensi Medja Bundar sekarang setjara formii sudah
dibatalkan. Nilai uang masing-masing negara ;ang mendjadi Anggota
D"la
Internasional terhadap dollai ain emas aiten,iut<an
-Keuangan
oleh Dana Keuangan Internasional. Kbrena Amerika serikat mempunjai andil terbesar dalam D,'nEr Keuangan Internasioori ini, *"t,
praktis Dana Keuangan Internasional sepeiluhnja dikontrol oletr dollar
Amerika serikat. Dengan demikian tetih
-.-b,ikin politik moneter
dari para Anggotanja tergantung pada Amerika
serikat.
hanja
itu
saudara
Ketua,
pbrdagangan
bahkan
luar negeri
.Tidak
ryas_ing-masing negara Anggota Dana Keuarigan I-ntelnasional mendjadi tergantung..-Indonesia, djika tidak ingin mengalami tekanan
terus-menelgs, djika ingin keluar dari krisiJ poftik irot ei"r,- t
berani bersikap tegas melepaskan diri dari ikatin sematjam itu, sesuai
"ru,
dengan semangat pembatalan Konperensi Medja Bundar. Konstitusi
baru akan memberi djaminan, asaf sadja didjiwai oleh r.*rngri politik moneter jang bebas dan sepenuhnja diliksanakan oleh pJmerin-

.
nja

tah.

Pendek kata Saudara Ketua, untuk mengatasi defisit sekali lagi
saja tegaskan negara hqus menggiatkan dan menambah pemasuka-n
uang n€gara dengan djalan memperluas dan memodernisasi serta menambah efisiensi perusaha.an-perusahaan negar4 sehingga memueri-

511

klultungan iang lebih besar bagi neiatu. r.utiffigm-

i*,irr

pes.ar-gelanda j-ang sudah dikuasai (dianrbil alih) o,leh negara tidak
lagi ditransfer keluqr negeri. Negara harus mengadatanl ienij"n"
ekonomi jang kongkrit. Negara harus membikin budiet rangkap untuk
-piftiTnJonr"

fe.pellingan routine dan untuk pembinguttatt. B;;il
i{.aia.apat da.ri pJndjaman ruar- negeri-tanpa ikatin,^ *.ng"irt
obrrgasl jang ditudjukan_kepada kaum hartawan. padjali-padjal
modal
diperberat
dan
usaha-usaha
jang
lain
tia;k
irliru.rrir.r"
3t1ng 1-a.rys
d e ---.- ----:--:---'
beban hidup Rakjat jang sudah berat itu.
Politik perdagangan luar negeri harus tidak berat sebelah, saling
menghormati dan.saflr,rg menguntungkan. sekali tagi sauaaii'rutur]
politik moneter kita tidak harus mem-beridjaminan lepada t<ekuasaan
mengun{angnja lebih ui":rr frei. il}ii; kiit
n"_{?l.S'np
3_nalagi
oerbrtJara tentang
.obat penjakit_krisis politik monetei, pemasukair
itu
bukantah
obat. Dewasa^ini perlem.n ,.a'rnf-*.*ng-dal -asing
bitiarakan
Rantjangan-. I{Ldang-undang penanaman modaf asing.
Perlemen kita sedang diudji, aplkah ia-tetap setia pao;-il;"isutji
dari. Rakjat serta sesuai pula -dengan- djan_d-ji
_p"r.u ilrni*pi;- pada
waktu $lmpanje pemilin-an umum ataukair seliatiknSa.
Adalah beralasan untuk mengharapkan agar pemerintah mentjabut atau sekurang-k_urangnja menundf, pembi-iSarian il"t.nai-nd"tjangan undang-undang ini, sebab ia, sangat bertentrngin dengan

r'
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1945, bertentangan dengan putusan lVlunas
djusteru bertentangan dengan
clan }iehendak Presiden.
kehendak kita menjusun suatu Konstitusi baru, Konstitusi res-publica.
Djika Rantjangan Undang-undang penanam-an_modal_.asing_ ini dipaksakan dengan majoritet jang mekanis, sudah dapat dipastikan bahwa
politik moneter kita akan ,semakin djelek.
Saudara Ketua, mengingat pentingnja persoalan ini, persoalan
politik moneter jang sangat erat sangkut-pautnja dengan haluan poli
tik negara, maka sesungguhnja dan seharusnja soal ini digolongkan
dalam Asas-asas Dasar. Dalam perumusan pasal-pasal nantinja bisalah
hal ini dipertimbangkan.

tjita-tjita Revolusi Agustus

Dan

II.

Rentjana Pasal-pasal Konstitusi.

Saudara Ketua, dalam memasuki materi jang sudah dirumuskan
dalam bentuk pasal-pasal Konstitusi, sampailah saja pada pandangan
jang bersifat tehnis dan beberapa perubahan prisip dalam hubungan
dengan rantjangan perumusan pasal. Pada pokoknja Fraksi Partai
Komunis trndonesia (P.K.I.) dapat menerima pasal-pasal jang telah
dimuat dalam Undang-undang Dasar Sementara jang didjadikan pe-

doman penjusunan dan jang telah dirumuskan dalam pasal-pasal
untuk Konstitusi baru kita. Tetapi dalam hubungan dengan Dervan
Pengawas Keuangan (D.P.K.), Fraksi Partai Komunis Indonesia
(P.K.I.) mengehendaki adanja perubahan-perubahan prinsip. Hal ini
akan saja uraikan tersendiri. Beber,apa perubghan dan tambahan jang
saja hendak kemukakan adalah sebagai berikut:
1). Undang-undang Dasar Sementara pasal 110 ajat (2) iStg diambil
oper d"an tela[ dirumuskan dalam rantjangan pasal .Koqstitusi
dipat diterima oleh Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.).
Saja mengehendaki adanja tambahan satu ajat, jtng. isinja.agar

peiusahaan-perusahaan keuangan partikelir mendapaf ketentuanketentuan untuk mendjaga kemungkinan-kemungkinan besar
timbulnja kekatjauan moheter. Ringkasnja, Perusahaan--perusahaan banli partikelir harus tunduk pada pemeriksaan dan petun-

2).

djuk'negara.
Dalam pasal 112 Undang-undang Dasar Sementara jang djuga
dirumuikan dalam rantjangan pasal mengenai pengawasan atas
dan pemeriksaan tanggung-0jawaU tentang,keuangan negara oleh
Keuangan, ingin saja adjukan tambahan ajat,
Dewin Pengawas
-agar
jang isinja
supaja hasil pengawasal dan pemeriksaan itu
Oita"port<an kepada Oewan Penvakilan Rakjat dalam suatu rapat
tertirtup jang chusus diadakan untuk keperluan itu.
Dalam pasat itu djuga saja ingin menekank_an tentang hak !9dgpt
dari Dewan perwit<Itan natjit jang benar-benar harus terdjamin
dalam Konstitusi baru. Hasil pengawasan dan pemeriksaan jang
dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat dlfa-t diterima,atau
ditoiak oleh bewan Perwakilan Rakjat sesuai dengan haknja'
r"*nanrn ajat jang tertjantum dalam ajat (3) dari_L1P_oran Komisi IV dapit diterjma Partai Komunis Indonesia (P.K.L).
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3). palarn Pasal

Undang-undang Dasar Sementara acia tambahan ajat (3) jang
berbunji sebagai berikut: ,,Bila Pemerintah belum menjampaikan anggaran umum kepada ,,Dcwan Perwahilan" pada waktu
jang ditentuk_a_n dalam ajat (1), maka Pemerintah jang bersangkutan meletakkan djabatan untuk diganti oleh pemerintah jang
baru".
Dalam ajat (1) dikemukakan bahwa usul Undang-undang penetapan
anggaran umum itu tidak boleh meiebihi masa dua tahun. Selandjutnja tambahan a:at (a) dikemukakan jang pokoknja pemerintah
bisa melampaui ketentuan diatas apabila masa djabatannja
belum 5 bulan lamanja dan dalam hal itu waktu sebagai jang
dimaksud dalam ajat (1) dapat ditambah dengan suatu masa djabatan 5 bulan itu.
Saudara Ketua, ajat ini sangat penting untuk dipertimbangkan
dalam hubungan dengan hak budget caripada Dewan perwakilan
Rakjat. Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) dapat menerima
berdasarkan pengalaman. selama masa tiga belas tahun kita mengalami berkali-kali krisis kabinet. Krisis-krisis kabinet itu pada umumnja disebabkan oleh komposisi politik jang bertentangan dalam kabinet
jang menjebabkan keretakan-keretakan kabinet dari dalam. Jang
paling menjedihkan ialah adanja permainan-permainan politik jang
tidak sehat dari para pendukungnja jang berlatar belakang sesuatu
kepentingan jang iamasekali tida[ aOa iangtut-pautnja apapun dengan
kepentingan Rakjat atau jang sudah terkenal sekarang karena perdagangan sapi jang satu sama lain saling tahan-harga. Ja, bahkan hanja
mungkin karena kepentingan pribadinja tersinggung, bisa menjebabkan dan memaksa krisis kabinet.
Tetapi Saudara Ketua, pengalaman menundjukkan kepada kita
selama ini bahwa penggantian kabinet jang satu oleh jang lain tidak
rnembawa perubahan-perubahan penting, djuga perubahan pokok
dalam lapangan politik moneter. Djika ada, perubahan itu sangat

ketjil.

Selama masa krisis-krisis kabinet dan kemudian diganti oleh
kabinet baru, tidak semua kabinet-kabinet baru itu, rnampu menjampaikan usul anggaran belandja tepat pada waktunja. Jang sering kita
'alami tidak lain ialah bahwa Parlemen hanja terpaksa mensahkan
anggaran jang telah dikeluarkan beberapa tahun jang telah lewat.
Hak budget Parlemen praktis hilang, tinggal fungsi satu-satunja
sebagai stempel. Karena itu adalah menggembirakan bahwa kabinet
Karya sekarang sudah bertindak madju memenuhi kewadjibannja
menjampaikan anggaran belandja negara kepada Parlemen sesuai
dengan kelirendak Partemen. HaI jang baik ini patut diteruskan.
Saudara Ketua, dengan menekankan hak budget dari Parlemen
jang tidak boleh dilanggar oleh kabinet, berarti mendorong sesuatu
kabinet untuk tidak bersikap sembrono. Kelambatan menjampaikan
anggaran belandja negara setjara sedar atau tidak, disengadja atau
tidak, selain hal itu melanggar hak Parlemen, djuga memberi kesempatan kepada kaum koruptor memainkan peranan djahat. Penjakit

kanker korupsi ini tidak gampang dioperasi djika wakil-wakil $akjat
jang sungguh-sungguh memegang teguh amanat sutji dari Rakjat
tidak mendapat kesempatan setjara semestinja menurut n-aknja untuk
melakukan pemeriksaan. Medan operasi kaum koruptor ini harus disempitkan untuk achirnja setindak demi setindak dilenjapkan samasekali. Rakjat tidak harus menderita terus-menerus karena permainan-permainan ini.
4). Selandjutnja Saudara Ketua, tambahan rantjangan pasal mengenai pemungutan sosial atau zakat menurut adjaran agama
masing-masing, saja berpendapat tidak perln dimasukkan dalam Kons,titusi ,baru. Hal ini tjukup diserahkan kepada lembaga-lembaga agama masing-masing jang selama ini dan djauh
bertahun-tahun sebelumnja sudah berdjalan tanpa kesulitan.

III.

Susunan dan Kekuasaan Dewan Pengawas Keuangan.

Saudara Ketua, sampailah saja sekarang kepada soal susunan
dan kekuasaan Dewan Pengawas Keuangan. Pembitjaraan mengenai
ini memang setepatnja dilakukan clalam membahas masalah keuangan.
Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) tidak keberatan djika soal
Dewan Pengawas Keuangan (D.,P.K,) ini ditempatkan pada bagian

tersendiri.'
Pokok-pokok pendirian Fraksi Komunis Indonesia (P.K.I.)
mengenai susunan dan kekuasaan Dewan Pengawas Keuangan adalah
sebagai berikut:
1). Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam hal Anggaran-pertanggungan-djawab gadji, maka kekuasaan dan tugas Dewan
Pengawas Keuangan diatur dalam Undang-undang dengan pengertian bahwa kekuasaan mengontrol Dewan Pengawas Keuangan atas alat-alat dan tugas keuangan negara adalatr, hakekatnja
kekuasaan Dewan Perwakilan Rakjat jang didelegasikan kepadanja.
2). Dewan Pengawas Keuangan terdiri dari sekurang-kurangnja 5
dan sebanjak-banjaknja 9 orang anggota jang diangkat oleh
Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakjat.
3). Dewan Perwakilan Rakjat memadjukan usul ini dalam suatu
daftar tjalon jang disusun menurut urutan banjaknja suara jang
diperoleh oleh masing-masing tjalon dalam suatu rapat pemilihan
untuk menentapkan tjalon-tjalon itu.
4). Djumlah tjalon jang terpilih dan jang nama-namanja dimuat
dalam daftar tjalon itu tidak boleh melebihi dari dua kali djumlah
anggota Dewan Pengawas Keuangan. Ketua dan wakil-wakil
Ketua Dewan Pengawas Keuangan ditetapkan oleh Presiden dari
tjalon-tjalon jang berturut-turut memperoleh suara terbanjak.
5). Tjara memilih tjalon-tjalon Anggota Dewan Pengawas Keuangan,
demikian pula tjara mengisi lowongan diatur lebih landjut dalam
Undang-undang.
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Demikianlah Saudara Ketua, mengenai susunan dan kekuasaan
Dewan Pengawas Keuangan. Sebagai alasan dapat saja kemukakan
keterangan ringkas sebagai berikut ini.
Pengalaman praktek selama ini, seolah-olah Dewan Pengawas
Keuangan tidak mempunjai kewibawaan dalam mendjalankan tugasnja. Pemeriksaan keuangan oleh Dewan Pengawas Keuangan kepada
djawatan atau kementerian, sudah tentu tidak semua Saudara Ketua,
belum mendapat pelajanan jang semestinja. Dan seolah-olah Dewan
Pengawas Keuangan sekarang ini dibawah pengaruh Kementerian
Keuangan. Sedang sesungguhnja ia merupakan badan jang berdiri
sendiri. Karena itu, dalam Konstitusi baru kita, Dewan Pengawas
Keuangan (D.P.K.) harus benar-benar didjamin kekuasaannja.
Satu soal lagi jang penting jaitu mengenai masa kerdja Dewan
Pengawas Keuangan. Berbeda dengan bunji Undang-undang Dasar
Se entara pasal 81 ajat (1), Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.)
mengehendaki supaja ketentuan masa kerdja Angggta-anggota_Dewan
Pengawas Keuangan itu dibatasi. Batas waktu ini diatur oleh Undang'
undang. iWalaupun Komisi IV sudah bersepakat m'endjadikan pasalpasal Undang-undang Dasar Sementara mengenai keuangan sebagai
pedoman, tetapi pasal-pasal mengenai Dewan_ Pengawas Keu_angan
jang berhubungan dengan masa kerdja ini tidak bisa diambil oper
sebagai pedomhn. Dalam ajat tersebut diterangkan bahwa qengangkatan Anggota-anggota Denwan Pengawas Keuangan itu adalah,untuk
seumur triOup. Ini bertentangan dengan p'rinsip-prinsip de'mokratis.
pengetjualian terhadap ajat tersebut dengan ajat-ajat berikutnja tidak
mengubah djiwanja jang tidak demokratis-

IV.

Penutup.

Saudara Ketua, sebelum saja mengachiri pandangan umum ini,
ingin saja kemukakan setjara ringkas pendapat Fraksi Partai Komunis lndonesia (P.K.I.) mengenai soal perekonomian jang tertjantum
dalam huruf C dan putusan jang tertjantum dalam huruf D. Fraksi
Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) menjokong sepenuhnja pendapat
Komisi IV jang mengkonstatasi bahwa p,ersoalan tersebut masuk dalam
bidang Komisi I. Saran Komisi IV agar satu materi Konstitusi tidak
dibitjarakan oleh lebih dari satu Komisi dapat diterima oleh Fraksi
Partii Komunis Indonesia (P.K.I.). Selandjutnja mengenai putusan
Komisi IV ;'ang meminta kepada Ketua Konstituante untuk mengundang pemeiintah guna memberi keterangan-keterangan tentang ha'
sil-hasil Konperensi Djenewa mengenai hukum laut, djuga dapat diterima dan disokong oleh Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.).
Demikianlah Saudara Ketua. Terima kasih.

Ketua: Rapat jang terhormat, dengan berachirnja pembitjaraan
dari Saudara Hidajatdjadi tadi, maka Anggota jang sudah bersedia
untuk berbitjara pada malam ini, tidak ada lagl.
Adapun urutan pembitjaraan untuk pagi besok adalah seperti
demikian:
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1. Saudara M.D. Kartawinata,
2. Saudara Mr R. Sarungallo.
3. Saudara H. Muda Siregar,
4. Saudara Mr Sindtiar -Djojohadiningrat,
5. Saudar4 Baheramsjah Sutan Indra,
6. Saudara {,,, S;iafiuddin, dan

7. Saudara, Manuto Nitirnihardjo.
Dengar, ini"

t*pat s*ja, tutup.

.

(Rapat ditutuP Pada djam 22.37).
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KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA
Sidang ke-II (Tahun 1958) Rapat ke-43
Hari Rab,u, 3 September 1958

Djam panggilan: 09.00

Atjara

:

Pemandangan Umum tentang Kepegawaian

&

Ke'

uangan.

Ketua : Prawoto Mangkusasmito, Wakil Ketua L
Sekertaris : Mr Dudy Singadilaga.
Anggota jang hadir: 370 orang.
R.P. Soewarno Warnodiprodjo, Soemarto, A. Sjafiuddin, Anwar
Sutan Amiruddin, Siauw Giok Tjhan, Tony Wen, Ir Soeroto Mangoensoemarto, Andi Gappa, Soewarti Bintang Soeradi, Hutomo,- R.H.
Soetarto Hadisoedibjo, Mr J.C.T. Simorangkir, Suradi Sosrohardjono,
Mr Renda Saroengallo, K.H. Rodji'oen, Kasim, Kijai Hadji Noer
'Alie, Nj. Dalam Iboe Sjamsoeddin, A. Jasin, H. Mohammad Sjukri
Ghozali A1 Rusjdan, A. Anwar Sanusi, Sitti Djamrud Daeng Tjaja,
Djamhari, Abadi, Baheramsjah Sutan Indra, Slamet Jv., Prawoto
Mangkusasmi,to, R. Hendrobudi, K.H. Ahmad Azhary, Ir Sakirman,
Nj. Hadji Ibrahim Siti Ebong, Nj. Siti Salmi Sismono, Su,bandi Martosudirdjo, As'ad bin Moehammad Alkalali, Ketut Subrata, Soesilo
Prawiroatmodjo, Dr R. Soedibio Widjojokoesoemo, M. Sumbarhadi,
Achmad Arief, Nj. Hadji Ratu Aminah Hidajat, K.H. Taufiqurrahman, Maroeto Nitimihardjo, Hadji Aboebakar, Mr R.'Sindian Djajadiningrat, Nj. Kamsinah Wirjowratmoko, Tan Ling Djie, Nj. Wachidah Pramana, Asnawi Said, Raden Hadji Achmad Hasboellah,
Mohammad Sjafii Wirakusumah, Prof. H. Abdul Kahar Muzakkir,
Mohammad Pattisahusiwa, Drs Raja Rangga Andelo, Hadisoejono,
,dbdul Radjab Daeng Massikki, Hadji Abd,ullah Addary bin H. Mansjur, K.H. Muha,mmad Isa Anshary, Kijai Hadji Abubakar Bastari,
R. Ernor Djajadinata, Nj. Sulasmi Mudjiati Sudarman, Hadji Zatnal,
Mr R. Pratikto Sastro Hadikoesoemo, Mr Wilopo, R.H. Hadjid, Nj.
Nadimah Tandjung, Nengah Malaya, Hadji Muhanrmad Zatnuddin,
ZainoeL'Abidin Sjoe'aib, Mr Hamid Algadrie, R. Fernandus Basoeki
Poerwosapoetto, Soedijono Djojoprajitno, K.H.M. Bisri Sjamsuri, H.
M. Salim Fachry, K.H. Masjkur, Nirahuwa Melkianus, IJmar Salim
Hubeis, R.M. Ali Manshur, Nj. Suwardiningsih, Mocha,mad Tam,
Achmad Zakaria, Machoen Hadji Achmad Fauzy, Nj. Adiani Kerto'
diredjo, M. Ng. Gede Sosrosepo,ertro, jDr Imanudin, Abdul Choliq
Hasjim, ,Saleh Umar Bajasut, Moenawar Djaelani, Hermanu Adi Kertodihardjo, K.M. Sjauki Ma'su,m Kholil, Raden Hadji Aliurida, Kijai
Hadji Muhammad Thoha, Kijai Hadji Abdulmanab Murtadlo, R.
Mochtar Praboe Mangkoenegara, N. Kasijati, Hadji Abdoel Chanan,
Datoe Poetrawati, Hadji Nachrowi Thohir, Sajogia Hardjadinata, H.
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Soekron, Kijai Hadji Harun, Hadji Achmad Sahal Mansjur, Kijai
Hadji Achmad Bakri Siddiq, Nj. Nihajah Ma'sum, Ali Mansjhar, Hrebusu-dja, Alwi Murtadlo, Rd. Dadang Soeparta Partawidjaja,
{i
Kijai Hadji Anas Machfudz, Sastrodikoro Widija, Kijai Zahid, H.
Moh. Thohir Bakri, Soenardi Adiwirjono, Achmad Anwar, Muntaha,

Sarikoen Adisoepadmo, Rach,ma't susanto (S. Rachmat), Ali Markaban
Harsono, Amir, Tgk. Moharnmad Hasby Ash Shiddieqy, R.S. Hadisoemarto, Rd, Mohamad Sjafei Prawirosoebroto, Tedjo, Nj. Soenarjo
Mangunpuspito, Suro Sardjono, Dr Sahir Nitihardjo, Sarino Mangunpranoto, Suputro tsro'todihardjo, K.H. Muchjiddin Al Churaifisj, Abdul Dja,mil Misbach, R. Darmono Damanhuri, Achmad Mudatsir, K.
H.R. Abdullah Awandi/Afandi, Kijai Hadji Ali Maksoem, Mr Hadji
Kasmat, K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi, R. Sardjono, Nj. S.D. Soesanto (Sri Soetinah Darma soesanto), Prof. Ir Saluku Purbodiningrat,
Suhari Kusurmo,dirdjo, R. Poedjadi :sastroamidjojo, R. Ng. Surmodarmodjo al. Sujamto, Muha,mad Samsir, Mohamad Salim, Sal'eh Abdullah, Kijai Hadji Mochamad Cholil, Kijai H. Achmad Dasuki Siradj,'
Toeraichan Adjhoeri, Roespandji Atmowirogo, Sadji Sastrosa;smito,
Mr K.R.T.S. (Soedarisman) Poerwokoesoemo, Drs B. Mang Reng Say,
V.B. da Costa, Abdulrahman Baswedan, H, Mustafa Bisri, K.H. Maksum, M.,S. Kamawidjaja, Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja,
Soeratno, R. ,Sugana Ganakusuma'h, Mas Muhammad Bachar, Muhamftad Sjad,eli Hassan, Oesmadi, Asmara Hadi, Hadji Mas Muhamad
Aof, K.R.R.H. Moh. Noh Idris, Budiman Triasmarabudi, Radja Kaprabonan, Enin Sastrap,r'awira, Raden Basara Ad,iwinata, Hadji Abubakar Jusuf, Hadji Husein, R. Abdurochman Wangsadikarta, Hadji
Muhamad Dachlan, Muhammad Rusjad Nurdin, Kijai Hadji Saleh
Soiahuddin, Rd. Soeparno, R. Muha,mmad Sjafe'i, Abu Bakar, Raden
Sutalaksana, K.H.M. Dimjati, Hadji Asjmawi, Kiagus Hadji Moehamad Sjadjari, H. Ismail Dahlan Djuru Alam, H. Moh. Thaha bin Moh.
Nur, Hadji Umar :Bakry, Kuasini Sabil, Hadji Mansur Dt. Nagari
Basa, Roeslan Moeljohardjo, Mochtar Husin, Dr Abdul Manap, Binanga Siregar Gelar Sutan Mangaradja, Hadji 'Abdurrahina Abdullah,
Muhammad Ali Hanafiah Lubis (MAHALS), Anwar Nasution, M. Arsjad Th. Lubis, Hadji Moeda Siregar Gelar Sutan Dali, H. 'Adnan
Lubis, Mr Suhunan Hamzah, Mohd. Sabri Munier, Agustinus Djaelani,
Ibrahim Usman, Hadji AIi Usman, Daniel, H. Mhd. Basioeni bin H.
Imran, Abdullah Jazidi, Hadji Abdulrachman bin Ismail, Darmawi
Munawir, H.M. Hanafi Gobit, H. Husain Qadry bin H. Ahmad Zuni,
Nj. Hadji Ruhajah Abdulhamid, A,bd. Sani Karim, Mochsen bin R.
Sokma Wir,a Said, Sajid Abubakar bin Sajid Achmad Alayderus, Ds
Wilhelm Johannis Rumambi, Jakin Intan Parmata, J.J. Detaq, H.S.
Djamaluddin Dg Par,emma, Abdurrahman Sjihaab, Abdul Muin Daeng
Myala, ,Sjariff Saleh, Nj. Siti Ramlah Azies, Abdul Rahim Munier,
Daeng Maradja Lamakarate, H. Siswasudarmo, Mohammad Arifin bin
Abdulrahman, I Gusti Ketut Ngurah, Andreas Johannes Toelle, Gulam, P.S. da Cunha, Blasius Josef Manek, Soeratno, Ali,min, Nj. Setiat-i Surasto, K.H. Akrom Chasany, Mr Ahmad Astiawinata, Kijai
Hadji Munief, K.H. Dachlan Abdoelqohhar, K.H. Muhammad Gha2860

zali Asj'ary,
U.J. Katidjo Wiropramudjo, Lalu Lukman, Mohamad
-Mustadjab,
AbduhaOlid f-,atu Mandja, H. Hasan Krueng
Sanusi, H.
Kale, Arnold Mononutu, R. Baroeno Djojohadikoesoe'mo, Abdul

Muchid Ma'sum, K. Moch. Machfoed Effendie, H. Bahrun Djamil, K.H.
Asnawi Hadisiswojo, W.A. Rachrman, Nj.Mr Tetilarsih Harahap Soedjanadiwirja, U.P. Bonabong, Sarwono Sastro Sutardjo, Basuki, Nj.
Tresna Sungkawati Garnida, Hoesain Poeang Limboro, Mardiono
Slamet, A. Bakar St Lembang Alam, R. Achrrad So,ekarmadidjaja,
Pangkoe bin Oemar, P.M. Tangkilisan, Soedjono Tjiptoprawiro, Usman
Hamid, S.M. Tarigan, Djafri, Nj. Maimunah, Muharnmad Ali Daeng
Saerang, Muham,mad Amin La Engke, M.A. Chanafiah, Jean Torey,
Djoko Oen,toeng, Ahmad rBoeshairi, Muha.mmad Djazulie Kartawinata,
Utarjo, Raden Umar Anggadir'edja, Nur Sutan Iskandar, Sjamsulhadi
Kastari, R. Hadji Doeldjamil Adi'mihardja, Sutan Muchammad Jusuf
Samah Gelar Sutan Mahar,adjalelo, R. Usman Ismail, Sapija Mathys,
Hadi Sosrodanukusumo, Usman Mufti Widjaja, Soepardi, Karsono,
Sumowarsito, Nj. Ratu Fatmah Chatib (Ratu_If-at), _Q9epa1no_ Notosoewirjo, R. Hasan Nata Permana,fuaak Riwoe Loho, Nj. R.A. Sri Kanah
Koernpoel, W.A. Lokollo, R. Soelamoelhadi, Muchamad Afandi, Dr
T.A. Djalil T.M. Junus, Soe,mantri Martosoewignjo, Dr Hasnil Basri,
Mamiq Djamita alias L. Abdullah, H. Husein Thaha, H. Andi Kasim,
Rd. Afandi Wiradiputra, Mohamad Ahjar, Rusmijono, Wikana, Achmad Djoedjoe, Sahamad. Sudjono, Soelaeman Effendi, Ds E. -Uktolseja; Mas Ngabei Mohamad Hamzah, H. Abdulhafidz bin Hadji Sulai-man, Nj. Siti Fatimah Usulu, Abdulwahab Turcham, Sailg Husin
Abubakar,- O.N. Pakaja, Rd. Sukandar, Gulma't Siregar, Rustama
Ikrat, Moh. Fatchan, Hadji Masjkoer, Achijad Chalimi, Mohd. Ma'sum Jusuf, Sjeh Abdullah Afifuddin, Atang Mochamad Muchtar bin
Tohir, Bey'eiitin, Abdul Moe'in Utsman bin A. Mu'in, Jahjq Jacoeb,
Ismail Nongko, Hendra Gunawan, Otong Hulaemi, Hadji Abdul Malik
Karim Amru'llah (HAMKA), Ro,esni Tjoetjoen, Hadji Moehammad
Moechtar Moestofa, Muham,mad Tahir Abubakar, Suparna Sastradiredja, H. Moh. Sadad Siswowidjojo, Arn-inuddin Muchlis, A*l{,Basuki
Resbbowo, Dr J.F. Mohede, R. Achmad Padmakoesoerna, Abdurach.
man Said, UiOa;atdjati, K. Nope, R. Oemarsaid, R. Sadono Dibjo_wirojo, Mr Djaidin Puiba, Mr Djamaluddin Glr Dt. Singo Mangkuto, Nj.
Moedjio Moedjiati, J. Karoeboen, H.L. Rumaseuw, Aldrels Wendiri,
Mr Liem Koen Seng, Mr Yap Thiarn H,ien, Drs Go Gien Tjwan, The
Kim Goan, Dr Tan Wie Lie, Tan Tjong Tjioe, Ko' Kwat Oen, Dr Ang
Pin Hiang, William Eddy Claa,sz, Nona Mr A.L" Fransz, J_. Th. Kouthoofd, Ori l. Bd,r, Drs J.B. Av6, Martinus Jacob van Yzendoorn, Njan
Tjoen Ho (Tjinu), W.f."l.f'. Griinewald, A.L. Marani, G. Baibaba.

Wakil Pemerintah: Wahib Wahab, Menteri Negara Urusan Kerdjasama Sipil/Militer.
Ketua: Saudara-saudara, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakahrh. Rapat saja buka. Djumlah Anggota jang telah menandatangani daftar hadir ada 304 orang. Quorum jang diperlukan 264.
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Berhubung tidak ada surat-surat jang harus dibatjakan terlebih
dahulu, maka kita bisa langsung m'elandjutkan Pemandangan Umum
mengenai soal Kepegawaian dan Keuangan.
Sebagai pembitjara jang pertama, saja persilakan Saudara Muhammad Djazulie Kartawinata jang terhormat.
Muhammad Djazulie Kartawinata: Saudara Ketua, terlebih dahutu
Fraksi Par.tai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.) minta dengan sangat
perhatian Saudara Ketua Pimpinan Konstituante dan para Anggota
jang terhormat. Telah disampaikan kepada Fraksi-fraksi dalam Konstituante ini surat permakluman merupakan "Save Our Souls" dari
Saudara.saudara Senlkat Sekerdja Konsti,tuante dengan surat.surat
b,ernomor L04lSek. S.S.K./58 tertanggal 27 Agustus 1958 dan 105/
Sek. S.S.K./58 teftanggal 30 Agusfus 1958, surat terachir mana antaranja memuat keputusan Rapataleno Serikat Sekerdja Konstituante
tersebut tertanggal 29 Agustus 1958.
Saudara Ketua, tidak dapat dibantah lagi dengan adanja kabar-

kabar dari golongan tertentu bermaksud hendak membnbarkan Konstituante ini, menirnbulkan kegontjangan can kegelisahan dilapangan
para pegawai Serikat Sekerdja Konstituante jang akibatnja nanti
dapatlah ki'ta gambarkan sendiri, te'tapi ,tidak dapat dibiarkan begitu sadja. Djusteru Konstituante sekarang ini menghadapi ,,penjempurnaan tjara kerdja" jang lebih effectief dan productiefrationeel,
jang dengan sendirinja sangat memerlukan tambahan tenaga dan
daja-kerdja jang luarbiasa dari para pegawai itu sendiri, maka kami
minta kebidjaksanaan dan tindakan tegas dari Pimpinan Konstituante
untuk
seg€ra mengatasi dan menjelesaikan tuntutan dan
'"Save Our Souls" Serikat Sekerdja Konstituante itu dalamdesakan
waktu
setjepat mungkin.
Disamping itu Saudara Ketua, fraksi kami minta perhatian Saudara-saudara Pimpinan Serikat Sekerdja Konstituante send,iri untuk
bertindak lebih waspada terhada'p anasir-anasir luardalam jang de.
struktip jang bermaksud hendak meni,mbulkan stagnabi dikalangan
pegawai Konstituante, sebaliknja kami sangat gembira tetapi agak
terharu turut menjaksikan betapa kesungguhan-bekerdja Saudarasaudara itu m,enunaikan dharma-baktinja. Olehnja dengan perantaraan
,saudara Ketua saat ini kami Fraksi Partai Sjarikat Islam Indonesia
(P.S.S.I.) menjokong penuh harapan dan tuntutan Serikat Sekerdja
Konstituante itu.
Saudara Ketua jang terhormat, kemudian kami akan mulai dengan Pemandangan Umum mengenai Kepegawaian dan Keuangan.
Bismillaahir-rahmaanir-rahim.
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara Ketua dan Madjelis Konstituante jang kami muliakan,
terlebih dahulu perkenankanlah kami atas nama Fraksi Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.) menjampaikan sebesar-besarnja penghormatan kami atas kedatangan dan turut hadirnja, pertama Saudarasaudara j ang terhorma,t Anggota-anggota Golongan Minoriteit angkatan
Pe,merintah jang memperlengkapi arena dan forum Konstituante sekarang ini; kedua Saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air
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wakil-wakil dari Irian-Barat dalam ,sidang dan Rapat-rapat Konstitu'
ante ke-II tahun ini dan menjampaikan utjapan selamat datang dan
selamat berdjuang bersama-sama kami dalam pada menunaikan t_ugas
sutji dan luhur hendak mentjiptakan satu Undang-ut4?ng Ptlul baru
na{i Xegara Kesatuan Repunlit Indonesia. Semoga kiranja-hadirnja
Saudara-saudara itu mendorong Dewan Konstituante untuk segera
dalam waktu selekas-lekasnj a menurut antj er-antj er-waktu menj elesaikan tugas-kewadjibannja jing seberat ini, bahkan hadirnja Saudarasaudara itu menimbulkan" in$irasi dan semangat semakin bergelora
dan segar bagi seluruh Bangsa Indonesia untuk sungg_uh-sunggult
berdjuing mdrebut wilajah trian Barat digabungkan kedalam terri'
torium kekuasaan Republik Indonesia.
Saudara Ketua, selain daripada itu Fraksi Partai Sjarikat Islam
Indonesia (P.S.I.I.) merasa wadjib untuk menjatakan sebesar-besar_nja
terima kasih dan sjukur kami atas hasil pekerdjaan Komisi IV dari
Panitia Persiapan Konstitusi bagian Sub-Komisi Kepegqwaia-n dan Keuangan" jang-kini dihidangkan-untuk sama-sama dibahas dan dinilai
laporannja.

Menurut hemat dan pendapat kami Saudara Ketua, isi-laporan
tersebut belum merupakan hasil jang maksimal dan belum pula menggambarkan himpunan materi konkrit untuk nanti dirumuskan dalam
bab dan pasal-pasal dalam rangka-sistimatik Undang-undang. Dasar.
Djusteru persoalan dan masalah ,,Kepegawaian dan Keuangan" itulah
jang merupakan diantara sekian banjak soal masalah terpenting tetapi
iumit d,an-sulit dalam kehidupan satu bangsa dalam satu negara, t9rutama dalam negara kita Republik Indonesia jang baru berusia ti,ga
belas tahun. Terlebih lagi Saldara Ketua, kalau kit'a hubungkan dengan masalah jang hangat, masalah ,,normalis?si dan Stabilisasi" keadian negara dewasa ini-, setelah sebahagian wilaj{r negar? FiE dika'

tjauSala-ukan oleh kaum petualang/pemberontak Pe'merintah Revolusione" Republik Indonesia dan Pe'rmesta'nja, lqlift terasa lagi bagi kita
sekalian rintuk lebih sungguh'su'ngguh dan lebih serius membahas dan
merumuskan soal ,masalah itu tebifltegas dan konkrit. Djanganlah
hendaknja diantara para pemimpin kita masih ada kedapa'tan- jang suka
berlagah,,ber-holland"s denken" dan ber-kolonialdenke'n" dengan setjara sadar ataupun tidak sadar menjatakan antara lain bahwa: ,,jah,
negat" kita m,asi-h muda, belum benpengala'm_an kalau dibanding dengan
te!"tt lain; ,kesulitan dan kerumi,tan jang kita hadapi dan deri'ta sekaiang ini adalah merupakan warisan djamq pendjadjahan, dus sudah
,,d;aniak" bagi kita, toih kita sekarang suclah merdeka dan berdaulat
mau apa lagi ........."
Tetapi sebaliknja Saudara Ketua, para pemimpin kita harus bah'
kan wadjib lebih merasa bertanggung-djawab atas keadaa_n jryg semakin ruwet dan suram menimpa seluruh tubuh negara dan bangsa
kita dewasa ini; harus dan wadjid tenin menjadari dan menginsafi akan
nasib jang akan datang bilamana tidak sekarang-sekarang djuga mendapat[anlatu "way out" untuk mengatasinja.
Saudara Ketua, su,mber dan pokok-pangkal kesemuanja itu tidakIah terletak pada seribusatu matjam undang-undang atau peraturan
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jang berlaku, akan tetapi berpangkal pada kepribadian dan budi-achlak
jang sudah kehilangan wibawa dan tata-susila daripada para pemimpin
itu sendiri, akibat demoralisasi, burokrasi dan korupsi jang meradjalela.
Teringat kepada kami Saudara Ketua, akan utjapan Paduka Jang
Mulia Presiden kita Bung Karno sewaktu pidato beliau dihari ulang
tahun ke-XIII jang baru lalu dimana antara lain beliau menekankan
bahwa tahun 1958 sekarang ini adalah merup,akan satu ,,tahun tantangan" a year of challenge terhadap keadaan negara kita keluar dan
kedalam. Menurut pe'ngertian dan tafsiran karni Saudara Ketua, tantangan itu djanganlah ditudjukan semata-mata terhadap kaum petualang/politik dan ekonomi, kaum koruptor dan kaum intervensi/subversief sadja, akan tetapi tantangan tersebut harus merupakan ,,selfkoreksi dan selfr,esp€,k" terhadap ,,diri pribadi kita sendiri". Selfkoreksi terhadap pengalaman selama tigabelas tahun bernegara dan berpemerintah, selfkoreksi terhadap pelaksanaan Undang-undang Dasar
Sementara inclusief filsafah'hidup doctrine Pantja Sila-nja, selfko'reksi
terhadap pelaksanaan Undang-undang No. 2l tahun L952, serta
Undang-undang dan Peraturan Pemerintah lainnja, selfkoreksi terhadap politik ekonomi dengan sistim Bukti Expornja, selfkoreksi
ter,hadap politik monetair/keuangan tentang,,perimbangan'' keuangan
antara Pusat dan Daerah" serta keadaan defisit negara jang semakin
tambah, selfkoreksi terhadap sistim peremadjaan korps pegawai, selfkoreksi terhadap politik luar-negeri dengan sistim politik bebas dan
aktif dan ko-eksitensinja, selfkoreksi terhadap tjara-pelaksanaan normalisasi-stabilisasi keadaan negara,zdaerah dan selfkoreksi terhadap
persoalan lainnja. Sebab apa Saudara Ketua, tantangan tanpa selfkoreksi terlebih dahulu tidaklah ada artinja apa-apa, sekalipun kita
bertindak tegas dan keras terhadap musuh-musuh negara kita sendiri.
Jang penting ialah selfkoreksi jang bisa mewudjudkan daja-tjipta dan
daja-karya mampu keluar-kedalam bertindak konsekwen-disiplinair
terhadap setiap pelanggaran dan perkosaan hukum dan Perundangundangan jang berlaku dalam negara kita sekarang ini, oleh siapapun
dan dari pihak manapun.
Saudara Ketua, bagaimanakah bangsa dan rakjat Marhaen kita
dapat mengetjap nikmat-lazatnja apa jang dikatakan ,,masjarakat jang
adil dan makmur" kalau alat-alat dan aparatuur-aparatuur negara kita
sebagai penguasa/pemegang ,,keadilan dan kemakmuran" tidak berbuat adil dan tidak memakmurkan dalam kalangan masjarakat $Iarhaen itu sendiri? Bagaimanakah bisanja para-pegawai kita memiliki ,,arbeidsvreugdd' dan mentjapai,,arbeidsprestatie", kalau masih berlaku
praktek "kliek en familie systeem" diantara atasan dan bahwahannja
kalau masih berlaku praktek ber'dasarkan,Bertimbangan politis-psychologis" jang menelorkan ,,politieke benoemingen" dikalangan para
pegawai kita? Bukankah kita sama rnengetahui bahwa sja,rat-sjarat
djadi pegawai ;selainnja kedjudjuran dan keicirlasan penga'bdian, djuga
keahlian dan ketjakapan kapabeliteit dan akseptabiliteit serta pengalaman jang harus dimilikinja?
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itu maka tidak
seorangpun diantara para pemimpin kita jang djudiur jang tidak
akan menjangkal akan kelemahan dan tidak tegas-lengkapnja bunji
Saudara Ketua, berdasarkan serba selfkor,eksi tadi

pasal (86) Undang-undang Dasar Sementara jang hanja rnemuat satu
kalimat sadja tidak lebih tidak kurang daripada:
,,Pegawai-pegawai Republik Indonesia diangkat menurut aturanaturan jang ditetapkan dengan Undang-undang".
Tidaklah mengherankan Saudara Ketua, disebabkan adanja kelemahan dan ketidak-tegasan pasal 86 Undang-undang Dasar Sementara tersebut jang selainnja bersifat sederhana, maka sedjak diundangkannja Undang-undang nomor 21 tahun L952 (lihat Lembaran
Negara No. 78 1952) serta Undang-undang dan Peraturan Pemerintah
Iainnja tentang kepegawa'ian i'tu, selama waktu enam tahun berselang mengakibatkan posisi dan status nasibnja para pegawai negeri
claerah otonom pada umumnja berada dalam keadaan jang ongunstig
dan menjedihkan.
Saudara Ketua dan Madjelis Sidang Konstituante jang ka,mi muliakan, tjukuplah sekian pandangan Fraksi Partai Sjarikat Islam
Indonesia sebagai kata pendahuluan jang merupakan ,,sekapur sirih"
atas Laporan Sub-Komisi/Komisi IVlPanitia Persiapan Konstitusi
tentang ,,Kepegawaian dan Keuangan". Dan sekarang Saudara Ketua,
kami atas nama Fraksi Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.)
hendak membahas, menilai dan mengemukakan'beberapa kesimpulan
pendapat atas hasil laporan itu jang kami anggap agak progresief
dan radikal dan dimana perlu kamipun rnengadjukan usul perubahan
atasnja.
Pada halaman tiga Bagian IV pasal a ajat (1), (2) dan (3),; pada
pokoknja kami dapat m,enerima rantjangan rumusan tersebut, terutama ajat (1) oleh karena ,,segala gerak-gerik para pegawai itu bilamana tidak berdasarkan keridlaan Allah, maka negara kita pasti
melalui "afgleidingspolitieknja" akan nanti meluntjur kedalam djurang kehantjurannja akibat tidak adanja sifat ,,amanah" daripada
para penguasa serta alat aparatuurnja begitupun para pegawai itu
sendiri.
Pasal b ajat (1) dan (2) pada halaman empat, ka'mi dapat menerimanja.
Pasal c ajat (1) dan (2) pada dictum rumusan ajat (1) diantara
bagian kalimat ,,ketjuali mengutjapkan sumpah/djandji harus diperiksa lebih dulu harta.bendanja, begitu djuga setelah m,ereka meletakkan djabatannja", ini supaja dihapuskan sama sekali. Bagairnanakah seorang pegawai dapat bekerdja tenang dan tenteram Saudara
Ketua, bilamana ia baru sadja memangku djabatannja sudah lebih
dahulu ,,diintip-intip dan dialvas-awasi" oleh pihak atasannja? Apakah
kita tidak mengetahui bahwa pada umumnja 'para pegawai kita ltu
adalah ,,manusia-manusia" jang tergolong "have not" dan bukan jang
,,have all"?
Pasal-pasal d dan e pada pokoknj,a kami dapat menerirnanja.
Ketjuali pada pasal d rumusannja harus lebih dipertegas/diperdjelas
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dan dipertadjam, sehingga para-pegawai itu sama sekali tidak kehilangan,,hak-hak asasinja".
Pasal (f) tentang ,,penggunaan tenaga asing", Fraksi Partai Sjarikat Islam Indonesia (P,S.I.I.) be,lu'm dapat menjetudjui untuk dirumuskan, oleh karena hal ini bertentangan dengan defini:si-tafsiran apa itu
,,pengertian pegawai Negeri" dan apa ,,dasan pengertian, pegawai negeri" sebagaimana telah ditjantumkan diatas (vide laporan dihala,man 2
dan 3).
Pasal (g) tentang larangan-larangan: Adapun j,ang mengenai ajat
(1) a dan b kami kemukakan perumusan demikian: ,,berdasarkan hakhak Asasi Manusia /IH.ak dan Kewadjiban Warga Negara, pegawai negeri tidak dilarang mendjadi anggota se;su?tu partai/Organisasi politik
(jang legaal) dengan sjarat keten,tuan bahwa tidak melalaikan tugas (kewadjibannja selaku pegawai negeri dan pula tidak mensalah gunakan
waktu dan kedudukannja guna kepentingan partai/organisasinja.
Sjarat dan ketentuan itu diatur dengan Undang-undang".
Adapun jang mengenai: ,,kegiatan pegawai dalam per-usahaan-perusahaan jang semata-mata mentjari keuntungan bagi dirinja sendiri""
pada pokoknja kami menjetudjui untuk dilarang dengan selandjutnja
diatur oleh atau atas kuasa Undang-undang.
Pasal-pasal (h) dan (i) pada prinsipnja kami dapat menerimanjaSaudara Ketua, demihianlah penilaian dan usul perubahan Fraksi

kami atas rantjangan perumusan pasal-pasal mengenai,,Kepegawaian".
Kemudian jang mengenai rantjangan rumusan pasal-pasal tentang
,,Keuangan" Saudara Ketua, setelah Fraksi kami Fraksi Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.) membahas dan menilai setjara serius
rantjangan rumusan pasal-pasal itu, disini kami dapat menjimpulkan
pendapat kami bahwa rantjangan rumusan tersebut tidak djauh berbeda dengan rumusan pasal-pasal jang tertjanturn dala,m Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 fiang berlaku sekarang) di Bagibn
IV Babakan Satu mulai pasal (109) sampai dengan pasal (I19) ketjuali
disana-sini terdapat usul-tambahan dan perubahan mengenai pasalpasal tentang ,,zakat" dan ,,za'kat fitrah" jang sejogianja pula patut
dan wadjib dimasukkan/ditjantumkan dalam rumusan pasal-pasal Undang-undang Dasar nanti. Berhubung dengan itu Saudara Ketua,
Fraksi Partai Sjanikat Islam Indonesia (P.S.I.I.) dalam pada menghadapi soal rantjangan perumusan pasal-pasal rnengenai ,,keuangan"
itu akan mengambil djalan tengah sambil mengemukakan rantjangan
perumusan _pasal-pasal kami sendiri diambil dari rantjangan Piagam
undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menurut partai
Sjarikat Isla,m Indonesia (P.S.I.I.), sebagai berikut: (Konsep itu untuk
menghema,t waktu, kami lampirkan dengan permintaan untuk dimasulkkan kedalam Risalah). Lihat lampiran naskah pidato Mhd. Djazulie
Kartawinata.
Saudara Ketua dan Madjelis Sidang Konstituante jang mulia,
sekianlah rantjangan Piagam Perumusan pasal-pasal mengenai ,,Keuangan" terpetik dari Rantjangan Piagam Undang-undang Dasar Menurut Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.) dua tahun jang lalu,
jang kami kemukakan/pe,rsembahkan keharibaan umat sebangsa dan
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setana.h air setjara iuas dan jang kini kamipun hidangkan kepada
para Anggota jang terhormat.
Seb.a$al kata-achir kami atas nama Fraksi Partai Sjarikat Islam
Indonesia (P.S.I.I.) perlu tekankan sekali lagi saudara Ketua, teru,tama pada salah sat_u rumusan-pasal diatas tadi mengenai undang-undang
zakat adalah berdasarkan suatu pertimbangan bahwa soal itu-merupakan soal jang principieel menjangkut-paui hendak ,,menjehatkan i<euangan negara" baik umumnja mengenai budget anggaran-belandjanegara, maupun chusus bertalian dengan kepentingan dan keperluan
,,sosial" (fakl,r-miskin, anak jatim piatu, pengangguran, tjatjad dan
sebagainja). Bilamana hukum zakat berlaku dalam negara Saudara
Ketua, kami atas nama umat Islam jakin dan pertjaja bahwa ,,masjarakat jang adil dan makmur" termasuk didalamnja ,,masjarakatnja
para pegawai" tidak hanja tetap merupakan idee-teori dan impian
dalam negara Republik Indonesia, Insja Allah.
Saudara Ketua. sekianlah pembahasan penilaian serta kesimpulan
pendapat Fraksi Partai Sjarikat Islarn Indonesia (P.S.I.I.) atas hasil
laporan Komisi IV Panitia Persiapan Konstitusi tentang ,,Kepegawaian
d_an Keuangan" setjara singkat karni kemukakan dalam Rapat pleno
Konstituante jang kami muliakan. Dan dengan ini kami sampaikan
utjapan,,Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.
Lam_piran li{ato Muharymad Djazulie Kartawinata dalam pemandangan Umum Babak ke-I ,,Laporan Komisi IVIPPK tentang ,,Kepegawaian dan Keuangan".

BAGIAN IV
KEUANGAN
Babakan I
Hal
uang
Pasal 125
(1) Diseturuh daerah Republik Indonesia hanja diakui sah alatalat pembajaran jang aturan-aturan pengeluarannja ditetapkan dengan
Undang-undang.
(2J Satuan-hitung untuk menjatakan jang alat-alat pembajar sah
itu ditetapkan dengan Undang-undang.
(3) Undang-undang mengakui sah alat-alat pembajar baik hingga
djumlah jang tak terbatas maupun hingga djumlah terbatas jang ditentukan untuk itu.
(4\ Pengeluaran alat-alat pembajar jang sah dilakukan oleh atau
atas nama Pemerintah Republik Indonesia ataupun oleh Bank Sirkulasi.
Pasal 124
(1) Untuk Indonesia ada satu Bank-Sirkulasi.
(.2) Penundjukkan sebagai Bank Sirkulasi dan Pengaturan tataan
dan kekuasaan dilakukan dengan Undang-undang.
Babakan II
Pertanggungan-djawab gadji.
Anggaran
Urusan Keuangan

-

-
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Pasal 125

(1) Pemerintah memegang urusan umum keuangan.
(2, Keuangan negara dipimpin dan dipertanggung-djawabkan

menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan Undang-undang.
Pasa1 126

(1) Pengawasan atas dan pemeriksaan tanggung-djawab tentang
keuangan negara dilakukan oleh Dewan Pengawas Keuangan.
i2) Hasil pengawasan dan pemeriksaan itu diberitahukan kepada
Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Dengan Undang-undang ditetapkan
anggaran semua pengeluaran Republik Indonesia dan ditundjuk pendapatan-pendapatan untuk menutup pengeluaran itu.
Pasal 12?
(1) Undang-undang penetapan anggaran umum oleh Pemerintah
dimadjukan kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat sebelum permulaan masa jang berkenaan dengan itu. Masa itu tidak boleh lebih
dari dua tahun.
(2) Usul. Undang-undang pengubahan anggaran umum tiapdap
kali djika perlu dimadjukan Pemerintah kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat.
Pasal 128
(1) Anggaran terdiri dari bagian-bagian jang masing-masing sekedar perlu di,bagi dala,m bab, jaitu satu untuk mengatur pengeluaranpengelua,ran dan satu lagi untuk menundjuk pendapatan-pendapatan.
tsab terbagi dalam pos-pos.
t:2) Anggaran untuk tiap'tiap kementerian sedikit-dikitnja memuat satu bagian.
(3) Undang-undang penetapan anggaran masing-masing memuat
tidak lebih dari satu bagian.
(4) Dengan Undang-undang dapat diidjinkan pemindahan pos
satu ke pos lainnja dalam satu bagian. Pengeluaran dan p.enerimaan
Republik Indonesia dipertanggungdjawabkan kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat sambil mengadjukan perhitungan jang disahkan
oleh Dewan Pengawas Keuangan menurut aturan-aturan jang diberi'
kan dengan Undang-undang.
Pasal 129
(1) Ti'dak diperkenankan'rnemungut padjak, bea dan tjukai untuk kegunaan kas negara, ketjuali dengan tlndang-undang atas kuasa
Undang-undang.

(2) Pemerintah Republik Indonesia mengatur berlakunja hukum
zakut dengan sebuah Undang-undang.
Pasal 130
(1) Pindjaman uang atas tanggungan Republik Indonesia tidak
dapat diadakan; didjamin atau disahkan, ketjuali dengan Undangundang atau atas kuasa Undang-undang.
(2) Pemerintah berhak, dengan mengindahkan aturan-aturan jang
ditetapkan dengan Undang-undang, mengeluarkan biljet-biljet perbendaharaan dan promes-promes perbendaharaan.
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Pasal t51
bengan tidak mengurangi jang diatur dengan ketentuan-ke.
tentuan chusus, gadji-gadji dan lain-lain pendapatan anggota Madjelis'madjelis dan pegawai-pegawai Republik Indonesia clitentukan ol-eh
Pemerintah dengan Undang'undang dan menurut asas, bahwa dari
djabatan tidak boleh diperoleh keuntungan lain daripada jang dengan
tegas diperkenankan.
(2) undang-undang dapat memperkenankan pemindahan kekua.
saan.jang diterangkan dalam ajat (l) kepada alal-a]at perlengkapan

(i)

lain jang

(3)

berkuasa.

Pemberian pensiun pada pegawai-pegawai Republik Indon€.
sia diatur dengan Undang-undang.

_

Ketua: saja persilakan Saudara Mr Renda saroengalo jang ter.

hormat.

Mr Renda saroengalo: saudara Ketua jang terhormat, tcrlebih
dahulu saja mengutjapkan terimakasih atas kesediaan Saudara Ketua
me_mberi kesempatan berbitjara kepada saja sebagai pembitjara keclua
pada rapat siang hari ini.
- selandjutnja saudara Ketua, sebenarnja untuk rnernbitjarakan
soal keuangan, fraksi saja minta supaja dua orang dari fralisi saja
berbitjara, aklrr tetapi oleh karena jang seorang berhalangan, maka
kepada saja ditugaskap untuk berbitjara sendir:i mengenal soal ke.
uangan.

oleh sebab itu saudara Ketua, mungkin waktu jang saja minta
akan melampaui sedikit dan saja minta kesediaan - saudara Ketua
djangan mem,peringatkan saja kalau saja berbitjara lewat lima menit
dari waktu jang telah diminta.
saudara Ketua, Sidang Konstituante jang terhormat, uraian
pi? mengenai Keuangan ini selajaknja didahului dengan utjapan
terima kasih kepada Komisi IV dan terlebih kepada-Sub-Komisi
II dari Komisi IV itu, jang telah berhasil menjqdorkan kepada
Pleno Konstituante ini suatu hasil jang gemilang, jaitu jang ielah
berupa rantjangan pasal-pasal untuk dimuat dalam undang-undang
Dasar. Hasil jang baik ini menurut pendapat saja disebablan ole[
dua hal pokok jang sangat penting. Pertama ialah kesediaan semua
Angg-ota Sub-Komisi untuk berunding dan bentukar pikiran setjara
mendalam dan dalam susana saling rnenghormati derigan tidak mernandang besar ketjilnja aliran jang diwakili oleh seseoiang Anggota.
Hal pokok jang kedua ialah kesediaan para anggota untuti meilat<ai
ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Dasbi sepentara sebagai
pedoman dalam m'embahas materi ini. Sungguh kedua'hal tersebut ltu
besar pe-ngaruhnja atas hasil kerdja sub=Komisi II dari Komisi IV,
karena dengan memakai ketentuan-ketentuan undang-undang Dasarl
sementara sebagai pedoman arah pikiran para Anggota tida[lah begitu bersimpang-siur.dan dengan adanja semangat toleransi dari para
Anggota, tidak ada diantara mereka jang berpegang mati-matian pada
perumusan jang diadjukannja. Semuanja metitraf kepada inti -dari
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teril didaet'ah-daerah jang ,,madju"." Pentbajaran dengan'tjek dan
giro tiap-tiap hari dilakukan. Tjek berpindah tangan setiap saat, pa-

dahal tjek itu bukan merupakan alat.bajar resmi.
Mata uang asing djuga seb,enarnja boleh beredar dalam masjarakat. Adanja peraturan tentang uang asing sekarang ini dalam negara kita,' jaitu bahwa uang itu harus diserahkan kepada Lembaga
Pemerintah jang ditentukan untuk itu, Lembaga Alat-aiat Pembajaran
Luar Negeri, adalah konsekwensi dari peraturan devisen, jang sewaktu-waktu dapat ditjab'ut seandainj4 keadaan ekonomi meng,idjinkan,
tanpa berlawanan dengan ketentuan dalam Undang-undang Dasar
Sementara pasal 109. Djika tidak ada peraturan divisen itu Saudara
Ketua, maka uang asing boleh beredar, hanja sadja ,,bukan sebagai
alat'bajar sah (resmi)", melainkan hanja merupakan alat bajar biasa,
alat penukar jang bergantung kepada jarrg bersangkutan untuk menerimanja atau tidak. Terlebih pula Saudara Ketua, djikalau memang
maksud kita untuk melarang beredarnja alat-alat bajar lain dari alatbajar resrni, sebaiknja larangan itu ditjantumkan dalam Undang-undang Dasar Sementara, djadi tidak usah memerintahkan lagi kepada
pembuat Undang-undang untuk melarangnja tetapi dimuat -sadja dalam Undang-undang Dasar Sementara umpamanja:
,,Diseluru[ Wilajah Republik Indonesra dilarang beredar alatalat bajar jang tidak disahkan seperti dalam ajat (1)".
Sebagai diatas telah dikatakan ketentuan sematjam itu tidak tepat.
Saudara Ketua, uang sebagai pengukur nilai tentunja dluga
membutuhkan suatu satuan ukur. Djikalau ukuran pandjang dinjatakan dalam satuan meter dan bagian-bagrannja, mf,ka Ojugi ukuran
nilai selajaknja mempunjai satuan hitung jang uniform, lang sampai
sekarang untuk negara kita ialah rupiah dan sen. Tepatlah kiranj'a
kalau
ketentuan dalam Undang-undang Dasar SemenCara mengenai
itu 'dipertahankan dengan memperbaili ,susunan kata,katanlal t<alimat jang berbunji: ,,Satuan hitung untuk menjatakan jang alat-alat
pembajar sah itu ditetapkan dengan Undang-undang", adalah djanggal. Kalimat dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat jang- beibunji:
,,Satuan hitung untuk menjatakan alat-alat pembajar sah ,itu
ditetapkan dengan Undang-undang" adalah lebih tepat. Dalam teks
)Belandanja dalam Konstitusi Republift Indonesia, Serikat kalimat itu
berbunji: ,,D€ rekeneenheid, waarin de wettige betaalmiddelen
luid,en, wordt bij federale wet vastgesteld", djadi satuan hitung dari
alat-alat bajar sah itu harus ditetapkan _ dengan Undang-undang federal. Oleh sebab itu kami usulkan supaja kata ,,jang ditiadakan,
lalu ajat itu berbunji seperti dalam Konstitusi Republik Indones,ia
Serlkat atau lebih tepat lagi kalau di.Indonesiakan dengan dernikian:
,,Satuan hitung dari alat-alat bajar jang sah ditetapkan dengan
Undang-undang?'.

Bank Sirkulasi.
Rupanja dalam djqmag sekarang ini tidak ada orang jang mengehendaki adanja lebilr dari satu bank sirkulasi, jang-dapat mengeluarkan uang kertas bank. selab itu tidak usah dipeisoalkan lagi
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bahwa dinegara Indonesia hanjaiah ada satu bank sirkuiasi, jang
dalam kenjataannja ialah Bank Indonesia. Mengenai funksinja jang
lain-lain sebaiknja diatur dengan Undang-undang. Dalam prakteknja
dinegara-negara lainpun Bank Sirkulasi itu djuga bertindak sebagai
bank induk atau bank pusat atau bank dari para bank, ,,,Banker's"
Bank. Bank Indonesia pada saat sekarang ini belum bertindak sematamata sebagai Banker's Bank, karena disamping sebagai bank sirkulasi dan bank pusat; bank itu masih melakukan pekerdjaan-pekerdjaan bank sebagai bank umum, jang melajani langganan-langganan partikelir, bersa,ma.sama dengan bank$ank lain.
Sebagai suatu le,mbaga uang nasional jang boleh dikatakan satusatunja dalam lapangan ba,nk jang memp,unjai pe-ngalama,n tjukup dan
rnempunjai organisas,i jang tera,tur dipandang dari sudut teknik ,bank,
rasanja keadaan itu dapat dibenarkan, untuk sementara. Tetapi
dikemudian hari djikalau dunia 'bank nasional, baik bank pemerintah maupun bank partikelir nasional sudah rnempunjai pengalaman
jang tjukup dengan administrasi jang rapih, baik kiranja dipikirkan
supaja Bank Indonesia disamping bertintlak sebagai bank sirkulasi
hanjalah mendjadi'Banker's Bank, jang bertindak sebagai bank daripada para bankir pemerintah dan bankir partikelir. Dalam fungsinja
sebagai bank pusat itu pemerintah dapat mempergunakan Bank Indonesia sebagai alat pemerintah untuk mengawasi pekerdjaan-pekerdjaan bank-bank lain. Oleh sebab itu kami berpendapat, bahwa
dalam Undang-undang Dasar harus dimuat suatu ketentuan jang
memerintahkan diadakannja pengawasan atas bank-bank lain dalam
negara oleh Bank Indonesia. Seperti \ita semua mengetahuinja diclalam masjarakat beredar selain dari uang-uang resmi seperti uang
iogam, uang kertas pemerintah dan uang kertas bank, djuga turut
beledar uang giro. Pengeluaran uang resmi menurut ajat (4) dari
pasal 109 Undang-undang Dasar Sementara dilakukan oleh atau atas
nama pemerintah ataupun oleh bank sirkulasi. Djadi banjaknja uang
resmi atau uang charta ini dapat ditentukan sendiri oleh pemerintah
tlan bank sirkulasi.
Sebaliknja banjaknja (volume) uang giro dalam peredaran banjak sekali dipengaruhi oleh politik perkreditan bank-bank lain.
Uutuk djuga turut mengawasi dan mengatur volume uang giro itu
memang banjak faedahnja kalau Bank Pusat diberi kekuasaan untuk
nrengawasi bank-bank lain. Jang dimaksud dengan bank-bank lain
itu bukan sadja bank partikelir melainkan djuga bank pemerintah.
Pengawasan jang dimaksud itu harus dalam batas-batas dan dengan
memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-undang, djadi tidak
diserithkan seluruhnja kepada peraturan pemerintah. Oleh sebab
kekuasaannja atas bank-bank lain inilah rupanja dikemudian hari
fungsi Bank Indonesia sebagai Bank umum disarnping fungsinja sebagai bank pusat sebaiknja ditiadakan, sebab dengan fungsinja sebagai
bank pusat itu, Bank Indonesia mengetahui seluk-beluknja pekerdjaan
bank-bank lain dan dengan demikian dalam persaingan dalam lapangan bank umum, bank lain mungkin kalah dari bank pusat itu.
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Padjak.

Berbitjara tentang soal Keuangan Negara dengan sendirinja
orang mengingat akan padjak. Kebutuhan negara akan belandja
tidak dapat ditutupnja dengan hasil-hasil sewa tanahnja sadja a,tau
dengan hasil-hasil perusahaan negara. Bagian terbesar harus dibajar oleh anggota masjarakat sebagai iuran jang kita namakan padjak.
Nleryang sedjak dahulukala penguasa,
dalam hal itu biasanja radja,
djikalau
memerlukan uang harus memintanja dari penduduk. Djika
-radja masih mempunjai kekuasaan jang didewa-dewakan dan disam"
ping ltu mempunjai macht jang besar, maka ia dapat selalu memaksa
rakjatnja untuk membajar apa jang dikehendakinja. Lambat,laun hal
itu berubah, sehingga rakjat hanja memberikan uang djikalau hal
itu disetudjui oleh wakil-wakil mereka atau oleh bangsawan-bangsawan jang dianggap mewakilinja. Kebutuhan akan uang dari Sang
Radja banjak dipergunakan oleh bawahannja untuk mendapatkan hak-

hak istimewa (istimewa pada waktu itu). Demikianlah umpamanja timbulnja Magna Charta pada kira-kira tahun 12'15 di Inggeris. Karena
kebutuhan uang maka diakuilah hak ,,parliament" untuk selalu turut membitjarakan rsoal-soa,l p,e[nungutan padjak. Parlpmen, suatu
badan jang sebenarnja tidak diingini oleh radja terpaksa tiap-tiap
kali harus dipanggil untuk berkumpul oleh karena radja membutuhkan uang. Djadi sedjak abad ketiga belas di Inggeris hak untuk
memungut padjak itu hanjalah diberikan dengan persetudjuan parlemen. Sewaktu dalam waktu-waktu belakangan susunan parlemen
berubah, haknja dalam sofl padjak tetap.
Demikianlah djuga dinegara-negara lain soal padjak itu selalu
mendjadi soal parlemen, (dewan perwakilan rakjat). Dan memang
sewadjarnjalah begitu. Peraturan-peraturan pemungutan padjak harus
merupakan Undang-undang, hasil kerdja Dewan Perwakilan Rakjat
dengan pemerintah. Di Indonesiapun seharusnja begitu. Dan memang
dalam Undang-undang Dasar Sementara ditjantumkan, bahwa padjak
hanja boleh dipungut dengan Undang-undang atau dengan kuasa
Undang-undang.
Sajang sekali ketentuan ini tidak ditaati. Pada masa sekarang
ini berbagai matjam padjak dipungut tanpa kuasa Undang-undang.
Bukan sadja penguasa-penguasa jang lebih rendah dari pemerintah
pusat jang bertindak diluar ketentuan Undang-undang Dasar Sementara itu, tetapi pemerintah pusatpun memungut pembajaran jang
disangsikan apakah sesuai dengan Undang-undang Dasar Sementara.
Dalam pengertian padjak itu sebenarnja terkandung segala ma.
tjam bajaran jang dipungut dari penduduk, baik dinamakan padjak
maupun dinamakan bea, tjukai dan sebagainja, baikpun dinamakan
tambahan pembajaran import, pembajarn bukti ekspor dan lain-lain
seterusnja.
Dalam undang-undang Dasar jang sedang kita susun ini kita akan
djumpai pula ketentuan seperti dalam undang-undang Dasar semen!ulu. Saja berharap supaja ketentuan itu betul-betul dilaksanakan,
jaitu
pembajaran oleh penduduk, baik langsung maupun tidak langsung, seharusnja berdasarkan sesuatu Undang-undang. Perundang2B7g

ini rupa;rj1 sr{ah selajaknja harus diganti.
Ambil unpamanja soal progressiviteit. Dalam hatr ini madih Oiamnn
patokan-patokan jang lama"se-wal<tri'harga uang djauh trebih tinggi
und_angan padjak.sekar_ang

dari- sekarang.
sementara

itu Konstituante bukanlah tempatnja untuk memperbintjangkan politik padjak. Tjukuptah ha]-hal teisebut oiatas'taoi
kami, singgung sepintas lalu, parlemenlah jang akan mernlitjarakannja- dengan pemerintah. Konstituante hanja menundjuk badan jang
berkuasa untuk menentukannja leb,ih landjut. Daiam rantjangan
jang dibitjarakan oleh Konstituinte d,ewasa in,i apa-apa jang diurai[an
diatas tadi telah tertampung dengan lebih menekairkan i-agi, bahwa
bukan sadja padjak, nei ain tjulkai tetapipun tambahan-tambahannja hanja dapat dipungut, djika diizinkan oleh Undang-undang.
Bebln padjak harus ditanggung oleh semua penduduk negara mqpu,
rut kemampuannja, baik dipusat maupun didaerah. Djangan:'f,r$iija
dipusat sadja orang membajar padjak, djangan hanja buruh dan'p-egawai sadja jang membajar padjak, djangan hanja perusahaan asing
sadja jang membajar padjak, djangan pailjak itu hanja ditindjau
dari sudut pembiajaan negara sadja melainkan djuga dalam rangka
ta'bungan nasional dan investasi. semua soal itu seperti telah saja
katakan tadi hanja disinggung sadja dengan pengharapan nanti para
wakil didalam Parlemen menindjau dan mengaturnja lebih landjut.
Pindjaman.

Djuga mengadakan pindjaman, jang pembajarannja nanti akan
ditanggung oleh negara, berarti penduduk negara. sejogianjalah hanja diperkenankan dengan persetudjuan wakil-wakil rakjat.
Djadi baik pindjaman dari luar maupun pindjaman didalam negeri sendiri hendaknja sebelum diadakan harus mendapat persetudjuan parlemen. Pengeluaran surat-surat perbendaharaan negara
adalah djuga merupakan pindjaman, meskipun hAnja dimaksudkan
untuk waktu jang sangat pendek, sebagai persekot dari pasar uang
kepada pemerintah, jang menglarap akan membajarnja setelah padjak dan pendapatan lain-lain telah masuk. Pengeluaran surat-surat
perbendaharaan itupun mengehendaki peraturan-peraturan Undangundang.

'Dalam
hubungan ini kami ingin mengusulkan supaja rumusan
jang ada dalam Undang-undang Dasar Sementara diubah tanpa merubah maknanja. Djikalau dalam Undang-undang Dasar Sementara
dengan tegas disebutkan dua matjam surat perb'endaharaan, jaitu
biljet perbendaharaan dan promes perbendaharaan, dalam rantjangan jang kita hadapi sekarang ini hanja disebut sadja surat perbendaharaan. Rumusan ini kiranja lebih flexibel. Djikalau perkembangan
atau pertumbuhan pasar uang di Indonesia akan menjerupai pasar
uang Amsterdam, mungkin kita tetap pada sistim schatkistblijet, jang
berdjangka waktu 3 sampai 5 tahun dengan pembajaran bunga dibelakang dan schatkisprornesse jang berdjangka waktu setahun atau
kurang dengan bunga dimuka. Mungkin pula akan dirasakan kebutuhan schatkistcertificaat dengan djangka waktu jang lebih pandjang
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4t ul tetapi tidak muetahit pula pqs4r.uang Djakarta
$ibel,akang hali lebih tjotjgk dengan sistirir ,';Ti.easury ts-iilsi; a h
Londsn atau treasury
a la New york jang b,erdjangka
wa\tu hanja beberapi .ce4tificates
bulan. eugri-rnrpun djugr perkimbanlan?rju
nallr dengan rrell]uat sadja ,,surat perbendaharaan negara" segala
matjam Surat.surat, pengakuan hutang pemerintah itu dipat tertlmtah.qaL

p.ung tqnpa memqrlukan_qeyubahan_ inaang;undang oaiii" *ungti"
h.ani? dengan merubah undang-undang sadja atari peratuia_n pern€-

rintah,'
,,surat perbendaharaan" sebagai equivalent dari
-, - Mfugenai istilahdapat
saja sebut bahwa istilal itu tetah dipgrllgehatkistpapierel''
gunaltn dj_uga oleh Perdana Menteii dalam pidatonja dimuka Dewan Pelwakilan Rakjat pada tanggal 16 Agustus 19-58 malam dan
jang dipakai
Tgnurqt_ saja kedengarannja-lebih tepat daripada istilah -alat
undang-undang Pokok Bank Indonesia pasal ta
(Bi dan
{alapjaitu,,kertas

(5),

perbenclaharaan".

.

Anggaran BelantljazPengawasan atasnja.
Pemerintah dalam melaksanakan tugasnja tidak boleh tidak haseblgaf rrerrtjana kerdja jang
rys.rye_mpunjai Anggaran Belandja,
dinjatakan . dengan
Sngka-qngkq. Djikarau tidak bagaimana rehui
instansi-instansi hendak bekerdja. Anggaran eehndjl mendjadi peg-angan dari tiap-tiap djawatan dan initansi dalam merealis-asi rentjananja masing-masing. Tanpa .A,nggaran Belandja'berarti tiap-tiap
instansi akan mgntjoba mengeluarkan belandja lebanjak murig,t iri.
Anggaran Belandja- jang telaJr disusun oleh'pemerintah itu, ditam
s_equqtu negara demokratis'seharusnja' disetudjUi oleh rakjat ierlebih
dahulu dengan perantaraan .wakil-wakilnia. I{ak untuk iurut rnernpertimbangkan anggaran ini, djadi hale untuk,merundingkan, mengamendir dan menentukan anggaran ini, hak budget, adalah'sala-h
Ft.t1 -h+ ItlS_,t-erpenting clari Dewan Perwakilan Rakjat. Sajang sekali hak ini dalam kenjataannja dinegara kita belum" dipergunikan
sebagaimana mestinja, Hak budget 'hanjalah mempunjai.-effdet jang
s-elajaknj_a, jals inhaerent pada,hak itu, rdjikalau Anggaran Belan-,
dja,dibahas,dan ditetapkan, sebeium masa anggaran jung, ,bersangklrtan, Kar€rril p€ilrlbahasan Anggar:an Be,landja tentu rnbmakan, waktu
j-lts tidak,,sedikit, maka pembahasztnnja itu hendaknja dilakukan
djauh pebelum masa an_ggaran tiba, oleh,,sebab itu saja sangat mqnJ'etudjui ketentuan undang-undang jang,ada sekarang, nanrira uota
Ke-uangan telah harus disampaikan, kepada Parlemen -sebelum tanggal 17 Agustus.
Djika ketentuan itu betul mpndjadi pr;4ktek untuk selama-I4ma.
nja;akan sangatlah baiknja. Mudah-muflahan penjampaian' nota keqlngal itu pada maiam ,sebelum hari proklarnasi, sep-erti jang.telah
"
{ilakgkan tahun ini, mendjadi, h.adisi^untuk u "i'rtnjal
t
.: lrjt tjondong;unluk mengusuikan iepada 6n* tno: Konstituante i?ng mulia ini, supaja ketentuan tadi didjad' n'suatu ketentuan,jang.-ditjantumka4 d1{algm undang-undang D rr,r mendjadi
grondwettelij!, voorschrift., Djadi saja . harap._.ketentr en , ini misih
dapat dimasukkan clalam pasal jang mengafui' usul undang-undang
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jakin bahwa dengart adania keten,
tuan itu, Pemerintah akan selalu mengadjukan Aiggaran "Eelandja
seluruhnja kepada Dewan Perwakilarr iakjat sebelum berlakunja
masa anggaran jang baru selesai. Djika oleh sesuatu hal, hal ifu tid;k

penetapen anggaran umum, Kami

sem-pat dilakukan maka parlemen sepatutnja meminta pertanggung.

an-djawab dari pemerintah dan besar kemungkinan peinerindl[ it--u
akan dipaksa. mengundurkan diri, djikalau ia ticlak dapat memberiperwakila-n Rakjat ini
J.1n alasan jung tepat. Pengawasan Dewan
kiranja dapat merupahan sanksi jang tjukup kuat untuk mendororrg
pemerintah tidak melalaihan kewadjibannja dalam hal ini. oleh sebab itu tidak perlu ra-sanja memuat ketentuan jang akan memaksa
pemerintah setjara automatis meletakkan djabatannia, djikairu JiAuf.
mengadjukan Rentjana Anggaran Belandja pada waktu jang ditentukan.
saudara Ketua, fraksi saja dapat menjetudjui pendapat-pendapat
dalam rantjangan jang sedang kita bahas ini, jang mengatikair, bahwa
masa anggaran Belandja tidak boleh lebih dari dua tahun, sedang
penetapan baik dari undang-undang, Anggaran umum, baikpun perubahan-perubahan didalamnja hanja dapat dilakukan oleh- Dewan
P_erwakilan-Rakjat, djadi tidak boleh didaruratkan (seandainja dalam
undang-undang Dasar nanti masih dibuka kesempatan untuk-undangundang Darurat).
Sementara itu, biarpun ditetapkan, bahwa sebelum l? Agustus
Nqta Keuangan telah disampaikan kepada Parlemen, itu belum berarti bahwa anggaran Belandja selamanja telah dapat disetudjui sebelum tanggal 31 Desember. Mungkin dalam pembit3araan dalam
Parlemen tidak lekas tertjapai kata-sepakat antara pariemen dengan
Pemerintah. Dalam hal sedemikian itu, supaja Pemerintah toh dapat
pglak_u\an pekerdjaan routine, maka harus,. diadakan ecape clause;
jaitu bahwa-pemerintah dalam hal itu berhai< melakukan pengeluaran.pengeluaran sementara berdasarkan anggaran sebelumnja. Tjaraljara dan untuk kepentingan-kepentingan apa pengeluaran iemailam
itu diperbolehkan dapat diatur dalam- Undlng-undang.
seperti diatas telah dikatakan, hak budget dari parlemen adalah
lualg hak jang sangat penting. Dengan membitlarakan Anggaran Be.
landja Parlemen turut menetapkan-haluan ke6iaSa*sanaai-pemerintahan. Kabinet jang rnungkin pada waktu mulai mendjabal peker-oari
{jaan telah *ena"pit kesEmpafa" r..tojr atautar, tepeitja;iai
Parlenten atas rentjana kerdja setjara sangat kasar,-dalim mengadj,ukan Anggaran Betandja kepada parlemen lebih memperinlli
rantjangq,nnja itu dengan mentjantumkan anggaran untuk iesuatu
jang akan dilaksanakannja. Parlemen dapat men;etuajui rantjangan
itu.dengan pemlerikan fiatnja untuk rnengeluarkan uang guna pembiajaannja dan Parlemen dapa,t djuga mengubah, memp6r[etjil'atau
memperbesar sesuatu projek atau sama sekali tidak menjetudjuinja.
oleh karena dilam pembitjaraan Anggaran Belandja seluruh beleid
Pemerintah atau rentjana kerdja pemerintah dibitjirakan, maka bagian terbesar dari waktu Dervan Perwakilan Rakjaf digunakanruntuk
hal ini.
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Merrjetudjui rentjana sadja tidak akan banjak faedahnja, djika"
lau tidak disertai dengan pengawasan. Pengawasan Parlemen atas
kebidjaksanaan pemerintah dap-at dilakukan setiap waktu, tetapi terlebih pada waktu membitjarakan pertanggungan-djawab pemerintah tentang pengeluaran. Posten jang diberikan oleh Dewan Perwakilan Rakjat dalam Anggaran Belandja, pada waktunja harus
dipertanggung-djawabkan dengan gedetailleerd.
Kontrole Parlemen atas rekening en verantwoording meliputi
seluruhnja baik teknis, juridis maupun ditindjau dari sudut tepat
tidaknja sesuatu pengeluaran dipandang dari sudut beleid. Oleh
karena pemeriksaan teknis juridis memakan waktu jang sangat banjak
terlebih pula meminta ketjakapan dalam soal-soal pembukuan dan
lain-lain maka diadakan suatu badan tersendiri untuk itu, jang dapat
kita sebutkan Dewan Pengawas Keuangan.
Tugas Dewan Pengawas Keuangan itu adalah terbesar bersifat
teknis, membantu pemerintah dan djuga membantu Parlemen. Membantu pemerintah terlebih dalam pengawasan pengeluaran oleh alatalat pemerintah. Bahkan dulunja Dewan Pengawas Keuangan itu
sebenarnja adalah suatu bagian dari administrasi pemerintah, jaitu
jang dapat disamakan dengan Bagian Kontrole dari sesuatu perusahaan. Oleh karena pengawasan atas pengeluaran alat-alat Pemerintah
pada hakekatnja djuga merupakan pengawasan atas Pemerintah itu
sendiri dalam sektor keuangan, maka lambat-laun badan itu didjadikan badan jang sedikit\banjak lepas dari hierarchie administrasi
Pemerintah. Maka untuk mentjapai hal itu Anggota-anggotanja harus
mendapat djaminan-djaminan tentang pengangkatan dan pemberhentiannja seperti jang berlaku untuk para hakim. Dengan demikian pendapat Dewan Pengawas Keuangan'tidak dipengaruhi oleh rasa takut
terhadap Pemerintah sehingga dapat lebih banjak artinja bagi Dewan
Perwakilan Rakjat untuk dipakai sebagai fakta-fakta dalam melakukan pengawasannja terhadap beleid pengeluaran negara. Maka oleh
sebab itu parlemen dapat membatasi tugasnja dalam hanja melakukan
kontrole "doelmatigheid" sadja, sedang soal apakah sesuatu pengeluaran adalah "wetmatig" telah ditindjau oleh Dewan Pengawan
Keuangan.

Fungsi utama dari Dewan Pengawas Keuangan ialah melakukan
Pengawasan untuk Pemerintah. Sebab itu laporannja harus ditudjukan kepada Pemerinthh dan salinannja diserahkan kepada Dewan
Perwakilan Rakjat. Pertanggungan-djawab terhadap Parlemen harustah dilakukan oleh Pemerintah. Maka tembusan laporan Dewan
Pengawas Keuangan kepada Parlemen beluml'ah dapat didjadikan
sebab utama untuk membitjarakan kebidjaksanaan Pemerintah. Pembitjaraan itu barulah ditakukan sesudah Pemerintah sendiri memadjukan perhimpunan kepada Parlemen. Perhitungan itu terlebih
dahulu harus disahkan oleh Dewan Pengawas Keuangan, sebagai
tanda bahwa perhitungan itu memang tepat dan Parlemen sendiripun
nanti dapat membandingkannja dengan laporan iang tembusannja
telah diklrimkan oleh Dewan Pengawas Keuangan kepadanja. Djadi
jang dibitjarakan oleh Dewan Perwakilan Rakjat ialah pertanggung\BV7

pengeluar?t q?n Penerimaan jang tersebul pacla
li;1fy=rb-mengenai
halaman 7 dari l:aporan Komisi IV iian bukin .gaIif pengaw'asan
$an qemgriksaan" jing tersebut daiam rralil; 0. uata'orJn ;fi;t
itu
ajat jang bersa-ngk-utan tjukup berbunji ,,Hasil p.nd"wiiln =a;o
p.e_meriksaan itu diberitahukan kepa{a Dewan perriakiian:,
.aengin.
tidak usah ditambah. lata-kata ,,u1tr1k dibitjarak2n:' lpendir;af L.--il
ajat (B) dis'ebelah atas harama4 'd dengan ii*.iLi'* i:rgi
JlqQnan.
tidak kami setudjui.
saudara Ketua, Fraksi kami kiranja dj_qga tidak dapat.
ruenjqtudjui usul.sup-dja kepada Dewan pengawas'Kiuanga" oir ir.l-n
#.,:
rvenang untuk bertindak atas nama' Dewan perwakilan Raki,at terha-;
dap Pemerintah, jaitu jang disebutkan pada halaman o pasai-i"ambfiil,
didalam narna P.q?".
meiffi;E
-trengawgs, rey3ngan diperbortirrr.in
pemerintah melandjutkan
lindakan-tindikannja. p;d;-h;rn"i'*tr*i
hal itu tidak wadjar. Mungkin sekali'dalam iesuatu rrat menaaoa[
Pe-merintah terpaksa bertindak sedikit rn_enjimpang oaii :;anf dipurbolehkan oleh Anggaran:Belandja, tetapi konsekweisinja iattfi uaiwa
:-r' :

tindakan itu harus dipertanggung-djawi,bkan terhadap Fr"t.-.;.
Bahwa sewaktu-waktu b-ewan pengawas Keuuttgun oapui--e*beri peringatan atau .nasihat kepada pemerintah hal" itu ojnul i.;;;
pahami. Pada Pemerintah terletak apakah nasihat itu akari-dituruti
atau._tidak dengan mengingat tangfung-djawabnja terrrioap-;ki;;
(wakil-wakilnja).

Gadji, pensiun dan lain-lain.
Mengenai pemberian gadji, pensiun, uang djasa dan sebagainja
kepa.dl pggayai negeri atau - anggota-ariggotf niadjelis oipal'tariii
menjetudjui ketentuan-ketentuan-iebagaiJang telair tertjiitum da:
{qin r.lntjangan sub Komisi 2 Komisi IV. ujit<aTau kepadi Femerintatr
diberikan kuasa.untuk
peirerintan riarui *empun:ai
lqengalilr maka
pedoman jang diatur dalam
unclang_-un4lng. pemberia" urng-dil*
kepada gpng1lang jang dianggap. berdjasi untuk n.gata fiirrpun
mereka itu tidak berhak atas pens.iun dan sebagainja io.nurui- p.raturan-peraturan jang acla, ada baiknja djikatau- diietapkan oungan
Undang-undang.

saudara Ketua, dengan_ uraian diatas setjara singkat saja tetah
memberikan panda_ngan fraksi saja htas soal".soal
:afig oret r<tmsi
trv dianggfp n.at_ut diatur didalam undang-unoang odsar]
padi ,*-nja- tidak
perselisihan
j_1ig
paham
timnft n"rtun*-J.ng"r,
.banjak.
soal-soal tersebut, meskip-un belum itjuEa dapat dikatakan nrn*u
I
telah_ter{jana! kata jang-bulat.
Waktu selebihnja
stJa pglgunakan menjinggung beberapa
pokok persoalan.,jang. l|an
djuga
-nrrrilrri:rig
-dimaa;utan didalam- s;f Iiomisi
bersangkut-arg, tetapi-j1ng -sebenarnja
belum -."orprt
r.-.
:

perti

masalah-masalah

jang

1ain.

:

Pemungutan sosial berdasarkan agarna , zakaft, fitrah.
, $audara Ke,tua, pada halaman 9 clari laporan Komisi IV dapat
kita djumpai" bebe,raia usul rumusan menge-nai tjara minsrt"r-'p":
mungutan sosial untuk keperluan dan *eriorut uhjuian ug:urni- oun
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qrqs.an.zqkat .daq ji'trah,'p&{2l{firufi}njg dapat kami ,pahagri
lke;ipgin.
an-keinginan untuk pungutan sosial setieOar-untuk *u*peilaifl nasin
or?nq{{ang .jang matrang.: Sebaliknja djikatau kaml mempe,ladjari
p-rinsip-prinsip
jang telatr diusulkan dalam Asas-asas Dasar dan Hak
{sasi Manusia;.maka disitu keinginan-keinginan itu te}ah tertampung.
Misalnja disana negara diwadjibkan mengenangkan nasib fakir-miskin
-.---- -:--

jatim-piatu dan sebagainja.
Dalam negara jang kita tjita-tjitakan jang berdasarkan antara
prikemanusiaan dan keadilan losial jing-bersumber puaa r.el
kil
Tuha_nan Jang Maha Esa, memang urusan-urusan sematjam lfu akan
.tanggungan negara berarti
ry,91Aj1di_tlnggungan negara. Mendjadi
-diambil"Jari-pendafatan-penda:
dibiajai oleh negara.
lembiajaannja
pat_qn_ nggara jang.te.lah_disetudjui oreh undang-undatrg,
umparmanja
padjak dan sebagainja. Djikalau hal-hal itu sudih tertimpurrg, mat,
tidak pada tempatnja lagi kiranja untuk disamping padjat ltu *.ngatDr hgi pungutan-pungutan sosial dengan uiroind-un"d"ng, djadi
dengan paksaan, untuk bermatjam-matjam golongan lagi. fu.*rrrg
kami akui bahwa golongan-golongan itu masih rneirpunja-i organisasiorganisasi jang harus dibiajainja, tetapi hal itu kiranja ted'in nait
diserahkan kepada golongiin itu sendiii untuk berusaira mendapatkan biaja dari anggota-anggotanja atas dasar sukarela atau sukaieta
mengikat dirinja untuk memenuhi sesuatu kewadjiban.
Budget nasional.
saudara Ketua, mengenai budget nasional jang djuga terbatja
pada halaman I dari laporan Komisi IV sebelum kami menentukan
pendirian ka,mi, kami mengharapkan terlebih dahulu pendjelasan atas
usul itu. Sesudah pendjelasan itu dibentuk oleh Saudara Pratikto
kanni memerlukan waktu untuk mempeladjarinja.
Susunan dan
was Keuangan.

tjara pengangkatan/pemberhentian Dewan

Penga.

saudara Ketua, djikalau funksi dari Dewan Pengawas Keuangan
telah ,dibitjarakan dalam sub Komisi 2 dari Komisi IV, susunannia
dianggap lebih tepat dibahas oleh Komisi jang membahas alat.alat
perlengkapan negara. saja sendiri berpendapat. bahwa oleh karena
tugasnja sedang kita. bahas bersama, maka susunannja sekaligus diperbintjangkan djuga, karena susunannja itu banjak dipengaruf,i oturt
tugas jang akan kita berikan kepadanja. Jang terpenting menurut
kami ialah bahwa pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan
fgngawry Keuangan, termasuk Ketua jang menurut konsepsi kami
djuga adalah Anggota jang merangkap Ketua, rnendapat dJaminan"
djaminan Konstitusionil jang dipandang lajak untuk mendjimin kebebasannja dari tindakan sewenang-wenang dari pemerin[ah. pada
pokoknja kami mengehendaki djaminan-cljaminan jang sama dengan
Mahkamal egglq dan Hakim-hakim. usul rumuian' pasar-pasut-n;a
telah kami madjukan dalam sub Komisi 2 tadi, jang olit<a titan di,
287s

anggap perlu akan kami serahkan djuga nanti pada Panitia Perumus
Keuangan
Saudara Ketua, dengan demikian selesailah saja membahas laporan Panitia Persiapan Konstitusi mengenai soal Keuangan. Pada
umumnja kami menjetudjui dan mempertahankan rumusan-rumusan
dalam laporan itu jang memang telah dirumuskan bersama dalam
Sub Komisi jang bersangkutan. Mengenai rumusan jang berbeda-

beda kebanjakannja telah saja singgung pula dengan sepintas lalu
dan disitu dapatlah diketahui rumusan-rumusan mana jang lebih
tepat menurut pendapat kami. Saja jakin, Panitia Perumus nanti
jang mempunjai kompetensi jang lebih besar karena telah mendengarkan keinginan-keinginan para pembitjara akah dapat menjelesaikan rumusan-rumusan jang masih berbeda itu. Untuk sedikit memudahkan pekerdjaan Panitia Pery,mus pada pidato saja ini saja
lampilkan suatu kesimpulan, jang djuga akan saja batjakan djika
waktu masih mengidjinkannja.
Perimbangan Keriangan Pusat/Daerah.
Sebe'}um mengachiri pemandangan umum mengenai keuangan
ini, ingin saja menarik perhatian Sidang jang mulia kepada suatu
hak jang djuga terletak dalam bidang Keuangan, jaitu perhubungan
antara pusat dan daerah. Komisi IV tidak membahas soal ini, mungkin
karena berpendapat bahwa hal itu sebaiknja diba,has dalam hubungannja dengan pembitjaraan daerah. Seperti diketahui Undang-undang
Dasar Sementara tidak mengatur-perimbangan keuangan pusat dan
daerah, baik didalam bagian Keuangan maupun didalam Bab Pemerintah Daerah dan daerah-daerah Swapradja. Undang-undang Dasar
Sementara hanja menentukan dalam pasal 131 ajat (2), bahwa kepada
daerah'daerah diberikan otonomi seluas-luasnja untuk mengurus rumah tangganja sendiri. Dengan adanja perintah ini diharapkan,
bahwa Undang-undang jang akan mengatur otonomi itu akan pula
mengatur ke,uangan daerah dan dengan sendir,inja pembagian keuangan antara pusat dan daerah.
Konstitusi Republik Indonesia Serikat, sebaliknja dalam Bab II
Bagian I Bahakan 2 mengatur materi ini dengan titel ,,Perhubungan
Keuangan", pasal 55 sampai dengan 61 dalam pasal-pasal itu diatur
prinsip-prinsip pembagian keuangan antara Republik Indonesia Serikat dan Daerah bagian. Pasal terachir (pasal 61) menetapkan selandjutnja, bahwa Undang-undang federal jang selandjutnja memuat
aturan-aturan tentang perhubungan keuangan antara Republik Indonesia Serikat dengan haerah-daerah bagian, dimana mungkin akan
menentukan lagi djaminan-djaminan lain, sehingga Republik Indonesia Serikat dan daerah-daerah bagian saling mendjundjung tinggi
sepenuh-penuhnja segala hak dan kekuasaannja.
Dasar pembagian pendapatan antara pusat dan daerah, menurut
kami, adalah tepat dirumuskan dalam pasal 55 ajat (2) Konstitusi
Republik Indonesia Serikat, jang berbunji:
,,Pada pernbagian pendapatan-pendapatan jang dimaksud diatas
diusahakan mentjapai perimbangan, sehingga baik Republik Indonesia serikat maupun daerah-daerah bagian berdaja membajar segala
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pembajaran jang bersangkutan dengan penjeienggaraan pemerintahalnia {ari pendapatan-pendapatan sendirit'. Undang,undang Dasar
1945 tidak mengatur materi ini.
Bagaimana kiranja dengan undang-undang Dasar jang akan kita
_
,
buat ini? r,,epas dari persoalan federasi atau negara kesatlan, terang
kiranja sekarang,- bahwa daerah-daerah, apakah ia bernama negara
bagia-n atau daerah_otonom, harus mempunjai otonomi seluas-luaJr;a.
Otonomi jang luas hanja ada artinja djikalau daerah betut-beful
dapat membiajai pemerintahannja dengan pendapatan sendiri. otonomi jang luas, jang menurut pendapat fraksi saja adalah suatu hak
jang mutlak harus tertjantum dalam Undang-undang Dasar baru nanti,
hanja akan terwudjud djikalau otonomi itu didjamin dalam undanggn_dang_ Dasar, bukan sadja dengan menj,ebutkannja sadja seperti
dalam undang-undang Dasar sementara, melainkan dengan mengatr11 pokok-pokgknja. otonomi itu haruslah merupakan otonomi jang
didjamin dan diatur setjara pokok oleh undang-undang Dasar. Dtlam
pengaturan setjara pokok itu termasuk djuga pengaturan perimbangan
keuangan. Dalam mengatur perimbangan keuangan ini fraksi saja 6erpendapat bahwa pasal-pasal dalam undang-undang Dasar Republik
Indonesia serikat dapat dipakai sebagai pedoman Dasar jang saja
batjakan tadi, jang tertulis dalam pasal 55 ajat (2), selajaknSa t<ita
pegang teguh.
Jaitu, dalam menentukan pendapatan-pendapatan apa jang masuk
kas pemerintah pusat dan apa jang masuk kas daerah harus'didasarkan atas prinsip, bahwa baik pemerintah pusat maupun daerah-daerah
tugas pemerintahan jang
!?fut sanggup membajar segala pembiajaan
diserahkan kepadanja. Undang-undang jang akan mengatur pe-rimbangan keuangan itu lebih landjut harus berpcdoman sesuai dengan
inti pasal 61 Konstitusi Republik Indonesia Serikat, jaitu harus menentukan djaminan-djaminan sehingga pusat dan daerah-daerah saling mendjundjung tinggi sepenuh-penuhnja segala hak dan kekuasaannja menurut Undang-undang Dasar.
Saudara Ketua, demikian uraian singkat mengenai perimbangan
keuangan antara pusat dan daerah. Kami dapat memahami, djikalau
tidak dibitjarakannja soal ini oleh Komisi IV adalah berdasarkan
pertimbangan, bahwa hal itu sebaiknja dibahas oleh Komisi jang akan
membahas peme'rintahan daerah. Akan tetapi kami memandang perlu
pula untuk menge'mukakan soal ini setjara singkat dalam rapat pleno
jang membitjarakan Keuangan. Dimana nanti soal itu diatur dalam
Undang-undang Dasar, terserahlah kepada kita semua untuk menetapkannja.
Bahwa soal itu perlu diatur, kiranja tidak ada seorangpun dalam
ruangan ini jang tidak akan menjetudjuinja. Saja achiri uraian saja
rnengenai perimbangan keuangan ini dengan mensitir utjapan salah
seorang Anggota setraksi saja ketika fraksi saja membitjarakan soal
ini, jang berbunji: ,,Djangan diatur sedemikian rupa sehingga daerah selalu harus mengemis-ngemis kepada pusat untuk mendapat
bnja. Pendapatan daerah harus mendjadi haknja jang djika perlu
harus dituntutnja, tidak boleh merupakan suatu pemberian atas kemurahan hari pusat".

r
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. _,saja tam,ba! utjapah itu dengah: ,,Demikian djuga'antara daerah
tingkat bawah dengan daerah, tingkatan lebih atas'f
Dengan demikian sampailah saja pada achir pidato saja ini dan
,karena waktu masih pelgi{jinkan, rnaka saja nftiat<an kbsimpulan
uraian diatas seperti be,rikut:
:
,

Kesimp'ulan:
Fraksi. saja. m_enje_$djui. dan- menghargai tjara kerdja jang di_tempuh olgh sub-Komisi 2 dari Komiii IV dengan meirgimbil
ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Daiar sernZniaia
sebagai pedoman
f.r{" das_arnja kami dap_at mempertahankan materi jang telah
diatur dalam undang.llndang Dasar sementara dehgari bjberapa
perubahan dan tambahan baik mengenai soal jang oltur *uopun

1.

,

mengenai ru,musannja.
kam_i mendukung dan mempertahankan
Prl?rn hubungan ini
pylahan-tambahan jang diusulkan oreh sub-Komiii z ro-iii
IV, baik usul itu $tqnqnja d?"! pihak kami sendiri maupun diketengahkan oleh fraksi-fraksi lain, sebagai berikut: '
,a, gupai.a pengawasan atas pekerdjaan bank-bank prinsipnja ditetapkan dalam undang-undang Dasar dan diafur tebid tandjut dengan Undang.undang. Pengawasan dilakukan oleh Bank sirkulasi,dengan tjara-tjara
l
jang ditetapkan dengan Undang-undang.
b. mempertegas- ketentuan, bahwa semua padjak dan tambahannja harus berdasarkan Undang-undan$.
c. baik alggaran__Belandja _maupun pelglahannja ditetapkan
selalu dengan undang-undang biasa, tidak bolel oengan"-u;dang-undang Darurat. perumusannja harus sedemikiin ruor.
supaja_de-ngan te_gas njata bahwa,segala perubahan harus hengt'' Undang-uli.ung dan bukan sadja ,,d5ika clianggap perlu
oleh pemerintah".
d. bila Anggaran Belandja untuk sesuatu masa anggaran belum
disetudjui
-pemerintah diperbolehkan mengadalin p.nil,iuaran-pengeluaran
sementara berdasarkan Anggaran eeu-nola
dari masa anggaran sebelumnja.
sebaliknja kami tidak menganggap perlu dan bidjaksana usulusul tamb.1hry jang djuga tertjantum oatam laporan Komisi sebagai berikut:
a. !1!uJ< aisamping aiat (1) dari pasal pertama mengadakan tagi
ajat jang mela_rang atau memerintahkan undanSundang uiltyk .melarang, beredarnja alat-bajar- lain dari alit-bajar"jang
disahkan, oleh sebab mungkin akibatnSa tain oari. jing oi
:

3.

.

4.

b.
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maksudkan.

pupaja diadakan kernungkinan untuk.masa anggaran selama
berpendapat bahwa maJi dua tarrun
tjukup, bahkan dalarn.prakteknja mungkin tidak akan diadakan masa anggaran dua tahun-itu.
.-- - --,

lima tahun. Kam;i

. ' ::
c. Supaja Dewan Pengawas Keuangan (D.p.K.) diberi kuasa untuk
: ':
melarals- pemerintah melandjutkan tindakan-tindakannja.
' Kuasa in! akan merupakan kuasa polftik, jang menurut kami

lanja lajak dipegang oleh Dewan perwakilan Rakjat.
d, supaja rnemerintahkan Dewan Perwakilan Rakjat untuk
membitjarakan laporan jang dikirim oleh Dewan pengawas

: '
:

:

Keuangan ke"uadaija. ximi"berpendapat bahwa Dewan- perwakilan Rakjat hanja harus membahas laporan tanggung{j3wa1 iang disampaikal oleh pemerintah- kepadan;a. Uat
".ini tidak berarti bahwa Dewan Perwakilan Rakjat tidik akan

e.

f.

berhak meminta keterangan atau pertanggung-djawaban dari
pemerintah berdasarkan laporan Dewan Pengawas Keuangan
hanja tidak dimestikan.
Untuk_mengatur pemungutan-pemungutan sosial, mengatur
zakat dan fitrah dengan Undang-undang disamping paajat

untuk mengadakan ketentuan jang automatis memaksa

pe-

merintah meletakkan djabatan djika Anggaran ,Belandja tidak
diadjukan pada waktunja.,Kaini berpendapat bahwa tjukuplah
diserahkan kepada Parlemen untuk memulai kelambatan-itu.
5. Kami berpendapat ada baiknja djikalau dalam badan undangundang Dasar djuga tertjantum tanggal 1Z Agustus, hal mana
4ryrt, ditjapai dengan menetapkan bahwa Nota Keuangan' harus
. disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat sebelum tanggal
17 Agustus dimuka masa anggaran jang bersangkutan.
6.. Mengenai istilah dan rumusan kami usulkan:
,a. ,,alat.bajar" sebagai pengganti ,,alat-pembajarl' dan ,,alatpembajaran".
memakai_istilah umum ,,surat perbendaharaair" sebagai peng- , b. ganti
istilah spesifik "biljet dan promes perbendaharaan',. c. mengfapuskan kata ,,jang'i dalam pasal jang mengatur ,,satuan hitung".
7. !(ami-berpendapat bahwa perimbangan keuangan antara pusat dan
daerah harus diatur dasar-dasarnja dalam undang-undang Dasar,
djika tida\ dalam bagian keuangan maka didalam bagian ,,p€merintah Daerah".
B. Mglgenai Dewan Pengawas Keuangan kami berpendapat bahwa
tidak ada salahnja djika terus dibahas oleh Komisi jang membahas Keuangan.
saudara Ketua, achirnja kami sampaikan, bahwa fraksi kami dapat pula m-enjetudjui usul dari Komisi IV, bahwa tentang perekonomian sebaiknja djangan d'ibitjarakan oleh dua Komisi, :iitu Komisi
Asas-asas Dasar dan Komisi IV lagi. Itu nanti ditentukan, apakah
tentang perekonomian itu akan dibahas oleh Komisi IV atau Komisi
I, itu terserah. Asal sadja djangan oleh dua Komisi.
Sekianlah Saudara Ketua, terima kasih.

..,'..'
'Ketua: saudara-sau4ara jang terhormat, sementara rapat ini
berdjalan,: oleh Ketua fonstituante telah disel,esaikan keteiangan2883

keterangan dan perdjandjian mengenai Saudara Dr Ang Pin Hiang
dan dengan demikian terpenuhilah sjarat jang terachir bagi Saudara
tersebut untuk dapat mengikuti Rapat-rapat Konstituante ini.
Dengan diterimanja Saudara Dr Ang Pin Hiang, maka djumlah
Anggota-sidang mendjadi 527 dan dengan demikian quorum rapat
kita sekarang ini mendjaCi 265.
Kami minta agar Saudara Dr Ang Pin Hiang berdiri sebentar,
supaja dikenal oleh teman-teman Anggota.
Terima kasih.
Sekarang saja persilakan Saudara H. Muda Siregar jang terhormat.

H.M. Muda Siregar: Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara Ketua dan Sidang Konstituante jang terhormat, sebagaimana kita maklum, adalah jang mendjadi atjara pada Sidang ini
,,Pemandangan Umum Tentang Kepegawaian dan Keuangan".
Kepada saja oleh fraksi saja, Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.) ditugaskan untuk memberikan Pemandangan Umum mengenai bidang
,,Kepegawaian", sedangkan mengenai bidang ,,Keuangan" adalah
tugasnja diberikan kepada kawan sefraksi saja jang lain, jang akan
membitjarakannja nanti pada waktunja.
Adapun kata kepegawaian ini, kalau kita pindjam kata-kata Panitia Istilah Konstitusi, memakai awalan ke dan achiran an; dan berarti segala hal ichwal jang berhubungan dengan pegawai.
Dapat lagi saja terangkan disini bahwa menurut pendapat Panitia
tersebut dalam Sidangnja tanggal 29 Djuli 1958 kata Pegawai Negara
dan Negeri sama artinja.

dibedakanr
Negara sama dengan staat, keradjaan.

Hanja kemudian

,"

._

-\*

Negeri sama dengan kota, desa, dusun, tempat lahir.
Telah lazim pula kedua kata itu didjadikan kata pembedaan antara kepunjaan Pemerintah dan kepunjaan partikelir atau orang banjak. Djadi Pegawai Negeri kebalikan Pegawai Partike'lir.
Saudara Ketua jang terhormat, dalam Undang-undang Dasar Sementara masalah kepegawaian ini kita djumpai dalam pasal 86 jang
berbunji:
,,Pegawai-pegawai Republik Indonesia, diangkat menurut aturanaturan jang ditetapkan dengan Undang-undang".
Pasal ini termasuk disana pada bab ,,Tugas alat-alat perlengkapan Negara" dan masuk pada bagian ,,Pemerintahan". Mengenai
kata Pegawai ini, jang te,rhormat Saudara Adinegoro mengatakan
dalam Encyclopaedie-nja bahasa buruh jang upahnja dibajar bulanan
,,biasanja" dinamakan pegawai. Bedanja Pegawai Partikelir dengan
Pegawai Negeri ialah karena Pegawai Negeri itu adalah alat Pemerintah.
Saudara Ketua, tadi ada saja beri tekanan kepada kata ,,biasanja",
sebab menurut fraksi saja Pegawai Negeri itu bukanlah masuk golongan buruh. Sebab buruh itu adalah pekerdja jang menghasilkan
2884

sesuatu barang jang berharga. Setjara ekonomis dinamakan buruh,
tiap orang jang menerima upah, berlainan dengan orang jang mendapat penghasilan dari tanah dan modal. Ringkasnja: hidup seorang
buruh bergantung kepada orang atau badan hukum jang mempunjai
alat.alat produksi. Sedangkan Pegawai Negeri menurut anggapan
fraksi saja, sesuai dengan hasil pembahasan Komisi IV, adalah warganegara jang mengabdikan diri lahir bathin kepada Negara jang didorong oleh kesadaran dan keinsafan ber-Negara dan dipelrkuat
dengan sumpah/djandji me'nurut agama/kejakinannja masing-masing
dengan diangkat dan digadji oleh Pemerintah.
Mengenai sifat-sifat dari kepegawaian ini dapat lagi saja terangkan, bahwa kita dapat djuga menO;aAi Pegawai Negeri, iedangkal
kita tidak mengerdjakan pekerdjaan Negara,, umpamanja pegawai
jang non-actief, pegawai jang berada dalam schorsing, dalam tjuti
dan lainnja. Dapat pula kita bekerdja untuk Negara, sedangkan kita
bukan Pegawai Negeri, seperti mendjadi pemborong (aannemer) pada
pekerdjaan-pekerdjaan dari Pemerintah.
Djuga dengan mendjadi Anggota, Parlemen, Anggota Dewan Kota,
kita mengerdjakan pekerdjaan Negara, sedangkan kita bukan Pegawai Negeri.
Kesimpglan mengenai ,,Dasar pengertian Pegawai Negeri" sebagaimana saja terangkan diatas fraksi saja sependapat dengan Komisi
IV, bahwa Pegawai Negeri itu adalah mereka jang mengabdikan diri
pada Negara.
Mengenai pengabdian ini Saudara Ketua jang terhorimat, sudah
terbukti dan mendjadi kenjataan diwaktu revolusi jang lalu, sewaktu
mana Pegawai.pegawai Negeri, Polisi dan Tentara sebagai alat Negara, bersama-sama rakjat, terus-menerus menjumbangkan tenaganja
sebagai pengabdian kepada Negara dengan tidak menerima gadji/
upah, sedangkan upah mendjadi sjarat bagi seorang buruh. Tidak
sadja penerimaan upah itu jang mendjadikan pengorbanan bagi
Fegawai Negeri dimasa itu, malahan disamping harta dan benda
banjak pula jang mengorbankan djiwanja untuk menegakkan Negara dengan meninggalkan istri dan anak-anah.
Biarpun mendjadi Pegawai Negeri ini, pengabdian kepada Negara
dan rakjat, maka tidak salahnja djikalau terhadap mereka diadakan
pemeriksaan mengenai harta bendanja, baik sebelum atau sesudah
mereka meletakkan djabatan. Dan apabila mereka kedapatan menjalah gunakan djabatannja, maka kepada mereka diadakan tuntutan
pidana.
Saudara Ketua jang terhormat, sekarang saja hendak membitjarakan sepintas lalu mengenai hubungan jang ada diantara pemerintah dengan mereka jang mengerdjakan pekerdjaan tugas Negara

itu.

Adakala seorang Pegawai diangkat dan pengangka,tan itu disusul
dengan penerimaannja, maka terdjadi hubungan kekuasaan dari
pihak atasan dan pertalian kewadjiban dari pihak bawahan.
Jang berkuasa melindungi pegawainja dalarn mendjalankan kewadjibannja serta memenuhinja (apabila ini sudah didjandjikan)
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keseluruhannja atau.sebaha.gian dari kebutuhannja. Apabila pegan,ai
itu tidak memenuhi kewadjibanljf, maka ia tidati m;fi;;;.^sl'suatu
perdjandj,ian, akan tetapi ia telah.meiakukan pelanggrr?'n- -wt_.tg-unai, kewadjiban dari para pegawai iertradip pekerdjaan_
.
nja, adalah sebagaijj.aral jang pbrt"** dik.trenaat<i aiiip"oirja kepatuhan (disiplin). Ini adalah- rentetan daripada hubung'""- p*lrrri
bawahan terhadap atasannja clan hubungan ini harustaf, oiatur ce-

ngan Undang-undang.
sebagai- sjarat _jang kedua u{? tanggung-djawab pegawai itu
menurut hukum pidana terhadap Negaralnm"pamanjr, 's.iugri pe_
gawai ia menahan..seseorang denga, tidak aai tet<uarrr.*:r'untuk
itu. Maka pegawai itu untuk meng[itangkan kesalahanni;;-da& iapat
berlindung
-pada djawatannja, sebab djawatan itu tid;k oapat nerbuat kesalahan.
saudara Ketua jang terhormat, selain dari itu ada ragi iang mendjadi_ soal, jaitu mengenai tanggung-djawab aa.i ,eo-ii"d-pEs"*ui
jang bekerdja menu{gt perintah daripi-hak atasannja atau bertinoat<
menurut ,,Peraturan" jang ada. Apa pegawai itu ivadjib tagi teun
dulu memer'iksa kebenaran dari perintah dari atasrnnj. ata"u peraturan jang ada itu? Dan apabila dalam melakukan p.riirt"tr- tersenut

pegawai

itu ada melakukan kesalahan, maka siapa jing

bertuoggung_

djawab untuk kesalahan pegawai itu?
soal-so_al jang ser.upa ini, jang dapat menempatkan pegawai
itu
dalam keadaan (posisi)-jang sirutl sudah sepatutnja diatur dengan
peraturan Pemerintah.
saudara Ketua _jang terhormat, mengenai pegawai-pegawai jang
bekerdja diluar badan pemerintahan jat<"ni pada laaanllioan partikelir, .;mak.a tjara-tjara bekerdja- dan -gadjinSa adalah menurut perdjandjian_jang diperbuat antara kedua ledrr pih"t nait olnia" risan
,
ataupun dengan tulisan.
tjontoh dari surat-surat perdjandiian jang demikian itu,
. Sebagai
jang
m_eninggal'kan kesan-kesan jang fahlt dan seditr b"agi kiia'adalatr
"poenale sanctie", jaitu suatu jurit ^perdjandjian lconiiacy-jrrg oi_
perbuat diantara pegawai, jang sewakfu itu lazim disebut buiurr
atau
,,koelie" dengan perkebunan-perkebunan di sumatera utara. Menie_
dihkan kata saja, sebab surat per,djandjian itu memakai sanctie atau
antjaman hukuman,. jaitu. apabila burutr itu tidak memenuhi djandjinja menurut surat perdjandlian kerdja itu, maka it drp.t;iirur.u*
dengan hukuman badan.
SjuJ<ur alhamdullilah aturan- poenale sanctie itu berkat perdjup.rojuTg-an dari pemimpin-pemimp.in kita dimasa itu, pada
djahan Belanda telah-beracdir dan hapus, tetapi^ia masih
".hit ,i."irisgalkan parut jang tidak akan hitang-hilangnja oaii seaiarah su-ate.a
utara dengan perkebunan-perkebirnannj"a chususnja"dan s.o:"rrt
Indonesia pada umumnja. Dan sekarang kita. hanja mengenal perdjandjian-perdjandjian
bekerdja antara _pegawai/buruh dengin
-.d;itrh";a ta"ii rirtJr*rn
hukuman. Dan Pemerintah dewasa Ini beruiaha
mempernaiki"nasib
seluruh lapisan masjarakat, termasuk pegawai oan nirut, ,gm oi2BB6

peroleh kemakmuyq jan.s merata dengan d,aqar
,,mu'awanah' (gotongrojong)- saudara Kqtul irng terhormit, sekianlih
*.rg.rri f.p.grwaian pada,umumnja dan_ idjinkan saja sekarang tenin?;autr-*u*"qyki p.eryoalan kepegawaian, sebagaimana jang sudah dibahas oleh
Komisi Konstitusi IV.
saia atas nama fraksi saja.menjatakan horma,t dan peng. DirTikepada
Komisi IV dari pinitia iiersiapan Konstitusi' jang
13Tg-r""
didalam waktu
!.e11u singkat tetah dapat mengrrisitd; p.;[riurun_
nja, seperti telah.
dr,sampaikan kepada Anggoti-anggota konsti,tuante
dengan laporannja bertanggal 28- Mei lgi8'.
materi ].pug.ryaian jang tertjantum pada halaman B
. Mengenai
ggda.a-ns_ka Rumawi.III dari laporari itil dan"lirrg **nurut pendapat
Komisi IV perlu dimasukkan dalam undang-uidang nasar, iraksi
sajq p-ada umumnja berpendapat,
sebigai ,,-r;'urrflJiriu oi-b_ahwa
tambah kata-kata..,,ketjaftapan keahlian
sehingla
iiiiiea ld a:at tal
------oc
mendjadi berbunji:
,,setiap_warga-negara j.atg memenuhi sjarat ketjakapan/keahrian
dapat diangkat sebagai pegawai Negeii".
saudara Ketua jang terhormat, mengapa Fraksi Nahdlatul ulama (N.u.) menambahkan har ini, adalah tanii maksudkan nanwa fiap_
tiap _orang'" jang. mempunjai ketjakapan/keahtian &pri- diangtit
pgn$jadi pegawai negeri sekaripun tid;k mempunjai Idjazah. D;ta;
hal ini orang iang. mempunjai keahlian agama'atau retjaripa" trionja. ten_tu dapat diangkat mendjadi pegaviai. Mengenai F"giwai Negeri dilarang turut-serta dalam perulahaan-perusalaan
lan-g sematamata mentjari keuntungan untuk diri sendiri langsung alau tidak
langsung, fraksi-saja dapat menjetudjui ajat ini, deigan-sjarat kalau
sertanja itu melalaikan tugasnja ataupun menjalah-gunakan djabatannj a.
.Tetapi pelaksanaannj I lebih landjut diatui oleh-Undattg-trridang
atau atas kuasa Undang-undang.
saudara Ketua ja_19 telhormat, tentang angka ? dan B fraksi saja

berpendapatsupajadidjadikansatuajat,lan[berbunji:
,,Pegawai N,e.geri, ketjuati potisi dan militer diperbolehkan

me-

masuki partai politik, akan tetapi tidak boieh meiakukan kegiatan
politik didalam ia mengerdjakan tugasnja sebagai pegawai Ne-

geri".

Dengan rumusan ini kedua ajat (z) dan (8) sudah dapat d"itampung
dalam satu ajat jang meliputinja.
Mengenai angka Rumawi III alinea b tentang materi jang belum
m.endapat_
-pels.etqdjqaq dan memerlukan pembahasan s6rti penin{jauan.lebih- djauh,..fraksi saja pada prinsipnja menjetudjui noinor 1
dran 2 jang berbunji:
1. Semua pegawai jang mempunjai kedudukan penting dan

langsunf berhubuhgit o.ngi" teu"ngitr tt.grra^dan k"emakmuran rakjat, sebelum memangku djabatannja ketjuali mengutjapkan sumpah/djandji, harus diperiksa lebih dahulu
harta bendanja begitu djuga sesudah mereka meletakkan
djabatannja.

2.

Semua harta benda pegawai jang dikumpulkan selama mendjalankan djabatannja jang berasal dari perbuatan jang tidak
halal mendjadi milik negara.
Tetapi menurut fraksi saja pelaksanaannja tjukuplah diatur dengan Undang-undang atau kuasa Undang-undang.
Mengenai angka 3 tentang negara mendjamin tidak memperlakukan diskriminasi diantara pegawai negeri dan antara tenaga lakilaki dan wanita, fraksi saja dapat menjetudjuinja, dengan [3atatan
bahwa pada pendapat fraksi saja tidak ada perbedaan tenaga laki-laki
dan wanita, asal sadja kaum wanita ini ditempatkan menurut bakat
dan tabiatnja.
Saudara Ketua jang terhormat, kemudian dalam membahas dan
membitjarakan hasil Panitia Persiapan Konstitusi dalam Komisi IV,
jang tertjantum dalam laporan dari angka Romawi IV tentang usul
,,Rantjangan penggolongan materi rne'ngenai, Ke,p,egawaian jang akan
dimasukkan dalam Undang-undang Dasar", maka fraksi saja sependapat dengan usul Panitia Persiapan Konstitusi itu dalam memberi
dasar pengertian pegawai Negeri, jang berbunji dua ajisf;
1., Pegawai Negeri ialah mereka jang mengabdikan diri kepada Negara dengan menerima gadji, sebagai alat pelaksana pemerintah
dalam mendjalankan tugas kewadjibannja menudju terwudjudnja keselamatan, kebahagiaan dan ker'Gakmuran seluruh ralijat,
sesuai dengan djiwa undang-undang Dasar Negara dan t<eiio-

laan Allah.
2. Pegawai Negeri bukanlah b,uruh dan dalam melakukan tugas
kewadjibannja dianggap sebagai suatu pengabdian kepada Negara dan Rakjat.
Dengan demikian usul perumusan tinggal 2 ajat, sebab saja angg_a,p ajat jang nomor 3 itu sudah tertjakup adanja. Djadi no,mor g
tidak usah mendjadi nomor rumusan. Kemudian mengenai huruf b
tentang ,,Hak-hak warganegara, tugas dan kewadjiban dan djaminan sosial bagi Pegawai Negeri", fraksi saja menjetudjui sepenuhnja
usul Panitia Persiapan Konstitusi tersebut, dengan tjatatan dalam
_ajat I ditambah ,,sjarat ketjakapan/keahlian", sehingga bunjinja sebagai berikut:
1. Setiap, Warganegara jang memenuhi sjarat ketjakapan/keahlian dapat diangkat mendjadi Pegawai Negeri.

2.

Tugas dan kewadjiban, pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian, kedudukan dan perlindungan hukum, -djamlnan
sosial serta ,hak pensiun bagi pegawai Negeri dan kblu arganja diatur dengan atau atas kuasa Undang-undang.
Saudara Ketua, sjarat ketjakapan/keahlian tersebut perlu ditjantupkqq, sebab sjarat ketjakapan/keahlian mereka akan dapat berguna
sekali bagi Negara dan Rakjat, sehingga kedudukan mer-eka sebagai
Pegawai Negeri dalam mengaMi kepada Negara dan Rakjat akan sla.
bil dan sempurna adanja. Kemudian mengenai huruf c tentang
,,sumpah/djandji" fraksi saja berpendapat hanja 1 ajat perumusan-

nja, jaitu jang berbunji:
2BBB

l€

1.

Sebelum mengaku_djabatan sebagai pegawai Nege,ri baik militer,
polisi maupun slpll, harus mengutjapkan sumpahTdjandji menu-

rut agama/.kgpertjajaannja

masing-masing. I;i oan t;ara sumpahldjandji diatur dengan Undang-unclang.
Ajap.un Tg_ng_enai usul Panitia persiapan_ Konstitusi ajat d tentang
,,Harta milik Pegawai", fraksi :saja sep-endapat dengan iisut tersebut]
jaitu jang berb,unji sebagai berikut:
1. semua harta ryitih pe.glw?i jang berasal dari perbuatan jang ti-

dak sah, mendjadi milik Negara.
saudara Ketua jq"g terhormat, jang terachir mengenai perumusjang
an
tertjantum dalam laporan i,anlitia Persiapanko"rfitosi huruf f tentang ,,Penggunaa-n tenaga asing" fraksi si;a sependapat dengan usul tersebut jang berbunji:
1. Penggunaan tenagl orang-orang asing dalam djabatan pemerintah
/Pegawai Negeri diatur dengan atau atas kuaia undang-undang.
saudara ketua, fraksi saja bukan berarti tidak setudjil dengan
penggunaan orang-g_rang.tenaga asing diangkat dalam djdbatan Fe_
merintah/Pegawai Negeri, akan tetap-i dj,usleru untuk ri,najasa Lemu_ngkinan-kemungkinan dan demi keseiamatan Negara dan i'rrrgm
pada-umumnja, maka dalam mempergunakan dan niemp.rt.ro;rr"rn
mereka perhl diatur dengan atai k-uasa undang-unadni. r.irtrng
penggunaan tenaga a1ir1s, tgl3h didjelaskan dalim unding-undan[
o ---'
Dasar Sementara pasal z-S aiat 2 jaig berbunji:
,,Setiap warga-negara dapat aiangt at daiam tiap-tiap djabatan
Pemerintah. orang asing boleh diangkat daram alanatin-djabatan
Peroerintah menurut aturan:aturan jlng ditetapkan oleh lindang_

undang".
Demikianlah saudara Ketua, pemandangan umum saja sebagai
fraksi Nahdlatul Ulama (N.u.), dengan p6nuh kejakinan, -bahwa
qersoaan-persoalan kepegawaian ini banjak membawa hasil-hasil jang
dihara-pkan, sehingga-_p-ersoalan-persoalin jang masih memerlukan
penindjauan dan pembahasan tubiL landjui ,iJa berpu"Orp-ri'"gm
supaja ditugaskan kembali panitia Fersiafan Kons,tituii. I
, Adapun mengenai pembahasan keuang?n, fraksi saja akan mengemukakan nirntl pada waktunja, jang akan oiwit<iti oleh irawan sefraksi
saja, jaitu saudara R.H.A. Hlsniruatr. Achirulkalam saja utjapkan'terimi-kasih dan wassalamu'alaikum waramatullahi wab"aratitutr.
Ketua: saja persilakan saudara Mr sindian Djojohadiningrat

Mr Sindian Djojohatliningrat: Assalamu'alaikum warah,matullahi
wabarakatuh.
saudara Ketua jlqg tertrormat, atas nama Fraksi Madjelis sjuro
Muslimin Indonesia (MasjuTi), .sgjg_
menjampaikan
penghirgaan se-Konstiiusi
-IV,
tinggi-tin_g_ginj a atas usaha Komisi
teristifr ewr"
naj-bab Keuangan,Jalg disusun pasar demi pasal sede,mikian-"ngerupa,
sehingg_a mldah sekali membahas serta menelaahnja. Tjara penjusunan demikian itu sungguh besar artinja, karena dengan ilara itutah
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pekerdjaan Konstituante lebih produktip dan dapat mempertjepat
penjelesaian tugasnja.

saudara Ketua jang terhormat, dari ,,hasil-hasil pembahasan
mengenai soal keuangan oleh Komisi IV itu", djelaslah bahwa keruwetan didalam legeri serta keadaan keuangan negara jang sungguh
tidak me{g.efpirakan, sangat mempengarulii alam-pikiran "pari 1l"ggota Komisi IV jang terhormat itu serta-menggambafkan kecjrawatirai
mereka itu tern-adap- ketaatan pada- Undang-undang Dasar jang kita
bersama sekarang sedang susun, seh!1gsa pertu menljantumkan iegata
sesuatu-hampir-hampir slmpai seketjit-ketjilnja, ja bahkan tidak seganseganlah diterakan sanctie-sanctie mengenai felinggarannja.
saurdara Ketua jang terhormat, perkenankanlah salia menguraikan
p_emandangan mengenai masalah itu, (sebelum saja 'membihas bab
Keuangan ini pasal demi pasal.
itu sudah barang tentu menjimpang sedikit dari
. Peman93.lg"n
pokok
pembitjargan. s.e!3rang ini,. nSpyn rapat" seiati"nunungann;a
{-.-nqrn laporan Komisi !v.dan pasti tidak grenjimpang aari tuia?:arig
AiP.P"{.an pg.{a_ kita jaitu menjusun Undairg"rind"ing Dasir. Oleh
sebab itu sudiLah kiranja saudara Ke,tua jans kita- horma,ti bermurah hati dan tidak terlalu tjepat mengetok palunja.
saudara Ketua _lang terhormat, soal pertama jang saja ingin kemukakan adalah: ,,Perlukah kip mentjahtumkan sa-nctib, teihadap
sesuatu pelanggaran konstitusi?,'
untuk mendjawab p-ertnjaaT i$,-aii!." ingin menelaah setjara
mendalam dan luas, peilu dipeladjari
iitsafati hukum jang sudah
barang pasti akan memakan waltu jing tidak sedikit aan s'uni. oiu"ntangkan pandjang lebar sekarang ini.
Tjukuplah_ kir3n-la_ djika saja citeer Mac Iver dalam bukunja
"The modern State" halaman 2Tf sebagai berikut:
"If the government were ,to violate the constitutional condition
_
of trusteelhip,._which are. in pa,rt formulated as constitutionil law, it
wo-uld destory the support on which it rests. The government }las only
a lease of authority, revocable by the sovereign which granted ii.
This sense-of depe:rdence o-n-a greater will, the w'ilt of the pEopr., t ,o
sJ'rong and so well assured in modern states that constitutio;al hws
does not need-nor in fact can it have
any other sanction".
dafq
sesuatu.n-egara.
3ang modern, maka djika peme. . Yg*qng
riltah
ing,in melalaikan sj-arat konstitirsi lentang kekuasaan":ing diberikan padanja, hantjur-leburrah tia,ngtiang jaig menegaklia"ri3".
Konstitusi sebagai suatu induk dari mana timbul segala kekuisaan,
hak dan kewadjiban, laksana pundamen sesua,tu rumih besar, a;il.d
dilanggar robohlah rumah iang indah itu, setidak-tidaknja mitin{ur,
bentuk rumah itu.
saudara Ketua jang. terhormat, kechawatiran Komisi Iv tentang
pelanggaran undang-undang- Dasar glprt dimenger,ti dan sebenirnji
diperoleh dari pengala:man dan kenj-ataan dinegira kita. u"a*i-unda.ng Dasar sementara kita, sengah;a atau tialak rungrJ:r,--r.-ring
sekali dila-ngg3r-, seperti: Anggaian- Belandja Negara" iihdt - oiuu_
sun dan diadjukan pada waktunja, undang-undarig naruiit jang
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berlaku ber,bulan-bglan, jah kadang-kadang bertahun-tahun lamanja
disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat, penangkapan tanpa
1*p"
bukti dan diikuti dengan pembebasan tanpa rehabiiisasi dan-entah tindakan apa lagi jang melanggar Asas-asas tertjantum didalam undangundang Dasar se,mentara itu, tanpa ada ke,kuasaan jang menghentikan
pelanggaran itu rasanja dorongan untuk mengadakan sanctie-sanctie
Undang-undang Dasar.

Saudara Ketua jang terhomat, benarkah semua pelanggaran
undang-undang Dasar sementara jang sekarang sedang berketjamuk
itu disebabkan tidak adanja sanctie? Menurut hemat saja, tidak!
Keadaan ini dapat berlangsung terus karena;
Pertama: Mungkin undang-undang Dasar kita itu masih bersifat
sementara, sehingga dipandang remeh
Kedua : Mungkin pula kurang diinsafi funksi terpenting dari undang-undang Dasar.
. - Bagaimanapun,djuga, gedjala-gedjala

itu djika berlangsung berlarut-larut, sangat berbahaja, karena merusai sendi-sendi -ketatang-garaan serta ti{ak memberi djaminan sedikitpun. Hal ini hendaknja
diinsafi serta ditjanturnkan oleh kita sekalian.^
jang

gqqiala
lebih berbahaja daripada kesalah-pengertian diurai"fp Qd1,
adalah pendirian jang rupanji sedang bertum6uh di Negara
kita. Bukan

"Right or wrong my coirnti.y", meliinkan "Right o.wrong

my- party"-, j,& ltlh?n "Rlght or wrong my person", jang mendjadl
pedoman hidup. Djika pedoman ini beitumnun dinegaia [ita, bukan
hukum dan keadilan _- jang kita rindukan dimasa pendjadjahan dan
dih-arapkan- tegak dalam alam kemerdekaan seperti sekirang ini
melainkan hukum-rimba dan kezhaliman akan menguasai penglidupan

-

fitl !9bab, djika tiap-tiap individu mendahulukan kepiintingan !ribadi.diatas kepen_tingan-kepentingan orang lain tanpa menghiraukan
peraturan, maka kita manusia akan meneikan satu sama hln seperti
binatang rimba raya.
saurdara Ketua jang terhormat, undang-undang Dasar sebagai saja
katakan, adalah induk jang melahirkan Negara. Dan undang-undang
Dasar itu adalah tidak lain dan tidak bukan daripada suatu ikrarbers,ama, suatu djandji utama jang kita susun bersama ini atas kehendak rakjat jang memilih kita. Djandji utama itu jang mendjelmakan
qegara kita sebagai suatu himpunan manusia untuk mentjapai kesedjahteraan hidup, bukan sadja wadjib ditaati, melainkan merupakan
suatu sjarat mutlak, djika kita hendak mentjapai tudjuan kita jaitu
kesedjahteraan jang meliputi seluruh lapisan masjarakat.
Dalam keadaan keragu-raguan mengenai ketaatan pada Undangundang Dasar, sehingga dirasai perlu mengadakan sanctie, ada baiknja
kita melihat apa jang diadjarkan oleh agama Islam mengenai djandji
itu.
Dalam awal 1 surat Alma-idah difirmankan:
,,Hai orang-orang jang beriman! Sempurnakanlah segala djandjimu".
Batja djuga achir ajat 34 surat Israa':
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,,Teguhilah djandji, karena djandji itu
wabnja".

ada pertanggungan-dja-

pan tjoba bandingEa" apa j?ng dikatakan tentang pelanggar

djandji didalam ajat 55/56 surat AL-ANFAL:
,,sezungguhnja jang serdjahat.djahat binatang disisi Allah ialah
orang-orang jang kafir (,ingkar); maka mereka itu tidak beriman.
Jaitu orang-orang jang telah berdjandji engkau dengan mereka itu,
lalu mereka mungEiti djandji mereka tiap-tiap kali berdjandji itu,
sedang mereka tidak takut".
Al'angq!.sempurnanja negara kita djika kita semua memegang
teguh djandji itu, sebagaimana diadjarkan oleh Agama Islam.
saudara Ketua_ jang. terhorm_q!, sekalipun masih banjak orang
jang belum insaf. akan nilai djandji itu, saja jakin, sejakiri-jakinnj{
bahwa masih lebih banjak orang jang me'ndjundjung ilnggi adjarin
mengenai djandji seper,ti diterangkan tadi s,ehingga tak periulah diadakan,sanctie-sanctie tertulis didalam undang-undang Da,3ar kita.
saudara Ketua j11g tertrormat, soal kedua jang ingin saja kupas

dalam Pemandangaq Umum men_genai hasil-ha;sii pernbihasari mengenai soal Keuangan, dari Komisi IV, adalah mengadakan aturan-aturan
sampai kepada seketjil-ketjilnja, ja bahkan ada beberapa pasal jang
mengatur materi jang sama.
Tjara pengaturan demikian itu sukar dibenarkan untuk sesuatu
Undang-undang Dasar, akan tetapi dapat dipahami pula.
Dasar s_ebagai,induk merupakan pokok pegangan
. 9llung-undang
jang
kita maksudkan berlaku, bukan untuk lenerasi kita ielarang
ini sadja, melainkan untuk anak tjutju kita pila; hendaknja mengatur dalam garis-garil !gr?T"i1-sadjq, agar supaja memberi lapangan
bergerak untuk anak tjut-J-u kita dit<eriudiaf liari, sehingga 'muoah
disesuaikan dengan panggilan djaman.
,.-- undang-undang Dasar jang mengatur sampai ,kesoal-soal seketjil-ketjilnja a\3n
-terlatu. mengikat turunan kila jang menghadapi
keadaan jang djauh
berlainan dari,pada sekarang.
usaha Komisi IV untuk mengatur soar keuangan sebanjak mungkin dalam undang-u_ndang Dasar dapat pula dimengerti, jailu karena
pengalaman bahwa keuangan negara kita bukan kian haii kian baik,
melainkan sebaliknja, sehingga dirasai perlu untuk mendjamin perbaikan keuangan negara dengan tjara mengatur sebanjak rnungkirr.
;saudara Ketua jang terhormat, betulkah bahwa keburukan keuangan negara kita itu disebabkan kurang sempurna pasal-pasal
mengenai keuangan dalam Undang-undang Dasar-semenlara i.itar
Dengan tegas saja_ trarus menjrtakan baliwa keburukan keuangan
kita, bukan disebabk_an kurang sempurnanja undang-undang Dasar
Sementara kita, melainkan semata-mata disebabkan in-efliciency,
tidak ada continuitet, coordinasi, serta pengawasan dalam penjelenggaraannja.
soal keualgan ini sudah banjak mendjadi bahan penulis, baik
dalam m'adjallah-madjallah ilmiah maupun dalam harian-Iiarian setjara
populer.
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Ada jang mengatakan
.
wetan, acta jang

bahwa deficit adalah sumber segala kerumengatakan bahwa deficit adalah suatu Leharusan
didja.man pembangunan, ada jang menjalahkan terlam,bat diadjukan
li.a
4xggaran Belandja, ada jang menjalahkan djumlah pegawai terlalu besar dan pertjaja" atau t"idak, semua pendirian sekalipirn kelihatan
bertentangan satu sama lain adalah benar.
Bahwa dificit jang setiap tahun bertambah menimbulkan inflasi
9e1ta. mendjadi sumber kesengsaraan, tidak seorang akan menjangkalnja.
Bahwa didalam masa ,perombakan stmctuur kolonial ke struktuur- Nasional jang memerlukan p'embangunan setjara besar-besaran,
pasti memerlukan banjak uang, sehingga deficit tak dapat dielakkan
tak seorangpun akan menjangkalnja.
, Bahwa Anggaran Relandja jang tidak diadjukan pada waktunja
dapat menimbulkan keburukan keuangan Negara karena pengeluarannja tak dapat diketahui, adalah benar pula.
_ B"t_tya korps pegawai jang terlalu besar memberatkan pengeluaran Negara, sehingga menimbulkan deficit, inipun adalah benar.
Tapi sebaliknja ad:alah benar pula, jaitu: deficit, mudah kita
tumpaskan dengan mengadakan padjak tinggi sekali, biarpun perusghqan-perusahaan harus mendjual alat-alat modalnja untuk memen-uhi ke_wadjibannja. Apakah dengan lenjapnja deficit ietjara demikian
akan ada perbaikan atau djusteru rnenimbulkan kesengsaraan?
Kita _mengeluarkan uang sebanjak mungkin dengan tjara mendirikan gedung-gedung Pemerintahan jang hebat-hebat, m-entjiptakan
perusahaan-perusahaan baru sekalipun belum mempunjai t-enagatenaga management jang tjukup berpengalaman.
_ _Kita mengadjukan Anggaran Belandja tepat pada waktunja,
sekalipun perkiraannja belum dapat dipertimbangkan masak-masak.
Kita tjiutkan korps pegawai negeri biarpun akan bertambah
penganggur.
Apakah tindakan itu akan membawa kebaikan? Dengan pasti
dapat dikatakan tidak.
sau:dara Ke,tua jang terho rmat, kesukaran daram bidang keuangan bukan disebabkan kurang lengkapnja undang-undang Dasa]r
seme'ntara menge,nai hal ini, melainkan saja sudah katakan tldi, diseba'bkan kurang adanja efficiency, continuitei,t, coordinasi dan pengawasan.

lengal_ beberapa tjontoh dapatkah kiranja saja mendjelaskan:
Suatu Kabinet ilSi_n menjedeihanakan mobil-mibil para Menteri
$.tul< meringankan beban. negara dan memesan mob,il"mobil ketjil.
Sebelum mobil itu sampai, djatuhlah kabinet itu dan diganti oieh
jaag baru jang berpendirian bahwa djusteru untuk menegakkan kewirbawaan, para Me,n,teri perlu meqdapat mobil jang beiar. Mobilmobil ketjil jang_dipesan dan sampai, tidak diketahui untuk apa akan
dipakainjq dan dis.erahaanlah pada pegawai tinggi jang sudah-diidjinkan membeli mobil dahulu.
Tjontoh ini dapat ditambah dengan mobil-mobil dinas pakai
bola jang dimaksud semata-mata untuk dinas tapi sekarang sebalik2893

nja. Bus-bus Kementerian jang dipoolkan di Djawatan Angkutan Motor
Fgpublit Indonesia (D.A.M.R.I.) dengan maksud supaja dapat dipakai
lebih effektif, tapi bus-bus di Kementerian tetap tambah.
Pendjualan sepeda kepada Pegawai Negeri dengan maksud
supqj.a tak perlu didjemput lagi dengan mobil, sepeda dibeli tapi
pendjemputan terus berlangsung. Padahal, alangkah baiknja dji,fia
devisen untuk membeli barang-barang itu, kita pergunakan untuk
pembelian barang modal agar produrksi barang dapat meningkat.
Tjontoh ini dapat ditambah dengan beratus-ratus lainnja.
Kurang uang naikkan padjak, adakan aturan baru, sehingga pada
sesuatu saat tak seorangpun mengetahui aturan mana masih berlaku.
Saudara Ke'tua jang terhormat, dengan Gladstone saja sependapat, bahwa "Good finance consist more in the spending than in
collecting of revenue".
Memang keuangan Negara jang sehat bukan terutama terletak
pada pemungutan padjak, melainkan lebih utama terletak pada penge-

luarannja. Akan tetapi dengan tidak mengurangi nilai pendapat
Gladstone, perlu diperhatikan bahwa pemungutan padjak dan tjara
pengeluaran uang Negara adalah Dwi runggal jang tak dapat dipisahpisahkan dan merupakan alat maha penting dan ampuh untuk mengatur seluruh perekonomian negara agar tertjapailah kesedjahteraan
jang meliputti seluruh lapisan masjarakat.
Bukankah dengan padjak dan pengeluaran-pengeluaran jang
tepat dan djitu, Pemerintah dapat mengatur kembali peghasilannasional? Redistribusi pengha:silan nasional inilah jang merupakan
masallah chusus dalam perkonomian negara untuk mentjapai kesedjahteraan umum. salah mempergunakan alat itu (pemungutan padjak dan
pengeluara Negara) bukan sad.ja dapat :rnenimibulkan ketidak-adilan
sosial melainkan dapat meruntuhkan segala-galanja.
Ada baiknja dalam hubungan ini mengemukakan pendapat Maurice Masoin dalam bukunja: ,,Th6orie eeconomique des finances
publiques" sebagai berikut:
"la n6gation du social conduit les peuples A la revolution; (mais)
la ndgation de l'economique les pr6cipite d la ruine"
dalam bahasa kita kira-kira berbunji:
sjarat-sjarat sosial menimbulkan revolusi rakjat, tei ,,melainkan
tapi melainkan ekonomi mern'bawa kemusnahan".
Ditilik dari sudut inilah dapat dipahami usaha Komisi IV untuk
mengadakan sebanjak mungkin peraturan dalam Undang-undang
Dasar agar terdjaminlah keberesan keuangan Negara.
Akan tetapi Saudara Ketua, sebagai saja telah terangkan pada
permulaan persoalan ini, hendaknja didalam Undang-undang Dasar,
sekalipun Bab Keuangan ini penting sekali, hanja dimuat djaminan
djaminan asasnja sad'ia, sedangkan p,elak,sanaannja diserahkan pada
Undang-undang organik.

Sudah tjukup rasanja diberikan har-budget (budget-rech't) dan
bukan hak anggaran belandja pada Dewan Perwakilan Rakjat; sebab
hak budget itu berarti hak turut menentukan anggaran belandja dan
hak mengudji perhitungannja (veruekening), daripada menambah de2894

tg?1 peraturan-peraturan clalam undang-undang Dasar tentang
tjara
melaksanakan hak itu.
sau-dara Ketua j31s__tgrrrormat, setelah pemandangan umum
ngenai laporan Komisi-IV tentang' Keuans,"ir, oup.iiij, ti*";a- mesa;a
melandjutkan pembaha.sin pasal d'emi p".il.--'
-laporan
Dalam halaman b dari
Ko:misi Konstitusi IV:
Pasal ...... (mengenai alat-alat pembajaran).
berbunji: ,,Diselur,rfjiirt(ll;r
.hanja.Jangdiakui sah alat-alat pembajar jairg

Negara Republik rnd.onesia

pengeluarannja
ditetapkan dengan Undang-undingi'. s "tu.itr-"turan
Dapat disetudjui.

Ajat

(2).

Jang berbunji:
,,,satuan hitung untuk menjatakan jang alat-alat pembajar sah itu
ditetapkan dengan-Undang-undbng".
Dapat diterima.
Tambahan ajat:
,,D9ng1n undang-u1dang, diseluruh

Negara Repubrik

-wilajah
Indonesia dilarang beredar lht-alat pemba;ii
jang tiari. o-i*irr,t"n
seperti dalam ajat (1),,
saja pandang berkelebihan dan tidak-per1u dimuat, karena ajat
(1) sudah memuat pernjataan jalg positif'tinggar' p"iri:"1"an-ir.gr"tain,bahan
r:"ai oii";;i:iili perru
_tifnja seperti termuat dalam uiul

lagi.

djumlah jang tak_terbatas qaupy^n hingga djuintan terualas
;ang-oitentuka-n dengan Undang-undan-g".
saja,rasa ada salatr tik mengenai bagian kalimat terachir ,,dengan_yldang-undang" seharusnja,,untuk Itu".
Djika demikian dapat diterima.

,rt

,,pengeruaran arat-arat r-fl;lrif)jrng
dilakukan oreh arau
atas nama Pemerintah Rep,utit< indohesla ataupun oteh ea;,k sirkulasi".
Dapat disetudjui.
pasal
,,r.rnruk rndonesia ada

rrrf'fl#

Lirrutrri,,

(Siouor,

dan pengaturan tataan
, ,,P..nundjukkan.-sebagat ffil
dankekuasaannjad.ilakuliandenganUndang-u''d";*';"

Ajar

(B).

. ...P9nguwasan,*tT .peker_dJ.-aan' Iiank-bank didaram Negara Republik
Indonesia dilakukan oleh Bank sirkulasi menurut pEraturanperaturan jang ditetapkan dengan Undang-undang',. r - ---2895

Dapat diterima, dengan tjatatan apakah perkataan dalam ajat
3 ,,didalam Negara Nepublik Indonesia" i,tu perlu? Dala,m hatr ini, apakah tidak logis demikian,,sebab Undang-undang Dasar kita tidak kuasa untuk mengatur bank-bank diluar wilajahnja.
Pasal .. (mengenai Urusan Umum Keuangan).

Ajat (1).
.urusan
umum Keuangan".
,,Pemerintah memegang
Ajat (2).
,,Keuangan Negara dipimpin dan dipertanggung-djawabkan menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan Undang-undang".
Dapat diterima.

asal:.

.(mengenaipengawasan).

Ajat

(1).

,,Pengawasan atas dan pemeriksaan tanggung-d,jawab tentang
keuanganNegaradilakukanolehDewanPengawaSanKeuangan,'.

Ajat

(2).

Ada dua ,pendapat, pendapat I jang berbunji:
,,Hasil pengawasan dan pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan".
Dapat diterima.
Pendapat II jang ditambahi belakang ,,Dewan Perwakilan" perkataan ,,untuk dibitjarakan" adalah berkelebihan. Apakah laporan
itu perlu dibitjarakan, tereserah pada Dewan Perwakilan dan dalam
praktek memang bergantung kepada penting tidaknja. Pokoknja,
adalah bahwa Dewan Perwakilan mengetahui hasil pengawasan dan
pemeriksaan ifu.
Lebih-lebih tambahan ajat 3 (hat. 6 laporan Komisi IV) jang ber-

oun'l:""ooran
tentang hasil pengawasan dan pemeriksrrn unroukan
oleh Dewan Pengawas Keuangan dalam suatu p'erhitungan anggaran
jang bisa diterima atau ditolak".
Disini letaknja kesalah-pahaman.
Pasal ini menurut hemat saja bermaksud mendjamin hak Dewan Perwakilan Rakjat untuk ,mengetahui keaktifan-keaktifan Dewan
Pengawas Keuangan dan sebaliknja memberi tugas kepada Dewan Pengawas Keuangan untuk memberi laporan tentang pekerdjaannja.

Dengan adanja pasal ini maka dalam Undang-undang Organik
mengenai susunan dan kekuasaan Dewan Pengawas Keuangan, harus
dimuat suatu pasal mengenai laporan ini. Dan laporan pengawasan
dan pemeriiksaan ini jang lazim disusun sebagai ,,laporan tahunan",
merupakan suatu dokumen-resmi jang penting dan merupakan salah
suatu sjarat utama dari demokrasi. Sebab dalam ,,laporan tahunan"
Dewan Pengawas Keuangan inilah, rakjat jang harus mernbajar Pa
djak dapat mengetahui apakah uangnja itu dipakai sebagai mestinja.
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Lain adalah qerhitungan Anggaran Belandja jang diharuskan

(lihat hal. Z laporan t<oniisi iV)-.
Dengan
adanja
,laporan resmi kepadadua pasal ini maka djusteru dimaksud ada dua
Dewan Perwakilan Ra,k;at.
Jang lebih ta_k dapat dimenger,ti adalah perkataan ,,jang bisa
diterima atau ditolak".
Apa jang diterima atau ditolak? Laporan pemeriksaan atau perdalaryr pasal kemudian

hitungan anggaran?
Bukankah suatu laqoran itu hanja memberitahukan facta-facta,
jaltu bahan-bahan kepada Dewan perwakilan; karena apa bisa ditolak atau diterima? Bahan itu dapat dipergunakan oleh D-ewan perwakilan Rakjat untuk membena,rkan, menSatahkan atau minta pendjelasan lebih landjut kepada Pemerintah.
Atau apakah perhitungan anggaran jang bisa diterima atau dit-gfalt_ Pe_rhitungan anggaranpun'adalah suatu facta. Apa jang harus
ditolak? Perhitungan dari anggaran jang telah disahkan oieh-Dewan
Prerwaktlan_Rakjat adalah suatu laporan pula, apakah uang jang disediakan itu habis terpakai, masih ada sisa dan apakah pemdkaian itu
tjotjok. Djika tidak sesuai dengan kehendak Dewan perwakilan Rakjat bukan perhitungannja jang ditolak, melainkan Dewan perwakilan lakjat dapat mempersilakan Pemerintah pulang dan menggantinja dengan- jang lain.
Oleh sebab itu tambahan ajat (3) ini, sukar diterima.

Pasal

.. (mengenai Anggaran Belandja).

Ada dua pendapat dan pendapat ke-2 jang berbunji:
,,Dengan Undang-undang ditetapkan anggaran semua pengeluaran Negara dan ditundjuk pendapatan-pendapatan untuk menu-

tu'p pengeluaran

itu".

Dapat diterima.
Perbedaan dengan pendapat ke-l adalah perkataan ,,Negara"
dan,,Republik Indonesia.".
Menurut hemat saja dalam, suatu lJndang-undang Dasar Republik Indonesia, tidak perlu setiap kali rnenjebut ,,Republik Indonesia"
sudah tjukup dengan ,,Negara", teristimewa dalam hal ini.

Pasal

.. (mengenai tjara penetapan Undang-undang

Anggaran Belandja).
Ajat (1).
Inipun ada dua pendapat dan pendapat ke-I jang berbunji:
,,Usul Undang-undang penetapan anggaran umum oleh Pemerintah dimadjukan kepada Dewan Perwakilan sebelum permulaan
masa jang berkenaan dengan anggaran itu. Masa itu tidak boleh
lebih dua tahun".
Dapat diterima dengan tjatatan bahwa perkataan ,,usul" hendaknja diganti dengan ,,Rantjangan", karena perkataan ini adalah
sudah lazimt dipakai dalam Dewan Perwakilan Rakjat sekarang.
Perlu pula mendapat perhatian bahwa ada salah tik dan antara
perkataan ,,lebih" dan ,,dua" seharusnja ada perkataan ,,dari".
Pendapat ke-2 jang berisi sama tjuma ditambah dengan anggaran
guna investasi' modal Negara, tak dapat diterima karena Anggaran
,

Belandja itu disamping pengeluaran biasa, memuat pula pengeluaran
luar-biasa. Didalam Anggaran Belandja inilah tertjermin investasi
rnodal Negara, sehingga tidak perlu ditjantumkan lagi dalam Undangundang Dasar.

lrjat

2.

Ada dua pendapat djuga dan pendapat ke-2 dapat diterima

dengan perubahan perkataan ,,perubahan" mendjadi ,,tambahan" sehingga berbunji:
,,Setiap tambahan anggaran umum harus disetudjui oleh Dewan
Perwakilan. Untuk itu Pemerintah memadjukan usul pengubah
anggaran umum kepada Dewan Perwakilan".
Alasannja ialah bahwa bagi Dewan Perwakilan Rakjat adalah
penting tambahan Anggaran Belandja dan bukan penurunan atau
pemindahan. Mengenai pemindahan ini ada aturan lain, sehingga
dalam ajat ini jang dimaksud adalah tambahan.
Tambahan ajat 3 dan ajat 4 mengenai sanctie, tidak dapat diterima, berdasarkan pertimbangan jang saja uraikan dalam pemandangan umum tadi,
Pasal .. (mengenai susunan Anggaran Belandja).

jang bunjinja:

Ajat 1.

,,Anggaran terdiri dari bagian-bagian jang masing-masing sekedar
perlu dibagi dalam dua b:b, jaitu satu untuk mengatur pengeluaranpengeluran dan satu lagi untuk menundjuk pendapatan-pendapatan".

Ajat

2.

,,Untuk tiap-tiap Kementerian anggaran sedikit-dikitnja memuat

satu bagian".
Kedua ajat ini menurut hemat saja dapat dibikin satu dan berbunji sebagai berikut:
,,Anggaran terdiri dari bagian-bagian jang masing-masing tidak
boleh memuat lebih dari satu Kementerian".
Alasan untuk mengusulkan perubahan ini adalah, bahwa dalam
pasal terdahulu mengenai Anggaran Belandja telah diatur sebagai
berikut:
,,Dengan Undang-undang ditetapkan anggaran semua pengeluaran
Negara dan ditundjuk pendapatan-pendapatan untuk menutup pengeluaran itu".
Djadi jang ditetapkan itu adalah pengeluaran, sedangkan pendapatan-pendapatan hanja ditundjuk. Penundjukkan itu dilakukan
dengan "Middelen Wet".
Dalam Undang-undang Iuran Negara (Middelen Wet) inilah hanja
disebut sumber-sumber keuangan Negara dan bukan djumlah-djumlahnja. Sebagai la,mpiran dari Undang-undang itu biasanja dilampirkan
suatu daftar perkiraan. Inilah menurut sistim di Nederland jang
dengan adanja pasal ini akan diikuti oleh kita. Djika ini jang dimaksud
m'aka ajat (1) ini tak begitu perlu.
Selain daripada itu perkataan ,,sekedar perlu" adala,h sesuatu
jang tidak positif, dengan lain perkataan ,,terserahlah" apa mau dua
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bab atau tidak. Pendeknja satu bab boleh, dua bab boleh. Djika
toch
denaikian, untuk apa kita tjantumkan?
Serahkan sadja pada pelakianaannja.
Berdasarkan-pertimbangan inilah diusulkan untuk merubah ajat
1 itu. De1g1n redaksi balu-i1upu1,
ointul angtur* Srng
mempunjai bagian dibagi dalam Z -aup"t.sadji
bai djuga.
Ajat (3) (djika usut diterima, tentu mendjadi ajat (2).
.. - -',91{,rng-undang -penetapan anggaran masing-masing memuat

tidak lebih dari satu bagian'i
Ajat (4) (djika usul diterima mendjadi ajat (B).
,,Dengan undang-undang dapat diidjinkan pemindahan',.
Dapat diterima.

(Halaman 7 Komisi IV).
Tam,bahan pasal.

(Pasal

.. (pengeluaran

Sementara)

,,Djikalau untuk sesuatu masa anggaran, undang-undang penetapan anggaran belum disahkan, maka Pemerintah ber-hak *eiitit rn

pengeluaran-pengeluaran sementara berdasarkan anggaran pengeluaran masa anggaran sebelumnja".
usul tdmbahan ini menggambarkan lagi keadaan sekarang, dimana
Anggaran Belandja hampir belum pernah diadjukan dan -disahkan
pada waktunja.
penting.adalah bahwa Anggaran Belandja itu harus diadju- Jan_g
kan
pada waktunja agar ada pengawasan dari bewan perwakil"an
Rakjat. qlet karena Anggaran Belandja itu ditetapkan dengan undangundang, Tary. peraturan mengenai keadaan belum disahkannja AngI{_ar?n Belandja sedangkan masanja telah tiba, dapat diatur dengan
Undang-undang.
Bukankah undang-undang Dasar ini mendjamin hak-budget kepada wakil Rakjat?
_ Dengan kewadjiban Pemerintah menjampaikan rantjangan Undang'undaxg penetapan Anggaran Belandja sebelurn maia-anggaran
tiba, sudah terdjamin hak itu, sehingga ,.escape clause" ini sungguh
tidak perlu.
Pasal .. (mengenai perhitungan).
Mengenai pasal ini ada 4 pendapat dan pendapat ke-2 dapat
disetudjui dengan usul merubah perkataan ,6ambii memadjukan,,
mendjadi ,,dengan melampirkan', dan antara ,,jang" dan ,,disihkan"
disisipkan ,,telah" sehingga berbunji sebagai b"eri[ut:
_,,Pengeluaran dan penerimaan Negara dipertanggung-djawabkan
kepgda Dewah Perwakilan, dengan melampiikan pertritunlan jang
telah disahkan oleh Dewan Pengawas Keuangan, inenurui aturanaturan jang ditetapkan dengan Undang-undang,,.
,,Alasan mengusulkan perubahan itu adalah bahwa perkataan
,,sambil m_engadjukan" itu dirasai kurang positif, sebab merigadjukan
itu- dapat denga_n lisan, lebih-lebih karena ada perkataan sarnbil, padahal makanja adalah memperlihatkan bukti-bukti jaitu suatu' iurat
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(s-tuke) jang terlebih dahulu,disahkan olehrDewan Pengawas neuan$n
dengan perkataan ,,dengan melampirkan" tegaslah kiranja bahwa
harus ada surat-surat (stukken). Perhitungan ini dalam praktek ekan
mema'kan waktu berloulan-bulan, ja, bahkan selalu melebihi djangka
tahun maka sudah tjukuplah pelaksanaan diserahkan pada
waktu
Undang-undang Organik.

tl

,,Pasal .. (mengenai
Ajat

Padiak)".

(1).

,,Tidak .diperkenankan memungut padjak, bea dan:tjukai untuk
kegunaan kas Negara ketjuali dengan Undang-undang atau atas kuasa
Undang-undang".

Ajat

(2).

,,Tidak diperkenankan mengadakan pemugutan tambahan-tambahan padjak bea dan tjukai baik untuk kegunaan kas Negara maupun untuk umum, ketjuali dengan Undang-undang atau kuasa Undangundang".

ini membuktikan lagi
pengaruh keadaan sekarang pada pikiran Komisi IV.
Mengadakan tambahan-tambahan pada beberapa padjak bukan
sadja untuk kegunaan Negara, melainkan untuk usaha-usaha lain,
seperti tambahan pada kartjis bioskop, ja, bahkan pada pembajaran
rumas-sakit diberbagai-bagai daerah, untuk Pekan Olah-Raga, tanpa
ada pengesahan dari Dewan Perwakilan manapun djuga, mendorong
Kamisi IV itu untuk rqengadakan kedua ajat itu.
Disamping itu tindakan Pemerintah sendiri seperti Tambahan
Pembajaran Import (T.P.I.), Pembajaran Bukti Eksport (B.E.) jang
mempunjai pengaruh besar sekali pada harga barang, diadakan tanpa
ada Undang-undangnja rnelainkan tjukup dengan putusan Dewan
Menteri.
Djika disesuatu nega.ra modern kenaikan harga dari roti atau
susu, j"ang dipandang sangat essensiil, satu sen s?di?l menimbulkan
keheb6han, sampai kedudukan Pemerintah mendjadi gojah, maka
di Tanah Air kita kenaikan harga dua tiga kali, sekalipun metlgenai
barang-barang untuk keperluan sehari-hari, dapat ajem sadja berlalu,
dapatlah kriranja dipahami kechawatiran para anggota Komisi IV.
Meskipun demikian, sesuai dengan uraian tadi bahwa Undangundang Dasar disusun bukan untuk masa sekarang ini sadja, saja
rasa tidak perlu untuk mengadakan dua ajat itu, tjukuplah kiranja
dengan satu ajat jang diubah mendjadi demikian:
,,Tidak diperkenankan memungut padjak, dalam .bentuk apapun
djuga ketjuali dengan Undang-undang atau atas kuasa Undangundang".
B6a dan Tjukai menurut hemat saja tak perl,u disebut lagi sebab
merupakan pula padjak. Dan untuk kegunaan kas Negara dihilangkan
sadja untuk'mendjamin bahwa segala matjam pemungutan diharuskan
dengan Undang-undang. Sudah barang tentu djika keadaan menge:
hendakinja untuk menjerahkan beberapa matjam pemungutan pada
Saudara Ketua jang terhormat, kedua ajat
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Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau badan lain, ,dapat sadja
diberikan atas kuasa sesuatu Undang-undang.
Jang saja pandang perlu adalah mengadakan suatu ajat tambahan.
,,Ajat (2)"
,,Tidak diperkenankan memberi hak-hak utama dalam lapangan
padjak".
Maksud dari tambahan ini adalah memberi djaminan bahwa
dalam lapangan padjak tidalr akan diadakan lagi ,,privileges" kepada
sesuatu golongan sepe,rti lazim terdjadi dalam masa feodal dimana
Radja dan keluarganja beserta kaum elitenja dibebaskan dari padjak.
Gedjala ini ada pula di Negara kita mengenai beberapa kepala
adat dan perdikan desa, sebagai sisa masa jang lampau. Tapi jang
lebih mengchawatirkan adalah misalnja pembebasan Tambahan Pembajaran Import untuk miobil-mobil Menteri sekalipun tindakan ini
dapat dibenarkan setjara formil, karena Tarnbahan Pembajaran Import
itu dipandang bukan padjak. Masih ada beberapa tjontoh lainnja tapi
semua itu formil dapat dibenarkan, lebih-lebih tanpa ada larangan

ini dalam Undang-undang

Pasal

Dasar.

.. (mengenai pindjaman)",

Ajat

(1).

Ada dua pendapat dan pendapat kedua dapat disetudjui jang
berbunji sebagai berikut.

' ,,Pind.jaman uang atas tanggungan Negara tidak dapat d'iadakan,
didjamin dan disahkan ketjuali dengan Undang-undang atau atas
kuasa Undang-undang".
Tambahan ajat (2).

,,Pindjaman tersebut dalam ajat 2 tidak diidjinkan dengan Un-

dang-undang Darurat".

Menurut hemat saja tidak perlu disebut dalam Undang-undang
Dasar, berdasarkan alasan bahwa peraturan mengenai Undang-undang
Darurat adalah tjukup mendjaminnja.
Djika sesuatu Pemerintah mempergunakan kekuasaan ini terlampau sering dan mudah, terserah pada Dewan Perwakilan untuk
mengambil tindakan.

Ajat

(3).

,,Pemerintah berhak dengan mengindahkan aturan-aturan jang
ditetapkan dengan Undang-undang, mengeluarkan surat perbendahp'
raan Negara".
Dapat disetudjui.
(mengenai Hutang Negara).
Pasal ..
Setelah pasal diatas dan pasal mengenai gadji pegawai negeri halaman 8 Komisi VI ada baiknja disisipkan suatu pasal mengenai hutang Negara, sebagai berikut:
,,Hutang-hutang Negara didjamin sepenuhnia. Setiap tahun harus
ditentukan lagi pembajaran hutang Negara dengan tidak menguran$
kepentingan para penagih"
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Djaminan ini perlu ditjantumkan dalam Undang-undang Dasar
untuk memulihkan kepertjajaan terhadap Negara dan mentjegah agar
supaja pindjaman jang diadakan oleh Pemerintah tidak begitu sadja
dapat dihapuskan, sekalipun dengan Undang-undang.
Sikap demikian ini saja rasa sesuai pula dengan adjaran agama
Islam jang tertjantum didalam, surat Al-Baqarah aiat 282 jang terdjemahannja berbunji sebagai berikut:
,,Wahai orang-orang jang berirnan, apabila kamu melakukan utang
piutang sampai pada masa jang tertentu, hendaklah kamu tulis
itu. Dan hendaklah ada diantaramu seorang penulis jang menutiskannja dengan adil. Dan djanganlah penulis itu enggan
menulis utang itu; sebagaimana jang telah diaqiarkan oleh Tuhan.
Oleh sebab itu hendaklah ia menuliskan dan hendaklah membatjakan orang jang berutang, akan utangnja kepada penulis
itu, hendaknja ia taqwa kepada Allah; Tuhannja. Djanganlah
dikurangkannja ,,hak orang sedikit djuapun dan seterusnjal'.
Djelastah kiranja bahwa Agama Islampun rn{engehendaki djaminan
mengenai hutang-hutang dan djangatqh meryg,ik-an hak orang.
Femerintah sebagai Pemerintah dalam hal ini mempunjai kedudukan kuat dan kekuasaan besar, untuk setjara sepihak meniadakan
hutang-hutangnja, oleh sebab itu perlu ditentukan dalam Undangund,ang Dasar bahwa kekuasaan

Pasal ... (mengenai

itu tidak ada.

gadii-pegawai Republik Indonesia).

ini jang sesuai dengan

paqal 119 _Undang-undang_Dasar
pula untuk memindahkan
menjokong
dan
Sementara, dapat disetudjui
jang
diatur dalam pasal 86 Undangpasal ini kebidang kepegawaian
undang Dasar Senrentara.
Alasan untuk mengeluarkan pasal ini dari bab Keuangan, adalah
bahwa sekalipun gadji ada sangkut-pautn;a dengan keuangan, namun
merupakan suatu djami4an terhadap tugas Alat-alat Perlengkapan
Negaia, lebih-lebih karena ada perkataan ,,ditentukan oleh Pemerintah" sehingga. wadjar dimasukkan Bab III, Bagian I mengenai ,,Pemerintahan" (menurut susunan Undang-undang Dasar Se'mentara).
Tambahan pasal.
Pasal

.. (mengenai larang"""-1u** Pengawas Keuangan).

Ajat

(1).
Apabila menurut Dewan Pengawas Keuangan, Pemerintah melaflggar atau hendak melanggar ketentuan-ketentu,an sebagai termakdan pasal ........., maka Dewan Pengawas
tub dalam
Keuangan atas nama Dewan Perwakilan dapat melarang Pemerintah
jang bersangkutan melandjutkan tindakan-tindakannja itu.

pasal

Ajat

(2).

Pemerintah hanja: boleh melandjutkan tindakan-tindakannja
telah dilariang oleh Dewan Pengawas Keuangan sebagai tersebut didalam ajat (1), apabila Dewan Pe,rwakilan .telah rnenjetudjui dalam
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waktu dua bulan setelah larangan itu dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Keuangan. Dalam keadaan seperti itu, maka larangan Dew.an
Pengawas Keuangan dengan sendirinja batal.
Dari usul tambahan pasal ini, djelaslah kiranja kechawatiran para
peng_usul bahwa Pemerintah mungkin melanggar beberapa ketentuan.
Harus diakui, ba&rwa ada baiknja mengadakan pengawasor terhadap pemakaian uang Negara dan ini tetatr ditjantumkan dalam
pasal-pasal terdahulu, tapi mengadakan pasal ini dengan tak ada pembatasan (omschrijving) jang agak teliti, akan mengakibatkan liesukaran-kesukaran bagi Pemerintah untuk mendjalankan kebidjaksanaannja dan sudah pasti akan menghambat pekeidjaannja.
untuk mengadakan ketentuan-ketentuan seperti dalam pasal jang
diusulkan ini jang sudah mengenai bidang pelaksanaannja, hendaknja
diatur dalam Undang-undang organik.
saudara Ketua jang terhormat, untuk memberi gambaran seke{g1ia, ada baiknja diterangkan disini, bahwa pengawasan itu dapat
dilakukan sebagai berikut:
A). Mengenai tjaranja:
Preventief atau iepressief.
Preventief berarti bahwa setiap pengeluaran harus disetudjui
dahulu sebelum- dapat dilakukan.
Repressief berarti pengawasan setelah dikeluarkan.
umumnja sistim repressieflah jang dianut, karena sistim preventief akan menghambat pekerdjaan dan memberi kekuasaan terlampau
besar pada Dewan Pengawasan Keuangan. sudah barang tentu dapat
sadja mengetjualikan beberapa pengeluaran, tapi hendaknja diterangkan sedjelas-djelasnja mengenai apa dan dalam hal mana
B). Mengenai berhak tidaknja (Reclitmatigheiclscontrole) jaitu,
apakah pengeluaran itu sudah dimasukkan dalam anggaran, apakah
tjotjok dengan posnja. Apakah penagihannja tak lewat tempo (verjaard), apakah bukti-buktinja sah dan sebagainja.
C). Mengenai tepat tidaknja (Doelmatigheidscontrole). Apakah
barang jang cibeli itu, barang jang tepat. Misalnja kalau untuk Indonesia beli kapal jang tertutup erat-erat dan pakai alat-alat pemanas,
jaitu jang lazim dipakai untuk daerah-daerah berhawa dingin. Atau
membeli medja tulis berlapis emas bagi Menteri untuk menegakkan
kewibawaannja.
Semua itu perlu didjelaskan satu persatu dan seterang-terangnja
sampai dimana batasnja dan sudah tentu sukar diadakan dalam Undang-undang Dasar.
Oleh sebab itu usul tambahan ini sukar diterima, karena dengan
adanja ketentuan bahwa susunan dan kekuasaan Dewan Pengawas
Keuangan ditetapkan dengan Undang-undang, sudah tjukup terdjaminlah akan adanja "follow up" dalam bentuk Undang-undang organik, terserah ,kepada wakil rakjat dalam Dewan Perwakilan Rakjat
bagaimana mengehendakinj a.
Saudara Ketua jang terhormat, Fasal-pasal mengenai pemungutan
sosial dan zakat, saja serahkan untuk membahasnja kepada kawan
sefraksi jang ahli dalam soal-soal ini.
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Mengenai pasal terachir (halaman g Komisi IV) tentang Budget
Nasional dan sebagainja saja rasa adilah berebih-lebihan karena materi ini telah diatur sebelumnja.
Pembangunan Nasional adalah tugas tiap-tiap Pemerintah dan
usaha itu akan ternjata dalam Anggaran Belandja, jang sebagai umum
telah diketahui adalah tidak lain dan tidak bukan daripada suatu pelaksanaan program politik Pemerintah dengan angka-angka.
Inilah bedanja antara rumah-tangga Negara d;an rumah-tangga
partikelir.
Dalam hal pertam,a disusun pengeluaran-pengeluaran jang perlu
untuk melaksanakan proglam Pemerintah dan baru ditjari pendapatannja.
Dalam hal rumah-tangga partikulir maka pend.apatan adalah
pegangannja dan pengeluaran disesuaikan kepadanja.
Saudara Ketua jang terhormat, achirulkalam perlu ditegaskan
sekali lagi bahwa keuangan Negara jang sehat bukan terletak pada
djumlah banjaknja peraturan, melainkan terletak pada pelaksanaannja jang harus diselenggarakan dengan penuh tanggung-djawab serta

ntu'[T$1il;

keuangan dinegara kita sekarang, membuktikan kebenaran dalil itu. Sekarang ini terlampau banjak peraturan jang semuanja bermaksud baik, namun mengakibatkan ketidak-terangan (onoverz-ichtelijk). Tiaptiap Pemerintah baru
dan semua Pemerintah
itu bermaksud baik
peraturan
mengadakan
baru dalam lapangan
keuangan dengan maksud
memperbaikinja, namun bukan perbaikan
tertjapai malahan sebaliknja. Hal ini disebabkan terlampau banjak
adanja peraturan, sehingga pada sesuafu saat tak seorangpun mengetahui mana jang masih berlaku.
Saudara Ketua jang terhormat, disamping itu hampir setiap hari
ada berita mengenai ketidak beresan pemakaian uang Negara, entah
dalam benfuk penggelapan, entah dalam bentuk pentjurian .barangbarang Negara, namun semua itu menandakan bahwa dalam segi keuangan negara masih banjak dilakukan tindakan jang tidak bertanggung-djawab Memang, penjehatan keuangan Negara memerlukan
dalam penjelenggaraannja tenaga-tenaga jang mempunjai perasaan
penuh tanggung-djawab serta djudjur.
Dalam keadaan seperti sekarang dimana alat-alat negara masih
djauh dari lengkap dan sempurna untuk melaksanakan pengawasan
jang djitu, maka penjelenggaraan keuangan Negara masih dapat dikatakan seratus persen bergantung kepada budi pekerti para pegawai
negeri.
Dan budi pekerti .jang luhur dan murni hanja dapat diperoleh
dengan mengintersipkan pendidikan agama dan bukan dengan pendidikan jang m'aterialistis.
Bukankah seorang jang beriman itu, sekalipun perbuatan buruknja tak diketahui oleh alat-alat negara ataupun ses:rma manusia,
masih tetap takut kepada Tuhan Jang Maha Adil dan Maha Mengetahui?
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Perasaan taqrira inilah djika ditanam semendjak ketjil, akan merupakan rem jang besar artinja dalam melakukan perbuitan tjurang"
_ Semoga Negara kita diarahkan kedjumsan itu agar diridloi oleh
Tbhan Jang Maha Adil.
sekianlah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: saja persilakan saudara Bahera,msjah sutan Indra.
Baheramsjah sutan Indra: saudara Ketua jang terhormat, sidang
Pleno jang mulia, minggu ini adalah minggu terachir sidang pleno in-i
untuk pemandalgan-pemandangan umum. Minggu depan kita masuki
minggu pengambilan keputusan-keputusan. Ada baiknja, sebelum memasuki atjara pemandangan umum mengenai Kepegawaian dan KeuaTg-an_
Lajq. memb_uatkan rekapitulasi daripa'da atjara-atjara jang
sudah kita liwati. setjara langsung dan masuk atjara pem-bitSaraan,
sudah kita bahas pokok-pokok berikut ini:

1.

Dasar Negara (asas, ideologie, falsafah).
2. Hak-hak dan kebebasan-k'e,bebasan dasar manusia, dengan kepala atjara Hak-hak dan rkewadjiban manusiaT,hak-hak dan
kewadjiban warga-negara.
3. Bentuk Negara.
4. Eentuk Pemerintahan.
5. Wilajah Negara.
6. Bahasa Negara.
7. Bendera Negara.
8. Lambang Negara.
9. Lagu Kebangsaan.
10. Ibukota Negara.
11. Bahasa Nasional adalah Bahasa Indonesia.
L2. Asas-asas Dasar.
Dan sekarang:
13. Kepegawaian.
14. Keuangan.
Sedangkan sudah diselidiki oleh Panitia Persiapan Konstitusi.
15. Kepolisian.
16. Perekonomian.
Disamping 16 pokok itu, setjara tidak langsung, karena sering masuk
kedalam po'kok-pokok jang dihidangkan, telah pula tersinggung-singgung pokok-pokok atjara lainnja, misalnja:
1. Perkawinan, hak milik dan warisan.
2. Kedudukan dan hak dan kewadjiban wanita
3. Demokrasi.
4. Pertahanan.
5. Pemilihan umum.
6. Ekonomi.

7. Agraria.
8. Perburuhan.
9. Kesehatan.

10. Pendidikan-pengadjaran-kebudajaan.
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11. Politik ekonomi,/sosial.
12. Pemeliharaan dan pemakaian sumber-sumber alam.

}q

Jatim-paitu, fakir-miskin, tjatjad, bentjana afaml

L4. Djaminan- pekerdjaan, penghidupan jang lajak dan redieki
jrtrg halal bagi warga-negara
Dengan rekapitulasi diatas ini, ternjata dari b1 pokok atjara
jalg sulah kita tetapkan gntuk masuk undang-undang Dasar. ninti,

tglah-dibitjarakan 16 pokork dan telah disinggung-singgtr,4g t4 pokok,
djgmlah jang sudah terlintasi didalam segala pemUatras'ai aAaiah B0
po.kok materi, sehingga tinggal lagi 21 pokok materi jang harus kita
bah_as. Dengan demikian, memanglah Ronstituante ini tetah sangat
madju dalam pembahas-an1ja dan berhasil benar dengan pettgumpirlan-pengumpulan bahan,bahan untuk Konstitusi jang dibuatnja] sefiatpun pemutusad untuk didjadikan pasal-pasal belum-dilakukair.:
Berhubung dengan pembuktian kemadjuan kerdja Konstituante
seperti saja sebutkan itu, saja menjambut baik sekali uraian Saudara
Achjar dari Partai Nasional Indonesia (p.N.I.) jang djuga dengan pe.
nuh kegungguhan menjatakan, bahwa sudah ilanla[ bahan-bahan Sang
telah dikumoulkan oleh semua Komisi Konstituante ini. Saudara jan!
terhormai tersebut menjatakan, b,ahwa pekerdjaan Konstituante sungguh-sungguh tidak mengulur-ngulur waktu. Dan beliau menjerukai,
supaja pendapat umum jang sekarang ini terhadap Konstitu-ante sangat mengetjewakan itu, harus diubah sama sekali.
Maka dari itu saja menjokong sekali usaha Saudara jang terhormat
itu,.supaja partai k_ita masing-masing sukalah mejakinkin orang-orang
partai kita diluar Konstituante ini, misalnja didalam Kabinet, didalam

Pemerintahan, dalam Parlemen, didalam masjarakat, bahwa pernjataan
Konstituante itu bertele-tele adatah tidak benar.
Kalau sekarang sudah tiga perlima dari djumlah pokok materi
iang kita setudjui, telah meliwati pembitjaraan-pembitjaraan pemandangan umum k!ta,
saja jakin bahagian dua perlima jang iinggal
itu dan itu adalah ryafa
bahagian-bahagian jang mudah dan ?ingan, a-i<-an
dqp?t terselesaikan oleh kita dalam waktu jang sangat sing[at, insja'
Allah.
pengantar kata sedemikian itu, marilah sekarang saja ma- Dengan
suki
atjara Eita hari ini, jaitu menabahas persoalan Kepegawaian dan
Keuangan,.dqu pokok jang satu sama lain sangat berbeda, ;ang seha-

rusnja dipisah mendjadikan dua atjara, sehingga panitia pelumus
tidak begitu mengalami ,kesukaran didalam menlusun perumusannja

nanti.
Baiklah halnja satu-satu kita tindjau.
I. Lebih dahulu saja kemukakan pemandangan umum mengenai Keuangan.

Komisi jang bersangkutan, melalui Panitia Persiapan Konstitusi,
menjampaikan kepada Pleno ini, hasil penggaliannja, tiaat sadja berupa prinsip-prinsip pokok mengenai keuangan, melainkan, telah begitu madjunja, sehingga dimuka kita terhidangkan 16 buah rumusan
pasal-pasal mengenai keuangan, jang bisa dimasukkan kedalam Undang-undang Dasar kita nanti. Dari 16 pasal jang terrumuskan itu,
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ternjata 11 buah pasal jang sudah ada didalam undang-undang Dasar
sementara tahun 1950, jaitu dari Bagian IV babak tr pasal 109 ajat 1
9?l 2, 3 d1n 4. Pasal 110 ajat 1 dan 2. Bagian IV babakan ke-II pasal
111 ajat 1 dan 2, pasal Ll2 aj,at 1 dan 2. Pasal 113 seluruhnja, pasal t14
ajat 1 dan2, pasal 115 ajat t,2,3 dan 4, pasal 116, pasal 112, pasal 118
ajat 1 dan 2, pasal 1L9 ajat 1, 2 dan 3.
semua pasal-pasal dengan ajat'ajatnja itu seutuhnja diambil alih
_
dari Undang-undang Dasar Sementara tahun 19b0.
Saudara Ketua, bolehlah saja selipkan disini, suatu pernjataan,
bahwa ketika fraksi kami, Fraksi Partai Buruh, memadjukan usut pada
waktu pembitjaraan mengenai perbaikan tjara k-erdja, diwaktu
mana fraksi-fraksi didalam Konstituante ini menjatakan perlu
adanja suatu rantjangan undang-undang Dasar untuk didjadikan pokok pegangan, maka fraksi kami untuk menjingkat waktu mengusurkan supaja seibagai draft diambil sadja undang-undang Dasar sementara tahun 1950. Uhatlah sekarang sebahagian bukti-bukti kebenaran
daripada idee kami itu. Pada persoalan keuangan ini ternjata seluruh
isi undang-undang Dasar se'mentara tahun 1gb0 itu, jar-rg mengenai.
keuangan dikumpulkan dan diadjukan dengan bulat oleh Panitia persiapan Konstitusi kepada kita Pleno ini, didalam bentuk rumusan

pasal-pasal sebanjak 11 buah.
Baiklah hal ini mendjadi perhatian benar-benar daripada Saudarasaudara Anggota jang terhormat sekalian dan beranilah memutuskan,
supaja Undang-undang Dasar sementara itu sadja kelak didjadikan
draft seterusnja, bagi penjusunan rumusan-rumusan pasal, dengan ketentuan, jang kurang baik dibuang, jang baik dipakai dan segala kekurangan ditambahkan.
Demikianlah kepada 11 pasal undang-undang Dasar sementara
itu dalam hal Keuangan ini, oleh Panitia Persiapan Konstitusi telah,
ditambahkan pasal-pasal berikut ini:
1) !?dr pasal 110 Undang-undang Dasar Sementara tahun 19b0 jang
diambil alih itu, ditambahkan satu ajat, jaitu mendjadi ajat ke-B

jang berbunji:

2)

3)

,,Pengawasan atas rpekerdjaan bank-bank didalam negara Republiik Indonesia, dilakukan oleh Bank-sirkulasi menurut peraturan-peraturan jang ditetapkan dengan Undang-undang".
Pada pasal LL2 Undang-undang Dasar Sementara tahun Lg50 jang
diambil alih itu, ditarnbahkan satu ajat ke-3, jang berbunji:
,,Laporan tentang hasil pengawasan dan pemeriksaan dilakukan oleh Dewan Pengawas Keuangan, dalam suatu perhitungan
anggaran jang bisa diterima atau ditolak oleh Dewan Perwakilantt.
Pada paqql 114 undang-undang Dasar sementara tahun 1gb0 jang
diambil alih itu, ditambahkan dua buah ajat, jaitu:

a) ajat ketiga, jang berbunji:
,,Bila pemerintah belum menjampaikan anggaran umum,
kepada Dewan Perwakilan, pada waktu jang ditentukan

dan

b)

pada ajat 1, maka Pemerintah jang bersangkutan meletakkan djabatan untuk diganti oleh pemerintah jang bcru',.
ajat kempat, jang berbunji:
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penjerahan anggaran umum kepada Dewan per"{a-!tu
wakilan, sebagai termaksud-dalam ajat [e-1, aapit oiiam,
p.aui gle} p_emerintah, apabr,la mas-a djabatanri:i neru*
lima bulan_ ramanja. Daram lql itq, wattu senigai- l;;g

4l

5)

dimaksud_9r1"+ Sjat
dapat ditambah dengan suitu ,ir"si
-1,
djabatan lima bulan itu.
Diantara-pasal llb d.an pasar 116, ditambahkan satu pasal tersendiri, jang berbunji:
,,Djikalau untuk sesuatu masa,anggaran undang-undang penetapan Anggaran belum disahkan, maka pemerintah bJrhak
melakukan pengeluaran,pengeluaran seme-ntara, berdasarkan
Pada pasal ]-L7 undang--ugdang Dasar sementara taLun 1gb0 jang
diambil^alih itu, ditambahkan pura satu ajat, jang
mendladi"aja"t
'd
kedua, jang berbunji sebagai berikut:
,,Tidak diqerkenankan mengadakan pungutan tambahan_tam_
bahan padjak bea dan tjukai, baikunfuk kegunaan kas negara,
maupun untuk umum_; ketjuali dengan undang-undang -atau
atas kuasa undang-undang".
fSda glsat L1B undans;u1$ang Dasar sementara tahun 1950 jang

!

6)

7)
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diambil.alih itu,. dita.mba\kan-pula satu ajat, jang mendjadi"ajai
kedua, jang berbunji:
,,Pindjaman tersebut dalam ajat r, tidak diidjinkan dengan
undang-undang darurat".
Sedangkan ajat.kedua_ daripada p,?sat 11g undang-undang Dasar sementara_lall-l ry_b0 jang diambil alih itu,'-dengan"tamtadi, didjadikan ajat jang ketiga.
^ . bahan ajat
seterusnja
ada a glsaf baru jang ditam6ahkai'kepada keseluruhan jang diambil alih itu, jaitu'
a) pasal baru kesatu:
ajat 1. ,,Apabila menurut Dewan pengawas Keuangan,
Pem,erintah melanggar atau hendak melanggar
ketentuannketentuan, sebagai termaktub dalam
pasal sekian dan pasal sekian, rnaka Dewan pengawas Keuangan, atas nama Dewan perwakilan,
dapat _melarang pemerintah jang bersangkutan,
melandjutkan tindakan-tindakannja itu,'.
ajat 2. ,,Pemerintah hanja boleh melandjutkan tindakantindakannja jang t_elah dilarang oieh Dewan pengawars-Keuangan sebagai tersebut dalam ajat ke-l;,
apabila Dewan Perwakilan telah menjetudjui dalam waktu dua bulan, setelah larangan itu diketu_
arkan oleh Dewan pengawas Keuangan. Dalam keadaan seperti itu, maka larangan Dewan pengawas
Keuangan dengan sendirinja batal".
b) Pasal baru tambahan kedua:
ajat ke-L. ,,Dengan Undang-undang dapat diatur tjara pe_
mungu_tan sosial, jang ililakukan untuk kep-er_
luan dan menurut adjaran agama masing-^masing".

ke-l diatas, tidaklah
mengurangi kebebasan, pemungutan untuk keperluan keuangan, jang didasarkan dan dilakukan dengan sukarela dan penuh keichlasan,
didalam kalangan agama masing-masing asal
tidak bertentangan dengan kepentingan umum".

ajat ke2. ,,Peraturan dalam ajat

c) Pasal baru tambahan ketiga:
a

jatke'r'i|ixu,:3't,Hf .xftitii"

jfr.;lsf:lLxilT1t,Jft

dengan Undang-undang".
ajat ke-2. ,,Kewadjiban.mengatur itu berlaku djuga terhahadap urusan zakat fitrah".
ajat ke-3. ,,Pemungutan dan pembagiannja, kepada orang-

3i#f,

*X'r"i:tfl?:i'# J,'ilin fr ;l;;'trlJ*

Islam".

ajat ke-4. ,,Penguasa berhak menetapkan adanja, jang ditugaskan menguruskan segala urusan sebagai
termaktub, dalam ajat 1 dan 2 dia.tas, baik bersifat tetap, maupun bersifat berkala".
d) Fasal baru tambahan jang ke4:
,,Budget nasional jang mengenai Anggaran Belandja
Pemerintah, soal padjak, pindjaman oleh Pemerintah,
Anggaran Belandja deviezen, faktor-faktor ekonomis
dan keuangan dalam masjarakat jang mengenai pem'
bangunan nasional, diatur dengan Undang-undang".
Kemudian, dari pasal-pasal jang diambil alih ternjata ada amendemen-amendemen, misalnja:
a) pada pasal 112 ajat ke-2.
b) pacla pasal 1L3 untuk seluruh ajat itu ada pendapat ke-2.
c) pada pasal 114 untuk ajat ke-l, ada pendapat ke-2. untuk
ajat ke-Z, ada pula pendapat ke'2.
d) pada pasal 116 untuk ajat ke-1 ada tiga tambahan pendapat,
berupa amendemen-amendemen.
pasal 118 ajat ke-t ada pula pendapat ke-2.
pada
e)
f) pada pasal 119 ajat rke-3 ada pendapat jang ke-2-nja.
Saudara Ketua jang terhormat, apabila telah kita perhatikan kesemuanja itu, maka rasanja pendapat kita semua akan sudi menerima
semua pasal-pasal itu. Hanja sekarang diperlukan memilih sadja ajatajat mana jang diamendir itu, jang akan dimasuhkan kedalam Undangundang Dasar kita itu nanti. Pendapat-pendapat kedua sebagai pengganti pendapat-pendapat pertama, jang asalnja ialah salah satu ajat
jang sudah ada didalam Undang-undang Dasar Sementara 1950 itu, didalam djiwanja tidak begitu berubah maksudnja pasal jang bersangkutan. Hanja pasal-pasal jang ditambahkan berhub'ungan dengan
kepentingan rakjat jang beragama Islam, perlu dipikirkan benarbenar. Karena sesuatu hak, jang sernula diatur oleh hanja jang bersangkutan, setjara bebas, dengan adanja ajat-ajat dan pasal-pasal jang me2909

ngaturnja didalam Undang-undang Dasar ini, maka kebebasan itu mendjadi terikat, oleh sebab-ia mendjadi tanggung-djawab Pemerintah.
Saja tidak akan keberatan meneriirna pasal-pasal itu dimasukkan kedalam Undang-undang Dasar, tetapi kepada jang berkepentingan, baiklah
sekali lagi diberi kesempatan untuk mempertimbangkannja sebaik"
baiknja, sehingga djangan me,r,ugikan segolongan rakjat dibelakang
hari. Hak dan kebebasan jang ada ditangan par,tikelir, akan diambil
oper oleh badan resmi, jaitu Pemerintah.
Seterusnja Saudara Ketua, dengan adanja pembuktian diatas ini,
bahwa djuga para ahli kita didalam Konstituante ini, ternjata mampu
membuatkan pasal-pasal unturk Undang-undang Dasar, maka saja ingatkan kepada Saudara-saudara jang terhormat Anggota-anggota Konstituante ini, bahwa pengakuan ketidak mampuan tidak sanggup membuat draft atau rantjangan sesuatu Undang-undang Dasar itu, baiklah
didjadika pertimbangan, untuk tidak meminta para ahli dari luar Konstituante, didalam bentuk Komisi luar Konstituante jang akan membuatkan draft untuk kita. Daripada orang luaran, jang barangkali itu
djuga orang-orangnja, jang akan membuatkan rantjangan Konstitusi
bagi kita, baiklah dipakai sadja Undang-undang Dasar Sementara 1950,
dibantu dengan Undang-undang Dasar 1945, sebagai draft, untuk pesaja sennindjauan seterusnja pekerdjaan Sub Komisi Keuangan,
adalah-suatu bukti
diri tidak duduk didalam Sub. Komisi tersebut,
jang baik sekali.
Saja kira, djuga Anggota jang terhormat Saudara Mr. M. Pratikto
dari Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) pada pembitjaraannja kemarin
malam mengenai atjara Keuangan, telah membuktikan, bahwa Undangundang Dasar Sementara 1950 benar-benar dapat didjadikan pangkal
penindjauan pasal-pasal Perundang-undangan Dasar. Djelas sekali
Saudara jang terhormat tersebut mempertahankan jang baik, mengamendir jang tidak begitu memuaskan dan menambah jang masih
kurang, misalnja dengan menjetudjui perumusan pasal-pasal baru
jang dikumpulkan oleh Panitia Persiapan Konstitusi.
Saudara Pembitjara jang terthormat dari Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) sebelum saja djuga mem'buktikan, bahwa
Undang-undang Dasar Sementara dengan pasal"pasalnja, dapat didja.
dikan alas kerdja untuk menjusun Undang-undang Dasar baru.
Saudara Ketua jang terhormat, bairklah sekarang saja pindah keatjara jang satu lagi, jaitu soal Kepegawaian.
Didalam hal ini Saudara Ketua, ,bagi saja bukanlah soal definisi
jang penting. Kesulitan didalam hal ini ialah, tiap-tiap orang jang menjumbangkan tenaga pikiran atau tenaga djasmani dan oleh karena
itu ia mendapat upah, ia harus dib,eri nama apa? Pada galibnja, djika
penjumbangan tenaga itu berlaku dipaberik atau dikebun, maka nama
umum, jaitu Buruhlah jang dipakai. Dan kalau penjumbanqan tenaga
itu berlaku dikantor-kantor, baik partikelir, mauDun Pemerintah, maka nama umum itu, jaitu Buruh, tidak begitu disukai lagi. Biasanja narna Pegawaitah jang dipakai. Dan baik buruh, maupun pegawai, maupun pekerdja, semuanja itu'bers,ifat memberikan tenaga untuk sesuatu
pekerdjaan, baik tenaga pikir atau tenaga djasmani. Dan untuk itu
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memperoleh- pembalalan-

djala didalam bentuk upah atau gadji atau
plemi dan lain-lain. sedangkan tuntutan kehiduian bagi leniua itu

adalah sama. Tuntutan mereka semua adalah jutrs ditjanTumt<an oaoa.
lam Hak-hak Asasi Manusia dan didalam Hak-iraF asisi dan Kewadjiban Warga-negara.
oleh se,ba,b itu, soal defin'isi, kami ingin hindarkan sadja dahulu,
supaja _djangan menimbulkan perasaan jang mungkin
-*o;rail.rri
p.e,ngsolongrn-pgn€golongan j ang seharuinji sena[ai- manusil -sosiar
t'idak ada.. Tetapi kami tetap menginginkan, "teristimiwa untuk mereka
jang menjumbangkan tenaga pikir atau tenaga djasmaninji, oioatam
lingkungan segala usaha pemerintahan negari, supaja diadakan suatu
pengaturan jang sesuai, didalam bentuk undang-uioing xepegawaian.
al ini sekurang-kuran gnj a dida"lam und"an g-unian g Da-sar oit6ntut<an.
S
sedangkan_ isinja akan harus meliputi hal-hal jang Eersifat mendjamin
dan melindungi, terutama didalam trgkum (recht-szekerheid) oaripaoa
pegawai-pegawai itu. Hal-hal_jang kita temui dalam unoalg-unoang
Pokok Perburuhan (misalnja undang-undang Kerdja tahun rb"+al
3an[
menentu_kan djaminan umum bagi 6uruh, i'arusnja dioaiim und"ang"yn$ang Kepegawaian djuga ditjantumkan, bahkan mungkin ada tambahan-tambahan jang belum ada didalam undang-undan-g perburuhan
jang bersifat umury itu.- seperti misalnja, hak pdnsiun, [ai< ojaminan
hari tua, halt djaminan balas djasa karena men-dapat ketjelakiin, n*L
menerima_ djarninan anak isteri djika si pegawii meninggal dunia,
hak tjuti, hak beladjar untuk menambah ilmu pengetahuatr"f,rtta lebih
melantjarkan .pekerdjaan,_ hak mendapat keistimeiaan (vooirang) bagi anaknja untuk
menjambung sekolali dan se,bagainja dan sebag"ainja.
Disamping
itu, tentunja undang-undang Kepegiwaian
.
akan m engatur a-hak-hak
j.u_gl kewadj ib an-kewad j iban, s6p erti kds etiain"sena ga i
pegawai negeri, ti,dak boleh membuka rahasia negara, tidak boleh merugikan negara, tidak boleh disuap oleh para fenjuap, tidak boleh
korupsi, tidak boleh mempermaink-an keuangan nesari, tidak boleh
memakai waktu kerdja
bukan kepentiigan pei<erdjaan negara,
djadi didalam dinas tidak-untuk
mengelujur keluar, uituk hal-hai jang bikan
dinas.
Bah-wa pegawai,

.

negeri dilarang berpolitik, rasanja tidak sesuai

deng.an.ketetapan adanja hak-hak Asasi
i."-tirp orang didal"* bidang
politik ini. setiap oran-g, keljuali j_ang didalim
tugis p.t.ia:"ann:i
dilengkapi dengan sendjata, harus boleh ikut berkjt:irniuns .iiarrrin
politik. Asal sadja.meng_etahui dimana batas-batas
:ing peitu dihormatilja, jaitu,terutama batas waktu dimana dilaksanat<"ari
itu. Djanganlah pelaksanaan tugas politik berlaku didalam sesuaiun;a
wat<iu tedinasan, ketjuali ,djika didjadikan fugas Negara.
saudara Ketua, baiklah sekarang saja bentangkan s6hikit bebera.
pa kepintjang_an jang dirasakan sekarairg, kareni nerum -aoani" undan g-un dang Kep ggawaiannj a. pengangka-tan, kenaikan
ii"gt"t,'p* gitugas beladjar, pembagian tugas pada umumnja,
liT.r
frenenipatan
dikantor-kan_tor fiusat, penepnatan ditu_af negeri, itu ;".;;rrJ;-i'*ru*
dirasakan adil. DisaTping-. ria-alsjarat ketjaklapaq uiasa
:ans' oip..ru_
kan untuk penundjukan didalam hal-hal diatas ini, rupa-iupinla
oita-
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nah air kita jang sekian banjak kepulauannja dan daerahnja ini, perlu
pula dipikirkan perimbangannja, terutama sekali didalam megatur

kepegawaian bagi kantor-kantor jang dibawah kekuasaan pemerintahan pusat.
Misalnja sesuatu kementerian, terbagi atas 4 djawatan dan ke-4
djawatan itu masing-masing berisikan 3 bagian, sehingga dibutuhkan
selain dari 4 kepala djawatan, dibutuhkan pula 12 orang kepala-kepala
bagian. Djadi semuanja harus ada 16 pegawai pimpinan. Bagaimanakah
kiranja tempat-tempat itu sebaiknja diisi? Apakah lebih dulu.,dikumpulkan dari tiap-tiap propinsi satu orang jang tjakap, sehingga sepuluh
(sekarang 16) orang itu merupakan team kedaerahan? Dan dengan
demikian, tiap-tiap daerah merasa ada orangnja dikantor pusat? Dan
djika ada ,kelebihan tempat barulah tempat itu diberikan kepada dae=
rah-daerah jang banjak penduduknja? Dan didalam hal ini djanganlah
berlaku pemilihan berdasarkan pandangan politik, sehingga bukan
oleh karena menganut sesuatu partai politik orang hanja dapat menduduki sesuatu tempat jang tinggi. Demikian djuga kiranja perasaan
jang ada terhadap penetapan orang-orang jang dipekerdjakan atau
dikirim beladjar rkeluar negeri.
Und'ang-undang kepegawaian hendaknja dapat mengatur hal-hal
sedemikian, sehingga terhindarlah kita daripada perasaan-perasaan
kurang puas dan lebih mendekatlah kita sama kita dan tertudjulah
usaha kita kearah betul-betul rnempersatukan rasa, pikir, kemauan,
t1*rta-tjita, sehingga kita betul dapat mewudjudkan satu bangsa, satu
bahasa, satu tanah air.
Saudara Ketua, jang terhormat baiklah sekarang saja memben'
tangkan beberapa soal chusus dalam dunia kepegawaian ini.
Persoalan sumpah pegawai.
Sama dengan beberapa pembitjara sebelum saja, djuga saja berpendapat, tidaklah perlu semua pegawai diharuskan mengaFgkat sumpah sebelum memulai djabatannja. Jang diharuskan mengangkat
sumpah atau menjatakan djandji setia, ialah mereka jang akan memegang sesuatu djabatan jang sangat bertanggung-djawab, dimana perlu
sekali kedjudjuran dan keadilan harus berlaku, sedangkan djuga diperlukan watak jang begitu baiknja, sehingga tidak merugikan materieel kepada djabatannja itu. Biasanja hal ini adalah dilapangan atas.
Dengan demikian penjumpahan atau perdjandjian itu akan harus diminta kepada mereka jang akan memegang djabatan tinggi atau
djabatan jang mempunjai tanggung-djawab Keuangan Negara.
Sebagai tjontoh dapat saja kemukakan beberapa djabatan, jaitu:
1. Djabatan jang mengatur pemberian idjin-idjin dalam lapangan
perdagangan.
2. Djabatan jang mengatur penetapan padjak.
' 3. Djabatan jang mengatur pemberian kredit pemerintah.
4. Djabatan jang mengatur pemberian idjazah-idjazah, terutama
idjazah tinggi.
5. Djabatan jang mengatur pemasukan dan pengeluaran barangbarang (keluar dan masuk negeri).
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Ini sekedar tjont-oh sadja, Adapun pegawai rendahan, bahkan peglwaimenengahpyn: kiranja tidak begitu p-er1u mengutjapkan sumpih,
Mereka harus tunduk _k.pqd3 peraturan-peraturan kepegiwaian. Hinja
djanganlah kesalahan-kesalahan mereka dilindungi oteh karena mere[a
mendjadi anggota sesuatu partai jang berkuasa dan partai itu memegang Pemerintahan tinggi. Kesalahan-kesalahan janf dihkukan oleh
mereka, harus memungkinkan mereka menerima hukuman djabatannja, seperti turun kedudukan atau pindah ternpat.
Persoalan orang asing, bukan warga-negtrr, mendjadi pegawai
negeri.
Dewasa ini tjukup banjak orang-orang asing menawarkan dirinja,
qlt_uEmenolong Indonesia ini, dengan djalan mendjadi pegawai negeri
di Indonesia- Apakah benar menolong? Tidakkah ada tatar belakangnja? Mungkinkah air tenang itu, djusteru akan menghanjutkan? Memang Indonesia ini didalam banjak ha1 membutuhkan tenaga ahli.
Tetapi kita kadang-kadang bisa heran, bahwa djuga dengan-tenaga
a_sing itu, tidak djuga kelihatan kemadjuan. sebaliknja kita sendiii,
tidak begitu suka mengakui tgnaga kita sendiri sudah mulai memiliki
sesuatu keahlian. Dan sekalipun sud,ah menepunjai keahlian, maiih sadja belum djberi tempat jang sesuai dengan keahliannja itu. Misalnja
beberapa orang-orang Indonesia jang disuruh beladjar keluar negeii,
setelah ia pulang ketanah airnja kembali, maka ia disuruh kembati
ketempatnja jang lama, sedangkan pengetahuan jang ditambahnja,
seharusnja membuat ia ditempatkan pada tempat jang lebih bertanggung-djawab dan memberikan kemungkinan jang lebih baik, baik
untuk dirinja, maupun untuk negara umumnja. Kami berpendapat,
bahwl tenaga ahli asing tidak perlu didjadikan pegawai negara, ketjuali didjadikan guru-guru besar disekolah-sekolah tinggi untuk beberapa
waktu jang terbatas. Tenaga asing sebagai pemborong-pemborong objekobjek utama,, tidaklah tergolong kedalam pegawai negara.
Persoalan keahlian.
Dinegara kita ini berlaku hukum keahlian jang aneh.
Dewasa ini semua pegawai negeri golongan E dan F menerima
tundjangan keahlian ada jang Rp. 500,- sebulan ada jang Rp. ?b0,dan ada pula jang seribu rupiah sebulan. Semua pegawai jang berkedudukan didalam kedua golongan itu menerima tundjangan keahlian.
Djadi suatu pengakuan, me,reka itu ahli. Dan anehnja, semua kita
berteriak, Indone'sia kekurangan tenaga ahli. Ra, ra, bagai,mana ini?!
Lutju lagi, seorang pegawai golongan F menerima tundjangan
keahlian sebanjak Rp. 500,- sebulan. Ia memegang pimpinan dalam
sesuatu bahagian. Seorang pegawai bawahannja, baru lepas dari sekolah ringgi. Djuga golongan F, ia menerima tundjangan keahlian
Rp. 1000,- sebulan, tetapi sebagai bawahan tidak mempunjai tanggllg-djawab se,besar pegawai jang me,mperoleh tundjangan Rp. 500,sebulan itu.
Lebih lutju lagi, pegawai golongan E didalam lingkungan itu djuga
menerim'a pula tundjangan ahli sebanjak Rp. 500,- sebulan. padahat
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sebetulnja, djika disuruh mengerdjakan.sesuatu ia tidak menghasilkan
apa-apa. Bagaimana pula penerimaannja sebenarnja? Pegawai golongan
F jang mendapat keahlian Rp. 500,- sebulan itu, harus membajar
padjak sebanjak Lia/o, djadi menerima tundjangan keahlian "sebanjak
Rp. 425,-. Dan oegawai golongan E tadi membajar padjak L0%, djadi
menerima Rp. 450- sebulan. Dengan demikian pegawai jang me-

mimpin dan lebih bertanggung-djawab dan memang sudah diakui
keahliannja untuk memegang pimpinan djabatan, Elenerima penghargaan jang kurang daripada bawahannja jang bukan ahli.
Inilah persoalan keahlian jang aneh sekali di Indonesia ini, jang
harus mendapat penindjauan sedalam-dalamnja, apabila kelak betulbetul atas dasar atau bersumber kepada Undang-undang Dasar jang
kita buat ini, diadakan Undang-undang pokok kepegawaian jang baik,
Persoalan birokrasi.
Birokrasi ada perlunja. Tetapi birokrasi itu sekedar untuk keperluan continuiteit (kelangsungan) pekerdjaan. Bukan birokrasi seperti
jang ada sekarang. Birokrasi jang menjebabkan semua orang harus
menemui kepala djawatan atau menemui seorang kepala bahagian
jang bertanggung-djawab untuk mendapat sesuatu keputusan, adalah
menghambat segala matjam pekerdjaan. Orang jang akan ditemui itu
kadang-kadang tidak dapat'ditemui lekas, sehingga sesuatu jang harus
segera dilakuikan, menunggu waktu lama. Kadang-kadang psychologis
momentnja sudah djauh liwa,t, baru ada sesuatu idjin atau keputusan
bapak kepala. Dan idjin ini tidak dapat dipakainja pada waktu jang
tepat dan bukan kemadjuan jang diperoleh, melainkan bertambah
terbengkalainja sesuatu pekerdjaan.
Misalnja sadja idjin ini merupakan sesuatu idjin otorisasi keuangan. Aturan jang akan diberi'itu dapat dibelikan kepada sesuatu
jang sedang murah harganja, tetapi karena menunggu-nunggu, maka
ketika idjin keluar, barang sudah tidak ada lagi. Dan djika ada, harga
sudah melontjat na,ik,,
Hal-hal jang berhubungan dengan pembuatan besluit-besluit. Seorang diangkat mendjadi kepala sekolah disuatu tempat diluar Djawa.
Enarn bulan menunggu besluit baru keluar. Ia tidak mau lagi, karena
sudah liwat waktu baik baginja. Daerah marah-marah, karena dianggapnja tidak diperhatikan. Dalam hal ini perlu sekali menjusun dunia
kepegawaian jang mendjauhkan birokrasi. Apakah ketjakapan jang
perlu ditindjau? Apakah ketjakapan dikalahkan oleh sebab kepartaian,
kekontjoan, kefamilian, menjebabkan telah diangkatnja orang-orang
jang tidak pada tempatnja?
Demikianlah sekedar illustrasi, untu,k mengurnpulkan bahan-bahan
pengetahuan, jang kita perlukan b'agi pembuatan peraturan-peraturan,
baik untuk Undang-undang Dasar, maupun untuk Undang-udang pokok
kepegawaian nanti.
Sebagai penutup Saudara Ketua, hasil kerdja Panitia Persiapan
Konstitusi itu pada umumnja, mana jang sudah bersamaan, dapat
kami ter,ima. Baik m,engenai soal Keuangan, maupun mengenai soal
Kepegawaian. Adapun jang masih rnenundjukkan be'rbeda-beda pen29L4

dapat, terutama mengenai kepegawaian, baikla,h dike'rnbalikan kepada

Panitia Persiapan Konstitusi lagi dan diandjurkan supaja diselidiki
kearah mengumpulkannja, untuk didjadikan bahan pembuatan undang-undang pokok Kepegawaian..
saudara Ketua jang terhormat, sidang jang mulia, sekianlah
sadja dahulu sumbangan kami mengenai kedua pokok atjara hari
ini.
Terima kasih.
Ketua: saja 'persilakan saudara A. sjafiuddin jang terhormat.
A. sjafiuddin: saudara Ketua dan sidang Konstituante jang saja
muliakan dan kepada kaum Muslimin: Chaassah lichawanilinuslimin
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh!
sudah sepantasnja, kalau sebelum saja merandjutkan pembitja1g_an_sgjl mengenai atjara, ,,Kepegawaian dan Keuangan', ini, teriebih dahulu sebagaimana biasanja, atas nama mereka jung telah memilih saja setjara langsung untuk Dewan i,ni, menjainpiikan penghargaan jang sebesar-besarnja kepada Panitia Persiapan Konsfitus-i,
teristimewa kepada Komisi Iv jang telah menjelesaikan tugasnja dengan baik,, sehingga dapat menjadjikan kepada kita bafian-bahan
jang berharga mengenai Kepegawaian dan Keuangan. Jaitu dua soal
jang djadi sendi-sendi kehidupan Negara
disamping sendi-sendi la*dimana
innja dalam pelaksanaan bernegara,
t<amip'un berpendapat
sama dengan fraksi-fraksi lain dalam Dewan Konstituante ini j:ritu mengangg_a_p perlu diberi tempat dan ketentuan'ketentuan dalam penjusunan undang-undang Dasar kita jang tetap nanti. Fraksi saja bilranggota tunggal tidak dapat menempa,tkan wakilnja dalam Komisi
IV, oleh sebab itu inginlah saja sekedarnja ikut memberikan sum.
bangan_ pikiran sesuai dengan aliran jang saja bawa, pada kese,mpat'
an di Sidang Pleno terbuka ini.
saudara Ketua, saja ingin memulai pembitjaraan saja dalam soal kepegawaian. Pada prinsipnja, kami dapat menjetudjui idee dan
intisari kata-kata jang terkandung dalam p-erumusair jang disadjikan
oleh Komisi IV tersebut mengenai definisi tentang penge,rtian apa jang
d,inamakan Pegawai Negeri, sebagaimana jang dike'mukakan oieh- Komisi IV jang berbunji sebagai berik,ut:
adalah wsrgfl-ri:og€lr& jang mengabdikan diri
,lahir
- - ,,P€gawai Negeri
jang
dan bathin
di,dorong oleh liesadaian- dan keinsjafan bernegara dan diperkuat dengan sumpah/djandji menurut agamalkel$fnan1la masing-masing dengan diangkat dan digadji oleh Pemerintah. Mereka bekerdja pada badan pemerintahan, sipit, militer dan
polisi, baik dipusat maupun didaerah-daerah. Mereka adalah bukan
buruh, akan tetapi alat pelaksana Pemerintah, untuk menudju keselamatan, kebahagiaan dan kemakmuran seluruh rakjat dengbn keridlaan Tuhan". Dengan definisi atau perumusan diatas tadi, maka
fraksi saja beranggapan dengan perumusan ini kita rnenempatkan ,,pegawai Negeri" pada satu ketegori tersendiri dengan mengadakan penggolongan (groepering) sipil, militer, polisi.
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Pegawai Negeri ini,bukanlah satu soal jang enteng sebagaimana
anggapan sementara kalangan, tetapi ia djuga termasuk soal jang berat
jang sangat penting dan pada tempatnja diberi penggolongan tersendiri, jang sebagai kami katakan tadi alat penting dalam kehidupan bernegara. Konsekwensi daripada itu menurut pendirian kami sesuai dengan definisi tadi, maka Pegawai Negeri adalah satu matjam
sadja, baik ia sipil, polisi maupun militer. Mereka adalah alat Pemerintahan dengan tugas masing-masing pada bidangnja. Disamping itu
adalah lagi segi lainnja jang perlu ditindjau karena begitu luasnja
penggolongan pegawai dan definisi ini, karena persoalan pegawai ini
djuga meliputi sampai kepada ,,Alat-alat Perlengkapan Negara" dan
Badan-badan Pemerintahan Agung. Oleh sebab itu diperlukan penindjauan chusus mengenai soal kepegawaian ini jang harus meliputi
fungsi dan kedudukan pegawai an-sich dan kedua harus pula disepersoalan itu jang menurut anglidiki konsekwensi daripada adanja
-ialih
gapan kami lebih penting lagi,
politieke en s-ociale gevelgen
atau akibat.akibat politi,k dan sosialnja didalam kehidupan bernegara. Ini sangat penting Sa.udara Ketua serta langsung dirasakan
oleh masjarakat kita. Oleh seba,b itu harus mendjadi salah satu
objek studi atau kadjian, bagi Anggota-anggota Konstituante jang
terhormat, terutama fraksi-fraksi besar jang mempunjai tenaga dan
waktu jang lebih luas. Malahan mempunjai anggota-anggota jang
djuga pegawai Negeri" in hart en nier" sebagai utjapan jang terhormat Saudara Achjar dari fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.)
kemarin. Ini kami sambut dengan baik.
Sebelum saja melangkah lebih djauh Saudara Ketua, marilah saja kembali kepada perumusan tentang pengertian mengenai pegawai
negeri tadi, dan saja siteer dari laporan Komisi IV. Kami setudjui
prinsip isinja. Tetapi perlu kami tambahkan sebagai tjatatan mengenai bahagian pertam'a dari perumusan tadi, jaitu perkataan Pemerintah jang terdapat pada achir kalimat kami minta supaja dalam pendjelasan Undang-undang Dasar nanti disebutkan bahwa perkataah
Pemerintah disini diartikan Negara. Ini sesuai djuga dengan pengertian Negara jang djuga sudah kami madjukan pada waktu membahas
asas-asas dasar. Ini perlu, supaja djangan timbul pengertian, bahwa
Pemerintah itu adalah madjikan sebagai soal gevolg dari kata ,,diangkat dan digadji oleh Pemerintah" jang disebutkan dalam kalimat
itu. Uraian saja ini dikuatkan oleh bahagian ketiga dari perumusan
tentang pengertian mengenai pegawai Negara tadi dimana terdapat
kata-kata ,,rmereka adalah bukan bul:tlh", saja ulangi, ,,mereka ada.lah ,bukan burutr". Dus, Pemerintah atau dengan pengertian Negara jang mengangkat dan memberi gadji mereka (pegawai), pun bukan madjikan. Djadi kemibali kepada pengertian penrmusan tadi pada
bahagian pertama te'lah rnenjebutkan apa itu pegawai Negeri. Bahagian ketiga aki,bat-akibatnja, baik sosial mau,pun politik.
Saudara Ketua, selain dalam rnemberikan penempatan tentang
kodudukan dan akibat-aki,batnja (gevolgen) dan selain daripada
pernbagian groep (groepeeringl jaitu sipil militer dan polisi, maka
da!"ano nlengupas persoalan pegawai itu an sich, masih ada lagi lain
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penggolongan atau kwalifikasi dari sudut [ain. Sebaga,i. saja katakan
tadi kepegawaian meliputi sampai kepada ,,Alat-alat Perlengkapan
Negara" seperti anggota-anggota Mahkamah Agung, Dewan Pengaw:Lsan Keuangan. Dari sudut lain jang saja maksud,kan itu ialah batas
dari fungsi politik dan fungsi pegawai tok (ambt). Dalam kenjataan sekarang sering beherapa dja,batan jang ter:masuk dalam kategori definisi tadi disebutkan djabatan atau funksi politik, sehingga mendjadi kaburlah batas antara funksi-funksi politik jang kedudukan dan
keangkaian adalah politis (staatsrchtelijk) dan pegawai jang kedudukan serta ke'angkatan sebagai pegawai tok. Ini perlu sekali ada ketegasan/penegasan dan pemisahan. Apalagi meiihat keadaan dalam
rnasa peralihan Negara kita. Kita lihat antara lain, dalam kedudukan
alat p,erlengkapan negara.
L. a. Funksi politik, jaitu ked"udukan pada badan-badan legis!at!f. -t$ djelas dipilih dan diangkat melalui saluran-saluran politik.
Ini dj,elas, tapi perlu penegasan.
b. Funksi politik jang mirip-mirip kepada pegawai politik,
'tetapi pengangkatan dan pemilihan memang melalui saluran-saluran
politis, meskipun dalam masa peralihan ini dalam mendjalankan tugasnja belum dapat dibedakan dengan pegawai negeri jang termasuk
dalam kategbri tadi, Umoamanja: Kepala-kepala Daerah tingkat I dan
II jang terpilih sebagai hasil dari Undang-undang No. 1 tahun 1957.
2. a. Pegawai Negeri jang termasuk dalam katogori perumusan
memang politik umpama: Kepala-kepala perwakilan dimernalrg politik umpama: Kepala-lrepalan perwakilan diluar Negeri menurut hukum bangsa-bangsa (Volken-rectrt).
.
b. Kemudian barulah kita sampai kepada pegawai Negeri
selain dari pada 1 b dan 2 a tersebut diatas, jang spesifik

tetapi tidak dapat dirumuskan lain karena terdapat dalam groepeering dalam tiga golongan tadi jakni sipil, mi-

liter dan polisi.

Saudara Ketua dan Madje,lis jang saja horrnati, untuk sampai
kepada maksud uraian saja ini sesudah saja mengemukakan pendirian
terhadap perumusan dengan mengambil setlikit perbandingan-perbandingan persoalan j ang,bertingkat-tingkat.itu, maka saj a terlebih dahulu
mengemukakan pendapat mengenai laporan Komisi IV. Selandjutnja
Saudara Ketua, kami dapa;t menjetudjui sepenuhnja maksud dari
ke.7(tudjuh) pokok soal jang merupakan alasan-alasan untuk memasulrkan materi pegawai negeri dalam Undang-undang Dasar kita
nanti, jang terdapat pada laporan l(omisi IV dari Panitia Persiapan
Konstitusi tersebut. Saja tidak perlu lagi mengemukakan alasan-alasan tam,bahan supaja menghemat waktu. Semua alasan-alasan jang
dikemukakan itu sudah menampung pengertian-p,engertian tentang
kepegawaian, funksi.nja, akibat politik maupun sosialnja. Sekarang

saja. ingin rnelangkat kepada materi Kepegawaian jang perlu
dimasukkan dalam Undang-undang Dasar jang terdapat pada halaroan III dari laporan Komisi IV tersebut. Jang sudah mendapat persetudjuan bulat ada 6 jaitu,
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1. Setiap warga-negara jang memenuhi sjarat, dapat

diangkat
pegawai
Negeri.
sebagai
Z. Pegawai Negeri ialah alat badan Pemerintahan dan didalawt
melakukan tugas kewadjibannja adalah sua'tu pengabdian kepa.
da Negara dan Rakjat.
3. Tugas d.an kewadjiban Pegawai Negeri diatur dengan atau atas'
kuasa undang-undang.
4. Sebelum memangku djabatannja pegawai Negeri b{i< m.iiiter"
polisi mauoun sipil harus mengutjapka.n sumpahT',djandji rnenurut/agamalkepertjajaan masing-masing.
5. Pengang,katan, kenaikan nan$kat, pemberhentian kedudukan
Aan-perTindungan hukum-serta djaminan sosial bagi pega\trai
dan keluarganja diatur dengan undang-undang'
6. Penggunaan tenaga orang-orang asing dalam djabatan. Peme*
rintlil jang pegawai Negeri diatur dengan undang-undang.
Saudara Ketua, kami menjetudjui isi dari keenam perumusan tadi, derngan tjatatan suuaja Panitia Persiapan Konstitusi clalam merLi*
muskaripasai-pasal unfuk materi-materi itu dapat lagi diperas. dan disederhanlakan-atau sekurang-kurangnja kalau materi-materi ini dirttmu.skan berupa oasal-pasal, maka pasal-pasainja djangan terlalu-banjak
dan materi-rnateri itrclapat ditampung berupa ajat-ajat sadja. Ini rne*
ngingai bahr,va masih banjak lagi materimateri jang periu -kita sirnputtan baik jang sudah terdaftar sebagai penda_pat iang belum melldapat persetudjuan bulat Cari Komisi I\r jang ada terdaftar daiam 1apoi"t Komisi jang berdjumlah enam materi itu. maupun bahan-bahan
jang terkumpul dari Rapat Pleno ini sebagai pokok materi baru. Oleh
i.ar6na itu Saudara Ketua, maka kami beranggapan bahwa rantjangau
penggoiongan materi untuk Undang-undang D_asar mengenai ke_pegaiaii" ini seperti jang tertjantum pada angka IV pada halaman 3 dan
4 dari laporin itu jang terdiri dari a,b,c, sampai den_gan i, masih. banjak jang bisa diperis dan diperketjil, -serta membuang apa jang
tihak sesuai dengan perumusan pokok tadi.
I Tentang pengertian rnengenai p'egawai negeri iang saja citeer
tadi dari laporan Komisi IV dengan perumusan tentang pokok:pokok
materi j.nd sudah rnendapat pe.rsetu{juan bulat untutk diru,rnuskan
dalam Und"ang-undang Dasar. Djuga dengan rnengingat akibat-akibat
jang
{gevolgen) pegawai sebagai alat hidup baik polilik maupun s_osial
saia sinlalii pada permulaan uralan saja tadi. Kami anggaq harus rnerupakan satu materi tersendiri dengan Suatu perurmusan jang menegaskan batas-batas antara pegawai dalam djabatan dan funksi p-olitik
iebagai djabatan serta pegawaipegawai_jang_.memang politis dalam:
angkltan seperti kepala-kepala Perwakilan diluar negeri. Mengenai
peisoalan ini Saudara Ketua kami akan ikut menjumbangtan p.ikirarn
inidi,bahas pasal denni pasai
irrO" waktunja ,bila materi-materi pegawai
jang
akan datang.
tingkat pekerdjaan Konstituante
irada
- Jang
masih perlu kami kemukakan disini ialah pendirian'
dan panldangan kimi naengenai persoalan._ pokok j"it" p'ersoalan
kepegiwaian sebagai alat jang hidup qer-ta akibat-akibatnja .(g-evolgenrtaOi"Oitcatakan dalam perumusan itu bahwa pegawai negeri djuga ter2918

masuk militer dan polisi. Maka
pengertian ini pada prinsipnja
col.p!-corps alat-alat_{eggra ini {e1san
datarn OlaUltan Negara
*ifitei,
polisi dan sipil) adatah dalam satu katagori, djangin f.pito
puin.o"rrrperbedaan jang fundamentil dalam pengangkatin fran periai<uan-,
"d*
nait
(recht),Taupu-r.l
atatr*a-t
Negara
itu
dengan'tiJuii
Irolury.
_djaminan.
ketiualinja aoatah,
?b-di- N-egara dan masjarakaidatam kedu?uiannja
rnenurut staatsrechtelijk oordeel.
. sebag-ai akibat ;sosiar dari kedudukannja itu mereka rnendapat nafkah, djaminan keruarga, a;anr,inan" hari tua dan sebagai warga-negara mendapat keiudukan jang chusui p"o" suatu
tugas tertentu. (pekerdjaan) memenuhi sitarr satu funksi negara
jaitu memberi,!erdj.a kerpada warga-negaranja.
tco*r"t**nii poritil.,
ialah sedjak dari. saat mefeka mene-rimJa;"nit"n sebagai pegaiai negeri maka mereka mendjadilah abdi bagi negara dan *"as;1ar"?"i, jaitr_r
memegang amanat sutji dari rakjat seb,agai pelaksana
jaitu kemakmuran rakjat. Mereki mendlidi ir"t-arat tudjuan ,regar",
td;"ri;Lt ro ,,ugarlr memegang kuntji
roda-roda
pemeiin,tahan,
pendja_pelaksanaan
ga keamanan mempertahankan
kedaulatan negdra, mendjag"'o"n *"ngusut.pelanggaran-pelangga{an dan sebagainja. s'ebagai *i,"".iu ou"
gebag{ lnggota masjara,kat disa,m.oing melaksinat an t-ug; r"ti-iersebut tidaklah mustahil meret<a mend;idL atat atau d.iperitut untu,k k*pentingan sesuatu golongan atau seiuatu aliran dalain n.gu* urnparna, bagi alat negara bersendjata ibisa didjadikan p.*rir[ui untuk
mentjapai kediktatoran atau suatu negara kiasa, (mactrtstaat).
Bagi alat negara sipil (tanpa sendja,ta) bisa me,ndjadi perkakas
yntuk kepentingan sesuatu golongan alau aliran jang"
keinginan aliran itu kepada siluruh tubuh pemerintahin -uri3"I*kan
t"ufii"i O;ubatan dan kekuasaan. untu,k mg$j1nai itu terdjadilah umpa*anlu
pengangkatanpengangkatan politik dengan tudjuin tertentu] pemindahan-pemindahan p,egawai untuk kepJntingan aliran /partai, untuk
pemilihan umum.,bagi badan legi,slatif. Dilapangan ekon-omi dan keualga+ bisa terdjadi. pengangkatan-penganft<atin bersjarat (dengan
djandji membahas djasa) seperti dja-ndji kiedit, lisensi'istimewa oan
sebagainja dan seba_gainja. Akibatnja adarah sama sadja apabila alatalat negara bersendjata atau tanpa sendjata, diperalat. etat negara
bersendjata diperalat maka kita sampai ftepida ^machtstaait dan alat
gegaxa tanpa- sendjata prygralat; kita sampai kepada negara birokrasi
jang penuh dengan intimida_si, _kolupsi dair sebagainja din sebagainja
Jang _sama-sama melanggar kedaulatan rakjat dan tudjuan neglra.
saudara Ketua dan sidang jang mulia- Tadi saja i<atakan-bahwa
soal kepegawaian ini harus mend;adi bahan studi juns mendalam d,elgan penindjauan jang tenang. Mentjari perumuian dan ketentuankgtgnluaq positif ag?r.d{am pelaksanaan sebagai ma,teri dan sebagai
alat dapat mentjapai tudjuannja.
. D"ltT perumusan kata-kata indah dan bernada sebagai definisi
j ang qaja. batj akan tadi di,perlukan dj uga ketentuan-ket"ntui,n
peiaksan_aan bagi pegawai negeri sebagai alat hidup djangan sampai mendjadi
alat selqatu_ golongan atau sesuatu aliran/partai jang akin membawa
akibat djelek jang pertentangan dengan haiuan n"gat:a dan kedaulatan
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lakjat.-oleh sebab itu dalam pasal-pasal undang-undang Dasa,r dlperlukan djuga ketentuan-ketentuan untuk mentjegah pegawai negeri (miiiter, polisi, sipil) mendjadi alat sesuatu golongan -atau aliran]
Saudara Ketua, saja dapati dalam laporan Komisi IV tersebut pa'
da halaman tiga angka ill tlirut b. jaitu paAa penggolongan materi-materi jang belum mendapat persetudjuan bulat dan masih memerlukan
pembahasan lebih djauh jaitu rumusan kesatu (1) rumusan keenam
(6) jang kami sokong sepenuhnja untuk ditjantumkan dalam Undangundang Dasar. Ketiga rumusan materi itu ialah :
1. Pemeriksaan harta benda sebelum memangku djabatan.
" 2. Pelarangan ikut berdagang.
3. Pelarangan ikut aktif dalam politik.
Dua p,elarangan ,tersebut diatas itu untuk pegawai negeri jang terrnasuk dalam rketagori tadi jaitu sipil, militer dan polisi dan djangan
ada diskriminasi. Adapun mengenai soal jang pertama ialah, untuk
mendjaga nama baik pegawai negeri bersangkutan dan mentjegah
timbulnja manipulasi dan penjalah-gunaan kedudukan, Soal kedua, pelarangan berdagang, mentjegah ikutnja seseorang pegawai negeri dalam perusahaan-perusahaan dagang jang bisa membawa akibat-akibat
djelek. Soal ketiga pelaranga'n aktif dalam po'litik mentjegah pegawai
negeri,masuk partai politik. Alasan-alasan kami rnenjokong ketiga perumusan materi itu untuk dimasukkan dalam Undang-undang Dasar
ialah:
mendjadi kenjataan bahwa alat-alat negara bersendjata
; 1. Telah
kita dilarang ikut b-erpolitik dan berdagang, sehingga untut
menghilangkan diskriminasi maka alat-alat negara tanpa sendjata sudah sepantasnja dikenakan djuga larangan itu, karena
dalam katagori tadi ketiga corps alat negara sama kedudukannja
2. Dengan diluaskannja pegawai-pegawai negeri sipil ikut berpolitik dan memasuki partai-partai maka segala peraturan, pengangkatan-pengangkatan dan keputusan-keputusan bisa diperpolitiseer untuk kepentingan partai atau golongan. Akibat
daripada itu maka pegawai-pegawai jang tidak tahan imannja
bisa luntur moralnja dan memasuki partai untuk mendapat
perlindungan atau kenaikan pangkat sadja.
3. Kenjataan-kenjataan sekarang karena sistim bebas masuk par'tai bagi pegawairpegawai negeri slpil, maka kita dapat ketidak
objektifiteit dalam pengangkatan-pengangkatan. Tjontoh-tjon,
toh seperti dalam pamongpradja jang banjak terdjadi didaerah
saja Sulawesi selatan Tenggala, ialah seorang pamongpradja
djudjur tetapi tidak berpartai dibandingkan dengan seorang
rekannja jang berpartai rneskipun keduaduanja mempunjai
tahun-kerdja jang sama'dan pendidikan jang sama, pihak jang
ked"ua telah dua tiga tingkat dari pihak jang pertama.
geri untuk niemasutinia tidaklah mustahil akibat-akibat dari
benuman-benuman politik kita akan sampai kepada satu pe2920

merintahan
-partai tunggal sebagai'dinegara-negara totauter,
baik komunii maupun Tisis
Gediala-gedjala jrng menudju. kearah itu sudah mulai tampak
diregtra kita sekalang jang dimulai dengan penempatan pioa
-Dan'partai-partai
positie oleh partai-partai

lleutel
tjil
akan dihapuskan.

besar.

ke-

5. Delgan

pelarangan pegawai negeri untuk ikut dalam partai
politik_maka- dapathh dipisahkan djabatan politik jang ^funksi dan keqrs-katannja melalui politik dan kehendak rakJat dan
djabatan-djabatan jang funksi dan keangkatannja sebagai pe-

gawai toli' (ambtetijke funetie) jang keangkatinnja mtiiiiui
pendidikan, k_eganggupan dan masa dinas. Djuga dengan sendirinja akan hilanglah istitah dan edjekan politikus -pegawai
atau pegawai politikus merangkap pedagang. Atau rtatJ tain
angota Dewan Perwakilan Rakjat merangkap Bupati dan Klerk.
6. Dengan pelarangan ,tersebut berhasillah idee penjederhanaan
partai deng.an natuurlijke screening tanpa pengtrafusan partaipartai k-etjil tetapi menghilangkan perd-agangan sapi anta11 politikus jang memperalat partai untuk-tudjuan d.jabatan-

djabatan.
7. Tentang pelarangan berdagang bagi pegawai negeri berarti
mentjegah timbulnja exploitasi objek-objek perekonomian dengan melalui kewibawaan djabatan untuk keuntungan-keunlungan golonggngolongan atau par:tai, seperti jang terdjacti di
Djerman dan Italia dimasa pemerintahan fascii, oimani pega,
walpegawai jang taat kepada partai sebagai poiitikus ireaagang dan pegawai sekaligus diangkat mendjadi direktur perusahapn-perusahaan vital dan fabrik-fabrik sendjata untut
kepentingan suatu partai/ aliran.
saudara Ketua _dan sidang Konstituante jang mulia! Agaknja su, tjutgp_
al3rgan_-alasan jang saja kemukakan meskipun mlsih dapat
{.att
diperbanjak. Ringkasannja, kami menjokong pendirian ;ang menghbn{aki pelarangan pegawai-pegawai negeri, bai[ sipil, miiitef dan polisi
ikut partai pol,itik dan p,erdagangan. Ada djuga Saudara Ketua, sementara anggota/fraksi jqrg beranggapan, ,bahwa dengan pelarangan bagi
pegawai negeri sipil ikut dalam partai politik berarti mengurangi haknja sebagai manusia dan warga-negara. Dengan tangkal kami mendjawab, tidak.
lebagaimana 'djuga alat-alat negara bersend,jata tidak dikurangi haknja- sebaliknja rnereka sebagai warga-negara dan manusia
mempergunakan hak-haknja, hak untuk berbahti kepada negara sebagai alat negara (berupa militer, polisi dan sipil) dan hak memperoleh p-ekerdjaan sesuai dengan bakatnja. Kalau mereka *au me*petgunakan
|$nja berdjuang dilapangan politik atau dilapangan dagang
atau lain-lain sesuai dengan ,bakatnja, maka,mereka harus lieluar iburl
gai pegawai negeri. Malahan saudara Ketua, keuntungan jang besar
dengan ketentuan-ketentuan tadi dapatlah tertjapai spdsiatiiasi dalam
korps-korps alat-alat negara petugai-petugas nelara'kita. Ada korps
militer, korps polisi, korps pegawai lipit, korpJ pofitikus dan korps
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d-iplomatik. Masing-masing dalam bidangnja sendiri-sendiri dan tidak

terdjadi sebaliknja, jailu genggabungan- sbbagai politikuszpeoasangf
pegawai- Atau
-penggabyng?n alite1/politikus/pedagang'seka-ligul,
seperti irng sudah
Bg_rqa4 disinjalir olefi Kepala staf Anglatan Darat
Letnan Djenderal A.H. Nasution dalam salah satu perintih hariunnii.
- lgb.asai penutup dalam membahas persoalan Kepegawaian ini sau-

'dara Ketua, saja ingin
Teng_emykakan aluga persoataripegawai negeri
j ang kqr gna f unksill
1 {ian gkat berdas arkan pertim,n r n giripe"timban gan_ politik,- supaja
ini dap?l. mendapat lietentuan t,an'perumusan

-hal
dalam Undang-undang
Dasar kita.
sebagai ijontoh jang-saja_sebutkan tadi ialah nengangkatan kepala
perwakilan diluar_negeri. Dalam ilmu hukum bJngsi-bingsa (vo[ken
rechtl maka kepala-kepala perwakilan itu, baik ia nerpingtit nuta
besar, duta luar biasa, kuasa usaha dan sebagainja aair s6ragainja,
m'ereka itu memegang funksi dan mewakili ke'd-aulaian negarani*, o*
mewakili bangsan'ia termasuk pemerintahnja. oleh sebab ilu peirgangk_atan kepala-kepalq perwakilan diluar negeri karena funksiirjaluns
chusus dan tersendiri, kami usulkan supaSa ketentuan-keten[uairnjl
dimasukkan sebagai funksi politik dan penlangkatan politik.
p.erlg?ng\atan-p_engangk,atan politik serupa ini jang mungkin
Y"!u\
oleh fraksi'fraksi lain ada jang dianggapnja lain-lain a;aualan dilam
kepegawaian jang funksinja politis, tetapl [etentuan umum perlu ada.
K?Ti mengusulkan supaja pengangkatan-pengangkatan pbtitit< 1seperti korps diplomatik) atau lain-lain djabatan vitat supaja^ditetapkan
dengan keputusan-keputusan sesuatu lembaga atau dewair wakil-wakil
daerah, jang mana dalam membahas Alat-alat perlengkapan Negara
kami namakan Senat. Salah satu dari tugas senat j*g kami usufuan
(pada rvaktunja nanti) sebagai pelaksana terachir Leputgsan-keputusan mengenai penga.ngfatan-pengangkatan politik, baii dibidang^kepe.
gawaian maupun dibidang Alat-atat perlengkapan Negara, atai kalau
mau diambil istilah ekonomi ialah kedudukan-kedudulian vital. Umpamanja kepala-kepala perwakilan diluar negeri dan lain-liinnja, sehing"
ga pgng?ngkatan-pengangkatan perwakilan meskipun sifatnja potitis
tetapi tldak mungkiq diperd'agang-sapikan karena loch keputusf,n terachir ada ditangan Senat sebagai wakil-wakil d.aerah.
De'ngq sendirinja perwakilan-perwakilan kita diluar negeri dapat
mentjerminkan segalaragary suku bangsa kita dan tidak sepJrti keahaan sekarang dimana sebagai tjontoh tidak ada satupun putri jang berasal dari Sulawesi Selatan/Tenggara jang mengepalai satah satu perwakilan kita dilua. Lggeri: Lebih djauh de,ngan memberikan keweriangan
pengangkatan politik ditangan satu lernbaga wakil-wakil daerah, mika
tertutuplah- kemungkinan sesuatu pengangkatan jang sudah ditandatangani oleh m'enteri ditolak Presiden, karena dalam keadaan seperti
jang pernah kedjadian baru.baru ini. Sebaliknja dengan ketentuair-ketentuan seperti saja gam,barkan tadi Presiden hanja forrnalirteit m,elakukan pengangkatan'dan p,enaberian surat kuasa. Ituiah sekedar sunab,angan pikiran saja mengenai soal kepegawaian dari segala segi-seginja.
sebagai penutup saudara Ketua, sajq ingin memberikan suatu
pembahasan singkat sekali mengenai:
2922

Soal Keuangan.
Saudara Ketua dan Madjelis jang terhormat, berhubung karena
sempitnja waktu jang saja minta dan untuk tidak membesla$ waktu
jat S sangat berhargi dari fraksi-fraksi besar selagai pernegaxg ke'
daulatanlertinggi dalam mengambil keputusan-keputusan didewan
Konstituante ini, maka memang persoalan Keuangan ini kami hanja
berikan satu kesimpulan singkat sebagai pokok pendirian fraksi !aj?
dalam persoalan teisebut untuk ditjatat dalam risalah agar mendjadi
clokumentasi sedjarah pembuatan Undang-undang Dasar kita sebagai

berikut:

1. Fraksi Penjaluran

2.
3.

berpendirian bahwa letak pertanggunganpada
tingkat terachir mengenai soal Keuangan legara
djawab
harus berada ditangan satu lembaga wakil-wakil rakjat daerah
jang mempunjai salah satu tugas sebagai pengawas te_rachir
sesuAan Dewan Pengawas Keuangan sebagai pengontrol technis jang sudah kita kenal dalam Konstitusi-konstitusi kita jang
Ialu.
Lembaga tersebut ialah Senat jang akan kami dukung dan
pertahankan (pada waktunja) sebagai fraksi jang dalam sistim
pemerintahan mendukung stelsel dua kamar (bikameraal).
Dewan Perwakilan Rakjat diberi hak kontrol tingkat pertama
dus pembuat anggaran.
Menganggap perlu adanja perumusan-peru,musan pokok tentang-peiimbangan keuangan antara pusat dan daerah/daerah
bahagian.
Fraksi Penjaluran berpendirian, bahwa untuk mengamhil keputusan mengenai soal keuangan ini, harus ditunggu selesainja

I(onstituante membitjarakan sistim pemerintahan, Alat'alat

Perlengkapan Negara dan Bentuk Negara.
4. Pendjelasan setjukupnja akan diberikan pada waktunja.
Sampai disini berachirlah sudah uraian saja pada kesempatan ipg
saja ambit datam membahas soal'soal Kepegawaian dan Keuangan iniSekian Saudara Ketua jang terhormatWassalamu"alaikum wdtatt--matullahi wabarakatuh.

Ketua: ,Saja persilakan sekarang Saudara Siauw Giok Tjhan jang
terhormat.

Siauw Giok Tjhan: Saudara Ketua iang terhormat, dalam

rneneliti laporan Kornisi Kon,stitusi IV Panitia Persiapan Konstitusi
saja memperoleh kesan, bahwa Komisi tersebut terasa kurang memperhatikan kenjataan, bahwa penghasilan negara dikemudian hari,
iiAat melulu bergantung pada pemasukan uang padjak, tjukai, bea
dan lain-lainnja, melainkan djuga dari perusahaan-perusahaan negara. Malahan apabila pembangunan ekonomi dilaksanakan untuk
mentjapai satu masjarakat jang adil dan makmur dengan dilaksanakannja rentjana pembangunan ekonomi dengan tudjuan untuk
mempertinggi kekajaan negara, mempertinggi tingkat kemakmuran,
tingkat kesedjahteraan dan tingkat kebudajaan Rakjat terbanjak,
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sehingga dengan demikian diperkokohlah kemerdekaan Republik
Indonesia dan disenrpurnakanlah kedaulatan ditangan Rakjat Indonesia sendiri, maka penghasilan negara sebagran terbesar tentu diperoleh
dari perusahaan-perusahaan negara raksasa, jang mendjadi tulangr
punggung dari perekonomian nasional kita. Djadi bukan lagi penghasilan padjak jang mendjadi sumber penghasilan negara utama.
Dengan memperhatikan kenjataan ini, saja hendak mempertimbangkan pada sidang Konstituante, supaja didalam Bab Keuingan dalam undang-undang Dasar tetap nanti, diadakan ketentuan
jang mewadjibkan pemerintah untuk mempertanggung-djawabkan
keadaan Keuangan perusahaan-perusahaan n-egara aengan-Undangundang, artinja dipertanggung-djawabkan djuga dalam Undangundang Anggaran Belandja.
Memang, sekarang dalam tiap Undang-undang Anggaran Belandja sudah ditjantumkan pertanggungan-djawab keadaan Keuangan
dari perusahaan-perusahaan Indische Eedrijven{Met. Tetapi menurut
kenjataan, perusahaan-perusahaan negara ternjata tidak terbatas
pada perusahaan-perusahaan Indische Bedrijven-Wet, karena disamping perusahaan-peru,sahaan Indisotre Bedrijven-Wet, kita ternjata
mengenai adanja perusahaan-perusahaan jang berbentuk Naamlooze
Vennootschap, seperti Central llrading Company, Bank Negara, Bank
Ind,ustri Negara, Bank Indonesia, Gaya Motor dan ,banjak rnatjam lainnja lagi. Selain ada perusahaan.lrerusahaan negara jang berbentu,k
Naamlooze Vennootschap ternjata pernerintah ada membentuk banjak
matjam Jajasan, jang melaksanakan tindakan perdagangan.
Sebegitu djauh diketahui, kekajaan Naamlooze VennootschapNaamlooze Vennootschap milik negara dan kekajaan Jajasan itu
ternjata berada diluar Anggaran Belandja, artinja tidak dipertanggung-djawabkan dalam zmggaran belandja negara.
Hal demikian ini telah menimbulkan rupa-rupa exeses-exses, karena seorang menteri jang menguasai kementerian jang menguasai beberapa Naamlooze Vennotschap dan Jajasan jang mempunjai penghasilan sangat besar sekali, dapat menggunakan keuangan dalam djumlah-djumlah besar diluar pengawasan Dewan Perwakilan Rakjat dan
karena tldak ada penga\rrasan lalu dapat djuga naenjalah-gunakan
kekuasaan itu tanpa*diketahui umum.
Sebagai tjontoh untuk menggambarkan pentingnja ada ketentuan jang tegas dalam Undang-undang Dasar, bahwa segala kekajaan
negara, artinja keadaan perusahaan-perusahaan negara dan kegiatanrkegiatan pemerin,tah jang rnendatangkan penghasilan perlu dipertanggung-djawabkan dalam anggaran belandja, dapat saja kutip beberapa pendapat Dewan Pengawas Keuangan, seperti dilaporkan dalam
Pem,beritaan Dewan Pengawas Keuangan tahun 1956, jaitu seperti
berikut:
Dalam $. 63 Dewan Pengawas Keuangan melaporkan dalam pemberitaan tahun 1956 itu tentang Jajasan Perbekalan dan Persediaan,
jang lebih dikenal dalam masjarakat sebagai ,,J.P.P." antara lain
seperti berikut:
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Dari laporan terachir ini ternjata, bahwa dari sedjak didirikan
hingga achir 1956 "amzet" Jajasan Perbekalan Persqdiaan berdjumlah, Rp. 4.000 djuta lebih, sedang hasil bersih jang telah difjapai oleh
Jajasan tersebrrt berdjumlah lebih dari Rp. 1.600 djuta.
,,Dewan kemukakan, bahwa penggunaan keuangan negara, jang
berdjuta-djuta ini adalah diluar anggaran belandja negara dan oleh
karena itu luput dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakjat. Akibat
daripada itu ialah, bahwa dengan leluasa Menteri Perekonomian da.
pat mengadakan pengeluaran-pengeluaran jang melampui batas kewewenan gann j a s ep e'rti tert j antum dalam peraturan-p eraturan perbendaharaan. Djuga telah dilakukan pengeluaran?engeluaran jang menjimpang dari tudjuan Jajasan".
Dari tjontoh pertama ini ternjata, bahwa seorang Menteri perekonomian telah dapat menggunakan uang negara sebanjak Rp. 1.600
djuta setjara bebas, karena berada diluar anggaran belandja dan tidak
perlu dipertanggung-djawabkan pada Dewan Perwakilan Rakjat. Akibatnja antara lain menurut Dewan Pengawas Keuangan adalah seperti berikut:
1. Pembajaran-pembajaran atas perintah Menteri Perekonomian
jang diambil dari keuangan Jajasan Perbekalan dan Perse.
diaan tahun 1954 kepada instansi-instansi pemerintah dan
badan+badan partikulir guna pembangunan,/pembaharuan gedung-gedung dan pemberian-pemberian bantuan sedjumlah
Rp. LB. 500.000,
2. Pindjaman-pindjaman jang diberikan atas perintah Menteri
Perekonomian untuk penjambutan suatu delegasi luar negeri;
sebagai bantuan, pemberian kredit kepada, instansi-instansi
pemerintah, badan-badan pertikelir dan Jajasan-jajasan pemerintah pada achir 1956 menundjukan sisa sebesar Rp. 56,5
djuta.
3. Pemberian pindjaman pada bank-bank partikelir atas perintah Menteri Perekonomian jang pada achir tahun 1956 masih berdjumlah Rp. 10 djuta.
Tjontoh ini menggambarkan betapa mudahnja seorang Menteri
Perekonomian main sinterklaas pada badan-badan partikelir, karena akibat tidak ada kewadjiban untuk memberi pertanggungan-djawab pada Dewan Perwakilan Rakjat tentang uang keuntungan satu
Jajasan pemerintah.
Lain tjontoh lagi jang dapat dikemukakan untuk mernperkuat
andjuran saja itu, jalah tentang Jajasan Motor, jang telah ikut serta
dalam perseroan terbatas Pabrik dan Import Speda dan Speda Motor
"Demak" N.V. Menurut Dewan Pengawas Keuangan tindakan ini adalah bertentangan dengan tudjuan Jajasan.
Selandjutnja dari Pemberitaan Dewan Pengawas Keuangan tahun 1956 djuga ternjata, bahwa pemerintah telah memberi uang muka
pada bank-bank dan badan-badan partikelir untuk mengembangkan
usaha, jang dalam tahun 1956 masih mentjatat sisa sebesar Rp. L.
061.260.600,-. Djumlah Rp. 1 miljard lebih ini djuga tidak diperhitungkan dalam anggaran belandja negara dan keuntungan jang di2925

peroleh oleh negara dengan bantuan-bantuan ini, djuga tidak pernah
diperhitungkan.
Pun kekajaan dan hasil keuntungan Bank Indonesia, sebagai tsank
Sirkulasi pemerintah, tak pernah dipertanggung-djawabkan dalam
Anggaran Belandja.
Saudara Ketua, saja jakin bahwa Siclang Konstituante jang mulia ini tentu sependapat dengan saja, bahwa praktek-praktek pensalah-gunaan kekuasaan, sebagai akibat tidak adanja ketentuan jang
mewadjibkan seorang pendjabat untuk mempertanggung-djarvabkan
didalam anggaran belandja negara keuntungan dan kekajaan jang
dimiliki oleh satu perusahaan jang didirikan oleh pemerintah, perlu
sekali ditjegah berlangsungnja. Hal ini dapat ditjegah dengan menjernpurnakan ketentuan-ketentuan didalam Undang-undang Dasar
tetap- nanti. Antara lain dengan adanja ketentuan-ketentuan seperti
berikut:
1. Milik hasil keuntungan semua perusahaan negara harus dipertanggung-djawabkan dalam anggaran belandja.
2. Semua perusahaan negara didirikan berdasarkan Undang'undang perusahaan negara.
Tjatatan: Didalam pelaksanaan ketentuan ini, Undang-rlndang Indische
Bedrijven-Wet jang berlaku sekarang pebagai warisan penc\jadjah
harus diganti dengan Undang-undang baru, jang mengatur sekalian
perusahaan-perusahaan negara berbentuk Naamlooze Vennootschap
maupun rupa-rupa Jajasan.
Dengan perusahaan negara harus diartikan semua usaha dagang
atau industri jang dilakukan dengan uang negara.
3. Ikut sertanja negara dalam perusahaan-perusahaan partikelir
djuga diatur dengan Undang-undang, jang mewadjibkan pertanggungan-djawab hasil dan kekajaan perusahaan tersebut,
disertai pendjelasan bagian milik negara.
Hal ini terasa perlu djuga diatur, karena kita menghadapi kenjataan, bahwa pemerintah memang telah ikut serta dalam perusahaan
partikelir, antara lain jang terbesar adalah Nederlands Indonesische
Aard-Olie Maatschappij, perusahaan minjak tjampuran negara Bataafsche Petroleum Matschappij. Selama ini partisipatie pemerintah
dalam perusahaan partikelir tidak diatur dengan Undang-undang.
,Saudara Ketua, lain hal jang perlu djuga diperhatikan untuk
menjem;purnakan ketentuan-ketentuan keuangan jang tertjantum didalam Undang-undang Dasar Semantara, adalah kenjataan, bahwa
didalam masjarakat kita terdapat aliran keras, jang menjetudjui pembangunan masjarakat adil dan makmur berdasarkan rentjana pembangunan ekonomi untuk djangka waktu tertentu. Kita sekarang
sama mengetahui, bahwa oleh Kabinet Karya telah disampaikan pada Dewan Perwakilan Rakjat sebuah Rantjangan Undang-undang untuk menjusun dan mengatur tugasnja Dewan Perantjang Nasional.
Sementara itu ada banjak dipersoalkan tentang pembangunan
menurut rentjana 3 atau 5 tahun dan Rentjana Pembangunan itu dianggap perlu diatur berdasarkan Undang-undang sehingga mengikat
tiap Kabinet. Pikiran ini dikemukakan, karena dalam masa jang lam2926

pau kita selalu menghadapi kenjataan, bahwa suatu kabinet itu paling lama mentjapai usia 1% tahun lebih sedikit. Oleh karenanja perIu ditentukan, bahwa rentjana pembangunan itu terdjamin pelaksarraannja dan tidak mengalami perubahan dengan penggantian
kabine';.

Komisi Konstitusi IV ternjata telah memperhatikan djuga ke_mungkinan ini, jang memadjukan sebuah usul perumusan seperti
berikut :
_ ,,llsul Undang-undang penetapan anggaran umurl oleh Pemerintah dimadjukan kepada ,,Dewan Perwakilan" sebelum. permulaan
masa berlakunja anggaran itu. ,,Masa itu untuk sesuatu anggaran
iang bersifat routine tidak boleh melebihi dari dua tahun dan untuk
sesuatu anggaran guna investasi modal negara menurut suatu rentjana tertentu tidak boleh melebihi dari 5 tahun".
Rumusan Komisi jang saja kutip diatas itu ternjata sajang sekali
belum mentjapai persesuaian pendapat.
Sajang sekali dari laporan Komisi IV itu tidak diketahui, apakah
sebab tidak tertjapai persesuaian pendapat mengenai hal ini, padahal
adanja "dual budget system" itu adalah akibat dari penerimaan idee,
bahwa pembangunan ekonomi nasional sejogianja tidak dilangsungkan
setjara tanpa rentjana, melainkan dilaksanakan berdasarkan rentjana
untuk djangka waktu tertentu jang mesti berdasarkan suatu lJndangundang.
Sebagai seorang jang menjetudjui pembangunan ekonomi nasional kita atas dasar rentjana jang ditentukan terlebih dahulu berdasarkan lJndang-undang dan rentjana itu meliputi djangka waktu tertentu, saja tentu sadja menjetudjui slstim anggaran belandja rangkrp, dual budget system, jang mengatur pengeluaran uang dan
penerimaan uang untuk keperluan pelaksanaan pemerintahan dan
ada anggaran belandja chusus untuk mengatur pembangunan ekonomi untuk mempertinggr tingkat kemakmuran Rakjat, tingkat kebudajaan Rakjat, sehingga diperkokohlah kemerdekaan Republik Indonesia dan disempurnakanlah pelaksanaan kedaulatan ditangan
Rakjat.
Mengenai djangka waktu anggaran belandja untuk pelaksanaan

pemerintah, saja lebih tjondong pada ketentuan tiap tahun. Artinja
saja tidak menjetudjui idee menentukan anggaran belandja 2 tahun
sekali. Sedang batas waktu rentjana pembangunan, saja minta. perhatian Konstituante untuk disesuaikan dengan djangka waktu b€kerdjanja suatu Dewan Perwakilan Rakjat, jaitu ditentukan 4 tahun
ataukah 5 tahun. Saja mengandjurkan supaja Konstituante suka mempertirnbangkan untuk menjesuaikan djangka waktu suatu rentjana
pembangunan dengan djangka waktu bekerdjanja suatu Dewan Perwakilan Rakjat hasil pemilihan umum, karena kita harus memperhitungkan kemungkinan terdjadinja pergeseran kekuatan sebagai hasil
pemilihan umum. Apabila antara dua pemilihan umum terdjadi pergeseran jang ketjil sadja, maka pergeseran itu tentu tidak akan menimbutkan perubahan politik jang berarti. Dalarn hal ter.djadi pergeseran jang sangat besar, maka timbullah kemungkinan diubahnja
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arah tudjuan pernbangunan 'ekonomi jang berdjangka tententu itu.
Penggantian kabinet atas dasar hasil pemilihan umum pada satu masa
tertentu tidak akan menimbulkan perubahan pandangan politik jang
radikal, seperti halnja jang mungkin terdjadi antara dua pemilihan
umum.
Berdasarkan pandangan diatas itu, maka dengan sendirinja merupakan andjuran, supaja tiap rentjana pembangunan itu diadjukan
bersamaan dengan pelantikan suatu Dewan Perwakilan Rakjat hasil
pemilihan umum baru dan djangka waktu rentjana itu bersamaan

dengan djangka waktu bekerdjanja Dewan Perwakilan Rakjat itu.
Hal ini perlu dipertimbangkan dan diperhatikan oleh Konstituante
dalam menentukan djangka waktu maximum suatu rentjana ekonomi
dan djangka waktu bekerdjanja suatu Dewan Perwakilan Rakjat, artinja djangka waktu antara dua pemilihan umum.
Dalam hubungan anggaran belandja ini, baik sekali Konstituante
memperhatikan pengalaman kita selama ini dan usaha Dewan Perwakilan Rakjat'untuk menjempurnakan hak budgetnja. urnum mengakui, bahwa hak budget Dewan Perwakilan Rakjat adalah intisari
sistim kedaulatan ditangan Rakjat. Tetapi kitapun menghadapi kenjataan, bahwa sehingga sekarang ini kita belum be'rhasil m-e,lihat
Dewan,Perwakilan Rakjat melaksanakan hak budgetnja menurut ketentudn didalam Undang-undang Dasar sementara.
Kesalahan bukan seluruhnja terletak pada Dewan Perwakilan
Rakjat, baik jang dahulu, jang dinamakan sementara, maupun jang
sekardng ini, jang mendjadi hasil pemilihan umum jang pertama.
Keadaan politik ternjata tidak memungkinkan banjak kabinet untuk
bekerdja lebih lama dari setahun, sehingga sering terdjadi penggantian kabinet, sebelum kabinet jang mendahuluinja menjelesaikan susunan Rantjangan Anggaran Belandja untuk tahun jang dihadapi
atau untuk tahun jang sedang berlangsung. Akibatnja kita lihat. Rantjangan anggaran tahun 1958 baru menghadapi achir permusjawaratan pada bulan September 1958, sedang Rantjangan Ariggaran Belandja:tambahan tahun 1957 baru hendak dipermusjawaratkan pada
bulan September 1958. Dengan demikian apa jang dinamakan Rantjangan Anggaran Belandja tambahan itu, sesungguhnja bukan
Rantjangan lagi, karena uangnja sudah terpakai habis. Hal ini sesungguhnja merupakan pelanggaran hak budget Dewan Perwakilan
Rakjat, karena mestinja pemerintah tidak mungkin mengeluarkan
uang, sebelum ada Undang-undang jang memberi kuasa pada pem€rintah untuk mengeluarkan djumlah jang ditentukan didalam Undang-undang itu. Praktek sematjam jang dialami sekarang ini hendaknja kita tjegah dalam usaha menjempurnakan pelaksanaan hak budget
Dewan Perwakilan Rakjat, jang berarti usaha untuk rnelaksanakan
sistim kedaulatan ditangan rakjat.
Djadi rantjangan Anggaran Belandja tambahan hendaknja tidak
bersifat mengesahkan kenjataan, bahwa pengeluaran uang sesungguhnja ternjata melebihi djumlah jang ditentukan dalam Anggaran
Belandja, seperti jang dialami sekarang ini. Melainkan mentjerminkan
perkembangan politik jang tadinja tidak diperhitungkan pada saat
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neniusqn dan mengesahkan Anggaran Belandja untuk tahun jang
bersangkutan.

bahwa sekarang Dewan perwakilan Rakjat telah ber-

- --Mengins?!
hasil
mewadjibkan pemerintah untuk menjampaikan Rantjangan
Anggaran belandja sebelum masa berlakunia pada tiap tanggal L6

Agustus, maka tia,p Rantjangan Anggaran Belandja tambahan biasa
harus diadjukan untuk disahkan Dewan Perwakilan Rakjat sebelum.
nja tanggal 16 Agustus tahun anggaran jang berlaku, sehingga Dewan Perwakilan Rakjat tidak lagi menghadapi keadaan sudah kasip,
karena uang sudah habis terpakai.
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas itu. saja mengusulkan perumusan-perumusan pasal-pasal seperti berikut.
Pasal

L. Usul lJndang-undang

penetapan anggaran umum oleh Pemerintah dimadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat sebelum masa berlakunja anggaran itu, paling lambat pada
tanggal 16 Agustus. Masa itu tidak boleh lebih dari satu tahun dari 1 Djanuari hingga 31 Desember.
2. Usul Undang-undang penetapan anggaran untuk melaksanakan suatu rantjangan pembangunan ekonomi guna mempertinggi tingkat kemakmuran dan tingkat kebudajaan Rakjat
untuk memperkokoh kemerdekaan Republik Indonesia dimadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat selambat-lambatnja
satu tahun sebelum dilaksanakannja rentjana pembarg,t-rnan
,tersebut. ,Masa berlakunja an:ggaran ini pdUng iama +
{61 tahun.

3. Usul

Undang-undang mengubah anggaran umum ataupun
anggaran perabangunan, tiap-tiap kali djika perlu memadjukan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat sebelum
pengeluaran tambahan dilakukan.
Saudara Ketua, selandjutnja saja dapat menjetudjui pendapat
Somisi jang merumuskan sanksi terhadap kabinet jang t-ernlata tioat<
ketentuan didalam ajat-l. Menurut pendaplt Komisi
9tplt memenuhi
kabinet jang tidak mampu memenuhi ketentuan kedalam ajat ini,
harus menjerahkan kembafi mandatnja untuk diganti oleh irabinet
baru.
Te{radap pendapat Komisi jang dirumuskan dalam ajat (4) dan
berbunji seper,ti berikut:
,,Waktu penjerahan aggaran umum kepada ,,Dewan Perwakilan"
sebagai termaksud dalam ajat L, dapat dilampaui oleh Pemerintah, apabila masa djabatannja belum 5 bulan lamanja. Dalam
hal itu waktu sebagai jang dimaksud dalam ajat 1, dapat ditam,bah dengan suatu n:rasa djabatan lima bulan itu".
Saja hendak mengemukakan pendapat, bahwa menurut kebiasaan dibanjak negeri jang melaksanakan demokrasi parlementer,
Kabinet baru tentu mengadjukan program politik baru dan program
baru itu biasanja disertai dengan usul Undang-undang mengubah
anggaran belandja.
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Ini disebabkan oleh kenjataan, bahwa tidak mungkin dilaksanakan kebridjaksanaan politik berlainan tanpa m,engubah anggaran be-

landja.

Nle_ngingat kenjataan ini, maka saja hendak mempertimbangkan
pada Konstituante untuk diatur djuga ketentuan, bahwa tiap liabinet baru harus menjan4paikan usul Undang-undang mengubah anggaran umum warisan kabinet jang mendahuluinja. Dan karena ada
kebiasaan matjam ini, maka suatu kabinet baru itu tidak akan me*
merlukan waktu 5 bulan untuk menjusun Rantjangan anggaran
umum untuk masa satu tahun jang dihadapinja. Satu bulan sudah
tjukup, tentu sadja dengan ketentuan, bahwa angka-angka anggaran
tahun jang sedang berlangsung itu merupakan pedoman jang disesuaikan dengan perubahan karena akibat perubahan kebidjaksanaan
politik.
, Ringkasnja, saja dapat menjetudjui pendapat Komisi IV seperti dirumuskan
dalam ajat (4) jang dikutip diatas itu dengan tjatatan waktu 5 bulan diganti dengan satu bulan.
' Selandjutnja saja pertimbangkan ditambah dengan ketentuan.
jang mewadjibkan tiap Kabinet baru untuk menjampaikan pada Dewan Perwakilan Rakjat usul mengubah Undang-undang anggaran
umum pada waktu kabinet baru itu menjampaikan program Kabinetnja untuk disetudjui oleh Dewan Perwakilan Rakjat.
Untuk mentjegah djangan sampai kita mengalami ada Kabinet
bekerdja tanpa memperoleh persetudjuan,I(abtinet berbulan-bulan
larnanja, maka saja pertimbangkan untuk menentukan batas waktu
Kabinet menjampaikan program Kabinetnja disertai dengan usul Undang-undang mengubah anggaran umum tahun jang sedang berlaku
satu bulan setelah disusunnja.
Ketentuan ini sangat bergantung kepada sistim Pemerintahan
jang akan ditentukan didalam bagian lain dari Undang-undang Dasar tetap ini nanti, jaitu apakah kita akan illsrnrpertahankan sistim
Kabinet bertanggung-djawab pada Parlemen dengan hak Parlemen
mendjatuhkan suatu Kabinet ataukah kita akan rnenentukan sistim
lain. Tetapi apabila sistim Kabinet bertanggung-djawab pada Parl€,
men jang digunakan, saja mempertimbangkan, supaja Konstituante
suka menerima usul jang saja kemukakan diatas tadi, jaitu mewadjibkan tiap Kabinet baru untuk menjampaikan guna disahkan program Kabinetnja disertai dengan usul Undang-undang mengubah anggaran umum, untuk tahun jang sedang berdjalan pada Dewan
Perwakilan Rakjat dalam tempo satu bulan setelah Kabinet itu disusun.

Saudara Ketua, mengingat pengalaman kita selama B tahun
jang paling belakang ini dan setjara mudah nilai effektif uang rupiah
diubah oleh putusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian dan Gubernur Bank, jang mendjadi anggota Dewan Menteri,
jaitu dengan sistim Tambahan Pembajaran Import, jang menjebabkan uang rupiah kita rnempunjai berbagai matjam harga lawan untuk
keperluan memberi ber'fbagai imatjam bariang import atau dengan
sistim Bukti Export jang belakang ini, sehingga nilai effektif uang
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rupiah mendjadi hanja 7a sadja dari koers asalnja, maka pada saja
timbullah pertanjaan: Apakah Konstituante tidak perlu memperhatikan pengalaman ini untuk mentjegah perubahan nilai uang rupiah
kita setjara mudah seperti jang terdjadi selama ini?
,Saja jakin, bahwa Sidang Konstituante jang rnulia ini akan

sependapat dengan saja, bahwa didalam Undang-undang Dasar tetap
nanti periu sekali diadakan ketentuan setjara tegas; bahwa nilai lawan
alat-alat pembajaran sAh Republik Indonesia ditentukan dengan
Undang-undang dan perubahannja hanja mungkin dilakukan dengan
Undang-undang.
Ketentuan jang demikian ini dapat mentjegah adanja ketentuan

tarif

Tambahan Pembajaran Import jang berganti-ganti, menurut
kehendak beberapa orang Menteri sadja dan dapat ditjegah djuga diadakan ketentuan sistim Bukti Eksport, jang menimbulkan perubahan
anggaran belandja setjara luas sekali tanpa Dewan Perwakilan Rakjat
diminta pendapatnja sama sekali. Malahan tindakan jang dapat mempengaruhi keuangan negara setjara luas itu, seperti Tambahan
Pembajaran Import dan sistim Bukti Eksport telah terdjadi hanja
atas dasar instruksi beherapa orang Menteri sadja.
Seperti Sidang Konstituante jang mulia ini tentunja telah mengetahui, mengenai sistirn Tambahan Pernbajaran Import telah timbul
perrnusjawaratan jang luas Calam Dewan Perwakilan Rakjat. Persoalan jang digugat i.alah, anakah Tambahan Pembajaran Import itu
bukan padjak? Apabila padjak, karena memberi penghasilan Rp. 5000
djuta, tidak brisa ,tidak diatur dengan instruksi Menteri, melainkan
harus diatur dengan Undang-undang pasal L17 Undang-undang Dasar
Sementara jang saja lihat sekarang telah dikemukakan sebagai pendapat Komisi IV djuga.
Untuk mentjegah debat tanpa ada putusan, maka saja pertimbangkan, berdasarkan pengalaman-pengalaman jang lalu, supaja rurnusan
pasal 117 Undang-undang Dasar Sementara Sekarang jang diarnbil
ititr otetr Komisi-IV dipertegas, sehingga melenjapkan kesangsian,
bahwa sistim sematjarn Tambahan Pembajaran Import itu wadjib
diatur dengan Undang-undang.
Saja mempertimbangkan pada Sidang Konstituante rumusan
seperti berikut:
,,Tidak diperkenankan memungut padjak, bea, tjukai atau pemungutan matjam apa djuga untuk kegunaan kas negara, ketjuali
dengan Undang-undang atau atas kuasa Undang-undang".
Usul ajat (2\ seperti dikemukakan oleh Komisi IV saja dapat
menjetudjui, terutama karena sekarang ada djuga pungutan-pungutan
tambahan atas perintah penguasa seternpat sadja, tidak berdasarkan
Undang-undang, sekalipun tudjuan pungutan-pungutan tambahan
ifu untuk keperluan pembangunan, djadi mempunjai maksud jang
patut dihargakan tinggi.
Saudara Ketua, tentang rumusan pasal 118 Undang-undang Dasar
Sementara, jang ditindjau dan tjoba disempurnakan oleh Komisi IV,
saja hendak bertanja: Apakah Kornisi IV hendak mempertahankan
adanja sistim Undang:undang darurat? Pertanjaan ini saja kemukakan,
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karena didalam ppndapat tambahan ajat z, Komisi menjatakan: ,,pindjaman tersebufdahni ajat 1 tidak aliolinkan oengan tind;G:d&ang
Darurat".
Saja jakin, bahwa sidang Konstituante, jang tentu merasakan
bahwa sistim undang-undang Darurat itu adalan tldat< sesuai dengan
keinginan untuk menjemplrnakan peiaksanaan sistim kedaulatan
ditangan Rakjat, tidak mungkin dapat menjetudjui pikiran untuk
mempertahankan sistim Undang-undang Darurat.
Apalagi sekaranrg D,ewan Perwakilan Rakjat telah-berusaha keras
untuk mentjegah adanja undang-undang Darurat dengan selalu
mengundjuk kesediaanlja untuk menjelesaikan tiap usul undang"
undang, jang perlu diselesaikan dengan tjepat, pada waktu jang dikehendakinj3. Pjlmtan undang-undang Darurat sekarang ini praktis
tidak ada lagi. sedang aki;bat sistim undang-undang Darurat it^u, kita
melihat ada banjak djuga Undang-undang Darurat, jang tinggal
menggan'tung selama B tahun, disarnping ada undang-undang Darurat
jang ,belum pernah disampaikan pada Dewan Perwakilan Rakjat
untuk disahkan, sekalipun undang-undang Dasar sementara mewadj ibkan rnenj a4paikan tiap undang-undang Darurat selambat-lambatnja pada sidang jang berikut dari Dewan Perwakilan Rakjat, jaitu
seperti ditentukan dalam pasal 97 Undang-undang Dasar sementara.
suka bersikap tegas dalam hal melenjap.kan ke'mungkinan
F"j" haTqp Konstituante
atau pikiran untuk mempertahankan sistim undangundang Darurat jang menurut pengalaman sangat merugikan sistim
kedaulatan ditangan R_akjat, j,rr,g djusteru hendak kita sempurnakan dengan merumuskan Undang-undang Dasar tetap ini.
saudara Ketua, tentang rumusan pasal 116 undang-undang Dasar
sementara, jang diambil alih djuga dalam laporan Ko-misi rv, tetapi
masih menghadapi adanja 4 matjam pendapat, saja dapat menjetudjui
pendapat bahwa pengeluaran dan penerimaan Republik Indonesia
atau negara dipertanggungdjawabkan kepada Dewan Perwakilan
Rakjat sambil memadjukan perhitungan jang dibenarkan oleh Dewan
Pengawas Keuangan, menurut aturan jang diberikan dengan Undangundang.

Dalam hubungan ini saja hendak minta perhatian sidang Konstituante, bahwa ketentuan pasal LL6 undang-undang Dasar sementara
ini, sehingga sekarang belum dilaksanakan. Dewan Perwakilan Rakjat
belum pernah menerima pertanggungan-djawab Pemerintah tentang
penge_lllaran, dan ;penerimaan ,negara disertai dengan perhitungan
jang dibenarkan oleh Dewan Pengawas Keuangan.
Sekarang memang belum ada Undang-undang kita sendiri jang
mengatur tjara pertanggungan-djawab itu. walaupun demikian, mestinja masih dapat digunakan dasar Undang-undang warisan kolonial,
iang memang masih berlaku dan digunakan oleh Dewan pengawas
Keuangan untuk melakukan pengawasan atas tjara menggunakan
uang negara.
selandjutnja baik djuga dipertimbangkan oreh Konstituante,
apakah tidak lebih berfaedah untuk menentukan batas waktu pertanggungandjawab pengeluaran dan penerimaan Republik Indonesia itu,
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sehingga dapat' ditjegah djangan sarnpai beilangisung keadaan seperti
,jang kita hadapi sekarang ini, jang terasa sangat tidak sehat.
. Menurut peraturan jang herlaku di Inggeris, umpamanja per'
tanggungan-djawab itu harus berlaku dalam tahun setelah tahun
:anggaran berlangsung. Djadi pertanggungan-djawab tentang penge,luaran dan penerimaan negara, dengan memadjukan perhitungan jang
telah dibenarkan oleh Dewan Pengawas Keuangan, untuk tahun 1958'
'harus terdjadi didalam tahun 1959. fidak boleh dilampaui batas ini.
Mungkin untuk sementara waktu, karena kekurangan tenaga
,pemeriksa Sang berpengalaman, belum semua pengeluaran daq ,pene'
iimaan dapat dipertanggung-djawabkan dengan sempurna, tetapi harus
ada pelaksanaan pertanggungdjawabBerdasarkan pertimbangan ini, saja mempertimbangkan ditambah'
kannja ajat (2) pada rumusan pasal seperti jang sekarang -dikenal
sebagai fasal 116 Undang-undang Dasar Sementara, seperti berikut:
Ajat 2: Pertanggungan-djawab tersebut dalam ajat (1) wadjib
dilakukan dalam tahun berikutnja dari tahun anggaran
jang lalu.
Saudara Ketua, saja sangat menjetudjui usul tambahan pasal
jang dikemukakan oleh Komisi IV dalam laporan4ja halaman B, jaitu

jang berbunji
- seperti berikut:
Ajat 1. Adkah menurut Dewan Pengawas Keuangan pemerin'
tah melanggar atau hendak melanggar ketentuan-keten-

,

I

Ajat

.

2.

tuan Undang-undang, maka Dewan Pengawas Keuapgan
atas nama Dewan Perwakilan dapat melarang Pemerintah jang bersangkutan melandjutkan tindakan-tindakanannja itu.
Pemerintah hanja boleh melandjutkan tindakan-tindakan jang telah dilarang oleh Dewan Pengawas Keuar-tgan
sebagai tersebut dalam ajat L, apabila Dewan Perwakilan telah menjetudjui dalam waktu dua bulan setelah
larangan itu dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Keuangan.

Dalaln keadaan seperti itu, maka larangan

Dewan
Pengawas Keuangan dengan sendirinja batal.
Selandjutnja, saja lendak mempertimbangkan ditambahnja ajat

,

3, jang berbunji seperti berikut:
Apabila Dewan Perwakilan mebenarkan larangan Dewan Penga, was Keuangan, maka Menteri jang bersangkutan diwadjib, kan berusaha menjetorkan kembali segala uang jang dikeluarkan,
jang ternjata rnelanggary ketentuan Undang-undang atau tidak

'

berdasarkan U:tdang-undang.
Saudara.Ketua, saja menjetudjui adanja ketentuan jang diusulkan
:oleh Komisi IV, karena dengan adanja ketentuan itu akan lebih disem.
purnakan hubungan Dewan Pengawas Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakjat. Dewan Pengawas Keuangan djadi diwadjibkan untuk
segera memberi laporan pada Dewan Perwakilan Rakjat dalam hal
dikonstatir ada pengeluaran-pengeluaran jang tidak berdasarkan hu:
'kum
atau melanggar Undang-undango sehingga dapat diadakan koreksi
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irng tjepat. Laporan tentang terdjadinja pelanggaran atau .pensalahgunaan, djadi tidak perlu menunggu dsamparkannja pemberitaan
tahunan dari Dewan Pengawas Keuangan seperti halnja sekarang ini.
Selandjutnja Menteri-menteri jang bertanggung djawab, , tentu
akan merasa perlu mendjawab pertanjaan-pertanjaan jang diadjukan
oleh Dewan Pengawas Keuangan untuk melantjarkan kontrole. dan
mentjegah pensalah-gunaan kekuasaan. Keadaan menjedihlan seperti
jang dihadapi sekarang ini dapat diachiri. Didalam mgmbatja pem'
beritaan Dewan Pengawas Keuangan terachir, Konstituante akan
mendapat kenjataan, bahwa d"jumtah surat telegram Dewan Pengawas
Keuangan jang tidak dihiraukan oleh Menteri-menteri jang bersangkutan,liap-tahunnja adalah sangat menjolok mata. Seringkali terdiadi
Dewan P-engawas Keuangan mendjadi putus asa dan menjatakan
tidak ada gunanja untuk meneruskan surat menjurat, iang tidak per'
nah memperoleh djawaban jang dibutuhkan.
Disamping semua ini, adanja ketentuan sepertti diusulkan oleh
Komisi IV ltu pasti mempunjai pengaruh pereventif jang baik sekali
untuk mentjegah korupsi dan pensalah-gunaan kekuasaan jang kita
sekarang hendak membasminja dengan Undang-undang anti korupsi.
Sajapun dapat menjetudjui penjempurnaan rumusan pasal 112
Undang-undang Dasar Sementara ajat 2, jang diambil alih oleh Ko'
misi IV. Tambahan ,,untuk dibitjarakan" memang terasa sangat perlu
sekali, karena selama ini, laporan-laporan Dewan Pengawas Keuangan
jang telah disampaikan oleh Dewan Pengawas Keuangan pada Dewan
Perwakrlan Ra"k;at ternjata dideponeer, tidak memperoleh reaksi
semestinja. Baru tahun ini, Dewan Perwakilan Ra"kjat membentuk
sebuah Panitia ad hoc untuk mempeladjari laporan itu, sehingga
laporan tersebut, dapat lebih menarik perhatian Dewan Perwakilan
Rakjat artinja mendjadi pembitjaraan dalam Dewan Perwakilan Rakiat untuk menjempurnakan pelaksanaan pengawasan jang terasa
sangat perlu sekali untuk mentjegah pensalah-gunaan dan mentjegah
berlangsungnja praktek-praktek jang merugikan keuangan negara.
Tentang tambahan ajat 3 seperti jang diusulkan oleh Komisi
IV saja berpendapat, bahwa tambahan ini sudah tidak perlu lagi,
karena sudah diatur dalam pasal L16 Undang-undang Dasar Sementara jang djuga sependapat dengan pendapat Komisi IV, bahkan telah
disempurnakan seperti diterangkan diatas tadi.
Saudara Ketua, persoalan jang pernah timbul didalam praktek
pekerdjaan Dewan Pengawas Keuangan antara lain adalah persoalan
pertanggungan-djawab dana-dana rahasia. Ada satu Kabinet pernah
berpendapat, bahwa dana rahasia tidak perlu dipertanggung-djawabkan, karena sifatnja memang rahasia. Sebaliknja Dewan Pengawas
Keuangan berpendapat, beihwa tiap penggunaan uang negara harus
dipertanggung-djawabkan, dalam arti Dewan Pengawas Keuangan
dapat mengawasi tentang penggunaannja setjara tepat.
Sekalipun persoalan ini sudah dikemukakan dalam laporan tahunan jang duluan dari Dewan Pengawas Keuangan, tetapi belum mennarik perhatian Dewan Perwakilan Rakjat untuk diputuskan dalam
perinsipnja, Diharap masalah ini menarik perhatian Dewan Per,wa.
2gg4

kilen rakjat dalam ,membahas ra,poran Dewan pengawas
untuk tahun 1958 nanti.

Keuangan

pendapat Dewan perwakilan Rakjat,
Si{ang Konstituante ini suka menaruh perhatian
3d1
masalah:
Apakahpenggunaan dana-dana rahasia halrus dikelgrh_afap
tjua{lan dari pertaRggungan-djiwarb dan pengawasan Dewan pengawas Keuangan, terutama tentang tepatnja tjaia penggunaannja?
Q"iq memihak pada pendapat Sang rnenjatakan, bahwa dana-dana
rahasia harus diawasi tepatnja- tjaia pgnggrinaannja. Karena sifatnja
rahasia,
tjara penlawasaniria aSugi"berlainin drtip;dr-p.ngrT"tg
yasan terhadap pen-ggunaan dana-dana biasa. Memerlukan periturln
chruus untuk mendjamin sifat rahasia.
: selandjutnja pengawasan itu tidak ditudjukan untuk mengetahui
pada siap-a danadana rahasia itu dibajarkan, tetapi terutama"pengaya$an ditudjukan- qltuk
-mentjegah penggunaan^salah, umpamai5a
aanp_pFasia untuk keperluan
keamanan digunakan untuk keperluin
mendirikan tjabang sesuatu partai ataru untuk ka,mpanje pennititran
umum.
Berdasarkan pertimbangan ini, maka saja hendak mempertimbangkan pada Sidang Konstituante jang muta ini untuk menentukan
tambahan pasal, jang rnenentukan, bahwa tiap penggunaan uang
negara wadjib dipertanggung-djawabkan, sedang pertanggungan djawab tentang penggunaan danadana rahasia diatur chusus menurut
ketentuan Undang-undang.
Undang-undang jang mengatur pertanggungan-djawab dan pengawasan dana-dana rahasia ini dapat dipersatukan dengan Undanguildang jang ditentukan dalam pasal 116 Undang-undang Dasar Sementara, untuk menggantikan Undang-undang jang sekarang dikenal
sebagai Indische Comptabiliteitswet (I.C.W.).
Demikianlah Saudara Ketua beberapa usul tentang perumusan
bab Keuangan jang dapat saja kemukakan untuk dipertimbangkan
oleh Sidang Konstituante ini dalam merumuskan ketentuan tentang
soal-soal Keuangan didalam Undang-undang Dasar tetap nanti. Pengalaman-pengalaman jang kita peroleh selama 13 tahun ini tentu sadja
patut didjadikan bahan pertim,bangqn guna memperoleh rumusanrumulal jang lebih tegas,, semlurna dan dapat mentlegah rupa-rupa
pensalah-gunaan untuk menjempurnakan sis-tim kedaulatan dltangan
bagaimana
_ baiknja
Itlpl men_anti
apabila.

-

Rakjat
Saudara,Ketua, mgngenai persoalan kepegawaian, saja minta
perhatian
Sidang Konstituante ini tentang beberapa hal:
Pertama, bahwa apabila Konstituante ini nanti menentukan,
loahwa {!iwa p_asal 38 u:rdang-undang Dasar sementara bukan sadja
htryt dipertahankan, melainkan harus didjamin pelaksanaannj"
setjara sistimatis, maka ini berarti, bahwa negara akan memiliki babesar jrng harus mendjadi tu3l{ matiam perusah-aan-pepusahaan
langpunggung
seluruh perekonomian nasional kita.
Bo$h, pimpi4an ', ada perusaharlp€russhaan tersebut adalah
pegawai negeri,
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Dalam hubungan ini patut sekali kita perhatikan kenjataan di.
dalam praktek, bahwa gadji pegawai negeri menurut Peraturan Gadji
Pegawai Negeri sekarang ini terasa kurang memberi dorongan bagi
:pegawai negeri untuk bekerdja setjara efficient dengan penuh iqitia.tif guna memperkembangkan perusahaan-perusahaan negara. Oleh
karenanja, maka Pemerintah telah mendirikan banjak Naamloze
Vennootschap dan Jajasan, jang menjebabkan banjak usaha negara
dilapangan perdagangan dan perindustrian, jang menghasilkan banjak
. keuntungan, berada diluar anggaran belandja.
Seperti saja njatakan diatas, keadaan sematjam ini adalah tidak
,sehat. Djadi mesti dipikirkan adanja nilai penghargaan serupa bagi
semua pegawai negeri, sehingga ia baik sebagai pemimpin perusahaan
maupun sebagai pemimpin djawatan dapat bekerdja setjara efficient
dan dapat melenjapkan birokrasi jang berkelebihan untuk, melantjarkan penjelesaian pekerdjaan. Penghargaan simbolis dengan "diberi
bintang' atau tanda djasa,tidak selalu tjukup. Disamping penghargaan
,berupa penghormatan oleh umum, perl,u djuga didjamin adanja penghargaan materiil, jang selalu merupakan dorongan bekerdja keras
guna leb,ih memperbesar keuntungan perusahaanaerusahaan negara
dan membikin lebih efficient tjara beke'rdja administrasi negara.
Soal jang banjak didengar sebagai hal jang mematikan intiatif
dan membikin kurang lantjar banjak,matjam pekerdjaan administrasi
negara, ialah sistim kontjo karena pengaruh partai jang dianutnja.
Oleh karenanja terasa perlunja untuk memperkuat djaminan, bahwa
kenaikan selalu akan terdjadi atas pernilaian objektif, kalau perlu
dengan sistim Udjian-udjian.
Djadi diskriminasi dilarang bukan karena perbedaan kelamin,
melainkan djuga karena perbedaan aliran atau kepertjajaan.
Untuk menjelesaikan persoalan-persoalan jang timbul dalam hal
kenaikan pangkat dan lainnja diantara Pegawai Negeri, memang saja
dapat menjetudjui pendapat, jang mengusulkan adanja Dewan Pertimbangan Urusan Pegawai di Pusat maupun didaerah.
Sebagai penutup saja hendak mempertimbangkan pada Sidang
Konstituante untuk mempertimbangkan penggantian' istilah,,Pegawai
Negeri" dengan ,,abdi Rakjat". Istilah ,,abdi ,Rakjat" lebih tjotjok
dengan rumusan Komisi tentang anti Pegawai Negeri. Dengan menamakan Pegawai Negeri aMi Rakjat, para Pegawai Negeri'selalu diperingatkan untuk betul-betul mengabdikan diri pada kepentingan Rakjat,
supaja betul-betul mengabdi diri kepada kepentingan Rakjat dan bisa
mempunjai pengaruh preventief untuk m,entjegah penjelewenganpenjelewengan jang merugikan.
Demikianlah Saudara Ketua, Pemandangan: Umum saja dan-'teri'
:

Ketua: Rapat jang terhormat, dengan pembitjaraan Saudara
Siauw Giok Tjhan, maka selesailah atjara , kita pagi hari ini.
Adapun pembitjaraan-pembitjaraan , buat -"Ranti malam, ialah
Saudara-saudara jang terhormat:
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1. Maroeto Nitimihardja,
2. R.H.A. Hasbullah,
3. P.S. da Cunha,
4. Bahrum Djamil,
5. R. Sardjono dan
6. Rd. Basara Adiwinata.
Dengan

.

ini raPat saja tutuP.
(RaPat ditutuP Pada djam 13'26)
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KONSTITUANTE NEPUBLIK INDONESIA
Sidang ke-II (Tahun 1958) Rapat ke44
Hari Rabu, 3 September 1958.
(Djam panggilan: 20.00)

Atjara :

Pemandangan Umum tentang Kepegawaian

&

Ke.

uangan.

Ketua :
Sekertaris :

Prawoto Mangkusasrnito, Wakil Ketua I.

Mr Dudy

Singadilaga.

Anggota jang hadir: 367 orang.
R.P. Soewarno Warnodiprodjo, Soemarto, A. Sjafiuddin, Anwar
Sutan Amiruddin, Tony lVen, Ir Soeroto Mangoensoemarto, Nj. Soewarti Bintang Soeradi, Hutomo, Mr J.C.T. Simorangkir, Suradi Sosrohardjono, K.H. Moehammad Roedji'oen, Iladji Intje Achmad Saleh
Daeng Tompo, Kasim, Kijai Hadji Noer 'Alie, Nj. Dalam Iboe Sjamsoerldin, I Gde Putra Kamayana, A. Jasin, H. Mohammad Sjukri
Ghozali Al Rusjdan, A. Anwar Sanusi, Sitti Djamrud Daeng Tjaja,
Djamhari, Abadi, Baheramsjah Sutan Indra, Slamet Jv., Prawoto
Mangkusasmito, R. Hendrobudi, K.H. Ahmad Azhary, Ir Sakirman,
Nj. Hadji Ibrahim Siti Ebong, Nj. Siti Salmi Sismono, Subandi Martosudirdjo, As'ad bin Moehammad Alkala1i, Ketut Subrata, Soesilo
Prawiroatmodjo, Dr R. Soedibio Widjojokoesoemo, M. Sumbarhadi,
Nj. Amir Sjarifudin Djaenah, Prof. S.M. Abidin, Achmad Arief, Nj.
Hadji Ratu Aminah llidaja't, K.H. Taufiqurrahman, Maroeto Nitimihardjo, Hadji Aboe,bakar, Nj. Kamsinah Wirjowratmoko, Tan Ling
Djie, Nj. Wachidah Pramana, Asnawi Said, Raden Hadji Achmad Hasboellah, Mohammad Sjafii Wirakusuffi*, Prof. H. Abdul Kahar Muzakkir, Mohammad Pattisahusiwa, Drs A. Raja Rangga Andelo, Hadisoejono, Abdul Radjab Daeng Massikki, H. Abdullah Addary bin H. Mansjur, K.H. Muhammad Isa Anshary, Kijai Hadji Abubakar Bastari,
Iskandar Wahono, R. Emor Djajadinata, Nj. Sulasmi Mudjiati Sudarman, Hadji Zainal, Mr R. Pratikto Sastro Hadikoesoemo, Mr
Wilopo, R.H. Hadjid, Nj. Nadimah Tandjung, Nengah Malaya, Hadji
Muhammad Zainuddin, Zunoel'Abidin Sjoe'aib, K.H. Abdul lVahab
Chasbullah, Mr Hamid Algadrie, R. Fernandus Basoeki Poerwosapoetro, Soedijono Djojoprajitno, K.H.M. Bisri Sjamsjuri, H.M. Sdlim
Fachry, Kijai Hadjfi Masjkur, Nirahuwa Melkianus, Urnar Salini Hubeis, R.M. AIi Manshur, Njonja Suwardiningsih, Mochamad Tam,
Aehmad Zakaria, Hadji Ridlwan Abdullah, Maschoen Hadji Achmad
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Malam ini tidak ada surat-surat jang perlu dibatjakan, oleh karena itu kita langsung memasuki pembatrisin atjara-- tita pah,
d

-----

ini.
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s9.brg-+ pemb'rtiara pertarna, saja persilakan saudara Maroeto
,,...
Ntumthardjo jang terhor,mat.

Maroeto Nitimihardjo: saudala Ketua jang. terhormat,
sidang
-i,engt
Konstituan'te jang *rl_u"i peltama4ga
ao:
_saja ln"fi;"-pailan
gaa:n saja atas nama fraksi Murba Pembeia protrtarnbsi
atrs
Cfrnuinrl
be'rhasilnja Kornisi IV panitia persiap_an Konstitusi *u-roJrr,ri"1 po,
kok pokok materi tentang persoalan Kggangan rersami,sam-a- d.ng"n
peru,musannja jang tertjantum dalam 16 palat.
Tiaqq !.o4i" Sonaisi IV pa_n1tia- persiapan Konstitusi dengan
rnengambil Bagian IV (Keuangan) dari Bab IiI (Tugas eui-atat perV"-a.qgtndang Iruqr sementara tebo sebagai
1*g.ktqli_I.lqg")
draft,
dapat saja setudjui,
karena diantara undang+rndang Dajar
sementara Proklarnlqi 9aD, Konstitusi sementara ne,f'ultit rfreonesia
|
serikat (R.I.s) dan undang-undang
Dasar sementara^rgb0,
u"dang-undang Dasar sem,entara rgSo-tan jang paling tupii untut aipi.a$tq+ .pokok parlgf at p ernbahasan tentatrg xeuinga;. ois ana-sini
telah diadakan
perulahan-perubahan dan ditambahtan ueterapa pasal
baru dan ajat-ajat baru. saudara Ketua ja4g terhormat, saja merasa
. wa]agnun_demikian
bahwa
Komisi IV Panitia Persiap"ir xi"riitusi tidakit..nrn *
!aj?Is-,
lelih landjut, karena disana-sini ada tekurang;n didar"ur"t pr,
njempurnaan dan penjelarqsan tentang beberipa pokok rrnaieii."
umpamanja tentang Bank sirkulasi, oleh- Komisi^rv panitia
F.riirpr"
Konstitusi tidak diselaraskan dengan kenjatain, Irt *" oe-"lavascrre
Bank telah dinasgnalisasi a11
{isSnti d.gngal Ba;k lnaonesia-:*g o_
djadikan Bank sirkulqs_i, djad.i-berarti
6irrwi penundjut<Iiair--bant
sirkutasi dalam papl ll-(saia te,rnpatkao tto*o" urut dengan angka
Romawi pada pasal-pasar us-ur per^umusan romisi Iv i;i,ti; Fersr
rro unaanl-uiarng
]Pan Konstitusi) jllq,:qry-bunjinjl dengan -f#.nr
Dasar Sementara 1950 tidak paAa-tempa"tnjalF{s_at
Bank Indonesia
tgbag_a, Fqrrk Negara j"Lg. oi,olaoltan bterr pemerintah ffi#;-ganli
sirkulasi jalg tunggai.1e;at
rro u,nar"g-u"aag-b-rr", s.,
_i,pasalpernerintah
mentara) tidak
tgi
basi
RepubliE i"oonesi"
.mungJ<in_
:ptuk_ rnenggaltikan Bank Indonelia dengan Bank iiin ,.nriri-iant
Sirkulasi jang harus tunggal itu.
saudara Ketua j ang- terhorm at,
-Bagianfv Bab III undang,undang
Dasar sementara gilagi atas z uiuatlu
narata' r aoJrarr'Goians
Babakan
Ienlang^,,Umr"n
r44 9?ng"_dan
-o k"u*i*,*enigrr*
{Belandja), Pefi,anggqngq-D:jawab, darlSi;'l
t, xoori.i ry panitia
Persiapan Konstitusi telah diusulkan p.as{pas"i t"rl"rrun,-p"rri
xlv
*9" .Tl*tentang ,,peilIungutan (u*'b soii.r ; dan ,,-.tinir;;--iakat!tra1r':. De,p_gan usut-usur pasal ,tamba1an ini oleh Koiiris rv p*itiu
lersiapan -Konstitusi dirasa pe{u ma,teri tersebut harus diatur oleh
Pemerintah dengan undang-undpg oan,olmasutr<an ariu*-iindang.
undang Dasar. Alasan-alasaln untuti itu otetr romiii ry p;itd*per_

*"i,

!,
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siapan Konstitusi tidak disebutkan; karena itu saja hanja dapat me.
raba-raba sadja. Mungkin karena soal-soal itu begitu penting dan rnengenai kepentingan umunn, sehingga perlu mendapat pe,rhatian dan
pedakuan jang lajak dari pembentuk Undang-undang. Djika demikian
itu jang dimaksud, maka tinggal sekarang mendjawab persoalan:
Apakah penentuan itu harus ditempatkan dalam Bab III tentang ,,Tugas Alat-alat Pe,rlengkapan Negara", Bagian IV mengenai ,,Keuangan"?
Tida,kkah soa,l-soal pemungutan Uang Sosial dan urusan Zakat-fitrah
lebih baik ditempatkan dibagian lain? Karena soal Keuangan dala,m
Bagian IV tBab III irtu semata+nata urusan Keuangan bagi Negara.
Djika sebagai alasan banjak sangkut?autnja dengan kepentingan
ujmum sehingga soa'l penrungutan ('uang) Sosial dan urusan Zakatfitrah dimasukl<an dalam Bagian IV 'tentang Keuangan Negara, dan
d,itambah dengan alasan, bahwa pemungutanrp€rnung'utan itu menambah b,eban kehi,dupan rakjat baik sukarela dengan penuh keichlasan
maupun tidak dan karenanja perlu ada aturan dan peraturan Negara,
maka oleh rakjatpun akan dirasa dan dianggap sebagai tambahan beban hidup dan tidak akan ada bedanja dengan padjak, bea dan tjukai.
Tarnbahan P,embajaran Import (T.P.I.) dan Bu,kti Eksport. (8.E.).
Oleh karena i:tu Saudarya Ketua, 'materi tersebut itu di'tempatkan dalam Bagian IV Bab III dapat diterima.
'saudara Ketua jang
terhormat, berhubung dengan kemadjuankemardjuan masjaraka't dalam abad ke-XX pada umumnja akan tetapi
ternja,ta, .b'ahwa masjarakat Indonesia sesudah Perang Dunia ke-II
masih merupakan negara terbelakang, masih dititputi unsur-unsur
penrdjadjahanlkolonialisme, imperialisme dan kapitalisrne internasiona,l, wa'laupun Negara Repubtik Indonesia merdeka dan be'rdaulat
dan masih banj aknj a penghambat.penghamba,t p,enjusunan masj arakat
berekonomi nasional, perlu kiranja beberapa rnateri tentang soal keuangan dimasukkan dalam Bagian ini, umpamanja; tentang soal bank
baik asing mau,pun na;sional berikut soal pengkredi,tannja, soal devisen dan transfer, soal modal asing dan nasional termasuk apa jang
disdbut hot money, soal hasil,hasil tambang emas dan soal uang amal
termasuk undian-undian.
Pendjelasan.pendjelasan tentang materi-materi baru jang perlu
dimasukkan dalam Undang-undang Dasar akan disampaikan kemudian

berturut-turut.

Saudara Ke,tua jang ,terhor,mat, pendapat Fraksi Murba Pe,mbela
Proklamasi (Murba) terhadap keenambelas rumuusan pasal-pasal ada-

lah

s.ebagai berikut:

I.

Alat alat Pembajar.
Pasal I (pasal tr"09 Undang-undang Dasar Sementara) dapat,disetudjul., djuga,peTubahan redaksi,,daerah" diganti dengan,,wilajali"
dalam ajat (1)"
Tambahan ajat, (2) dapat disetudjui, j,aitu ,,Larangan heredarnja
alat-alat pernrbaja.r jang tidak disahkan rhenurut ajat (1)". r
. ,,Bank Sirkulasi" pada ajat @\ hendakrlja diganti dengan: ,,Bank
Indonesia?', Alasannja: telah saja kermukakan diatas, jaitu setelah
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dinasionalisasinja De Javasche Bank dan diganti dengan Bank Indone.
sia baik sebagai Bank Negara maupun sebagai Bank Sirkulasi, maka
tidak mungkin lagi akan ditundjuknja sesuatu Bank lain sebagai Bank
Sirkulasi.
Dengan persetu'djuan terhadap djiwa daripada pasal I (pasal 10g
Undang-undang Dasar $ementara) ini, berarti pula rtetap berlaku,
nja dan diadakannja uang logarn oleh Pemerintah Republik Indonesia
dan djuga uang kertas re,tjehan jaitu apa jang disebut ,,muntbiljet"
dan oleh Bank Indonesia ,,uang kertas" jang disebut ,,bankbiljet".
Pasal I (pasal 109 Undang-undang Dasar Sementara) masdh pula
membuka ke,mungkinan, bilamana diperlukan bahwa Pemerintah Re.
publik Indonesia mengadakan dan mengedarkan uang kertas bukan
retjehan.

II.

Bankwesen dan Devisen.
Pasal II (pasal 110 Undang-undang Dasar Sementara).
Ajat (1) supaja ditambah sehingga berbunji: ,,Untuk Indonesia
ada satu Bank Sirkulasi, jaitu Bank Indonesia".
Ajat(2) dirubah, sehingga b,erbunji: ,,Pengaturan tetaan dan kekuasaan Bank Indonesia dilakukan dengan Undan.g-undang".
Alasan-alasan: Seperti diuraikan diatas, dengan telah dinasionaiisasinja De Javasehe Bank.
Ajat (3) diubah sehingga berbunji: ,,Untuk Indonesia diadakan
urrdang-undang Bank jang mengatur pekerdjaan bank-bank (baik nasional maupun asing) didalam Negara Republik Indonesia dan penga'
wasannja dilakukan oleh Bank Indonesia''.
Alasan-alasan: Sampai sekarang di Indonesia belum ada undang'
undang jang mengatur materi ini. seluuh bank jang ada di Indonesia
harus tunduk kepada peraturan Republik Indonesia. Kesulitan.kesuIitan moneter dan devisen dengan Undang-undang tersebut itu harus
dapat diatasi dan dikendalikan. Deunikian pula adanja Bank-bank asing
di Indonesia dan didirikannja Bank-bank nasional. Terhadap pembel
rian kreditpun perlu ada peraturanperarturan jang mendjamin'kelantjaran djalannja perekonomian dan perindustrian nasional, dan
qenljesa! serta memberantas pe'ngatjauan dan sabotage-sabotage
didalam lapangan ekonomi dan industri. tsesar ketjilnja rlnte perlu
pula mendapat p,erhatian.
Disamping ila peqgaw?san terhadap'transfer devisen dapat dilakukan s_etj_ara intensif. Djadi jrlg diperlukan bukan'hanja pengawasa.n terhadap s-emua bank, tapi djuga harus diadakannja peraturanperaturan pekerdjaan bankrbank itu, baik nasional maupun asing.

III.

294.4

Urusan umum keuangan' dan pertrnggungan:djawab.
{."r".1 ,llII- (pasat 111 undang-undang Dasar. sementara) dapat
disetudjui
IV_ (pasal LLZ Undang-undang Dasar Seme,ntara) dapa,t
lpr4
disetu_djui,'dengan peqdapat kelz terhadap ajat (z), jang berbu:i5i;,
.Hasil pengawasan dq pp*eriksaan itu disamp-aikan. kepala
Dewan Perwakilan untuk, dibitjarakan".

','Ietapi tambahan ajat (3): ,,Laporan'tentang hasil pengawasan dan-pemeriksaan dilakukan oleh Dewan Pengawas Keuangan dalam
suatu perhitungan anggaran jang bisa diterima atau ditolak oleh
Dewan Perwakilan", fraksi saja tidak dapat menerima. Djika ajat
tambahan ini dinnasukkan dalam Undang-undang Dasar, maka ketju'

,ali Dewan Perwakilan Rakjat memb,itjarakan hasil pemeriksaan De'
wan Pengawas Keuangan menurut aiat (2) iang diubah, harus pula
menentulin sikap terhadap hasil pemeriksaan sebagai akibat pembitjaraan itu.
Djika sikap itu menetapkan menolak hasil pemeriksaan, maka
akan tirnbul pertajaan: Apakah konsekwensinja terhadap sikap pe-

nolakan itu? Apakah hams diartikan, bahwa Dewan Perwakilan Rakjat
tidak dapat menerirna hasil pemeriksaan Dewan Pengalvas Keuangan
sebagai hasil pekerdjaannja atau sebagai tjara bekerdjanja Dewan
Pengawas Keuangan?
Penolakan terhadap hasil pekerdjaan Dewan Pengawas Keuangan atas hasil pemeriJ<saan berakibat, bahwa Dewan Perwakilan Rakjat harus mengadakan sikap terhadap instansi dimana pekerdjaannja
diperiksa oleh Dewan Pengawas Keuangan, karena perneriksaan ini
adalah pekerdjaan seharitrari dari D,ewan Pengawas Keuangan. Akiba,t
daripada sikap Dewan Perwakilan Rakjat terseb,ut terhadap instansi
tertentu itu, ialah bahwa Dewan Perwakilan Rakjat me'mpersilakan
.Pemerintah rnengambil tindakan-tindakan administrati ataupun tind,akan-tindakan pidana terhadap instansi tertentu itu.
Djika penolakan Dewan Perwakilan Rakjat itu dilakukan terhadap
tjara-kerdjanja Dewan Pengawas Keuangan,atas pemeniiksaannja
,Dewan Pengawas Keuangan sendiri, maka penolakan itu be,ra,rti mosi
tidak pertjaja terhadap Dewan Pengawas Keuangan. Dan penolakan
ini adalah pe,meriksaan Dewan Perwakilan Rakjat afas pemeri"ksaan
.,Dewan Pengawas Keuangan terhadap urusan ke'uangan Negara jang
pernegangannja dilakukan oleh Pe,merintah. Akibat dari penolakan
tjarakerdja Dewan Pengawas Keuangan ialah bahwa Dewan Perwaki,lan Rakjat mengambil tindakan sendiri. terhadap seluruh Dewan
Pengawas Keuangan ataupun terhadap masing-masing anggotanja.
Saudara Ketua jang terhormat, djika penolakan atas kedua-dua
rnatjam tadi dengan akibat-akibat kelandjutannja jang digarnbarkan
diatas tadi itu jang dimaksudkan oleh Ko,misi IV Pani'tia Persiapan
Konstitusi, maka saja kiira ketentuan-ketentuan tersebut itu tidak perlu
ditjantumkan dalam Undang-undang Dasar. OIeh karena, djika Dewan Perwakilan Rakjat telah membitjarakan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas Keuangan dengan mengambil kesimpulan-kesimpulan
tersebu,t diatas tadi, maka Dewan Perwakilan Rakjat dengan sendirinja be,rwewenang,untuk rnengambil tindakan-tidakan itu.
Tetapi djika Komisi Mani,tia Pe,rsiapan Konsti,tusi bermaksud
dengan penerimaan atau penolakan hasil pemeriksaan Dewan Penga.was Keuangan agar s,upaja Dewan Pe,rwakilan Rakjat mengadakan
mosi pertjaja atua mosi tidak pertjaja terhadap kebidjaksanaan Pe'
merintah,.tidaklah masuk akal dengan alasan-alasan jang tergambar
:diatas ,tadi. Maksud pekerdjaan Dewan Pengawas Keuangan ditu-
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djukuan sebagai aparatu,r,negara jang adil,dan djudjur dengan tjaratjara kerdja tertentu mntuk mengawasi dan mengadakan pemeriksaan
agar roda pemerintahan keseluruhannja dapat berdjalan lantjar dan
berdjalan rnenurut ketentuan-ketentuan jang telah dipastikan lebih
dulu. Kedudukan Dewan Pengawas Keuangan dan para anggo,tanja
karena itu adalah bebas dan berkuasa menu.r'urt peraturan-peraturan
jang:ditentukan dalam Undang-undang. Berhubung dengan itu Fraksi
Murba Pembela Proklamasi (Murba) tidak setudju dengan usul tambahan aja,t (3) ini.

IV. Anggaran Belandja Negara.
Pasal V (pasal 1L3 Undang-undang Dasar Sem,entara) tetap tidak
ada perubahan.
Pasal VI (pasal 114 Undang-undang Dasar Sementara) ajat (1).
Fraksi Murba Pembela Froklamasi (Murba) dapat menjetudjui
pendapat kv2, dengan pengertian, bahwa djika memang ada perbedaan dan dibeda$edakan antara pengertian Anggaran Umum dan
Anggaran guna investasi Modal Negara. Djadi djika antara dua pengertian itu tidak ada perbedaan, jang berarti satu, maka perlu diadakan ,peru,bahan supaja pasal ini diselaraskan, karena tidak mustahil
bahwa diadakan Anggaran Umum untuk djangka waktu umpamanja
3 tahun dimana Anggaran guna investasi modal Negara dimasukkan.
Bagi ajat (2) fraksi saja menjetudujui pendapat ke'I dan menolak
pendapat ke-2, karena kebebasan mendjalankan kebidjaksanaan Pe'
inerinlah terikat, djika tiap inisiatif perubahan anggaran umum baru
dilakukan sesudah mendapat persetudjuan dari Dewan Perwakilan
Rakjat. Kesempatan untuk menolak jang berarti tidak membe'rikan
persetu0luan Dbwan Perwakilan Rakjat selalu dipunjai didalam ffi€Iilbitjarakan usul Undang-undang pengurbah anggaran umum, sebab tiap
perubahan anggaran tunu,m harus disahkan dengan Undang-undang
Terhadap usul tambahan ajat (3) dan (4) Fraksi Murba Pembela
Proklamasi (Murba) tidak dapat memberikan sokongannja atas usul
Komisi IV Panitia Persiapan Konstitus'i.
Walaupun pemberian sangsi jang dimuat dalam Undang-undang
Dasar berma,ksud mendorong dan memperingatkan kepada Pemerintah agar kewadji'ban jang utama terhadap_ke'lantjaran roda pemerintahan adalah pada waktunja mermadjukan Rentjana Anggaran Umum,
maka saja kira memasukkan sangsi-sangsi seperti usul tambahan
ajat (3) dan (4) tidaklah wadjar dan pada tempatnja, hanja karena
tidak memadjukan Rentjana Anggaran Umum pada waktunja dan
djuga bila diberi kesempatan waktu lagi umpamanja 5 bulan. Dengan
dimbsukkannja sangsi ini didala'm Undang'undang Dasar otomafiis
Pemerintah meletakkan djabatannja.
Dengan maksud jang sama jaitu agar Pemerintah meletakkan
djabatannja karena. Pemerintah tidak menja-napaika! Rentjana Ang'
garan Umum pada waktunja, dapat ditjapai dengan djalan mosi tidak
pertjaja. Djika diambil pengalarnan-pengalaman jang lama, selalu tiitat< tepatnja penjerahan Rentjana Anggaran Umum, tidak tjukup
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{idjqdikag qlasqn, bahwa Pemerintah-pemerintah jang lam,pau menun{jukkan ketidak-mauan ataupun ketidak-marr,puannja. Ifeadaao-t*".
"daan dalam masa peralihan_memaksakan Pefienintih ke,pada tiOat
tepatnja mendjalankan kewadjiban atas meljampaikan nentjana Ang.
gqan umum. Akan tetapi djika semendjak beberapa tahuir ini dai
dala,m waktu akln datang pemerintah tidak tepat pada waktu rne$amn.alran !.qp.tjana Anggaran umum tjukuprali sutiah djika Dewan
Perwakilan Rakjat. mengambil- tindakan denlan mosi tiddk pertjaja,
karena terbukti bahwa Pemerintah tidak mal dan tidak maiirpu menjampaikan Rentjana Anggaran Um,um
Pasal vII (pasal 1lb undang-undang Dasar sementara) dapat
disetudjui
Pasal vIII sebagai usul tanrbahan pasal Fraksi Murba pe,mbela
Proklamasi (Murba) $apat.menjetud.jui, karena dalam praktek dan
menurut usance agl janS diusulkan oleh Konaisi IV Panitia Persiapan
Konstitusi telah ctilakuran oleh_ p,ernerintah, djika Undang-unoang
penetapan Anggaran belum disahkan.
Pasal IX (pasal 116 undang-undang Dasar sementara).
Diantara 4 pendaplt, Frlksi Murba pernbela proklamasi (Murba)
\
dapat menjetudjui pendapat ke-l.
pengertian disahkan oleh Dewan pengawas Keuangan,
.telah
- . Didalam
termasuk turutsertalja _tanggung-djawab Dewln pengawas Keuangan, karena tug.as daripada Dewan itu tetah ditakukai dengan
mengadakaf pemgriksaan-pemeriksaan. Dj ika Dewan pengawasan I{e-

gang?n tidak dqq?t memberikan pensahannJa maka kedjadian demikian

itu akan terbukti

dengan dinjatakannja.

V.

Padjak, bea dan tjukai.
Pasal X (pasaf 11? Undang-undang Dasar Sementara).
Ajat (1) tetap, tidak ada perubahan, dapat disetudjui.
Aja! (2) adalah usul tambahan ajat dari Komisi IV panitia persiapan Konstitusi, Fraksi Murba perirbela proklamasi (Murba) dapart
pgnietuqjuinja tentang djiwa daripada usut tambahan ajat'(2) itu,
jailu_tgrladap- pemungutan tambahan-tambahan padjak, bea dan tjuF.l. I"i ialg dirnaksud, jaitu terang,terangan dan tegas tentang tarnbahan-tanabahan padjak, bea ddn tjukai.
- - Tqtapi didalam praktek selama ini Perrnerintah seringkali mengadakan tambahan-tambahan itu, jang pada hakekatnja adalatr tambahlntambahan padjak, bea dan tjukaif tetapi dengan irama lain sehingga
Pemerintah m,engang€aB bebas daripada ketentuan-ketentuan
termasuk dalam pqsal 11? undang-undang Dasar seroentara jan! dimaksudkan itu ialah peraturanlreraturan t.p.l. (Tambahan remnll'aran Import) dan
(Bukti Eksport). Oleh rakjat peraturan-peraturan
-8.P.
Tambahan Pembajaran Import (T.p.I.) dan Butti Eksport tF.e.l dirasakan gelag_ai tambahan-tambahan padjak, bea atau tjukai,'walaupun
namanja pukqn. ,Berhubung dengan itu haruslah mateii-maieri seperti
tersebut itu diaturdengan undang-unrtang dan katau tidak harus
$-

j*g

tjabut.

:
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Maka otreh karena itu Fralcsi Murba Pe,mbela Proklamasi'(Murba)
dapat menjetudjui tambahan ajat (2) ini.
Fraksi saja berpendirian bahwa tiap-tiap penambahan beban
hidup !**s dratur dengan Undang-undan!.
Dalam rangka ini saja kemulralran soal pemungutan.

VI.

Uang Amal.

,oleh Komisi

IV Panitia

persiapan Konstitusi diusulkan dua pa-

sal tambahan.
Pasal XIV (dad Komisi IV panitia persiapan Konstitusii) jang
menghendakinja tjara pemungutan sosial jang oitakukan. untutr kel
perJu.11 $a_n melurut adjaran agama masing.masing, dengan bebas
asal tidak bertentangan dengan kepentingan-umum.
- sqrer-ti dinjatakan, hahwa jemungutan itu dilakukan dengan
sukarela.dan penuh keihlasan. Tetapi dilupakan, bahwa dengan atanja _peratuln dengan u10ps {ndang dan olboiehkannja p,e:mungutan dengan bebas, maka dalam kenjataannja nantri dalam iraslarit<at
pemungutan itu akan mendjadi tambahan beban hidup, wahudun dalam- kalang-an aqamalja rnas_ingrmasing. Maka djika memang dirasa
perlu untuk diatur dengan undang-undang, nrahi Murba Fembela
Proklamasi (Murba) dapat meneri,ma, tetapi jang diatur bukanlah hanja tentang pemungutannja, djuga tentang me,mpergunakannja hasil
pemungurtan itu.
.$gar pembentuk_undang-undang leluasa m-engatur
mate,ri ini, diusulkan agar pasal xIV diganti dair berbunji se6agai
berikut:
,,Drerrgall undang-undang rdiatur penrungutan dan perlggunaan
uang amal bagi kepentingan kehidupan iosial baik umui mau-

pun chusus."
Pasal Xv (dari Komisi

IV panitia persi.apan Konstitusi)

jang
mengehendaki adanja per_aturan- tentang zal<at dan Fitrah dengan
undang-un4rlg. pengan alasan-alasan jans sama seperti tersebut-dia!as, Fraksi Murba Pembela proklamasi illurba; mengusulkan perubahan pasal sebagai berikut:
,,Hal-!al jang bersangkutan dengan urusan zakat dan Fitrah diatur dengan Undang-undang.',
lBerhu,bung dengan kedrra materi d.imana djiwa dan maksudnja
sama, maka diuzulkan agar kedua materi ini dimasukkan dalam saiu
pasaJ,_ jang tendiri dari- 2
-ajgt, masing-masing mengenai materi uang
bagi
kepenfingan
kehidupan sosfil dan iraterizakat ain Fitrati
lmal
penqa-q demikian maka ,bahaja adanja tambahan atas tambahan beban hidup ra,kjat akan terhindar.
(pasal 11? undang-undang Dasar sementara) ajat
.'tambahan
-D-alam_pasal X
dua, t9r-tjantum: .,,.:....... baik urituk tcegunaan t<ai wegas-i saja belum dimJngerti apa jang
gara
_maupun untuk umum".
dimaksud .dengan ,,untuk umunf diiqping ,,untuk"
fregir"n
tambahan-tambahan padjak, bea dan,tjut&i Itu
eqqkah lambahan-tam'bahan_padjak, bea dan tjukai itu jang tidak
di,masukkan dalam Kas Negara 6erarti ,,untuk umum',?

'

x"i

:
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Bahwa dalam pralatek disana-sini dengan idjin jang berwadjib

pernah. diperbolehkan ,menaikkan ,,harga" sesuatu ,bafang ataupun
djasq, telah diartikan ,,tam'bahan" padjak, 'bea dan tjukai, .mafa Oikuatirkan bahwa liap menaikkan ,,harga" tersebut de'ngan idjin akan
m'endjadi menaikkan (djadi tambahan) pad,jak, bea dan tjukai- dan kebiasaan ini mendjadi legalisasi naenaikftan padjak bea dan tjukai, futapi tidak dimasukkan kedala,m Kas Negara, melainkan bagr urnuim.
Dalam hal ini Fraksi Murba Pe,mbela Froklamasi (Murba) tidak setTdju _ dengan pelgertian itu. Tiap pemungutan dalam bentuk padjak, bea dan tjukai dan berikutnja jang dina,makan tambahan-tambahan harus dimasukkan dalam Kas Negara.
Pemungutan-penaungutan lainnja dalam bentuk lain tidak dalam
bentuk padjak, bea dan tjukai atau tambahan-tanrbahan dibotrehkan,
umpamanja untuk keperluan/kepentingan umum. Dalam hal ini harus ada ketegasan jang terang dan djelas, serbab kalau tidak ada besar
kernr,ungkinan timbulnja kekatjauan .dalarn lapangan keuangan Negara dengan akibat bahwa tidak ada atau sedikit jang akan masuk
dalam Kas Negara. Berhubung dengan itu, Fraksi Murba pernbela

Proklamasi (Murba) tidak setudju untuk ditjantumkannja ,,tambahantambahan padjak, bea dan tjukai djuga guna umum".
Saja ;setgdju, bahwa rnateri pemungutan dari. masjarakat bagi
kegunaan uryum diatur dengan undang-undang, tetapi djangan dinamakan ,,tambahan-tarmbahan padjak, bea, dan tjukai".
Karena itu Saudara Ketua, saja setudju diaturnja dengan Undang-uldang materi tentang p'e,mungu,tan uang amal bagi kepentingan
sosial dan materi tentang urusan Zakat dan Fitrah. Malahan perlu
djuga rasanja, bahwa materi tentang undian-undian uang harus-pula
diatur dengan undang-undang. Tiap ,bulan Pemerintah mengadakan
undian uang. uang hasil undian ini dimasukkan dalam Jajasan Dana
Bantuan dan meliputi djutaan rupiah dalam setahunnja. penggunaan
dari hasil tersebut diserahkan kepada kebidjaksanaan Ke,menterian
Sosial. Hendaknja penggunaan ini diatur dengan Undang-undang.
Maka saja maksudkan ,materi undian ini harus pula masuk dalam
rnateri pemungutan uang amal .bagi kepentingan sosial.

VII.

Ptndjaman negaira dan modal asing.
Pasal XI (pasal 118 Undang-undang Dasan Sementara) mengatur
materi tentang diadakan, did.jarnin afau disahkannja pindjaman uang
atas tanggungan Republik Indoneisia dengan Undang-undang (ajat 1)
dan tidak diidjinkannja dengan Undangundang Darurat (ajat 2 tambahan). Fraksi Murb,a Perobela Proklamasi (Murba) dapat menjet,udjui
pasal XI (pasal 118 Undang-undang Dasar Sementara) dengan tambahan ajat (2) itu.
Kalau fraksi saja menje,tudjui materi pin'djaman negara diatur
dengan Undang-undang, ialah 'bahwa.kepe,ntingan Negara dan rakjat
Indonesia tidak akan dirugikan dan p'indjaman negara me,mang dibutuhkan bagi pembangunan dan kemadjuan negara dan masjarakatnja
karena 'pemakaian,dari pindja'rnan itu dengan bebas di,pergunakan bagi
pembangunan dan hasil-hasil selandjutnja tampak bagi kep,entingan
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fakjal Indonesia. Negara hanja berwadjib rnengeinbaiikan pindjarnari
tersebut berikut bunga-bunganja.
_ Lain halnja dengan penanaman modal asing" saudara Ketua,
Fraksi Murba Pembela Proklamasi tidak setudju dengan tiap penanaman modal asing dalam bentuk apapun. Karena itu tidak setudju

delgan Rentjana undang-undang P'enanaman modal asing, jang pada
waktu sekarang ini sedang dibitjarakan dalam Dewan p,erw1[ilan
Rakjat. Politik memperkenankan rnengeruk kekajaan a1a,m bagi kepentingan modal asing adalah pada waktu sekarang ini tidak- pada
tempatnja lagi. Akibat-akibat daripadanja adalah mernbahajakan kehidupan dan keselamatan negara dan rakjatnja.
sudah sewadjarnjalal djrya suara- anti penanaman modal asing
djuga diperdengarkan dalam sidang-sidang Dewan Konstituante. Ka-rena itu Fraksi Murba Pembela Proklama;sr (Murba) menjetudjui dan
memudji penda,pat Komisi IV Panitia Per,siapan Konstitusi jang tidak
mentjantumkln materi tentang penanaman modal asing dalam undang-undang Dasar pada umurnnja.
Tetapi sedjalan dengan itu, nxflnja menolak penanaman modal
asing, perlu djuga diperhatikan sudah adanja penanarnan modal asing
sebagai warisan dari negara pendjadjahan Nederlansch Indie. ptngaruh dan 'be'sarnja rnodal asing jang ditana,m di Indonesia dalarn
]apangan industri mlnjak, pertambangan dan perkebunan dan perkreditan deng4n bank--sanknja sama-sama kita ketahui dan rasakan.
untuk mengetahui dan dapat membendung akibat-akibat dan
pengaruh-rpenguruh jang tidak kita inginkan dari adanja penana,man
modal asing 'maka perlu adanja Undang-undang jang rnengatur ma;eri tersebut. Tiap-tiap consesi harus diatur dengan undang-undang
dan harus disel4raskan dengan kepentingan nasional dalam melali
sanakan pasal 38 Undang-undang Dasar Se,mentara.
Berhubung dengan itu saudara Ketua, Fraksi Murba pembela
Plgktamasi (Murba) mengusulkan ajat tamba,tran jang berbunji demikian:
uTiap- investasi mod{ asing jang sudah ada diwilajah Negara
Republik Indonesia diatur dengan undang-undang guna kepen.
tingan nasional bagi kemakmuran masjarakat Ind.onesia,,"
sebagai ajat (3) pasal xI (pasal 11B undang-undang Dasar sementara).

VIII. Modal dalam negeri dan emhs murni.
saudara Ketua jang terhorm,at, untuk menjehatkan keuangan
negara, saja ingin mengemukakan disini atas n:rma Fraksi nnuiba
Pembela Proklamasi (Murba) 2 soal, jaitu pertama modal didalam negeri (dom,estic caplirtal)-,baik nasional maupun asing, jang sebagian
besar orang na'makan djuga ,,hot money'' dan kedui emas rnurnf sebagai hasil-hasil pertambangan di Indonesia.
S-audara Kefua, jang djumlahnja orang rne- !en!ang-,,hot,rnone,y"
naksir
ada 2 d 3 miljard rupiah perlu dengan segera ada lenjeleJaian.
nja dan penggunaannja. untuk itu Fraksi-Murba pembeli pioklamasi
!Yq$u) me_ngu,sulkan agar ,materi ini diatur dengan undang-und.ang,
WalaupunUndang-undangDasarSementarapasit11Bajatl$:
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,,Pemerintah berhak dengan mengindahkan aturan-aturan jang
ditetapkan dengan Undang"undang, mengeluarkan ib'iljet-biljet
perbendaharaan dan promes{promes perbendaharaan,"
telah membuka djalan untuk dapat'memulai dengan mengatur nrodalmodal didalam negeri., jaitu ,,hot money", tetapi sampai sekarang
belum ada tanda-tanda kearah itu. Mungkin karena ,,aturan-aturan
jang ditetapkan dengan Undang-undang" itu belum ada.
B'erhubung dengan- itu diusulkan ajat (2) pasal 118 Undang-undang Dasar Sernentara atau pasa'l XI ajat (3) Ko'misi IV Panitia
Persiapan Konstitusi sesudah diadakan perubahan, supaja berbunji
seibagai be,rikut:,,Pe'merintah berhak dengan mengindahkan aturanaturan jang ditetapkan dengan Undang-undang, mengeluarkan suratsurat per:bendaharaan, ketjuali guna pembangunan djuga guna menamp,ung modal.modal dalam negeri."
Soal jang kedua Saudara Ketua, jaitu emas murni hasil pertambangan-pertam,bangan di Indonesia, meniurut hemat Fraksi Murba
Penr,bela Proklamasi (Murba) perlu pula diatur dengan Undang-undang. Untuk menguatkan kedudukan devisen negara maka semua
emas murni sebagai hasil per,ta'mbangan dimiliki oleh Pemerintah
dengan pendjalpnkan iperttam:bangan-Beritambangan emas sendili
sebagai perusahaan Negara ataupun dengan djalan hak b,eli atas hasil-hasil pertambangan partikelir. Untuk itu d,iusulkan ajat tambahan
dalam pasal XI (pasal 118 Undang-undang Dasar Sementara), jang
berbunji sebagai berikut:
,,Djual 'beli emas murni hasil pertambangan diwilajah Negara
' Bepublik Indonesia diatur dengan undang-undang. Pemerintah
beihak mernbeli semua emas murni hasil pertambangan.''

IX. Gadji pegawai negara.
Pasal XII (pasal 119 Undang-undang Dasar Se,rnentara); terhadap
peru,musan pasal ini dari Komisi IV Panitia Persiapan Konstitusi,
Fraksi Murba Pem,bela Proklamasi (Murba) dapat menjetudjui, dengan tarnbalran kata-kata dalam ajat (3) pendapat ke-2: jaitu antara
kata ,,dan" dan kata ,,djasa-djasa" ditamnah kata ,,/atau", sehingga
ajat (3) ber,bunji sebagai berikut:
Pemberian pensiun dan/atau djasa-djarsa kepada Anggota Madjelis-madjelis dan pegawai Republik Indonesia diatur dengan
Undang-undang.

X.

Tambahan pasal-pasal'lainnja.
Pasal XIII tidak dapat disetudjui oleh Fraksi Murba Pembela
Proklamasi (Murba), karena dengan wewenang memb,erikan laranganlarangan pelalrsanaan kebidjaksanaan daripada Pe,merintah akan
rnenjulitkan dan mengatjaukan lantjarnja djalan pemerintahan.
Kekuasaan Dewan Pengawas Keuangan sudah tjukup luas dan kuat,
sehingga tidak perlu ditambah lagi sebagai fungsi polisionil. Ketentuan-ketentuan tjara penglawasan dan peme'riksaan jang dilakukan
oleh Dewan Pengawas Keuangan sudah mendjamin ma'ksud.maksud2951

nja sehingga tidak dibolehkan mengindjak dalam lapangan,trebidjaksanaan politik.

Pasal XVI tentang ,,Budget nasional dan lain-lain hal jang rnengenai Pembangunan", dapat disetudjui untuk didjadikan materi
Undang-undang Dasar, tetapi rasanja kurang tepat djika dimasukkan
dalam rBagian imengenai ,,Keuangan (Negara)". Berhuibung dengan
itu diusulkan agar materi ini ditempatkan dalam bagian lain, umpamanja Asas-asas Dasar atau Dewan Perantjang Nasional.
Saud.ara Ketua jang terhormat, de,mikianlah su,mbangan Fraksi
Murba Pembela Prohamasi (Murba) terhadap persoalan- keuangan
sebagaimana jang diusulkan oleh Komisi IV Panitia Persiapan Konst'itusi.
Sebagai kesimpulan pendapat-pendapat

fraksi dengan ini dilam,
pirkan, dengan pernjataan; bahwa persoalan tentang Kepegawaian
akan dikenr-ukakan oleh kawan sefraksi Saudara Sjamsoe Harja.
Udaya.

Terima kasih.
Lampiran.
KESIMPULAN.

I. Alat-alat Pembajar
Pasal

I (pasal 109 Undang-undang Dasar Sementara):

Ajat (1) disetudjui dengan perubahan ,,Wilajah Negara",

Ajat (2) dan (3), disetudjui.
Ajat (2) tambahan disetudjui
Ajat (a) diusulkan Bank S'irkulasi diganti dengan Ban,k Indonesia.
II. Bankwesen dan Devisen.

Pasal II (pasa1 110 Undang-undang Dasar Sementara).
Ajat (1); ditambah, sehingga berbunji sebagai berikut:
Untuk Indonesia ada satu Bank Sirkulasi, jaitu Bank
Indonesia.
Ajat (2); dirubah sehingga berbunji sebagai berikut:
Pengaturan tetaan dan kekuasaan Bank Inodnesia
di,lakukan dengan Undang-undang.
Ajat (3); diru'bah sehingga b,erbunji sebagai berikut:
Untuk Indonesia diadakan Undang-undang tsank jang
mengatur pekerdjaan bank"bank (baik nasional maupun asing) didalam Negara Republik Indonesia dan
pengawasannja dilakukan oleh Bank Indonesia.

III.

:

Urusan urnum keuangan dan pertanggungan-djawab.
Pasal III disetudjui (pasal 111 Undang-undang Dasar Sementara)"
Pasal IV (pasal 112 Undang-undang Dasar Sementara);
Ajat (1) disetudjui'
,rrrrrirri
Ajat (2) pendapat ke-2 disetudjui.
Ajat (3) tidak disetudjui.
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IV. Anggaf,an Belandja

Negara.
fasa-l Y--(pasat 113 Undang-undang Dasar Sementara) disetudjui.
l?t?l VI (pasal IL4 Undang-undang Dasar Sementara):
Ajat (1) pendapat ke-2 diset-udjui.
Ajat (2) pendapat ke-1 disetuOiui.
Ajat (3) dan ajat (4) tidak dise{udjui.
Pasal
(p-asal l1b undang-undang Dasar sementara) disetu-

.'

vII

Pasal
Pasal

djui.

VIII

IX

(tambahan) disetudjui.
(pasal_116.undang-undang Dasar Senientara) disetudjui
pendapat ke-1.

V. Padjak, bea dan tjukai.
Pasal X (pasal 11? Undang-undang Dasar Sementara):
Ajat (1) disetudjui.
Aiat (2) (tambahan) disetudjui dengan dihapuskannja kata-kata
,
,,maupun guna umurn.,'

VI.

Pemungutan Uang Amal.
PasaI_XIV (Komisi IV Panitia Persiapan Konstitusi) diganti
sehingga berbunji sebagai berikut:
,,Dengan Undang-undang diatur pemungutan dan
penggunaan uang amal bagi kepentingan kehidupan
sosial, baik umum maupun ehusus."
Pasal XV (Komisi IV Panitia Persiapan Konstitusi) diganli
sebagai berikut:
,,Hal-hal jang bersangkutan dengan urusan Zakat
dan Fitrah diatur dengan Undang-undang."
Pasal XIV dan XV didjad,ikan satu pasal dengan pengertian
bahwa materi Undian-undian uang termasuk dalam materi pemungutan uang a'mal.

VII. Pindjaman negara dan modal
Pasal

XI

asing.
(pasal 118 Undang-undang Dasar Sementara):

Ajat (1) dapat disetudiui.
Ajat (2) (ta,mbahan) disetudjui.

,

Kami usulkan supaja ditambah dengan:
Ajat (3):_,,Tiap investasi modal asing jang sudah ada diwilajah
$egara_ Republik Indonesia diatur dengan Undang-undang guna
kepentingan nasional bagi kemakmuran masjarakat Indoneiia.".
llat (+) lihat dalam Bab ,,Moclal dalam negeri clan emas murni"
dibawah.

WII. Modal dalarn negeri dan emas murni.
Pasal XI (pasa,l 118 Undang-undang Dasar Sementara):
Aiat (3) JKoryisi IV) mendjadi ajat (4) setetah diubah berbunji
sebagai berikut:

,,Pemerintaf b,erhak dengan mengindahkan aturanaturan jang ditetapkan dengan Undang-undang, trne2953

ngeluarkan surat-surat perbendaharaan, ketjuali guna
pembangunan djuga guna rnenampung rnodal+nodal
dalam Negeri.
Ajat (5) (usul ta,mbahan):
,,Djual beli emas murni hasil pertambangan diwilajah
Negara Republik Indonesia diatur dengan Undangundang. Pemerintah berhak membe,li semua emas
murni hasil pertambangan."

IX' Gadii n-fl::#"t-t*,T*rr

11e undang-undang Dasar sem,entara):

Ajat (1) disetudjui.
Ajat (2) disetudjui.

Ajat (3) disetudjui dengan tarnbahan kata-kata, sehingga be'rbunji sebagai berikut: ,,Pemb,erian pensiun dan/

.

atau djasa-djasa kepada Anggota mad.jelis-madjetis dan
pegawai Repub,lik Indonesia diatur dengan Undangundang.

X. Tambahan pasal-pasal lainnja.
Pasal XIII tidak disetudjui.
Pasal XVI pr,insipnja disetudjui, tetapi penempatannja tidak
di Bagian Keuangan, tetapi di Bagian lain. Umpamanja: Asas-&s:os Dasar atau Dewan Perantjang Nasional.
Tjatatan: Perlu diperhatikan bahwa bagi Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Mur'ba) pasal I (pasal 109 Undangundang Dasar Sementara) masih pula m,embuka kemungkinan, bilamana diperlukan, bahwa Pemerintah
Republik Indonesia mengadakan dan mengedarkan
uang kertas bukan petjahan seperti sekarang ini.
Ketua: Saja persilakan Saudara R.H.A. Hasbullah jang terhormat.
R.H.A. Hasbullah: Saudara Ketua dan Saudara Anggota Konstituante jang terhormat, Assalamu'alaikum wara:hmatullahi wabarakatuh.
Kalau saja pada saat ini berdiri diatas mimbar ini maka akan
mentjoba membahas serta mengupas soal jang oleh fraksi kami, Fraksi
Nahdlatul Ula.ma (N.U.) ditugaskan kepada kami untuk menjelenggarakannja.
Pernbahasan ja,ng akan saja kemukakan ini pertama bersunr,ber
d"ari adjaran Islam jang tertjantu,m dalam Kitab Sutji Al-Qur'an jang

berbunji:
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i ',il

Artinja lebih kurang: ;,Dan djanganlah kamu berikan atau serahkan
harta-bendamu- j_ang Allah djadikan sebagai. urat nadi kepada orang-

_orang lSqs podoh _(orang-orang

iang tidak bisa mengurusnla; dan k6luarkanlah daripadanja untuk kepentingan makanan dan pakaian meLeka dal lajanilah mereka itu dengan perkataan jang temah lembut
(Surat An Nisaa'ajat 5).
Seterusnja Saudara Ketua, atjara ini akan kami bahas berdasarkan
kead.aan realitet menurut keadaan sekarang.
. Dalam pada itu harapan kami tak lain semoga ada faedahnja nanti
y-nt_uk negara serta mudah-mudahan dapat mendjadi bahin .pertimban_gan bagi kita ;bersama dalam kitt memperLintjangkan aan
mengolah soal-soal jang mendjadi. atjara ini.
.
lolo pjuga klryi mengira ba,trwa tidaklah kurang daripada tempatnja- kalau 'l.r*i dari tempat ini melantjarkan utjapan terima kasih
k?ryi j"og tak terhinqga banjaknja serta penghaigaan setinggi-tingg,ili" kepa{a Panitia Persiap,an Kbnstitusi,- chtisusri3a t<epada"kornili
tY ill8 sebagai_hasil dierih-pajahnja telah dapat mendjelmakan/menjadjikan kepada sidang Pleno Konsti'tuante ini rumusan-rumusan
dari persoalan-persoalan jang mendjadi atjara daripada sidang seka.
rang ini.
saudara Ketua dan saudara-saudara sekalian jang terhormat,
soal jang- tgl"l, s-Ea_singgung. diatas tadi ialah metinft<upi bidang
Keuangan daripada Negara kita Republik Indonesia.
Bahwa keuang?n, financien untuk negara rnanapun djuga terdjaminnja mendjadi cond'itio sine quanon tidak usah tiranli kami
ketenga,hkan lagi karena k,ita telah safii&rsorna menginsafi serta menjadari.
Dalam hubungan ini lalu ka'mi sedjenak ,teningat kepada pepatah
ja.ng.
"Geld is machtig", uang adatah- kuaJa, jang
{sing
lunjinja:
daqa! saja- tafsirkan bahrra dengan uang rnasing-masing orang dhpat
m'elaksanakan segala tjita-tjitanja, termasuk djuga NegaraTpemerintah.
' Dalam hubungan ini Presiden Repubtik Isiam s4jidina umar
Radhijallaahu'anhu berkata:

#';, dQ. *'

o'

_b

;

duL,

t- i,

-H

Artinja: ,,Ke,tinggian dan kekokohan dunia adalah dengan ke-

uangan dan ketinggian dan kebatragiaan achirat ialah dengan perbuatan jang saleh.

Pun sebaliknja tanpa uang segala usaha pemerintah akan
pglggbry kelumpuhan, akan mendenita desintegrasi dan kalau soal

ini tidak-dg,pgt d"iatasinja nnrngkin Negara dalam [eseluruhannja akan
m'enemui kelumpuhannja, sebab roda negara tidak akan dapat berputar, akan mald-eg, s'eja1a usaha, ptani"ng dalam segara rapangan
pernbangunqn tidak arkan dapat dilaksanakin. kese,muanla itu'mungkiL djugS akgn mand'eg, sekalipun orang menggantung"tjita-tjitania
setinggi lan$t.
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Saudara Ketua dan Saudara*audara sekalian 'jang terhormat,
oleh karena itu fraksi saja menganggap bahwa materi. jang rnengenai
bidang Keuangan ini adalah soal jang p,enting djika [ioat jang terpenting dari antaranja rnateri Konstitusi jang sedang kita hadapi
sekarang ini. Mungkin orang akan sependapat d,engan kami bahwa
soal Keuangan ini adalah sangat rapat/erat hubungannja dengan
perekonomian negara jang mana semata-mata harus ditud"jukan kepada pentjiptaan, kepada pendjelmaan seluruh masjarakat jang adil
dan mak'mur.
Untuk ini Saudara Ketua dan Saudara-saudara sekalian jang terhorimat, menurut dugaan kami kita membutuhkan sangat brainfjang
tjakap serta pandangan dan tindjauan jang luas kedepan samnit
rnenoleh sedjenak kebelakang agar pengalaman-pengalaman jang
kurang baik tidak akan didjumpai lagi, atau setidak-tidaknja sebagian
besar dapat kita sisihkan.
Dalam rangkaian uraian ini perke'nanlah kami Saudara Ketua,
tnenjisipkan disini suatu pasage jang rnenjatakan'bahwa fraksi kami,
Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.) menjarnbut dengan gembira pidato
Paduka Jang Mulja Presiden jang diutjapkan pada upatjara memperingati ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia jang ke-XIII
baru-baru ini, jang diantara lain betiau menandaskan bahwa ,,Dewan
Perantjang Nasional" sedang dalam proses pembentukannja. Gembira kata saja tadi, oleh karena pembentukan Dewan Perantjang
Nasional/National Planning Board itu adalah sesuai dengan apa jang
telah pernah diusulkan oleh partai kami, Partai Nahdlatul Ularna
(N.U.) \epada Paduka Jang Mulja Fr,esiden dan P,emerintah dengan
maksud untuk mentjari way out dari kesulitan-hesulitan/krisis ekono,mi dan keuangan jang berdjangkit pada masa ini.
Dewan Perantjang Nasional itu hendaknja nanti menterasir apa
iang diandjur'kan oleh Paduka Jang Mulja Pres'iden dalam pidatonja
itu, jakni diantara lain beliau berkata: ,,Siap sediakanlah segala
alat-alat materieel, mental. legal, untuk memungkinkan lahirnja djabang baji ma;sjarakat adil dan makmur itu dengan tjara jang sehat
dan lantjar. Djangan nanti fase sosial ekonomis daripada revotrusi
kita ini datang dengan barensw'eedn jang amat pedih".
Dengan berpegangan. dengan berpedoman kepada pengalamanpengalaman pahit jang lampau hendaknja Dewan Perantjang Nasional
itu disamping merentjanakan konsepsi pembangunan harus djuga
menggali sumber.sumber materieel untuk pe'laksanaannja. Penjelenggaraannja tidak hanja mendjadi tanggungan Pemerintah, tapi tepat
apa jang dikemukakan oleh Paduka Jang Mulja Presiden dalam pidatonja itu, djuga mendjadi beban ,bersama bagi seluruh rakjat
Indonesia.

Dengan tjara dan djalan jang demikian ini dan dengan perto'
longan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tjita-tjita bersama membentuk masjarakat jang adil dan makmur Insja Atlah akan dapat
tertjapai dengan sempurna.
Saudara Ketua jang terhormat, didalam kita rnembahas soal-soal
jang mengenai Keuangan maka kita tidak boleh membitjarakan soal
2956

---'."-;!-

tanpa mengetahui garis politiknja jang seharusnja dimasukkan
dalarn Undang-undang Dasar kita jang baru dan diharapkan mem'
punjai garis politik Keuangan jang sehat dan adil, baik dalam pengeluaran (uitgaven) maupun dalam p,eneri,maan (inkomsten). Politik
tersebut menurut Fraksi lt{ahdlatul Ulama (N.U.) adalah perumusan
sebagai berikut: Politik Keuangan Negara ialah mengatur masuk
serta keluarnja uang untuk mernenuhi kebutuhan negara dengan
tidak perlu me,meras rakjat dan menjia-njiakan kepentingan-kepen-

itu

tingannja.

Urusan ini dapat berlangsung dengan adil djika diperhatikan
dua faktor ialah:
Pertama; dalam memungut padjak hendaklah keadilan dan persamaan selalu did,jaga umpamanja padjak kepada seseorang tidak
botreh dikenakan ketjuali menurut jang telah ditetapkan dalam Undang-undang, seterusnja tidak boleh dipungut diluar kesanggupannja/
kemampuannja,

Kedua; dalam pengolahan Kas Negara hendaklah diingat segala
kemaslahatan menurut kepentingannja masing-masing, djangan sampai ada urn/pamanja jang tid.ak d,iperhatikan samasekali ataupun jang
kurang penting mendapat p,erhatian iang lebih besar daripada jang
terpe!ting.
Demikianlah Saudara Ke,tua, politik Keuangan jang dikehendaki
oleh Partai Nahdlatul U1ama (N.U.).
Saudara Ketua, masalah Ke,uangan Negara tidak dapat tertrepas
dari dua sektor jang berikut:
1. Pengeluaran (ui,tgaven).
2. Pemerimaan (ontvangsten).
Sumber penerimaan itu antara lain terdapat dari bermatjam-ma-

tjam hasil:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Padjak,
Retribusi,

Hasil tanah miiik Negara,
Hasil perusahaan-perusahaan Negara,
Hasil laba. dari andil-andil Pemerintah,
Pindjaman uang dan lain-lain sehagainja.

Saudara Ketua jang terhor,rnat, kalau ki,ta menjinggung-njinggung
soal penerimaan dan pengeluaran daripada Keuangan Ne_gara, maka
tidatr bisa dilepaskan dari soal pengawasan terhadap kedua matjam
soal tersebut.
Kesulitan jang dialami oleh negara kita sekarang ini dalam masalah keuangan antara lain disebabkan kurangnja pengawasan jang
intensif jang rnembuka ke'mungkinan timbulnja korupsi ketjil'ketjilan
sarnpai kepada korupsi jang setjara besar-besaran. Oleh karenanja
kami mengehendaki agar soal pengawasan ini dapat dirnasukkan da'
lam Undang-undang Dasax.
Saudara Ketua jang terhormat, d'isamping diadakannja kontrole
jang intensif terhadap penerirnaan dan pengeluaran, hendaknja Pe'

merintah mengurangi pengeluaran-pengeluaran jang kurang perlu
misalnja upatjara-upatjara umpamanja upatjara lahirnja Fantja Sila
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dan penindjauan keluar negeri dengan ro,mbongan jang terlalu besar
dan ma'hal.
Saudard Ketua dan Saudara sekalian jang terhorma,t, demikianlah'
pandangan kami setjara umum mengenai soal Keuangan ini.
Kini tibalah saaitnja bagi kami untuk atas nama fraksi kami
menge,mukakan pendapat kami terhadap hasil karya Panitia Persiapan
Konstitusi ialah rantjangan pasalpasal dalam undang-undang Dasar
mengenai materi jang mendjadi atjara daripada rapat Konstituante
pad,a saat ini jaitu berke'raan clengan Keuangan. Perlu kami terangkan disini bahwa rantjangan pasal-pa;sal itu pada umumnja sama delgan pasal-pasal jang serupa, jang te,rtjantum dala,m Undang-undang
Dasar Se,mentara 1950.
Saudara Ketua, fraksi kam,i" dapat menjetudjui pasal iang mengatur sahnja alat pembajar jang tersu,sun dari empat ajat itu.
Usul tambahan ajat jang ber,bunji: ,,Dengan Undang-undang
diseluruh wilajah Negara Republik Indonesia dilarang beredar alat-

alat pe'miajar jang tidak disahkan seperti dalam ajat satu", fraksi
tidak dapat m,enje,tudjuinja karena soal itu telah tertjakup
\qni
dalam ajat satu termaksud.
Mengenai istilah ,,alat-alat pembajar" dan pemakaian kata
,,j.ang" pada kalimat ,,menjatakan jang alat-alat" dari ajat dua dari
rantjangan pasal tersebu:t, fraksi kami dapat menjetudjui usul perubahan Panitia Istilah tertanggal Bandung, zg Djuli lg-b8, jang menurut dugaan kami telah acli ditangan ieluruh " Anggota' j"tt[ t.rhormat.

ini

selandjutlja saudara Ketua, untuk memendekkan pidato kami

disini bahwa fraksi kami dapat pula menjetudjui
jang diusulkan oleh Panitia persiapan
rantjangan
pasal-pasal
ggluruh
Ko.nstitusi hanja dimana perlu akan kami tambahkan pendjelasan/
keterang_an serta pendirian kami terhadap kepada pendapat-pendapat
saj-a kemukakan

jang berbedaan.

saudara Ke'tua jang terhormat, mengenai ajat dua dari rantjangjang mengatur pengarvasan serta pemeriksaan tanggungpasal
1n
djaryab tentang Keuangan Negara, fraksi kami dapat menletuo;ui
pendapat pertarna jang berbunji: ,,Hasil pengawasan dan plemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan", kar,ena me,nurut
pend-apat kami adalah hak mutlak bagi Dewan perwakilan Rakiat
untuk rnenentukan apa soal itu akan di,bitjaraftan atau tidak.
saudara Ke,tua, fraksi kami tidak dapat menjetudjui
. - se'terusnja
tambahan
ajat tiga dari rantjangan pasal tersebut larena menumt
pendapat \q*i adalah tidak termasuk kepada kervadjiban Dewan
Pengaw4s Keuangan untuk membikin perhitungan anglaran (Begro,
tingsrekening), sebab hal itu adalah tidak mungkin, karena segala
pqmbukuan mengenai pengelualan dan penerimaan uang Negara- dilakukan oleh masing-masing Ke,menterian jang bersang[utan.
oleh karena itu, perhitungan anggaran tersebut lazimnja dibikin
oleh Kementerian jang berkepentingan'dan sesudahnja dikirim,kan
kepada Ke,menterian Keuangan untuk disatukan mendjadi perhi
tungan anggaran belandja Negara.
:
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Ke.mudian Saudara Ketua, te,rhadap pasal jang mengatur penetapan anggaran, fraksi kami menjetudjui pendapat satu jang berbunji:
,nDengan Undang-undang ditetapkan anggaran semua pengeluaran
Republik Indone,sia dan ditundjuk pe'ndapatan-pendapatan untuk rnenutup pengeluaran itu", oleh kar,ena rumusan ini menurut pendapat
fraksi kami adalah jang paling tepat karena rnempunjai kechususan
rnenudju kepada sifat/bentuk Negara.
Mengenai pasal jang mengatur usul Undang:undang pene,tapan
anggaran umum, fraksi kami jang berkenaan dengan ajat satu, karena alasan praktis dapat menjetudjui pendapat satu jang berbunji:
,,Ifsul Undang-undang penetapan anggaran umum oleh Pemerintah
dimadjukan ke,pada Dewan Perwakilan sebelum permulaan masa jang
berkenaan dengan anggaran itu. Masa itu tidak boleh lebih dua
tahun."
Ajat dua pendapat 1 dari rantjangan pasal itu jang berbunji:
,,Usul Undang-undang rnengubah anggaran umum tiap-tiap kali djika
Berlu dimadjukan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan," dapat kami
setudjui, jakni adalah Pemerintah dalam mendjalankan kebidjaksanaan anggaran belandjanja lebih berhati-hati.
Tambahan ajat 3 dan 4 kami tidak rnenjetudjuinja. Pun begitu
pula tambahayr rantjangan pasal jang berbunji: Djika untuk sesuatu
masa anggaran Undang-undang penetapan anggaran belum disahkan,
maka Pernerintah berhak melakukan penge'luaran-p engeluaran se'mentara berdasarkan anggaran pengeluaran masa anggaran sebelumnja.
Materi ini menurut pendapat fraksi kami tidak perlu diatur dalam
sesuatu Konstitusi, tapi harus ditentukan dalam Undang-undang
organik jang berkenaan. Bertalian dengan pasal tentang memp,ertanggung-djawabkan pe,ngeluaran dan penerimaan kepada Dewan Perwakilan, karni dapat menjetudjui pendapat satu dengan alasan jang sama
seperti jang dikemukakan tadi terhadap rantjangan pasal tentang
pene'tapan anggaran.
Selandjutnja Saudara Ketua, pendapat satu dari ajat 1 dari rantjangan pasal tentang pindjaman uang dapat kami setudjui, sedang
tambahan ajat jang be'rbunji: Pindjaman tersebu,t dalam ajat 1 tidak
diidjinkan dengan Undang-undang darurat karena dengan ini Pemerintah tidak mempunjai keleluasaan untuk bertindak tjepat dalam
soal-soal jang sangat penting.
Ke,mudian Saudara Ketua, fraksi kami dapat menjetudjui pendapa't 2 ajat 3 dari rantjangan pasal tentang gadji'gadji dan sebagainja jang berbunji: ,,Pemberian pensiun dan djasa-djasa kepada Anggota Madjelis-madjelis dan pegawai Republik Indonesia diatur dengan
Undangtndang", sedang jang berkenaan dengan usul tarnbahan
rantjangan pasal tentang ,,larangan Pemerintah tidak boleh rneland.j utkan tindakannj a katrau Pemerintah melanggar pasal-pasal tertentu
dari bagian ini", fraksi kami keberatan untuk menj,etudjuinja.
S'eterusnja Saudara Ke'tua rnengenai ked,udukan Dewan Moneter
sebagaimana jang tertjantum dalam laporan Panitia Persiapan Konstitusi, fraksi kami dapat menjetudjui agar kedudukan Dewan terse.
but dima,sukkan dalam Undang-undang Dasar didalam bidang Keuangan.
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Aehirnla saudara-Ketua, kepada pemerintah kami sarankan de,
ngan perantaraan saudara Ketua-agiar undang-unda"t
ir"g -;gatur
Penguasaan Keuangan Indische eomptabitit-eits Wdt" r"itisao -Aa"i

Pemerintah B,elanda dahulu sercuile*arti:roiubatr oiffio*L*
--------"wvuq

sekarang
Demikianlah saudara Ke,tua, kami achiri pidato karni ini dan
r
ditutup dengan utjapan:
dengan keadaan

wassala'mmu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: saja persilakan saudara p.s. da cunha jang terhormat.
P.s. da cunha: saudara Ketua jang terhor,mat, sidang preno
Konstituante jang_ muria, untuk **ng"*hiT nigian aarim pe*i"h*r"r,
mengenai masalah pegawai Negeri "untuk mEnernutm prtrlwokok
materi manaka,h i aqg. ngtu! dimasukkan dalam unoang-ur?irrg-b*r",
saia atas nama Fraksi-Kathotiek r.rs!
---- penf{lugrba"gtan satud,ua
dapa,t_ sebagai rb.gri$rt, mengenai k;d; d;kuiiFJea#"i
lreseii.J-ang_me,qdjadikan seb-ab bahwa sidang Fr*n" jan! muta
,berkehendak
ini
d1l berwadjib menemukan beb?r"p" poiot"mJteri mengenai rnasalah
gawaia n u ntuk d iru mu ska n oiiail un o"n!-u"o
r"s
|fup9
Dasar, adalah tern;ata
dari hasil pur"if,irrrr-- Komrisi Konstitusi IV
j*g-menghidpgkan kepada kita alasan-arasan seuagai t"r*rniu* arlam laporannja, antara lain:
1' Pegawai f{eseri ryeru-pak-an korps jang besar dan gorongan
^

j3'g

penting, baik dikalangan misjaiakat *i"poi--ialam
lingkung-an aparatur pemeriirtah. Tairpa torp, plga*"i rqegeri, roda administrasi pemerintahan'ticlak akan %orr*s_
gara.

2. ses*ai

g_*"s,.tt.

fungsinja, pegaw-ar Negeri perru mendapat

kedudukan.hukum j*ng kuatl sehinggi meridapat diarninan
dari pemerintah dan pertindungan aiil tinoak;f hufi* j*g

3.
4.

_
5.
6.

sewenang-wenang.
Perlu adalia dasar-dasar- t-ugas, hak da,n kewadjiban pegawai
Negqri, sebagai korps p erakJani tugas,tugas pedie,rintarr,'
s-up3j-a ia dalam menunaikan tugasrija tidik a,r.an rnenffirng
"ga,
dari bidang jang sudah ditenturtan.
Perlu adanja-ketentuan b.ah,wa
warga-negara mempunjai
hak_, sesuai dengan- bakat dan Ftilq
ketja,kapafrnja;?ir;;k;;'iaram
'
djabatan Pegawai
Pe'rlu adanja ketentrian te,ntang pengangkatan orang-orang
.
daJary djabatan.djabatan
i{eferil
Sqg
Pe'rlu adanja_ ketentuan
meilrbim,bing korps pegawai

Negeri.

a

jlns

l.lggeri kepada kesadaran-dan keinsafan un]tut

IV

itut miit3ipta{ran tertjapainja tudjuan Negara, ;"it" :.eredj.,ti.rrr"
masjarakat.
7. Perlu adanja dasar-dasar ketenfuan mengenai riiam,inan so_
*. upl, pengangka,tan, pemberhentian, p*nri,i"- Jr" i;il;;;.
Diantara atasan-alasan j31rg dikemukai<dn ini, d;isi K;riituri

te'tatr pg1tlapai.persetudjuan pu_ta1 e (enam) pokok mater,i,
sedangkan B (detapan)- pokok materi rainnja'-bffii"';'i'd;pr;*p"J"u.to2960

landjut dalam Sidang
Pleno Konstituante ini.
Saudara Ketua jang terhormat, Sidang Pleno Konstituante jang
mulia, se,tiap kita jakin, bahwa tak seorangpun akan mengingkari.
bahwa pokok-pokok materi jang dikemukakan oleh Komisi Konstitusi
trV itu demikian pentingnja untuk memperoleh pengaturannja dan
penegasannja didala,m Undang-undang Dasar tetap jang tengah kita
bentuk kini, agar supaja golongan Pegawai Negeri menge,tahuinja
dengan pasti hak-hak manakah dan kewadjiban-kewadjiban apakah
mendjadi panggilannja untuk mengabdi kepada Negara dan masjadjuam, hal mana tnemerlukan pembahasan lebih

rakat.

:

!

Membandingkan 6 pokok materi jang telah disetudjui dan B pokok materi lainnja jang masih harus dibahas sekarang ini, njatalah
bahwa dalam Undang-undaqg Dasar Sementara 1950, kedudukan Pegawai Negeri sedemikian singkatnja d,iatur, sehingga hanjalah pasal
86, sebagai salah satu ketentuan spesifik dan tunggal, mempe,rhatikan
persoalan Pegawai Negeri itu. Djelasnja bunji pasal itu, ialah: ,,Pegawai-pegawai Republik Indonesia, diangkat menurut aturan-aturan
jang ditetapkan dengan Undang-undang". Bunji pasal ini hanjalah
suatu p€ngoper,an dari pasal 125 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat, setelah drihapuskan kata ,,Serikat" dan kata ,,Federal".
Pasal ini hanja menjebut soal pengangkatan pegawai-pegawai Re.
publik Indonesia dan tjara pengangkatan itu akan dilakukan menurut
ketentuan Undang-undang. Soal.soal lain, umpamanja pe'rnberhentian,
pemindahan, pensiun, pengupahan jang adil dan lain-lain, samasekal,i
tidak dinjatakan. Apakah sebabnja? Saja menafsir bahwa pernbuat Undang-undang Dasar Sementara ta,hun L950 telah menganggap bahwa
apa jang diatur dalam Bab Hakftak dan Kebebasan-kebebasan Dasar
Manusia dan Bagian Asasasas Dasar mengenai sjarat-sjarat pengupahan jang adil, hak-hak diangkat dalam djabatan negeri dan lain-lain,
adalah djuga rnengandung tudjuan pengaturannja bagi Pegawai Negeri.
Pasal-pasal itu ialah antara lain:
Pasal 23 (2): Setiap warga-negara dapat diangkat dalam tiap-tiap
djabatan pemerintah.
Pasal 28 (1): Setiap warga-negara, sesuai,dengan ketjakapannja,
berhak atas pekerdjaan jang lajak bagi kemanusiaan,
Pasal 2S (2): Setiap orang berhak dengan bebas memilih peker.
berhak pula atas sjarat.sjarat perburuhan

#ffi""$?l
Pasar 26 i3):

i;*m ffix"t

:ffi:il{1ll-l{::i

ixif
+i{lf^,}ffi
jang sama dan
peatas perdjandjian-perdjandjian

kerdjaan jang sama baiknja.
Pasal 2S-(a): Setiap orang jang rnelakukan pekerdjaan, berhak
j

'

31ff

;ffi f "ffim l'T-,,T,1 iltfr ffl,fit*',t }3lI

dengan martabat rnanusia.
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Pasal

29 : Setiap orang berhak mendirikan serikat sekerdja
dan

Pasar

36'

dan frasuk fedalamnja untuk memperlindungi
memperdjuangkan kepentingannnj a.

3',?f,:T-?'##*1i$5,ffi,#HT'lfi.fAh$iffilr,T

rat-sjarat perburuhan dan keadaan perburuhan jang
baik, pentj egahan dan pernberantasan pengaxgguan
serta-penjelenggaraan persediaan untuk hari tua
dan p:emeUtraraan djanda-djanda dan anak jatirnpiatu.
Pasal 3? tU: Penguasa terus-menerus menjelenggarakan -usaha
untu"k meninggikan kemakmuran rakjat dan berkewadjiban senantiasa mendjamin bagi se,tiap orang
Oeradiat hidup jang sesuai dengan martabat rIrsrIU:
sia untuk dirinja serta keluarganja.
Demikian beberapa pasal jang saja sitir dari Undang-undang
Dasar Sementara 1950.
saudara Ketua jang terhormat, meskipun undang-undang Dasar
Sementara 1gb0 t i"i"a ,m"enjebut satu pasal'tunggal tentan_g_ kedudukan
F;A;;i-ivegeri, tu*ur nilai dat aiti korps Pegawai Negeri letap
tid;k kurang pentingnja dengan luas dan-beratnja. tugas..Alat-alat
i;-rf.rrgf.upui huguii, istimeia Pemerintah. sebagai_ wadjib menjei*;*;;"dtt,tesefliahieraan Indonesia. Dari bidang-bid?t q mana..jang
itu ialah tiada lain daripada kewadjiban:
*.ffi*gun t<eseAiuht.turn
teliaksananja, Hak-hak
iil*rojinl" pe*eiintatt untuk melindungi disatu
pihak -dan. dilain
oun Kebebasan-kebebasan Dasar Manusiatiitg-_tjita politik, sosial, ekonomi
;th;f-ft;uajuor.* tertjapainla
ian t<enudajain seperti iertjantum dalam Bab Asas-asas Dasar'
Tepatlah kalau tugas penunaian kesedjahteraan itu dirumuskan
jang me'
oleh Kimisi Konstitusi" I sebagai amanat sutji dari rakjat
rn-enunaikan se'
rup"f.tt pudo-utt dasar tcgrdjl bagi Penguasa.dalamtudiuan
Negara,
g;i;,k&iojin.noia kepada rikS^at-untuk mentjapai
kesedjahteraan masjarakat.
lakni
- T;i;ngiart
",bagi kita Saudara Ketu-a, ,bahwa isi dan luasnja 1ug*
torps ilfi*;i r,l.?eii, udalah sebanjak dan -seluas tugas- Pemerintah
m6wudjudkal kesedjahteraan itu'
a;ifi m"emenuhi-penggilannja,penentg
uan politik
arah,.
Femerintah disatu dina["aOalah
-haluan-, !u-dj
Negeri,. ditain pihak adalah motor dan
;eoangtrari Pegawai
fuA;;t jang
"karena
sp esialisasinj a, keahliann j a, mendukung
n"ergerak
ro O"n: u,
f,fuua" dan tudjuan politik tersebut'
arah,'sampai
dimanakah hair-hak dan kewadjiban-kewadjiban Pegawai
Ne'
n.g.ti ii" terpenuhi, baik sebag4 anggo'ta masjarakat Pegawai
suatu
dalam
geri, maupun febagai manusia pilbaOi daq warga-negar,a
e-Sarad eng an pe n g a1a m a-n.itl
;h* Fe,merintut ui dem okr atis, istimewa
Republik.Indodan
chususnja
ini
;A;;; A"*or.tuiis tainnla didgia
nu!i, dalam rnasa 13 tahun ini, inginlah kami memberikan tindiauan
diawaban terhadap p-okok;;]i;A;;iu, ieneiumnja ,!f*i me-mberi
istiKomisi Konstitusi- IV,
oleh
dirumuskan
;;6k *iti"i irog telihjayrg
persetudjuannja'
masih belum mentjapai
il;;; pitlt+6r"1 itu
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Pegawai Negeri dan kehidupan politik.
Saudara Ketua jang terhormat, Sidang Pleno Konstituante jang
mulia, seperti apa jang telah saja katakan tadi, bahwa Pegawai Negeri
adalah korps pekerdja Pemerintah jang berhubung keahlian dan ketjakapannja merupakan alat-alat pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah
untuk rnentjapai kesedjahteraan masjarakat. Djelas njata dalamnja
tugas mengabdi kepada Negara dan kepada masjarakat.
Akibat dari tugas pengabdian itu, Pegawai Negeri wadjib patuh
taat kepada Undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah, instruksi jang mengatur kedudukannja dan memberi wadjib penunaian
tugasnja. Pegawai Negeri wadjib patuh taat kepada haluan politik negara jang ,telah digariskan oleh Pemerintah jang berkuasa pada saart
irtu. Pegawai Negeri senantiasa harus berp'edoman kepada ketentuanketentuan jang telah ditetapkan dan bu,kannja se,kehendak hatinja
menuruti apa jang dia pikirkan.
Adalah bertentangan dengan kewadjiban sebagai Pegawai Negeri,
apabila dalam masa 13 tahun kemerdekaan Bangsa Indonesia didalam
Negara Republik Indonesia ini, terpantjar kenjataan-kenjataan dan
buktlbukti, bahwa tidak sedikit djumlah Pegawai Negeri dalam penenuaian tugasnja,bersikap menentang undang-undang, peraturanperaturan pemerintah, istruksi-instruksi dan lain-lain. Menentang
arah haluan dan tudjuan politik pemerintah jang telah dite'tapkan.
Lebih lagi .dari itu, menjalah-gunakan kedudukannja untuk kepentingan partainja, golongannja. Didala,m masa runtuh dan tumbuhnja
berbagai-bagai Kabinet koalisi, gelombang peranan Pegawai Negeri
ikut rnenentukan pertjaturan politik.
Pengaruh partai-partai politik memasuki tubuh aparatur Kepegawaian, sampai kepada kantor-kantor Penaerintah, dalam peherdjaan
sehari-hari. Perbedaan ideologi diantara partai-partai politik, dengan
sendirinja rnembawa perbedaan paham dan tudjuan kedalam suatu
lingkungan pekerdjaan pe'rnerintahan. Pe,rang ideologi itu merambat
kemana-mana, sehingga pada suatu waktu njata kelihatan bahwa penggolongan korps Pegawai Negeri karena perb,edaan paham dan tudjuan
itu, tersebar dan tersusun sama luas dan sama banjaknja dengan
djumlah partai-partai politik jang sedang bersengketa.
kanr,i;'bahwa dengan demikian Fraksi Katholiekpun serentak menje-

tudjui rumusan Komisi Konstitusi IV tentang larangan berpolitik
bagr Pegawai-pegawai Negeri. Disampfung adanja kewadjibantewadjiban bagi seorang Pegawai Negeri untuk patuh-taat kepada Undangundang, peraturan-peraturan pemerintah clan instruksi-instruksi jang
mengatur penenuaian tugasnja, terdapat pula hak-hak dan kepentingan lain jang d"imiliki oleh Pegawai Negeri itu, sebagai seorang
oknum manusia didalam suatu negara jang demokratis.
Dalam Konstitusi negara-negara demokrasi modern pada dewasa
ini, Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manus,ia adalah merupakan;bagian jang penting dari Kons,titusi negara jang bersangkutan.
Ikut sbrta dalain kehidupan politik bagi warga-negara Republik
Indonesia adalah suatu penunaian kewadjiban sebagai warga-negara,
2963
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termasuk Pegawai Negeri, sepandjang hak-hak itu tidak ditjabu,t atau
dibatasi oleh suatu ketentuan perundang-undangan jang lain. Undangundang Dasar Sementara 1950 menundjukkan dengan njata keten'
tuan itu, aniara lain bahwa:
1. Setiap orang diakui sebagai manusia pri,badi terhadap undangundang (pasal 7 aiat 1).
2. Setiap orang berhak atas kebebasan mempunjai dan menge'
Iuarkan pendapat (pasal 19).
3. Setiap hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat
diakui dan diatu,r dengan undang-undang (pasal 20).
Teranglah Saudara Ketua, bahwa seorang Pegawai Negeri dalam
lapangan pengabd'ian tugasnja, senantiasa berwadjib patuh. taat kepada undang-undang, peia,turan-peraturan pemerin'tah dan instruksiinstruksi sedagaimana-telah ia rnemberikan persetudjutnnja dengan
bukti sumpah djabatan. Akan tetapi tidaklah berarti bahwa oleh kajang merupakan Hak-hak dan Kebebasan'
rena itu trat&at politiknja
-Manusia,
kebebasan Dasar
iang lebih tinggi deradjatnja {ari suatu
peraturan Kepegawaian, ditjabut atau telah hilang, hak'hak mana
iratut dihormati dan diberi perlindungan oleh tiap-t1ap qegara jang
bersendikan demokrasi, seperti Negara Republik Indonesia sekarang
ini.
Saudara Ketua jang terhormat, rnelarang samasekali setjara imperatif dalam Undahg-undang Dasar b1|wa- legawq Negeri tidak
intefr berpolitik, adalah tidak-mungkil: Membiarkan-Pegawai Negeri
itu sesukf-sukanja aktif berpolitik sehingga menghalang-halangi wa'
djib taatnja kepada undang-undang dan peraturan-peraturan kepegawaian, pun tidak mungkin.
Akan tetapi suatu djalan keluar harus ditenapuh, ialah mengatur
dan membatasi untuk mendjamin ketenteraman dan kead,ilan hukum.
Pasal 33 Undang-undang Dasar Sementara 1950 membuka kemung:
kinan itu, antara lain menga'takan:
,,Melakukan hak-hak din keb,ebasan-kebebasan jang diterangkan
dalarii bagian ini hanja dapat dibatasi _dengan peraturan-perattrran
undang-uih*g semata-mata, untuk mendj amip -pe-ngakqan- dan- peng
hormaTan iang tak boleh tiada terhadap Jt$-hak serta kebebasan'
kebebasan-oring lain dan untuk memenuhi sjarat-sjatqt'-jang adil
untuk ketenteraman, kesusilaan dan kesedjahteraan dalam suatu
masjarakat jang demokratis".
rBilamana pasal ini akan dioper pula kedalam Uldang-undang
Dasar jang tetap, maka hal mengatur dan memlatasi penggunaan
hakdali pdUtit itu dapat ditjapai bagi Pegawai Negeri, dengan pe'
dalam undang-undang.
netapan
-Persoalan
jang sulit ,ini, tidak hanja meliputi negara Ft", akan
tetapi. d"juga pada beberapa negara demokrasi di Eropah Barat rnaNegeri dan ketridupan pgflik ini,_ ramai dipersoalkan.
salair ptigiwai
-Perang
Dunia ke-II, pei'ihal ini mendapat perhatian dari
Sesudah
berbagai-bagai sardjana hukum.
D"alamiuatu seminar d'inegeri Belanda oleh Prof. 'Mr Luhrsl perl
soalan pertentangan kepentingan antara hak-hak politik seorang
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Pegawai Negeri (ambtenaar) dengan kewadjiban-kewadjibannja seba.
gai pegawai, tidaklah diselesaikan b'egitu sadja d,engan mengadakan
ketentuan, bahwa Pegawai Negeri dilarang berpolitik. Djatan keluar
hanja ditjapai dengan me,ngatur dan membatasi penggunaan hak-hak
politik oleh Pegawai-pegawai Negeri jang menduduki djabatan-djabatan penting antara lain:
a. mereka dibolehkan mendjadi anggota sesuatu partai politik
sesuai dengan ideologi masing-masing.
b. rnenggunakan hak politik itu setjara aktif bagi Pegawai-pegawai Nege,ri jang menduduki djabatan-djabatan penting dalam
negara, dibatasi dengan tjara:
1. dilarang duduk sebagai anggota pimpinan.
2. dilarang mengadakan kampanje setjara umum terbuka
(openbaar) baik setjara lisan maupun tertulis, mengenai

tudjuan politik jang dianut partainja, teristimewa djika

itu merupakan suatu

opos'isi langsung terhadap kebidjaksanaan pemerintarh, terhadap mana ia menurut perafuranperaturan kepegawaan wadjib patuh taat kepadanja.
3. menentukan sanksi atas pelanggarannja.
Saudara Ketua jang terhormat, sekianlah suatu tjontoh tentang
tjara mengatur dan membatasi penggunaan hak-hak politik dari Pe-

gawai-pegawai Negeri jang menduduki djabatan-djabatan penting
dalam negara, setjara aktif dan didalam tempat jang umum terbuka.
Mentjabufi atau m,elarangnja samasekali, hanjalah boleh kalau
negara kita ini menganut sistim pernerintahan diktatur, totaliter, jang
mewadjibkan segala penghuninja hanja tunduk dan patuh kepada
politik tunggal, ialah politik p,emerin,tahan diktatur.
Lain djalan pun b,oleh tertjapai dalam negara-negara d,emokratis,
andaikata negara kita memp,unja,i sistim dua partai seperti di Amerii'ka, dimana kemenangan suatu partai dalam pemilihan Presiden,
berarti kemenangan total dalam segala bidang politik, sehingga
djuga sampai pada djabatan-djabatan pen,ting jang bersifat tehnis
administratif, semuanja ditjopoti oleh partai jang menang itu.
Saudara Ketua jang terhormat, sampailah saja sekarang kepada
mengemukakan pendirian mengenai bidang Pegawai Negeri dan kehidupan politik, hal mana djelas bahwa kami sependapat dan sepaham
bahwa Pegawai Negeri dalam menunaikan tugasnja, harus mengikatkan djasanja hanja kepada negara dan masjaraka,t dan tidak kepada
sesuatu partai politik atau organisasi lain.
Dalam hal ini rekan kami Prof Mr R.A. Soehardi telah mengemukakan rumusannja dalam Bagian Asas-asas Dasar pada pasal-paial
politik, angka 4 jang bunjinja:
didaerah mengikatkan djasanja hanja kepada negara dan masjarakat dan tidak kepada sesuatu partai politik atau organisasi

Terang dalam usul rumusan fraksi kami tidak disebut setjara
imperatif larangan berpolitik (tidak botreh berpolitik), melainkan "menundjuk kewadjiban dan djasanja hanja diuntukkan kepada negara
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cian maSjarakat dan ibukannja kepada salah satu par,tai atau organisasi.

Dan agar supaja djasa kepada negara dan masjarakat itu tertjapai,
penggunaan hak.hak politik Pegawai Negeri itu oleh pedjabat'peOiaUat penting dapat dibatasi dalam undang-undang.
Dewan Pertimbangan Urusan Pegawai
Saudara Ketua jang terhormat, rnengenai pendapat Komisi supaja
dibentuk Dewan Pertimbangan Urusan Pegawai, fraksi kami dapat
menerimanja, akan tetapi hendaknja Dewan itu bukan sadja mem'
punjai suaia menimbang, tetapi djuga mempunjai hak me,mutus jang
inengikat, jang dapat melaksanakan tugasnja itu meliputi beberapa
sektor, antara lain:
a. menetapkan penerimaan Pegawai Negeri.
b. mengadakan pertjobaan dan seleksi ketjakapan dan keahliannja.
c. mengatur pendidikan Pegawai.
d. meniahkan segala perbuatan administrasi dalam lapangan hukum kePegawaian.
damenjelelafuan
e.
-lapangan persengketaanlersengketaan administrasif
(pengadtlut
administrasi).
liepegawaian
lam
Susunan Oewan pertimbangan Urusan Pegawai ini harus terdiri
dari tenaga"tenaga ahli, lepas dari ikatan-ikatan politik dan pengaruhpengaruh lain dari luar.
' :D."gan djalan ini terhindarlah sistim kontjo, golo_ngan, partai
dan lain-fain jang ingin menarik keuntungan dalam bidang \epega'
waian, sampai-sampai-kepada fakta-fakta lorupsi moral, korupsi hartabenda negf,ra, korupsi po[tik, kgrypsi. kekuasaan dan lain-lain.
Selefsi ketjakapan- dan keahlian itu sangat penting_, guPai-a tenagatenaga jang itipekerdjakan itu sungguh-sungguh produktif-dan bufannia-merufakan tempat pentjahadan atau untuk mengadu nasib
belaka.
Pegawai Negeri dan pentjaharian pen$hasilan dalam lapangan

Pantikulir
Saudara Ketua iang terhormat, pokok materi tentang larangan ke'
pada Pegawai Negud lntuk mentjari penghasilan dalam lapangan
^pattikud, sebagai
[endapat j ang,betum rnentj apai p-ersetudj uan dalam
dari pendapat j-ang
i"poii" fomisiiV, adalah nierurpakqn legilega.lif
-kenaikan
na1$k1t' pemberieiatt Oisetudjui butat, jaitu pengangkata-n,
djaminan sosial
huku_m-serta
h6ai.tt, fo.A"Out an iin pe?UnOung_an
pegawai dan keluarga, diatur dengan-undang-un{t-ng.
bagi
---"-f#pa
menjebutkan Ealam Undang-undang Dasar dalam suatu pa'
^tersendiri,
persoalan-Jqpg_an Pegawai {egeri mentj11i pengsal jang
ft"si:fio-Oalam tapirigan partikulir dapat diatur dalam suatu Undangakibat'dari
;"dil! oiganik itaisua-tu peraturan-pemerintah, sebagai
Pegawai
Seorang
pengaturan landjutan keduhukan hukum qegayai.
il*g"r.i tuk boteh rnelakukan p:ekerdiaan-partikulir sedemikian rupa sehil?g; t*OuOntrnnja umpamasebagai Direktur quqtu N.V. mentjopot
il$ta waktu dalamiugasnia sebagai pegawai, teristimewa penggunaan
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kedudukan'dan kekuasiaannja untuk menoberi keuntungan sebesar-besarnja kepada perusahaan jang dr,pimpinnja, sehingga timbul korupsi
dan tindakan-tindakan jang merugikan kepentingan u,mum.
Selain daripada ketentuan.ketentuan hukuman jang terdapat dalam:Undang-undang Hukum Pidana tentang menjalah-gunakan kekuasaan, maka djuga chusus untuk Pegawai Negeri telah ditetapkan suatu
peraturan pemerintah jang mengatur larangan mentjari penghasilan
dalam lapangan partikulir
Soalnja ialah tindakan dari jang berwadjib, ketegasan dan keadilan jang sungguh-sungguh supaja isi Peraturan Pemerintah itu di.
wudjudkan."Selama tidak tendapat moral dan keinsafan hukum pada
pedjabat-pedjaba't tinggi dan penguasa jang bersangkutan dengan
optreden terhadap pelanggaran-pelanggaran itu, maka paksaan dari
luar dengan ketentuan Undang-undang untuk mengambil optreden
itu hanja mendjadi antjaman bagi pihak-pihak jang lemah, sedangkan
kontjo-kontjo partainja, meskipun bersalah, diusahakan perlindungannja setjara istimewa.
Saudara Ketua jang terhormat, mengenai pendapat jang belum
disetudjui titik 1. dan 2. jaitu keharusan m"e,meriksa harta-benda pe.
gawal jang mendjabat tugas keuangan negara, tugas kemakmuran,
begitu pula harta-benda jang diperoleh dari per,buatan jang tidak hala,l selama masa djabatan sebagai Pegawai Negeri, fraksi kami ben
pendapat bahwa pokok-pokok ini bukanlah seharusnja ditempatkan
dalam suatu Undang-undang Dasar, melainkan dalam satu Undang"
undang or$anik. Undang-undang Dasar hanja memuat pengaturan-pengaturan dan penegasan-penegasan dan bukannja bentukbentuk ke'
tentuan hukum jang mengandung pembeslahan dan penjelidikan terhadap harta-benda, begitu pula antjaman-antjaman hukuman, hal mana
akan menundjukkan keluar suatu sifat jang geaard dari Bangsa Indo.
nesia, sehingga perlu pengaturannja itu dalam.Undang-undang Dasar.
Fraksi kami setudju bahwa untuk mentjegah korupsi, diadakan
suatu Undang-undang anti korupsi, chusus'mernbatasi lingkungan bergeraknja Pegawai Negeri dalam sektor penenuaian tugas kepegawaiannja, sehingga tidak memungkinkan atau tertjegah nafsu korupsi itu,
:

,

:i
a.
b.
:,
.
c.
d.

UsulPerubahan

Achirnja Saudara Ketua, fraksi kami mengusulkan supaja:
Uryalah_ kepegawaian ini didjadikan suatu paragraaf tersendiii
dalam undang-undang Dasar, dalam Bab Alat-a1at perlengkapan
Negara.
Pokok"p-okgk__m_ateri jang telah disetudjui dan bukan merupakan
b4g;tan dar-i Hak-hak Asasi Manusia atau Asas-asas Dasar, iidiadikan pasal-pasal dari paragraaf Pegawai Negeri terseb,ut.

Pokok=pokgk_qaleri jang bukan masuk paragraaf pegawai Negeri,
supaja dipindahkan kepada Eab Hak-hak Asasi Manusia dan Asas-.
asas Dasar.
Rumusan pengertian tentang pegawai Negeri menurut fraksi irni
ialah:
?ptr.I.

,,Pegawai Negeri ialah korps p,ekerdja Pemer,intah jang
berhubung dengan keahlian dan ketjakapannja, merupakan -ara,t.alat
pelaksana tugas-tugas,Pemerintah untuk rnentjapai kesedjahteraan masjarakat dan Negara".
Perumusan ini kami kemukakan sebagai usul perubahan atas rumusan Komisi Konstitusi IV, sebagai ternjata didalam laporannja.
sekian sumbangan pendapat dari fraksi saja, Fraksi Kitholiek.
Ketua: Saja persilakan sekarang Saudara R. Sardjono jang terhormat.
R. Sardjono: Saudara Ketua dan Sidang jang mu'lia, atas nama
Fraksi Republik Proklamasi, saja menjampaikan penghargaan jang
sebesar-besarnja kepada Panitia Persiapan Konstitusi, jang pada Sidang Pleno Konstituante ke-II tahun 1958 sekarang ini, telah dapat
menjadjikan materi rantjangan rumusuan pasal-pasal dalam Undangundang Dasar jang berhubungan dengan masalah Keuangan setjara
lengkap. Dengan adanja rantjangan rumusan tersebut Saudara Ketua,
sedikit atau banjak akan membantu lan'tjarnja pembitjaraan dalam
Sidang Pleno sekarang ini.
Sebelum saja mengemukakan pendapat fraksi saja terhadap rantjangan rumusan pasal-pasal dalam Undang-undang Dasar jang disadjikan oleh Komisi IV, perkenankan saja rnemberikan sedikit keterangan apa sebabnja fraksi saja dapat menjetudjui Bab Keuangan
tersebut dimasukkan dalam Undang-undang Dasar.
Saudara Ketua, masalah Keuangan sangat erat hubungannja dengan masalah perekonomian untuk menudju kepada kesedjahteraan
manusia seperti jang telah mendjadi pendapat jang bersamaan pada
pokok-pokok materi Asas-asas Dasar bagian ekonomi. Hal ini dapatlah
kita ketahui asal-usul daripada uang.
Dalam masjarakat jang masih terbelakang, untuk mentjukupi
kebutuhan hidupnja, manusia menukarkan barang kepunjaannja dengan barang kepunjaan orang lain jang diperlukan setjara langsung.
Artinja, untuk mendapatkan sesuatu barang jang diperlukan, manusia
tjukup menukar barang jang dimilikinja. Keadaan masjarakat makin
hari makin bertambah madju, sehingga mengakibatkan djuga makin
tambahnja kebutuhan manus!;a atas barang. jang berarti djuga makin
madju dan meluasnja pertukaran barang. sehingga tjara mendapatkan barang jang diperlukan dengan menukar barang setjara langsung
sudah tidak sesuai lagi, karena hal itu sangat mem,persulit dan menghambat djalannja peredaran dan pertukaran barang. Untuk mengatasi
kesulitan ini Saudara Ketua, ditjarinja suatu alat penukar jang praktis, jang sekarang ini berudjud uang. Djadi dengan demikian uang
adalah merupakan alat tukar dan sekaligus mendjadi djuga alat
pengukur nilai dari sesuatu 'barang. Dan karena uang adalah sebagai alat menukar dan mengukur nilai barang, maka pembuatan dan
penentuan nilai dan sahnja peredaran mesti ditentukan oleh negara
atau dengan kata lain melihat pentingnja fungsi uang tersebut, tidak
setiap orang boleh membikin uang. Dan- uang iang lgEan dikeluarkan
serta peredarannja tidak disahkan oleh negara, tidak dapat diakui
sebagai alat tukar, jang umumnja dinamakan uang palsu.
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Diatas sudah saja terangkan, bahwa uang adalah sebagai alat menukar barang, dengan demikian sangat erat djuga hubungannja dengan
dengan kehidupan masjarakat, m,aka itu mesti diusahakan agar nilai
daripada uang dapat stabil.
Pengalaman kita selama 13 tahun ini telah m:enundjukkan tidak
adanja kestabilan dalam nilai uang kita, disebabkan tidak benarnja
politik keuangan jang didjaiankan oleh Pemerintah jang akibatnja
membawa kesengsaraan bagi rakjat banjak. Adanja ,,Gunting lJang"
jang dilakukan oleh Sjafruddin Prawiranegara jang sekarang ini mendjadi pem,brontak Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (P.R.
R.I.), dengan diselimuti oleh seribu satu rnatjam alasan, jang katanja
untuk menjehatkan dan menstabilisasi keuangan guna menolong rakjat, tetapi kenjataannja malah ,,mentjekik" leher rakjat dan kestabilan
uangpun tidak terlaksana. Tindakan ,,Gunting Uang" tersebut sampai
sekarang tidak akan dilupakan oleh sehffuh rakjat dan rakjat tidak
akan menginginkan tindakan jang kedjam itu terulang lagi, baik dengan alasan dan bentuk apapun djuga.
Untuk menstabilisasi nilai uang Saudara Ketua, djalannja bukan
,,Gunting Uang", tetapi mesti ditempuh dengan djalan agar uang jang
beredar djangan lebih banjak dari persediaan barang. Kalau k+
seimbangan djumlah peredaran uang dengan peredaran barang tidak
sesuai, mesti akan membawa akibat berubahnja nilai uang; dan kalau
djumlah uang jang berdar lebih banjak dari persediaan barang, maka
nilai uang akan merosot, jang umumnja disebut inflasi, seperti jang
kita alami sekarang ini. Turunnja nilai uang memba,wa akibat makrin
sengsaranja rakjat banjak.
Disamping mengusahakan keseimbangan peredaran uang dengan
persediaan barang, mesti diusahakan djuga agar Anggaran Belandja
Negara djangan selalu mengalami defisit sep'e,rti sekarang iini, jang
djumlahnja tiap-tiap tahun bertamrbah besar. (Dan untuk tahun ini
ditaksir tidak akan kurang dari 4 miljard rupiah). Guna mengatasi defisit i:d Saudara Ke,tua, mesti diusahakan aga,r penerimaan dan pengeluaran negara dapat seimbang dengan djalan menamrbah p,emasukan
keuangan dan memperketjil pengeluaran; djanganlah seperti sekarang
ini, bahwa tiap-tiap mengalami defisit hanja ditutup dengan mentjetak
uang kertas atau dengan pindjaman luar neger,i dan pindjaman dani
luar negeri inipun sering tidak digunakan setjara produktif.
Untuk menambah pemasukan keuangan Negara, djanganlah sekali-katri ditempuh djalan jang dapa,t m,emberatkan beban rakjat, misalnja dengan menambah padjak baik setjara langsung maupun tidak
langsung seperti jang kita alami selama ini, tetapi mesti diusahakan
dengan djalan perluasan dan memodernisasi serta mengeffisiensikan
perusahaan-perusahaan Negara, jang hal ini achirnja dapat menambah
keuntungan, jang berarti djuga menambah pemasukan keuangan Negara. Sebaliknja mesti ditjegah agar supaja perusahaan-perusahaan
jang sekarang ini sudah ditangan Pemerintah djangan sampai didjadikan suatu jajasan atau dipartikelirkan walaupun dengan alasan kanena perusahaan terse,b,ut mengalami rugi dan seibagainja.
Sebab tidak akan masuk akal Saudara Ketua, kalau sesuatu perusahaan Pemerintah dinjatakan rugi, tetapi setelah dipartikelirkan atau
2969

I

didjadikan suatu jajasan berubah mendjadi ,,mendapat untung", wolaupun orang-orang jang menge,mudikan tetap tidak berganti. Disamping itu, apakah tiindakan mempartikelirkan atau mendjadikan suatu
jajasan dari perusahaan Negara tersebut tidak be,rtentangan dengan
Asas-asas,Dasar jang sudah mendjadi pendapat jang bersamaan jang
berbunji: ,,Penguasa mendjamin deradjat hidup warga-negara jang
sesuai dengan martabat manusia supaja warga-negara itu dapat menunaikan tugasnja, baik untuk dirinja maupun keluarganja". Sebab dari'
mana penguasa akan dapat mendjamin deradjat hidup warga-negara
jang sesuai dengan martabat manusia, kalau penguasa tidak memiliki
perusahaan jang dapat didjadikan sumber untuk rnenambah pemasukan keuangan Negara. Apakah untuk rnaksud tersebuf penguasa mesti
mengambil djalan dengan rnenambah djumlah dan banjaknja padjak
bea dan tjukai? Bukankah menaikkan djumlah padjak b'erarti djuga
memukul rakjat dan bukannja mendjarnrin deradjat hidup warga-negara, walaupun dengan alasan bahwa pendapatan uang padjak tersebut
jang akan digunaftan untuk mendjamin deradjat hidup ws.rga;n€gara.
Seperti jang kita alami sekarang ini Saudara Ketua, bahwa naiknja
tjukai gula membdwa akibat naiknja harga gula, jang semula harga
gula hanja Rp. 3,- sekarang mendjadi Rp. 5,20 sekilonja. Bukankah
hal ini merupakan tambahan padjak jang ticlak langsung bagi rakjat?
Demikian djuga adanja sistim Bukti Eksport (8.8.) dan Tambahan
Pembajaran Import (T.P.I.), walaupun saja tahu bahwa dengan sistim
tersebut dapat menarnbah p,emasukan keuangan Negara, tetapi dalam prakteknja rakjatlah jang membajarnja. Djacli djika dari uang
padjak, baik jang langsung atau jang ticlak langsung jang akan di'
gunakan untuk meningkatkan deradjat hitlup warga-negara, djaminan
tersebut tidak akan ada artinja samasekali, sebaliknja malah akan
mengakibatkan lebih tidak terdj aminnj a deraclj ad hidup warga-negara.
Dengan keterangan ini saja kira sudah tjukup djelas, bahwa untuk
rnendjamin deradjad hidup warga-negara harus ditempulr djalan jang
tidak memberatkan beban rakjat, tetapi harus ditjari djalan dengan
menambah pendapatan keuntungan perusahaan Negara, seperti apa
jang telah saja katakan diatas, jaitu dengan tjara memperluas, memodernisasi dan mengeffisiensikan perusahaan-perusahaan milik Ne'
gara.

Djadi kalau sekarang ada perusahaan Negara jang mengalami
kerugian umpamanja, djalan untuk menjehatkan bukan dipartikelirkan atau didjadikan suatu jajasan, tetapi terlebih dahulu mesti di-

tjari tentang sebab-sebabnja

perusahaan tersebut sampai mengalami

rugi. Misalnja sadja soal Djawatan Angkutan Motor Republik Indo-

nesia (D.A.M.R.I.), jang semula dinjatakan terus mengalami kerugian,
tetapi setelah diselidiki,setjara baik-baik, memang ada sebabnja, iaitu
disamping trajek jang dimiliki merupakan trajek jang kurus, djuga
'kendaraannja banjak jang sudah tua, jang rnembawa akibat djuga
besarnja slijtage jang harus dikeluarkan. Dan kalau sudah diketahui
tentang sebab-sebabnja, saja k,ira tidak akan sulit un,tuk rnengartasinja.
Sumber keuangan lain jang dapat saja kemukakan disini ialah
dari perusahaan-perusahaan Belanda jang sekarang ini sudah diambil
2970

alih oleh Pemerintah. Perusahaan ini

ru*esti diusahakan djuga untuk
Menurut perhitungan modal
pemasukan
Negara.
keuangan
menambah
Belanda jarig ada di Indonesia ada iebih kurang 44,1 miljaJ{_ryniah
(tafsiran i'esiri dari White Engineering Corporation tahun 1952) dan
jang tersebar ditanam dilapangan perleb'gnan, bank,- transport dan
iebigainja. ,Dari djurnlah moOat ++,t miljard rupia! tersebut, 35
milja"rd tbnin ditanam diperkebunan dan perindustrian jang umumnja
menghasilkan bahan ekiport, misalnj,a karet, tembaka'u, rempah-I€Ir'
sudah
pah
-tita Ean sebagainja. Djadi perusahaan-perusahaan Belanda-jang
ambil ailh tersebut, prbduksinla mesti harus kita djual Fgluar negeri. Dalam prakteknja pindj,ualan ini memang tidak mudah dilakukan,
furena kaum imperiilii geianda jang dibantu _oleh kaum imperialis
emetit<a, mesti tkttt berusaha untuk-menggagalkan perdagllga-n ha'
sii Uatran eksport kita itu. Maka dari itu sesuai de_ngan politik Jrebas
kita, djuga ciid"la- masalah perdagangan, tlt? harus berp_edoman
i..prOr"pfiiitlt Uun.s tersebut. Artinja djanganlah kita sekali-kali terif,,if rrin:, berdagang dengan apa jang sekarang-dinamkan blok Barat,
tetapi t<ita harus mengadakan perdagangan dengan semua negara
dasar saling menguntungkan'
dengan
"fiap-tiap
ada usaha untuk mengernbalikan atau mendjadi'kan suatu jajaian serta mempartikelirkan p_erusahaan'perusahaan B..e-landa
harus ditjegah;
i6g";!k.rang ini telah'diambil alih oleh Pemerintah
O*riit irn djula usaha untuk menjerah\an perusahaan-p_e'rusahaan terr.nut, kepada"perseorangan. Dan"saja. kira masih banj-ak lagi sumbermemberatkan -beban
.utnibr pu-r*t un keuingan iqng _tidak pe{u
jang
dapat kita lakukan,
R;tj.t niit< tangsung maupln tlat[ hngs-ung
modal
*irJfn:r membdrikt"n nenitt pqdi?k itng berat .blSi nerusahaan
mengadakan
tanah,
minjak
*r""p".ii asing, rnenaikkan tiukii ekqlort
jrng
dibeli olbh modal asing dan sebagainja.
;i,lig;i
"Oitrin ft'rrus
pengeluaran Neg-ara m'esrti- djusahafitt"t Sau:dara Ke'tua,
f.un r.pioOtit tit-ptoduktifnja, sehingga -1re-u.angan Negara tld"ak dibotorf.tn. Kenjataan sekarang ini rnenundjukkan, bahw-a banjak pengeproduktlf,- jung
t;;;;; N.gaia jang dilakukan kurang a!.qu_tiO"a|<
-umumnja berupi pengetilaran_untuk konsumtif. HaI ini dapat.diliha't dari pe'
nl"fuurin Angfatun Belandja tahun L957, sebagai berikut:

-

utrtuk belandja Pegawai

,,

,,

barang

lain-lain
modal

6.448 djuta ruPiah.

5.324 ,,

,,

..... 6.190
,,
. 4.2L4
,,
Berhubung dengan adanja rentjana 5 tahun pem'bangunan .dari
Kabinet KaryJsekarlng ini dan adanja kenjataal bahwa ekonomi ne'
gara kita piOa waktu -sekarang masih sangat digantungkal -$paAa

industri ndgeri-negeri kapitafisfsebagai kelandjutan ekonomi kolonia'
lis Betanda] makirentjaira S iahun lersebut mesti ditudjukan untuk
setjara beringsur-angsrir melikwidasi ekonomi kolonial dan achirnja
un[uk menudJu kesei;ahteraan rakjat. Unluk ini, p.engeluar'an -biaja
guna pembangunan hirus ditudjukan untuk mendirikan perusahaanferusihaan Negara jang produktif jang nantinja dari perusahaan ter-

sebut akan mendapatkan keuntungan. Sebaliknja harus ditjegah djangan sampai pengeluaran keuangan tersebut ditudjukan untuk pembangunanaem,bangunan jang tidak produktif. Apa jang saja arti,kan
dengan pembangunan jang pi'oduktif, ialah agar dari pembangunan
ini sedikit demi sedik,it kita akan terlepas dari,,Negara jang tergantung
dari luar negeri", mendjadi Negara jang dapat mentjukupi apa jang
mendjadi kebutuhan kita.
Sekarang ini soal import dan eksport, produksi dan distribusi
kebutuhan hidiup sehari-hari mas,ih banjak jang dikuasa,i oleh modal
monopoli asing, jang sering kita sebut ,,si lima b,esar", jaitu: Borsumij,
Jnternatio, Lindetives, Jacob,son van den Berg dan Geo Whey. Selama
hal tersebut belum ada dirtangan Negara, selama itu keadaan ekonomi
kita akan dengan mudah dikatjau oleh mereka, jang berarti djuga akan
katjaulah nilai uang kita. Maka itu sudah saa,tnjalah kalau soal import
dan eksport, produksi dan distribusi kebutuhan hidup masjarakat dikuasai oleh Pemerintah, demi untuk mendjaga stabilnja nilai uang
kita.
Dengan djalan seperti jang saja ter,angkan tersebut d,iatas Saudara Ketua, anggaran belandja Negara kita tidak akan lagi mengalami
defisit, jang selandjutnja akan dapat rnenstabilisasikan nilai uang rupiah kita dan perekonomian kita.
Persoalan lain jang otreh fraksi saja dianggap perlu dikemukakan
diilam Sidang Pleno sekarang ini untuk dapat dipertimbangkan, ialah
soal kedudukan anggota madjelis didaerah-daerah, jaitu berhubung
dengan adanja otonomi tingkat I, tingkat II dan tingkat III (Undangundarig Nomor: 1 tahun 1957). Anggota-anggota madjelis didaerah
tersebut sampai sekarang belum mendapat penghargaan jang semestinja sebagai wakil rakjat, kalau tidak boleh saja katakan mereka itu
dianak-tirikan. Mereka sebagai wakil rakjat penghargaannja seolaholah dikalahkan dengan jang hanja diangkat sadja. Padahal Saudara
Ketua, mereka itu adalah wakil rakjat jang sudah dipertjaja, jang
rnenurut pendapat fraksi saja mereka itu harus mempunjai ke'dudukan jang tidak berbeda dengan Anggota-anggota Dewan Perwakilan
Rakjat sekarang ini.
Djika didalam Undang-undang Dasar Sementara 1950 pasal 73
rnemuat tentang gadji Ketua Dewan Perwakilan Rakjat dan tundjangan-tundjangan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat, jang selengkapnja berbunji:
,,Gadji Ketua Dewan Perwakilan Rakjat, tundjangan-tundjangan
jang akan diberikan kepada Anggota-anggota dan mungkin djuga
kepada Ketua, begitu pula biiaja perdjalanan dan penginapan jang
harus didapatnja, diatur dengan Undang'undang" dan pasal 119
berbunji:
1. Dengan tidak mengurangi jang diatur dengan ke,tentuan-k6-tentuan chusus, gadji€adji dan lain-lain pendapatan anggota madjelis-madjelis dan pegawai-pegawai Republik Indone,sia ditentukan oleh Pemerintah, dengan mengindahkan aturan-aturan jang
ditetapkan dengan Undang.undang dan menurut asas, bahwa dari
djabatan tidak boleh diperoleh keuntungan lain daripada jang
dengan tegas diperkenankan.
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2.
3.

Undang-undang dapat memper,kenankan pemindahan kekuasaan

jang diterangkan dalam ajat 1 kepada alat-alat perlengkapan
lain jang berkuasa.

Pemberian pensiun kepada Pegawai Negeri Republik Indonesia

diatur d"engan Undang-undang.
Djadi djelaslah Saudara Ketua, bahwa Undang-undang Dasar
Sementara telah memuat tentang gadji, tundjangan-tundjangan bagi
Anggota Dewan Perwakilan Rakjat dan pasal 119 ini keseluruhannja
diambil oper oleh Komisi IV untuk didjadikan rantjangan rumusan
dalam Undang-undang Dasar nanti. Hanja prakteknja, apa jang di
katakan dengan madjelis, sampai sekarang ini hanjalah Dewan Perwakilan Rakjat dan madjelis jang berada didaerah tidak termasuk
pengertian didalamnja.
Mengingat bahwa Anggota-anggota madjelis jang berada didaerah
selain merupankan hasil pilihan dan wakil Rakjat mempunjai djuga
kewadjiban-kewadjiban jang tertentu, maka Fraksi RepubUk Proklamasi mengusulkan agar kalimat madjelis tersebut p'engertiannja termasuk djuga madjelis jang berada didaerah, jaitu madjelis jang berada
didaerah otonom baik tingkat I, tingkat II maupun tingkat III" Adapun
soal keuangannja berhubung dengan telah adanja Undang-undang
perimbangan keuangan, baiklah kiranja kalau Undang-undang tersebut segera dilaksanakan. Dengan dimasukkannja pengertian madjelis
tersebut madjelis jang ada didaerah dan Pusat sehingga sebagai solnit'
sama wakil rakjat tidak perlu diadakan perbedaan kedudukan dan
sebagainja dan harus diberikan penghargaan jang sepantasnja.
Sekarang pembahasan saja akan rnengindjak kepada laporan
Komisi IV larnpiran V, jang memuat rantjangan rumusan pasal
Undang-undang Dasar jang diambil oper dari pasal L19 Undang-undang Dasar Sementara 1950 dengan aiat (3) ditambah kalimat
,,Anggota Madjelis-madjelis" sehingga ajat tersebut lengkapnja berbunji;
-,,Pemberian
pensiun kepada Anggota madjelis-madjelis dan
pegawai-pegawai Republik Indonesia diatur dengan Undang-undang"'
Tambahan kalimat tersebut Fraksi Republik Proklamasi dapat menjetudjuinja dengan alasan seperti apa jang telah saja terangkan
diatas dengan mengingat bahwa apa jang dikatakan pemberian pensiun, sebetulnja merupakan pengambilan kembali uang iang telah
ditabung setiap bulannja.
Saudara Ketua, apa jang tertjantum dalam Undang-undang Nomor 20 tahun t952 pasal L7 ajat (2), bahwa pegawai Negeri untuk
mendapatkan pensiun dihari kemudian, dipungut ZVo dari gadji jang
diterimanja setiap bulan. Djadi dengan demikian djelas sudah apa
jang dikatakan pem'bqrian pensiun, tidak lain adalah merupakan peng'
ambilan kem,bali uang simpanan pegawai Negeri jang telah ditabung
pada setiap bulannja, dengan ke'tentuan dan sjarat-sjarat jang sudah
ditentukan dalam Undang-undang Nom,or 20 tahun L952 pasal 5.
Ketjuali itu Saudara Ketua, untuk mendjamin keluarga pegawai
djika sewaktu-waktu pegawai tersebut meninggal dunia, oleh Pemerintatr telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1952,
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i:ang poloknja memuat tentang djaminan bagi djanda dan anak-anak
pegawai.
,
, u.+tY.t kepentingan djaminan ini pegawai Negeri jang berd.jabatan
,,tetap" dipungut iuran sebanjak-7%." aali gadji sJtiap nuiannja. Hanla

ialg.penting saja kemukakan disini ,uukanlih pen?rikan iural ter-

sepu! tetapi_ adanja diskriminasi dalam mendapafkan pensiun djanda,
lebqp:kepada pegawai Negeri jang berdjabatan,,sem-entara', niereka
itu tidak dipun_gut.iur-an pensidn dJanda-dan dengan sendirinja kalar.l
tg. mgnin_g_gal-dunia, isterinja (djandanja) tidak -akan dapat pensiun
djanda. Meskipun pasal r ajat (r) per-aturan pemerintarr noinor 19
tahun 1952 oleh Kantor urusan pegawai dengan suratnja tanggal 4
Maret 1953 Nomgr; e z}-tz-BliAw. 5b. g9l- j;ng dikirimkan ffiada
peqbendaharaan dan Kas Negeri telah diakui, bihwa pengertria,r, terhadap_ ajat_ tersebut ,berarti bagi setiap pegawai Nbger-i menurut
pasal 1 Undan_g-undang Nomor; 20 tahun- 1g52 jang berOiunji:
,,Dalam undang-unda,ng ini jang dimaksud dengan pegawai Negeri ialah pegawai jang diangkat sebagai pegawai Negeii letap dan
semeltara (selandjutnja disebut pegarvai Negeri).
Jetapi qneh_nja Peraturan pemerintah tersebut begitu sadja di-batalkan
oleh Menteri Keuangan soemitro jang sekarlng *ena;aoi
pemberontak Pemerintah Revolusioner Republi[ Indonesia (p.R.n I.l
de-ngan surat lgleqa.m _ tertanggal 4 April 19b8, sehingga sa*poi
sekarang itli ,,9jqrda" d_ari pegawai Negeri jang masih berdjabatan
,,setrnentara" tidak g'gn_dagatkan pensiun djanda. Ini1ah merupakan
suatu tradisi jang djelek dalam negara kita, bahwa suatu peraiuran
Pemerintah.begitu sldja dibatalkan dengan surat telegram Menteri.
Padahal untuk mendjadi pegawgi Negeri jang berdja6atan ,,tetap,,,
dibatasi djuga soal umurnja, jaitu tidak [oleh lebi]i dari Bb tahun
(lihat Peraturan Pemerintah nomor; bg tahun 1gb1).
Dengan adalja pemba_tasan umur ini saudara Ketua, warganegara jmg sedjak mulai djlTrt pendjadjahan rnengadakan peiiawana-n kepada kqup imp,erialis Belanda clengan djalan tidak- suka
mendjadi pegawai {us.ti dan sekara{rg ini menganaikan tenaganja
uqtyk kep_entingan Revolusi 1? Agustus 1948, akan mengalarni kesulitan dalam pengangkatannja kepada djabatan ,,tetap', k-arena mereka itu umu_mnja sudah berusia lebih dari Bb tahun. iral ini apakah
tidak.menundjukkal adlnja kurang penghargaan terhadap warga-negara jang betgl-betul anti imperialis? Dan adilkah peraturan terslebut?
saudara Ketua, kembali_kepada_pe_rsoalan pensiun, maka dengan
apa jang saj_a kemukakan diatas, djelaslah sudatr bahrva apa jing
dinamak_an_ dengan. ,,mendapatkgn pensiun". tidak berbedd djau[
dengan- kalau sesuatu pegaliqi Nes91i masuk mendjacli anggota perkumpulan,,pertanggungan djiyr'], dimana setiap anggotan;lJdiharurkan memberikan iuran setiap b,ulannja menurul ked6ituan jang ber"teriebut.
hku. dalaq peraturan perkumpulan ,,pertanggungan djiwa"
Hanja bedanja 9.9nggt- dana pglslul ialah. kalau- perkumputan
,,pertangguxgan 9jiw1" besar ketjilnja iuran sangat dipdngaruhi oleh
{jumlalr uitkeuring -jang diminta, lbmanja akan menoSa"oi anggota
dan usia-anggota; sedangkan
kalau pensiun pe,mbajan iurin setia!'bulannja diambil dengan proeentage s-etjara m-erata dari gadji jang^dite_
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rima Pegawai Negeri setiap bulannja, dengan tidak mengingat usia
pegawai tersebut.

uang pensiun merupakan bekal hidup bagi Pegawai Negeri dikelak
kemudian hari setelah mereka itu tidak mampu bekerdja lagi' jaitu
sebagai pengambilan uang jang telah mereka tabung setiap bulannja
selama ia rnasih bekerdja. Maka itu penlu sekali kalau soal p_en'
siun Pegawai Negeri d,imasulrkan dal.am Undang-undang Das.ar dan
supaja dimasukkan dalam Bab Keuangan karena mereka itu setelah
pehsiun ti:dak lagi me,ru,pakan pegawai, djadi tidak tepatlah kalau
dimasukkan daiarn Bab Kepegawaian
Saudara Ketua, oleh Komisi IV dalam lampiran V telah diadjukan rantjangan rumusan pasal dalam Undang-undang Dasar, jang memuat soal sosial dan zakat fitrah. Rantjangan rumusan ini dapat kita
tihat dalam hala,man 9 dari laporan terseb,ut. Men,urrut hemat fraksi
saja, rantjangan rumusan-rumusan pasal-pasa1 tgrsgb_ut tidak .perlu
diinlsukkin dalam Undang-undarng Dasar, te,tapi tjukuplah kiranja
kalau sewaktu-waktu dianggap perlu dapat diatur dengan peraturan
atau surat Menteri dan sebagainja.
Dengan dasar draian saja tersebut diatas, maka dapatlah fraksi
saja mengemukakan pendapat terhadap rantjangan rumusan i"ttg
Oildjukan-oleh Komisi IV. Pada dasarnja fraksi saja dapat m,enerima,
bahwa bagian IV babakan 1 dan 2 dari Undang-undang Dasar Sementa'
ra Republik Indonesia diambil oper seluruhnja kedalam Undang-undang Dasar Baru nanti dengan tjatatan bahwa fraksi saja akan mengadjukan beberapa tambahan kalimat dan ajat sebagai penjqmp_urnaan.
D,emikian djuga fraksi saja akan menentuke,ll pe,rlidopat 'terhadap rantjangan perumusan dari Komisi IV jang terdiri leb,ih dari satu pendapat.

1. Dalam halaman 5 lampiran V Komisi IV, iang mengambil

oper pasal 112 Undang-undang Dasar Sementara, mengenai ajat 2
fiaksi- saja menjetudjui pendapat ke-II dengan tambahan kalimat,
sehingga'ajat teisebut seluruhnja,berbunji sebagai berik-ut:
,,Hasil pengawasan dan pem,erihsaan itu disampaikan kepada
I)ewan Perwakilan untuk dibitjarakan dalam suatu rapat tertutup
jang chusus diadakan untuk keperluan itu".
- Tambahan ajat 3 tidak diperlukan lagi, karena dengan penjempurnaan ajat 2 inti sari ajat 3 sudah tertjakup

:

2. Halaman 6 jang mengarrnbil oper da,ri pasal 113 Undang-undang
Dasar Sementafa, fr,aksi saja menjetudjui pendapat ke-I. Dan rantjangan rumusan jang mengambil oper dari Undang-undang Dasar_ Semen'

tara pasal li4, pentlapat ke-II bagi ajat 1 daq p_endapat ke-I dari'ajat
2. Din pendapat untuk menambah pasal ini dengan ajat satu lag!,
jaitu ajal 3 jang berbunji: ,,Kalau pemerintah pada waktu iang. sudah
ititenttit<an dalam ajat t helum menjampaikan anggaran umum kepada
Dewan Penwakilan Rakjat, Pemerintah jang bersangkutan harus
meletakkan djabatan":
Tambahan ajat ini perlu oleh Sidang Pleno sekarang ini dipertimbangkan, mengingat pengalaman kita selama LB tahun ini, belum
pernah-ada Kabinet jang dapat menjampaikan anggaran umum tepat
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baru P'e,merintah Djuanda sekarang ini dapat
menjampaikq anggaran umum untu,k tahun lgbg, sebelum tapada. waktunja. Dan

hun itu'berdjalan. $r4"t adanja kelam,batan pe,nja,mpai;an anggaran
umyry tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakjat sebagai wakil hatiat
seolah-olah dipaksa untuk rnenjetudj,ui anggaran umu,m i,tu, karena
penggunaannja sudah clilakukan.
Djika selama L3 tahun ini Kabinet djatuh bangun, Kabinet jang
satu diganti dengan jang
tidak dapat men;odoikan
-lain dan selalu
pada
umum
?lg8aran
_waktunja, maka dengan tambahan ajat,
-tepa!.
jaitu
ajat 3 tersebut
diatas akan memberi dorongan kepada pemeiinQ! u.nluk menjampaikan anggaran umum sesuai dengan jang sudah
ditgnlukan, sehingga penggunaan uang rakjat akan dapal dikontrot
oleh wakil-Rakjat. Dan ini adalah salah satu djalan djuga untuk menjehatkan keuangan kita.
Atas dasar alasan inilah, fraksi saja dapat menjetudjui inti-sari
dari tambahan ajat tersebut.
Denga'n adanja tambahan aja,t 3 ini, maka menurut p,endapat
fraksi saja tambahan pasal jang diadjukan oleh Komisi IV datam halama'n 7 j.ang berbunji: ,,Djika un't,uk sesua,tu ma,sa anggaran, undangundang penetapan anggaran umum belum disahkan maka pemerintah
berhak melakukan pengeluaran-pengeluaran sementara berdasarkan
anggaran_p_engeluaran masa sebelumnja", tidak perlu diadakan lagi.
3. Hala'man 7 jang rnengambil oper dari -pasal 116 Undangundang Dasar sementara, fraksi saja menjetudjui pendapat ke-I. Adapun tambahan ajat sebagai, tamtahqn ajat pasal 11? undang-undang
Dasar Seme'ntara, jang berbunji:,,Ti.dak dipe,r'kenankan m,engadakai
pemungutan tambahan-tambahan padjak, bea dan tjukai bai[ untuk
kegunaan kas Negara maupun untuk umum, ketjuali dengan undangll{ang atau atas kuasa undang-undang", fraksi saja dapat menjetudjui tambahan ajat tersebut dengan alasan djangan sampai kesuiitan
4?n kekurangan anggaran umum, lalu ditutup dengari menambah
djg-m{a! dan matjam _padjak jang langsung atau tidak-tangsung, jang
akiba,tnja hanja membawa kesengsaraan 6agi rakja,t.
Adapu! rantjangan rumusan jang diarnbit oper dari pasal 1IB
lndqng-u1da_ng Dasar sementara, ajat 1 fraksi saja menjehidjui pendapat_ke-l; dan terhadap t_ambahan ajat, jaitu aiat 2 jang b6rbrinji:
_ ,,Pindianlan tersebut dalam ajat 1 tidak aiidjintan d'engan undang_-undang Darurat", tambahan ajat irri fraksi saja dapat mJnerimaqja dengan alasan agar supaja tiap_-tlap pindja'man-baik dari manapun
datangnja selta brcntu[nja pgrlu dikontrol oten tryaul Rakjat.
demikian Pemerintah tidak akan mengadakan find;aman
- Dengan
sesuka
halinja, iang aki,batnja dapat merugikan iat<;dt. se$epgan
bab.penglFryal selama ini m,enundj ukkan, bahwa pinaj aminpindjam.
an jang dilakukan- atas tanggungan Republik Indonesil tetrh rair;at
merugikan rqkjqt d.Trpa{a jang menguntungkan, karena dari pindjiman tersebut dari prih?k iqs mempunjai uang mesti memintb sjiratsjarat, jang sjarat-sjarat ini setjara langsung atau tidak lanjsung
lgring sampry mentjg.mpuri persbalan dalam negeri kita. Ma,k; itil
tiap-tiap pindjaman jang akan ditakukan oleh plmerintah mesti dikontrol oleh Wakil Rakjat.
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Sekianlah saudara Ketua, pendapat Fraksi Bepublik proklamasi
terhadap rantjangan rumusan pasal-pasal dalam undang-undang Dasar
jang disampaikan oleh Komisi IV Panitia Persiapan Konstitusli.
Terima kasih.

Ketua: Saja pe,rsilakan sekarang
terhormat.

Sa,udara Bahrum

Djamil jang

H. Bahrum Djamil: Saudara Ketua dan Siclang pleno jang
-

saja

muliakan, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabaiakatuh.
Panitia Persiapan Konstitusi telah menjampaikan kepada kita
berbagai perumusan jang mendjadi bidang Komisi Konstitusi. Idjinkanlah saja a,tas nama Fraksi saja Madjelis Sjwo Mustimin Indonesia
(Masjumi) mengambil bagian rentjana perumusan pasal jang mengenai
pemungutan sosial dan zakat sebagai jang tersebut dalam laporan
Panitia Persiapan Konstitusi halaman lBB sebagai berikut:
Pasal

Ajat

1.

Undang-undang dapat diatur tjara pemungutan sosial
- Dgngan
jang
dilakukan untuk keperluan dan menurut adjaran agama masingmasing.

Ajat 2.
Pe'raturan dala,m ajat (1) diatas, tidaklah me,ngurangi kebe,bas:an
pemungutan untuk keperluan keagamaan jang didasarkan dan dilakukan dengan suka-rela dan penuh keichlasan didalam kalangan
agama masing-masing, asal ,tidak bertentangan dengan kepentingan
umum.
Saudara Ketua, rentjana rumusan ini ditjantumkan sebagai tanda,
bahwa dalam mengatur kebahagiaan umat di Indonesia harus ada
keseimbangan jang adit antara setiap penganut agama dan lambang
kenjataan adanja toleransd dan tasa,muh ,bagi setiap pemeluk agama
jang berlainan pandangan hid,up dan iktiqardnja.
Bahwa budah sama dimaklumi, ditanah air kita ini hidup dan ber"
kembang agama.agama selain Islam, saudara jang beragama Nasrani
dengan segala matjam sektenja, jang be,rke,jakinan Budha, Konghutju bahkan jang Animisme, masing-masing mempunjai tjara jang akan
mengatua berbagai usaha masing-masing dalam mendjalankan pe.
mungutan sosial.
Saudara Ketua, didalam agama Islampun telah ditetapkan dasardasar pemungutan sosial itu jang disebut pada garis besarnja:
1. Nafkah/Infak.
2. Wakaf/hadiah.
. 3" SedBkah tatawuk dan lain-lain.
Apakah jang d,imaksud Saudara Ketua? S,upaja djangan tirnbul
istilah jang mengaburkan pandffig,M, sebab kalimaf ini sudah disalahgunakan oleh sem,entara golongan, sehingga narna infak jang baik
itu tertjemar.

zsw

Sardjana Hukum Islam Abdul Kadir Audah dalam'hrkunja
bernarna ,,Al Islam wa auda'una siasijah" 'halaman 27 berkata:

VI 4.; q{4 , r;J' o') 4i -$

jang

Ju* ul

4 .L-el;:ttr o'

Tuhan dan
,,sesungguhnja seluruh harta itu adalah milik
bahwisanja manris-ia tiida memiliki sesuatu apapun ketjuali mempu'
ftut iekadar untuk mengambil manfaat daripadanja".
"5.i Saudara Ketua, njatalah bahwa setiap kita mengakui seluruh
alam ini ditiiptakan otetr ltatri dan beguna bagi seluruh machluk se'
djak dari insin berpikir sampai kepada.hewan melata dan manusia
un'tuk mmjantunr! kehi#"t tilulia-mulia nlachluk itir berkewa'djiban
jang
dianutnj a d-an-kerukunan
Oupltt sesamanja, kemadjuan kejakinan
hidupnja jang wadjar, telah ierdjadi perbedaan-perbedaan sosial
terganfung tepada tinggirendahnja redjeki ses_eorang' Talqg-lahagrfij" nas-ib sisuatu. FJrbedaan ini tetah membawa berbagai akibat
6volirsi dan revolusi didalam sedjarah sedjak dari peristiwa Kabil dan
Habil sampai kemasa lcita ini.
Diwaktu terachir ini Saudara Kefua" telah terdjadi pula pergolakan-pergolakan didaerah kita jang pada Tqapa berpangkal.gtgl
f"l" n:*p"ia tepintlangan-kepinijangin sosill dan sampai ketika ini
masih b-etum nernenti,-Allalrmentakdirkan bahagia jang dihapPkan'
pertjobaan berat jang didatangkan. Tetapi mengingat bahwa.Bangsa
indonesia jang se[ahigian besar memeluk agama Islam, pas'tilah me
reka berkata:
:-.

Artinja:
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,,Tiadalah sesuatu menimpa kita ketjuali apa- ianq. tl*_01..
tentui<an A[ah, Dialah tempat perglntungan kita dan kepada-Nja-lah

Arttnja:
kita

3:;:1X'Xtil"riuran jang telah ditimburkan oreh pergorakanpergola-kan itu peilu dibangunkan kembali. lslam dan umat iakin

bafrwa suatu masa jang tidak terlalu pandjang akan tertjipta keru"
kunan dan kedamaian sebagai jang telah disebutkan,Ilahi dalam Alr
Qur'an:
29?e

2 e /,

Lr:t.
(= t.p = tr-}+

,!(,+

jr )

Artinja:

,,Berpegang teguhlah kepada agama Auah, djanganlah bertJera,r-berai, kenangkaniah nikmat ruhan kepa,da kamu t<etit<a kamu
s-qtqg -bermusuh-rmusuhan. Maka dilemah-Iemb,utkannja ha,ti kamu,
d"jadilah ka,mu bersaudara kembati dan seterusnja,,.
hania.puntjak gunung jang tiada dbpat bersatu dengan
. . . {.pang
t,loit
t-etapi tang! air kit-a, agama kiia, masjarakai kita, adalah men4jadi hak .mutlak kepada J<ita bersama nremulihkan suasana jang
damai dan memberikin sebahagian harta kitJ buat menafkahiitj;i
membiajainja berdasar atas keimanan dan keichlasan serta sailar
bahwa kita tiada memiliki sesuatu apapun ketjuali untuk dinafkahkan
-

dan digunakan bagi djalan diridlai-Aitah.
Inilah jang saja maksud dengan infak jang m,endjadi salah satu
.
tuntutan Islam kepada umatnja agar diinaantin. Infai< adalah salah
satu tanda buahnja Iman dan tanda-tanda seorang jang ta,at sebagai
jang tersebut didalam Al eu,an:

Artinj-a: ,,Mereka jang beriman kepada Atlah mendirikan sembahj*g_dan megnberikan nafkah dari fedjeki jang telah kami ueritrn

(Al Baqarah

3).

saudara Ketua, ajat_ini telah ,mem,benikan ketentuan bahwa bagi
seseorang umat jrng te-lah mempunjai harta kekajaan, mempunSii
kewadjiban- untuk mem.betandjal&n/inenafkahkan tiartan;i iiri ddi
ag,am? Allah dan kesedjahteraan Negara dan Rakjat, disdmping mereka berkewadiiban, un{uk mengeluaika4 zgkalnja senagai jing"atan
":
saja djelask'a'n
Bahwa infak it-u dapgt setiap waktu dikeluarkan oleh setiap mereka jang q?rypu dan setiap yat<tg dapat,diminta oteh Negatairrrpa
r_n9n-un-ggu_tjukup. setahun sebagaimana halnja pengeluaian zakit.
dapat digqp_r"n bagi -pembangunari dair pindidikan, masI$rF itu
peiiuh;i;;
l.n?n ammah,'kesedjahteraan sdsial, balkan akan
bagr membiajai *pertahanan negara dan biaja-biaja
-en?etiurlit"n,

rianti.

titr
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sebahagian tanah air kita Irian ,B'arat. Karena
dibagi kepada 2 bahagian:
1. Infaakul Faridlah (wadjtb).
2. Infaakut-tatawwuk (sukarela).
Infaa'kuul faridlah terbagi dua:

a.

Infaak

fi

itu dapa'tlah infak itu

sabilillah.

b. Infaak zawi'l hadjah.

Infaak fisabilillah ialah 'dartna bakti bagi kepentingan aga'ma dan
pembelaan tanah air. Infaak zawil hadjah ialah darma bakti jang bersiiat ,insidentil bagi seseorang jang rnernerlukan bantuan.
Saudara Ketua, Negara Republik Indonesia akan dapat mengambil
faedah dari sedjumlah harta kaum Muslimin jang banjak ini dan oleh
karena itu wadjib ditjantumkan didalam Undang-undang Dasar kita
kelak, ketentuan-ketentuan jang mengatur harta jang banjak ini
djangan sampai tersia-sia. Dengan infak inilah kelak kita membiajai
pemUangunan-pernbangunan raksasa jang merata diseluruh tanah air
kita, pembangunan untuk rumah ibadah, Universitas'universitas, lem'
baga-liembagf pemeliharaan/sosial, rumah sakit buat seluruh umat
manusia djadi tidak hanja untuk umat Islam sadja.
Adjaran infak jang telah tersebut didalam Al Qu'an sebenarnja
haruslah diakui telah menjumbangkan djasanja ditanah air Eita, terbukti dengan banjaknja pembangUnan-pembangunan Islam, mesdjid'
mesdjid, madrasah-madrasah, Iembaga-lembaga sosial, tetapi semangqt
nerifuifak itu rnasih be'lum merata mendjadi pribadi.bangsa, sebab
masih banjak bangsa kita jang bachil dan ingin menurnpukkan hartanja untuk dirinja sendiri dan menggunakan beberapa sen dari diutaan
r,upiah redje,ki Jurg drikurniakan eilah Su,bhanatru wa Tl'uln kepada'
nji. Mendjadilah tfia umat jang disebutkan didalarn Al Qur'an surah
Humazah 1- 9
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,,Neraka lVejllah bagi mer*e p"-Pbun harta dan me'
njangt<a hihanja akan memberikan kekek3lan kepadanja.
-Fraksi
saii WlaOielis Sjuro Muslimin Indonesia p4asjqmi) Saudara
Ketua, menga-nggap perlu liafa pengtltipan bap infak ini .{a,n usahausaha'sosial-laiinjh hiatur dengan und'angqndang,- ag$ xilai sjari"a't
ini rnenjumbangkin sesuatu ieng penting b1g1 tanah air kita dikemUd.ian hai'i, sehingga setiap saat Pemerintah dapat menggefa$k4q;utp&t

Artinja:

2S0

ItlqT gupaja merealisasikan infak ini. Di'rlalam sedjarah Islam telah
terdjadi.suatu per'ist{wa pen,ting jang terdjacli didjaman Chalifah Umar
seperti-jang_telah diterangkan oleti prof. Ah,mail salaby didalam bukunja jang bernama',,Masjarakat Islam", halaman 14d sebagai berikut:

,,Telah terdjarli dimasa pemerintahan umar keraparan, wabah
penjakit, kema,tian jang mengganas dan lain-lain memakin wai<tu jang
berbulan-bulan lamanja, g butan lamanja semendjak achir tahun 1i
Hidjra-h ditanah Arabia itu tidak pernah turun hudjan, dilapisan da,lam
tanah bergerak gunung api, lapisan atas rasa terbakar, tirmbuh-tumbuhan mendjadi _hangus, binatang kurus kering, air kering, perigi
!oho1. Fe]-aparan-kelap?ran mendjadi-djadi, rakjat mengungli inembandjiri Ibu kota Madinah.
Kepala Negara, umar tidaklah berdiam diri dan mengi. _ sebagai
beberapa
surat,. kepada beberapa kepala daerah di sjail,
{Tkq}
Palestina dan Irak jang isinja menjatatan bahwa baiklah kiranja djit<a
ak,u (sjajidina umar) dan orang-orang jang bersabar dengan ai<u mati
kelaparan sedang engkau bersama-sama dbngan rakjatmu bersenangsenang.

seruan infak dengan surat jang sangat bernas dan ringkas itu
mendapat sambutan jang hangai oiri uinat Islam didaerafr-daerah
jang makmus, dari Palestina datang 4000 ekor unta membawa makanan, 300.000 ekor unta daril sjam,-1.000 unta dari Irak, berachirlah
derita iang mereka alami, karena adanja infak jang mengalir itu".
Disinilah sedjarah Islam pertama kali sjajidina umar mengadakan
perafturan Perner'intah,tentang tjara pe,nerimaan infak/bantu"m,e,m!?ntu gotong+ojolg sesuai dengan kehendak dan perumusan jang
disampaikan oleh fraksi saja.
Saudara Ketua, tiadalah maksud saja untuk mendjelaskan seluasluasnja d'idalam pidato Pemandangan umu,m ini berbagai keterangan
pandjang-pandjang mengenai hal jang menjangkut dengan infak,
zawwilhadjah, wakaf dan hadiah/hebah, sedekah tatawwuk, karena
pada. lakekatnja rnasalah itupun menjangkut bagian infak djuga,
tetapi bagaimanapun djuga mendjadilah pewadjiban saja untuk niengantarkan rnasalah ini untuk mendapat pembahasan dan penilalan jang
lebih mendalam dari para Alim ulama, semua Anggota Konstituante
jang rad{ gi sidang Pleno jang mulia ini, fraksi saja jakin bahwa
masalah infak dan bahagiannja itu merupakan sumber- utama bagi
seluruh masjarakat bangsa dikemudian hari.
Traksi sajapun saudara Ketua, tiada menolak bahkan mengan_djurkan agar, \epada agama dan kejakinan jang bukan Islam di6erikan. pula \ebebqgnnja mengatur tjara pemungutan sosial .nrasingmasing, sebab ti,daklah mungkin segala pembangunan ini akan

diserahkan kepada Kementrian Agama/Kementrian sosial sadja,
umat Islam harus_bangkit menggerakkan hartanja
nntuk djalan ihi,
-pemungutan
jang
diridlai
Ilahi.
Teranglah
bahwa
sosiai
$jalan
pu.kan byr_t kepentingan organisasi-organisasi sebagai jang dikemu.
kakan salah seorang Anggota dalam pldato pemandang-an -umumnia
siang tadi.
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Risalah perundingan VI

Saudara Ketua, tibalah kemudian bagi saja untuk mendjelaskan
hal jang *uog.nui'p"rit dan ajat perumusan mengenai soal zakat
sebagai berikut:
Panitia Persiapan Konstitusipun telalr penjampaikan kepada kita
jang berbunji:
sekalian p.*-orih lung mengeriai masalah zakat

PT]I,

;

zak.at atas warga,,Penguasa'berkewadj,iban- mengatur-urusan
n.gttt t."g beragama Isiam dengan Unda-ng'undang"'
Bahwa aiseii:ap Negara diperlukan adanja pos-p.oq..pemasukan
istilah. revenue
dan pengetuaran J."g pi'Ol umumnja dikenal d9nga1
revenu-e dari setiap umat
dan expenditure.
!?j?_ tnggtf. fya.tu
dapat dipergunakan.bagi
Is1am jang djumlrhri;^r"kj;t. qOi5f-a1"s?ciit it A.n
T;i!.bih-ditrutu saja hendali menundjukkan
kesedjahteraan
o""rah__Djawa-Barat. Bahwa berdasarb;r*
suatu djumlah
Umat baru-baru
kan atas teterarf,a" f!t*.-l,.ttfag3 fgig{jahteraan penerbitan Ke'
ini, jang aimuafTaiam madj+qh ,"Iguululi Agama"'
bisa dikum'
menterian esamJlahu; igds inii^Oi. di1w" Barat .sadja
fitrah dan
zakat
pulkan Rp. a0g.dgtilOO dan 36.0b0 toti beras dari
gso.ooo ton padi setiap lahunnjafiirii-r.rfi,.di
ffi;t*.nt]upii
"*"ni.ntiantunlkan
masalah zakat ini dalam
iui.
M;;g;p;
ini? Perkenankanlah
Undang-undang ilttti-iung af.in kita bentuk
mulia ini de'
saja mengurai6;t_"- d"eng-an tingf.tt kgqad.a Sidang
berat ini mendapat
ngan harapan dan doa *ogu-*ogi masatdl -i11e jang sebagian besar
temnat dalam hati dan t enangari p;;; Arggbt.J
sala^ ketahui beragama Islam'

"ii[^i

qri

iil;

fiili

Zakatadalahsalahsaturukunlslam_jang.lima,jangmendjadi
jang-.mengalu. Islam
9q]tl
,gr*.ni.. Alfiti s;bhinahu rfra Ta'ala ,berfirman dalam Al

basis oan tempai nuipinA:tm:u setiap
sebagai
Baqarah 43:
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s.erfi. tunaikanlah zakat'
Artinja: ,,Dan tegakkanlah sembahjang,rukuk"'
orang iang
i.-irht:utilr"n
-- epif.ai jangber,sa,ma'sama
Odsebutkan zakat. Zakat menurut istiiah ilmu Fikih
adalah:

,-f/t+*

t-,r:-:l JL

(f U u r--*sr

Kitab Sjarkawi, diilid t halaman.345
,,The corner"stone of the financial structure in an Islamic state
is zakat" anA zat<at is compulsory tax levied by an Islamic state on
iir; ;;*ners of-ine Musliririn community so as to take the surplus
2,982

q

money from the cornparative well-to do members of the society and
give it to the destitute and
and needy".
Lihat lbuku "Public f,inance in Isla,mic" halaman B sampai g oleh
Shiddieqy.
,,Mgngeluarkan zakat ialah mengeluarkan sebagian harta, baik
_
be_rgnl_beld? maupun berupa tumbuh-tumbuhan meiurut kadar jang
telah ditentukan tjara untuk diberikan kepada jang tetah diterandt<an
agama- _dan masa-masanja jang sudah tertentu 6uat mewudjudkan
penghidupan masjarakat jang sosialistis". Lihat buku ,,Al lslam,,
halaman 525 karangan'ustaz fgk. Mohammad Hasby asn sniadieqy
Guru_Besar pada Perguruan Tinggi Agama Islam Neg,6ri di Jogjaka{i.
sa,udara Ketua, dengan kata-kata jang sederhana dapaflah disi,mpylkan pahwa zakat ialah sesuatu bagian jang dikeluarkan dari harta,
diri pribadi, makanan jang mengenjangkan, barang tambang emas
dan perak, keuntungan perdagangan dgngan sjarat-sjarat jang tertentu.
Rakjat terbanjak ditanah air kita ini memeluk agama Islam dan
zakat diwadjibkan kepada mereka sekaliannja terutama mereka jang
mampu, sedang mereka jang tidak mampu mernpunjai hak sebagai
penerima dan memperoleh bagian dari zakat jang dikeluarkan itu.
Ada ernpat golongan terpenting jang wadjib didjadikan zakat:
1. Nahdhin, termasuk barang tambang emas dan perak.
2. Harta perniagaan/perdagangan.
3. R'inatang halal jang diternakkan seperti kerbau dan sap,i.
4. Diri pribadi.

Apabila kewadjiban berzakat itu didjalankan.
Emas dan perak itu didjadikan apabila seorang Muslim/Muslimat memiliki emas selama setahun dengan djumlah sebanjak g6 gram keatas
dan memiliki 672 gram perak keatas. Zakatnja sebanjak zr/z %;o. chusus-men_genai b-arpng emas dan perak jang baru digali dari tambang
wadjib dengan
a dikeluarkan L/1-nja tanpa menanti 1 tahun.
Saudara Ke
Nabi Muhammad bersabda (jang diriwajatkan
oleh Abu Daud):

J;

)1,
;i,Jl )

U t' J

c"TJ

Artinja:
dinar fiang

,,/idaklah wadjib zakat apabila. e,masnja kurang-emasnja
dani 20
a b,eratnja dengan 96 gram) dan apabila
sedjum_lah 2a76inar (96 gram) wadjiblatr- dikeluarkani5a L/z dinar",,.

Adaputy'z-akat harta perniagaan/perdagangan telih ditetapkan
sebanjak z%Tp djugq setiap 1 tahun oari olunr,lah nisab perniagianT
perdagangan jang telah mentjapai djumlati seharga g6 lram dmas/
672 gram perak.
*t"lgenai z,akat tumbuh-tumbuhan padi misarnja, terbagi atas
dua matjaT paai iang berirrigasi dan pioi 3ang tanfud irrlgaii. niti
dengan irrigasi zakatnja 1/2 sarnpau L:/I0 dair tanpa iirrigasi-zaika,tnj,a

,
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L/LI. Wadjib ,berzakat bila padinja telalr mentjapai 1125 kali (lebih

padi minjak tanah).
kurang
- - 100 katreng
e?rpun zakaf fewan leigat yryp_lml sapi dan lembu,_ maka se'
r*o*rnE- ilnosfim jang memiliki mulai 25 ekor sapi atau lembu wadjib
dengan'seJxor kambing, demikian seterusnja,. -be,rzakit
---Cfturur ttr.ttgenai zakat diriaribad! alaq jang_lebih termasjhur
disebuikan dengan zakat fitrah pada Hari nry? Idilfithri, rasanja
iia"tfrt perlu 6ja uraikan, sebab telah sama kita maklumi.
Apakah hikmat dan filsafat zak;at?
fu*"d:inan berzakat itu diturunkaq paqS tahun ke-2 -Hidjrah
dengan nitiUnistin:" ittni setelah 2 tahuir Nabi Besar Muhammad
iaftitiatru 'alaihi *tJttti* berpindah dari Mektqtt lty- Madinah Elmu'

;;;;;;h. NF;dh-t.r.*t

himpir lt t"tyq. N"b,/1,1tl.tq*1!, --t'
ngembangkan Islam kepada. umlt selama.beliau S y9l511'-:tl1lf
iii-Iffi;Eiibrn Grz"ili ietir" bernisab dengan {rym4 i119 d*:"
Islam wai(tu itu m{srh.P:a{a t?:. p.:t,ax"at nelum-ao",
"rnht sen di-sendi ke-Esaf t, 4111}r,, qlf,lg:l"if.*
oi"ttg"t it".nio,- rn*6gakk*
tengafi ratusan berhala buatan m.anusia j3ng m4",r:lit'* 51?ts1
;;;?;i;h ffik; it" i.ntonia perojuangan- Islam {"!ul. menanamkan

d,an rnemperkenalkan Islam kepa'da,mqn*s1a' maklufnlah Ka-qm
-qTTiJ
waktu itu be,lum *ungu"*t trslim dar'J d,ekat, mere\a menjangka ke-

;iffifrh-fij"r,

mereka
,f.*" fir*Sg."tif."" kedudukin dan' lengaruh
^\ il' -,-- dan
r^-- kar-^
nu"eranji,- merekl belum, tghu, .3k\tslam

renitr"ia tiadi heran lentirtatr me'rek-apun liada !ji1t1
fr.ttpi t.tetatr pusqt ?emerintatran l:l?ll, qtl{qldT}Lgllr91'
kah ke wfadinah OiriNani Muhammad saltallahu 'alaihi wasallam bertaunn V."ttulf-uiln. dan A-n.sor saling pengenal
irii"ntin:a
"bagi mentjapai
kedjajaan Isl,am, turunlah \ewaO"n nit u:membahu
nuirir.at ini trefiaOa umai Islam, kewadjiba-n jang membawa
terbatas merindukan
waktu itu umat,Islap
bersifat ruhaniah atau.
ilhi d;i2_n1 fiernuatin Ibadah jang bathinuntuk
$a.n
rnengiringi segala amal
kah sudah Oatang-misa kemampulnnja
itu dengan kenjataan
ruhaniah
- -----F;ipiodahan"rslam
tie Madinah mendj elmakan, suatu pernerintahan jang mendjadi tempat untuk datang-berje.mu dan.pergi berpamit
nrgi-rifuiutr i""riaratat; sistim jang demi5lan pastila\ qrempunjai
antara
ut inrt-rnnrt sosiil pula, pada mulanja akibat itu terbatas
tetipi laribat-laun pastilah mendjalar pula kebidang
r.r"-r Muslimin,
pe'nbinguian-pernbqnggnan .Islam baik jang merupakan
para
ir*JO:id, biaja pem6angurian
_uttt$ membantY-evakuis/
lq"":t
-menanti
mereka dapat pekerdjaan dan mata
*un"a:irin fen^gungsi
masih leman hatinja 4t9n1 baru me'
F;ij;firrian, o,ringlsranq jang mengutiaP
Irfrrrr'Aro b"aru sJt<eOar
? F"litnat Sjahadat, disam'
-mdmintakan
j
kewasapadaan. Islam
ang
pi"g p.iOjuangan-perdjuangan
"bloliade- dari pe-nSering-penjerang musuh, semuanja itu
i.ifi.Orp
me,mintikan biaja dan fonds jang bukan sedikit.
Zakat tetah berdjasa bali tiedjajaan l-slam dan-dalam sedjarah
n:ata sefau kemakmuian itu-dirasakan oleh qpat Islam, sesudlh 20
nerOirinia pemerintahan Islam dibawah pimpinan Chalt
fah Umar-bin Chotob radiallahu anhu.

;rdpilr
oiii*

;L;i.d;-"p*"rr

i;g i;il.
i".ffi

ilhil;;Afif
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l*i*

_Tetapi manusi?.itu memang seraru rupa dan terpengaruh oleh
keadaan-ke-adaan sekitarnja. Demikianlah reinjata kem'n,Oiin umat Is"
lam lupa dan. terlalai. dari rqen_garyalkpn
-prinsip tstantJ"rg
z,?kat inl, m asin g-masing mulai berromba-lomba
menge dj ar [euntu*n gan

.

r*"g*".i

_

dan melupakan kewadiibannia setringga mglai kelihatin perpetja[an
perpetjahan dikalangan umat Islam- sendiri sesudah m6relia dapat
qlgnguasai negara-neggra_{ropafr _dqn adanja umat Is1am jang baru
dibe,rbaeai negara selain Djazlratul Arab.
Mudjurlah sebelum keadaan jang kritis itu berlarut-larut muntjullah dalam sedjarah Islam Chalifah-Umar bin Abdul Aziz (seoiang
chalifah dari dinaqti- uryjjah) pada achir abad pertama dari sedjaf
berdirinj_a _pemerintahan- Islam, mengembalikan k-eadaan dan adjaranadjar_an Iglqm ryryngq? belum sampai B0 tahun dalam pemeriniahannja, kembalilah kead-ilan, kemakmuran dan kebahagiain itu, malah
melimpah-typ4 pul?: Dalam sedjarah ini disebutkan"utjaprn luor"ng
dari anak zaid bin chotob sebagai berikut: ,,tlmar liir eraul Azii
hanja 2\h tahun atau lebih kurang_ B0
-bulan iadja mengedalikan pemerintahan Islam, tetapi.ia telah-berdjasa
sebelum
meningfal.
Sehingga rakiat memoiniai harta-hendi rang melimpah-Iimpah"dan
hendak mendermakannja \epada f4kir-miskin, tetapi risahanji sia-sia,
sebab fakir-miskin telah tidak keliha,tan lagi.
umar telah berhasil memakmurkan negara, malah hanja dari
zakat-fitrah sadja, telah dapat mengaiakan 6rang fakir-miiski"n itu',.
satu lagi tertjatat dalam sedjarah, jaitu Gubernur Kufah zaid
bin,Abdurrahman dan Gubernur^Iftrif bin Zaid di Afrika, keduanja
telah menulis surat kepada chalifah Umar bin Abdul Azii, presiddn
Negara Islam te::sebut. dalam surat itu diniatakannja, bahwa padanja
telah terkumpul harta-benda kekajaan jang banjak s'ekati (penlhasilin
N_egara) jang berasal dari zakai, sedang dikbdua wilajihnj"a tidak
ada or-ang-orang jang berhak menerimanja, karena katanj"a taini tetah
ryeljaksikan seseoTng penduduk itu, telah mempunjai rirmah dengan
tjukup pelajan-pelajannja dengan kuda kendaraairnjd, disamping telah
m_empunjai perabot rumah-tangga jang lengkap. Lalu umar bin
memerintahkan-untuk diberlkan kepada orangfidul .Aziz-tersebut
b-elhqtang_
te_tapi djuga tidak kedapatan orang-orang jari!
Qrangjrng
demikian, achirnja oleh Gubernui Afrika Yahja tersebut Oileri['airn;i
kepada _hamba sah,a'ia lalu dimerdekakannja hengan walaknja untrik
umat Islam seluruhnia.
saudara Ketua, kewadjib an beruakat ini menimbulkan rasa mahb,
bah serta_sajang dan saline tiinta antara sesama manusia jang mampu
dan berada, dengan manusiq jang kurang, jang tiada kemanipuannja.
Me-rentanglah seutas tali kasih ditambatkan diantara dua djuring iairg
qaga adatni-a saling berdjauhan itu, tali inilah zakat did akai "berl
daia mendekatkannja.
Allah berfirman dalam Al eur,an berbunji:
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Artinja:

."-{mbillah dari barta mereka itu, sedekah untuk menjutji'

kan".

Kelirnat eh,rrz adalah

fi'il amar, sifatnja sudah tentu perintah,

djadi hrtmlah pengemisan, dari si miskin kenlda_ si kaja,. tetapi
suatu tesedlban untuf si kaja melaksanakaqnll. Pgda hartanja jang
banirk inr tersimpan harta mer-eka iqg. miskin {?" lgn-lain japg
berfiak menumt hukum fikih, maka zakal itu harus diberikan prioritet
pertamania kepada rakjat didaerah itu sendiri, agar rakjat didaerah
isat ratal itu,- mendapat kemakmuran dan bahagia dari zakat jang
terlumpul disana, tetapi boleh djuga kedaerah lain dengan sjaratsjarat.
- Chaliifah Abu Bakar radiallahu anhu salah seoxang chalifah Islam
mementingkan pelaksanaan zakat ini ditengah-tengah masjarakat
Islam terutama-setelah beliau melihat adanja gedjala sementara
hartawan Islam jang tidak mau berzakat dan beliau mengumumkan
kepada hartawan jang tidak mau berzatat itu.
-perang
Njatalah Saudara Ketua, bahwa zaka't itu bukanlah belas kasih-.
jutig
menundjukkan kebesaran dan kemuliaan para lnafiawa{
an
jang
berzakat itu perlu merasa bangga dan ahgkuh, tetapi
sehingga
zakat demi sesungguhnja untuk membersihkan hartanja jang masih
tinggal setelah pengeluaran zakat itu agar supaja bersih dari. segala
dosa-, bersih dari Chisid dan dengki, sebab bukanlah iang diterima
seseorang itu didengki oleh orang lain.
Zakat akan melepaskan dari segala kedengkian dan hasud jang
mungkin timbul daripada pihak lainnja itu. Mereka jang memberikan
perlu merasa rugi, karena sebahagian hartanja
zakatnja
- itu tidak
sudah dizakatkan kepada mereka iang berhak menerimakannja,
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al Qur'an (Surat Al
Baqarah ajat 277):

;)b,/vi; ,V;t;,,X; ,r-i ;1, u:.
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Artinja: ,,Bahwa mereka jang beriman dan jang beramal saleh, mendirikan sembahjang dan menunaikan zakat bagi merekalah pemba-

lasan disisi Tuhan mereka, tak perlu takut dan bersedih hati"
Mulailah njata bahwa zakat mern-bawa pula fungsi sosialnja

ditengah masjarakat kita, turut membantu terlaksananja tjita'tjita
Undang-undang Dasar Sementara pasal 39 ajat (2) setiara njata dan
tidak membatas digaris huruf-huruf jang mati tak bergdna.
Mereka jang berhak menerima zakat.

':

Tibalah saatnja saja menjampaikan keterangan, siapakah iang"sebe'
narnja jang berhak menerima zakat didalam Islam itu?
2e86

Dasar pemberian itu haruslah disesuaikan dengan -ajat Allah jang
termaktub dalam AI Qu,r'an surat Attaubah ajat 60 jang berbunji
demikian ini:
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Artinja: ,,sesungguhnja zakat itu adalah haknja bagi: 1. fakir, 2. miskin, 3. amil jang bekerdja mengumpulkan zakat, 4. masih lemah hatinja sebab baru memeluk agama Islam, 5. mereka jang berdjuang

mentjapal kemerdekaan/menebus kem'erdekaannja iang hilang, 6. mereka jang berhutang, 7. jang berdjuang pada djalan Allah, B. kaum
musafir".
Inilah 8 golongan jang berhak atas zakat itu, baik dia menerima
zakat harta, zakat emas dan perak, zakat tumbuh'tumbuhan, zakat
te,rnak dan hewan serta fitrah.
Saudara Ketua, adalah golongan jang terbanjak umat dan rakjat
kita jang beragama Islam masih dalam keadaan fakir miskin dan
berdjuang membangun setiap usaha jang dianggap bagi kedjajaan
Islam dan umatnja, serta lainnja itu, maka kepada golongan jang
terbanjak inilah patut Negara rnernbe,rikan djaminan jang lajak dan
wadjar kepada mereka, sebab merekapun turut mempunjai segala
sumber-sumber kekajaan negara dan tanah air kita ini, tak tjukuplah rasanja kalau sesuatunja mau dibebankan kepada negara, kasihan
negara memikul beban jang begitu berat, sehingga djanganlah negara dalam hal ini Kementerian Sosial mendjadi bulan-bulanan rakjat dari tahun ketahun, karena Kementerian Sosial ini belum bisa
mengatasi soal-soal jang berat ini setjara keseluruhannja.'
Memang Saudara Ketua, kemampuan negara itu sangat terbatas,
apalagi diwaktu. jang terachir ini, kita melihat dengan terang di lbu'kota rnisalnja, tidak ter'lalu djauh dari depan Keme,nterian Dalam
Negeri, dekat Kementerian Agama, dekat Penguasa Perang Pusat,
ja bahkan dari Istana Negara, rakjat kita tinggal disekitar Taman
Chairil Anwar dengan gubukgubuk jang tingginja antara r/z dan L
rneter terbuat dari karton dan kaleng-kaleng jang rongsok, sekedar
berteduh bila panas hari dan bila hudjan datang, mereka tinggalkan
gubuk ketjilnja itu untuk pergi bernaung dibawah pohon jang be-

sar, terlindung sedikit dari hudjan jang lebat dan deras.
Saja berhasrat mengadjak Saudara Ketua dan Sidang Pleno ini,
mengenangkan nasib mereka dan masih terdapat puluhan ribu lainnja Iagi dibeberapa kota-kota luar Djakarta itu. Fraksi saja Madjelis
Sjuro'Muslimin Indonesia (Masjurni) dan saja jakin Fraksi-fraksi Ism lainnja serta kita sekalian jang beragama digedung ini ingin
zgBT

memperbaiki keadaan ini dan zakat sebagai salah satu sjari,at
Ispm_ jang kami antarkan kedalam sidang jang mulia ini ingiir megil.ul tanggung-djawab jang besar, tiada disana maksud-makiud po
ge_kali

Iitik jang terteltu, bukan mau didjadikan tameng untuk mentjaiai

ke'rnenangan dalam Pe,milihan umum jang akan datang, bukan dem,ikian jang kami maksud.
sj?ri'at {s!am dengan kewadjiban zakat jang kami kehendaki
dimasukkan dalam undang-undang Dasar jang akan datang ini, hanja buat membela rakjat kita bersama, lepaslah mereka dari pertarungan politik jang saling bersimpangan ini hendaknja Saudara Ketua, seger3la! d_atang masa perbaikan sebab tidak tertahankan lagi.
saja jakin saudara Ketua, tidaklah mampu persoaran ini diatasi
sekedar memberi tugas kepada perhimpunan-perhimpunan Islam jang
non politik jang selama ini sudah bekerdja puluhan tahun dengan
Penolong Kesengsaraan Oemoem (P.K.O.), Muhammadijah, Jajasan
Amal sosial Alwashlijah, Bahagian Muauwanah Persis, Al lttihadijah,
Nahdah dan lain-lain selama usaha mereka tergantung kepada belas
dan kasih seperti jang sudah-sudah, apabila tiada suatu dasar jang
kuat dalam Undang-undang Dasar kita, bahwa bidang perbaikatl nasib para miskin dan fakir ini mendapat kedudukan jang penting dan
tertjantum dengan mufakat kita be'rsama dalam Unrdang-undang Da-

sar kelak
Benar Saudara Ketua, memang Islam mengetjam dengan peringatan jang tadjam dalam A1 Qur'an kepada m,ereka jang bachil dan
lokek untuk mengumpul-ngumpulkan hartanja sadja dan tidak mau
mengul,u,rkan tangannia bagi kesedjahteraan nasib para fakir dan
miskin itu seperti jang tersebut dalam surat Al Baqarah ajat 34 dan
35:
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Artinja: ,,Bahwa mereka jang menjimpan dan meronggokkan emas
dqr,perak-dan tidak mereka gunakan 6agi kepe'ntinganlang diridlai
Allah; chabarkanlah ja Muhammad, bahwa mereka akan mendapat
azab jang pedih sekali. Mereka a\an direndam kedalam api nerika
llqhanam,. emas perakuja menjeterika lambung dan kuduknja dan
belakangnja. . . . .....", achirnja Allah berltata:
,,Nah rasakanlah, inilah dahulu emas perak jang engkau simpan
dan longgok{onggokkan itu".
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Mendengar ajat itu pasti ada orang jang akan berkata: ,,Ah, itunanti
kan
dihari achirat, sekarang waktu masih berkesempatan. Apal39:i?_" Tetaplah si fakir dan si miskin rakjat kita jang-banjaK itu
saudara Ketua, menantikan masa perbaikan nasibnja jang tak kundjung tiba.
Bukanlah maksnd saja rnemberikan ajat-ajat jang seram terdengar, tetapi saja rasa baiklah jang pahit dahulu baru jang manis;
,.berakit kehulu, berenang ketepian, bersakit dahulu, bersenang kemudian", kata pepatah Melaju lama. Maka Al Qur'anpun tjukup mentjantumkan ajat-ajat kegembiraan bagi mereka jang melakukan ajat
Ilahi misalnja, apa jang drisebutkan Allah didalam Al Qur'an surat
A1 Baqarah 'ajat 261:
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Artinja: ,.Mereka iang me'mberikan hartanja unturk djalan dan usaha-usaha jang diridlai Allah, seperti sebutir bidji jang disemai, setiap
bidji jang menumbuhkan tudjuh tangkai dan setiap tangkai membe,
nihkan seratus bidji dan Allah memberi ganda kepada siapa sadja
jang disukainja, dengan sesungguhnja Allah Maha Luas dan Maha
Mengetahui.
Saudara Ketua, bahwa zakat, infak jang telah saja kernukakan
itu, tidaklah mendjadi sebab, ,,bahwa seseorang Islam dapat menge.
iakkan tugasnja untuk membajar padjak jang ditetapkan negara".
Zakat dan infak kewadjiban seorang Muslim kepada agamanja dan
sekaligus dia berdjasa membantu rakjat dan membela negara, sebagai Muslim dia mendapat pahala lagi.
Zakat dan infak sehagai pemasukan keuangan negara ini suatu
pos baru jang dapat mernbantu pemerintah rnembiajai usaha-usahanja, silakan mengambilnja.
Saudara Ketua, saja berhasrat mengachiri pidato saja ini dengan
mengemukhkan kejakinan fraksi saja jang luhur, bahwa sampai kepada mereka jang berhutang jang telah disebut dengan istilah gho"
rim berhak mendapat dan menerima zakat, tidaklah ada agaknja per:
aturan selain Islam jang memberi kesempatan begitu baik kepada
mereka jang.berhutang untuk berhak' pula mendapat bantuan, asal
hutang jang diperbuatnja ltu bukan untuk maksiat. trslam dgngan
peraturan zakatnja ini akan mengulurkan tangannja, memperbaiki na.
sib mereka, sehingga bangkit kembal!.
Insja Allah Saudara Ketua, apabila Undang-undang mengenai infak dan zakat ini dapat didjalankan diatas dasar Undang-undang jang
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kuat,.:px1,a akan terh,indarlah negara kita dari hongeroe'dem,, ticiak
akan terdengar lagi rakj:at kita jang makan tikus, termakan ratjun
singkong, tidur dibawah djembatan dan hiduplah rakjat'kita dengan

makmur dan bahagia.
Insja Allah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ketua: Saja persilakan Saudara R. Basara Adiwinata jang terhormat.

R. Basara Adiwinata: Saudara Ketua jang terhormat, Sidang Konstituante jang mulia, masalah Kepegawaian dalam sesuatu Negara tidak sadja penting bagi golongan para pegawai itu sendiri, namun
peisoalannja rnenjangkut kepentingan jang lebih luas, malah kelantjalan Pe,merintahan untuk sebag,ian 'besar tergantung dari organisasi Kepegawaian itu.
Tidak kurang djumlah ahli-ahli Negara. jang ingin merihat bahwa Negara_itu tidqk lain daripqdq grganisasi djabatan, jang pemangkunja untuk se'bagia,n ,besar teidiri dari p,egawati.
sendirinja kita mengehendaki suatu korps pegawai jang
, Dengran
m,elakukan
setjara baik dan pemuaskan demi guna
$apat
-tugasnj_a
keselamatan dan kesedjahleraan
rakjat, negara dan bangsa. ollam
mereal,isasikan ha'rapan ini segera nampalq 'b-ahwa dalam masalah lfupegawa-ian senantiasa harus ,kita perhitungkan dua matjam prinsip
j*s sifafuija be'r,,beda satu sama lain, namun'tiidak dapat t<ita pGarrtair
pliqg pengaruh-rnempengaruhi. Adapun iang- saja maksudkan
Eflrry
disini adalah prinsip-prinsip jang mengenai no,rrrna-nbrma Kepegawaian semata-n1ata, t4.h prinsip jang harus diperhatikan lepas dari temp?t q.qn waktu bilamana kita mengehendaki adanja kegiatan bekerdja dikalangan para pegawai.
r{ngjn itu adalah kepastian, ialah misalnja tidaktah kita dapat
mengabaikqn kep-astian-kepastian {nengenai kenaikan pangkat, tanggung-djawab, hari tua dan sebagainja, bilamana kita mengehenda[i
adanja.semangat
lapangan, Kepegawaian itu. Disamping itu
^baik -datam
jang
ada.prinsip-prinsip
merupakan konsekwensi dari sijtini pe.lain
merintahan, tegaslla jang ada sangkut-pautnja dengan Dasar Negara
misalnja m_engenai lrak jang sama dari setiap warga-negara djugi oiIapangan Kepegawaian.
Tidak nlustahil pula pada suatu ketika kepentingan negara dan
kepeatingan pegawa! perseorangan bertentangah tratmana hanja menundjukkan sadja b_agaimana kedua matjam perinsip itu teidjalin
erat-erat satu sama lain.

winan dari kerdua matjLm plinsip itu hingga mendjadi kesatuan lang
Irrl"glir sungguh penting dan malah mempakan ijarat muflak bagT
kelantjaran organisasi Kepegawaian
A{algp- penting-pula bahwa kepastian-kepastian itu sungguhsungguh .tidak- bersifat sementara,_ tapi merupakan kepastian-fang
continu jang dapat didjadi,kan pedomln dalam kehiduiran Keliega-

waian.
Saudara Ketua jang terhormat, dengan ini maka sampailah sakepada
kesimpulan pertama ialah bahwa prinsip-prinsip -jang meia
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ngenry rrofrns:frofrn& Kepegawaian semata"mata., ataupun jang me-

njangkut dasanclasar kenegaraan patut kedua-duanjb

dimasufl<kan

dalam Undang-undang Dasar.
Saja tandaskan bahwa jang dimuat itu hendaknja hanja pokokpokok jang terpenting sadja, sedang ketentuan-keteqtuan jang lebih
gedetailleerd baiklah dimasukkan dalam suatu Undang-undang Kepegawaian chusus
- Adapun kesimpulan-kesimpulan Sub Komisi L dari Komisi Kon-

stitusi IV jakni:

1.
2.

3.
4.

S{iqp warga-negara jang m,ermenuhi sjarat dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri.
Pegawai Negeri ialah alat badan pemerintahan dan didalam meIakukan _tugry kewadjibannja adalah suatu pengabdian kepada
Negara dan Rakjat.
sebelum memangku djabatannja pegawai negeri baik mil,iter,
polisi maupun sipil hirus menguiialptan suripah/djandji me-

nurut agama/kepertjajaan masing-masing.
Penggunaan tenaga orang-orang asing dalam djabatan pemerintah jang pegawai qegeri d.iatur den_gan Undang-undang; jang
qaja anggap merupakan kesimpulan :dari prinslp jang ada iangkut-pautnja dengan dasar-dasar kenegaraan, disamping rumusan'rumusan:
1. Tugas dan kewadjiban pegawai Negeri diatur dengan atau
atas kuasa Undang-undang.
2 Pengangkatan, ikenaikai pangkat, pemberhentian, kodudukan
dan
-perlindungan. hukum serta djaminan sosial bagi pegawai

9?nkeluarganj-adiaturdenganUndang-undang;
Merupakan prinsip-prinsip jang mengenai norma-norma kepegawaian semata-mata; keseluruhannja patut dimuat dalam Undangundang Dasar sebagai ketentuan-ketentuan pokok dari Kepegawaiai.
Menge_na-i. rumusan-dari pengertian regawii Negeri saja^in"gin memilih kalimat Komisi Konstitusi (sub Komisi l)-sub IV a [t) -dir-i
jang
berbunji: ,,Pegawai Negeri falah mereka jang mengabdikan
lepadq lggan dengan menerima gadji, sebagai ahf pehksanaan
Pemerintah dalam mendjalankan tugas kewadj'ibannja menudju terwudj udnj a kesela'm atan, kebahagiaan dan kernakmuran seluruh-rakj at
sesuai d,engan djiwa undang-undang Dasar Negara dan keridlaan
AIIah".
Rumusan ini menurut hemat saja menangkap inti dari arti pegawai itu dengan sangat tepat.
hal-hal lain jang diadjrlkan oleh Komisi Kepegawaian
,dan Mengena,i
ternjata' belum /tidak meuiperoleh persdtudjuan : selur.uhnja, sequngguhnja hal_ itu memang dapat dimengerti :berhubung dengan
perkembangan kepartaian pada massa: ini.
Diatas telah sraj? kemukakan bahwa dalam soal Kepegawaian ini
gda dua, matjam prinsip; ialah jang mengenai semata-rnata normanorrna Kepggawaian dan prinsi;ppiinsip jrog ada, sangkutgautnja
$erlsan s1s'tim ,ke,nega,raan sedang kemungkinan pada waktu-waklu
t9,-tte_ltu _a!,an !14!ulnja pertentangan antaia kedua prinsip ini, telah
,
dibajangkan pula.
:

i

3991

{dapu_n _diantara rumusan-rumusan jang tidak mendapat per.
setudjuan bgla!, jaitu rumusan: ,,Semua pegawai baik militer, potisi
maupun sipil dilarang ikut -aktif b.aik langsung atau tidak langsung
dflam kegiatan politik" sesungguhnja merupakan soal jang berada
dilapangan usaha dalam_ mengadakan hubungan harmonis antara
kedua prinsip termaksud diatas.
Memang, meskip,un kita telah bersepakat mengenai prinsionja
sering-sering dalam pelaksanaan masih ada perselisihan paham.
Demikian pula halnja disini.
saja sesungguhnja banjak dari hal-hal jang ditjantumkan
-dalamBagi
ke,simn'rlan Komisi IV itu se'oerti menqenai ..Pemeriksaan harta
benda para Pegawai, pembentukan Dewan Pertimbangan Uru,san
Pegawai dan lain-lain sebagainja", merupakan pelaksanaan sadja dari
usaha mengadakan harmonf antara kedua matiam prinsin tadi itu.
Halnja memang penting dan perlu tapi persoalannja lebih tepat
diika dimuat dalam Undang-undans f(p6sofrvaian. karena persoalannia telah mengindjak lapangan detail jakni perintjian hak dan
kewadiiban Pesawai ians lebih akan semourna bila dima5rrkkan sadia
dalam suatu Undang-undang Kepegawaian chusus, jang dapat disusun lebih sistimatis dan lebih disesuaikan dengan kebutuhan.
Namun diantaranja ada jang saia anggap sangat penting dan
malah dalam pelaksanaannja merupakan sjarat mutlak bagi kelantia*an ofoaniqggi Ken,esawaian. Adan"n ian.o saia maks;'rrll!<an it'r arlalah' jang telah disinggung diatas jakni mengenai ,,larangan bagi para
Pegawai Neoeri spfr,ft ikut aktif baik lanssung atarr tidak lanssrng
dalam keqria,tan politik". Mengenai laransan ini saja sangat setudju
ditjantumkannja dalam Undang-undang Dasar.
Memang larangan ini tidak njata-njata termasuk pokok dasar
maupun untuk rnasalah Kepegawaian semata-mata ataupun ditindjau
dari srrdut kenesaraan. Ditindiarr senintasJal'r senlah-nIah malah
bertentangan. Namun bilamana kita dalam hal Kepegawaian ini memakai pokok pangkal bahwa organisasi Kepegawaian itu harus ditertibkan demikian rupa hinega kepentinean-keuentingan negara, rakiat
dan pegawai perseorangan mem,p,eroleh diaminan sebesar-b€sarnia.
mlka halnia akan narnpak berlainan. Pada dewasa ini setian peeawai
tidak dilarang, ,be'bas untuk me,n'diadi anggota partai notitik.- artinja
untuk dengan langsung maupun tidak, ikuit serta diarena politik.
Setjara iuridis ini memang sewadiarnja.
Namun baiklah saja gambarkan sadja dengan beberapa perum,
pamaan/tiontoh, ian,g berdasarkan pengalanlan. samnai serliarrh mana
kebebasan berpolitik ini dapat menghambat kelantjaran bekerdja.

a.

seorang pegawai jang mendjadi anggota suatu partai politik
{glgan djudjur telah membpat suatu laporan ketika mendjumpai
didaerah kekuasaannja keadaan jang kurang baik.
Ia susun laporan itu dengan objektip dan beralasan dan mema.
djukan usul-usul untuk memperbaikinja. Namun oleh karena
jung mendjadi atasannja m,endjadi anggota partai politik lain,
persoalannja tidtak mendapat perhatian sewadjarnja- hingga, ke:
adaan tetap kurang baik.
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b.

Seorang pegawai tain jang djuga mendjadi anggota partai potitik
dan jang mempunjai wewenang memberikan pelbagai surat-surat

idjin pada suatu ketika telah memberikan idjin pula kebetulan
kepada seorang kawan separtainja. Meskipun idiin itu beralasan

penuh, tapi katangan"kalangan tertentu tetap mentjap perbuatan
itu suatu tindakan tidak lepas dari kepartaian"
c. Seorang pegawai anggota partai poliur puh telah memperoleh
kenaikan pangkat. Ke,naikan pangkat ini memang beralasan
mengingat ketjakapan si pegawai ditambah tidak menjimpang
dari norma-norma Kepegawaian. Namun oleh karena atasannja
jang mempunjai wewenang untuk memberi kenaikan itu kebetulaln mendladi anggota separtai, maka kenaikan itu dianggap
tidak adil.
Saudara Ketua, hal-hal diatas itu hanja beberapa tjontoh sadja
atau perumpamaan, jang berdasarkan pengalaman, dimana ,,tidak
ada kesengadjaan" tapi mengakibatkan suasana kurang sehat didalam
mendjalankan tugas Negara.
Saudara Ketua jang terhormat, untuk lebih mejakinkan Anggotaanggota Konstituante, jang belum pernah mendjadi Pegawai Negeri,
bahwa materi ,,Semua Pegawai Negeri baik militer, polisi maupun sipil
dilarang ikut aktrip langsung atau tidak langsung dalam kegiatan politik", sangat perlu dimasukkan dalam Undang-undang Dasar, menurut
hemat saja ada baiknja kalau dikemukakan djuga beberapa tjontoh
pengalaman jang sedikit banjak dapat merusak tata-tertib Kepegawaian dan dengan itu merugikan masjarakat dan Negara umumnja,
chususnja korps Pegawai Negeri dan merendahkan moril serta menghilangkan disiplin pegawai perseorangan.
Saudara Ketua jang terhormat, tidak sedikit Pegawai Tinggi jang
mempunjai kedudukan penting merubah keanggotaan partai politiknja, karena perubahan Kabinet ataupun pe,rubanan personalia Dewan
Menteri, karena ia mengharap untuk tidak digeserkan dari kedudukkannja atau untuk mendapat kenaikan pangkat jang lebih tinggi.
Pengalaman menundjukkan bahwa pegawai jang sangat rendah
morilnja itu berhasil dengan siasatnja.
Saudara-saudara dapat menelaah sendiri apakah dengan kedjadian
ini sesuatu partailah jang memperku,da .pegawai ataukah sebaliknja,
tapi dapat mempunjai akibat kepentingan kepegawaian terlanggar
dan kelantjaran pemerintahan terhambat.
Saudara Ketua jang terhormat, Sidang Konstituante jang mulia,
tidak djarang djuga terdjadi, bahwa partai itu mendjadi ,,pelindung"
dari orang-orang jang didjaman perdjuangan Kemerdekaan mendjadi
pegawai musuh dan berkaok-kaok melantjarkan kata-kata anti propaganda Kemerdekaan, sekarang mendapat kedudukan penting sebagai
Pegawai Negeri karena dorongan partainJa jang patrrotik.
Apakah ini jang mendjadikan Negara kita terus-menerus ada
dalam ketidak-amanan dan djaub daripada makmur dan adil?
Saja tidak mengetahui.
Ada terdjadi peristiwa thin, seorang Menteri mendesak kepada
bawahannja jang mempunjai wewenang supaja mengusulukan si A
untuk dinaikkan pangkatnja dan ditempatkan se,bagai pedja,bat pen'
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ting ditet't'rpat B. Pembesar j_ute berwe.nang itu pgng-qtahui bahwa
si L betum waktunja untuk dapat kenaikan pa1gk1t,'diggl' pegawai
itu tidak termasuk seorang jang tjakap, tapi diketahui bahwa si A
itu mendjadi anggo'ta separtai dengan Pak Megteri dan beberapa hari

benselan{ telah 'menghadap di Kemente'rian d'engan membawa surat
"aanbevdling" dari pengurus' partainja.
Dengan-d,esakan dari peng,urus partainit ili Pak Menteri mendjalankan d,isip'tin partainja. Oengan .desakan Menteri_itu, pembe'sa'r
iang berwenang iak dapat meagelakkannja sebagai -Pegawai. Negeri
jinE taat kepada atasarinja; tapf lantas ia mengambil siasat jang bidia[sana.
Seorang pegawai lainnja si B jang didalam ranglijst l-bil, berhak
untuk kenaitcin pangkat diriga kar,ena ketjakapannj.l d-an kedjudjurannja, tapi ia seorang itng ti-d3k_berpartai dipanggil dan diandjurkan
Altigro "een bezeriadrd-hart" dari pembesar itu dan ternjata djqg-a
drii pegt*ai jang bersangkutan, supaj3 gegentara berusaha untuk
r*"Oip-tttan i.ea-nggotaari dari partai Bt Me,nteri itu. Dengan depikdt'ma,tra diadjillanlah 2 tjaton ke Kementerian dengan hasil si
B itulah jang diangkat.
Saudlra Ketua, sebetulnja banjak lagi tjontoh pengalaman jang
dapai iiii aAjukan, tapi takui. membosankan, maka tjukuplah fiTlljl
r;fiip.tOjugt karena icepartaian didalam kalangan pegawai ini tidak
sedikit pdta-regawai Negeri jang terlibat dalam kesalahan melanggar
totu**pidana'karena diant-aranja berkewadjiban mentjari fondsen
untuk partai.
Hal ini Saudara Ketua, ingin saja sarankan djika nanti Uldangunaang kepartaian diadakan, dimasukkan dalam sesuatu. p-asal, dimana
Oimuafnafwa sesuatu partai jang mendjadi stalts-pqtaij dengan- tidak
*.fop.trn partai oppoiisi, dapafteuangannja dari Anggaran Belandja
Negaia, OjaOi tidak lagi dengan djalan rebut-merebut kedudukan
ped"*ri atiu menteri gu-na m_endapatkan.fondsen dengan djalan li.sensi
gatt mempunjai akibat
;f;Ojrfi" lain jang iidak sah sePerti sekarang jang
adil dan malmur.
bernegara
*riJiirn"t didjauhlian dari tjita-tJita
Maka oleh karena itu sekali lagi saja tandaskan, bilamana kita
berpokok pangkat kepada harapan agar pegawai itu:
a. bekerdja dengan sungguh-sungguh,
b. senantiasa mendjundjung tinggi kepentingan negara, semestinja
diadakan:
L. djaminan tentang kepastian kedudukan hukurn para pegawai
ifu hingga mereka bekerdja dengan giat dan puas;
2. djaminan bahwa pegawai senantiasa merdeka dalam menentrikan ada/tidak adanja kepentingan negara, jang tidak selalu
harus paralel dengan kepentingan golongan dalam hal ini
partai.
Namun, dalam para pegawai itu masuk partai politik, bagaimana
ia akan tenteram dafr giafbekerdja bilamana harus mengalami, bahwa
kepastian kedudukann;a lebih didjamin dengan memasuki sesuatu
partai politik.
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. .9ag..imana seora.ng pegawai akan dapat merneiihara kepentingaR
rakjat. atau negara bilamana ,tindjauann;i tetah dirpengaruhi olehleanggotaan sesuatu partai!
saudara Ketua, dengan ini rnaka djelas kiranja bahwa larangan
memasuki sesuatu partai.pglltik itu memang merupakan pembatalan
kegiatan seorang_ pegawai-dalam mendjalanfan hali dasarhla, narnun
pembatasan itu dimaksudkan sebagai usaha untuk mendjamin pemeliharaan kepentingan umum lainnnja, ialah kesedjahteia"o kbseluruhan masjarakat. Hal i'tu malah ,merupakan djaminan bagi perkembang-q1 demokrasi jang sehat. Lagi puta pari pegawai "itu aatam
pemilihan umum tetap bebas untuk melakukin,tratn;a sebagai pemili,h.
Maka berd"asarkan uraian-uraian diatas itu saja ingin agar disamping prinsip jang diatas telah saja perintji, dimuat
lula-clatari undangundang Dasar:
bagi semua pegawai baik mititer dan polisi maupun
. ..',ltTrng?.n
sipil.ikut
aktip 'baik tangsung-atau tidak langsung ditam kegia'tan
politik".
saudara Ketua,_se1..l4g saja sa,mpai kepada kesi,mpulan pidato
sJJ_a_gln atas nama Fraksi Ikatan Pendlikung kemerdekain Ind6nesia
QP.K.I-.)- saja--lngiqkT,supaja d"idalam undang-undang Dasar nanti
dimasukkan dibawah_Ba! ,rugas Alat-alat penlEngkapa; Negara', susunan pas.al seperti berikut:
1. Se.tilP warga'negara jang memenuhi sjarat dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri
2. fggawai Negeri ialah alat badan pemerintahan dan didalam melakukan tugas
-kewadjibannja adalah suatu pengabdian kepada
Negara dan rakjat.
3. sebelum memang-ku djabatannja, pegawai Negeri baik militer,
polisi maupun sipil harus mengutlapka-n sumpahTdjandji rnenurut
agama/kepertjajaan rnasing-m-asing jang diitur d6ngan undang-

4.
_
5.
6.
7.

undang.
Penggunaan tenaga orang-orang asing dalam djabatan pemerintah jang pegawai negeri diatur-d,enga-n Undanglundang.^
Tugas d_an, kewadjiban pegawai Negeri diatur dengan atau atas
kuasa Undang-undang.
Pen_gangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian, kedudukan dan
perlindungan hukum serta djaminan sosial bagi pbgawai dan keI-uarganja diatur dengan Und"ang-undang.
s..Tuq pegawai baik militer, potisi maupun sipil dilarang ikut
4.!ip baik langsung atau tidaf rangsung talam^kegiitin p1[tik.
Sekian sumbangan kami.
Terima kasih.

Kettul $,apat jang te-rhor,mat, dengan pem,bitjara saudara
Basara Adiwinata, maka selesailah dt5ara'icita
iraaa niatam ini.:^giliran

Anggota-anggota jang niendapat
pagi. 4{ry"1
ialah Saurdara-saudara: 1. Drs A. R{a Rangga Andelo,
2. U.P. Bombong,

b.rildFa

R.

besok
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(Rapat ditutup pada djam"23.02).
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wiria, u.P. Bombong, _!asgl.i,
sain Poea1s

Tjgl

Wakil Pemeirintah: A.M. Hanafi, Menteri Negara.
Ketua: saudara-saudara, Assalamu'alaikum warahmatullahi wa-

barakatuh.
. '-. Rqpat.

r"i? b'uka. Djumlah Anggota jang telah menanda-tangani
daftarhadirada331orang.Quorumrapa[iauheos.
Surat-sur,at jang perlu dibatjakan-tid,ak ada.
. .. . sekarang kita ,meneruskan dengan atjara kita dan sebagai pem,
pitjara. :pertama saja persilakan saudara brs A.R. Andelolj"anr terhormat.
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brs A.R.R. Anileio:

Pendahuluan.

r

Saudara Ketua dan Rapat Pleno jang terhormat, kawan sefraksi
kami, Anggota jang terhorriat P.S. da-Cunha telah mgngambit_ q-agian
dalam atjara penghabisan Sidang Pleno sekarang ini dan telah m9ngemukakan $endapat fraksi kami mengenai soal ,,I{epegawaia.nl'.
Ti-nggal lagi bigi sajl untuk berbi,tjara sedikit tentang bagian terachir
aari atjara lni ]tng mendjadi tugas sub-Komisi 2 Komisi Konstitusi
IVI alah soal ,,Keuangan".
Kaml *eiasa-guftUin., bahwa disamping materi-materi. berat dari
Undang-undang Dasar jang hendak kita buat itu, kita_ sering-sering
sekalipun bukan berarti
djuga dinaAaptan dengan materi ringan
j14g
sementara berlangsung
gebagai
atjara
dengan
halnja
mudah
dengan tambahan
hanja
sekarang. sub-Kbmisi 2-Komisi Konstitusi iIV
beberapi perumusan pasal atau ajat baru telah men$usulkan, supaja
kita menglmbil pasal-pasal mengen?i keuangan, d-alam llndang-un'
dang Dasar Sementara 1950 untuk dimasukkan kedalam Undang-unOan'F Dasar tetap nanti. Hasil kerdja sub'Komisi 2 itu kami sarnbut
A.rE.n gem'bira dan penghargaan tiirggi dan kami mengharap kiranja
hasit jang ,naik itu dapat dipergunakan dalam kita menunaikan tugas
kita.

2. Peranan Keuangan.
saudara Ketua jang te,rhormat, tid,ak dapat disangkal lagi, bahwa
da,larn suatu masjar-akat modern keuangan m€trIainkan satu peranan
jang sangat pentiirg dalam lapangan ekonomi. D_alam keadaan normal
iudfuan Oarf tiap-tiap tindakan ekonomi bukan lagi langsung barangbaring melainkan uang. Barang-baralg daga-ng ti{fF -distokir dalam
gudan!, melainkan selekas mungkin didjual-dan didja{ika-n uang dan
6rang Jrng membelinjapun akan lekas men{qa-l{ja- pula dengal atau
tanpl ire-rigolahnja lebih dahulu. Memang tidaklah heran, oleh karena
uang adala-h,rnakanan, ;uang adglatr pakaran, qa{tg adalah perurnahan,
uanf adalah kemewahan kehidup?n,- uang_adalah daja u9!uk mem,buai pekerdjaan-pekerdjaan Sosial dan Pe-kgrllqan-pekerdjaan - amal
lainnja jang- merigandung pahala, _u1ng ad_alah-kelangzunga1. -hlquP
djasmani uirat m-anusia, oltg adalah.segala-galanja. Mtl.-u tidaklah
niengherankan apabila untuk mendapat uan-g orang bersedia mendjalankin se$ala mitlam usaha, sekalipun usafralsah_a itu sering-sering
telpaksa,m,endj adi-,tindakan-tin'dakan - jang tidak halal atau rnelanggar
huiium: Tindair,an"tindakan korupsi jang merugikan m'asja'rakat dan
negara, tindakarl-tindakan penipuan terhadap masj qa.$at misalnj a dengin mentja,tut gelar Prof,essor untu\ dapat _mendirikan universitas,
titdakan+iriea,Un penggedoran jang kadang-k4d?ng disertai dengan
pembunuhan jang kediam dan lain-lain sebagainja.
Kita tjukup membatja sesuatu surat kabar uqfuk mejakinkan diri,
betapa besarnja peranan uang dalam seluruh lapisan masjarakat.

3.

Perlu diatur dalam Undang-undang.

tingnja peranan uang dalam kehidupan rnasjarakat dan negara, maka
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sgyadjgnialah politik keuangan qeg?ra diatur dengan sebaik-baiknja
dalam Undang-undang organil, tetali tertebih dahuiu mer.trkf.an Orsardasar- pokoknja dalam undang-undang Dasar
:ing reoing kita

susun sekarang.
A,dap.un bagian-b-agiannja jang kami anggap penting dan sewadj-arnja dimasukkan datam Unoang-undang disir ioiirt';t;d
t;i"
sebagai berikut:

a.

Penentuan alat-alat bajar jang sah.
Saudara Ketua. jang terhormat, dalam negara kita jang terdiri
dari daerah-daerah jan_g tersebar dalam satu wita;art :ang ariai lurr,
daerahdaerah ,manaserba_giannja baik menurut letakUa miupun outrppjsgr-akan_-pergerakan dan tindakan-tindakan ekon6minja'malah Iebih dekat {glgrt negara-negara tetangga daripada oengin Fumt n.publik sendiri, _atat-alat bajar jang safi-agakn;i te,nilr p"erlu t'agi oari
keadaan biasa diatur den-gan
lelaqtgtam Undang-unda'g oasailo;it<a
oleh Pemerintah persoalan ini
tidat< diperhatitian betril-neiut, mika
dalam daerah-daerah pinggiran n_eg-ara kita akan dipergunatari djuga
alat-alat bajar nega-ra lefangga, hil mana setidak-tidafnja it rn "men_gatjaukan ekonomi rakjat tietSit. Sebaiknjalah apabila s6telah dalam
undang-undang.-Dasar ditetapri?q alat-alai bajar manakah jang sah
bagi seJuruh wilajah negaraf oreh jang berwio3iu dengan iuGgurrs u n g. guh. dip e rh a tikan, b a hw a k e t e n tu a n -ke te n t u a n
un d a nlg-u n d a n!"o a sar terutama ja_n$ mengenai ha1 ini ditaati dan tidak dilerkosa otefr
petualan_g-petualang e-kono_ryi_ jang lebih mementingkan' keuntungan
diri sendiri daripada kesedjahteraan umum.

b. Anggaran

Belandja.
saudara Ketua jang terhorma,t, sebagai terah diuraikan diatas
peranan jang dimainkan oleh uang didalam masjarakat adalah demikian penting dan meluas, sehinggi persoalan ituisudah terdjalin erat
dengan
_segi-segi kehidupan politil s^esuatu negara.
Kalau dalam djaman kekuasaan feodalisme radja dengan semaumaunja sadja membebankan padjak kepada rakjat, "maka -dalam djaman kesadaran demokrasi kekuaiaan rldSa itu iudah dikekang ol"eh
kem4uan
-rakjat, Rakjat Inggeris dalam reaksi dan kemenanlannja
terhadgp_kewenangan
feodaliime mengeluarkan pernjataan dalim t"atzfs,
bahwa
radja
tidak lagi diperkenankan memungut padjak
!91
tidak
persetudjuan
deng.an
rafjat. Dasar dari perijataan itu
9ijka
ialah bahwa rakjat- hendak mengadalian pengawasanj sqpaja uangylng- jang dikumpulkan daripadanja itu belut-betut dipergunikan untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentinfan- segolongan
orang-orang berkuasa.
Inilah asal mula.lja_k;ewadjiban negara untuk membuat anggaran
belandja_ jang terlebih dahulu harus mendapat pensahan dari b'.r"rn
Perlvakilan Rakjat sebeium diadakan tindai<an-iindakan pelaksanaan
selandjutnja.
Nggara sebagai suatu masjarakat jang harus menjelenggarakan
-kepentingan
umum mempunja,i urusan- rumah tangga sendiri untuk
mendjalankan tugasnja itu. Untuk satu masa terbaTis jang dihidapi,
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rnisalnja L,atau-2 tahun, pemerintah harus rne,m uat rentjana terperuntuk maksud+naksud ,manakah akan oil.ulu*r.""-i.i*,oj" r.lqtji:
kian banja! dan dari sumber-sumber manakah pemerintah kiranja
dapat me-ngharapkan uang jang dibutuhkan untuk ;;";iltp.ng.rurr.
an jang dimaksudkan itu.
Djelaglah saudara Ketua, bahwa dalam anggaran betandja harus
_
terdapat keseimrba{g.an, pengeruaran harus diiEsuai,tan olrigan t<emungkinan-kemun gbilq pend apatan. Dj-ika dalam kenj iiaann-;'a nanti,
pengeluaran lebih ketjil* -daripada. pendapatan, maka akan i.ia;roi
kelebihan untuk semenlara. Mungkiri ada orang' jant;."J;gr.i nrrrwa kea_da3n Jan-g demikian itu,- dimana terdipat 'keleb,ihin", adalah
i.lng. sebaiknja. Me'mangta'tr demikian, tetapi brikan i,trl;t J;hg *.nsu_atu anggaran belandja, oan oSita ada, ketebifian itu
9.ig{i
tidak -tu$j_uan
boleh mendorong P'emerintah urituk memboros, misain;a oengan
membiajai sesuatu jang tidak berguna bagi kepentingun u*u*-.
Bil,a dalarn perusahaan partikulir ke,lebihan itas pdngeluarCn atias
keun'tungan.adalah jangmaka daiam"insg;dn nerygngjadi tudjuan,
landja, keseimbangan adalah
k-ea{3an jan,g'ideal. Tentunj i tifiat- beoru
ada keseimbangan setiap tahun, tjukupla[ apabila rnggriun belindja
seirn-bang dalam satu masa cyklus ekonomi. oleh kiiena itu maka
kelebihan dalam-,Tps.a hoogconjurctuur harus oiojaoifan tj.arngrn
untuk menu,tup deficiet dalam tahun-tahun melesei.
Tetapi kenjataannja'saudara Ketua, sudah sedjak bertahun-tahun
lamanja- qgngqlujaran dalam anggaran-anggaran beiandja teius-menerus lebih,tinggi dar,ipada pendap-a1an. Djgga Negara-neglra besar jang
di;nandralg. kaja oleh karena ekonominja" telafr sangri berkembang,
mengeluh karena.deficiet
jang"dapat meionqii
.angarran .belandjanja
g?mpal.kepada bilangan-b,il.a1qan jrng suut'nijambarkan aaiam pikiran. Apaka'lr tahun-tahun ini hanja merupakan"tahun,tanun oepreisi
dari suatu cyklus .ekonomi, sehingfa kita dapat mengrrarip[r" frn*,
hoogcojunctu,un a;lias tahun-ta:hun kemak,miran misitr ukrn datang
y$uF me'ngkompensir segala tg.tgggan jang sudah diderita? Mungl
kin ini adalah f?tL {ari.n-ad_a tjiri-tjiri
djama"n atom jang amal su]it
-jang
untuk diselidiki!
'Tetapi, deficiet
dihadapi ha"rus" oipernaimt
-diastis
apabila
dengan
menlatdbil
tindikan-tindakari
lelyltynglah
deficiet sematjam itu dapal diputh[an, tetapi apabila iia"r. ter-nuta
djalan untuk mentjapai maksud itu, maka 56ng itius"rrar.i" tranjaurr
pe'mufihan- bajangan jang
_akibatnj,a sebenarirja-lebih djelek tagi"nagi
seluruh rakjat, berupa nrflas!
Meiin pertjetai<an berdjilan oan'ojurillah uang j3n_g beredar tidak Iagi seimbang dengan bat"ns-b;;g jr"g
terdapat dalam .masjarakat, liarga-hargi mefrnubung ti"ggi, ?rr.:it
m,enderita akibatnja.
',_,._
jang_demikian sementara berlangsung dalam masjarakat
{.,udaan
krta selarang. oltr.q waktu jang singkat sadja angka-angka index
b.arang-barang kebutuhan sehari-hari te'iah metont;afffit;? Jau g
tingkatan, sedangkan
-upah-upah masih tetap pada iingk;d;ja-semuta.
OIeh perbedaan tersebut
perienuhan kebufutrn sehaii-hari"menUsaai
sangat terbengkalai.
B.rnjak fakta kiranja. oapS! ditundjuk sebagai penjebab bagi hilangnja keseimbangan antara djumlah riang jrnd beiedir oi" bi?rng-

-

.

,

t

_
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barang jpg terdapat dalam masjarakaJ. oleh beberapa hal misalnja
keadaan keamanan jan_g sangat tidak rnemuaskan, berangkatnja teniga:tenaga- ahli dari Indonesia maka produksi dalam perEebunan-perke,bunan besar di. Indone,sia jang dalim tahun 19b6 fu;ih oapai rne1upakry 65Vo dan seluruh devisen negara, kini sudah sangat mlenurun.
Pergolakan-pergolakan di daerah-daerah memaksa pem,Jrintah membuat anggaran !"t-r_"9i." tambahan, tambahan mana menurut djalan
biasa harus dapat dibiajai dengan pindjaman baik dalam, *aupun"luar

negeri atau dengpn pendjua[an hilit<-milik negara kalau

derpaksa.
Pasaran modal dala,m
,tidak
r,upanja
berdj"alan
baik,
sedihgtan
Tege'i
pasaran- luar negeTi_ nj+lqnja ragu-ragu terhadap kredietwaardigleid
Indonesia. Dan milik-rnilik negara djila ada dengan sendirinja Tid,ak
pula dapat d,ipergunakan karena pasaran modal ditam negeri memang

kurang kuat.
itu terdapat djuga pengeluaran-pengeluaran negara
.iang Disamping
menurut an€gapan klmi t<iranla kuiang rasionilfumpamanja pengeluaran-pengeluaran sebagai kerahdjutan daripada'oagang sapl. KaIau .datang_musimnja ata;u kalau ada iresempatdn untu,ti itri rnika sanga! ramailaih orang rnendagangkan sapi. Djuga kalau sapi-sapi sudah
terdjual !a!'is, perdagangan tocrr berdjalan-terus kalau riasiti ada p,ihak jang !9'1um rn,erasa pluas. Maka ditjiptakan oranglah sapi-sapi fan.
tasi.baru. !.qni'sapilgntaii itu sudah tenhi me'merlukin pula ^trrerawatan,
sehingga. tidak sqdikit uang har'us dikeluarkan. Anefrnja, -kalau suasana politik sudah berubah, mungkin ada sapi jang diiasakan tidak
perlu l,ag'i, lalu ditiadakan'begitu sad$a. Meniadatian-rnudah sebab memaTg hanja sapi fantasi- Hanja sajang sudah banjak uang terbuang
pe_rtjuma. Ataukah pentjipta-pentjiptanla harus membusungt<an dadi
sebab telah memperluas lapangan kbrdja untuk sementara waktuz
ol,eh karena itu saudara Ketua jing terhor,rnat, nja,talah betapa
qe4inglia mentaati angga,ran belandja jang telah niteiapt<an dan difiatir oleh Dewan Perwakilan Rakjat. Anggaran belandja suplementer iendaknja hanja diadakan daram keldaan jang sungluh dirasakan perJu nesi kepentingan umum dan djika terplksa d"i'adakan,
hendak_nja diusahakan sedapat-dapatnj,a, supaja penufupan pembiajaannj3 $jangan menjebabkan inf'lasi jang' mengat;lukan 6t<on6mi negaI?r H4 jang demikian itu pasti akan tertjapai asalkan Dewan-Perwakilan Sr!.;rt dengan pe'rasaan tang,gung"djaivab tunrt menjelidikri usul
pengubah
_anggaran umum dan djika perlu dengan tidali s€gxr fii€nolak usul-usul tersebut. Dalam hubungan ini kami sangat-setudju
dengan usul perumusan sub-Komisi 2 Kbmisi Kon,stitusi iV hahman
6: i.alg berbunii: ,,sejtiap perubahan anggaran umum haru,s disetudjui
oleh Dewan Perwakilan
usul .pengubah anggaran umum \9pa0a ,,Dewan perwakilan; dengan'
ljatatan supaja kata*ata ,,harus disetuo5ui oleh" diganti dengan tltakata:,,memerlukan persetudjuan".
Kami berhara,p, djiika pagal ini sudah ditempatkan dalam undangundang Dasar nan'ti, Dewan Perwakilan Rakja't,- dalam rarngka penstibilan organisasi negara dan politik ekonomi-chususnja derigan'penuh
perasaan tanggung-djawab menghantirnja guna keniakmuian masjarakat dan negara.
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c. Padjak.

j*g terhojmat, manusia adalah machluk jang
hidup
.sendiri, ludjygn mana hanja d;t;f .ilt;rl
:1?T.t"ll1-Jydiqrn.
parnJa
dengan sebaik-baiknja
4rllry kehidupan bernegira. oleh karena itu maka kita harus mengakui
bahwa negara itu atatat*ualu-*rsjarakat
tiaak
boleh tid;t harus aaa ragi -rnu;ang
-(geme,ensghup)
dan
tugas.
negara
ialah
menjediat<an segata sja"rat jang
{+. Iq{iuan
dibutuhkan oleh manusia supaja dengan ri,uoarr oap;f ..;i;#it.r,
$g mgntjapai tudjuanni,a. Ak-an tetipi_.1egrm tid;k *ilg1il oapat
hidup terus dan menunaikan tugasnja, djik; ia tidak me*p1i"jriaii,
upaja untuk itu. Daja upaja ;ang tibuiuht<an negara itu tioat< tain
zumbernia selain dari segala orang,, bagi siapa negara harus menie.
$ft<pn sjarat-sjarat jang dimaksud-oiata-"s. oleh karina itu maka:adalah kewadjiban moril bagi segala orang jang memetik manfaat oari
sjarat-siarat baik jang disediakan negara itu untut< memberi bantuan
materiil k_epada negaia dalam ia meiunaikan tugasnja. Atau dengan
kata-kata lain, segata orang jang mendapat perlinldun;;, a;i ,.gurr,
s ehi n gga i a me nd ap a-t. k-eu_ntun gan eko nomi
dirip a d a n j"a b erkewaoiin a n
moril membajar.padjak kepada negara, supaji negi.a tetap neioiri
dan
_mampu menjelenggaralian dan mewuo;ridiian k6selamat* u.u*.
$ralasi.n_egara_ mempunj,ai hak djuga uniuk memperoleh bagiannja
dari.social. product jang dengan biniuannja telah terwudj"a ,iiarrr*
Saudara Kg,lua

masjarakat.
teta.pi berapa.banjakkah harus dibajar oleh tiap-tiap orang
. Akan
jang
mempunjai kewadjiban untuk membajari
saudara Ke$a- jang ter,hormat, suatu kenjataan jang tidak dapat
disangkal ialah bahwa anggota-anggota masjirakat nefari- nurnlarbeda.kemampuannja untuk-membiiar. semua orang mempunjai kewadjiban sama untuk mem_bajar_padjak, tetapi didalailr p.iurirrnlrnn:,
menurut pendirian kami haruslah diperhatikan beberipa sjarat.
Pertama padjak harus disesuaikan dengan keadain orang jang
membajarnia: dengan kedudukannja dalam-masjarakat oan --d'eigan
susulan keluarganja jang rnerupakan satu kesatuan ekonomi datim
kehidupan jang sebenarnja. olih karena itu maka harus terdapat
satu mi.n'iTuln jang dibebaskan da,ri kewqdjiban padjak, tanggungan
keluar,ganja haruslah pula diperhatikan; djuga hirus" oii,eir,iTfing[u"
djasa-djasanja bagi masjarakit, umpamanjb'kuo- veteran dan seba-

garnJa.

Kedua hendaknja _diperhatikan sumber apakah jang dikenakan
padjak. Dalam hal ini dapat
kita bedakan 2 kategori "p.n-orprtun,
aa. jang berasal dari pekerdjaan,
bb. jang berasal dari modal atau kekajaan.
_
ad. aa. Pekerdjaan adalah sangat erat hubungan dengan keperibadiiln.g Tqdatr $itimpa -s1ki!, penganggurer"; rnurdl"di tuu
dan-rg:g9ylg,
lain-Iain-.. oleh n<arena itu hendaknja
,pendapatan jing beisumber
pa9,a pe'kerdjaan i-tu. djan_gan terlalu d,iberatt<air o*ngrn'pio:rf,rupaja jang belsangk-utan. dapat menabung, supaja rei;uaiir.i"".-seteL
r
dar uang untuk waktu jang

il

buruk,
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ad. bb. Kebalikannja pendapatan dari modal

itu, adalah

sesuatu jang

dan otomatis. Pemilik sendiri tidak perlu membuang tenaga
llttuk me-mperolehnja, sehingga bila ia dirundung malang sekalipun,
!i-dak-pe1_lu ia. kuatir tentang kebutuhan hidupnja. Hanja jang perlu
diperhatikan dalam hal ini supaja modal itu sendiri djangah aiui:nantetap_

kan dengan padjak.
_ Ketiga: pengorbanan bagi pem,bajar-pembajar padjak hendaknja
s-gdaqa_t mungki! disama-ratakan. Hat jang demikian itu hanja daplt
direalisir apabila dipergunakan sistim 'progressif. penjamarataan
djumlah jang harus dibajar dalam banjak-haf tidaklah mungkin dan
sangat tidak adil. Te'tapi sistim ,berimbangpun atas proportionil rasanja belu'm tjukup memuaskan, otreh karena pengonbanannia tidak
sa'rrrfl. Sebab itu sebaiknjalah dipergunakan sistim progressif.
Kesimpulan daripada uraian diatas ini ialah:
1) bahwa ,padjak hanja dipungut atas pendapatan (het inkomen)
2) p-adjak hendaknja djangan sedemikian tingginja sehingga kehidupan keuangan dari pembajar-pe,mbajar mendjadi- lumpuh
karenanja.
,Selandjutnja iSaudara Ketua jjan$ terhorma:t, perumusan-,perumusan pasal jang disadjikan oleh sub-Komisi 2 Kom,isi Konstitusi
IV pada umumnja dapat kami terima untuk didiadikan bahan jang
akan dipertimbangkan lebih landjut bila telah tiba waktunja.
Saudara Ketua, sekianlah dan terima kasih!

Ketua: Saja persilakan Saudara U.P. Bombong jang terhormat.

U.P. Bombong: Saudara Ketua, Sidang jang terhormat, setelah
membatja dan mempeladjari laporan Komisi Konstitusi IV Panitia
Persiapan Konstitusi, chusus mengenai ,,Kepegawa,ian" (jang mendjadi tugas saja), pada taraf pertama saja dapat menarik kesimpulan,
jang saja susun dalam bentuk pertanjaan-pertanjaanl sebagai berikut:
I. Apa dan sampai dimana batas pengert,ian Pegawai Negeri?',
II. ,,Apa perlu dan apa alasan-alasannja materi persoalan Pegawai
Negeri itu harus ditjantumkan setjara chusus dan istimewa
dalam Undang-undang Da,sar"?
III. Kalau ja, pokok-pokok materi jang mana harus ditjantumkan;
dan jang mana tidak perlu ditjantumkan dalam Undang-undang Dasar?
Ad. I: Saudara Ketua, kalau dalam uraian saja ini terdapat katakata Pegawai Negeri, maka jang dimaksudkan menurut fraksi kami
ialah Pegawai Pusat dan Pegawai Daerah.
Saudara Ketua, Sidang jang terhormat, dengan pengertian bahwa
perumusan (definitie) Pegawai Negeri tidak perlu ditjantumkan daiam Undang-undang Dasar. Fraksi Partai Kristen Indonesia (Parkindo) jang saja wakili berpendapat bahwa kata-kata ,,pengabdian diri
lahir dan bathin'l kurang tepat dipakai dalam menggambarkan tugas
kewadjiban seorang Pegawai Negeri, karena pada hemat kami:
a. Pengabdian lahir dan bathin itu hanja dapat dilakukan oleh
manusia kepada Tuhan dan terhadap Tuhan semata-mata.
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b. Kata-kata ,,pengabdian lahir dan bathin', itu, mengandung
gifat pgrhambaan atau jang bertudjuan kearah ifu. "
c. s_ebagai waxga-negara, seorang pegawai Negeri dalam hal-hal

dan keadaan tertentu, tidak selalu harus tunduk lahir dan
bathin kepada Negara/Pengfrarsa, jaitu apabila atau dalarn
hal-hal Negara/Penguasa melampaui batas kekuasaannja jang
mungkin merugikan seorang pegawai Negeri. Dalam trai-tra]
jang'demikian, seorang pegawai Negeri balk sebagai pegawai
maupun sebagai warga-negara, mernpunjai hak m-enuntut kerugian da,n/atau perlind.ungan hukum.
saudar'a Ketua, selandjutnja saja berpendapat bahwa pengertian
jang
feg3wqi Negeri tidak mungkin kita batasi begitu sadja seperli
-persiapan
pariitia
dqla,p
Komisi
Konstitusi
lv
!9rtjqLtury
Konstitusi, sebab -lap9r1n membuk,tikan dan memaksa kepada kita
-kenjataan
qntu]< ryelsqku! ba,hwa pengertian Pegawai Negeri itu terlalu luas
dan berbeda-beda dilihat dari berbagai Gudut. perumusan ten,tang pefsqrllqn_Pegawai Negeri jang kita titrat pada laporan Komisi xo'nstitusi. IV Panitia Persiapan Konstitusi halaman 3 dan 4 angka Rumawi
IY. q L,2 da\ 3, pada.hgma! saja ,barur sebahagian m,entjakup pengert'ia! Pegawai Negeri dilihat dari satu sudut jaitu sudut e,Lonoinis. dari
sudut politis, jwidistrafrech'te,lijrk dan se'bagainja, akan lain sekali
perumusannja. pe_qrang, Menteri ,rnisalnja, dapat dianggap sebagai
seorang Pegawa,i Negeli (karena .mendapat penghasilan dari Negara,
atau karena sebab-sebab lain), tetapri daii sud,ut-politis, ia bukari pe.

gawai_Neggri. S-qgran_g Mente'ri ti'dak diangka,t oleh Pe,merintah tetapi
oleh Presiden (lihat U:rdang-undang Dasar sementara 1gb0 pa3al sl
ajat (2)..Hal in,{ be,rtentangandengan djiwa perumusan No. B niengenai
pen-gertian Pegawar_
l{egert dalam laporan Komisi Konstitusi lV-jang
berbunji: Pegawai Negeri dan seterusnja di,angkat oleh pemerintahl
saudara Ketua, sidang jang terhormat, waraupun toch achirnja
kita akan mentjantumkan perumusan pengertian p6gawai Negeri d;lam undang--undang Dasar, kami rnerasa perlu menegaskan- disini
lahwa apabila kita menerima djalan pikiran jang menjitakan bahwa
Pggpwa! ftlegeri itu bukan buruh, saja bertanja: rioat<darr dengan demikian kita setjara tidak sadar telah membu-at garis-pemisah ietjara
moril antara Pegawai Negeri dan Pegawai-pegawai-partikulir?-sehingga _dengan demikian kita membuat per,tentangan baru dalam
masjaraka.t jang luqah penuh dengan pertentangan itut saja chawatir kalau ini nanti dianggap sebagai klasifikasi itau diskrimnasi.
,saudara Ketua, oleh sebab itu dan dalam hubungan itu Fraksi
Partai Kristen Indonesia (Parkindo) berpendapat, alaigkah baiknja
djika !i,ta di Konstituante ini senantiasa membatasi diripada bidarig
tygas kita jaitu me_nj-uqu1 dan membahas hanja pokok-pokoknja sa$ja_ sedang _soal-soal _detail s_eperti diatas kita ierahkan iadja k"epada
b-adan- pembuat undang-undang biasa. Dengan demikian titi uoat<
akan bertele-tele dan berlarut-Iarut.
A. II. saudara_Kglua, dari para pembitjara jang telah mendahului

telah-banjak kita- dengar mengenai-penderilaan serta djeritan
laja
j?ng-dialami
Pegawai
Negeri

rumah tangga sehari-hario
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dalam pekerdJaan dan dalam kehidupan

Bertumbuhnja organisasi-organisasi Pegawai dan serikat-serikat
sekerdja qepagai tjendawan dimusim hudjan adalah, djuga satu bukti
adanja kriqis dan ketidak*eimbangan dalam masjarakit-kepegawaian
dinegara. \i,h. sampai-sampli ada-Kementerian l.ng merisi perlu
mernpunjai 5 sampai 6 seri,kat sekerdja.
Disamping itu kita djuga dengar (dan malahan kita saksikan
sendiri) fakta-fakta penjelewengan Pegawai Negeri baik jang bersifat
kriminil maupun jang bersifat-politik-.
Saudara Ketua,_ sidang jang terhormat. semua itu tidak perlu
rasanja saja
disini karena telah diutjapkan oleh sau'dara,
-ulangi lagi
saudara pembitjara
jang terhormat jang terhahirlu dari saja dan kalau.. hendak diperpandjang, seolah-brafi tidak akan habis-habisnja.
pada kesempatan ini (atas nama pegawai Negeri jang menlaillah
derita terus menerus) segala kenjataan"kenjitaan itu-kita" palai se!"g?i alasan untuk mentjantumkan soal ,,Kepegawaian" ift dahm
undang-und"r_rg D_asar (disamping alasan-alasan jang kita batja dalam
laporan Komisi Konstitusi IV Panitia 'Persiapari K-onstitusi irada halaman 2 angka Rurnawi II ajat (L) sampai dengan (7.).)
,saudara Ketua, semua alasan.alasan itu saja tjoba lebur kembali kemudian saja simpulkan sebagai berikut:
,Kita perlu mentjantumkan soal Kepegawaian dalam Undang-undang
Da,sar, dengan alasan-ala,san:
a. lupaja Negara/Penguasa dapat memperhatikan djaminandjam,inan sosial dan kedudukan hukum-pegawai Neg-eri, baik
dipusat terlebih didaerah,
b. fupaja Pegawai Negeri tidak begitu mudah melampaui batas
kekuasaannja atau mempergunakan salah keduduliannja sebagai Pegawai Negeri.
Alasan-alasan lain jang bagaimanapun bentuknja pada he,mat saja
akan tetap berkis'ar pada kedua alternatief diatas.
saudara Ketua, dibawah in,i saja kemukakan dua tjontoh sebagai
bu,ktj kegandjilan-kega,ndjitan dalam masjarakat kepegawaian kita dan
sekaligus m:€rupok?n ala,san mengapa saja pakai t<idua alasan diiatas.
a. seorang pegawa'i jang pernah diusulkan untuk diangkat di suIawesi-Telgatr (kalau tidak salah di Palopo). sesudah l tahun sang
pegawai bekerdja (sebagai pesuruh) besluit pengangkatan daii
Djakarta tak kundjung datang. Karena sudati 1 aahun bekerdja
sukarela (dan hanja hidup dari hasil kebunnja), ia amb,il djaldn
sendiri. Keluar dan melamar didjawatan la,in. Sesudah satu tahun
bekerdja di djawatan lain, datanglah besluit pengangkatannja
pagl djawatan jang pertama. Sang Pegawai minta dina;art<an
' gadiinja berdasarkan besluit tadi, tetapi tidak boleh
karena surat
dari Djakanta be'rbunji sebagai berikut: ,,Karena ia sudah berhenti, maka ia tidak berhak atas gadjinja!"
Hal ini mungkin hanja b'isa terdjadi di Indonesia dan spesifik
Indonesia!!!
b. surat edaran Menteri Dalam Negeri tertanggal L0 Djanuari 1gbb,
N.o. UP.50/L/7 iang isinja saja kutip antara lain sebagai berikut:
,,Dalam Negara jang berdasarkan demokrasi, hak-hak setiap

b. Kata-kata ,,pengabdian lahir dan bathin', itu, mengandung
gifat pgrhambaan atau jang bertudjuan kearah ifu. "
c. s_ebagai waxga-negara, seorang pegawai Negeri dalam hal-hal

dan keadaan tertentu, tidak selalu harus tunduk lahir dan
bathin kepada Negara/Pengfrarsa, jaitu apabila atau dalarn
hal-hal Negara/Penguasa melampaui batas kekuasaannja jang
mungkin merugikan seorang pegawai Negeri. Dalam trai-tra]
jang'demikian, seorang pegawai Negeri balk sebagai pegawai
maupun sebagai warga-negara, mernpunjai hak m-enuntut kerugian da,n/atau perlind.ungan hukum.
saudar'a Ketua, selandjutnja saja berpendapat bahwa pengertian
jang
feg3wqi Negeri tidak mungkin kita batasi begitu sadja seperli
-persiapan
pariitia
dqla,p
Komisi
Konstitusi
lv
!9rtjqLtury
Konstitusi, sebab -lap9r1n membuk,tikan dan memaksa kepada kita
-kenjataan
qntu]< ryelsqku! ba,hwa pengertian Pegawai Negeri itu terlalu luas
dan berbeda-beda dilihat dari berbagai Gudut. perumusan ten,tang pefsqrllqn_Pegawai Negeri jang kita titrat pada laporan Komisi xo'nstitusi. IV Panitia Persiapan Konstitusi halaman 3 dan 4 angka Rumawi
IY. q L,2 da\ 3, pada.hgma! saja ,barur sebahagian m,entjakup pengert'ia! Pegawai Negeri dilihat dari satu sudut jaitu sudut e,Lonoinis. dari
sudut politis, jwidistrafrech'te,lijrk dan se'bagainja, akan lain sekali
perumusannja. pe_qrang, Menteri ,rnisalnja, dapat dianggap sebagai
seorang Pegawa,i Negeli (karena .mendapat penghasilan dari Negara,
atau karena sebab-sebab lain), tetapri daii sud,ut-politis, ia bukari pe.

gawai_Neggri. S-qgran_g Mente'ri ti'dak diangka,t oleh Pe,merintah tetapi
oleh Presiden (lihat U:rdang-undang Dasar sementara 1gb0 pa3al sl
ajat (2)..Hal in,{ be,rtentangandengan djiwa perumusan No. B niengenai
pen-gertian Pegawar_
l{egert dalam laporan Komisi Konstitusi lV-jang
berbunji: Pegawai Negeri dan seterusnja di,angkat oleh pemerintahl
saudara Ketua, sidang jang terhormat, waraupun toch achirnja
kita akan mentjantumkan perumusan pengertian p6gawai Negeri d;lam undang--undang Dasar, kami rnerasa perlu menegaskan- disini
lahwa apabila kita menerima djalan pikiran jang menjitakan bahwa
Pggpwa! ftlegeri itu bukan buruh, saja bertanja: rioat<darr dengan demikian kita setjara tidak sadar telah membu-at garis-pemisah ietjara
moril antara Pegawai Negeri dan Pegawai-pegawai-partikulir?-sehingga _dengan demikian kita membuat per,tentangan baru dalam
masjaraka.t jang luqah penuh dengan pertentangan itut saja chawatir kalau ini nanti dianggap sebagai klasifikasi itau diskrimnasi.
,saudara Ketua, oleh sebab itu dan dalam hubungan itu Fraksi
Partai Kristen Indonesia (Parkindo) berpendapat, alaigkah baiknja
djika !i,ta di Konstituante ini senantiasa membatasi diripada bidarig
tygas kita jaitu me_nj-uqu1 dan membahas hanja pokok-pokoknja sa$ja_ sedang _soal-soal _detail s_eperti diatas kita ierahkan iadja k"epada
b-adan- pembuat undang-undang biasa. Dengan demikian titi uoat<
akan bertele-tele dan berlarut-Iarut.
A. II. saudara_Kglua, dari para pembitjara jang telah mendahului

telah-banjak kita- dengar mengenai-penderilaan serta djeritan
laja
j?ng-dialami
Pegawai
Negeri

rumah tangga sehari-hario
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dalam pekerdJaan dan dalam kehidupan

brs A.R.R. Anileio:

Pendahuluan.

r

Saudara Ketua dan Rapat Pleno jang terhormat, kawan sefraksi
kami, Anggota jang terhorriat P.S. da-Cunha telah mgngambit_ q-agian
dalam atjara penghabisan Sidang Pleno sekarang ini dan telah m9ngemukakan $endapat fraksi kami mengenai soal ,,I{epegawaia.nl'.
Ti-nggal lagi bigi sajl untuk berbi,tjara sedikit tentang bagian terachir
aari atjara lni ]tng mendjadi tugas sub-Komisi 2 Komisi Konstitusi
IVI alah soal ,,Keuangan".
Kaml *eiasa-guftUin., bahwa disamping materi-materi. berat dari
Undang-undang Dasar jang hendak kita buat itu, kita_ sering-sering
sekalipun bukan berarti
djuga dinaAaptan dengan materi ringan
j14g
sementara berlangsung
gebagai
atjara
dengan
halnja
mudah
dengan tambahan
hanja
sekarang. sub-Kbmisi 2-Komisi Konstitusi iIV
beberapi perumusan pasal atau ajat baru telah men$usulkan, supaja
kita menglmbil pasal-pasal mengen?i keuangan, d-alam llndang-un'
dang Dasar Sementara 1950 untuk dimasukkan kedalam Undang-unOan'F Dasar tetap nanti. Hasil kerdja sub'Komisi 2 itu kami sarnbut
A.rE.n gem'bira dan penghargaan tiirggi dan kami mengharap kiranja
hasit jang ,naik itu dapat dipergunakan dalam kita menunaikan tugas
kita.

2. Peranan Keuangan.
saudara Ketua jang te,rhormat, tid,ak dapat disangkal lagi, bahwa
da,larn suatu masjar-akat modern keuangan m€trIainkan satu peranan
jang sangat pentiirg dalam lapangan ekonomi. D_alam keadaan normal
iudfuan Oarf tiap-tiap tindakan ekonomi bukan lagi langsung barangbaring melainkan uang. Barang-baralg daga-ng ti{fF -distokir dalam
gudan!, melainkan selekas mungkin didjual-dan didja{ika-n uang dan
6rang Jrng membelinjapun akan lekas men{qa-l{ja- pula dengal atau
tanpl ire-rigolahnja lebih dahulu. Memang tidaklah heran, oleh karena
uang adala-h,rnakanan, ;uang adglatr pakaran, qa{tg adalah perurnahan,
uanf adalah kemewahan kehidup?n,- uang_adalah daja u9!uk mem,buai pekerdjaan-pekerdjaan Sosial dan Pe-kgrllqan-pekerdjaan - amal
lainnja jang- merigandung pahala, _u1ng ad_alah-kelangzunga1. -hlquP
djasmani uirat m-anusia, oltg adalah.segala-galanja. Mtl.-u tidaklah
niengherankan apabila untuk mendapat uan-g orang bersedia mendjalankin se$ala mitlam usaha, sekalipun usafralsah_a itu sering-sering
telpaksa,m,endj adi-,tindakan-tin'dakan - jang tidak halal atau rnelanggar
huiium: Tindair,an"tindakan korupsi jang merugikan m'asja'rakat dan
negara, tindakarl-tindakan penipuan terhadap masj qa.$at misalnj a dengin mentja,tut gelar Prof,essor untu\ dapat _mendirikan universitas,
titdakan+iriea,Un penggedoran jang kadang-k4d?ng disertai dengan
pembunuhan jang kediam dan lain-lain sebagainja.
Kita tjukup membatja sesuatu surat kabar uqfuk mejakinkan diri,
betapa besarnja peranan uang dalam seluruh lapisan masjarakat.

3.

Perlu diatur dalam Undang-undang.

tingnja peranan uang dalam kehidupan rnasjarakat dan negara, maka
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sgyadjgnialah politik keuangan qeg?ra diatur dengan sebaik-baiknja
dalam Undang-undang organil, tetali tertebih dahuiu mer.trkf.an Orsardasar- pokoknja dalam undang-undang Dasar
:ing reoing kita

susun sekarang.
A,dap.un bagian-b-agiannja jang kami anggap penting dan sewadj-arnja dimasukkan datam Unoang-undang disir ioiirt';t;d
t;i"
sebagai berikut:

a.

Penentuan alat-alat bajar jang sah.
Saudara Ketua. jang terhormat, dalam negara kita jang terdiri
dari daerah-daerah jan_g tersebar dalam satu wita;art :ang ariai lurr,
daerahdaerah ,manaserba_giannja baik menurut letakUa miupun outrppjsgr-akan_-pergerakan dan tindakan-tindakan ekon6minja'malah Iebih dekat {glgrt negara-negara tetangga daripada oengin Fumt n.publik sendiri, _atat-alat bajar jang safi-agakn;i te,nilr p"erlu t'agi oari
keadaan biasa diatur den-gan
lelaqtgtam Undang-unda'g oasailo;it<a
oleh Pemerintah persoalan ini
tidat< diperhatitian betril-neiut, mika
dalam daerah-daerah pinggiran n_eg-ara kita akan dipergunatari djuga
alat-alat bajar nega-ra lefangga, hil mana setidak-tidafnja it rn "men_gatjaukan ekonomi rakjat tietSit. Sebaiknjalah apabila s6telah dalam
undang-undang.-Dasar ditetapri?q alat-alai bajar manakah jang sah
bagi seJuruh wilajah negaraf oreh jang berwio3iu dengan iuGgurrs u n g. guh. dip e rh a tikan, b a hw a k e t e n tu a n -ke te n t u a n
un d a nlg-u n d a n!"o a sar terutama ja_n$ mengenai ha1 ini ditaati dan tidak dilerkosa otefr
petualan_g-petualang e-kono_ryi_ jang lebih mementingkan' keuntungan
diri sendiri daripada kesedjahteraan umum.

b. Anggaran

Belandja.
saudara Ketua jang terhorma,t, sebagai terah diuraikan diatas
peranan jang dimainkan oleh uang didalam masjarakat adalah demikian penting dan meluas, sehinggi persoalan ituisudah terdjalin erat
dengan
_segi-segi kehidupan politil s^esuatu negara.
Kalau dalam djaman kekuasaan feodalisme radja dengan semaumaunja sadja membebankan padjak kepada rakjat, "maka -dalam djaman kesadaran demokrasi kekuaiaan rldSa itu iudah dikekang ol"eh
kem4uan
-rakjat, Rakjat Inggeris dalam reaksi dan kemenanlannja
terhadgp_kewenangan
feodaliime mengeluarkan pernjataan dalim t"atzfs,
bahwa
radja
tidak lagi diperkenankan memungut padjak
!91
tidak
persetudjuan
deng.an
rafjat. Dasar dari perijataan itu
9ijka
ialah bahwa rakjat- hendak mengadalian pengawasanj sqpaja uangylng- jang dikumpulkan daripadanja itu belut-betut dipergunikan untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentinfan- segolongan
orang-orang berkuasa.
Inilah asal mula.lja_k;ewadjiban negara untuk membuat anggaran
belandja_ jang terlebih dahulu harus mendapat pensahan dari b'.r"rn
Perlvakilan Rakjat sebeium diadakan tindai<an-iindakan pelaksanaan
selandjutnja.
Nggara sebagai suatu masjarakat jang harus menjelenggarakan
-kepentingan
umum mempunja,i urusan- rumah tangga sendiri untuk
mendjalankan tugasnja itu. Untuk satu masa terbaTis jang dihidapi,
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rnisalnja L,atau-2 tahun, pemerintah harus rne,m uat rentjana terperuntuk maksud+naksud ,manakah akan oil.ulu*r.""-i.i*,oj" r.lqtji:
kian banja! dan dari sumber-sumber manakah pemerintah kiranja
dapat me-ngharapkan uang jang dibutuhkan untuk ;;";iltp.ng.rurr.
an jang dimaksudkan itu.
Djelaglah saudara Ketua, bahwa dalam anggaran betandja harus
_
terdapat keseimrba{g.an, pengeruaran harus diiEsuai,tan olrigan t<emungkinan-kemun gbilq pend apatan. Dj-ika dalam kenj iiaann-;'a nanti,
pengeluaran lebih ketjil* -daripada. pendapatan, maka akan i.ia;roi
kelebihan untuk semenlara. Mungkiri ada orang' jant;."J;gr.i nrrrwa kea_da3n Jan-g demikian itu,- dimana terdipat 'keleb,ihin", adalah
i.lng. sebaiknja. Me'mangta'tr demikian, tetapi brikan i,trl;t J;hg *.nsu_atu anggaran belandja, oan oSita ada, ketebifian itu
9.ig{i
tidak -tu$j_uan
boleh mendorong P'emerintah urituk memboros, misain;a oengan
membiajai sesuatu jang tidak berguna bagi kepentingun u*u*-.
Bil,a dalarn perusahaan partikulir ke,lebihan itas pdngeluarCn atias
keun'tungan.adalah jangmaka daiam"insg;dn nerygngjadi tudjuan,
landja, keseimbangan adalah
k-ea{3an jan,g'ideal. Tentunj i tifiat- beoru
ada keseimbangan setiap tahun, tjukupla[ apabila rnggriun belindja
seirn-bang dalam satu masa cyklus ekonomi. oleh kiiena itu maka
kelebihan dalam-,Tps.a hoogconjurctuur harus oiojaoifan tj.arngrn
untuk menu,tup deficiet dalam tahun-tahun melesei.
Tetapi kenjataannja'saudara Ketua, sudah sedjak bertahun-tahun
lamanja- qgngqlujaran dalam anggaran-anggaran beiandja teius-menerus lebih,tinggi dar,ipada pendap-a1an. Djgga Negara-neglra besar jang
di;nandralg. kaja oleh karena ekonominja" telafr sangri berkembang,
mengeluh karena.deficiet
jang"dapat meionqii
.angarran .belandjanja
g?mpal.kepada bilangan-b,il.a1qan jrng suut'nijambarkan aaiam pikiran. Apaka'lr tahun-tahun ini hanja merupakan"tahun,tanun oepreisi
dari suatu cyklus .ekonomi, sehingfa kita dapat mengrrarip[r" frn*,
hoogcojunctu,un a;lias tahun-ta:hun kemak,miran misitr ukrn datang
y$uF me'ngkompensir segala tg.tgggan jang sudah diderita? Mungl
kin ini adalah f?tL {ari.n-ad_a tjiri-tjiri
djama"n atom jang amal su]it
-jang
untuk diselidiki!
'Tetapi, deficiet
dihadapi ha"rus" oipernaimt
-diastis
apabila
dengan
menlatdbil
tindikan-tindakari
lelyltynglah
deficiet sematjam itu dapal diputh[an, tetapi apabila iia"r. ter-nuta
djalan untuk mentjapai maksud itu, maka 56ng itius"rrar.i" tranjaurr
pe'mufihan- bajangan jang
_akibatnj,a sebenarirja-lebih djelek tagi"nagi
seluruh rakjat, berupa nrflas!
Meiin pertjetai<an berdjilan oan'ojurillah uang j3n_g beredar tidak Iagi seimbang dengan bat"ns-b;;g jr"g
terdapat dalam .masjarakat, liarga-hargi mefrnubung ti"ggi, ?rr.:it
m,enderita akibatnja.
',_,._
jang_demikian sementara berlangsung dalam masjarakat
{.,udaan
krta selarang. oltr.q waktu jang singkat sadja angka-angka index
b.arang-barang kebutuhan sehari-hari te'iah metont;afffit;? Jau g
tingkatan, sedangkan
-upah-upah masih tetap pada iingk;d;ja-semuta.
OIeh perbedaan tersebut
perienuhan kebufutrn sehaii-hari"menUsaai
sangat terbengkalai.
B.rnjak fakta kiranja. oapS! ditundjuk sebagai penjebab bagi hilangnja keseimbangan antara djumlah riang jrnd beiedir oi" bi?rng-

-

.

,

t

_
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barang jpg terdapat dalam masjarakaJ. oleh beberapa hal misalnja
keadaan keamanan jan_g sangat tidak rnemuaskan, berangkatnja teniga:tenaga- ahli dari Indonesia maka produksi dalam perEebunan-perke,bunan besar di. Indone,sia jang dalim tahun 19b6 fu;ih oapai rne1upakry 65Vo dan seluruh devisen negara, kini sudah sangat mlenurun.
Pergolakan-pergolakan di daerah-daerah memaksa pem,Jrintah membuat anggaran !"t-r_"9i." tambahan, tambahan mana menurut djalan
biasa harus dapat dibiajai dengan pindjaman baik dalam, *aupun"luar

negeri atau dengpn pendjua[an hilit<-milik negara kalau

derpaksa.
Pasaran modal dala,m
,tidak
r,upanja
berdj"alan
baik,
sedihgtan
Tege'i
pasaran- luar negeTi_ nj+lqnja ragu-ragu terhadap kredietwaardigleid
Indonesia. Dan milik-rnilik negara djila ada dengan sendirinja Tid,ak
pula dapat d,ipergunakan karena pasaran modal ditam negeri memang

kurang kuat.
itu terdapat djuga pengeluaran-pengeluaran negara
.iang Disamping
menurut an€gapan klmi t<iranla kuiang rasionilfumpamanja pengeluaran-pengeluaran sebagai kerahdjutan daripada'oagang sapl. KaIau .datang_musimnja ata;u kalau ada iresempatdn untu,ti itri rnika sanga! ramailaih orang rnendagangkan sapi. Djuga kalau sapi-sapi sudah
terdjual !a!'is, perdagangan tocrr berdjalan-terus kalau riasiti ada p,ihak jang !9'1um rn,erasa pluas. Maka ditjiptakan oranglah sapi-sapi fan.
tasi.baru. !.qni'sapilgntaii itu sudah tenhi me'merlukin pula ^trrerawatan,
sehingga. tidak sqdikit uang har'us dikeluarkan. Anefrnja, -kalau suasana politik sudah berubah, mungkin ada sapi jang diiasakan tidak
perlu l,ag'i, lalu ditiadakan'begitu sad$a. Meniadatian-rnudah sebab memaTg hanja sapi fantasi- Hanja sajang sudah banjak uang terbuang
pe_rtjuma. Ataukah pentjipta-pentjiptanla harus membusungt<an dadi
sebab telah memperluas lapangan kbrdja untuk sementara waktuz
ol,eh karena itu saudara Ketua jing terhor,rnat, nja,talah betapa
qe4inglia mentaati angga,ran belandja jang telah niteiapt<an dan difiatir oleh Dewan Perwakilan Rakjat. Anggaran belandja suplementer iendaknja hanja diadakan daram keldaan jang sungluh dirasakan perJu nesi kepentingan umum dan djika terplksa d"i'adakan,
hendak_nja diusahakan sedapat-dapatnj,a, supaja penufupan pembiajaannj3 $jangan menjebabkan inf'lasi jang' mengat;lukan 6t<on6mi negaI?r H4 jang demikian itu pasti akan tertjapai asalkan Dewan-Perwakilan Sr!.;rt dengan pe'rasaan tang,gung"djaivab tunrt menjelidikri usul
pengubah
_anggaran umum dan djika perlu dengan tidali s€gxr fii€nolak usul-usul tersebut. Dalam hubungan ini kami sangat-setudju
dengan usul perumusan sub-Komisi 2 Kbmisi Kon,stitusi iV hahman
6: i.alg berbunii: ,,sejtiap perubahan anggaran umum haru,s disetudjui
oleh Dewan Perwakilan
usul .pengubah anggaran umum \9pa0a ,,Dewan perwakilan; dengan'
ljatatan supaja kata*ata ,,harus disetuo5ui oleh" diganti dengan tltakata:,,memerlukan persetudjuan".
Kami berhara,p, djiika pagal ini sudah ditempatkan dalam undangundang Dasar nan'ti, Dewan Perwakilan Rakja't,- dalam rarngka penstibilan organisasi negara dan politik ekonomi-chususnja derigan'penuh
perasaan tanggung-djawab menghantirnja guna keniakmuian masjarakat dan negara.
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c. Padjak.

j*g terhojmat, manusia adalah machluk jang
hidup
.sendiri, ludjygn mana hanja d;t;f .ilt;rl
:1?T.t"ll1-Jydiqrn.
parnJa
dengan sebaik-baiknja
4rllry kehidupan bernegira. oleh karena itu maka kita harus mengakui
bahwa negara itu atatat*ualu-*rsjarakat
tiaak
boleh tid;t harus aaa ragi -rnu;ang
-(geme,ensghup)
dan
tugas.
negara
ialah
menjediat<an segata sja"rat jang
{+. Iq{iuan
dibutuhkan oleh manusia supaja dengan ri,uoarr oap;f ..;i;#it.r,
$g mgntjapai tudjuanni,a. Ak-an tetipi_.1egrm tid;k *ilg1il oapat
hidup terus dan menunaikan tugasnja, djik; ia tidak me*p1i"jriaii,
upaja untuk itu. Daja upaja ;ang tibuiuht<an negara itu tioat< tain
zumbernia selain dari segala orang,, bagi siapa negara harus menie.
$ft<pn sjarat-sjarat jang dimaksud-oiata-"s. oleh karina itu maka:adalah kewadjiban moril bagi segala orang jang memetik manfaat oari
sjarat-siarat baik jang disediakan negara itu untut< memberi bantuan
materiil k_epada negaia dalam ia meiunaikan tugasnja. Atau dengan
kata-kata lain, segata orang jang mendapat perlinldun;;, a;i ,.gurr,
s ehi n gga i a me nd ap a-t. k-eu_ntun gan eko nomi
dirip a d a n j"a b erkewaoiin a n
moril membajar.padjak kepada negara, supaji negi.a tetap neioiri
dan
_mampu menjelenggaralian dan mewuo;ridiian k6selamat* u.u*.
$ralasi.n_egara_ mempunj,ai hak djuga uniuk memperoleh bagiannja
dari.social. product jang dengan biniuannja telah terwudj"a ,iiarrr*
Saudara Kg,lua

masjarakat.
teta.pi berapa.banjakkah harus dibajar oleh tiap-tiap orang
. Akan
jang
mempunjai kewadjiban untuk membajari
saudara Ke$a- jang ter,hormat, suatu kenjataan jang tidak dapat
disangkal ialah bahwa anggota-anggota masjirakat nefari- nurnlarbeda.kemampuannja untuk-membiiar. semua orang mempunjai kewadjiban sama untuk mem_bajar_padjak, tetapi didalailr p.iurirrnlrnn:,
menurut pendirian kami haruslah diperhatikan beberipa sjarat.
Pertama padjak harus disesuaikan dengan keadain orang jang
membajarnia: dengan kedudukannja dalam-masjarakat oan --d'eigan
susulan keluarganja jang rnerupakan satu kesatuan ekonomi datim
kehidupan jang sebenarnja. olih karena itu maka harus terdapat
satu mi.n'iTuln jang dibebaskan da,ri kewqdjiban padjak, tanggungan
keluar,ganja haruslah pula diperhatikan; djuga hirus" oii,eir,iTfing[u"
djasa-djasanja bagi masjarakit, umpamanjb'kuo- veteran dan seba-

garnJa.

Kedua hendaknja _diperhatikan sumber apakah jang dikenakan
padjak. Dalam hal ini dapat
kita bedakan 2 kategori "p.n-orprtun,
aa. jang berasal dari pekerdjaan,
bb. jang berasal dari modal atau kekajaan.
_
ad. aa. Pekerdjaan adalah sangat erat hubungan dengan keperibadiiln.g Tqdatr $itimpa -s1ki!, penganggurer"; rnurdl"di tuu
dan-rg:g9ylg,
lain-Iain-.. oleh n<arena itu hendaknja
,pendapatan jing beisumber
pa9,a pe'kerdjaan i-tu. djan_gan terlalu d,iberatt<air o*ngrn'pio:rf,rupaja jang belsangk-utan. dapat menabung, supaja rei;uaiir.i"".-seteL
r
dar uang untuk waktu jang

il

buruk,
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ad. bb. Kebalikannja pendapatan dari modal

itu, adalah

sesuatu jang

dan otomatis. Pemilik sendiri tidak perlu membuang tenaga
llttuk me-mperolehnja, sehingga bila ia dirundung malang sekalipun,
!i-dak-pe1_lu ia. kuatir tentang kebutuhan hidupnja. Hanja jang perlu
diperhatikan dalam hal ini supaja modal itu sendiri djangah aiui:nantetap_

kan dengan padjak.
_ Ketiga: pengorbanan bagi pem,bajar-pembajar padjak hendaknja
s-gdaqa_t mungki! disama-ratakan. Hat jang demikian itu hanja daplt
direalisir apabila dipergunakan sistim 'progressif. penjamarataan
djumlah jang harus dibajar dalam banjak-haf tidaklah mungkin dan
sangat tidak adil. Te'tapi sistim ,berimbangpun atas proportionil rasanja belu'm tjukup memuaskan, otreh karena pengonbanannia tidak
sa'rrrfl. Sebab itu sebaiknjalah dipergunakan sistim progressif.
Kesimpulan daripada uraian diatas ini ialah:
1) bahwa ,padjak hanja dipungut atas pendapatan (het inkomen)
2) p-adjak hendaknja djangan sedemikian tingginja sehingga kehidupan keuangan dari pembajar-pe,mbajar mendjadi- lumpuh
karenanja.
,Selandjutnja iSaudara Ketua jjan$ terhorma:t, perumusan-,perumusan pasal jang disadjikan oleh sub-Komisi 2 Kom,isi Konstitusi
IV pada umumnja dapat kami terima untuk didiadikan bahan jang
akan dipertimbangkan lebih landjut bila telah tiba waktunja.
Saudara Ketua, sekianlah dan terima kasih!

Ketua: Saja persilakan Saudara U.P. Bombong jang terhormat.

U.P. Bombong: Saudara Ketua, Sidang jang terhormat, setelah
membatja dan mempeladjari laporan Komisi Konstitusi IV Panitia
Persiapan Konstitusi, chusus mengenai ,,Kepegawa,ian" (jang mendjadi tugas saja), pada taraf pertama saja dapat menarik kesimpulan,
jang saja susun dalam bentuk pertanjaan-pertanjaanl sebagai berikut:
I. Apa dan sampai dimana batas pengert,ian Pegawai Negeri?',
II. ,,Apa perlu dan apa alasan-alasannja materi persoalan Pegawai
Negeri itu harus ditjantumkan setjara chusus dan istimewa
dalam Undang-undang Da,sar"?
III. Kalau ja, pokok-pokok materi jang mana harus ditjantumkan;
dan jang mana tidak perlu ditjantumkan dalam Undang-undang Dasar?
Ad. I: Saudara Ketua, kalau dalam uraian saja ini terdapat katakata Pegawai Negeri, maka jang dimaksudkan menurut fraksi kami
ialah Pegawai Pusat dan Pegawai Daerah.
Saudara Ketua, Sidang jang terhormat, dengan pengertian bahwa
perumusan (definitie) Pegawai Negeri tidak perlu ditjantumkan daiam Undang-undang Dasar. Fraksi Partai Kristen Indonesia (Parkindo) jang saja wakili berpendapat bahwa kata-kata ,,pengabdian diri
lahir dan bathin'l kurang tepat dipakai dalam menggambarkan tugas
kewadjiban seorang Pegawai Negeri, karena pada hemat kami:
a. Pengabdian lahir dan bathin itu hanja dapat dilakukan oleh
manusia kepada Tuhan dan terhadap Tuhan semata-mata.
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Hadisiswojo, w.A. Rachman, Nj. Mr Tutilarsih Harahap soedianadiltj. Tr,esna sungkawati Gainidi HoeMardiono
Sramet, R. Achlmad soekarrnidiojrj",
lirylgro,
$jamsoe-rlarja-udaya, _pangkqg bin oemar, p.M. Tangkilisi , "so.djono- Tliptoprawiro, usman Hamid, s.,M. 'i'arigan, n:ffri, ivi. uaigu1ah,1\{uham,ma{ Ali D_aeng sanerang,_ Muham-maa eirri,n l_,a iing{e,
M.A. chanafiah, Jean--Tqre& Djoko -i)entoeng, Ahmad goesdiii,
Mqlany_ ad _Djazulie Kartawina.ta,
Raien umar 'enggaail
-utqrjg,
redja,__Nur sutan
Gelar
sutan Malano, sjahsut_lrt-ql{*, _sawirudin
hadi _Kastari, R. Hadji Doeldjamil Adimihardja, sutan wttichlmmao
Jusuf samah Gelar- su:tBn Miha_rad"jolelo, R. "usman Ismail, sap,iji
Mathys, Hadi sosrodanukusu,mo, usman Muf,ti widjaja, soepaidi,'sramet s., Karsono, sumowars_ilo,'Nj. Ratu Fatmah "C,rr"liu affi; Ifat),
lgeparno Notosoeryi_rj_o, R. Hasan-Nata permana, rzaak niwoe r,ohti,
l.{i. R.+., sri Kanatt_{o.gp9.91, w.A. Lo[<,ollo, R.' soeir*ouiruai, Mucf aqad_$fandi,. Dr
Dj rU .T.n{, Junus, sni' soeman,tri miilosobwieI.4.
Basri,
Mamiq
Djamita alias'L. Abdullah, rt- Husein rnr3jo,_Dr_Hasnil
h?, R. Iskandar, H. Andi Kas1m, Rd. Afandi wiradiputra, vtorramga
Rusmijono:. w$11g, Achmad Djoedjoe, sahamia sun:ono-, soeShi"t,
laeman Effendi, o_l n. uktolseja, Mas wgltei Mohamad rrimratr, rr.
A,bdulhafidz bin Hadji sulaimin, Nj. siTi ritimah usutu, nni n.n.
singo{ime{jo, Abdulwah_ab iu19ham, sajid nusin anu,uffi;;
5tt*1n
Pakaja,.-n_{.
9.T..s."t andar, Gu,lmat siregar, Rustama Ikrat, Moh.
Fatchan, tfr{ji Majskoer, A_clrijgd charimi, Motrd. Ma,sum Jusul, sjeh
Abdullah Afifuddin,
Mochamad Mui:htar bin Tohir, Bey Lriiin,
Abdul Moe'in ustmanAt?ng
bin Abdul {Io_ejin, Jahjq Jacoeb, lsriraii Nongto,
Hendra Gunawan, otong Huraemi,
Hadji ebaut Maliik Karim Amru'($AIIKA),
rjoetjoen,
Hadji
Moehammad Moechtar MoesIta-h
loesni
tofa, Raden Moeljono_!\[o_qlj,opranoto, Muhanlad Tahir Abubakar, soeparna sastradirgdja, H. lVloh. ;sadad siswowidjojo, Aminuddin ilIuchItj, 4*ir, Dr J.F. Molqde, R. Achmad padmai<oesoema, Hidajatdjati,
K. Nope, F. 9e*ryaid, R. sadono Dibjowirojo, Mr pjaioin" pui"na,
Mr__Djamaluddil 91t Dt. isingo Mangkuto, ivj. Moedjio Moedjiati,
r^. Kaloeboen,_.H.L. Rumaseuw, Andreas wenhiri, Mi Liem roe,n
lgltg, PIr 9o Giep Tjyan, The_Kim__Goan, Dr Tan We Lie, fan fjong
Kwat oen, Dr _.,!ng Pin Hiang,.willi.am Eddy ciaasz, woni
niog,xo
Mr A.L. Fransz, J. Th. Kouthoof,{,
Martinus Jacob vin yze,nd.oorn,
Njan
4o (Tjinu), W.F.J.F. Gri.inewald, G.R. Schmitz, A.L, Marani, G. Baibaba.

wiria, u.P. Bombong, _!asgl.i,
sain Poea1s

Tjgl

Wakil Pemeirintah: A.M. Hanafi, Menteri Negara.
Ketua: saudara-saudara, Assalamu'alaikum warahmatullahi wa-

barakatuh.
. '-. Rqpat.

r"i? b'uka. Djumlah Anggota jang telah menanda-tangani
daftarhadirada331orang.Quorumrapa[iauheos.
Surat-sur,at jang perlu dibatjakan-tid,ak ada.
. .. . sekarang kita ,meneruskan dengan atjara kita dan sebagai pem,
pitjara. :pertama saja persilakan saudara brs A.R. Andelolj"anr terhormat.
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Siddiq, Nj. Nihajah Maisum, Ali Masjhar, Hadji Abusudja, Alwi Murtadlo, Rd. Dadang So'eparta Partawidjaja, Kijai Hadji Anas Machfudz,
,Sastrodikoro Widija, Kijai Zahid, H. Moh. Thohir Bakri, Soenardi
Adiwirjono, Achmad Anwar, Muntaha, Sa,rikoen Ad,isoepadmo, Rachmat Susanto (S. Rachmat), Ali Markaban Hansono, Amir, Muhammad
Hasbi Ash Shiddieqy, R.S. Hadisoenarto, Rd. Mohamad Sjafie Prawirosoebroto, Tedjo, Nj. Soenarjo Mangunpuspito, Suro Sardjono, Dr
Sahir Nitihardjo, Sarino Mangunpranoto, Suputro Brotodihardjo, K.
H. Muchjiddin A1 Churaifisj, A:bdul Djamil Misbach, R. Darmono
Damanhuri, Aehmad M'udatsir, K.H.R. Abdullah Awandi/Afandi, Mr
Hadji Kasmat, R. Sardjono,. Nj. S.D. Soesanto (Sri Soetinah Darma
Soesanto), Prof. Ir Saluku Purbodiningrat, Suhari Kusumodirdjo, R.
Poedjadi,Sastroamidjojo, R. Ng. Sumodarmodjo ai. Sujamto, Muhamad
Samsir, Saleh Abdullah, Kijai Hadji Mochamad Cholil, Kijai H. Achmad Dasuki 'Siradj, Toeraichan Adjhoeri, R. Dachlan Tjiptomartojo,
Sadji Sastrosasmito, Karkono Partokusumo alias Kamadjaja, Mr K.
R,.T.S. (Soedarisman) Poerwokoesoemo, Drs B. Mang Reng Say, V.E.
da Costa, A,bdulrahman Baswedan, K.H. Maksum, R. Ido Garnida, M.S.
Kamawidjaja, Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja, Soeratno, R.
Sugana Ganakusumah, Mas Muhammad Bachar, Muhammad Sjadeli
Hassan, Oesmadi, Asmara Hadi, Hadji Mas Muhamad Aof, Budirnan
Triasmara,budi, Radja Kaprabonan, Enin Sastraprawira, Raden Basara Adiwinata, Hadji Abubakar Jusuf, Hadji Husein, Hadji Muhamad
Dachlan, Muham,mad Rusjad Nurdin, Kijai Hadji Saleh Solahuddin,
Rd. Soeparno, R. Muhammad Sjafe'i, Abu Bakar, Raden Sutalaksana,
K.H.M. Dimjati, Hadji Asjmawi, Kiagus Hadji Moehamad Sjadjari,
H. Ismail Dahlan Djuru AIam. H. Moh. Thaha bin Moh. Nur, Hadji
Umar Bakry, Kuasini Sabil, Hadji Mansur Dt. Nagari Basa, Roeslan
Moeljohardjo, Mochtar Husin, Dr Abdul Manap, rBinanga Siregar
Gelar ,Sutan Mangaradja, Hadji 'Abdurrahim Abdullah, Muhammad
Ali Hanafiah Lubis (MAHALS), Anwar Nasution, M. Arsjad Th. Lubis,
Hadji Moeda Siregar Gelar Sutan Dali, H. 'Adnan Lubis, Mr Suhunan
Hamzah, Mohd Sabri Munier, Agustinus Djaelani, Ibrahim Usman,
Hadji Ati Usman, Daniel, H. Mhd. Basioeni bin H. Imran; Abdullah
Jazidi, Hadji Abdurachman bin Ismail, Darmawi Munawir, H.M. Hanafi Gobit, H.Husain Qadry bin H. Ahmad Zaini, Nj. Hadji Ruhajah
A,bdulhamid, Abd. Sani Karim, Mochsen bin R. Sokma Wira Said,
Sajid Ab,ubakar bin Sajid Achmad Alayderus, Ds Wilhelm Johannis
Rumambi, Jakin Intan Parmata, J.J. Detaq, HrS. Djamaluddin Dg.
Paremma, Abdurrahman Sjihaab, Abdul Muin Daeng Myala, Sjarif
Saleh, Nj. Siti Ramlah Azi,es, Abdul Rahim Munier, H. Siswasudarmo,
Mohammad Arifin bin Abdulrahman, I Gusti Ketut Ngurah, Andreas
Johannes Toelle, Gulam, P.rS. da Cunha, Blasius Josef Manek, Soeratno, Alimin, Nj. Setiati Surasto,;Mr Ahmad Astrawinata, Kijai Hadji
Munief, K.H. Muharnmad Ghazali Asj'ary, U.J. Kati'djo Wiropramudjo, LaIu Lukman, Moha.mad Sanusi, H. Mustadja,b, A,bdulmadjid
Lalu Mandja, Mr Subagio Reksodipuro, H. Hasan Krueng Kale, Arnold Mononutu, R. Baroeno Djojohadikoesoemo, Ab'dul Muchid Ma'sum, K. Moch. Machfoed Effendie, H. Bahrum Djamil, K.H. Asnawi
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P_jrynah, Prof. M. Abidin, Achmad Arief N;. iraaii natu'aminarr
F
-Hro:i|Ii-dajat, K.H. Taufiqqllahman, Maroeto Nitirir-irri;;j;,
eno.bakar, Nj. .Kamrjryl-W:rjowratmoko, Tan Ling Djid,'N;.-.Wadt iaan
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Hadji
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Risalah perundingan VI

(Rapat ditutup pada djam"23.02).

,2996

. .9ag..imana seora.ng pegawai akan dapat merneiihara kepentingaR
rakjat. atau negara bilamana ,tindjauann;i tetah dirpengaruhi olehleanggotaan sesuatu partai!
saudara Ketua, dengan ini rnaka djelas kiranja bahwa larangan
memasuki sesuatu partai.pglltik itu memang merupakan pembatalan
kegiatan seorang_ pegawai-dalam mendjalanfan hali dasarhla, narnun
pembatasan itu dimaksudkan sebagai usaha untuk mendjamin pemeliharaan kepentingan umum lainnnja, ialah kesedjahteia"o kbseluruhan masjarakat. Hal i'tu malah ,merupakan djaminan bagi perkembang-q1 demokrasi jang sehat. Lagi puta pari pegawai "itu aatam
pemilihan umum tetap bebas untuk melakukin,tratn;a sebagai pemili,h.
Maka berd"asarkan uraian-uraian diatas itu saja ingin agar disamping prinsip jang diatas telah saja perintji, dimuat
lula-clatari undangundang Dasar:
bagi semua pegawai baik mititer dan polisi maupun
. ..',ltTrng?.n
sipil.ikut
aktip 'baik tangsung-atau tidak langsung ditam kegia'tan
politik".
saudara Ketua,_se1..l4g saja sa,mpai kepada kesi,mpulan pidato
sJJ_a_gln atas nama Fraksi Ikatan Pendlikung kemerdekain Ind6nesia
QP.K.I-.)- saja--lngiqkT,supaja d"idalam undang-undang Dasar nanti
dimasukkan dibawah_Ba! ,rugas Alat-alat penlEngkapa; Negara', susunan pas.al seperti berikut:
1. Se.tilP warga'negara jang memenuhi sjarat dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri
2. fggawai Negeri ialah alat badan pemerintahan dan didalam melakukan tugas
-kewadjibannja adalah suatu pengabdian kepada
Negara dan rakjat.
3. sebelum memang-ku djabatannja, pegawai Negeri baik militer,
polisi maupun sipil harus mengutlapka-n sumpahTdjandji rnenurut
agama/kepertjajaan rnasing-m-asing jang diitur d6ngan undang-

4.
_
5.
6.
7.

undang.
Penggunaan tenaga orang-orang asing dalam djabatan pemerintah jang pegawai negeri diatur-d,enga-n Undanglundang.^
Tugas d_an, kewadjiban pegawai Negeri diatur dengan atau atas
kuasa Undang-undang.
Pen_gangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian, kedudukan dan
perlindungan hukum serta djaminan sosial bagi pbgawai dan keI-uarganja diatur dengan Und"ang-undang.
s..Tuq pegawai baik militer, potisi maupun sipil dilarang ikut
4.!ip baik langsung atau tidaf rangsung talam^kegiitin p1[tik.
Sekian sumbangan kami.
Terima kasih.

Kettul $,apat jang te-rhor,mat, dengan pem,bitjara saudara
Basara Adiwinata, maka selesailah dt5ara'icita
iraaa niatam ini.:^giliran

Anggota-anggota jang niendapat
pagi. 4{ry"1
ialah Saurdara-saudara: 1. Drs A. R{a Rangga Andelo,
2. U.P. Bombong,

b.rildFa

R.

besok
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ting ditet't'rpat B. Pembesar j_ute berwe.nang itu pgng-qtahui bahwa
si L betum waktunja untuk dapat kenaikan pa1gk1t,'diggl' pegawai
itu tidak termasuk seorang jang tjakap, tapi diketahui bahwa si A
itu mendjadi anggo'ta separtai dengan Pak Megteri dan beberapa hari

benselan{ telah 'menghadap di Kemente'rian d'engan membawa surat
"aanbevdling" dari pengurus' partainja.
Dengan-d,esakan dari peng,urus partainit ili Pak Menteri mendjalankan d,isip'tin partainja. Oengan .desakan Menteri_itu, pembe'sa'r
iang berwenang iak dapat meagelakkannja sebagai -Pegawai. Negeri
jinE taat kepada atasarinja; tapf lantas ia mengambil siasat jang bidia[sana.
Seorang pegawai lainnja si B jang didalam ranglijst l-bil, berhak
untuk kenaitcin pangkat diriga kar,ena ketjakapannj.l d-an kedjudjurannja, tapi ia seorang itng ti-d3k_berpartai dipanggil dan diandjurkan
Altigro "een bezeriadrd-hart" dari pembesar itu dan ternjata djqg-a
drii pegt*ai jang bersangkutan, supaj3 gegentara berusaha untuk
r*"Oip-tttan i.ea-nggotaari dari partai Bt Me,nteri itu. Dengan depikdt'ma,tra diadjillanlah 2 tjaton ke Kementerian dengan hasil si
B itulah jang diangkat.
Saudlra Ketua, sebetulnja banjak lagi tjontoh pengalaman jang
dapai iiii aAjukan, tapi takui. membosankan, maka tjukuplah fiTlljl
r;fiip.tOjugt karena icepartaian didalam kalangan pegawai ini tidak
sedikit pdta-regawai Negeri jang terlibat dalam kesalahan melanggar
totu**pidana'karena diant-aranja berkewadjiban mentjari fondsen
untuk partai.
Hal ini Saudara Ketua, ingin saja sarankan djika nanti Uldangunaang kepartaian diadakan, dimasukkan dalam sesuatu. p-asal, dimana
Oimuafnafwa sesuatu partai jang mendjadi stalts-pqtaij dengan- tidak
*.fop.trn partai oppoiisi, dapafteuangannja dari Anggaran Belandja
Negaia, OjaOi tidak lagi dengan djalan rebut-merebut kedudukan
ped"*ri atiu menteri gu-na m_endapatkan.fondsen dengan djalan li.sensi
gatt mempunjai akibat
;f;Ojrfi" lain jang iidak sah sePerti sekarang jang
adil dan malmur.
bernegara
*riJiirn"t didjauhlian dari tjita-tJita
Maka oleh karena itu sekali lagi saja tandaskan, bilamana kita
berpokok pangkat kepada harapan agar pegawai itu:
a. bekerdja dengan sungguh-sungguh,
b. senantiasa mendjundjung tinggi kepentingan negara, semestinja
diadakan:
L. djaminan tentang kepastian kedudukan hukurn para pegawai
ifu hingga mereka bekerdja dengan giat dan puas;
2. djaminan bahwa pegawai senantiasa merdeka dalam menentrikan ada/tidak adanja kepentingan negara, jang tidak selalu
harus paralel dengan kepentingan golongan dalam hal ini
partai.
Namun, dalam para pegawai itu masuk partai politik, bagaimana
ia akan tenteram dafr giafbekerdja bilamana harus mengalami, bahwa
kepastian kedudukann;a lebih didjamin dengan memasuki sesuatu
partai politik.
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memperbaiki keadaan ini dan zakat sebagai salah satu sjari,at
Ispm_ jang kami antarkan kedalam sidang jang mulia ini ingiir megil.ul tanggung-djawab jang besar, tiada disana maksud-makiud po
ge_kali

Iitik jang terteltu, bukan mau didjadikan tameng untuk mentjaiai

ke'rnenangan dalam Pe,milihan umum jang akan datang, bukan dem,ikian jang kami maksud.
sj?ri'at {s!am dengan kewadjiban zakat jang kami kehendaki
dimasukkan dalam undang-undang Dasar jang akan datang ini, hanja buat membela rakjat kita bersama, lepaslah mereka dari pertarungan politik jang saling bersimpangan ini hendaknja Saudara Ketua, seger3la! d_atang masa perbaikan sebab tidak tertahankan lagi.
saja jakin saudara Ketua, tidaklah mampu persoaran ini diatasi
sekedar memberi tugas kepada perhimpunan-perhimpunan Islam jang
non politik jang selama ini sudah bekerdja puluhan tahun dengan
Penolong Kesengsaraan Oemoem (P.K.O.), Muhammadijah, Jajasan
Amal sosial Alwashlijah, Bahagian Muauwanah Persis, Al lttihadijah,
Nahdah dan lain-lain selama usaha mereka tergantung kepada belas
dan kasih seperti jang sudah-sudah, apabila tiada suatu dasar jang
kuat dalam Undang-undang Dasar kita, bahwa bidang perbaikatl nasib para miskin dan fakir ini mendapat kedudukan jang penting dan
tertjantum dengan mufakat kita be'rsama dalam Unrdang-undang Da-

sar kelak
Benar Saudara Ketua, memang Islam mengetjam dengan peringatan jang tadjam dalam A1 Qur'an kepada m,ereka jang bachil dan
lokek untuk mengumpul-ngumpulkan hartanja sadja dan tidak mau
mengul,u,rkan tangannia bagi kesedjahteraan nasib para fakir dan
miskin itu seperti jang tersebut dalam surat Al Baqarah ajat 34 dan
35:

.tuo/kl;!
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);-ry r.*,

Artinja: ,,Bahwa mereka jang menjimpan dan meronggokkan emas
dqr,perak-dan tidak mereka gunakan 6agi kepe'ntinganlang diridlai
Allah; chabarkanlah ja Muhammad, bahwa mereka akan mendapat
azab jang pedih sekali. Mereka a\an direndam kedalam api nerika
llqhanam,. emas perakuja menjeterika lambung dan kuduknja dan
belakangnja. . . . .....", achirnja Allah berltata:
,,Nah rasakanlah, inilah dahulu emas perak jang engkau simpan
dan longgok{onggokkan itu".
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Mendengar ajat itu pasti ada orang jang akan berkata: ,,Ah, itunanti
kan
dihari achirat, sekarang waktu masih berkesempatan. Apal39:i?_" Tetaplah si fakir dan si miskin rakjat kita jang-banjaK itu
saudara Ketua, menantikan masa perbaikan nasibnja jang tak kundjung tiba.
Bukanlah maksnd saja rnemberikan ajat-ajat jang seram terdengar, tetapi saja rasa baiklah jang pahit dahulu baru jang manis;
,.berakit kehulu, berenang ketepian, bersakit dahulu, bersenang kemudian", kata pepatah Melaju lama. Maka Al Qur'anpun tjukup mentjantumkan ajat-ajat kegembiraan bagi mereka jang melakukan ajat
Ilahi misalnja, apa jang drisebutkan Allah didalam Al Qur'an surat
A1 Baqarah 'ajat 261:
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Artinja: ,.Mereka iang me'mberikan hartanja unturk djalan dan usaha-usaha jang diridlai Allah, seperti sebutir bidji jang disemai, setiap
bidji jang menumbuhkan tudjuh tangkai dan setiap tangkai membe,
nihkan seratus bidji dan Allah memberi ganda kepada siapa sadja
jang disukainja, dengan sesungguhnja Allah Maha Luas dan Maha
Mengetahui.
Saudara Ketua, bahwa zakat, infak jang telah saja kernukakan
itu, tidaklah mendjadi sebab, ,,bahwa seseorang Islam dapat menge.
iakkan tugasnja untuk membajar padjak jang ditetapkan negara".
Zakat dan infak kewadjiban seorang Muslim kepada agamanja dan
sekaligus dia berdjasa membantu rakjat dan membela negara, sebagai Muslim dia mendapat pahala lagi.
Zakat dan infak sehagai pemasukan keuangan negara ini suatu
pos baru jang dapat mernbantu pemerintah rnembiajai usaha-usahanja, silakan mengambilnja.
Saudara Ketua, saja berhasrat mengachiri pidato saja ini dengan
mengemukhkan kejakinan fraksi saja jang luhur, bahwa sampai kepada mereka jang berhutang jang telah disebut dengan istilah gho"
rim berhak mendapat dan menerima zakat, tidaklah ada agaknja per:
aturan selain Islam jang memberi kesempatan begitu baik kepada
mereka jang.berhutang untuk berhak' pula mendapat bantuan, asal
hutang jang diperbuatnja ltu bukan untuk maksiat. trslam dgngan
peraturan zakatnja ini akan mengulurkan tangannja, memperbaiki na.
sib mereka, sehingga bangkit kembal!.
Insja Allah Saudara Ketua, apabila Undang-undang mengenai infak dan zakat ini dapat didjalankan diatas dasar Undang-undang jang
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kuat,.:px1,a akan terh,indarlah negara kita dari hongeroe'dem,, ticiak
akan terdengar lagi rakj:at kita jang makan tikus, termakan ratjun
singkong, tidur dibawah djembatan dan hiduplah rakjat'kita dengan

makmur dan bahagia.
Insja Allah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ketua: Saja persilakan Saudara R. Basara Adiwinata jang terhormat.

R. Basara Adiwinata: Saudara Ketua jang terhormat, Sidang Konstituante jang mulia, masalah Kepegawaian dalam sesuatu Negara tidak sadja penting bagi golongan para pegawai itu sendiri, namun
peisoalannja rnenjangkut kepentingan jang lebih luas, malah kelantjalan Pe,merintahan untuk sebag,ian 'besar tergantung dari organisasi Kepegawaian itu.
Tidak kurang djumlah ahli-ahli Negara. jang ingin merihat bahwa Negara_itu tidqk lain daripqdq grganisasi djabatan, jang pemangkunja untuk se'bagia,n ,besar teidiri dari p,egawati.
sendirinja kita mengehendaki suatu korps pegawai jang
, Dengran
m,elakukan
setjara baik dan pemuaskan demi guna
$apat
-tugasnj_a
keselamatan dan kesedjahleraan
rakjat, negara dan bangsa. ollam
mereal,isasikan ha'rapan ini segera nampalq 'b-ahwa dalam masalah lfupegawa-ian senantiasa harus ,kita perhitungkan dua matjam prinsip
j*s sifafuija be'r,,beda satu sama lain, namun'tiidak dapat t<ita pGarrtair
pliqg pengaruh-rnempengaruhi. Adapun iang- saja maksudkan
Eflrry
disini adalah prinsip-prinsip jang mengenai no,rrrna-nbrma Kepegawaian semata-n1ata, t4.h prinsip jang harus diperhatikan lepas dari temp?t q.qn waktu bilamana kita mengehendaki adanja kegiatan bekerdja dikalangan para pegawai.
r{ngjn itu adalah kepastian, ialah misalnja tidaktah kita dapat
mengabaikqn kep-astian-kepastian {nengenai kenaikan pangkat, tanggung-djawab, hari tua dan sebagainja, bilamana kita mengehenda[i
adanja.semangat
lapangan, Kepegawaian itu. Disamping itu
^baik -datam
jang
ada.prinsip-prinsip
merupakan konsekwensi dari sijtini pe.lain
merintahan, tegaslla jang ada sangkut-pautnja dengan Dasar Negara
misalnja m_engenai lrak jang sama dari setiap warga-negara djugi oiIapangan Kepegawaian.
Tidak nlustahil pula pada suatu ketika kepentingan negara dan
kepeatingan pegawa! perseorangan bertentangah tratmana hanja menundjukkan sadja b_agaimana kedua matjam perinsip itu teidjalin
erat-erat satu sama lain.

winan dari kerdua matjLm plinsip itu hingga mendjadi kesatuan lang
Irrl"glir sungguh penting dan malah mempakan ijarat muflak bagT
kelantjaran organisasi Kepegawaian
A{algp- penting-pula bahwa kepastian-kepastian itu sungguhsungguh .tidak- bersifat sementara,_ tapi merupakan kepastian-fang
continu jang dapat didjadi,kan pedomln dalam kehiduiran Keliega-

waian.
Saudara Ketua jang terhormat, dengan ini maka sampailah sakepada
kesimpulan pertama ialah bahwa prinsip-prinsip -jang meia
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ngenry rrofrns:frofrn& Kepegawaian semata"mata., ataupun jang me-

njangkut dasanclasar kenegaraan patut kedua-duanjb

dimasufl<kan

dalam Undang-undang Dasar.
Saja tandaskan bahwa jang dimuat itu hendaknja hanja pokokpokok jang terpenting sadja, sedang ketentuan-keteqtuan jang lebih
gedetailleerd baiklah dimasukkan dalam suatu Undang-undang Kepegawaian chusus
- Adapun kesimpulan-kesimpulan Sub Komisi L dari Komisi Kon-

stitusi IV jakni:

1.
2.

3.
4.

S{iqp warga-negara jang m,ermenuhi sjarat dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri.
Pegawai Negeri ialah alat badan pemerintahan dan didalam meIakukan _tugry kewadjibannja adalah suatu pengabdian kepada
Negara dan Rakjat.
sebelum memangku djabatannja pegawai negeri baik mil,iter,
polisi maupun sipil hirus menguiialptan suripah/djandji me-

nurut agama/kepertjajaan masing-masing.
Penggunaan tenaga orang-orang asing dalam djabatan pemerintah jang pegawai qegeri d.iatur den_gan Undang-undang; jang
qaja anggap merupakan kesimpulan :dari prinslp jang ada iangkut-pautnja dengan dasar-dasar kenegaraan, disamping rumusan'rumusan:
1. Tugas dan kewadjiban pegawai Negeri diatur dengan atau
atas kuasa Undang-undang.
2 Pengangkatan, ikenaikai pangkat, pemberhentian, kodudukan
dan
-perlindungan. hukum serta djaminan sosial bagi pegawai

9?nkeluarganj-adiaturdenganUndang-undang;
Merupakan prinsip-prinsip jang mengenai norma-norma kepegawaian semata-mata; keseluruhannja patut dimuat dalam Undangundang Dasar sebagai ketentuan-ketentuan pokok dari Kepegawaiai.
Menge_na-i. rumusan-dari pengertian regawii Negeri saja^in"gin memilih kalimat Komisi Konstitusi (sub Komisi l)-sub IV a [t) -dir-i
jang
berbunji: ,,Pegawai Negeri falah mereka jang mengabdikan
lepadq lggan dengan menerima gadji, sebagai ahf pehksanaan
Pemerintah dalam mendjalankan tugas kewadj'ibannja menudju terwudj udnj a kesela'm atan, kebahagiaan dan kernakmuran seluruh-rakj at
sesuai d,engan djiwa undang-undang Dasar Negara dan keridlaan
AIIah".
Rumusan ini menurut hemat saja menangkap inti dari arti pegawai itu dengan sangat tepat.
hal-hal lain jang diadjrlkan oleh Komisi Kepegawaian
,dan Mengena,i
ternjata' belum /tidak meuiperoleh persdtudjuan : selur.uhnja, sequngguhnja hal_ itu memang dapat dimengerti :berhubung dengan
perkembangan kepartaian pada massa: ini.
Diatas telah sraj? kemukakan bahwa dalam soal Kepegawaian ini
gda dua, matjam prinsip; ialah jang mengenai semata-rnata normanorrna Kepggawaian dan prinsi;ppiinsip jrog ada, sangkutgautnja
$erlsan s1s'tim ,ke,nega,raan sedang kemungkinan pada waktu-waklu
t9,-tte_ltu _a!,an !14!ulnja pertentangan antaia kedua prinsip ini, telah
,
dibajangkan pula.
:

i
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{dapu_n _diantara rumusan-rumusan jang tidak mendapat per.
setudjuan bgla!, jaitu rumusan: ,,Semua pegawai baik militer, potisi
maupun sipil dilarang ikut -aktif b.aik langsung atau tidak langsung
dflam kegiatan politik" sesungguhnja merupakan soal jang berada
dilapangan usaha dalam_ mengadakan hubungan harmonis antara
kedua prinsip termaksud diatas.
Memang, meskip,un kita telah bersepakat mengenai prinsionja
sering-sering dalam pelaksanaan masih ada perselisihan paham.
Demikian pula halnja disini.
saja sesungguhnja banjak dari hal-hal jang ditjantumkan
-dalamBagi
ke,simn'rlan Komisi IV itu se'oerti menqenai ..Pemeriksaan harta
benda para Pegawai, pembentukan Dewan Pertimbangan Uru,san
Pegawai dan lain-lain sebagainja", merupakan pelaksanaan sadja dari
usaha mengadakan harmonf antara kedua matiam prinsin tadi itu.
Halnja memang penting dan perlu tapi persoalannja lebih tepat
diika dimuat dalam Undang-undans f(p6sofrvaian. karena persoalannia telah mengindjak lapangan detail jakni perintjian hak dan
kewadiiban Pesawai ians lebih akan semourna bila dima5rrkkan sadia
dalam suatu Undang-undang Kepegawaian chusus, jang dapat disusun lebih sistimatis dan lebih disesuaikan dengan kebutuhan.
Namun diantaranja ada jang saia anggap sangat penting dan
malah dalam pelaksanaannja merupakan sjarat mutlak bagi kelantia*an ofoaniqggi Ken,esawaian. Adan"n ian.o saia maks;'rrll!<an it'r arlalah' jang telah disinggung diatas jakni mengenai ,,larangan bagi para
Pegawai Neoeri spfr,ft ikut aktif baik lanssung atarr tidak lanssrng
dalam keqria,tan politik". Mengenai laransan ini saja sangat setudju
ditjantumkannja dalam Undang-undang Dasar.
Memang larangan ini tidak njata-njata termasuk pokok dasar
maupun untuk rnasalah Kepegawaian semata-mata ataupun ditindjau
dari srrdut kenesaraan. Ditindiarr senintasJal'r senlah-nIah malah
bertentangan. Namun bilamana kita dalam hal Kepegawaian ini memakai pokok pangkal bahwa organisasi Kepegawaian itu harus ditertibkan demikian rupa hinega kepentinean-keuentingan negara, rakiat
dan pegawai perseorangan mem,p,eroleh diaminan sebesar-b€sarnia.
mlka halnia akan narnpak berlainan. Pada dewasa ini setian peeawai
tidak dilarang, ,be'bas untuk me,n'diadi anggota partai notitik.- artinja
untuk dengan langsung maupun tidak, ikuit serta diarena politik.
Setjara iuridis ini memang sewadiarnja.
Namun baiklah saja gambarkan sadja dengan beberapa perum,
pamaan/tiontoh, ian,g berdasarkan pengalanlan. samnai serliarrh mana
kebebasan berpolitik ini dapat menghambat kelantjaran bekerdja.

a.

seorang pegawai jang mendjadi anggota suatu partai politik
{glgan djudjur telah membpat suatu laporan ketika mendjumpai
didaerah kekuasaannja keadaan jang kurang baik.
Ia susun laporan itu dengan objektip dan beralasan dan mema.
djukan usul-usul untuk memperbaikinja. Namun oleh karena
jung mendjadi atasannja m,endjadi anggota partai politik lain,
persoalannja tidtak mendapat perhatian sewadjarnja- hingga, ke:
adaan tetap kurang baik.
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b.

Seorang pegawai tain jang djuga mendjadi anggota partai potitik
dan jang mempunjai wewenang memberikan pelbagai surat-surat

idjin pada suatu ketika telah memberikan idjin pula kebetulan
kepada seorang kawan separtainja. Meskipun idiin itu beralasan

penuh, tapi katangan"kalangan tertentu tetap mentjap perbuatan
itu suatu tindakan tidak lepas dari kepartaian"
c. Seorang pegawai anggota partai poliur puh telah memperoleh
kenaikan pangkat. Ke,naikan pangkat ini memang beralasan
mengingat ketjakapan si pegawai ditambah tidak menjimpang
dari norma-norma Kepegawaian. Namun oleh karena atasannja
jang mempunjai wewenang untuk memberi kenaikan itu kebetulaln mendladi anggota separtai, maka kenaikan itu dianggap
tidak adil.
Saudara Ketua, hal-hal diatas itu hanja beberapa tjontoh sadja
atau perumpamaan, jang berdasarkan pengalaman, dimana ,,tidak
ada kesengadjaan" tapi mengakibatkan suasana kurang sehat didalam
mendjalankan tugas Negara.
Saudara Ketua jang terhormat, untuk lebih mejakinkan Anggotaanggota Konstituante, jang belum pernah mendjadi Pegawai Negeri,
bahwa materi ,,Semua Pegawai Negeri baik militer, polisi maupun sipil
dilarang ikut aktrip langsung atau tidak langsung dalam kegiatan politik", sangat perlu dimasukkan dalam Undang-undang Dasar, menurut
hemat saja ada baiknja kalau dikemukakan djuga beberapa tjontoh
pengalaman jang sedikit banjak dapat merusak tata-tertib Kepegawaian dan dengan itu merugikan masjarakat dan Negara umumnja,
chususnja korps Pegawai Negeri dan merendahkan moril serta menghilangkan disiplin pegawai perseorangan.
Saudara Ketua jang terhormat, tidak sedikit Pegawai Tinggi jang
mempunjai kedudukan penting merubah keanggotaan partai politiknja, karena perubahan Kabinet ataupun pe,rubanan personalia Dewan
Menteri, karena ia mengharap untuk tidak digeserkan dari kedudukkannja atau untuk mendapat kenaikan pangkat jang lebih tinggi.
Pengalaman menundjukkan bahwa pegawai jang sangat rendah
morilnja itu berhasil dengan siasatnja.
Saudara-saudara dapat menelaah sendiri apakah dengan kedjadian
ini sesuatu partailah jang memperku,da .pegawai ataukah sebaliknja,
tapi dapat mempunjai akibat kepentingan kepegawaian terlanggar
dan kelantjaran pemerintahan terhambat.
Saudara Ketua jang terhormat, Sidang Konstituante jang mulia,
tidak djarang djuga terdjadi, bahwa partai itu mendjadi ,,pelindung"
dari orang-orang jang didjaman perdjuangan Kemerdekaan mendjadi
pegawai musuh dan berkaok-kaok melantjarkan kata-kata anti propaganda Kemerdekaan, sekarang mendapat kedudukan penting sebagai
Pegawai Negeri karena dorongan partainJa jang patrrotik.
Apakah ini jang mendjadikan Negara kita terus-menerus ada
dalam ketidak-amanan dan djaub daripada makmur dan adil?
Saja tidak mengetahui.
Ada terdjadi peristiwa thin, seorang Menteri mendesak kepada
bawahannja jang mempunjai wewenang supaja mengusulukan si A
untuk dinaikkan pangkatnja dan ditempatkan se,bagai pedja,bat pen'
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warga-negara untuk menjatakan pendapatnja dengan bebas, untuk
berkumpul dan bbrapat (pasal 19 dan 20 Undang-undang Dasar
Seiirentara n950) merupakan llak-hak Dasar jang datram keadaan
bagaimanapun djuga didjamin berlakunja, bagi setiap warganegara. Pemerintah Jnsjaf sepenuhnja bahwa untu'k kesuburani
demokrasi dalarn negara, setiap orang * termasuk pegawai negeri
sudah sewadjarnja mempunjai kebebasan dengan aktif
me,ngambil
bagian dalam kehidupan politik, dalam memilih suatu
aliran politik, dan bebas mendjalankan daja upaja untuk mewudjudkan fldeologie politi,knja itu; selama dalam hal itu tidak
melanggar sesuatu peraturan atau ketentuan jang telah diietap.
kan oleh Pemerintah dan seterusnja.
Dengan tidak mengurangi hak Pegawai untuk turut serta dengan
aktif dalam kehidupan, maupun organ'isaslorganisas'i politik
dengan ini kanri menja,takan bahwa s€orang pegawai jang dalam

mendjalankan pekerdjaannja sebagai pegawai, mendahulukan kepentingan sesuatu partai polit'i,k atau golongan daripada kepentingan Negara dan masjarakat atau njata-njata mempergunakan
kekuasaan serta kedud-ukannj a untuk mendahulukan kepentingan
sesuatu partai politik atau sesuatu golongan, dengan demikian
itu pegawai tersebut be'rtindak bertentangan dengan kedudukannja sebaga,i Pegawai Negeri dan karena itu ia dipandang mendjalankan perbuatan-perbuatan jang kurang pada tempatnja,
,sehingga atas dirinja dapat didjatuhi hukuman djabatan seperti
jang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 11 tahun L952,
dan seterusnja.
Saudara Ketua, kita di Konstituante ini tidak perlu terikat pada
surat edaran ini. Hal ini saja kemukakan disi,ni, semata-mat,a sebagai
b'ukti bahwa walaupun peraturan/surat ed.aran ini ada, dengan se'
enaknja dan dengan tjara besar-b,esaran dlilanggar begitu sadja oleh
beberapa Pegawai Negeri dan tidak pernah didjalankan sanctienja.
$audara Ketua, dalam hubungan ini sekali lagri kita melihat urgentnja dasar-dasar pokok Kepegawaian itu ditjantumkan dalam Undang-undang Dasar setjara chusus dan i,s,timewa su,paja:
1). Pemdrintah/Penguasa tidak berbuat sewenang-wenang terhadap
Pegawai Negeri, dan
2). Supaja Pegawai Negeri tidak melampaui batas kekuasaannja dan
tidak rnempergunakan salah kedudukannja sebagai Pegawai Negeri.
,Dalam rangka pengertian ini Saudara Ketua, Fraksi kami dapat
menerima pokok materri nomor 3 dan 5 angka Rumawi III pada laporan
Kom-isi Konstitusi IV, djadi dengan demikian, tugas dan kewadjiban
serta kedudukan hukum dan djaminan sosial Pegawai Negeri tidak
lagi diatur dengan Peraturan Pemerintah sadja atau peraturan salah
satu instansi, tetapi dengan Undang-undang jang mungkin bernama
Undang-undang Pokok Kepegawaian, jang sampai pada dewasa ini
belum ada d,an belum pernah ada.
Ad.' III: Saudara Ketira, Sidang jang terhormat, achirnja jang mendjadi sohl sekarang ialah Pokok-pokok Materi jang manakah perlu

'
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tidak periu dimasukkan ke:-_ d*_lokok-pokok Mateli jan$ mana,konsekwensi
dalam
Dasar:
sebagai
dari pendirian
-und-ang-undang
r-mJoi fl*i,
ka,mi tetap berpendapat bahwa perumdrsan pbngertian
definisi legawai Negeii tidtk peflu dimasuki<an kedalam u-naang-

undang Dasar.
pdtok-pokok Materi jang dalam Ko,misi Konstj.tusi IV telah
menbuJa!,
fraksi
dapat
k?ri
menjetudjui
ajat-ajat
{apa!.pe'r,setudjuan
-dimaiuktian
(1), (s) dan (5) sebagai pokok-pokok Mateii jang ferlu
kedalam undang-undang Dasar dengan tjatatan pada ajat (1) jang
s-etiap warga-negara jrnr meme,nuhi ijarat-sjarai 'o:"prT
lgrbqrui:
diangkat sebagai Pegawai Nege,ri, diartikan djuga hengan tid,ak memandang suku, kelahiran, agama dan kejaki"nan potitik. Ajat-ajat (2),
(a) dan (6) $apat kami terima se,bagai maieri te,tapr tidak p6r1u itit;iri:
tumkan dalam Undang-undang Disar.
pokok Materi pada sub. b
sg]a$jutnja
_drpat menerima
ajat (4) ;aitu_- pembentukan
Dewan Fertimbangan urusin pegawai,
dipusat dan didaerah untuk dimasukkan kedala,ir undang-undarig oasar. Badan ini sangat-penrting ,artinja dan merupakan-satu-salunja
harapan bagi Pegawai Negeri sebagai tempat untuj< menjatrurkan k"eluh-kesahljl s_erta tuntutan.tuntutannja apabila ia meraia dirugikan
a tau di.p erlakukan s ewen an g-sew en an g chus-u s dilap angan
kep egariaian.
saudhra Ketua, sidang jang terhormat, fralisi fami ,tiaar< dapat
menerima pendapat untuk setjara prinsipiil mentjantumkan dal m
9q$qgyndang -Dasar larangan bagi p;egawai Negeri memasuki atau
aktif dalam kehidupan
dan organi,sasi-organisasi f'ofitik.
Kalau achir-achir ini kita _melilat adanja kepintjangan-kepintjangan berhubuqg dengan masuknja Pegawai Ivegeri keilalirn paftai
partai p.olitik, hal itu pada hemat saja bukanlah liesalahan deuiokrasi
ja_nS klta anut sekarang, tetapi adalah se,mata-mata kesalahan*esalahan Pegawaipegawai Negeri-itu sendiri jang tidak dapat *e*iratkan dan mendahulukan kepentingan Negaraiumum diataj ke,pentingan
partai politik qtau kgpentingan_ gotongqngja. selain d"ar,ipada itu,
larangan jang terang-terangan dalam Unding,undang Dajar, aBan
membawa kita berhadapa! ke,mbati dengqn Hak,hak Azasi Manuiia,
chususnja kebebasan-kebebasan,berapat, berkumpul aan t<ene,nasan
mempunjai pendapat.
'oleh sebab iitu saudara ,Ketua:, selama , sistim demokrasi jang
sekarang.ini berlaku di Indonesia belum berubah, selama itu padi
.hemat saja terlalu berat dan besar riisikonja uniuk rnelarang pegaNegeri r{u -(sebagai warga-negaia rndonesia; untrik turut
{*.ptslwai
aktif
dalam politik. lain hatnja apabila k-ita sudan meir5itatrin ine19rima umpamanja De,mokrasi Terpimpin sebagai sistini demokrasi
kita. lelapi sistim d_emo{i.aqi-jqnb
darip;da jrrs b*.dip.gr?
lakp.seka11ng, belum pe,rqah kilgr bitjaraka'n bahkan
iunsuiiiril a.n
apa.iang dinamakan Demokrasi rerpimpin, bagi kita simfia
*u"skin
masih samar-samar.
K.alau- jang dinr,aksudkan hanja
,
_pembatasan dan terbatas pada
(potisi
da1_
dapat oiseiudjui;:a* p.q"titgt)
lfslalan _bensendjata
djabat'pedjabat tertentu seperti: Ketua. dah eriggota bewio iru,rlsu*,

-

.
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Keuangq, K*tu_q dan 4nggota Mahkamah Agung, Djaksa Agung,
Tfepala Kantor Urusan Pegawai dan mungkin Selinetaris Djenderal

dari semua Kementerian, mungkin dapat dipertimbangka,0 tetapiakan
lebih te_pat -dJika._nersoalan 1tu kita serahkan pemetjahannja kepada
Eadan Pembuat undang-undang dan hal ini pada he,mat kami suaarr
tertjakup dalam pengertian pe'rumusan ajat (3) dari pokok-pokok
materi jang sudah mendapat persetudjuan bulat dalam Kornisi Kons.titusi IV j_ung telah di'terima djuga oleh fraksi kami jang berbunji:
Tugas dan kewadjiban Pegawai Negeri diatur dengan alau-atas kuasa
Undang-undang.
,Sekian ,Saudara Ketua; dan terima kasih atas kesempatan jang
telah dibe,rikan kepada saja.
Ketua: Saja persilakan sekarang Saudara I.R. Lobo jang ter_
horrnat.
I.R. Lobol Saudara Ketua, rapat jang terhormat, Komisi Kons,titusi IV rne,mbagikan_laporannja dalam 4 bahagian, jaitu:
A. Mengenai Kepegawaian.
B. Mengenai Keuangan.
C. Mengenai perekonomian.
D. Mengenai Keputusan Komisi IV, untuk mengundang Peme-

rintah.
Baiklah Saudara Ketua, saja mulai disini dengan pemandangan
saja mengenai persoalan jang pertama ialah mengenai:
ajat: (A) Kepegawaian,
Saja mulai dengan mengkonstatir satu kenjataan dala,m revolusi
dan dalam perkembangan sedjarah kita sedjak mulai. revolusi.
Kenjataan itu ialah, bahwa terdapat suatu ,,per,bandingan herbaljk" (da,lam ibahasa asing, omgekee,rd evenredige verhouding) antara
disatu,fihak penhatian dari pembuat Undang-unrdang Dasar terhadap
persoalan llepegawaian beserta na,sib Pegawai Negeri dan dila,in fihali:
perhatian Pegawai Negerii terhadap nasib N,egaranja.
Kenjataan ini,_jang saja sebut ,,perbandingan berbalik',, dapat
k'i.ta melihafu\ja apab,ila:
1. I(ita periksa Undang-undang Dasar Sementara tahun 194b.
2. Kita periksa Undang-un'dang Dasar Sementara tahun 1g4g dan
tahun 1950.
3. Kita_periksa laporan Komisi IV, jang kini kita hadapi.
Dalam Undang-undang Da,sar Sementara tahun 194b, tidak ada
pasal,,jah, tidak terdapat sepatah katapun, jang menjinggung per,soalan Kepegawaian dan nasib Pegawai Negeri.
Dalam Undang.undang Dasar Sementara tahun 1g4g dan tahun
1950, ialah dalam pasal 1"19 undang-undang Dasar sementara tahun
1950 juncto pasal 173 undang.undang Dasar Republ,ik Indonesia serikat tahun 1949 terd,apa't suatu ketenrtuan bahwa: Dengan tidak
mengurang,i jang diatur dengan fl<etentuan-ketentuan chus'us, gadjigadji dan lain-lain pendapatan Anggota mad,jelis-rnadje,l,is dan pegawaipegawai Republik Indonesia di,tentukan oleh Fem,erintah, dengan
rnengindahkan aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang
dan rnenurut asas, bahwa dari djaibatan ti.dak ,boleh d,iperoleh keun3010

tungan lain -daripada jang- dcngan tegas diperkenaniian. selandjtrtnja
terdapat f-qB ketentuan datam pqsar 119 undang-undang Dasir s-eDaiar semlentari Lghs
lnent_arg 1950_juncto pasal 1zB undang-undang
,kepada pefawaipegawai
bahwa:
Pemberian
p_e_nsiun
Republik
ito,
--E
Indonesia diatur dengan Undang-unilang.
,sekian ,saudara Kelqa, pgl$t1an dari pembuat undang-undang
Dasar Sementara dalam tahun 1949 dan tahun 19b0 terhadap p"eisoalai
pegawai Negeri. Disini'dta oapat
Kepegaw_aiqn da.n terhadap
13sib
melihat, bahwa jang mendjadi perhatian baru lanja tentang olam.inan keuangan, djaminan pendapatan dan djaminan iosial jarig berupa
pensiun bagi pegawai-pegawai itu.
saudara Ketua, marilah kita tindjau, bagaimanakah perhatian kita
Konstituante sekarang, terhadap persbaran Kepegawaian'dan nasib pegawai Negeri.
Dalam mempeladjari laporan Komisi IV, njatalah:
1. bahwa unsur-unsur jang gja batjakan dimuka ini, ialah jang
terda_pa! dalam pasal 11g Uhdanglundang Dasar Sementara tahun 1950 juncto pasal 1?B undbng-unding Dasar sementara
tahun 1949 diarnbil-over oleh Komisi, malahan seluruh redaks,i.nja ,,in-ekstenso" dar,i pa,sal te,rseburt diambil-over, untuk ditjantumkan nanti sebagai pasar dala:m undang-undang Dasar
kita nanti.
2. bahwa selain daripada ketentuan tentang djaminan ekonomi
dan sosial bagi Pegawai Neg,eri seperti telrse"b,ut dia,tas,. d;6m
laporan_ itu, oleh Komisi diand;uit<an selandjutn;a, 'supaji
dalam undang-undang D-asqq kita-nanti ditjantumkan'pura retentuan-ke'tentuan jang beri,kut:
a. P_"q* pengertian Pegawai Negeri.
b. I-{ak''hak peg?ryai warga-negara, tugas dan kewadjfban dan
djaminan sosial bag,i Pegawai Negeri.
c. Sumpah dan atau djandji pe,gawai.
d. Harta milik pegawai.
e. sekali
_lagi hak-h3k pegawai serain da,ri jang sudah d{sebut
di'sub b diatas ini.
f. Penggunaan tenaga asing.
g. Lalangan-larangan kepada pegawai untuk tumt serta dala,m
politik dan turut serta dalam perusahaanlrerusahaan.
_ paqar
bagi pegaivai-pegawaii
!i. Badan penghargaan
pertimbangan pegawai.
Pendek kata saudara Ketua, dalam laporan Komisi IV itu diansup.q'ja dalam up{aqs-undang Daiar ;baru i,tu ditja;fimkan
9iu.trl
(sembilan)
lagi 9
buah pokok lletentuair mengenai repega#aian.-

--

kita, tida\. d.agat. menr.rduh- kita, bahwa Konstifuante in{ jali -r*uopegawai Negeri, tidak tjukuir he:mpirrra?.gni a terdiri da*pad1 _7 0To .
tikan nasib Pegawai Negeri.
sekianlah saudara Krlg?, p,erhatian kita, perhatian da,ri pernbuat
undang-undang_P*rT, sedjak t? Agustus tg4rs tringsa-ki"i 6h"d;p
nasib Pegawai Negeri.
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Marilah kita sekarang mengaciakan tindjauan mengenai: perhatiandariPegawai-pegawaiNegeritenhadapnasibNegaianja.
segqra, setelah Negara kita diproklamas,ikan sebagai Negara Merdeka qrad_a hngs.?t !r Aguslus 194b, maka ,ser'en;tak iemua.-pegawai
Negeri, (ke,tika itu Pegawai Pemerintah pendudukan Djepang), menjatakan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesil. -'
.;semua Pegawai Nege'ri ketika itu, ketjuali bebe,rapa gelintir ma,

s_e_pe1!i lWr Mas slame,t c.s. ,bekas pegawai Dj,epang, bekas pegawa! Hindia Belanda, telah bersumpah atau bendjandji-akan mempertahankan Republik Indonesia.
Pendek kata, l.gtit l itu, Fegawai Negeri mer'upakan satu benteng
pe'rtahanan Republik kita.
. ,sekian saudara Ketua, semangat, perhatian, Pegawai Negeri terhadap nasib Negaranja, pada ketika itu, pada ketifa dimani dalam
undang-undang ,Dasar sementara tahun Lg+s, persoalan Kepegawaian
dan nasib Pegawai Negeri itu, tidak sedikitpun disinggung-singgung.
Beberapa bulan kemudian, setelah N.I.C.A. menda'rat dan menduduki Ibu Kota dan kota,kota besar, dimana terdapat banjak Pegawai
Nggeli, maka mulailah ,,benteng pertahanan Pegawai i,teguri itu
bobol, rontok. semangat, perhatian Pegawai Negeri terhadap nasib
Negaranja rnulai meroso't.
Benteng pegawari itu tadi achirnja petjah, dalam awal tahun Lg4g,
mend"jadi dua laskar. ,Satu laskar ,,NON" dan satu lagi laskar ,,CO,'.
Karena soal NoN dan co ini tadi tidak dibahas dengan sebaikbaiknja, sebidjaksana{idjaksananja, maka kekatjauan dalam kepegawaian, kekatjauan diantara pegawai dan pegawai jang ditimbulkan
otreh karena itu, menjebabkan selandjutn;a, perhatian pegawai terhadap nasib Negaranja bertambah merosot lagi.
Setelah d,jaminan sosial ekonomi bagi Pegawai Negeri ditjantumkan sebagai pasal 173 Undang-undang Dasar sementara tahun 1g4g
dan pasal 119 Undang-undang DAsar Sementara tahun 19b0, rt&:rrruil
ketentuan inri,tidak menga'kibatkan naiknja perhatian Pegawai Negeri
atas nasib' Negaranja. Kita rnelihat sedjak tahun 1950 apa jang di
perlihatkan di Pusat, di Kementerian-kementerian di Djakarta, apa
jang diperlihatkan di Daerah-daerah, oleh Pegawai-pegawai Negeii.
Pegawaip'egawai jang masuk bioskop selama masa kerdja. Pegawai
jang,masuk keluar to,ko di Pasar Baru dan di Braga selama djam kerdja. Corps Militer jang ,rnengadakan razia terhadap pegawai jang ma'las di Banrdjarmasin dan di Band"ung. Pegawai di. Tandjung, Priok jang
tuiut,srnokkel. Pegawai jang sakit hati jang turut memberontak. Pegawai-pegawai jang berkorupsi dan sebagainja.
Melihat keadaan ekonomi dan sosial pada (nasa ini beserta lainlain faktor lagi, jang semuanja sangat mempengaruhi masjarakat
"pegawai, rasanja tak ada tanda-tanda bahwa perhatian pegawai itu
.terhadap nasib Negaranja akan naik dalam waktu pendek jang akan
datang. Malahan saja chawatir perhatian itu akan rnasih tetap merosot; sekalipun andaikata sebagai pembuat Undang-undang Dasar
sepakat dan berhasil naentjantumkan lagi berbagai-bagai hak dan djaminan chusus bagi Pegawai lt{egeri.

nusia.
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-'saudara Ketua,, djadi apabila kita sebagai Dewan pembuat undang-undang Da9T, hendak mengadakan djaminan-djaminan supaja

aparatur negara kita pada umu,mnja dan Pegawai-pegawai Negeri pada
chususnja, betul-betul merupakan alat jang harus menj,e,lamalkan ltegara Proklamasi kita ini, maka rasanja, hal ini djanganlah diletakikan
pada faktor ,,mentjantumkan djaminan-djaminanf itu sadja, {tenmayk 9 qokok iang diandjurkan oletr Komisi IV) dalam undang,undang
Dasar kita.
Memperbaiki kwalitet alat negara, memperbesaf loyaliteit darl
pada alat-alat negara, menegakkan kembali disiplin pegawai-pegawai,
harus rnelalui djalan lain, usaha lain, jang tak pe,rlu kiranja saja uraikan disini.
saudara Ketua, dengan uraian diatas saja telah mentjoba, dengan
menggunakan fakta-fakta jang njata dalam sedjarah revolusi kita ini,
bahwa agaknja tidak perlu untuk mentjantumkan semua pokok-pokok
materi- img diandjurkan oleh Komisi IV itu dalam undang-unoang
Dasar kita.
saudara Ketua, rnarilah saja mentjoba menindjau persoalan ini
dari sudut juridis tehnis. Menurut pernilaian saja pokok-pokok jang
diandjurkan oleh Komisi IV itu, banjak diantaranja jang dapat, jang
harus dan jang sudah ditampung dalarn Undang-undang b,iasa.
Dalam hal ini saja persilakan Komisi Iv, dengan perantaraan
Saudara Ketua, untuk memeriksa:
Lembaran Negara Nomor 401 tahun 1932,
- Undang-undang nomor
34 tahun 1949,
Nomor 20 tahun 1952,
- Undang-undang
Undang-undang Nomor 21 tahun 1952,
dan Peraturan lain-lain tagi jang telah ditentukan atas kuasa Undang.

undang.

. selndjutnja-saja minta kepada Komisi IV, djuga dengan perantaraah saudara Ketua, untuk mengundang pe,meiinTatr belerta staf.
nja jang ahli dala! persoalan ini, ialah Panitia Negara perantjang
undang.undang. Pol<o[_Kepegawaian, untuk hadir dalim rapat i{omisl
IV untuk memberi informasi-informasi, jang mungkin berguna bagi
kita dalam hal ini, sebab menurut pend6ngaran pinitia efiu ini sekarang lagi sibuk me_njusun satu undang-un-dang pokok ttepega*aian,
dimana andjuran-andjuran jang ,diusulkan oleh Panitia IV'sridah tertampung didalamnja.
saudara Ketua, sela-ndjutnja apabila kita tindjau g pokok jang diandjurkan oleh Komisi IV itu dan menelitinja dengan iunggrin-sungguh, maka haruslah kita mengakui, bahwa sebahagian besai-daripad"a
plkok-pokok tersebut itu, materi-rnateri itu, adalah "van lag.ere oide',
(tingkat_ rendahan) artinja: Pokok-pokok ini tak usah ditJantumkan
dalam undang-undang_Dasar. pokok-pokok itu mempunjai tempat jang
tepat dalam sesuatu _undang-und"ang pokok jang dipai dan t arui oil
buat oleh Parlemen {engan Pe,rnerintah, berdasiltran atas pokok,jang
kita, Konstituante-ini, tjantumkan nanti dalam undang-uniang Dasar
itu. Bersama pasal jang,klta rumuskan dalam,undan!-undanf, Dasar
itu, maka pendjelasan-pendjelasan beserta notulen atau risalali,risalah
30x,3:

Risatah psrundingeri
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jang'bersangkutan pun akan dan harus.rdigunakan sebagai pedoman
ole_h Parlemen dan Pemerintah nanti, untuk rnembuat Undang-undang
Pokok itu.
Dalam pada itu, maka saja mengandjurkan disini supaja inti daripada 9'(sembilan) pokok itu ditjantu,mkan sadja sebagai pendjelasan
pada Pasal Undang-undang Dasar jang bersangkutan.
Mar,ilah Saudara Ketua, kita menindjau 9 pokok-pokok itu satu
demi satu.
a. Mengenai,,Dasar,pengertian" Pegawai Negeri.,,Dasar penge'rtian"
dalam bahasa asingn'ja: ,,begrips bepalingen", lazim kita tentukan dalam Undang-undang biasa, ,,wetten van lagere orde", biasanja, dalam Perundang-undang modern dikebanjakan Negara'
negara, ditjantumkan dalam pasal pembukaan a,tau pasal I dari
sesuatu Undang-undang.
Dalam sistim kuno b,egrips bepalingen i,tu, ditjantumkan dalam
tiap-tiap pasal dimana perlu, djika ada sesuatu istilah dalam pa'

,
b.

I
c.r

d.
e.
'
.

sal itu jang perlu didjelaskan artinja.
Pokok i"ni, begrips bepaling atau 'dasar pengertian itu tak perlu
kiranja dimasukkan dala,rn Undang-undang Dasar:
Kalau tidak salatr ,dala,m ranfjangan Undang-undang Pokok jang
kini dibuat oleh ,Panitia Negara jang saja sebut diatas begrips
b:epaling ini sudah ditjantu,mkan.
Hak-hak warga-negara, Sub 1. Djika da'lam Undang-undang Dasar
ini, di lain Bab atau bahagian lain sudah dirumuskan pasal jang
mempunjai makna jang sama dengan rumusan diatas, (banding
pasal 23 ajat (2) kalimat pertama jang berbunji: Se,tiap warganegara dapat diangkat dalam tiap-tiap djabatan pemerin'tah), maka tak usahlah lagi'kita m,embuat satu rumusan jang baru, untuk
ditjanturmkan dalam Bab jang chusus disediakan untuk soal*oal
Kepegawaian, dalam Undang-undang Dasar itu.
Sub 2 dari ajat (b) ini dengan rumusan seperti ini rasanja tak
per'lu kiranja ditjantumkan dala,m Undang-undang Dasar.
Tentang sumpah dan djandji; dapat diatur dalam Undang-undang
biasa. Kiranja bukan tempatnja dalam Undang-unndang Dasar,
apa lagi dji'ka dikehendaki bahwa sumpah militer lain, sumpah
,pegawai pada administrasi lain, sumrpah pegawai jang kom,tahel
,(jang mengawasi keuangan) lain.
'I'entang mitit< pegawaf jang dapat .disita. Hat ini dapat dia,tur
dalam Undang-undang biasa, misalnja tlalam Undang-undang ,,anti
,korupsi" atau ditjantumkan dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana.

Hak-hak Pegawai Negeri. Atau, lebih tepat, djika kita membatja
dengan teliti isi daripada rumusan itu, pengurangan Hak-hak
warfa-negara jang me,ncljadi Pegawai Nege'ri. Sebab redaksi da'ripadi'
in"i deng-an tidak langsung atau setjara negatif
"utiusan
,menim,bulkan
kesan bahwa, karena mendjadi pegawai se'
sudah
orang warga-negara kehilangan sebahagiaan daripada Hak'hak
Asasinja
Rasanja lebih bi'djaksana, aphbila materi ini diatur dalam Undang-tindang biasa. Bila' ditjanturn dala,m Undang'-undang Dasar,
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maka pasal jang bersangkutgn akan merupakan Kontradiksi daripada pasal lain jang ditjarr,turnkan dalam Bab Hak.hak Asasi; Bertentangan dengan hak berdemor^strasi dan sebagainja dari seorang
warga-negara. Larangan jang dirmaksud disini bukanlah satu soal
prinsipiil, dalam pada itu tidak ,boleh ditjantumkan dalam un.
9.qg-r"4ang Dasar. Larangan ini dapat dipandang sebagai soal
insidentil tgtapi persoalan ini tjukup penting hingga harui diatur
dalam Undang-undang, ialah Undang-undang biasa.
Dalam keadaair negati, dimana beluri aoa stibititet dalam lapang-

f.
g.
i

q1 pgutik, ekonomi dan keamanan, pantas sekali larangan ini
diadakan. Tetgpi djika keadaan sudati norrnal maka undlng-undang jang melarang ifu dapart ,,segera" ditjabut.
Ten$qg_pgnggunaan tenaga asing, keteranfannja sama seperti pa.
{a aj_a! (b}diatas silakan melihat und.ang-unoang Dasar tahun tgso
Pasal 23 ajat (2) kalimat kedua.
!?rqnqan-fqangan_-kepad-a_pegawai untuk turut ser,ta dalam potitik, hal ini dapat diatur dalam undang-undang biasa. Keterangan
selandjutnja lihat pada ajat (e) diatas.

Tentang Badan pertimbangan pegawai.,
f.entpg pe'mbentukan dan sifat serta tugas daripada Badan jang
dirnaksud ini-tak usah ditjanrtumkan dalam unhang-undang-Di
sar. HaI ini dapat d,itetapkan dalam undang-undang poko,[ KePeglwaial. Hanja disini saj.a hendak mensertakan tjatatan seperti
berikut. Rasanja nama dari Badan itu lebih tepat:
{{adj elis Permusj awaratan Kepegawaian.
Nama jang diberikan kepada Baaan rni oleh Komisi IV serta rumusan- jang_dibuatnja tentang Badan itu menimbulkan kesan se,
akan-akan Badan itu merupakan pengadilan chusus bagi pegaYt-Pegawai'
sedangkan melur.ut pendapat saja sifat dari,Badan itu hendaknja
,rreruptkan satu instansi, dimana wakil-wakil ,dari pe,merintih
bersama-sa'Ta dengan wakil dari organisasi pegawaipegawairitu
'dttduk didalamnja bukan chusus untuk rnenjelesaikan konflikt.
konflilct j ang terdj adi anlala. pegawai dengan dj abatannja, te,tapi
untuk membahas segala hal jang meliputi kepejawaian, -diantaranja rnerantjang bersama-sama peraturan-peratuian, baik peratur1n g-adji' _g?upun perllqa1 sosial bagi pegawai dan seb:againja;
,saudara Ketu.a, selandjutnja saja rrenaat -kemukakan lafi satu
alasan mengapa dirasanja kurang tepat, apabila d,iada,kan terlilu bali *, p.ery.tj ianf erlntj ian (opso"m,mingen) daripada tugas, kewadj iban,
hak-hak diami! an-dj_aminan -dan ketentuan,kelentuanl tain bagi "eega.
wai Negeri dalam Undang-undang Dasar ifu.
Dengan mengadakan p,erintjian-perintjian itu, maka akan ditim-.
-bulkan
llesan, seakan-akan-kita liendik meinberi,keiludukan istimewa
atau kedudukan jang lebih tjggsi keqa{a pegawai itu oaripadi warga-,
-'
negara
. liasa, - se-akin-akan kitl- hendak m,einghiduprrn fiiu b.roor.
rechte klasse dul-"* masjarakat, kita, dalam NJgara icita lang aemor<ratis ini. Seaaan-akan kita hendark .menghi,duplLn ke,mbiti "satu-kasta'
p:riaii'seperli da,lgm djaman feodal ia"g i.ne*p,rnjri p.i"ilLses-privileges jang luas biasa
_

-
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Saudara Ketua, berhubung dengan uraian diataS, maka n-erikut
saja hendak persilakan kepada Konstituante ini suatu rumusan, suatu formuleering dari fraksi saja dalam persoalan ini, untuk dipertimbangkan untuk ditjantumkan sebagai pasal dalam lJndang-undang
Dasar itu. Rumusan itu Saudara Ketua, singkat sadja, terdiri atas
satu kalimat sadja.
Bunji formuleering itu adalah seperti berikut:
,,Tugas, kewadjiban dan hak jang diberikan kepada Pegawai-pegawai Negeri atau kepada segolongan Pegawai Negeri, beserta
antjaman hukuman dalam hal pegawaipegawai itu lalai atau mensalah-gunakan haknja itu, diatur dengan Undang-undang".
Sekarang Saudara Ketua, sedikit pendjelasan atas rumusan itu.
Komisi IV, seperti njata dari laporannja mengehendaki supaja
ada perbedaan dalam beberapa hal antara golongan pegawai administratif dan golongan pegawai polisi, antara anggota tentara dan pegawai
jang mengawasi Keuangan. Ini oleh karena djenis pekerdjaannja masing-masing berlain-lainan. Tanggung-djawabnjapiu,x masing-m,asing
berlainan pula.
Pembitjara-pembitjara dalam rapat Ptreno ini sebahagian besar
dapat mendukung pendapat Komisi dalam penggolongan-penggolongan
ini atau setidak"tidaknja banjak Anggota Sang tidak berkeberatan dalam hal itu.
Dengan redaksi jang saja sadjikan diatas dengan memakai istilah
segolongan pegawai, maka bagi Pembuat llndang-unndang ialah Parlemen dengan Pemerintah, ada kesempatan untuk bergerak, artinja
Pembuat Undang-undang dapat memilih atau menentukan supaja tugas-tugas, kewadjiban-kewadjiban, hak-hak dan hukuman-hukuman
jang diberikan kepada golongan militer diatur dala,m Undang-undang
jang tersendiiri, bag,i pegawai-pegawai sipil hal ini dapat pula diatur
dalam Undang-undang jang chusus untuk golongan itu.
Dengan istilah hukuman bukanlah dimaksud hukuman jang harus
diatur dalam Kitab Hukum Pidana tetapi chusus hukuman-hu,kuman
adminstratif, seperti menahan kenaikan gadji atau pangkat, degredasi,
petjat, strafoverplaatsing dan sebagainja; dan sebagainja.
Pengertian,,mengatur kewadjiban" pegawai-pegawai atau kewadjiban dari segolongan pegawai harus diinterpr'etasikan agak luas. Da"
lam pada itu, maka pengertian (begrip) kewadjiban harus meliputi
djuga segala hal jang berhubungan rapat dengan pelaksanaan kewadjiban itu.
Misalnja menge,nai kewadjiban dari seorang pegawai Polisi. Supaja Polisi itu dapat melak,sanakan kewadjibannja dengan baik maka.
haruslah diatur djuga tjara Polisi itu menetapkan dirinja dalam ma'
sjarakat.
" Ia harus objektif dan netral sebagai pendjaga keamanan, sebagai
pentjegah kedjahatan, baik kedjahatan kriminil rnaupun kedjahatan,
politik. Su,paja ia dapat berpendirian objektif dalam m.enghailapi kedjahatan Politik, atau dapat melakukan kewadjibannja dengan sebaikbaiknja, maka hendaklah djangan ia ma,suk sesuatu partai politik.
Sebagai warga-negara, baginja ,ini berarti satu pengorbanan. Bu-,
kankah dengan demikian ia harus mengorbankan suatu hak sasinja?'
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ini ia telah memilihn.ja sendiri, keti.ka ia mema.
suki djabatan Polisi itu.
Hal-hal jang demikian dapat dan harus diatur datram undang-undang
Tetapi.p-engorbanan

biasa.

djika keadaan mengfiaruskan, menetapkun o.ngrn unclang-undang
kewadjiban dari pegawai-pegawai lain ierutamaTewadjibri orri-p.gutanggung-d;awab June berat daraml ojalvai-pegaw4-j?ng
batannja, {Militer ryemfunlai
dan Sebagainjaf*
saudara Ketua,- banjak- diantara pembitjara-pe,mbitjara jang berpendapat,,bahwa dalam undang,un,dang nasii sementara
tahun 1gb0
terdapat ketentuan'ketentuan jang samar-samar jr"g *."Jingguns
hak-hak negawai.
,Menurut pendapat saja pasar-pasar jang menurut faham saudarasaudara itu samar-samar
bukaniah:pmriprsal jang mengatur
persoalan Kepegawaian, Tgfr?ng
tetapi p"ada hakekaltnla iaaun teientuan-te_
jang tegas iang mengatur Hak-hak AJasi wrig, N"iuiu
!g"jqu1
*t"u
Hak-hak Asasi Manusia daram undang-undang Dasar s,ementara
ta_
hun 1950 itu.
Dalam undang-undang Dasar sementara 1gbO terclapat hanja satu
pasal jgng
pegawai_ ialah pasal 1lb, iaiati pasat
-mengltry_pglsoalan
IV- diambil ouul inekstensoi untuk ditlantumt<an
i."$ oleh -Komisi
dalam Undang-undang f)asar itu.
saudara Ketua,. apa-bila Konstituante ini mengehendaki supaja
Persoalan Kepegawaian dan pggawai ini ditjantumkin dalam unoin!undang-lasar, sebagai satu. Bablang terse,ndiri, ataukah Babakan janlg
tersendiri, maka saja andjurkan sjper,ti berikui:

itu kita ambil over inekstenso lalu m6ntjantumkannja bersama-sarna
dengan.rlmusan pasal jang sactjikan diaias itu dalam satu Bab jang

tersendiri atau bahagian_n1"n iarig tersendiri dan r,eno"[n;a paJa gan
itu, atau pada Bahagian Bab itu, tiberi nama atau titel, K;pdgr;aian.
saudara Ketua, ini adalah sat-rl usul jang konkrit dari iriksi saja.
saudara Ketua. sekarang sedikit komei,tar mengenai
a- -' pasat
r------- 11g
Undang-undnang Dasar Sementara tahun 1gb0.
Pasal ini memungkinkan supaja gadji pegawai diatur dengan
Peraturan Pemerintah. sedangkan f,eniiuri p^egiwai diharuskan dia-

tur dengan

Undang-undang.

Disini kita melihat bahwa 2_ persoal?n jang sama beratnia, iang
perituian pemerintr,h,' jrrE
:a.ma_.F,en,tingnja; satu diatur dengan
Iain diatur dengan Undang-undang.
setengah erang aka.n berpendapat bahwa ini mungkin satu ke,
,
ehtlafan dari Pembuat undang-unding Dasar sementia 1gb0 itu.
Tidak Saudara Ketua, tidak Saudara-saudara! Setjara kebetulan

saja_mengetahui.ak?.l. se-djaraa pasal 119 itu. Redaksi daripada pasal
setelah ditindjaunja dari sudut juridis dan sudut hhnis.
. -flenu-rut pengalaman diberbagai.bagai Negara didunia ini, sukar

ini dibuat

s_gkali
-pelak;sanaannja_ daripada sistim-dimana peraturan gadji itu
ditetapkan
dengan Undang-undang.
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r&etentuan iang kini berlaku dalarn Negara kita, dalarn pra.ktek
clibahas seper.ti berikut: Pe,raturan Pe'm,erintan jang b,aru d,ibuat jang
pemgat perafuran gadil itu s_enantiasa dldjadilian-iampiran daripadi
Rantjangq rygaran Be'landja jang berikut (d"e eeritvolgendei.,be,
groting), oleh Parlemen Anggaran Belandja itu di,sahkan sebagai un{pglundang. Dengan,m,ensahkan Anggaran Beland"ja itu, m".ta telah

disahkan prlla leraturan Gadji jang mendjadi hm,piran daripada begrotinggtrlkken itu: Djadi pada hakekatnja-Peraturan Gadji iltu mem,
punjai kekuatan jang sama dengan Undang-undang.
' '"'Dari semua Negara diduaia ini jang dapat kita ketahui hanja di
$gSa1a Filipina sadla jang dalam uiroang-und.ang Dasarnja teiriapat
ketentuan,.bahwa ga'dji pegawai harus dia,tur denfan undahg-undairg,
Rasanja, terutama dalam keadaan sep,erti sekarang besaike,mungkinan a.ta;g atjap kali ada keharusan untuk merubah-ribah gad,ji-gaoJi
itu,_ apabila kita mengikuti sistim Filipina itu, maka lerangffsayai
lah, baik ad,mini,trasi Ne,gara, maup,l,rn Pegawaipegawai Negeri tJk
akan mengalarni keuntungan daripadanja.
. Dalam p?d? itu, m,aka baikla,tr k'ita tinggalkan sedjar,ah redaksi
-d'aripada
pa;sal 119 itu dalam bentuknja seperli telah tersebut hingga
kini dan mensahkan_nja se]o-agai rumusan J-ang akan kita tjantum[in
seb,agai satu pasal dalam Undang-undang Dasar kita.
sau,dara Ke'tua, sebelumnja sajq achiri uraian saja mengenai persoalan Kepegawaian ini,_ sa,ja- s_ekedar hendak menjambut pendipat
jang hendak mentjantumkan dalam undang-undang basar itfi pengertian jang berbunji: ,,Pegawai itu bukanlah bur,uha
Dimuka ini telah saja me'rnpe'rbentangkan, bahwa tempat jang
l"put untuk suotu -begrlngbgnaling pa,da urnumnja adalah undang-un9tng lirry dan dala,m hal jang rne,ngenai Kepa,fawaian, Oan peglawai
ialah Undang4ndang pokok Kepegawaian.
- Tetapi,rnengenai pengerlian jang dipersoalkan ini: pegawai itu
bukan buruh, ras-anja tak perlu k_rranja ditjan,tumkan dalam-undangundang apapynr.ketjuali djika ada maksuo Sang tertentu, dalam hal
mana samasekali tidak .dinjatakan dalam laporan Kornisi IV.
_Djika tak ada maksud jan_g te'rtentu dalam hal ini, maka kepada
saudara-saudara jang mengandjurkan hal itu saja hendak rnengiolukan pertanjaanpertanjaan.
Apakah andjuran itu tidak sama d.engan andjuran jang berikut:
Dalam undang-undqlg Dasar hendaknja ditjantumkai,,,Ketua
Konstituante bukan buruh" atau ,,Buruh bu.ian Menteri perburuhan".
- Pertanjaan selandjutnja lalah: Djika andaikata pengertian tersebut toh dimasukkan dalam undang-undang Dasar, a,tiu datam salah
satu- undang-uqdang biasa, maka djika ada [elak pegawai jms ]*enury.t {eja\in_annja, dus menurut Hak-hak Asasi jang-ai,mitikffi,:lang
tlk dapat diganggu-gygat itu, tetap marasa diriirja"buruh, *rt. ,nrq
diapakan pegawai ini?
Mglrrut pendapat saja !-e{rgeltian buruh tidak iden,tiek dengan
g_eng_e_r!i_1n pe-ndjahat, p.r1n
identiek dengan pengertian usgnMENSCH. Dalam pada itu -ti44.
baiktah hal ini kiti se"itrtitr kepada pribadi tiaptiap oknum, untuk merasa dirinja .buruh, a,taukaii- l-uuL"o
r
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buruh dan tak usah kita pe'nbedakan soal ini untuk ditjantumkan daIam Undang-unndang Dasar kita.
Sekiran Saudara Ketua.uraian saja tentang persoalan, Kepega-

waian.

:

Saudara Ketql, rqpat jang terhor,mat. Marilah sekarang kita mejang
rylndah'kan-'peqhaliin tita 'kuietroulan jang kedua ialah k6ajat
diberi tanda ,;Letter B" oleh Komisi'" IV itu, ialah bahagian -dari laporan itu jang mengenai Keuangan.
Saudara Ke'tua, gebe'lum saja mulai dengan uraian saja ini, saja
hendak beritahukan lebih dahulu, bahwa tekst pidato'saja ini, dibult
sebelum tanggal 2 septemb'er jang baru,lalu, sebelum sau,dara Gulam
sep?g.ai pelapor dari Komisi IV mengadakan redres atas laporan Kopisi itu, Djadi apa"bila dalarn uraian saja ini terdapat bahagian-bahagian jang me'rupakan oprnerkinger,atas bentuk laporan itu, maka
sukalah Komisi menganggapnja sesbaga'i opmerking jang objektif, relaporan asli, laporan jang belurn di-ubah-pada tanggal
ttq"i terhadapjang
2 September
baru Ia,Iu oleh Saudara Gulam.
Mengenai p'ersoalan Keuangan ini laporan Kornisi djauh lebih
pandjang dari laporan mengenai,,,Kepegawaian" jang sudah kita bahas dimuka ini.
Kelihatan sekali disihi kebidjaksanaan dan kesungguhan kerdja
dariipada Komisi IV itu. Rupanja didorong oleh'hasraiuntuk menj-a.
djikan kepada Rapat Pleno Konstituante iini suatu laporan jang "to the

point" maka Panitia telah merumuskan hasil-hasil buat pikirannja

dalam bentuk{entuk jang sudah merupakan pasalpasal, jang dalarn
istilah jang populer dapat disebut:
- ,;sudah siap-untuk dipakai" atau tinggal sadja lagi untuk ditjan,
tumkan dalarn rantjangan Undang-undang Dasar itu".
Selandjutnja Panitia Perumus nanti tak usah lagi repot-repot.
Laporan Komisi ini dapat diambil over sadja inekstenso mendjadi laporan Panitia Perumus untuk disadjikan kepada rapat Pleno.
Karena penghargaan a,tas lapo,ran ini, ,maka tak dapat saja dalam
pe'mandangan ini melampauinja begitu sadja.
Saudara Ketua, saja mulai dengan mengutip bahagian dari laporan Komisi IV itu, jang mengenai Keuangan, jang hendak saja bahas
itu.

Rasanja ;kutipan itu tak usah safa batjakan. Saja larnpirkan kutipan itu disini. Saja harap Ketua dan rapat mau menganggapnja sebagai telah dibatjakan, dan sukalah no'tulisten men,tjantu,mkannja
dala,m risalah.
Kutipan dari Laporan Komisi IV
,.
tentang: KEUANGAN.
:

B. Keuangan
_ -_Hlsil-hasil pembahasan mengenai soai Keuangan adalah sebagai
berikut:

;

Menjampaikan ran'tjatgan p-asal.pasal dalam .Undang-undang Dasar
mengenai Keuangan se,bagai berikut:
Pasal ,X
(Pasal 1Og,,Undang-undang Dasar Sementara 1gb0)
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l

:

:

.Ajat'{l)

".'

'' ''l

Diseluruh ,,Wilajah Negara Republik Indonesia" hanja diakui
s_ah alat-alat pembajar jang aturan-afuran pengeluarannja tltetap,tan
denga4

Undang'undang.

.:li.

:
::..
Tjatatan: Diserahkan kepada Panitia Istilah apakah istilah ,,alatalat pembajar" ataukah ,,alat-alat bajar" janglepat.
i'
Ajat (2)
'

'

satuan hitung untuk menjatakan jang alat-alat pern:bajar sahritu.
ditetapkan dengan Undang-undang.
Tambahan ajat:
Dengan un,Llng-undang diseluruh ,,wilajah Negara Republik
Indonesia" dilarang beredar alat-alat pembajar jang tidak disahhan seperti dalam ajat (1).
Tjatatan: Pemaka,ian kata jang pada kaliimat ,,menjatakan jang alatalat" diserahkan kepada Panitia Redaksi atau panitia Istilah.
:

:

Ajat (3)

"

_. Undang-undang mengakui sah alat-alat pembajar baik hingga
djumlah jang tak terbatas maupun hingga djumlah terbatas jang'ditentukan dengan Undang-undang.
Pengetuaran atat-a,r, n.*#:Xt, j:Lt sah ditakulan oreh saru aras
nama ,,Pemerintah Rep'ublik Indonesia" a,taunun oleh Bank sirkulasi.

Pasal Y.
(Pasal 110 Undang-undang Dasar Sernentara lg50)

Ajat

{1)

Untuk Indonesia ada satu Bank Sirkulasi

Ajat {2)

:

Fenundjukan sebagai Bank Sirkulasi dan pengaturan tetaan dan
kekuasaannja dilakukan dengan Undang-undang.

Ajat

(3)

Pengawa;san atas pekerdjaan Bank-bank didalam ,,Negara Repu-

blik Indonesia" dilakukan oleh Bank Sirkulasi menurut peraturan-per:
aturan jang ditetapkan oleh Undang-undang.
:

Pasal Z.
(Pasal 111 Undang-undang Dasar Sementata 1950)

Ajat

(1)

Pemerintah memegang urusan umu.m keuangan;
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ASat n)
''. $euang?n Negara dlpfmpin dan dipertanggung-djawabkan menu.
rut,,ahran-aturan jang oitetip,tcan dengan uiftan"g-unoang:- - ,

,' ,, .

Pasal'XX.
(Pasal
1'12 Undang-undang,'Dasar Sementara 1gb0)'
,,

Ajat il)
Fengawasan-_atas dan pemeriksaan tanggungdjawab tentang ke-

uanganNegaradiIakukanolehDewanPengiwas_Keuangan'

Ajar
Pendapat:

(z)

1.

H€sil pengawasan grn pemeriksaan itu diberitahukan

kepada
,,Dewan Perwakilan".
Pendapat: 2.
Hasil_pens{ry-asa.1 dan pemeriksaan itu clisampaikan kepada
,,Dewan Perwakilan" untuk dibitjarakan.
Tambahan aja,t:

Aiat (3)
:..: Laporan hasil tentang penga\ryasan dan "pemeriksaan tlilakukan
oleh Dewan Pengawas K-euangan dalam suatu- pe.rhitungan anggaran
jang bisa diterima atau ditolali oleh ,,Dewan perwakilaf.
Pasal YY.

Pe:ndapat: L (Pasal 113 undang-undang Dasar sementara 1gb0)
Dengan undang-undang ditetapkan-anggaran semua pongeluaran

,;Republik Indonesia" dan ditundjuk pe'ndapa,tan-p,endapa,tan untuk
menutup pengeluaran: itu:

Pendapat;

2.

Dengan Undang-undang ditetapkan anggaran semua pengeluaran ,,Negara" dan ditundjuk penOapatan-pendipatan
untuk menutup pengeluaran itu,
'

Pasal

ZZ.

(Pasal 114 undang-undang Dasar sementira

F€ndapat;,1.':

Ajat

(1).

tahun"lgb0)..

'

;

usul unclang-undang penetapan anggaran umum oleh pemerintah dimadjukan kepada ,,Dewan perwakilan" sebelum

itu tidak boleh lebih dua tahun.

,:

&0zt

'

Pendapat: 2.
.,
,Usul Undang-und,ang penetapan anggaran umum oleh pe.

merintah dimadjukan kepada ,,Dewan Perwakilan" sebelum
masa berlakunja anggaran itu. Masa itu untuk sesuatu permulaan anggaran jang bersifat routine tidak boleh melebihi
dari dua tahun jang untuk sesuatu anggaran guna investasi
modal Negara menurut suatu rentjanilerteniu tidak boleh
melebihi dari lima tahun,

Usul Undang-undang pengubah anggaran umum tiap-tiap
kali djika perlu dimadjukan Pemerintah kepada ,,Dewan

Perwakilan".

PenCapat: 2.
setelah perubahan anggaran umum har'us disetudjui oleh
,,Dewan Perwakilan". Untuk itu Pemerintah rnemadjukan

:

usul pengubah anggaran umum kepada ,,Dewan Perwakilan,'.

Ajat

(3).

Tambahan ajat:
Bila Pemerintah belum menjampaikan anggaran umum kepada ,,Dewan Perwakilan" pada waktu jang ditentukan da,
:
I,a* ajat (1), maka Pemerintah jang bersangkutan meletakan
djabatan untuk diganti oleh Pemerintah jang baru.

Ajat

(4).

Tambahan ajat:

Waktu penjerahan anggaran umum kepada ,,Dewan perwa.
kilan" sebagai termaksud dalam ajat (1), dapat dilampaui
sleh Pemerintah apabila ma,sa djabata'nnja be'lum b (lima)
bulan lamanja. Dalam hal itu waktu sebagai jang dimaksud
dalam ajat (1), dapat ditambah dengan suatu maia djabatan
5 (lima) bulan itu.

I

Pasal XXX.
lPasal 115 Undang-undang Dasar Sementara tahun lgb0).

Ajat

(1).
_ Anggaran terdiri dari bagian-bagian jang masing-masing seke.
dar perlu dibagi dalam dua bab, jaitu satu untuk mengatur pengeluaran,pengeluaran dan satu lagi un'tuk menundjuk pendapatan,pendaoatan.
Tjatatan:
Pemakaian istilah Bab atau Pos diserahkan kepada Panitia

:
Ajat (2).
:' untuk tiap-tiap Kementerian anggaran sedikit-dikitnja
satu bagian.
sozu

memuat

Ajat

(s).

. : -u_ng?_nglundang -penetapan anggaran masing-masing. memuat
tidak
lebih dari satu bagian.-

Ajat

(4).

Dengan Undang-undang dapat diidjinkan pemindahan.
Tambahan pasal:

Pasal yYY.
Djikalau untuk sesuatu
ryasa anggaran undang-undang penetapan anggaran belum disahkan, maka pem6rintah i6rhak
melakukan pengeluaran-pengeluaran sementara berdasarkan
anggaran-anggaran pengeluaran masa anggaran sebelumnja.

Pasal

ZZZ.

Ajat

(1)'

(Psal 116 undang-undang Dasar sementara tahun 1gb0).

Pendapat:

r..

Pengeluaran dal pen_erimaan,,Republik Indonesia,, diper-:
tanggung-cljawabkan kepada ,,Dewan perwakilan" sarirbit
memadjukan perhitungan jang disahkan oleh Dewan pengawas Keu_an-gan, m_enurut aturan-aturan jang ditetapkln
dengan Undang-undang.

Pendapat: 2.
": Pengeluaran dan penerimaan ,,Negara" dipertanggungdjawabkan kepada ,,Dewan perwakilan" sambit memadlukai
:

perhitungan jang disahkan oreh Dewan pengawas Keua"ngan,

'

menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undingundang

Pendapat:

3.

Pengeluaran darr_ penerimaan,,Republik Indonesia" diper,
tanggung-djawabkan kepada,,Dew-an perwakilan" sirirnit

m,emadjuka_n perhitungan jang dibenarkan ole! Dewan
Pengawas Keuangan, menurut aturan-aturan jang ditetapkan
dengan Undang-undang.

Pendapat: 4.
dan penerimaan _,,Negara" dipertanggungfengeruaran
djawabkan kepada ,,Dewan perwakilaf,
sambit memffitair
perh-itungan jang dibenarkan oleh Dewan pengawai Keuangan, menurut aturan-aturan jang ditetapkan dlngan undang-undang.

Pasal XXXX.
(Pasal 117 undang-undang Dasar sementara tahun 1gb0).

Ajat

(1).

Tidak diperkenankan memungut padjak, bea dan tiukai

untuk keg,unaan kas- Negara-, ketjuaf aehgin undang-unhans
atau atas kuasa Undang-undang.30'23

Ajat

(2).

Tidak diperkenankan mengadakan pungutan tambahan'tambahan padjak, bea dan tjukai baik untuk kegunaan,,kas Ne,
gara maupun untuk umum, ketjuali dengan Undang-undang
atau atas kuasa Undang-undang.
Tjatatan:
Dalam perkataan ,,Kas Negara" diartikan pula ,,Kas Daerah"

Pasal YYYY.
(Pasal 118 Undang-unda4g Dasar Sementara 1950)

Ajat (1)
Pendapat:

1,

Pendapat:

2.

Pindjaman uang atas tanggungan ,,Republik Indonesia" ti
dak dapat diadakan, didjamin atau disahkan ketjuali dengan
Undang-undang atau kuasa Undang-undang.
Pindjaman uang atas tanggungan ,,Negara" tidak dapat diadakan, didjamin atau disahkan ketjuali dengan Undang-

Ajat

(2).

Tambahan ajat:
Pindjaman tersebut dalam ajat (1) tidali diizinkan dengan
Undang-r,rndang Darurat.

Ajat

(B).

Pemerintah berhak dengan mengindahkan aturan-aturan jang
ditetapkan dengan Undang-undang, mengeluarkan surat perbendaharaan Negara.

Tjatatan:
Pemakaian istilah,,sul'at perbendaharaan Negara'o diserahkan kepada Panitia Istilah.

Pasal. ZZZZ.
(Pasa1 119 Undang-undang Dasar Sementara 1950).
Dengan tidak mengurangi jang diatur dengan ketentuan-ke,
tentuan chusus, gadji-gadji dan lain-lain pendapatan Anggota Madjelis-madjelis dan pegawai-pegawai,,Republik Indonesia" ditentukan oleh Pemerintah. dengan mengindahkan
aturan-aturan jang ditetapkan dengan Undang-undang dan
menurut asas, bahwa dari djabatan tidak boleh diperoleh
keuntungan lain claripada jang dengan tegas diperkenankan.
Ajat (2).
Unclang-undang dapat memperkenankan pernindahan kekua'saan. jang diterangkan dalam ajat (1) kepada alat-alat perlengkapan lain jang:berkuasa.
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Ajat
Pendapat:

3.

1.

Pemberian pensiun kepada Anggota Madjelis-madj,elis dan
pegawai-pegawai Repu'blik Indonesia diatur dengan Undang-

,

undang.

Pendapat:

2.

Pemberian pensiun dan djasa-djasa kepada Anggota Madjelis-madjelis dan pegawai ,,Repubhk Indonesia" diatur dengan
Undang.undang,
Tjatatan:

Ada jang berpendapat: Pasal ZZZZ ajat (1), (2),
sebut diatas dimasukkan dibidang Kepegawaian.

(3

ter.

Tambahan Pasal:

Pasal XXXXX.
Aiat (1).

Apabila menurut,;Dewan Pengawas "Keuangan Pemerintatr
melanggar atau hendak melanggar ketentuan-ketentuan, ssbagai termaktub dalam pasal
,.... dan pasal ............,
tnaka Dewan Pengawas Keuangan atas nama ,,dewan perwakilan" dapat melarang Pemerintah jang bersangkutan melandjutkan tindakan-tindakannja itu"

Ajat

,

(2).

telah dilarang oleh Dewan Pengawas Keuangan sebagai tersebut didalam ajat (1), apabila, ,,Dewan Perwakitan" telah
menjetudjui dalam waktu dua bulan setelah larangan itq
dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Keuangan..Dalam keadaan 'seperti itu, maka tarangan Dewan Pengawas Keuangan
dengan sendirinja batal.

.

YYYYY.
Ajat (1).

Pasal

Dengan Undarrg-undang dapat diatur tjara pemungutan sosial jang dilaksanakan untuil keperluan dan menurut adjaran
agama masing-masing.
(2).
Peraturan dalam ajat (1) diatas, tidaklah mengurangi kebebasan pemungiutan untuk keperluan keagamaa4 iang didasarkan dan dilaksanakan dengan suka rela dan penuh ke'
ihlasan didalam kalangan agama masing-masing, asal tidak

Aiit

,
'
; ,

;

,.

ZZZZZ;
:Ajat (1).

Pasal

" i, :"

i

Pengu*sa berkewadjiban mengatur urusan zakat' atas War''
ga.N."egarajangberigamaIs1amdenganUndangtundang.

Ajat': (z).
Kewadjiban mengatur itu berlaku djuga terhadap urusan zakat fitrah

Ajar:

(B).

Pemungutan _dan pembagiannja kepada orang-orang atau go.
longan jahg berhak menerimanja diatur oan oitat<ukan menurut adjaran agama Islam.
Ajat (4).
Penguasa berhak menetapkan adanja jang ditugaskan menguruskan segala urusan sebagai termaktub dalam ajat (1)
dan (2) diatas, baik bersifat tetap maupun bersifat b"erkala.

,
'

Pasar. XXXXXX.
Budget Nasional iang mengenai anggaran belandja pemerintah,. soal padjaE, pindjaman oleh pemerintah, anggaran
belandja divisen, faktor-faktor ekonomis dan keuangan dalam masjarakat jang mengenai pembangunan Nasional diatur denlan Undbnglundan"g
Tjatatan:

' 1. Pemakaian kata-kata

C.

Perekonomian.
Disekit_ar pendjeladjahan tentang soal,,perekonomian', Ko.
misi IV. mengkonstatir satu_ kenjltaan uitrwasan;atpersoatan
tersebut masuk dibidang Komiii I sub Komisi "2 itan telah
dibitjarak?l puta oteh sub Komisi iang bersangkutin 0ihat
somisi r sub xomiii 2, tariggai-s i\,Iaret
.. lqlpirl-v-lapo_ryn
1958, stcl. No. 298/II-Red/sB), maka oleh i<arefrinia-romisi
IV tidak mengadakan pembalrasan lebih landjut teritang soat

'
,:

,,Republik Indonesia" ,,Negara Republik Indonesia" dan ,d6ngan perwakilan"'frrnja untuk
sementara menunggu hasil Komisi III.
2. sekitar persoalan Dewan pengawas Keuangan jang menggnai susunan dan tugasnja, sub Komisi 2 berfendapat:
-_
oleh
k11ena persoalan ini masuk bidang Alat-alat perleng
kapah Negara maka sebaiknja dibitjarakan dalam Kornfii
jang bersangkutan.

:

tersebut.
Komisi.. menjaran:kan agal-

panitia persiapan Konstitusi
ryni$;gL_l.e.rypati putusannja tangeal Li Maret 19b8,
tjarakan oleh Iebih dari satu Komisi.

, saudarq Ketga, sekarang saja mulai dengan membahasnja.
"""'lm-rl:pal?l

irns terarr ail;n.kan oleh r"ti,iii;'j*i'aimdjftrn
kita,
tidak
diberikan nomor. saja akui, bahwa igrfi sutar"uagi
lepa{a
Komisi, untuk memberi nomor.nomor. ltu.,
plqa itu, maka sekedar untuk memudahkan pembahasan,
Qrllp
raqpia Komisi .tidak berkeberatan apabila saja berikan
Kenal", bukan nomor, tetapi letter pada- tiap-tiap pasal itu. ,,tanda
.
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Pada pasal pertama jang dirumus oleh Komisi "s*ja beri tanda: X
tanda : Y
Pada pasal ke 2,
.. tanda z
Pada pasal ke 3,
xx
Pada pasal ke 4,
YY
tanda
Pada pasal ke 5.
......'... tanda zz
Pada pasal ke 6.
xxx
tancla
,Pada pasal ke 7.
..
YYY
tanda
Pada pasal ke B,
ZZZ
tanda
Pada pasal ke 9,
xxxx
tanda
Pada pasal ke 10,
YYYY
tanda
Pada pasal ke 11,
tanda zzzz
Pada pasal ke L2,
xxxxx
tanda
Pada pasal ke 13,
.. tanda YYYYY
Pada pasal ke 14,
Pada pasal ke 15,
.. tanda : XXXXXX
Pada pasal ke 16,
Setelah mempelajdari pasal-pasal tersebut, maka njatalah, bahwa:
sama bunjinja dengan Pasal 109 Undang-undang
Pasal X
Dasar 1950.
sama bunjinja dengan Pasal 110 Undang-undang
Pasal Y
Dasar 1950.
sama bunjinja dengan Pasal llL Undang-un'dang
Pasal Z
1950.
Dasar
sama bunjinja dengan Pasal 112 Undang-undang
Pasal XX
Dasar 1950.
sama bunjinja clengan Pasal 113 Undang-undang
Pasal YY
Dasar 1950.
sama bunjinja dengan Pasal 114 Undang-undang
Pasal ZZ
1950.
Dasar
sama bunjinja dengan Pasal 115 Undang'undang
Pasal XXX
Dasar 1950.
Pasal ZZZ ...... sama bunjinja dengan Pasal 116 Undang-undang
Dasar 1950.
Pasal XXXX ...... sama bunjinja clengan Pasal L1? Undan$-uhdan$
Dasar 1950.
Pasal YYYY ...... sama bunjinja dengan Pasal 118 Undangundang
Dasar 1950.
sama bunjinja dengan Pasal 119 Undang-undang
Pasal ZZZZ
Dasar 1950.
Sedangkan Pasal YYY, Pasal XXXXX, Pasal YYYYY, Pasal ZZZZZ
dan Pasal XXXXXX adalah pasal-pasal jang rupanja dirumuskan oleh
Komisi IV sendiri.
Berhubung dengan. kenjataan diatas, maka kiranja dapat ditarik
kesimpulan, bahwa Komisi IV, dalam prinsip, dapat menerima dengan;
suara supaja Bagian IV seluruhnja dari BAB III (Tugas Alat-alat Per'
Iengkapan Negara), ialah Pasal 109 sampai dengan Pasal 119' Undang.
undang Dasar Sementara tahun 1950, ditjantumkan sebagai pasal'
pasal dari Undang-undang Dasar kita ini.
:
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Selain.daripada mengusul, supaja pada Bagian.IV; 8AB :III ini
ditambah lima Pasal tersebut diatas, Komisi IV selandiutnja mengUsulkan supaja:
Pada pasit X alias pasal 109 Undang-undang Dasar 1950 ditambah
1 a,iai.
Fu.i" prtat Y alias pasal L10 Undang-undang Dasar 1950 ditambah
1 ajat.
pada pasal XX alias pasal 112 Undang-undan$ Dasar 1950 ditambah
1 ajat.
-.
pada pasal ZZ alias pasal L14 Undang-undan$ Dasar 1950 ditambah
2 ajat.
Pada pasal XXX alias pasai 115 Undang-undang Dasar 1950 ditambah
L ajat.
pr.ir pttul XXXX alias pasal 11? Undang-undang Dasar 1950 ditainnan
1 ajat.
F.,ft prtul YYYY alias pasal 118 Undang-undang Dasar 1950 ditambah
1
- ajat.
" Selandjutnja oleh Kom,isi IV diusulkan (ada jang diusulkan
dengan .utit futat dan ada pula den_g_an ttd*- !u11t), supaja redaksi
Oar$aAa beberapa pasal dari Bagian IV BAB III Undang-undang Dasar
1950 itu diubah.
Sementara
'- --F.*ubahan-peiuntnt" redaksi jang dimaksud, ada jang bersifat
prinsipiil ada pula jang tidak .prinsipiil"
^ Siudara Iietua," miritah sdia mulai dengan memberi nilai kepada
usul'usul daripada Komisi IV itu.
Mulai saja dengan memberi-pernjataan Fraksi saja, Fraksi fatttl
persiiuan niflat I,Iarhaen Ind6nesia (Permai), t-.i$d?p tindakan
fC"*i.i, dalam mengambil over Bagian IV {qi BAB III Undang'undang
Dasar Sementara l$S0, ialah pasalipasal 109 sampai dengan 119 untuk
didjadikan pasal-pasal' dalam-Ugdang-undang Dasar kita ini.
Tindakan ini ,*t*lth ditindjaq Saii sudut praktisnja dapat dite'
rlima oleh Fraksi saja dengan iiatatan-t-latatan sepertri beriky-t-:-. '
Kami hanja daiat setildlu dengan peqambShan Pasal YYY itu;
upanila prAu runt,trin itu ditambah Gtu anak kalimat, hingga redaksi:

l

:

nja,berbunji:
t' '
,"Ujit

, ,,-pene.tap'

titu untuk sesuatu masa anggaran Undang-undang

-

un rfigdtran belum disahkan, rnaka beihubung dengan keadaan jang
luar 6'iisa Pemerintah berhik melakukan pengeluaran-pengeluaran
sementara berdasarkan anggaran-anggaran pengeluaran masa ang'
garan sebelumnja".
" Kami meniusulkan penambahan anak kalimat tersebut,
-berhufrungdengan pdnambahari Sjat (3) plga o,.Sal Z! (Uasat ll4,Undqlg:
oleh Komisi IV sendiri,
;il[;d D;irr's.*Lnlrir rg6ol jrns diusiilkan
a. Dengan keterang'
eunam-ntnan mana Fraksi sa3 a f-urimenj etudju-rnj
furtini t...nglatr sudah apa jdng kami maksutr deng31 istilah ,,keadaan
furut nirr. tr-ooO*e"rl. Ojit<i r_aIatt luatu Kabiinet lalai untuk membuat
sesUatu anggaran, hingla tidak ada anggaran_ ]ryq. harus disahkan,
itu berada dalam'
;;kt ktniiEt jang mEigganti Kabinet-it"e.lalai
il.;a;fi luar bi"isa (nooA"wYeert) dan Kabinef"itu dapat bertindak me'
nurut pasal YYY itu.
goeg:

Satu tjontoh lagi dimana sesuatu Kabinet berada dalam keadaan
luar biasa, ialah jang berikut. Kabinet itu telah menjerahkan anggaran
kepada Parlemen, tetapi Parlemen tidak mensahkannja entah karena
berada dalam keadaan luar biasa djuga, entah karena telah dibubarkan
karena lalai, entah karena protes atau mogok. Dalarn hal jang demikian
Pemerintah dapat bertindak menurut pasal YYY itu.
Tanpa tambahan anak kalimat jang kami usulkan mungkin akan
mendjadi suatu kebiasaan, tradisi, bagi Parlemen dan Pemerintah
urrtuk bekerdja tanpa anggaran jang tidak sah.
Saudara Ketua, tambahan ajat pada Pasal X (Pasal 10 Undangundang Dasar Sementara 1950) kami tidak dapat menjetudjuinja.
Ajat jang hendak ditambah disini itu, jang mengandung satu larangan lebih tepat djika ajat itu ditjantumkan dalam Kitab Hukum
Pidana, beserta antjaman hukumnja. Penambahan dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana itu boleh didasarkan pada ajat (1) Pasal
X (Pasaf 109 Undang-undang Dasar Se,mentara 1950).
Perubahan atau penggantian kata: ,,disahkan" oleh kata: ,,dibenarkan" dalam pasal ZZZ mendapat persetudjuan kami.
Pemberian lebih banjak kekuasaan kepada Dewan Pengawas
Keuangan dalam prinsip kami setudju sekali. Saja katakan dalam
prinsip karena Pasal XXXXX jang diusulkan oleh Komisi itu, isinja
belum begitu terang pada kami.
Dalam ajat (1) daripada pasal tersebut misalnja ada diciteer 2
pasal. Pasal apa atau pasal mana jang dimaksud dengan ,,tanda titiktitik" itu tidak terang. Kami mohon pendjelasan jang agak djelas
atas Pasal XXXXX ini.
Saudara Ketua, selandjutnja kami usul supaja redaksi Pasal
XXXX (Pasal 1IY Undang-undang Dasar Sementara 1950), diubah
hingga berbunji seperti berikut:
Pasal XXXX (Pasal 117 Undang-undang Dasar Sementara 1950).

Ajat

(1).

Tidak diperkenankan memungut uang apapun untuk kegunaan
Kas Negara, ketjuali dengan Undang-undang atau Kuasa Undang-undang.

Ajat

(2).

Pemungutan bea masuk dan bea keluar serta mengadakan .pub,e,a, rrissUk dan bea keluar dilakukan dengan Undang-undang.

ngutan tambahan atas

Ajat

(3)

Pernungutan padjak dan tjukai serta mengadakan pungutan tambahan atas padjak dan tjukai dilakukan atas kuasa Undang:undang.
Saudara Ketua, sekarang pendjelasan terhadap ajat-ajat diatas.
Ad. Ajat (1) mengadung satu keharusan jang bersifat umum.
Meliputi, dalam pada itu. soal-soal jang disebut dalam ajat (2) dan
(3) dan selantljutnja soal lain jang tidak atau belum disebut dalam
ajat (2) dan (3), misalnja pemungutan jang diberi nama: T.P.I., B.E.
stat,istieksrecht, goederengeld dan sebagainja, jang dipungut oleh
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Pusat, retribusi, hout cijns jang'dipungut di Daerah Tarakan, bea
hasil laut jang dipungut di Nusa Tenggara Timur, Susung romang di
Sulawesi Selatan dan sebagainja dan sebagainja. Selandjutnia ajat (1)
ini meliputi djuga djenis pemungutan-pemungutan jang kini belum
dilakukan, baik oleh Pusat, maupun oleh Daerah-daerah.
Ad. Ajat (2). Bea masuk (Invoerrecht) adalah sedjenis "Indirekte belasting" jang dipungut atas barang jang dimasukkan (diimport) dari daerah bea c.q. luar Negeri. Dalam pergaulan sehari-hari
disebut djuga bea. import.
Bea keluar (unitvierrecht) adalah sedjenis ,,indrirekte belasting"
jang dipungut atas barang jang dikeluarkan (export) keluar daerah
bea c.q. luar Negeri.
Dapat dikata bahwa pungutan dari bea import dan bea export
disemua negara didunia ini, bila Negara itu memungutnja, dilakukan
dengan Undang-undang.
Pemungutan kedua bea tersebut oleh Negara kita didasarkan pada sedjarah, jang kita operkan dari tangan Belanda, sedangkan Belanda memungutnja dulu menurut dan atas perdjandjian-perdjandjian
jang telah dibuatnja dengan luar Negeri (Negara-negara lain).
Saudara Ketua, mengenai ajat (C) dari laporan Komisi.
Laporan Saudara-saudara itu tentang persoalan,,Perekonomian"
sangat s'ingkat dan djika saja harus rnembuat kesimpulan dalam kata-kata jang sederhana, dari laporan tersebut, maka kesimpulan itu
adalah. sepert! berikut:
,,Bukan tugas kami"
Komentar saja dalam hal ini ialah: No comment !
Mengenai ajat terachir, ajat (D) dari laporan itu, ialah keputusan
untuk mengundang Pemerintah. Keputusan Saudara-saudara itu saja
sokong sepenuhnja. Apakah undangan Saudara-saudara itu telah disampaikan kepada Pemerintah? Sudahkah Pemerintah memberi keterangan kepada Saudara-saudara? Bagaimanakah bunji keterangan
itu?
Saudara Ketua, sekian, terima kasih.
Ketua: Saja pe,rsilakan Saudara Nj, R.A. Sri Kanah Koempoel
jang terhormat.

Nj. B.A. Sri Kanah Koempoel: Saudara Ketua, Saudara Men,teri
dan Sidang jang terhormat, maaf Saudara-saudara karena Saudara

Menteri hadir, djadi sejogianja saja beri hormat.
Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat.

Pendahuluan.
Ter.lebih dahulu kami atas nama Fraksi Gerakan. Pembela Pantja
Sila (G.P.P.S.), menjampaikan terima kasih atas segala usaha dari
Komisi IV tentang ,,Kepegawaian, Keuangan dan Perekonomian" jang
telah menjediakan dan mengumpulkan pendapat-pendapat dari beberapa fraksi.
Pemandangan.
Dalam Pemandangan Umum mengenai atjara soal-soal ,,Kepegawaian, Keuangan dan Perekonomian" ini akan saja titik-beratkan
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kepada ,rKepegayaian" _(Pegawai Negeri) pada umumnja. Kami merasa perlu adanja pokok-pokok materi teriebut ditjantumkan dalam
undang-undang Dasar. Dalam undang-undang Dasai sementara L9b0
pasal_ 86, jang b-erbunji
{en_gan sederhana dan singkat mengenai pegawai-pegawai Republik Indonesia. Maka dalam undang-undang Dasar jang kita susun nanti harus lebih djelas.
saudara Ketua, dengan adanja pegawai Negeri jang merupakan
korps jang besar dan merupakan golongan jang peirtirig baik^dikaIangan_masjarakat maupun dikalangan aparatuur pemefrntah. Djika
t_anpa Pegawai Negeri Pemerintah tak mungkin akan djalan. seiuai
dengan- fungsinja, para Pegawai Negeri sudah seharusnja mendapat
kedudukan hukum j?trg kuat dan mendapat perlindungan, serta cija{un3n sosial jang selajaknja, agar pegawbi l.fbgeri tidak menjimpang
daripada lygrr dan kewadjibannja jang dikuatkan dengan iumpa[
atau djandjinja.
saudara Ketua da.n Sidang jang m,ulia, penjimpangan atau-pe-

njeleweng_an dari
jang iudah diienfukan iremang me-garis.-garis
rugikan dan menabahajakan.
Apalagi penje,r,ewengan pegawa"i Ne-

geri, sedangkan penjelewengan atau penjimpangan sebuah- locomotif
F.Tgtg api, penjelewengan stuur mobil ataupun penjelewengan stuur
betjakpun merugikan atau ,membahajakan bagi Sipdnumpang. penje-

lewengan-penjele-we,ngan_beberapa Bangsa Indonesia jan! sedang ialai, sehingg3 limbqlnja Pemerintahan Revolusioner R6pub[k Indone-

sia, Darul Islam dan lain-lain

Negara.

ini djuga merugikan irembahajakan

saudara Ketua jang terhormat, penjelewengan Fegawai-pegawai
Negeri misalnja:
1. memakai uang kas Negeri (korupsi) ,
2. mengambil dan mendjuaL alat-alat kantor,
3. membotjorkan rahasia Negara dan lain-lain.
Kenjataan ser*ing termuat berita-berita jang tersebut dalam warta-warta harian ataupun warta-warta mingguan. sungguh menjedihkan. Memryq djika kita hitung, hasil karya pegawai Negeri 1 bulan
tidak mentjukupi untuk ongkos hidup selama gO hari. Pegawai Negeri Bangsa Indonesia biasanja puteranja 1ebih
_ - Bagi
3.
orang
dan 1 isteri pun tidak tjukup, apaiagi bagi pegawai
$_ari
Negeri_iafg _puteraljq to dan 2 of B isieri misalnjal sem-akin djauh
dslipada tjukup. Djadi dapat drikatakan hasil karya pegawai Negeri
untuk ongkos hidup 1/z bulan (lb hari) artinja setengah
ltllit dgnSt
-gaS{up_._ se{a19, iang- setengah bulan lagi harus usaha dilu-ar dari
djih. untuk_ Pegawai Negeri jang djudjur tentu lebur, artinja ,,paja[",
tetapi unlgk_ P_egawai Negeri jang tidak djudjur djadi ,,mudjirr;' selama masih belum ketahuan. Maka itu tepat sekali-tuntutan-tuntutan
Sarikat-sarikat Sekerdja ataupun sarikat-sarikat buruh menuntut agar
nasib para pegawai diperbaiki.
Saudara Ke'tua jrtrg ,terhormat, alangkah tjelakanja bagi para
Pegawai Nggeri nasibnja, karena tuntutan diipenuhi, tetapi sluetum
Fqlg kgnaikan gadjih keluar, harga barang-barang sudah-meningkat
!ebi! tinggi lagi dari semula. Dui, kita menerima kenaikan gaolitr,
keadaan tetap seperti biasa, balans tidak klop. Jang untung iaiah
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para pedagang-pedagang jang menaikan harga barang-barangnja. Kemudian sarikat-sarikat buruh dan sarikat-sarikat sekerdja menuntut
lagi kepada Pemerintah supaja diadakan pengadilan n-arga-harga.
Saudara Ketua jang terhomat, soal tersebut masih belum reda,
keluar pula uang kechlian, jang menerima keachlian ini boleh dikatakan golongan 5 keatas. Sedang golongan 4 kebawah tidak ada hak
untuk menerimanja. Berhubung dengan adanja uang keachlian ini,
dianggapnja oleh para pedagang semua Pegawai Negeri menerima
waledan. Djadi harga-hargapun naik pula, sehingga Pegawai Negeri
jang golongan 4 kebawah jang dalam bahasa Djawa: ,,Kena pulute
ora melu ngrasake nangkane" artinja: ,,kena pulutnja tidak turut
makan nangkanja".
Sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda pengurangan harga-harga bahan makanan, walaupun ada beras indjeksi Pegawai Negeri disamping menghadapi kesulitan soal harga-harga bahan makanan masih ada pula kesulitan. Misalnja untuk pegawai iang baru
dipindah dari daerah kedaerah lain, tentu memerlukan rumah,
mungkin kalau di kota-kota ketjil mudah tetapi kalau di kota-kota
besar terpaksa mentjari hotel atau rumah-rumah sewaan jang pada
umumnja harus memakai uang kuntji atau uang tjiak kopi, karena
Pemerintah belum mempunjai rumah'rumah jang menjukupi. Djadi
djelasnja djaminan sosial bagi Pegawai Negeri masih belum sempurna.
Saudara Ketua dan Rapat jang terhormat, mengenai larangan
kepada semua pegawai baik militer, polisi, maupun sipil ikut aktif
dalam kegiatan politik. Sebaiknja soal Pegawai Neleri dan kegiatan
politiknja dapat diatur dalam Undang-undang biasa sadja. Djika laiangan-larangan ini ditudjukan kepada Pegawai Negeri sipil, kanri rasa kurang tepat. Karena ini mengurangi Hak-hak Asasi Manusia dan
Kewadjiban Warga-Negara, dapat diadakan suatu peraturan jang chusus di Kementerian-kementerian agar supaja didalam waktu kerdja
di kantor djangan mendjalankan kegiatan politik aliran partainja.
Walaupun 'tidak diadakan larangan djanganlah hendaknja Pegawai
Negeri menja,lah-gunakan. Sehingga menjalahi norma-norma Kepegawaian. Misalnja; mempe,rgunakan:
1. Familisistim.
2. Kliksistirn.
"
'3. Politik (aliran) sistim.
Dalam pelaksanaan 3 sistim tersebut akibatnja merugikan kepada
orang lain, msalnja ada Pegawai Negeri jang sudah 10 tahun tidak
naik-naik pangkatnja, karena bukan termasuk 3 sistim tersebut.
Saudara Ketua jang terhormat, djika kita meneliti pokok-pokok
materi manakah jang patut dan lajak ditjantumkan dalam Undangundang Dasar. Dari sendiri terdjawab, pokok-pokok materi jang sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia pada umumnja dan Pegawai Negeri pada chususnja. Marilah kita menindjau Undang-undang Dasar jang lama jang sekitarnja masih dapat kita tjantumkan
dalam Undang-undang Dasar kita jang baru nanti, misalnja:
1. Undang-undang nomor 21 tahun 1952. Undang-undang pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri.
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2.
3.

Peraturan Pemerintah nomor I tahun 1948. Sumpah djabatan
Pegawai Negeri dan anggauta Angkatan Perang.
Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun L952 tanggal 20 Pebruari
jang diundang-undangkan pada tanggal 22/2-L952. Daftar susun-

an pangkat dan kenaikan Pegawai Negeri.
4. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 1952. Beberapa laranganlarangan tentang mentjahari penghasilan dan memimpin perusahaan dalam lapangan partikulir bagi Pegawai Negeri.
5. Undang-undang Dasar Sementara 1950 pasal 21 dan pasaL 36.
6. Undang-undang Dasar Sementara 1950 pasal 86 (Kitab Undangundang Hukum Pidana pasal 92) stbld 3I/240 jo, Undang-undang
Lg46 nomor 1.
7. Supaja ada djaminan tidak adanja diskriminasi diantara Pegawai
Negeri laki-laki dan wanita.
Saudara Ketua dan rapat jang terhormat, dalam Undang-undang
Dasar Republik Rakjat Tiongkok telah tertjantum; Wanita Republik
Rakjat Tiongkok mempunjai hak jang sama dengan laki-laki dalam
lapangan kehidupan politik, ekonomi, kebudajaan, sosial dan rumahtangga. Hak-hak buruh wanita fiongkok ini sudah mendjadi kenjataan. Pada tahun 1954 pegawai-pegawai wanita jang diangkat untuk
memangku djabafan jang penting dalam perusahaan Negara ada 2,.393
orang. Di negeri Moskov,r tidak sedikit pegawaipegawai Negara jang
pangkatnja tinggi terdiri dari kaum wanita. Dan di negara-negara
Barat pun tidak mau ketinggalan. Menurut statistik menundjukkan
bahwa dalam semua lapangan industri ini, sedjumlah 4.800.000 buruh wanita merupakan 32,3Vo dari seluruh djumlah wanita. Pada
dewasa ini Amerika Serikat mempunjai inti tenaga wanita sebanjak
23.000 orang jang bekerdja ak'tif mereka ditempatkan dipelbagai Iapangan
tugas kemiliteran.
- Saudara
Ketua jang terhormat, sekarang sampailah kami kepada
Pokok-pokok
Materi jang mendrapat persetudjuan bulat
kesimpulan.
mulai No. 1 s/d 6 pada prinsipnja dapat kami setudjui dengan tambahan usul-usul kami tersebut.
Pokok materi jang belum mendapat persetudjuan dan memerIukan pembahasan serta penindjauan lebih djauh jang No. 2, 3, 4,
5, 6 dan B supaja dimasukkan penggolongan Pokok-pokok Materi

jang bersamaan.
Rasanja tjukuplah buah fikiran kami jang sepatah dua ini.
Sekian dan terima kasih.
Ketua: Saja persilakan Saudara R. Ido Garnida jang terhormat.

R. Ido Garnida: Saudara Ketua beserta para Anggota jang terhormat dan Sa,urdara Menteri jang te'rhor,mat, memang berat bagi
Saudara Ketua dan Saudara Menteri untuk duduk sendiri-sendiri bagi kami biasa berbitjara dan mengobrol. Karena itu saja sambut kesediaan Saudara Ketua dan Saudara Menteri itu dengan penghargaan
besar
Saudarta Ketua beserta Anggota dan Saudara Menteri jang terhormat, pertama saja, d,engan rasa ,persaudar:aan ingin menjambut

jang sangat
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,,gujon" Sa,udara Ketua incognito. Saudara Mr Wilopo pada Rabu malam kemarin jang mengatakan, bahwa dari fraksi kami akan berbitjara tentang ma,teri jang sedang kita bahas ini suami-isteri Ido
Garnida.
Rasa kepertjajaan dan persaudaraan jang meliputi gujon itu,
saja atau kami sambut dengan penglargaan jang wadjar. Memang
kegembiraan bekerdja dan suasana jang baiklah sangat diperlukan,
bukan sadja antara suami-isteri, tetapi antara Ketua jang terhormat
dengan kami Anggota-anggota, bahkan harus ada suasana toleransi
itu antara fraksi-fraksi dalam Konstituante kita ini dan antara Anggota-anggota onderling. Sekali lagi saja utjapkan terima kasih atas

,,gujon"
- - Tapiitu.agar tidak timbul salah faham baiklah saja k-emukakan,
bahwa bukanlah maksud kami untuk rnengadjukan 2 pem,bitjara, jang
berarti full L00Vo dari fraksi kami menjampaikan pikirannja ten'
tang materi jang memang tidak sepenting materi'materi jang terle'
bih dahulu kita pemandangan.umurnlkan. Dengan utjap,an ini kami
tidak meremehkan persoalan Kepegawaian dan Keuangan jang kini
sedang kita bahas itu.
DJauh daripada itu. Tapi sepenting-pentingnja atjara jang sekarang ini, kami sudah merasa tjukup, kalau seorang sadja dari fraksi
karni berbitjara. Dan djuga, itulah maksud kami. Saja atau isteri
saja. Sekarang kenjataannja sajalah jang ,,ditugaskan".
Sekian pendahuluan saja.
Saudara Ketua jang terhormat, setjara singkat ingin kami, atas
nama fraksi kami Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM), mesumbangan pikiran kami ini dengan tjara sebagai bernj,ampaikan
ikut:
. Hendaknja Urusan Kepegawaian dan Keuangan diatur didalam Konstitusi kita dala,m 1 bab. Urusan Kepegawaian dan Urusan
Keuangan sangat erat hubungannja. Kepegawaian J_anp'a ,Keuangan
tidak mungkin. Sebaliknjapun tida. ltu rnotifnja diformulir setjara
sederhana.

B. Urusan Kepegawaian merupakan bagian tersendiri. Demiki'
an pula urusan Keuangan.
C. Mengenai Kepegawaian ingin kami kemukakan bahwa p,er-

lu diadakan Konstitusi dimuat ketentuan-ketentuan, bahwa saja
sampai kepada rumusan-rumusan atau pengertian-pengertian
kian.

1.

sudah
demi-

Perlu diadakan definisi atau pembahasan tentang ,,Pegawai

Negeri". Apakah pengertian Pegawai Negeri?
Menurut tra't<,si kami demikian: Pegawai Negeri adalah warga'negara
jang dengan setjara ichlas mengabdikan diri kepada ngga{? jang di
horong otlh kesadaran dan keinsjafan bernegara jang diperbuat oleh
sumpah/djandji menurut agama/kejakinannja masing'masing mosinja.
Ia diangkat dan digadji oleh Pemerintah.
L. Ia bekerdja pada Bahan-bahan Pemerintah, sipil maupun militer baik dipusat maupun didaerah-daerah. Ia adalah alat pelaksana
Pemerintah, untuk menudju keselamatan, kebahagian dan kemakmur'
an seluruh rakjat, bangsa dan negara.
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2. Kami sependapat dengan utjapan jang menjatakan bahwa
pengertian ,,pegawai adalah bukan buruh" tidak perlu ditjantumkan.
Alasannja: Pegawai tidak bisa membebaskan diri dari persoalan memperdjuangkan nasibnja pada atasannja, upahnja atau gadjinja, persoalan perburuhan. Apal,agi didalam Struktur perekonomian kita ini.
D. Perlukah ada motif-motif atau alasan-alasan untuk memasukkan materi ,,Pegawai Negeri" dalam Undang-undang Dasar? Djawab kami adalah tegas: Perlu. Adapun alasan-alasannja tidak djauh
dari apa jang telah dirumuskan oleh Komisi IV Panitia Pe,rsiapan
Konstitusi, untuk pekerdjaan mana fraksi kami menjatakan banjak.
banjak ter,ima kasirh. Alasan-alasan itu sesudah ka,mi peladjari adalah
demikian:
1. Pegawai Negeri merupakan suatu Corps jang besar dan merupakan golongan jang penting sekali, baik didalam lingkungan
masjarakat maupun didalam lingkungan aparatur Pemerintah.
Ia merupakan bagian jang tak dapat dipisah-pisahkan dari Pemerintah atau masjarakat itu. Ia adalah suatu "Conditio sine qua
non" bagi perputaran roda negara.
2. Paralel dengan fungsinja, Pegawai Negeri perlu mendapat
kedudukan hukum jang stabil dan mendapat djaminan/perlindungan
dari tindakan sewenang-wenang.
3. Perlu ada dasar-dasar tugas, hak dan kewadjiban Pegawai
Negeri. Maksudnja agar Pegawai Negeri tidak menjimpang/menjele-

weng dari tugas dan kewadjibannja.
4. Hendaknja ada dinjatakan dasar-dasar ketentuan jang bertali.hn dengan djaminan sosial, pengangkatan, pe,mberhentian, pensiun
dan lain-lain bagi Pegawai Negeri.
' E. Saudara Ketua jang terhormat, apakah materi Kepegawaian
jang harus dimasukkan dalam Undang,-undang Dasar?
Pendapat fraksi kami Partai Rakjat Indonesia Merdeka (P.R.I.M.)
adalah demikian:
Setiap warg_a-negara jang memenuhi sjarat dapat diangkat
1,
mendjadi Pegawai Negeri.
Pendjelasan singkat.
Tidak boleh ada diskriminasi mengenai begrip ,,Warga-Negara".
Sjarat-sjarat jang dimaksudkan ditentukan dengan Undang-undang.
2. Pegawai Negeri ial.ah alat badan pemerintahan dan perbuatannja didalam melaksanakan tugas kewadjibannja adalah suatu tindakan pengabdian kepada negara dan rakjat.

Pendjelasan: Tjukup djelas.

3. Hak-hak, tugas dan kewadjiban Pegawai Negeri diatur dengan
atau atas kuasa Undang-undang.

Pendjelasan: Tjukup djelas.

4. Pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian, kedudukan
dan perlindungan hukum serta djaminan sosial Pegawai Negeri serta
keluarganja d,ia'tur dengan Undang-undang.
Pendjel,asan: adalah sebagai berikut:
Ingin disini saja kemukakan, bahwa bahagian terachir daripada
angka 4 itu sangat penting. Keluarga perlu mendapat djaminan pula.
Jang saja maksudkan agar negara mengadakan "gezinsloon". Memang
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sekarang ini, hal itu tidak terdjamin seluruhnja 'atau tidak tjukup.
sekarang ajatanja _pemerintah tidak dapa_t mehdjamin, djangankan
keluarga, Pegawai. Negerinja sendirip-un Tidak. Kerii ataairnj i ojusteru
pe-r,usalaanaer:usahaan partikulir, djusteru perusahaar-f,erusahaan
asinglah ialg lebih mendjamin kehidupan
ketuarga dan memberikan
"gezinsloon" jang tjukup.
. xitu mengerti_ apa seb-abrl-1. Djusteru perusahaan-perusahaan
asing Naamlooze vennootsc_hapNaamiooze verinootschap (u.v.-N.v.),
jalg katalja ,,nasional".padahal- tidak iturah jang kini dapat membel
rikan sedikit kep,uasan kepada keluarga pegiwal Negeri.
nalja sebagian ketjil sadja. Rakjat Murba, Pegawai Negeri tidak
_
terdjamin. Apa lagi keluarganja.
Mengenai pengangkatan, harus didjalankan tindakan.
su.atu peribahasa. "the right man in the right
_ lfiq masi\ Fgatuntuk
place". Faktor-faktor
memberikan isi keplda sjarat ,,the rilht
man in the right place" ini banja!, misarnja dasar p-endidikan, id--japengalqman, aiq"gt"_lupa budi-bakat dan lain-lain lagi. Itu'hari5a
-zah,
beberapa faktor. sadja. Faktor jang saja anggap sangat plnting ialdh
faktor:,,menentramkan" masjarakat, daerah- atau lingkungan-pekerdjaan dimana Pegawai Negeri itu diangkat, dinaikan pang[atnji dan
.

sebagainja.

"The right man in the right place" harus berarti:
Hasil maksimum atau resultantg dali segara Komponen-komponen atau faktoren sehingga tertjaipailah kepuasan dan iretenteraman
dalam dunia kepegawaian baik dipusat maupun didaerah-daerah atau
lingkungan kantor atau masjarakat lainnja. Bukan pengangkatan itu
karena kawan separtai, sahabat, atau idjazah, tapi tanpa pengalaman
sadja atau karena anceniteid sadja. Tidak.
njdan, kebldj-aksal??n ditempuh seadil-adilnja maka sjaratnja:
Bebaskan diri dari politik dagang-sapi, maaf, saja sendiri memaliai
istilah politik ,,dagang sapi", apalag sapi orang lain, atau sapi negara.
?._Penggul?an tgnqga orang-orang asing dalam djabaian pemerintah Pegawai Negeri diatur dengan Undang;-undang.Pendjelasan. Ini perlu untuk meredakan dunia kepegawaian dan perburuhan .{p_ pu]a pering untuk menarik tenaga-tenaga achli jing
memang tidak ada didalam negeri guna kepentingan negara kita.
Saudara Ketua, tentang laporan Komisi IV haraman III (angka

Ruma.wi).

III.

sub b mengenai materi jang belum mendapat persetudjuan
dan memerlukan pembahasan serta penindjauan lebih djauh, fiaksi
lami pgqq umumnja dapat membenarkan isi-isi pikiran jang terkandung didalamnja,_hanja penabahasan dan pemindjamannja saja tunggukan sampai waktu-waktunja jang akan datang.
Saudara Ketua jang terhormat, kami sangat menjetudjui agar
penggolongan materi Kepegawaian jang akan dimasukkan dalam
undang-undang Dasa,r dimuat unsurrunsur seperti tertjantum dalam
I-aporan Komisi IV halaman 3 dan 4 'angka IV Romawi sub a sampai
dengan i. althans jang mengenai inti-pokok pikiran-pikirannja belum

rutmusannja.
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Sekalianlah sumbangan fraksi kami mengenai pokok pembitjaraan
jang sedang kita bahas. Mengenai Keuangan, telah saja serahkan
kepada Anggota'anggota jang terhormat dari Badan kerdja sama
Partai-partai ketjit lainnja.
Saudara Ketua jang terhormat, sekali lagi saja sangat menghargai
sambutan Saudara Ketua (Saudara Wilopo) dan menjampaikan penghargaan setinggi-tingginja atas prestasi, pekerdjaan Komisi IV jang
tid,ak kurang sulitnja pekerdjaannja itu.
Terima kasih.
Ketua: Saja persilakan Saudara Sjamsoe Harja-Udaya jang

lerhormat.
Sjamsoe Harja'Udaya: Saudara Ketua dalam Sidang II Panitia
Persiapan Konstitusi tahun 1958 Fraksi Murba telah berkirim surat
kerpada Saudara Ke,tua Konstituante, bahwa karni tidak menjatakan
pendapat mengenai laporan Komisi IV, karena kami tidak mempunjai
wakil,-baik dalam Komisi III maupl.rn dalam Komisi IV.
Pendapat Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba) mengenai
laporan Komisi IV dikemukakan langsung dalam Sidang Pleno Konstituante sekarang ini.
Djadi kalau Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba) menge'
mukakan pendapat jang b,aru sama'sekali, djanganlah hendaknja dianggap menjimpang dari apa jang telah dirumuskan otreh Komisi
Konstitusi IV, karena pendapat kami memang baru sekali ini dikemukakan.

1. Apakah Pegawai Negeri itu?
Saudaia Ketua, dalam laporan Panitia Persiapan Konstitusi terdapat rumusan pengertian mengenai Pegawai Negeri sebagai berikut:
= ,,Pegawai Negeri adalah warga-negara jang mengabdikan diri
lahir dan bathin kepada Negara jang didorong oleh kesadaran
dan keinsjafan bernegara dan diperkuat dengan sumpah/djandji
menurut agama/kepertjajaannja masing-masing dengan diangkat
dan digadji oleh Pernerintah.
Mereka bekerdja pada Badan-badan Pemerintahan, sipil, militer
dan Polisi, baik dipusat maupun didaerah-daerah.
Mereka adalah bulian bu'ruh akan tetapi alat pelaksanaan Pe'merintah untuk menudju keselamatan, kebahagiaan dan kemakmuran
se,luruh rakjat dengan keridlaan Tuhan".
Saudara Ketua, disini Fraksi Murba Pembela Froklamasai (Murba) hendak mengemukakan pengertian sebagai berikut:
,,Pegawai Negeri adalah alat kekuasaan negara jang tidak mempunjai wewenang tersendiri, melainkan tunduk Plda kebidjaksanaair Pemerintah. Tetapi walaupun begitu Pegawai Negeri sebagai
alat politik harus mempunjai kesadaran politik, artinja harus
mempunjai kesadaran turut menentukan haluan negara. Pegawai
Negeri Republik Indonesia harus mempunjai kesadaran politik
mempertahankan tudjuan revolusi 17 Agustus 1945 dan merombak iegala mentalitai lama jang melekat pada Pegawai Negeri
Hindia Belanda ialah alat untuk melakukan penindasan dan
penghisapan atas rakjat djelata".
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Berdasar pada pengertian ini maka Pegawai Negeri warga-negara
Republik Indones,ia mem,punjai Hdk-hak Asasi w&r$a-flegara dan -oleh
kaienanja ha( rnemiliki-keiakinan politik serta berhak mendjadi
partai politik jang rnereka setudjui.
anggota
-Kegiatan
politik kepartaian Pegawai Negeri.hanja dapat dibatasi
dengan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar jgng tergolong dalam
Asai-asas Dasar, dimana di,tetapkan, bahwa pendjabat negara mengabd"i kepada rakjat dan tidak mengabdi kepada partai.
Dengan demikian terhindarlah Pegawai Neg_eri daripada egoisme
kepartaian, sdperti jang berlaku di Indonesia selama ini.
orang misuk mendjadi anggota partai u1tu,k dapat mendjadi
pegawai,
irang dapat m-endjadi pegawai untuk kepentingan partai.
^Orang keluar dari partai karena tidak mendapat djaminan partai
sebagai pdgawai; pegawai bertukar partai !ar9n1 mendapat djaminan
pegawai'sJbagai inggota partai. Maka timbullah mentalitas pegawai
irnTut< kepentingan partai, partai'untu! kepentingan pegawai. Timbullah kli-ek-systeem-dan kont5o sistim didunia kepegawaian- Timbullah birokrasi jang menguntungkan partai-partai jang- sedang- berkuasa.
fimbutrlah torupsi didunia ke'pegawaian jang dilindung,i oleh kontjo
dan kliek-systee,m.
Timbullah nafsu bongkar-membongkar rahasia antara- partai
partai jang berkuasa dan partai-pq{{ opp_o_sr,si diatas bidang_ korupsi
lisensi. Timbullah Kabinet Krisis, jang mengakibatkan
ttan peinUagian
peru^bahan komposisi. Kabinet iang menguntungkan. partai'partai
^opposisi.
Timbuliah oposisi jang terdiri dari partai-partai jang telah
Ojitutr. Berputar kemialilah roda Plmbongkaran rahasia part?i-partai
jing sedang berkuasa jang berachir dengan djatuhnja Kabinet.
Demikianlah gambaran daripada peniakit jang ditimbulkan oleh
sistim kepartaian di Indonesia selama ini, dimana P-egawai Negg1r
didjadikan alat perebutan kekuasaan oleh partai-partai jang mengakibatkan timbulnja matjam-matjam krisis.
Dewasa ini orang telah menemukan konsepsi baru untuk menga'
tasi segala matjam krisis itu ialah ,,Demokrasi Terpimpin".
,,De,mokrasi Te,rpimpin" dewasa ini mompunjai arti luas iang
sangat luas hampir tiada batasnja, karena ,,Demokrasi Terpimpin"
tidak diberi definisi se,tjara konkrit: apa sesungguhnja ,,Demokrasi
Terpimpin itu?
Akibatnja orang mempunjai tafsiran sendiri-sendiri menurut kehendak masing-masing. Ada jang mengatakan Demokrasi Terpimpin
mengehendaki pembubaran partai-partai, ada lagi jang mengatakan
Demokrasi Terpimpin mengehendaki penjederhanaan partai-partai.
Dan kalau orang berbitjara tentang penjederhanaan partai-partai
maka jang mendjadi sasaran adalah partai-partai ketjil bangsanja
Partai Murba Pembela Proklamasi (Murba).
Hingga Djaksa Agung Suprapto pun baru-baru ini turut mem'
pergunakan partai-partai ketjil sebagai sasaran kebidjaksanaannja.
Saja sebagai Anggota Partai ketjil sudah pernah ditangkap dan
ditahan dalam pendjara atas perintah Djaksa Agung Suprapto, karena ada desakan dari partai-partai besar jang sedang berkuasa ialah
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Madjelis sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi), Partai Nasional Indonesia (P.N.I.).
Sekarang saja ingin tahu, tindakan apa jang akan dilakukan oleh
Djaksa Agung Soeprapto, sebagai pegawai tinggi jang bertugas mendjaga ketertiban hukum, terhadap Mr Kasman Singodimedjo, salah
seorang anggota Partai besar Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia
(Masjumi) jang sebagai seorang jurist berkaliber besar melakukan
pembelaan juridis staatsrechtelijk a la Prof Soehardi terhadap
pemimpin-pemimpin pemberontak, Moh. Natsir, Sjafruddin Prawiranegara dan Mr Burhanuddin Harahap?
Apakah Djaksa Agung Soeprapto dalam hal ini tetap berpendirian, bahwa partai-partai besar "Can do no wrong" dan segala
kebidjaksanaannja hanja ditudjukan terhadap anasir-anasir jang
membahajakan kedudukan partaipartai besar, diantaranja Sudijono
Djojoprojitno ,jang telah mempunjai bukti katja mata dan buku-buku
jang telah disita oleh Djaksa Agung Soeprapto pada bulan Agustus

tahun 1951?

Saudara Ketua, djika Demokrasi Terpimpin dihubungkan dengan
Ekonomi Terpiimpin, dimana modal asing dirberi kesempatan berusaha
di Indonesia, dibawah perlindungan hukum Undang-undang Penanaman modal asing maka, pada hakekatnja Demokrasi Terpimpin adalah
identik dengan diktator modal 'monopoli internasional dimana Pega-

wai Negeri sipil dan militer mendjadi birokrasi dan klik militer

.pembela kekuasaan modal monopoli asing.

Berdasarkan pada uraian diatas Fraksi Murba Pembela Prokla'
masi (Murba) tetap mengehendaki agar masalah Kepegawaian diatur
atas ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Dasar, digolongkan
dalam masalah Asas-asas Dasar seperti jang telah dirumuskan oleh
Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba) dalam konsepsinja, jang
berbunji sebagai berikut:
,,Semua pedjabat negara, rnengabdi kepada rakjat dan tidak
mengahdi kepada partai. Mereka diawasi oleh badan-badan atas

pilihan rakjat".'
Hanja dengan ketentuan sematjam inilah Pegawai Negeri dapat
terhtindar dari penjakit egoisme par,tai, penjakit birokrasi dan kliek
serta kontjo sistim jang ditimbulkan oleh partaiaartai di Indonesia
selama ini!

II.

Kesimpulan.
Saudara Ketua, sebagai kesimpulan daripada tindjauan Fraksi
Murba Penlhela Proklamasi (Murba) mengenai laporan Komisi Konstitusi IV mengenai Kepegawaian disini saja adjukan beberapa rumusan pendapat sebagai be,rikut:
1. masalah Kepegawaian merupakan masalah execu,tief jang
r funksi serta wewenangnja tergantung kepada Pemerintah.
2. masalah Kepegawaian tidak dapat diselesaikan sebelum masalah sistim pernerintahan lebih dulu diselesaikan.
3. masalah Kepegawaian harus disesuaikan dengan rnasalah
haluan negara dan oleh karenanja harus diadakan pember3039

sihan dikalangan Pegawai Negeri dari anasir-anasir subversif
jang memusuhi Republik Prok'lamasi.
Berdasar pada konsepsi ini Fraksi rMur'ba Pembela proklamasi
(Murba) akan menindjau mz,soleh Kepegawaian setjara mendalam,
djika Konstituante nanti membitjarakan Demokrasi re'rpimpin serta

masalah kepar,taian.
Buat tingkat sekarang tjukup sekian.
sauda,ra Ketua, pidato saja ini dilengkapi dengan bahan-bahan
fakta jan_g terdiri dari 5 persoalan/masalah jang untuk menghemat
waktu tidak saja batjakan tetapi s'upaja dimasukkan kedalam risalah
resmi.

FAKTA I.
SUARA {AUM BURUH
BARISAN BURUH INDONESIA

,iiTi'#'ft ,i?lffixi *Hlil j

lff

Komi,te Nasional Indonesia."'lli
Pytysaq
rapat
kaum buruh seruruh Indonesia di Djakarta pada
.
tanggal 15 September t 94b:
1. Komite Nasio_nal hanja mengakui satu barisan buruh, ialah Barisan Buruh Indonesia jang didirikan hari ini.
2. Komite Nasional h-anja mengakui wakil buruh jang dimadjukan
oleh Barisan Buruh jang diakui ini.
3. Komite Nasio.nal-me4jampaikan putusan diatas pada pemerintahan Republik dan Rakjat dengan perantaraan Menteri Kesosialan.
,

FAKTA II.
SUARA PEGAWAI

SAJA TAK MAU DISERAHKAN SEBAGAI INVENTARIS

Kita, kaum buru! dan pegawai Indonesia, sudah terlalu lama
mendjadi kaki-tangan bangsa Aslng
Qtgh_kareni ddk; hidrip,-tita
tunduk sadja, rnenurut sadla, apa-boleh
buat.
sedjak
Kemer,dekaan
Indonesia diproklamasikan oreh
-- J?lrpi
,_5.qng
l(arno dan Bung Hatta, atas nama seluru-h Rakjat Indonesia
kita. mulai- insjaf, bah*a karau kita mau oan iepat<at ietatipu" tut
pu.nja sendjata kita bisa merdeka. Semakin trari t<ita s.-at in insjaf,
bahwa jan_g-bisa diikat hanja.orang jang *ro oilt rt, tetapi o;iwa
lang
mau merdeka tidak dapat diikat.- - saudara.saudaraku, j"1rq s&ma.Sarra buruh dan pegawai inilah
perasaanku. Aku merasai dalam djiwaku, pendjelmuin"arri
orung
terikat mendjadi orang merdeka. "o3iwatiu ^merisa merdeki, rratitu
3040

djadi tenteram, karena aku merasa diriku hanja pegawai Republik
Indonesia, Republikku, Republik Rakjat. Aku akan berbak'ti hanja kepada Republik Indonesia dan hanja menuru't perintah Republik Indonesia.
,Saudara-saudaraku sedjabatan, apapun djuga djabatannja!
Kita menurut perintah Presiden Repulblik Indonesia untuk ikut
mendjaga ketenteraman umum. Kalau Balatentara S'ekutu datang kemari kita rbersedia me,mbantunja sdbagai pegawai Republik Indonesia
untuk mendjaga keten-teraman umum menurut aturan Hukum Internasional. Ini tuntutan pergaulan.
Tetapi kita, pegawai Republik Indonesia, kita mempunjai rasa
kehormatan, mempunjai rasa tanggung-djawab kepada Negara dan
Bend'era. Kalau Negara dan Bendera kita ,,Sang Merah Putih" dihina,
kita serentak akan membelanja.
Menurut perasaanku, tjara pembelaan kita tak lain daripada menundjukkan persatuan kita. Satu hati dan satu kemauan. Kalau ada komando dari Pimpinan Komite Nasional, apapun djuga, kita harus
serentak mengikutnja.
Kalau,misalnja, ini tjuma misal, Komite lt{asi,,onal fl}€Ir}erilltahkan
kita semuanja me,letakkan dja,batan satu hari atau tiga hari atau satu
minggu, untuk menundukkan persatuan kemauan Rakjat, kita serentak meletakkan djabatan.
Kalau kita semuanja, pegawai dan buruh jang beratus ribu djum'
lahnja, serentak m,eletakkan djabatannja, serentak tidak mau meladeni bangsa asing jang rnau m,engikat kita, apa jang akan diperbuatnia?
Kalau kita serentak tidak mau dikuasai dan ditindas, kita tak bisa
dan ditindas. Kita pasti merdeka!
dikuasai
' Saudara-saudara,
ini kepertjajaan dan kejakinan hatiku sedjak
kurasai pendjelmaan djiwa dari seorang hamba negeri asing djadi
orang merdeka, pegawai Negara Repub,lik Indonesia jang djadi i'mpianku selama ini.
Aku berharap, supaja balatentara Sekutu jang akan masuk kemari untuk melakukan pekerdjaan polisi dalam menunggu putusan
Permusjawaratan Perdamaian, akan bersikap bid"jaksana dan tahu
menghargai keinginan kebangsaan kita. Tetapi djika terdjadi jang
tidak dihar,apkan, kita bersedia berdjuang sampai sehabi,s-habisnja.
Kita membela kehor,matan bangsa dengan seluruh djiwa dan raga!
Sedjak kita mendjadi bangsa jang merdeka, sudah sa'tu bulan
lamanja, kita telah merasai kekuatan kita dalam persatuan. Kalau
kita semuanja, pegawai administrasi, pegawai Pangreh Pradja, pegawai polisi dan buruh lainnja, se,rentak tidak mau, maka kekuasaan
apapun djuga tak dapat rnengua,sai kita.
Dan akibatnja ...;........ kita pasti merdeka!
Sebab itu Saudara-saudara, marilah kita sepakat, bersatu hati
dengan disiplin jang kuat, berdiri dibe,lakang Pemerintah Republik
Indonesia.
Kita hanja pegawai Republik Indonesia sedjak berhentinja pemerintahan Balatentara Nippon disini!
Kita tidak mau diserahkan sebagai barang inventaris kepada
Sekutu.
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Kita menentukan nasib kita sendiri kita hanja pegawai Republik
Indonesia, untuk keselamatan Negara Indonesia dan kemakmuran
bangsa kita.
Inilah kejakinanku, jang saja harap djuga kejakinan Saudarasaudara sekalian jang mendja'bat.

INDONESIA!

BERBAHAGIA RAKJATNJA!
r7-9-t945.
Pegawai Rakjat.
PEGAWAI NEGERI INDONE,SIA,

MERDEKA

SAUDARAKU SEBANGSA!!!
Pegawai Negeri Indonesia, engkau adalah rnanusia, manusia jang
mempunjai kehormatan dan kemauan. Engkau bukanlah inventaris
jang boleh dioper dari tangan ketangan. Kalau engkau tak mau diserahkan sebagai inventaris, kami per'tjaja Saudara tak suka, engkau
tak dapat didjual hidup-hidup oLeh kekuasaan apapun djuga.
Pegawai Indonesia, engkau bukan alat semata-mata, bukan p'erkakas kekuasaan asing, engkau adalah manusia jang berdjiwa; warga"
negara dan pemangku Negara Republik Indonesia! Engkau bagian
daripada rakjat Indonesia jang berdjuang untuk rnenetapkan kemerdekaan Negara kita.
Sebab itu Saudaraku, pegawai Indonesia, engkau hanja Pegawai
Republik ,Indonesia, Republik Indonesia kepunjaan Rakjat Indonesia
. kepunjaan engkau djuga!
sendiri, dan .
Sebab itu djagalah keselamatan dan kehormatan Repuhlik kita.
Kalau segenap pegawai Indonesia bersikap sebagai pegawai Republik
Indonesia, Indonesia tak akan dapat didjadjah oleh kekuasaan apapun
djuga.
Demikian,lah Saudaraku, hendaknja sikapmu. Dan engkau ikut
memperkuat sendi Indonesia Merdeka jang telah kita dirikan, sebagai
pendjelmaan kemauan rakjat seluruhr'rja.

Fakta III.

SUARA PULISI
Pada tanggal 20 September 1945 di Djakarta dilangsungkan permusjawaratan badan-badan B.K.R,, Earisan Pelopor, Pamong Pradja
dan Polisi seluruh Djawa untuk menentukan si,kapnja terhadap Negara Republik Indonesia. Suasana dalam rapat itu sangat memuaskan.
Semua mengakui Republik Indonesia dan ikut be,rusaha mempe,rteguhkannja serta mengakui dirinja pegawai Polisi Negara Republik
Indonesia. Dalam rapat itupun ditegaskan, bahwa pemasangan Bendera
,,Sang Merah Put'ih" diperhebatkan, dari Kantor Pusat, Kantor Daerah e
sampai ke Posthuis ketjil (rumah pendjagaan ketjil). Djuga tentang
pemakaian Lambang Merah Putih diandjurkan untuk menggiatkan.
Antaranja dalarn rapat itu ditanjakan: ,,Andaikata polisi Indonesia
diperlutjuti sendjatanja, bagaimana sikap kita?"
Djawabnja: ,,Rakjat Indonesia bersendjata itu ialah untuk mempertahankan dirinja dari serangan pendjahat. Kalau polisi memegang
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sendjata itu ialah untuk menanggung-djawab dalam mendjaga keamanan jang dikatjaukan oleh pendjahat-pendjahat jang tidak suka kepada
kemerdekaan. Djadi kalau polisi sampai dilutjuti, maka Polisi tak berani menanggung-djawab tentang keamanan dan akan berhenti dengan
serempak!'
Satu pertanjaan lagi berbunji: ,,Kalau polisi Indonesia diperintahkan Kenpei atau Tjianbu untuk ,menangkap orang-orang politik Indonesia jang ikut berdjuang guna tegaknja Republik Indonesia bagaimana sikap Polisi Indonesia?"
Djawabnja jang djitu berbunji: ,,Kita menganggap diri kita polisi
Negara Republik Indonesia. Djadi kalau kita disuruh menangkap
pengandjur?engandjur jang bekerdja buat kemerdekaan, sudah tentu
kita tidak mau!"
(dengan serempak diteriakkan!!" Kalau dipaksa ........!)

ikut:

Mosi Pertemuan tersebut:
Rapat tersebut pun mengambil mosi jang bunjinja sebagai ber-

Mendengar- pembitj ara-pembitj ara dalam, permusj awaratan badanbadan tersebut diatas, tentang Maklumat Saiko Sikikan No. 5 tanggal
18 September L945, dimana ternjata, ,bahwa dengan maklu,mat itu
bukan keamanan, tetapi kekatjauan jang timbul, ialah sebab tindakantindakan jang harus dikerdjakan menurut ,Maklumat tersebut tidak
sadja melukai perasaan dan kehormatan Bangsa Indonesia setruruhnja,
tapi djuga tidak dapat didjalankan, menging4t meluapnja semangat
rakjat dalam mernpertahankan kemerdekaannja;

Memutuskan:

Mendjundjung tinggi Maklumat Pemerintah Republik Indonesia
tanggal 19 September 1945 dan menjokong sebulat-bulatnja.
Djakarta, 20 September 1945.

FAKTA IV.
DBWAN BURUH
Tentang Hak dan Kewadjiban Badan-badan Perindustrian.
Pertimbang:
Dalam susunan masjarakat jang kapitalistis Kaum Buruh tidak
mempunjai alat-alat produksi dan mereka tidak djuga menguasai barang.barang distribusi barang-barang jang telah dihasilkannja. Akan
tetapi djika masjarakat ini hendak di,susun dengan berdasarkan keadilan sosial, seperti telah ditetapkan dalam Undang-undang Dasar, maka sangatlah perlu semendjak sekarang djuga dimulainja dengan rne-

njusun perindustrian, baik dalam lapangan distribusinja, dengan
setjara memberikan hak.hak jang be,rtanggung-djawab kepada badanbadan jang telah dibangunkan oleh Kaum Buruh serta menjempurnakannja, agar supaja antara badanibadan itu ada kerdja bersama
jang sempurna bagi kepentingan kemadjuan produksi dan keadilan

distribusi.

i

RENTJANA PERATURANNJA.
Tentang pimpinan perusahaan:
Pasal 1.
D1t]ap-tiaq perusahaan ada suatu Dewan Pimpinan jang anggota. paling
sedikit berdjumtah B orang dan paring narilat< z oiang.
1ja
penulis
dan
dari Dewan Pimpinan itu riipititi'oleh"mereka sen!(etua
diri dan dari rnereka sendiri; dan rnereka itu (D-ewan-dewan pimpinan
jang sekaralg ada) disahkan oleh Dewan Buruh, dengan disetudjui
kemudian oleh Dewan Eur,uh pusat. Dewan Buruh teisebut berhak
pula memberhentikao s€ffr€ntara (schors) anggota-anggota dewan pimpinan ,Perusahaan dengan persetudjuan kemudian daii oewan Buruh
Pusat, jang berhak pula melepas anggota Dewan pimpinan itu.
Adapun hak dan kewadjibannja Dewan Pimpinan tersebut ialah
memimpin dan mengatur perusahaan sehari-hari, terutama dalam hal
tehnik produksinja dan mendjalankan instrulcsi*instruksi dari Dewan
Buruh atau Dewan Buruh Pusat, terutama dalam lapangan distribusi
barang-barang jang telah dihasilkannja.
Tentang Serikat-serikat Buruh:
Pasal 2.
Ditiap-t1i,ap _perusahaan adalah serikat-s,erikat Buruh jang anggotatja terdiri dani semua o,rang jang beke'rdja didalam peruJahaan
itu, Kewadji,ban dan hak serikat.serikat Buruh ini ialah: Mendjaga
dan naengamat-amati s.egala kepentingan Kaum Buruh diperusahaannja masing.masing daLam arti jang se,luas-Iuarsnja.
Tentang Dewan Buruh dan Madjelis Perwakilan Buruh:

Pasal 3.
Pe-ngur.us dari serikat-serikat Buruh i.tu bersa,ma dengan beberapa
orang lain jang dipilih oleh anggota-anggota Serikat Buiuh tersebut,
merupakan suatu Dewan Buruh diperusahaan itu.
Mereka ini bersama-sama dengan Dewan pimpinan perusahaan
llslrrpakon pula suatu Madelis Perwakilan Buruh -diperusahaan itu.
lVladjelis-ini umumnja mempunjai kek,uasaan tertinggi sehari-hari
_- _
didalam segala urusan perusahaan dan bertanggung-djawab atas baik

'

buruknjaperusahaanjangdikernudikannjaitu.-

Fasal 4.
Dewan Buruh mengawas-awasi semua hat tentang pekerdjaan
Dewan Pimpi_nan Perusahaan, terutama dalam urusan :und mengbnai
perburuhan dan distribusi segala hasil perusahaan itu.
Madjelis Perwakilan Buruh dipimpin oleh Ketua Dewan Buruh
dan sebagai rSekertarisnja jaitu Ketua Dewan pimpinan perusahaan
atau wakilnja.
Madjelis Perwakilan Buruh bersidang paling sedikit B bulan satu
kali. Semua biaja-biaja, antaranja bagi Anggota-anggota Dewan Buruh
ditetapkan tiap-tiap ,tahun oleh Madjelis Perwakilan Buruh, sesudah.
nja mengadakan pemeriksaan jang teliti tentang sernua keadaannja
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perusahaan terutama tentang kekuatan keuangannja dan tentang harapan-harapan (kemungkinan-kemungkinan) didalam tahun jang akan
datang.

4"ggqll Dewan Buruh jang bukan rnendjadi pengurus serikat
Buruh dipitihnj 1 dan,berhentinjl bersama-sami oengaripengurus-pengurus Serikat Buruh itu, jakni tiap-tiap tahun.
Dewan Buruh bersidang tiap-tiap kali djika ketuanja menganggap
perlu.
Ketua Dewan Buruh ini dipilih pada rapat tahunan tersebut tadi
oleh kaum buruh dari antara Anggota-anggota Dewan Buruh itu.
Tentang Fonds Pertahanan Buruh:
Pasal 5.
sedapat mungkin ditiap-tiap perusahaan ,mesti diadakan Fonds
Pertahanan Buruh. Maksudnja jaitu untuk rnernpertahankan hak-hak
Kaum Buruh dalarn arti jang seluas-luasnja, misalnja untuk perongkosan Lasjkar Buruh (jang peraturannja terdapat
dalam instruksi Jrng
-Kaum
chus'trs) dan untuk segala sepak-terdjangnja
Buruh dilapangan

politik.

Fonds Pertahanan Buruh ini diurus oleh Dewan p,impinan perusahaan dibawah penilikan Dewan Buruh.

Tentang pemasukan dan pengeluaram uangnja iang mempunjai
tanggung-djawab langsung jaitu Dewan Pimpinan
Tiap-tiap bu!,n

Perusahaan.
sebagian b,esar (75 pct) dari pemasukkan uang di

Fond,s tersebut, dikirimkan ke Fonds Sentral Pertahanan Buruh jang
bentuknja dan peraturannja diselenggarakan oleh Gabungan-gabungan
Serikat-serikat Buruh,bersama-sama.

Tentang Gabungan-gabungan Serikat Buruh dan Gabungan-gabungan
Dewan Pimpinan Perusahaan.
Pasal 6.
Serikat-serikat tBuruh disesuatu pusat-perindustrian semua bergabung dalam suatu ga,bungan atau barisan SerikaLserikat Buruh dipusat
perindustrian itu (gabungan-gabungan horizontal). Pengurus gabungan-gabungan Serikat tersebut ini ;selainnja memimpin segala urusan
perihal gabungan itu, mempunjai djuga hak membe'ri advis (nasehat)
kepada Madjelis-madjelis Perwakilan Buruh dari perusahaan-perusahaan jang ada didaerah itu.
Selain dari Gabungan-ga,bungan Serikat Buruh di tiap-tiap pusat
perindustrian ini (jakni jang horizontal) ada p,ula Gabungan-gabungan
Serikat Buruh dan Gabungan-gabungan Pimpinan perusahaan jang Vertikal, jaitu menurut masing-masing tjabang rnatjam perusahaan.
Peraturan-peraturan ten,tang gabungan-gabungan jang vertikal ini
adalah m,enurut kebutuhan Gabungan-gabungan itu masing-masing,
akan ,tetapi umumnja ia sesuai dengan peratur;an dari gabungangabungan atau serikat-serikatnja jang horizontal.
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Tiap-tiap perusahaan atau gabungan-gabungan perusahaan baik
jang horizontal,maupun jang ,vertikal berusaha sendiri tentang hal
memperoteh kapital dan bahan-bahan bagi perusahaannJa, a-kan tetapi
ia di*adjibkan.bekerdja,bersama-sama satu sama lain dan dengan badan pertbnian dan mereka itu diwadjib'kan pula mempe'rhatikan pe-

tundjuk-petundjuk jang diberikan oleh Dewan Buruh Pusat, djuga
dalam hal pekerdjaannja ber,sama de'ngan badan-badan Pemerintahan
dan Eadan,badan (Dewan-dewan) pertanian

Tentang Dewan Buruh Pusat:
Pasal 7.
Ditiap-tiap kepulauan atau bagian besar dari sesuatu pulau jang
luasnja (6esarnja) ,menurut kebutuhan perekonomian rakjat umum,
oleh Gabungan-ga,bungan Serikat-serikat Buruh dari pusat-pusat perindustrian dersama dengan Gabungan-gabungan Serikat lBuruh iang
disusun setjara vertikal (menurut matjamnja perusahaan), dibangun*
kan untuk pulau atau bahagian pnlau tersebr.lt suatu Dewan Buruh
Pusat jang blajanja semua dipikul dan diatur oleh Gabungan-gabungan
Serikat.serikaf ,nuruh jang bersangkutan itu. Selain dari hak dan kewadjiban Dewan Buruh Pusat jang tersebur didalam_pasal-pasal diatas,
tadi, Dewan Buruh Pusat ini berhak dan berkewadjib,an mengawasi
segala urusan Badan-badan tersebut diatas tadi dan segala - urusan
pelburuhan diseluruh daerahnja itu dengal_ti44 mengulangi hak'hak
han kewadjiban Dewan-dewan Buruh dan Madjelis Perwakilan Buruh
ditiap-tiap perusahaan didaerah itu.
Setandjutnja ia mempunjai lcekuasaan tertinggi dalam hal.urusan
distribusi semua barang-barang hasil perusahaan-perusahaan didaerah
itu, akan tetapi tiap-tiap putusannja mesti diambil sesudahnja ia:
lebih dahulu mendengar (mendapat) advis atau pertimbangan atau
usul dari Madjelis Perwakilan Buruh dan Gabungan-gabungan Serikat
Buruh jang bersangkutan dalam perusahaan distribusi itu.
Hak melepas seseorang anggota Dewan Pimpinan Perusahaan dan,
menggantinja lmengangkat jang baru) hanja boleh diambilnja oleh
Dewan Buruh Pusat ini, se,sudahnja mendengarkan advis-advis dari
Dewan Buruh dan Pengurus Gabungan Serikat Buruh iang ber*
sangkutan dan setelah didengarnja pula pembelaan anggota Dewan'
jang tersebut itu.
Pimpinan
-Dewan
Buruh Pusat ini anggota-anggotanja dipitih hanja buat dua
tahun lamanja, akan tetapi boleh ia d'ipilih lagi. Sebel"um ada gantinja
iang baru anggota-anggola Dewan Buruh Pusat melandjutkan pekerhjaannla, meskipun ia sudah lebih dari dua tahun duduknja
Tentang statistik:
Pasal B.
Ditiap-tiap perusahaan oleh D,ewan Pimpinan deng.al dibantu oleh
Dewan Buruhmesti diadakan statistik jang serapi-rapinja tentang segala se.zuatu jang rnengenai perusa,haan itu, ter'utama tentang prod"ukJi, tentang distribusi hasi,lnja dan tentang perburuhan. Dan semua
statistik ini dikfuimkan salinannja kepada Dewan Buruh Pusat dan3046

Gabungan-gabungan; jang bersangkutan ddn djika Dewan'dewan Buruh
ini,diakui oleh Pemerintah, maka pengiri,man statistih-statistik tersebrut

dilakukan djuga, kepada kantor statistik Pemerin'tahan. Dewan Buruh
Pusat diwadjibkan mengadakan statistik-statistik jang selengkapilsngkapnja dalam hal segala sesuatu jang mengenai pekerdjaan.
Tentang Kerdja bersama dengan Kaum Tani:
Pasal 9.
Djika di'dalam daerahnja ad,a sesuatu Dewan (Serikat) tad atau
Dewan Tani Pusat jang mengatur atau turut mengatur tentang distribusi hasilJrasil pertanian, maka Dewan Buruh Pusat berkewadjiban
dalam hal mengatur distribusi hasil-hasil perindustrian, lebih dulu
minta'advis-advi's dan bekerdja bersama-sama dengan Dewan Tani
atau'Dewan (Serikat) Tani Plrsat jang bersangkutan.

Tentang un$an dengan Bddan-badan Pemerintah.
Pasal 10.
Segala sesuatu jang tidak termasuk dalarn hak-haknja Dewan-dewan jang tersebut diatas ini dapat diatur oleh Pernerintah Bagian
Kemakmuran, akan tetapi peraturan-peraturan itu tidak sekali-kali
dapat mengurangi. hak-haknja, Kaum Buruh seperti jang tersebut diatas tadi. Selandjutnja Pemerintah bagian Kemakmuran berkewadjiban menolong dan mengawasi semua urusan kemadjuan produksi, terutarna dengan memberikan penerangan-penerangan dalam hal urusan
tehnik perusahaan dengan mernberikan pula pertolongan bagi ketjukupannja orang{rang tehnik jang berpengalaman bagi perusahaanperusahaan dan djuga dalam hal ini bahan{ahan dan modal-modalnja.
Selain dati itu badaniadan Pernerintah jang bersangkutan dapat djuga rhenjelenggarakan pekerdjaan,bersama Oengan Dewan Buruh hrsat
dalam hal export hasil perindustrian dan dalam ha1 import segala
sesuatu jang dibutuhkan bagi umum teruuma bagi keperluannja ke-

mldluan

industri'

,:r-:^:.. -^*^r:^:r-, :
Tentang perselihisan-perselisihan
Pasal 11.
Segala perselisihan antara badan-badan tersebut diatas diselesaikan dengan setjara dam,ai ol,eh gabungan-gabungan Serikat Buruh jang
bersangkutan dengan appel kepada Dewan Buruh Pusat. Hanja djika
Dewan Euruh Pusat ini minta pertolongan Pemerintah bagian Ke'
makm^uran maka barulah Pemerintah dapat mentjampuri ur,usan perselisihan itu.

n"f-,li;il*#;r"

Kemudian dibentuk
Buruh sentrar jang akan
menghubungkan dan mempersesua'ikan pekerdjaan semua Dewan Bul
ruh Pusat di Indonesia.
Pendirian Dewan-dewan Buruh dan Dewan Buruh Pusat seperti
teratur diatas ini bermaksud semata-mata untuk memperkuat kedudukkan Kaum Buruh dalam urusan perekonomian, jaitu bagi kepentit'r$an
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kehuatan Negara. Djadi ia bukanlah suatu ,,bedrijfsraad" seperti di
Djerman dulu, jang se,benarnja bermaksud dala_m asasnja lrntuk mempersatukan kepentingan Kaum Madjikan dan- Kaum Buruh.
Dewan-dewan Buruh ini sungguh-sungguh Dewandewan dari Ka'
um Buruh (arbeidersraden) sebagai alat iang terpenting untuk memperkuat kedudukan Kaum Buruh sedang Lasjkar-lasjkar Buruh ada'
lah mendjadi sendjatanja.
Umuinnja tentang kerdja bersama dengan Pemerintah.tergantung
dari diakui atau tida[nja trat-frat kaum buruh kepada produksi dan
distribusi hasilnja, terutama seperti jang tergambar dalam pasal-pasal
jang diatas ini.
Soerabaja,

1 Oktober

L945,

BARISAN B,URUH INDONESIA (B.B.I.)
Untuk Wilajah Daerah Djawa Timur'
Ketua.
t.t.d.
Sjamsoe Harja-UdaYa'

SCHEMA SUSUNAN DEWAN BURUH.

Pusat Gabungan
Perumusan

Djawa Tengah, Timur dan Barat.
Daerah-daerah
Karesidenan

Perusahaan-perusahaan

Keterangan:

A
B

- Dewan PimPinan.
- Dewan Buruh.
A + B - MadjelisPerwakilanBuruh.
jang ditetapkan oleh jang,.wadjib
A - Jang duduk para
-atau ahli
jang diadakan oleh B dan disahkan
dengan perse'tudjuan B
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oleh Dewan Buruh Pusat setelah didapat advis dari beberapa golongan
dan diketahui oleh Pemerintah.

ditiap-tiap perusahaan d'ipilih oleh serikat Biruhn]a dan boleh d'itambah dari tenaga-ten?g? pengurus atau orang diluir perusahaan.
Dewan Bumh bekerdja ,bersama-sorrr& -dengan bewan (serikat)
Tani, teruta,ma dalam distribusi.
Dewan Bumlr. m_erupakan badan executief dari Serikat Buruhnja
dan oleh karena itu berfangg,ung-djawab kepada serikat Buruhnja. "
perusairaan
.Kas Perdjuangan (Pertahanan) d,iadakan ditiap-tiap
terutama untuk.membiajai .Lasjkar,Buruh dan korban ^perdluangan.
Badan ini dipusat'ran hingga kepusat Gabungan dan ttipeisatrika,n
lagi 'dengan badan-badan tersebut pada p,usat-pusat Gabungan jang
1ain, mendjadi Fonds Buruh.
Kas Pertahanan_didapat terutama dari bahagian keuntungan perusahaan dalam pendjualan distribusi, djuga sokongan-sokon[an iain
idjuga dari Pemerintah) jang tidak mengikat.
Ketua: saja persilakan saudara s.M. Abid'in jang terhormat.

Prof. s.M. Abidin: saudara Ketua dan sidang jang terhormat,

masalah keuangan negara, pemasukan dan pengeluaiannji berhubung-

an erat dengan salah satu sila daripada negara kita, ialah keaditin
atau keadilan sosial
_ - D_ipraktekkannja atau tidak dipraktekkannja keadilan sosial itu
oleh
Pemerintah dapat diukur dari- tindakan-tindakannja dilapangan
Keuangan. Inilah salah satu hal jang utama jang menje6abkan-bahwa
seluruh tindakan Pemerintah ditaplngan t<euaigan trian r diatur dengag_ lJndang-undang. untuk rnemusatkan pikiran mengenai hal ini
marilah kita ambil dua pasal sadja sebagaf tjontoh, jakni pasal 118
dan pasal 117 Undang-undang Dasar Se,mentara 195d.
Pasal 113 berbunji:
undang-undang ditetapkan anggaran semua penge- ,,Delganluaran
Republik Indonesia dan ditundjuk pendapatan-pendapatln
unfuk menutup pengeluaran itu."
Pasal 117 berbun_ii:
,,Tidak diperkenankan memungu,t padjak, bea dan tju,kai untuk keg_un_aan kas_ negara, ketjuali dengan undang-undang atau atas kuasa
Undang-undang."
Pasal 113 itu rnenetapkan bahwa tiap-tiap pengeluaran jang ditakukan oleh Pemerintah atas nama Negara, haiui ada dasar hukumnja,
qaitu undang-undang Anggaran Belandja. Tiap-tiap pemasukan uang,
i-l"g akln dip,ergunakan untuk rnenutup Anggaran Berandja itu, harus
djuga {itundjukkan sumber.surrbern;a didatam undang-undang Ang8fra1 Eelandja itu. Karena itu adalah stia,tu kewadjiban utama tagi
tiap Pemerintah untuk mengadjukan rantjangan unciang-uncang AnEgaran Belandja Negara kepada Dewan Perwakilan naqat sebetum
tahun Anggaran _Belandja itu mulai. Dengan adanja undang-undang
4.lggaran,Belandja negara, maka dibatasilah gerak-gerik Pemerinta[
dilapangan keuangan. Pembatasan gerak-gerik-itu adalah pembatasan
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jang sungguh--sungguh. Djanganlah ada orang berpendapat bahwa Pe,merintah dapat djuga berbuat hal-hal dilapangan keuangan jang tidak
tegas-tegas dilarang dalam Undang-undang Anggaran Belandja itu.
Djika Pemerintah berbuat jang demikian itu, maka hanja kekatjauanlah jang akan mendjadi akibatnja.
Peringatan ini kiranja tidaklah berkelebihan Saudara Ketua, karena didalam gedung Konstituante ini memang ada golongan jang
beranggapan bahwa Pemerintah itu boleh berbuat dalam hal-hal jang
tidak terang-terangatr dilarang dalam Undang-undang Dasar.
Tadi saja katakan bahwa Undang-undang Anggaran Belandja
menrbatasi gerak-gerik Pemerintah diiapangan keuangan. Djika orang
mau memandang dari segi lain, maka dapat djuga dikata,kan bahwa

didalam rangka Anggaran Belandja Negara, Pemerintah m,endapat
kebebasan untuk mendjalankan kebidjaksanaannja mendjalankan tugas jang dibebankan rakjat kepadanja, jakni kesedjahteraan jang
merata untuk rakjat.
Didalam rangka kebebasan itu ada pula pembatasan jaitu jang
dimaksud pasal 11.7, tidak diperkenankan memungut padjak, bea dan
tjukai untuk kegunaan kas negara, ketjuali dengan Undang-undang
atau atas kuasa Undang-undang.
Pasal ini sebenarnja telah berkali-kali dilanggar oleh Pemerintalrpemerintah jang lalu. Tambahan Pembajaran Import (T,P.I.) jang sungguhpun namanja bukan padjak, bea atau tjukai, pada hakekatnja adalah bea atau tjukai jang dibajar oleh importir dan importir membebankan bea atau tjukai itu kepada rakjat pembeli. Demikian djuga
halnja dengan pembelian Bukti Export (B.E.) oleh importir, jang djuga
dibebankan kepada rakjat pembeli. Karena itu baiklah Tambahan
Pembajaran Import dan Bukti Export (8.8.) itu didjadikan sadja Un-

dang-undang.
Mengenai hal padjak ini saja ingin membahasnja lebih m,endalam
dalam hubungannja dengan perusahaan, chususnja dengan perusahaanperusahaan industri.
Saudara Ketua, dalam usaha pemerintah untuk rnernberikan kemakmuran jang merata dan sebesar mungkin kepada rakjat, tidak
dapat usaha itu lepas dari menambah banjaknia perusahaan-perusahaan industri. Perusahaan-pemsahaan industri lebih besar dan lebih
utama fungsinja dalam memberikan kemakmuran daripada perusahaan-perusahaan dagang. Perusahaan-perusahaan industri m,entjiptakan
adanja barang-barang, atau mrengubah sifat barang-barang dari tidak
berharga mendjadi berharga. Perusahaan-perusahaan industri rn€mberi lebih banjak lapangan pekerdjaan daripada perusahaan-perusahaan dagang. Negara apapun jang akan kita susun, apakah negara demokrasi, apakah negara De,mo,krasi T,erpimpin, apakah negara totaliter, selalu negara itu memerlukan se,banjak-banja'knja perusahaanper,usahaan ind,ustri. Karena itu sjarat-sjarat untuk m,endorong berdirinja atau menjokong kelandjutan hid,upnja perusahaan-perusahaan
industri patut sekali ditjantumkan dalam undang-undang Dasar. Jang
saja maksud dalam hal ini terhadap pemungutan padjak dari perusahaan-perusahaan industri j akni, Perusahaan?erusahaan industri j an g
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harm didirikan selama lima tahun dari mulai berdi,rinja, dibebaskan
dari pembajaran padjak perseroan.
Saudara Ketua, pembebasan dari padjak perseroan selama lima
tahun pada waktu permulaan berdiri itu perlu sekali, karena perusahaan-perusahaan jang baru berdiri perlu perawatan istimewa karena
dinegeri kita ini selalu serba kekurangan, kekurangan da'lam hal
m,esin-mesin, bahan-bahan dan alat-alat. Kalau satu ondercliL dari sebuah mesin rusak, maka untuk menggantinja diperlukan waktu berminggu-minggu kadang-kadang berbulan-bulan karena harus da'tang
dari luar negeri. Selama itu mesin itu tinggal menganggur sadja jang
berarti suatu kerugian besar.
iSaudara Ketua, waktu lima tahun itu dianggap tehnis lajak, untuk
rnendjadikan perusahaan industri itu stabil. Karena itu kami usulkan
dalam pasal jang mengenai padjak dalam Undang-undang Dasar supaja
ditjantumkan satu ajat.
Perusahaan-perusahaan industri jang baru didirikan selama lima
tahun semendjak berdirinja, dib,ebaskan dari pembajaran padjak perseroan.

Demikianlah ajat jang kami usutrkan. Sudah barang tentu padjakpadjak lain seperti padjak upah dan padjak pendjualan tetap dipungut
sebagai biasa.
Dinegara Inggerispun, jang perindustriannja sudah kuat, masih
berlaku peraturan pembebasan padjak selama lima tahun mulai ber<liri itu.
,saudara Ketua, sekarang saja ingin mengetengahkan suatu teori
keuangan jang amat sederhana dan mudah dipahamkan jaitu:
Djika djumlah uang beredar bertambah, sedang barang-barang
jang dapat dibeli dengan uang itu tetap djumlahnja, maka nilai njata
{riil) dari uang itu turun. Sebaliknja, djika djumlah uang jang ber'
edar berkurang, sedang 'barang-barang jang dapat dib,eti dengan uang
itu tetap djumlahnja, maka nilai njata dari uang itu naik.
Untuk mendjelaskan teori itu baiklah kita ambil beberapa tjontoh:
Misalkan dalam sa'tu negara ada 1000 satuan uang dan diuga ada
1000 satuan barang jang dapat dibeli dengan uang itu. Djadi dengan
satu satuan uang dapat dibeli satu satuan barang.
Djika djumlah uang dikurangi dengan tidak mengurangi djumfah
barang, misalnja 500 satuan uang dirobek-robek atau dinjatakan tidak
-laku, maka tinggallah lagi 500 satuan uang iang dapat membeli dengan
sah 1000 satuan barang. Maka sekarang nilai uang mendjadi naik,
karena satu satuan uang dapa't sekarang rnem'beli dua satuan barang.
- Pengurangan djumlah satuan uang dengan tidak mengurangi
djumlah barang menguntungkan sekali bagi golongan orang-orang jang
berpenghasilan tetap seperti buruh, pegawai negeri, rakjat djelata,
orang pensiunan dan lain-lain.
Dilihat dari segi teori ini, maka tirndakan Mr Sjafmddin Prawiranqlara jang menggunting uang 'ketika beliau mendjadi Menteri Keuangan, adalah menguntungkan golongan orang-orang jang berpehasilan tetap sepenti buruh, pegawai negeri dan rakjat djelata
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itu dilaku'kan memang seluruh rakjat
mempunjai
sedjum$q
uang ketika itu menlerita kerug,,iini?lg-"0r
Misalkan rakja,t Indonesia asli ketika itu berdjumlah B0 djuta otang
rnempunjai rata-rata Rp. 25,- Taksiran ini ibarangkali sudah tinggi,
si Dadap, si _waru, ,mbok sari.nem, dan djutaan rakjat dj,e,lata
fgery
lainnja sesenpun
uang. Maka djumlah kerugian iakjat
-tid.E punja
Indonesia asli berdjurnlah
2.000.000.000 atau 2 miliard. Djila djurniah
uals jang beredar ketika itu 20 miliard, maka kerugian jang diderita
oleh warg,a:negara tiogghoa, Tionghoa Kwo NIin Tang, iioignoa Repub!1t< Rakjat riongkok, Belanda dan asing lainnja itu bersima-sama
berdjumlah 18 miliard, djadi djauh lebih besaf daripada kerygian
j"ng, diderita olelr -rakiat Indonesia asli bersama-sama. sebatrifnja
,b'uruh, pegawai negeri dan rakjat dj"e_keuntu_nga_n jang didapat oleh
lata adalah berupa penghasilan redel jang lebih-dalam bulah-bulin
berikutnja. Kalau Pemerintah jang sekarang ini akan mengambil pula
pengg_untingan uang.sgb?gai djalan untuk menjehatkan kelangan negara dan mengurangi inflasi, maka fraksi kami akan merasa {embira
karena d,engan demikian, rakjat Indonesia asli sebagai ,keseluruhan
akan mendapat keuntungan dalam bulan-bu1an jang akan datang.
Ma\a sangat menghe,rankanlah adanja orang-orang dari golongan
djelata atau setidak-tidaknjq orang-orang jang menganggap
tttjul
dirinja m'ewakili golongan rakjat djelata jang selalu henqeta tindi[air
bekas 'Menteri sjafruddil j1ns melakukan pengguntingin uang itu.
fenlje,laan itu tentulah dilakukan atau karena tidak m6ngerti Jeiukbeluk keuarrgan atau semata-mata untuk tudjuan propaganda, dan tlalam hal ini propaganda itu tentulah tidak mentjapai tuaiuann;a"
Pengguntingan lang hanja merugikan sekali djalan, tetapi selandjutnja melg_ultgngkan rakjat djelata dalam bulan-bulan beiikutnja.
Peraturan,Bukti Export (8.8.) sebaliknja mengurangi penghasilan rakj"t djelata terus-menerus, sebaliknja menguntungt<an rnodal asing
jang menajatgnlp ex_port.
Qjmga sistim "herwaardering" jang didjilankan oleh Kabinet Karya ini waktu melantjarkan peiaturai gukti
Elrort (8.E.) adalah menguntungkan modal asing tetapi merugikan
rakjat.
Sekian Saudara Ketua, terima kasih.

.

Ke-tika pengguntingan u?ng

Ketua: saja persilakan saudara Hendrobudi jang terhormat.
Hendrobudi: saudara Ketua jang terhormat, pada kesempatan ini
sengadja saja rnembatasi diri. Saja tidak akan me-mbahas dari menilai
kerdja Komisi IV, hanja piaato saja berupa sebagai sambutan
ltrftl
belaka.
saudara Ketua j-ang terhormat dan sidang pelno jang saja rnuliakan, lep,as daripada desakan-desakan dari Rakjat a,tau Perierintah dan
Bung Karno sebagai Kepala Negar,a jang telah mengamanatkan berulang-ulalg, terutama amanatnja pada waktu Hari-uling-Tahun :ke-x.B
tanggal 17 Agustus 19bB jang baru lalu di Istana Negari, untuk mempertjepat pekerdjaan/selesainja tugas Konstituante membuat Konstitusi Republik Indonesia.
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. Ketjuali perlu diadakan penjempurnaan tjara-kerdja jang akan
kita putuskan :be,sok hari Senin tanggal I September 1958, dapat dibajangkan lebih djauh, bahwa Undang-undang Dasar jang kita susun
ini, sesuai dengan Kedaulatan Rakjat, harus mentje,rminkan djaminan: kehendak, keinginan Rakjat dan lt{egara, sebagaimana sesuainja
sebanjak aliran jang ada dalam Konstituante.
Konstitusi bukan sadja tjepat terbentuk oleh sebagian golongan,
akan tetapi harus oleh keseluruhannja. Konstituante ini bertugas membua,t Undang-undang Dasar jang abadi. Memang Konstituante tidak
semudah sebagaimana anggapan orang diluar gedung ini, apabila mengetahui bagaimana kegiatan para petugas untuk mengusahakan titiktitik pertemuan dalam memusjawaratkan adanja materi-materi jang
patut dan jang sesuai dimasukkan dalam Undang-undang Dasar. Tjepat atau tidak, selesainja Konsti,tu,si itu hanja bergantung kepada
goodwill dan kompromi jang dise,rtai dengan toleransi dari nnasingmasing fraksi, serta ketertiban dan sempurnanja tjara ke,rdja.
Saja mengakui, bahwa kematjetan Sidang Pleno karena perhifungan quorum dari banjaknja Anggota'sidang, terketjuali Anggota
jang merangkap djabatan, terutama Anggota jang hffuS diganti oleh
-

iang bertanggung-djawab karena menjalah-gunakan tugasnja dan melangga'r Undang-undang Dasar Republik Indonesi;a jang ada pada dewasa ini, atau jang ikut tersangkut memberontak Negara Republik
Indonesia. Dan saja mengakui, sebagaimana anggapan-anggapan bahwa
Konstituante b.ertele-tele i.tu, tak lain dan tak bukan karena sementara
terbentur dengan persoalan ,,Dasar Negara".
Saudara Ketua jang terhormat, setelah saja mempeladjari buku
karangan jang terhormat Saudara Prof. Mr Iwa Kusum-a Sumantri sebagai Presiden Universitas ,,Padjadjaran" jang ber'titel: ,,Kearah Perumusan Konstitusi Baru" jang diterbitkan dalam tahun L95B ini,
oleh pendjual Naamlooze Vennootschap Pertjetakan,,Batanghari" Djakarta, buku tersebut serba ringkas dan djelas, akan tetapi belum tentu
dapat diterima oleh Konstituante sekarang ini. rMaka buku jang sebaik
itu hanja saja pakai untuk bahan pembanding.
Sebagai ke,simpulan, saja masih penuh kepertjajaan dan pengha*
rapan kepada seluruh Anggota Konstituante jang terhormat, untuk
memenuihi keinginan Rakjat dan Negara harus menapertegas tugas
rnemp,ertjepat d.an selekas mungkin menjelesaikan Konstitusi jang
abadi; dan selama bertugas hendaknja senantiasa dilipu,ti oleh ras,a
kekeluargaan, saling harga-menghargai dan mengindahkan antara
satu dengan pihak lain, disertai kompromi dan toleransi.
Saudar.a Ketua jang terhormat dan Sidang Pleno jang mulia, idjinkanlah, saja atas nama Fraksi Gerakan Banteng Republik Indonesia
menjampaikan pernjataan penghargaan atas usaha/kerdja Panitia
Persiapan Konstitusi, chususnja ,Komisi IV tentang Kepegawaian dan
Keuangan. Pegawai Negara Repub'lik Indonesia adalah merupakan,
alat dan perlengkapan Negara dalam bagian: Sipil, Polisi dan Militer.
Pegawai Negara adalah rne,ndjadi tulang punggung atau kekuafan
Pemerintahan untuk melaksanakan tugas guna mendjamin kesedjahteraan, I'ebahagiaan dan kemakmuran Rakjat dan Negara. Atau
kekuatan dan ketertiban Pemerintahan adalah tergantung kepada

trirradaan pegawainja. Tanpa pegawai, Pemerintah

tak akan

dapat

berdjalan.
Pegawai Negara Republik Indonesia adalah mereka jang mengabdikan diri lahir dan bathin dengan ichlas kepada Negara jang
didorong oleh kesadaran dan keinsjafan bernegara dan diperkuat
rlengan sumpah/djandji menurut agama/kep'ertjajaannja masing-masing dengan diangkat dan digadji oleh Pemerintah.
Pegawai Negara bekerdja pada Badan-badan Pemerintahan:
Sipil, Militer dan Polisi, baik dipusat maupun didaerah-daerah.
Oleh karena b,anjaknja Peraturan-peraturan jang dibuat oleh
masing-masing Kementerian, maka perlu ada ketentuan-ketentuan
dalam Undang-u:ndang Dasar, sehingga Undang-undang pokok Kepegawaian jang dibuat oleh Pemerintah itu tidak menjalahi Undangundang Dasar. Undang-undang Pokok Urusan Pegawai perlu ditetapkan tentang: kedudukan, tugas, djaminan sosial dan hari tua, dan
hak-hak pegawai.
Saudara Ketua jang terhormat, djikalau dulu dalam Sidang Panitia Persiapan Konstitusi saja mengadjukan usul perubahan untuk
penjesuaian, maka sekarang ini saja ulangi lagi sebagai penegasan,
jaitu narna Pegawai Negeri digant& Pegawai Negara, karena arti Negeri dan Negara sangat djauh perbedaannja. Saja mengusulkan
perubahan nama itu, sebagai pendjelasan saja jang singkat, jaitu
Pegawai Negara adalah singkatan dari Pegawai Negara Republik Indonesia.

Kedua: walaupun sudah dikenal dan dimengerti oleh siapapun,
untuk memperkaja bahasa kita, saja mengadjukan istilah kata-kata
Sipil, polisi dan militer kepada Panitia Istilah hendaknja dapat diIndonesiakan.
Ketiga: Bahwa pengertian ,,Pegawai adalah bukan buruh" tidak
perlu ditjantumkan, karena mudah menimbulkan akan membanggakan
diri atau konkur,ensi antara pegawai dan buruh. Dengan panggilan
a,tau nama ,,Pegawai" ditambah ,,Negara", sudah tentu Rakjat akan
menjadari., bahwa pegawai adalah Alat Negara atau Pegawai Negara.
Saudara Ketua jang terhormat, tentang Keuangan, saja tidak
mengadjukan tambahan pendapat, untuk sementara saja menerima
sebagaimana hasil rumusan Komisi IV dengan perubahan-perubahan
dan tambahan usul-u,sul dari pembitjara jang telah mendahului saja.
Sebagai penghargaan dan untuk mempersingkat waktu, karena
sudah tjuhup banjak dibitjarakan dalam Panitia Persiapan Konstitusi
dan ditambarh dari Sidang Pleno sekarang ini, maka saja tidak mengadjukan tambahan pendapat lagi.
Sebagai kesimpular:
I. Materi soal Kepegawaian jang perlu dimasukkan dalam undangundang Dasar:
a. Jang mendapat persetudjuan bulat: G pokok materi, supaja
diterima oleh P]eno, dengan menugaskan kepada panitia persiapan Konstitu:si untrlk rnenjempurnakan dan memasukkan
dalam Rantjangan Unndnang-undang Dasar.
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b. Pendapat jang belum mendapat

II.

persetudjuan dan masih
rreffie'rlukan pembahasan dan penindjauan lebih djauh, supaja Pleno menugaskan kepada Panitia Persiapan Konstitusi untuk membahas dan merumuskan lebih landjut dan
ditambah usul-usul baru.
c. Undang-undang Pokok Urusan Pegawai supaja ditegaskan
dalam Undang-undang Dasar.
Materi soal Keuangan supaja Pleno menugaskan kepada Panitia
Persiapan Konstitusi untuk menjempurnakan dengan perubahanperubahan dan tambahan usul-usul baru dan memasukkan dalam
rantjangan Undang-undang Dasar.

IItr. Usul perubahan:

1.
2.

Nama Pegawai Negeri diganti dengan Pegawai Negara.
Meng-Indonesia-kan istilah kata-kata: Cipil, Polisi dan Militer.
Sebagai penutup, kesempatan ini saja pakai untuk:
Kesatu: saja tudjukan atas sambutan saia kepada jang terhormat
,
Anggota baru sebagai pengganti, dan angkatan-angkatan baru
serfi hadirnja jang terhormat Saudara-saudara Anggota dari
golongan minoritet dan wakil*wakil dari Irian Barat.
Saia rnendesak, hendaknja Sidang Pleno mensahkan sebagai

wakil-wakilnja jang diadjukan untuk mendjadi Anggota Pa-

nitia Persiapan Konstitusi.
Kerlua: Saja meniokong atas usul atau tuntutan dari Serikat Sekerdii Konstituante tentang sekitar Kepegawaian Sekertariat
Konstituanie, jang telah diad'iukan laepada jang terhormat

:

Pimpinan t<onstituante, hendaknja selekas mungkin mendapat perhatian dan penjelesaiannja.
Sekianlah pembitjaraan saja, jang hanja sebagai sambutan belaka.
Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan sekarang Saudara Anwar Sutan Amirud-

din jang terhormat.
l,

Anwar Sutan Amiruddin: Saudara Ketua dan Saudara-saudara
jang terhorrna,t, mungkin kami ,berbitjara jang terachir daiam masa
SiOing Pleno ke-II ini dan seperti kata pepatah orang tua-tua kita di
Minangkabau:
,,Sabuang salapeh hari patang,
sarangguik tabu dimalieng,
sarantak dagang hendak pulang,
sib,ungsu indak beradiek lai".
Maksudnja pepatah itu ialah sesudah kami berbitjara nanti, mungini
kin
iang terachir daripada Pemandangan Umum dari atjara kita
dalam SlOang Pleno ini. Oleh sebab itu ,saudara Ketua, kami mintakan
maaf kalau nanti ada jang merasa tersinggung. Ini tidak disengadja.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh,
Sjukur dan pudji kita pandjatkan kepada Tuhan jang Maha Esa, salawat dan salam kita kembalikan kepada Nabi besar kita Muhammad
sallallahu 'alaihi u,25xll3s1, terima kasih kita utjapkan kepada Saudara-

saudara Komisi IV dari Panitia Persiapan Konstitusi (P.P.K.), jang
telah dapat menunaikan kewadjibannja dan menjampaikan hasil karyanja kepada kita bersama, sehingga telah sampai pada mengemukakan
2 pendapat jang harus kita nilai dalam Sidang Pleno sekarang ini,
diantaranja 6 buah materi jang mendapat persetudjuan bulat dan B
materi lainnja jang belum mendapat persetudjuan dan memerlukan
pembahasan serta penindjauan lebih djauh.
Saudara Ketua dan Saudara-saudara jang terhormat, persoalan
Kepegawaian jang mend,jadi pemb,itjaraan kita sekarang ini, kami merasakan bahwa soal Kepegawaian ini, adalah masalah jang tidak ringan pula dan memang perlu mendapai tempat sebaik-baiknja dalam
Konstitusi kita nanti, karena Pegawai Negeri adalah badan pelaksana
dari isi Konstitusi itu, maka oleh sebab itu kami sependapat dengan
beberapa ;saudara-saudara jang telah terdahulu dari kami berbitjara,
bahwa pasal I(epegawaian ini dalam Konstitusi nanti dapat merubah
nasib dari Pegawai Negeri jang sekarang ini, sebab kalau kita lihat
nasib Pegawai Negeri kita waktu sekarang ini sangatlah rnenjedihkan,
apalag,i Pegawai Negeri bawahan, iang m'empunjai anak 3 sampai
4 orang, sedang gadji jang diterimanja hanja Rp. 400,- sampai Rp.
500,- sadja setiap bulannja kemanakah tambahan ini akan ditjarinja untuk m:enutupi kebutuhan hidupnja sekeluarga?
Begitu djuga jang harus kita ingat dalam memperkatakan soal
Kepegawaian ini, ialah nasibnja Pak Lurah dan Fak Rukun Kampung
(R.K.) serta nasib Pak Rukun Tetangga (R.T.) kita, jang tidak mempunjai gadji dan djaminan lrridup dari Pernerintah, sedang kerdjanja
adalah sangat berat dari Pegawai Negeri jang duduk di kantor, sebab
saja katakan demikian, kalau Saudara-saudar:a Pegawai Negeri jang
duduk dikantor masuknja djam 7 pagi pulangnja djam 2 siang, kalau
ini dipenuhi, sedang sebagian ada pula jang masuk djam 11 siang
pulangnja djam l- siang, ada pula setengahnja jang masuk kantor itu
hanja rnembatja surat-surat kabar, sudah itu keluar mengo'brol-ngobrol dikedai kopi, seperti jang pernah kita batja dalam surat-surat
kabar razia jang diadakan oleh alat negara di Bandjarmasin kepada
Pegawai Negeri jang ngobrol dikedai-kedai kopi dalam djam kerdjanja, sedangkan Pak Lurah, Pak Rukun Kampung serta Pak Rukun
Tetangga itu tidak mempunjai djam kerdja, siang malam harus bekerdja, jang diurusnja tidak sadja melaksanakan Instruks,i-instruksi
dari Pemerintah pada Rakjat, djuga soal persengketaan-persengketian dalam kampung, seperti perkelahian, pentjurian, pemindahan
penduduk, .tamu-tamu jang masuk kampung, soal djalan, soal hong,
dan lain-lain.
Menurut kejakinan kami soal Pak Lurah, Pak Rukun Kampung,
Pak Rukun Tetangga ini, tidak bisa kita b'iarkan sadja seperti keadaan jang sekarang, kalau kami melihat disini (Bandung) kekuasaan
Rukun Kampung itu hampir sama dengan kekuasaan Ketjamatan di
Daerah Sumatra Barat, karena dibawah Rukun Kampung itu berpu1frh-puluh Rukun Tetangga, apalagi Lurah (Desa) hampir sama dengan
satu kewedanaan di ,Sumatera Barat, karena dibawah Lurah (Desa)
itu berpuluh-puluh pula Rukun Kampung (R.K.), kami bekejakinan
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kalau mereka mengadakan mo_gok total, maka matjeilah roda peme.
Pegawai Negeri. itu gur.on pintar dan radjin
*91j.1
bekerdJa di Kantornj,a, karena Lurah, Rukun Karirpung dan Rukun
Tetangga itulah ialg. rangjung bqr[uluqgan d,engan rakiat, sjukurlah
s,amp3i. sekarang keinsjafan bagi pak r,Iurah, pit numo ru*pung
dan Pak Rukun T_etangga itu rn-asih tebal uniuk memberikan darma
baktinja kepada Negara dan bangsanja.
saudara Ketua dan saudara-saudara jang terhormat, kalau kita
melihat fepada.fungsinja
lqglry.i Negeri jrig rimbul tri"sgllamn:,
Negara ini, _adalah atas kebidjaksanaa-n
eega#ai N.g.;i ftir;- rnat<a
sependapat
Statement
Front
Nisional peinUenasin Irian
!ami.
_dengan
Barat Rumawi vI_ajat {2) jang berbunji antara tain ,,menti"grt, *"suknja mereka dalam dinas alat-alat negara pada umumnia frr" *.ngeluarkan mereka dari dinas negara, riereki jang sampii sekarang
masih bertahan. (Mereka jang berwarga-negara mddnesla%tapimasftr
mengisolir.dirinja). Apa sebab maka [ami-menjetudjui Stut.ti.trt irri,
sebab kami belum. dapa_t melihat perbedaan antara warga Indonesia
keturunan alitrg itu, dgrs.t walga-negara asing oi-lriuon"si" ini,
terutama pada bangsa Tionghoa, kami betum capit melihat perbeda1lnl" sebagian, antara meieka jang telah tnerid;acti dan fiengar<u
$jadi warga-negara Indonesia, dengan mereka ja"g asing samase-kali,
terutama kami kemukakan dari segi eendidikin,-mere[a baik jund
warga-negara Indonesia, m?qpgn jang asing tidai< seorangpun anak-3lak-mereka iang memasuki-setotatr Rakjit Bangsa Ind6iresia asti.
Mereka mempunjai sekolah sendiri dari jang renda[ sampai jang atas,
s-e8i p_ergaulan mereka terbatas peigairlannja dalarn tiirgi"ungan
{ari
Tiongho_a. djuga, dari segi perkawinan teuilr-te,bih lagi, merek?-*"rrglnggap hina kalau anak mereka kawin dengan eangia Indonesia aslti,
dari segi pertahanan mereka djaman Belind"a m6ndjadi rnit *.,
Belanda, lebih Belanda dari Belanda, datang Djepang rnereka telah
t^.-nt dari Djepang _pu_la, kemudian datangf eehnoa" kembali pada
clash pertama dan kedua mereka membanTu Belanda ,ur,t tt m€nghantam. Bangsa Indonesia dengan mendirikan poh Han Tui dimana$an?, -jang_.dipersendjatai oleli rBelanda, sekarang sesudah lndonesia
Merdeka, dia telah..]*u.tr, berdjasa dari Bangsa fndonesia jang ber_
djuang dan bergerilia itu.
rsaudara Ketua dan saudara jang terhormat, kemudian ternjata
Iagi.bagi kami, bahwa wqrg? Indonesia bagi keturunan Tionghoa"ini,
hanja baru merupakan simbur semata-mat"a, jang perasaan, kebudajaan dan bahasanja tetap fio_nghoa, buktinja iaritr s"oo"ir':a"i
terhormat Ko Kwat oen,-jang telah rnengaku wa.ga Indonesia ketuiunan
Tionghoa, kalau di Konstituante ini kami ilun:ioggu"E-iGgu'g
Ekonomi. Tionghoa,
,n,r_rupanja dia masih merasa tersing"g;"g]
Iai s_aat ini, J<ami tidak
"i*ti'
akan memakai istilah rionffia j"ii,--r,rr.nu
saudara-saudara kami jang telah mendjadi warga Indonesia itu kalau
kami rnengutjapkan Tionghoa rnereki masih" merasa tersinggung,
mendjaga supaja djangan perasaan saudara-saudara r<afri iiti
tersingg.ung djuga, maka kami akan memakai istilah crri*
Jilg p"puler dipakai Internasional.

::$lty"
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Kalau kami membatja teks pidato Saudara Ko Kwat Oen jang
terhormat dalam atjara Kepegawaian jang diutjapkannja tanggat' z
september 1958 sebagian besar pembitjaraannja itu ditudjukan sebagai djawaban atas pidato ka,mi Asas-asas Das.ar mengenai Ekonomi,
umu'mnja djawaban saudara Ko Kwat oen jang terhormat itu, jang
isinja sudah melampaui penghinaan kepada Bangsa Indonesia, meski-pun nama kami tidak lagi disebut-sebut dalam pidatonja itu, tetapi
karena isinja menjingg,ung pokok-pokok pembitjaraan jang kami kb"
mukakan, d,engan 'dasar inilah kami berhak mengpmukakan keterangan lebih landjut.
Kami ti;dak ,bermaksud dalam mernbeia perekonomian bangsa
kami menjerang atau menghinakan bangsa china seluruhnja dan berkali-kali kami njatakan dalam pidato kami, bahwa kami tidak anti
china apalagi agama kami tidak mengidjinkan hal Jang demikian, tetapi jang kami tidak setudjui sistim monopoli china di-Indonesia
inilah, sehingga bangsa kami jang masih lemah ekonominja ini tidak
ada nafas lagi untuk hiclup rnelakukan ekonominja dalam negaranja
jang kaj,a raya ini, kami tidak rela melihat bangsa kami hidup melarat dalam negara jang kaja raya ini, kami menginginkan agar ekonomi bangsa kami setaraf dengan ekonomi bangsa asing jang berada
dalam negara kanai.
Tetapi djikalau keterangan kami ini masih dianggap djuga merupakan serangan, maka serangan itu kami tudjukan kepada anakanak China jang lahir dilndonesia jang selalu membanggakan bahwa
mereka warga-negara Indonesia, sedang prakteknja dari segala hal
tidak berubah dengan China-china lain, bahkan lebih kedjam tagi
dalam prakteknja merebut lapangan hidup sehari-hari dari rakjat
kami jang amat miskin itu; m'emang mendjual katjang goreng, sajur
majur, ajam, daging, terasi dan lain-lain itu, adalah usaha jang halat,
tetapi jang kami njatakan ialah supaja djangan m,emonopoli ekonorni
itu semendjak jang setinggitingginja sampai jang serendah-rendahnja, berikanlah peluang untuk Bangsa Indonesia asli itu lapangan
jang sanggup m€reka lakukan, ini tudjuan kami, lain tidak.
Kalau kita lihat ekonomi masa Belanda, naeskipun keinginan mereka hendak mengisap Bangsa Indonesia, mereka dapat membagikan

penduduk kepada 3 golongan:
1. Golongan Eropah,
2. Golongan Timur Asing,
3. Golongan anak negeri.
Ketua: Saudara pemhitjara jang terhormat, atjaranja soal Kepegawaian dan Keuangan

Anwar Sutan Amiruddin: Ja baik, ini ada sarnbungannja, tinggat
sed.ikit lagi. Pada pikiran kami selain untuk mempertahankan dasar
Kolonialnja, djuga ada terselip didalamnja untuk rnem,bela kepentingan anak negeri, karena mereka tahu djika mereka melepaskan
berlomba-lombanja dalam lapangan ekonomi dengan tidak ada batas,
pasti Bangsa Indonesia jang masih }eqph ekononainja akan terdepak
ketepi dan akan mendjadi bangsa golongan jang kuat ekonominja.
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I

Saudara Ketua dan Saudara jang terhormat, sebagai tjontoh kami
kemukakan bahaja kalau ekonomi masih dimonopoli oleh bangsa

China, kami akan kemukakan beberapa facta jang pernah terdjadi
di Sernarang pada tahun 1932 dikala ada perselisihan politik antara
Bangsa Indonesia dan Bangsa China, semua China jang mempunjai
warung keperluan sehari-hari dengan serentak menutup warungnja,
sehingga rakjat rnarhaen, rakjat proletar, rakjat murba, rakjat fukarak
walmasakin jang tidak tahu menahu soal Politik, ti,dak dapat memperotreh sebutir beras pun untuk dimakan anak beranak.
- Kedjadian jang lain jang berlaku pada beberapa hari sebelum
Djepang masuk ke-Indonesia, semua bangsa China menutup segala
toko-toko dan warung-warungnja, sedangkan penutupan warung itu
berarti bagi bangsa kita adalah penutupan dapur dan rumah tangganja jang dengan kata-kata lain adalah pembunuhan jang tidak kelihatan terhadap kepada bangsa kita, padahal golongan bangsa China
belumlah sebanjak djumlah jang ada sekarang, pun ekonominja belumlah sekuat ekonominja jang kita lihat sekarang.
Sekarang, marilah kita bajangkan, sekalipun ini tidak kita
inginkan, kalau sekiranja nanti ter,djadi perselisihan Politik antara
negara kita dengan negara ,bangsa China, apakah jang akan terdjadi
Saudara Ketua dan Saudara-sudara jang terhonraat, sedang segala
sektor ekonorni ditangan mereka, kesinilah Saudara-saudara arahkan
pikiran Saudara bajangkanlah hari d,epan Saudara-saudara itu, dimana
anak tjutju Saudara.saudara akan hidup selaku manusia jang merdeka, ini kalau kita tidak perhatikan sekarang, maka anak tjutju dan
keturunan kita akan menjumpahi kita nanti sedang dimasa kita ini
persaingan ini telah terasa, apalagi ,bagi anak tjutju kita dibelakang

hari nanti.

-,

Saudara Ketua dan Saudara-saudara jang terhormat, kami dapat
menjetudjui laporan Komisi IV ini mengenai ,,Perlu ada pembatasan
dalam penerimaan Warga-Negara Asing sebagai Pegawai Negeri",
tidak sadja bagi warga asing, djuga bagi warga negara keturunan
asing jang masih mengisolin dirinja, jang be,lum dapat rnenjesuaikan
dirinja selaku Bangsa Indonesia, ini harus djuga diadakan batasan,
apalagi warga-negffa model Saudara Ko Kwat Oen jang menuduh
pemerintah Indonesia mengadakan anak mas dan anak kandung, jang
rnana Saudara Ko Kwat Oen mensitir pasal 25 Undang-undang Dasar
Sementara 1950 jang disesuaikannja dengan andjuran Jang Mulia
Presiden Soekarno, dimana achirnja Saudara itu mendesak agar dalam
hal Kepegawaian, Pol,iti'k anak mas dan anak tiri, mutrai detik ini dikuburkan buat selama-lamanja.
Kami selaku Bangsa Indonesia tidak dapat mendiamkan tjatji
maki Saudara Ko Kwat Oen ini, terhadap Pemerintah kami, jang menuduh Pemerintah kami mengadakan anak mas dan anak tiri dalam
pengangkatan Pegawai lt{egeri, sehingga begitu djauh Saudara Ko
Kwat Oen menuntut supaja kepada Warga Negara fndonesia keturunan
China, diberikan djuga lapangan Sekertaris Djenderal dalam,beberapa
Kementerian-kementerian urnpamanja Kementerian Perekonomian, Keuangan, Pertahanan, Mahkarnah Agung, Ketenteraan, Kepolisian dan
lain-lain, sekarang Saudara Ko Kwat Oen telah menuntut haknja se3059

laku warga-negara Indonesia baru. Sekarang kami hendak mengemukakan pertanjaan kepada Saudara jang terhormat, sekian lama Saudara tinggal di Indonesia ini dan Saudara lahir di Indonesia apakah
jang ada Saudara berikan darma bakti Saudara .terhadap negara dari
segi pertahanan dan segi Sosial dan lain-lain, tidak Saudara ingat
pengchianatan Saudara-saudara bangsa China dikala kami Bangsa Indonesia be,rdjuang m,engusir Beland.a padra Clash pertama dan ked,ua,
Saudara-saudara bangsa Ohina,mengadakan Poh Han Tui dimana-mana
untuk menghantam Bangsa Indonesia, tidak Saudara ingati bangsa
China di Bagan Siapi-api Sumatera Tengah pada tahun 1946 hendak
mengadakan negara sendiri disana dan menaikkan bendera Tiongkok
disana, untuk lebih djauh dapat Saudara menghubungi Saudara Gulmat Siregar Anggota Konstituante dari Fraksi Partai Nasional Indo-

nesia (P.N.I.), jang kemungkinan sekarang ada dalam ruangan Sidang ini, sebab beliau itu selaku Ketua Komite Nasional Kabupaten
Bengkalis dikala itu, tidakkah ini satu p,engchianatan bagi saudara
bangsa China kepada kami Bangsa Indonesia, sedjarah tidak dapat
melupakan kedjadian ini, begitu djuga di Medan, Bindjai, Siantar, Tebingtinggi, Tandjung Balai dan lain-lain di Fulau Djawa ini, jang
Bangsa Indonesia berdjuang rnelawan tentara Belanda, tetapi orangorang China menembak mereka dari atas rumahnja.
Saudara Ko Kwat Oen lupa atau sengadja melupakan bahwa diantara beberapa Kementerian-kementerian dalam Negara Republik
fndonesia ini, telah pernah diduduki oleh Warga Negara Indonesia
Keturunan China umpamanja jang terhormat Dr Ong Eng Die' selaku
Menteri Keuangan dan Dr Lie Kiat Teng selaku Menteri Kesehatan,
sedangkan Kementerian-kementerian itu adalah urat nadi bagi satusatu negara, belum djugakah Saudara Ko Kwat Oen melihat bagaimana baiknja Bangs,a Indonesia ini, dalam 3 djuta dari 84 djuta rakjat Bangsa Indonesia, telah diberi kesempatan menduduki 2 Kementerian, maka kesekian kalinja perhitungan Saudara jang terhormat
Ko Kwat Oen tidak objektif (tidak sesuai dengan kenjataan) dan tuduhan Saudara kepada Pemerintah Indonesia mengadakan anak mas
dan anak tiri dalam pengangkatan pegawai adalah tidak beralasan
,samasekali.

Kemudian Saudara Ko Kwat Oen dalam tuntu,tann'ia supaja
golongan mereka diberikan leluasa menduduki Sekertaris DjenderalSekertaris Djenderal beberapa Kementerian-kementerian dan pegawaipegawai jang penting dalam negara Indonesia, mensitir irrterpiu Pers
Drs M. Hatta jang terhormat tanggal 20 Nopember 1957 sekembalinja
beliau dari perkundjungannja ke Republik Rakjat Tiongkok, sekarang kami ke,mukakan kepada Saudara Ko Kwat Oen jang terhormat,
terlepas dari benar ,tidaknja pendapat beliau itu; Drs M. Hatta memengeluarkan pendapatnja itu mengenai bangsa China dinegaranja
{Tiongkok) itu tidak dapat Sandara Ko Kwat Oen mendjadikan bahan alasan untuk membenarkan sikap Saudara-saudara bangsa China
di Indonesia, apalagi Saudara ambil alasan untuk menguatkan tuntutan Saudara supaja golongan Saudara diberikan tempat dalam Sekertaris Djenderal-Sekertaris Djenderal dan Menteri-menteri dalam Negara Republik Indonesia, jang Saudara baru sadja kemarin mendjadi
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pada Pemerintah kami, bahwa Saudara sudah diangkat sebagai
warga Indonesia, Saudara belum djuga mengutjap terima kasih kepada Pemerin,tah kaml bahwa Saudara sudah diangkat sebagai
Anggota Konstituante ini, tidakkah ini penghargaan Pernerintah kami kepada Saudara, sedang kami sebagai Anggota Konstituante adalah dipilih oleh Rakjat Indonesia, sedang Saudara adalah diangkat
oleh Pemerintah, sekarang Saudara tuntut lagi diforum Konstituante
ini, hendak menddduki korsi beberapa Sekertaris Djenderal dalam
beberapa Kementerian-kementerian.

(Ketua: Pembitjaraan harap ditudjukan kepada ketua).
Anwar Sutan Amiruddin: Kemudian jang kami belurn dapat memfahami Propaganda Saudara mengenai kegagahan Djenderal-djenderal Republik Rakjat Tiongkok dan Ching Kai Chek sarnpai Djenderal
Chu Teh, kami tidak mengerti apa gerangan latar belakangnja, dari
propaganda sematjam itu didepan madjelis Konstituante Republik Indonesia ini, jang kami pandang tidak ada sangkut pautnja dengan
atjara Sidang jang sedang kita bitjarakan sekarang ini, kami tidak
ingin berburuk sangka buat mengatakan bahwa uraian Saudara sematjam itu sengadja dikeluarkan untuk menggertak sambal Wakilwakil rakjat Indonesia jang ada dalam Konstituante ini, agar mereka
tunduk berlutut kepada keinginan golongan Saudara.
Mengenai tuntutan Saudara dalam Konstituante ini, supaja golongan Saudara diberikan leluasa untuk menduduki tempat jang penting-penting dalam negara Indonesia, seperti Sekertaris Djenderal
Sekertaris Djenderal dari beberapa Kementerian, kami berkejakinan
ini tidak usah Saudara tuntut dengan beberapa propaganda Republik
Rakjat Tiongkok (R.R.T.), ini akan diberikan oleh Pemerintah Indonesia, hanja tinggal masa dan waktunja jang tergantung kepada Saudara-saudara sendiri, dikala Saudara sebagai warga Indonesia keturunan China ini, telah dapat betul.betul menjesuaikan diri Saudara
seperti berbahasa dengan bahasa Indonesia, perkawinan sudah tjampur-aduk, dan pergaulan tidak terbatas lagi dilingkungan Saudarasaudara sadja kalau perlu nama Sau'dara sudah naima Indonesia, Insja
Ailah apa jang Saudara tuntut itu akan dikabulkan oleh Pemerintah
Indonesia
Sebagai penutup uraian kami mengenai Kepegawaian ini,. kami
dapat menerima isi laporan dari Komisi, I mengenai materi jang akan
didjadikan pasal dalam Kepegawaian, dengan beberapa tjatatan.
1. Dalam pengertian Pegawai Negeri, kami tak dapat menjetudjui
kata-kata ,,Mengabdikan diri lahir bathin kepada negara", sebab
menurut pandangan kami kata ,,Mengabdikan" hanja kepada Ma'bud jaitu Allah, maka kami mengusulkan kata ,,Mengabdikan" ditukar dengan kata,,Mengorbankan".
2. Kami dapat menjetudjuf materi jang masih belum mendapat
persetudjuan, selain materi Nomor B, karena kalau Pegawai Negeri dibolehkan menganut sesuatu Partai, maka ini rnembahajakan kepada negara, seperti kalau kita lihat sekarang, beberapa
banjaknja djumlah Pegawai Negeri jang korupsi uang hegara
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untuk kepentingan Partainja, seperti pembuat tanda gambar partainja dalam Pem,ilihan Uml.lm jang-lampau dan lain-lainnja, sekurang-kurangnja korupsi waktu, dikala Partainja mengadakan
rapat jang dia harus menghadirinja.
Djuga kalau Pegawai Negeri dibolehkan aktif atau memasuki
Partai-Politik, maka akan terdjadi nanti dalam pegawai itu sendiri
kedjengkelan-kedjengkelan jang berakibat ketidak-tenangan bekerdja
pegawai, teru,tama pegawai jang lain partainja dengan Partai ke'
pala djawatannja, ini dirasakan sekarang dalam kepegawaian di-In'
donesia, djuga kami liha,t baru-b'aru ini di S'umate'ra Barat ada Partai
tertentu hendak mendudukkan orang-orang Partainja mendjadi Kepala Djawatan atau Pamong-pamong disana, sekalipun orang-orang
jang lain jang bukan dari Partainja lebih sanggup dari mereka, ini
kami berkejakinan normalisasi Daerah jang J<ita harapkan, tidak akan
tertjaBai selama pegawai itu dipolitikkan atau pegawai-pegawai itu
dibolehkan memasuki sesuatu Partai Politik. Sekali lagi kami tegaskan, kami tidak dapat menjetudjui Pegawai Negeri memasuki sesuatu
Partai Politik.
Untuk menguatkan pendirian kami tentang perlunja ada.pembatasan dalam penerimaan warga asing sebagai Pegawai Negeri, {j.uga
warga-negara keturunan asing jang masih belum menjesuaikan dirinja
dengan Bangsa Indonesia, adalah sebagai berikut: Sebelum Pemerintah Iksjidijah di Mesir, belumlah rakjat Mesir mengenai djabatan
Menteri. Kepala negara Ahmad bin Thoulun hanjalah mempunjai Sekertaris, ialah Ahmad bin Muhammad Wasithi, kemudian digantikan
oleh seorang Sekertaris warga Mesir iang bernama Dja'far bin Abd
Gaffar Misri, kemudian tenjata dia tidak tjakap dalam djabatannja,
lalu Ahmad bin Chatan sebagai penasehat, datang kepada kepala negara menasihatkan supaja Dja'far diberhentikan dari djabatannja.
Kemudian kepala negara tidak bersedia menerima nasihat itu, dengan
berkata ,,kami berkeberatan memperhentikan Dja'far dari djabatannja, karena dia adalah seorang warga asli dari Mesir ini".
Djawaban ini menggambarkan, bahwa didalam kedudukan Seker'
taris s-ebagai pegawai tinggi, haruslah pula diperhatikan keadaan na'
sional dari suatu daerah. Untuk Mesir, maka sebaiknja Sekertaris
pemerintah ditetapkan seorang warga asli dari Mesir.
Marilah kita ikuti perdebatan jang ramai antara Ahmad bin Thoulun itu ,,Kalau demikian, rupanja tuan lebih mengutamakan warga
Mesir mendjadi Sekertaris daripada s'eorang jang didatangkan dari
ibu kota Bagdad", kata Ahmad bin Chatan.
Bukan demikian maksud kami djawab kepala negara itu. Adalah
siasat jang sebaik-baiknja bagi seseorang pemimpin negara, bahwa
dia mengangkat Sekertaris dari warga asli negeri ini, sehingga pekerdjaannja didalam djabatannja itu dapat meliputi segala kepentingan
nasional.

Apakah kepentingan nasional itu? kata Ahmad bi Chatan. Tiaptiap bangsa mempunjai kepentingan nasional, dari antaranja Seker'
taris dengan stafnja dan pegawai-pegawai bawahannja hendaklah ter3062

diri dari bangsb itu sendiri.. Hasrat mereka terhadap kemakmuran
bangsanja, dapatlah mendjamin pekerdjaan mer€ka berbuat kesalahan. Dengan demikian mereka dapat bekerdja bebas sebagai pegawai
jang setra.dari pemerintahan kita.
,,Apakah salahnja kalau sekertaris itu didatangkan dari pemerintah pusat di Irak (Bagdad)?" tanja Ahmad bin.Chatan.
Adapun pegawai jang didatangkan dari pusat itu tidaklah demikian halnja, mereka masih tetap terikat dengan kemakmuran daerah
jang djauh dan karenanja mereka mengadakan simpanan untuk dirinja sendiri. orang-orang akan memberi nasihat kepadanja supaja
mengabdi untuk kepentingan negeri ini, tetapi hatinja -setiap saat tetap tertambat kepada negeri asalnja.
,,B?gaimana akibatnja?" tanja Ahmad bin Chatan.
Dengan alasan inilah, kami tidak mau menjerahkan djabatan jang
mem-egang segala rahasia negeri ini kepada orang jang tidak warga
asli dari negeri ini. Walaupun ka,mi mengetahui ni,nrlvi dia akan lebitr
tjakap dan ahli didalam pekerdjaan Administrasi dan pimpinan.
_,,Kalau begitu saja dapat membenarkan pendapat kepala negara
itu dan laja dapat mengerti akan alasan-alasan keberatannja", kata
Ahmad bin chatan pada achirnja. Kami kutip dari buku ,,Membentuk
negara Islam" karangan jang terhormat saudara Z.A. Ahmad.

,,K€uangan"
saudara Ketua dan saudara-saudara jang terhormat, sekarang ka-

mi mlguki pula persoalan Keuangan pada pokoknja ta,mi dapat me.
Itjetudjui laporan Komisi IV, men,urut kejakinan kami soal Keuangan
ini, adalah satu-satunja urat nadi negara, jang sangat erat sekafi lu-

bqngalnja dengan ekonomi, kalau sekiranja suatu negara ekonominja
telah kuat dan tersusun dengan sebaik-baiknja, maka keuangan negara itu dengan sendirinja akan terdjamin pula.
Ekonomi telah \ami njatakan djuga, bahwa dimasa sekarang ini pemerintah dalam kesuraman menghadapi perkembangan keuangan negara, sehingga dalam tahun 19bg defisit negara akan berdjumlah g
ltau 9 miljar, maka oleh sebab itu sekali lagi kami sarankan kepada
saudara-saudara jang terhormat, agar fakta ini mari kita pergunikan
sebagai sokoguru dalam menjusun materi konstitusi mengenii pasal
Keuangan ini.
untuk mendjelaskan kesuraman keuangan negara pada masa sekarang ini marilah kami sebutkan disini, jang kami kulip dari Mingguan,Lembaga jang terbit di Medan tanggal 2? Djuli igng No. 10
i-ang berkepala ,,Ekonomi & Keuangan" diantaranji berbunji: ,,Ber{rygkan laporan Bank Indonesia, mengenai persediaan pada tanggal
31 Maret 1.958, belum diumumkan pe,rintjiannja, antara uang ilas
dengan mas murni, tapi djumlahnja sudah diketahui melalui neratja
singkat dari Bank Indonesia.
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Tanggat

laporan

31 Maret
31 Maret
31 Maret
31 Maret
31 Maret
SL Maret
31 Maret
31 Maret
31 Maret

1950
1951

L952
L953

L954
1955
1956
1957
1958

Masa

Kabinet
Kabinet
Kabinet
Kabinet
Kabinet
Kabinet
Kabinet
Kabinet
Kabinet

Kabinet
Hatta
M. Natsir
Sukiman
Wilopo

uang Mat

*tiiilt

tni

D3u*tuh

46.765 111.936 158.701
34.473 L69.624 204.098
31.238 2r7.897 249.136
31.341 153.463 184.805

Ali II

27.493 51.247 84.74L
30.439 41.603 72.042
30.439 41.658 72.098
2L.L5e 17.BBe

Karya

33:?f;3

Ali I
Ali I

Harahap

Maka dengan keterangan dan angka-angka jang tersebut diatas tadi,
njatalah kemorosotan uang negara pada kabinet Karya sekarang ini.
Menurut kejailainan kami kemerosotan uang negara ini, adalah sebagian sebabnja iatah karena banjaknja djumlah Menterinja, seperti
sebelum Kabinet Karya ini, kita belum melihat Menteri Petera, Men'
teri Antar Daerah, Menteri Veteran, Mente'ri Pelajaran dan lain-lain,
jang akibat dari bertambah djumlah Kementerian, bertambahnja
djumlah pegawai jang dibutuhkan, dengan bertambahnja djumlah
pegawai, bertambah uang negara untuk membajar gadji Pegawai
Negeri itu. Kalau kami tidak salah tangkap Saudara Achjar dari Fraksi
Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) jang berbitjara terdahulu dari kami,
menjatakan bahwa djumlah Pegawai Negeri di Indonesia kira-kira 1
djuta lebih, be,rarti tiap'tiap B0 orang warga Indone,sia satu orang
pegawai. Kemudian pegawai-pegawai itu telah mempunjai beberapa
djawatan-djawatan, sampai kepada djawatan apa jang ad,a di Indonesia ini, seperti lkan, Sapi, K,erbau, Itik, Padi, sajur-majur, kain, kapal,
pentjak silat, tari-tarian dan lain-lain semuanja itu ada mempunjai kernenterian. Tetapi apa jang terdjadi dari hasil banjaknja Djawatandjawatan itu, rakjat lapar, pengangglran banjak, pegawai menderita,
anak-anak sekolah mengeluh, pengusaha ndsional gulung tikar, pembang.unan matjet, keamanan tidak ter,djamin, perhubungan sulit, makanan mahal dan penderitaan lain-la'i,n.
Sebabnja jang lain ialah karena banjaknja pelanggaran-pelang
garan jang dilakukan oleh pedagang-pedagang jang merugikan negara,
seperti penjeludupan-penjeludupan besar-besaran jang sudah kami
kemukakan pada atjara Asas-asas Dasar, jang sebagian besar dilakukan oleh bangsa China di Indonesia, seperti di Medan dan Palembang,
jang mana mlreka bangsa China itu dalam pembukuannja memakai
bahasa China dan huruf Kandji jang sukar bagi kita Bangsa Indonesia
untuk memeriksa pembukuan mereka.
Maka oleh seiab itu kita harus memperkuat keuangan negara,
dengan beberapa djalan umpamanja dengan mengurangi beberapa
Kementerian, jang berarti mengurangi pegawai, betul sudah ada sekarang satu peraturan atau Undang-undang peremadjaan pegawai,
itupun kami rasa belum mentjapai hasil jang memuaskan, kalau kita
lihat djumlah Pegawai Negeri didjaman Belanda dengan Pegawai
Negeri waktu sekarang ini, kemungkinan B0 kali lipat djumlahnja
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dari djaman Belanda, sedang itupun tidak ada jang menjarnpaikan
tudjuan negara, jaitu kemakmuran rakjat, sudah l3-tahun" ki6 Merdeka, jang makmur adalah beberapa gelintir manusia Indonesia dan
lagssa_ asing terutama_bangsa. cfiina, karena mereka memonopoli

dalam bidang Ekonomi Indonesia.
$nalagi sesudah mereka kemarin mendjadi warga Indonesia,
sudah disamakan haknja dengan Bangsa Indonesia as--li, ini adalah
mengakibatkan Bangsa Indonesia itu akan terdepak ketepi, maka jang
berdaulat nantinja adalah bangsa China, seperti tjontoh dapat tiaml
kemukakan, di Bukittinggi jang me'mpunjai tanah adalah rakjat Kurai
namanja, kemudian karena rakja,t Kurai ini tidak mempunjai lbahs un!u\
.mgndjual tanah-tanah mereka, maka orang-orang lan! datang ke
Bukittinggi jang mempunjai uang, membeli tanah-tanah mereka uituk
mendirikan rumah-rumah atau Hote1-hotel dan Toko-toko, maka
s_g\Tang di Bukittingsi kita tidak melihat lagi, orang Kurai itu tinggal
di Kota Bukittinggi, mereka terpaksa lari kedusun-dusun karena tiO-at<
tertahan bersaingan dengan orang-orang jang datang dari daerah luar
seperti dari Padang, Pajakumbuh, Padang pandjang, solok, sawah
Lunto dan lain-lain, barulah sekarang timbullah ingatin orang tua-tua
di Kurai-mengadakan satu peraturan mempersulif pendjualan tanah
kepada siapa. sadja.
Demikian sebagai tjontoh jang dapat kami ambil sebagai pedoman
kita, dalam negara kalau tita biait<an- mereka bangsa asiig dtau warga-ne€ara keturunan asing, jang telah kuat ekonominja, dibolehkan
membeli tanah d-un_lain-Iain, kami berkejakinan seditiit trari sadja,
semua tanah-tanah Bangsa Indonersia, akan djatuh ketangan merelia,
maka oleh sebab itu disini harus ada Undang.undang ahusl.rs mengenai
hal ini, sebab undang-undang Dasar sementara rgso sekaran! ini
tidak ada memuat hal seperti ini, maka mereka jang telah mengaku
mendjadi warga rndonesia pada lahirnja telah mendapat kesempatan
membeli tanah dan kami lihat di Bandung ini hampir semua^Kota
Ba,ndung dan sekitarnja, telah diku-asai oleh bangsa china ini, ada
pula jang pandjang sekali tanahnja, jang sekarang dipagar-pagar begity sadja, iang tidak ada artinja. Itupun masih aa-a ojuBa warga
Indonesia keturunan China ini, jang mengatakan mereka masih dianal<tirikan oleh Pemerintah dan mentjatji-maki Pemerintah dengan sistim
Bukti E-*port (8.8.) dan Tambahan pembajaran Imporf (T.p.r.),
seperti Saudara Ko Kwat oen jang terhormat telah mendapat nikmat
mempunjai dua buah rumah obat, disamping Anggota Konstituante,
masih merasa lagi Pemeri,ntah Indonesia kurang perhatian kepacla
golongan mereka.
padjak peng.hasilan
_Saudara _jang terhormat, itu mengatakan bahwa
di Indonesia sangat mahal daripada di Negara Hongkong oan
singapura, sampai saudara jang terhbrmat itu memperint;i dalam
pidatonja mengenai Ke'uangan dan Kepegawaian ini, blhwa hi ttongkong dan singapura padjak itu hanja +0 n sadja, sedang di Indonesla
sampai 70 %. Apakah lagi jang dapat kami katakan kepada saudara
jang terhormat
itu, masih belum berterima kasih kepadb pemerintah
Indonesia, disini saudara Ko Kwat oen lahir, diajun oinini bobokkan
oleh desiran ombak pantainja Indonesia drikasi miirum dan makan dari
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hasil bumi In'done,sia, dididik di,tanah air Indone,sia, sudah d'e'wasa
mempunjai isteri jang ada:di Indonesia pula dan telah mempunjai per"
usahaan untuk hidup dan hidup sudah mewah sebagai seorang manusia,, toh Saudara jang terhormat itu masih ngotot tagi bahwa
padjak Indonesia lebih tinggi dari Hongkong d:an Singapur, apa lagi
iang dapat kami katakan kepada Saudara jang terhormat itu, tidak
ada lain djangan Saudara. men,tjatji-maki pernerintah kami dalam
menetapkan padjak itu, hanja ada djalan keluar bagi Saudara untuk
menghindarkan padjak jang mahal itu, Saudara tinggalkanlah [ndonesia pergilah Saudara ketempat jang niurah padjaknja itu dan kami
akan ,mengutjapkan s,elamat djalan bagi Saudara dengan hati jang
terharu.
Lebih landjut Saudara Ko Kwat Oen meminta pula supaja obat'
obatan djangan dikenakan Bukti Export (B_.8:) dan Tambahan Pembajaran Import (T.P.I.) pula, djad! apa jang- baik bagi Sau_dara Ko_Kwat
ben, biai negara hantjur asal Saudara dan golongan Saudara hidup
mewah dalam negara ini.
Kemudian Saudara jang terhormat itu, menjatakan lagi, sjukur
bangsa China telah banjak mengadakan rumah makan dan restauranrestauran di Indonesia umumnja di Bandung chususnia, itu adalah
menambah keuangan negara, seka'rang kami bertanja kepada Saudara
jang terhorrnirit, kalau Bangsa Indonesia asli jang rne'mbuat Hotel,
rumah makan dan Re'stauran serta Apotdk-apotek itu, tidakkah mereka akan kena padjak?
Dipihak lain Saudara Ko Kwat Oen menjatakan, bahwa kalau
betja dilarang itu bagi pemiliknja (China) didjual dan bisa untuk
hidupnja beberapa bulan dan jang menderita adalah Bangsa Indonesia
jang kehilangan mata pentjatrarian, ini kami bertania s'&rl,t Saudara
jang terhormat, sebelumnja ada Betja di Indonesia ini, tidakkah Bangsa
i?doriesi,a hidup da,n me,mpunjai mata pentjaharian? Ini alasan 'iang
kurang kuat untuk menolak keterangan kami, SauCara Ko Kwat
Oen harus sadari maksud kami mengemukakan persoalan ini, adalah
perbandingan ekonomi Indonesia aseli dengan ekonomi warga-negara
baru mendjadi warga-negara dan kami tidak menginginkan rakjat
kami menganggur, tapi untuk mendjadi kuda bagi bangsa asing inipun
tidak kami ingini ini terserah kepada Pemerintah nanti, tioba Saudara
Ko Kwat Oen lihat di Sumatera Barat seb'idjipun tidak ada betja ini.
toh kami disana masih hidup sebagai Saudara djuga.
Sauda,ra Ke'tua dan Saudara jang terhormat, sebagai penutup
pembitjaraan kami mengenai Keuangan ini, ialah supaja ekonomi
harus dipegang oleh Bangsa Indonesia aseli, selama ekonomi ini tidak
be'rurb,ah dari bentuk "jang :sekarang, kota-kota masih dkuasai China,
selama itu pulalah ekonomi negara tidak akan kuat dan selama itu
pulalah keuangan negara tidak akan terdjamin seperti jang sekarang
ini, selain dari akibat-akibat jang kami sebutkan diatas, kita masih
ingat peristiwa jang ngeri dalam Kota Surabaja pada pertengahan
1917; jang me'nimbulkan pe,rkelahian antara Bangsa Indonesia dan
bangsa China, akibat pendjualan sajur-m.ajur iang dimonopoli oleh
Bangsa China di Pasar Pa,bean.
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Kalau mereka bangsa China masih memonopoli ekonomi di Indonesia, tidak akan diperdapat dari mereka kedjudjuran, sebagai tjontoh djika ada barang-barartg jang didistribusikan oleh pemerintah
melalui mereka, maka pembagian dilakukan mereka dengan sistim
dua pintu
Pada pintu muka berleret-leretlah Bangsa Indonesia asli, jang
menghadjati barang tersebut dalam panas jang terik, berdesak-desak,
tetapi melalui pintu belakang masuklah golongan mereka dengan
membeli jang murah dan mudah. Kemudian kami tambahkan lagi
keterangan kami dengan mengemukakan angka-angka mengenai keuangan negara ini sebagai berikut;
Menurut neratja Bank Indonesia dalam keadaan iang normal
ialah pada tahun 1,955/1956 Export guna memp'erkaja devisen ialah:
20 %
Dari pulau Djawa jang di Export
a.
,.. 70 %
Dari pulau Sumatera di Export ....
b.
L0 %
Dari pulau Kalimantan di Export
c.
Sutra,we,si, Maluku dan Nu,sa Tenggara tidak termasuk
Sumatera jang 70 7o itu dibagi
30%
a.
Sumatera Selatan
20 qo
b. Sumatera Tengah
20q.
c.
Sumatera Utara
Dapat kita gambarkan, begaimana nasibnja Export pada tqlrq 1958
ini, sudah djautr tidak akan dapat seperti pada tahun 1956, karena
kita sama-sama maklum situasi dalam negara sangat suram.
Sudah itu kita kemukakan lagi neratja Bank Indonesia bulan
Djuli L958 Statistik Pegadaian
Dalam tahun 1955 uang jang dipindjamkan Rp. 1.6 miljard
Dalam tahun 1956 uang iang dipindjamkan Rp. 1,9 miljard
Dalam tahun 1957 uang jang dipindjamkan Rp' 2,-- miljard
Dala'm tahun 1958 (hanja satu bulan) sudah di,kelu,ar,kaln Rp.
zZL,- djuta padahal b,iasanja ra'ta-rata ti,ap bulan Rp. I'80: djuta'
Ditaksir dalam tahun 1958 uang j,ang dipindjamkan ada Rp. 2.625
miljard, ini artinja, bahwa hidupnja masjaralat baik buruh, tani dan
peg-awai selaiu dalam hutang/gadai menggadaikan barang-barangnja.
Defisit negara.
Tahun 1953 tekort begroting Rp. 2,2 miljard.
Tahun L954 tekort begroting Rp. 3,6 miljard.
Tahun 1955 tekort begroting Rp. 2,- rniljard.
Tahun 1956 tekort begroting Rp. 2,2 miljard ditambah 1,8 miljard
berdasarkan keterangan Menteri Keuangan di Parlemen, katanja
untuk biaja perginja Presiden keluar negeri, Konstituante dan Pembangunan Desa
djadi tahun 1956 tekort begroting ada Rp. 4.- miljard
djadi tahun 1957 tekort begroting ada Rp. 5,8 miljard
djadi tahun 1958 tekort begroting ada Rp. B.- sampai I miljard.
S,ekianlah, Saudara Ketua dan banjak maaf. Ass,alamu'alaikum
vrarahmatullahi wabarakatuh.
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K9tu3; .Rapal jq_ng terhormaf ka,rena ada" dul pembitjara jang
.
nr,enarik diri, maka.dengan pem,bitjaraan saudara Anwar sdtin Ami_
ruddin selesailah kita dengan peninahasan atjara mengensi K.p.grwaian dan Keuangan.
sementara itu dari saudara Ketua Konstituante, saja mendapat
panitia perurnus tidak sanggup menjelesaikan
keterangan,
-bahwa
pekerdjaannja
untuk . dilaporkan kep_ada Rapat pidno ini paoa nesor<
malam. oleh karena itu, maka terpaksa tap6ran panitia pbiumus itu
baru bisa disadjikan didatam waktu^ 3ang teiih dj;h hgi
Sekarang alternatiefnja ada dua, jaitu:
Pertama, Laporan panitia perumus itu, disampaikan pada han
.
^
Senin jang akan da,tang dan diusahakan un,tuk

oiieresaitin,'tuta,pi
{gng?n demikian, lari-liari pertama dari minggu depan itu, ai.rnu
diusahakan.supaja R1n_at pleno ini bisa dihadiiioleh sedjurniuh anggota. jang tjukup, untuk mengambil keputusan-keputusan akan
diku"
rangi satu atau dua hari lagi.
Kedua, alternatif jang- lain, ialah hari senin itu langsung kita
pergun_akan untuk memasuki atjara-atjar? dimana bisa diailrbil"keputusan dan penjele-saian mengenai atjaia kita sekarang ini, t esemfatannja baru pada hari-hari terachir dari masa sidang"pterro ini.
Dengan demikilrn, maka hari-hari pe_rtama daii minggu depan,

ptreno ini dikuir,d"jungi oleh tjuku'p
anggotu,
$imana d;iharapkan Rapat
untuk
mengambil
kepuiusin-keputusan'men"g'enui
Firq
{gunakan
--'
bagian-bagl,an jang.te,rpenting dari atjara preno sbkarang ili.
Pungan demikian, maka saran pemimpin ialah hari seqin kita
gunakan untuk menjeles_aika-n atjara jang stidah akan diputuskan dan.
kemudian untuk rye.njgle,saikan -atjala- ini kita tjarikan watiu jang
dekat pada achir-achir Sidang plen6 ini.
Dapatkah saran Pilmpindn ini di:terima?

(Rapatr

Setudju!).

:

. D-engan demif]a,n Tlku . rapat..?ia tqtql dan rapat berikutnja,
akan diadakan paga hari
Senin pagi djam 9.0b.
(Rapat ditutup pada djam LZ.g7).
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KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA
Sidang ke-II (Tahun 1958) Rapat ke-46
Flari Senin, B September 19bB
(Djam panggilan: 09.00)

Atjara :
Ketua :
Sekertaris :

Mengambil keputusan tentang Lagu Kebangsaan Lambang/Meterai dan Ibu Kota Negara.
Mr Wilopo.
Mr Usep Ranawidjaja.

Anggota iang had ir: 442 orang.
R.P. Soewarno Warnodiprodjo, SoemArto, K.H. Fakih Usman, A.
sjafiuddin, Anwar sutan Amiruddin, Kijai Hadji sapari, siauw Giok
Tjhan, Tony Wen, Ir Soeroto Mangoensoemarto, Andi Gappa, M. Bannon Hardjoamidjojo, Nj. Soewarti Bintang Soeradi, Hutomo, Dr Marzoeki Gelar Paduko ,Sati, Mr J.C.T. simorangkir, suradi Sosrohadjono,
G. Winaya, K.H. Moehammad Rodji'oen, Rd. Hamara Effendy, Hadji
Intje Achmad Saleh Daeng Tompo, Kasim, Kijai Hadji Noer'Alie, Nj.
Dalam Iboe Sjarnsoeddin, I Gde Putra Kamayanfl, A. Jasin, H. Mohammad Sjukri Ghozali Al Rusjdan, A. Anwar Sanusi, Nj. Sitti Djamrud
Daeng Tjaja, Djamhari. Abadi, Baheramsjah Sutan Indra, Slamet Jv.,
Pr;awoto Mangkusasmito, R. Hendrobudi, K.H. Ahmad Azhary,Ir Sakirman, Nj. Hadji Ibrahim siti Ebong, Nj. siti salmi Sismono, subandi
Martosudirdjo, As'ad bin Moehammad Alka1ali, Ke,tut Subrata, Soesilo
Prawiroatmodjo, M. sumbarhadi, Mr wongsonegoro, Nj. Amir sjarifudin Djaenah, Achmad Arief, Nj. Hadji Ratu Aminah H,idajat, X.H. faufiqurrahman, Maroeto 1\i,timihardjo, Hadji Aboebakar, Mohammad
Sardjan, Njoto, Mohamad Lukmanul Hak,im. Prof. Mr R.A. Soehardi,
Mr R. sindian Djajadiningrat, Nj. Kamsinah wirjowratmoko, Ir setiadi
Reksoprodjo, Tan Ling Djie, Nj. Wachidah Pramana, Mas Slamet
soetohardjono, Asnawi said, Raden Hadji Achmad Hasboellah, Mohammad sjafii wirakusurnah, Prof. H. Abdul Kahar Muzakkir, Mohammad Pattisahusiwa, Hadisoejono, Abd"ul Radjab Daeng Massikki,
Hadji Abdullah Addary bin H. Mansjur, K.H. Muhammad Isa Anshary;
Kijai Hadji Abubakar Bastari, Iskandar Wa,hono, R. Emor Djajadinata,
Atmodarminto, Nj. sulasmi Mudjiati sudarman, Hadji zarnal, Mr R.
Pratikto sa'stro Hadikoesoemo, Mohamad zaerani, Mr wiiopo, R.H.
Hadjid, Os'man Raliby, Nj. Nadimah Tandjung, Soe,diono, Nengah
?Abidin Sjoe'aib, Nj.
][1laya, Hadji Muhammad Zainuddin, Zainoel
Mien sutari Abdul Gani sur,iokusumo, K.H. Abdul Wahab chasbullah,
K.H.M. Dachlan, Mr Hamid Aigadrie, R. Fernandus Basoeki poerwosapoetro, soedjono Djojoprajitno, K.H.M. Bisri sjamsur:i, H.M. salim
lachry, K.H. Masjkur, Nirahuwa Melkianus, Baraba Abdullah, Umar
salim Hubeis, Prof. Mr Dr R.M. soeripto, sigit Slamet, R.M. Ali Man-,
shur, Ahmad Nawawi Saleh, Nj. Suwardiningsih, Mochamad Tam,
Achmad zakarta, Hadji Ridlwan Abdullah, Maschoen Hadji Achmad
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Fauzy, Nj. Adiani Kertodiredjo, M. Ng. Ged,e Sosrosepoetro, Dr Imanudin, Abdul Choliq Hasjim, Saleh Umar tsajasut, Moenawar Djaelani,
Hermanu Adi Kertodihaldjo, K.H. Sjauki Ma'sum Kholil, Raden Hadji
Aliurida, Kijai Had"ji Muhammad Thoha, Kijai Hadji Abdulmanab
Murtadlo, R. Mochtar Fraboe Mangkoenegara, N. Kasijati, Ahjak
Sosrosugondo, Hadji Abdoel Chanan, Datoe Poetrawati, K.H. Aahmad

Zaini, Hadji Nachrowi Thohir, Sajogia Hardjadinata, H. Soe,kron,
Kijai Hadji Harun, Hadji Achmad Sahal Mansjur, Kjai Hadji Achmad
Bakri Siddiq, Nj. Nihajah Ma'sum, Ali Masjhar, Hadji Abusudja, Alwi
Murtadlo, Rd. Dadang Soeparta Partawidjaja, Kijai Hadji Anas Machtudz, Sastrodikoro Widija, Kijai Zahid, H. Moh. T,hohir Bakri, M.
Hardjoso€'rnarrlo, Soenardi Adiwirjono, Soe,tedjo Bradjanegara, Achmad Anwar, Muntaha, Sarikoen Adi,soepadmo, Rachmat Soesanto (S.
Rachmat), Ali Markaban Harsono, Amir, Tgk. Mohammad Hasby Ash
Shiddieqy, R.S. Hadisoenarto, Dr Parijono S'urjodipuro, Rd. Moha,mad
Sjafei Prawirosoebroto, Tedjo, Suro Sardjono, Dr Sahir Nitihardjo,
Pratikto M., Sarino Mangunpranoto, Suputro Brotodihardjo, K.H.
Muchjiddin Al Chura,ifisj, Abdul Djamil Misbach, Mr Hadji Mochamad Soejoedi, R. Darmono Damanhuri, Achmad Mudatsir, K.H.R.
Abdullah Awandi/Afandi, Kijai Hadji Ali Maksoem, Mr Hadji Kasmat, R. Sardjono, Nj. S.D. Soesanto (Sri Soetinah Darma Soesanto),
Prof. Ir Saluku Purbodiningrat, Suhari Kusumodirdjo, R. Poedjadi
Sastroamidjojo, R. Ng. Sumodarmodjo al. Sujamto, Muhamad Samsir,
Mohamad Salim, Soedarso, Saleh A:bdullah, Dr R. Suhardi, Kijai Hadji Mochamad Cholil, Kijai Hadji Achmad Dasuki Siradj, Raden
Hadji Muhammad Adnan, R. Dachlan Tjiptomartojo, Roespandji Atmowirogo, Mochtar, Sadji Sastrosasmito, Karkono Partokusumo alias
Kamadjaja, Dr Hadji Dharmo Tjokronegoro, Mr K.R.T.S. (Soedarisman) Poerwokoesoemo, Drs B. Mang Reng Say, V.B. da Costa, Mohamad Doerjat Karim, Abdulrahman Baswedan, Zainul Arifin, H.
Mustafa Bisri, R.M. Hadisoebeno Sosrowerdojo, Dr Roestamadji, K.H.
Maksum, R. Ido Garnida, M.S. Kamawidjaja, Moehamad Soekarna
Soetisna Sendjaja, Soeratno, R. Sugana Ganakusumah, Mas Muhammad Bachar, Muhammad Sjadeli Hassan, Oesmadi, Asmara Hadi, Hadji
Mas Muhamad Aof, K.R..R.H. Moh. Noh Idris, Budiman Triasmarabudi, Radja Kap,rabonan, Enin Sastraprawira, Dr M. Gunawan Partowidigdo, Raden Bo,s&ra Adiwinata, Hadji Abubakan Jusuf, Hadji
Husein, R. Abdurochman Wangsadikarta, Hadji Muhamad Dachlan, Muhammad Rusjad Nurdin, Kijai Hadji Saleh Solahuddin. Rd. Soeparno,
R. Muhammad Sjafe'i, Abubakar, Hadji Achmad Dasuki, Raden Sutalaksana, K.H.M. Dimjati, D. Sukardi, A. Halim, Hadji Asjmawi, Kiagus Hadji Moehamad Sjadjari, H. Ismail Dahlan Djuru Alam, H.
lloh. Thaha bin Moh. Nur, Hadji Umar Bakry, Kuasini Sabil, Hadji
Mans,ur Dt. Nagari Basa, Roeslan Moeljohardjo, Mochtar Husin, Dr
Abdul Manap, Binanga Siregar Gelar Sutan Mangaradja, Hadji 'Abdurrahim Ab'dullah, Edward Doran Damanik, Muhannmad Ali Hanafiah
Lubi,s (MAHALS), Anwar Nasutiotr, M. Arsjad Th. Lu;bis, Hadji Moeda Siregar Gelar Sutan Dali, FI. 'Adnan Lubis, Mr Suhunan Hamzah,
&Iohd Sabri Munier, Agustinus Djaelani, Ibrahim Usman, Hadji Ali
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Usman, Muzani A. Rani, Daniel, H. Mhd Basioeni bin H' Imran,
Abdullah Jazidi, Hadji Abdulrachman bin Ismail, Darmawi Munawir,
H.M. Hanafi Gobit, H. Husain Qadry bin H. Ahmad Zaini, Nj. Hadji
Ruhajah Abdulhamid, Abd. Sani Karim, Mochsen bin R. Sokma Wira
Said, Saj,id Abubakar bin Sajid Achmad Alayderus, Ds Wilhelm Johannis Rumambi, Drs La Ode Manarfa, Jakin Intan Parmata, J.J.
Detaq, H.S. Djamaluddin Dg Paremma, Abdul Muin Daeng Myala,
Sjarief Saleh, Nj. Siti Ramlah Az,ies, Lamborahima Bastari, Henny
Jusuf Cornelis Manoppo, Daeng Maradja Lamakarate, H. Siswosu'
darmo, Moharnmad Arifin bin Abdulrahman, I Gust'i Ktut Ngurah,
Andreas Johannes Toelle, Gulam, P.S. da C,unha, Blasius Josef Manek,
Soeratno, Alimin, Nj. Setiati Surasto, K.H. Akrom Chasany, Mr Ahmad Astrawinata, Kijai Hadji Munief, K.H. Dachlan Abdoelqohhar,
K.H. Muhammad Ghazali Asj'ry, U.J. Katidjo Wiropramudjo, Lalu
Lukman, Mohamad Sanusi, H. Mustadjab, Abdulmadjid Lalu Mandja,
Mr Subagio Reksodipuro, Arnold Mononutu, Nj. Aisjah Dachlan, R.
Baroeno Djojohadikoesoemo, Abdul Muchid Ma'sum, K. Moch. Machfoed Effendie, Kijai Hadji Tjikwan, H. Bahrum Djamil, K.H. Asnawi
Hadisiswojo, W.A. Rachman, Mr Nj. Tetilarsih Harahap Soedjanadi"
wirja, U.P. Bombong, Sarwono Sastro Sutardjo, Argo Ismojo, Basuki,
Nj. Tre-sna Sungkawati Garnida, Mar'd'iono Slamet, A. Bakar St. Lembang Alam, R. Achmad Soekarmadidjaja, Pangkoe bin Oemar, Soedjono Tjiptoprawiro, Usman Ham,id, S.M. Tarigan, R. Moedjoko Koesoemodirdio, Achmad Bastari bin Achmad Daoed Natadiradja, Singgih
Praptodihardjo, Djafri, Nj. Maimunah, Muhammad AIi Daeng Sanrang,
Muhammad Amin La Engke, M.A. Chanafiah, Jean Torey, Sunarjo
Umarsidik, Djoko Oentoeng, Ahmad Boeshairi, Muhammad Djazulie
Kartawinata, Utarjo, Raden Umar Anggadiredja, Nur Sutan Iskandar, Sawirudin Gelar Sutan Ma1ano, Sjamsulhadi Ka,stari, R. Hadji
Doeldjamil Adimihardja, Sutan Muchamrnad Ju'suf Samah Ge'lar Sutan
Maharadjalelo, M. Soe'timboel Kartowisasfiro, R. Usman Is,mail, Sapi
ja Mathys, Ismail Kartasasmita, Hadi Sosroilanukusumo, Usman Muf'
ti Widjaja, Soepard,i, Slame,t S., Karsono, Sumowarsito, Nj. Ratu
Fatmah Chatib (Ratu Ifat), Soeparno Notosuwirjo, R. Hasan Nata
Permana, lzaak Riwoe Lobo, Nj. R.A. Sri Kanah Koempoel, W.A.
Lokollo, R. Soelamoelhadi, N{uchamad Afandi, Dr T.A. Djalil T.M.
Junus, Soemantri Martosoewignjo, Dr Hasnil Basri, Mamiq Djamita
alias L. Abdullah, H. Husain Thaha, Kwee Ik Hok, R. Iskandar, H.
Andi Kasim, Rd. Afandi Wiradiputra, Mohamad Ahjar, Rusmijono,
Ir Tjoa Teng Kie, Wikana, Achmad Djoedioe, Sahamad Sudiono, Soelaeman Effendi, K.G.P.A.A. Paku Alam VIII, Ds E. Uktolseja, Mas
Ngabei Mohamad Hamzah, A.M. Joesoef Ra;sidi, H" Abdulhafidz bin
Hadii Sulaiman, Nj. Siti Fatimah Usulu, Abdulwahab Turcham, Sajid
Husin Abubakar, O.N. Paka,ja, Rd. Sukandar, Gulmat Siregar, R.
Mochamad Amin, Suxmantojo, R. Soendoro Hadinoto, Rustama lkrat,
Hadji Masjkoer, Hadji Abdulkabir, Achijad Chalimi, Mohd Ma'sum
Jusuf, Sieh Abdullah Afifuddin, Atang llfochamad Muchtar bin Tohir,
Bey Arifin, Abdul Moe'in Utsman bin Abdul Mu'in, Jahja Jacoeb, Ismail Nongko, Dokter Kusnadi, Hendra Gunawan, Otong Hulaemi, Hadji Abdul Malik Karim Amru'llah (HAMKA), Roesni Tjoetjoen, Hadji
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Moehammad Moechtar Moestofa. Raden Moeljono Moeljopranoto, R.
Winarno Danuatmodjo, Muhamad Tahir Abu"bakar, supa?na sastradiredja, H. Moh. sadad siswowidjojo, Aminuddin Muchris, Amir, Basuki Resobowo, Dr J.F. Mohede, R. Achmad Padmakoesoema, Moehammad rauchid, Abdurachman said, Hidajatdjati, K. Nope, R. oemarsaid,
Fogdi{po_ko, VT Djaidin Purba, Mr Djamatuddin Gtr. Dt. Singo Mangl.gto, Nj. Moedjio Moedjiati, J. Karoeboen, H.L. Rumaseuw,-Andreas
Wendiri, Mr Liem Koen Seng, Drs Go Gien Tjwan, The Kim Goan,
pr Tgn Wie Lie, Dr Tan Tjin Hong, Tan Tjong Tjioe, Ko Kwat Oen,
Drs J.L.W.R. Rhemrev, William Eddy Claasz, Nona Mr A.L. Franzs,
J. Th. Kouthoofd, Drs J. Bdr, Drs J.B. Av6, Martinus Jacob van yzendoorn, Njan Tjoen Ho (Tjinu), Nn. Dr S. Kruyt, W.F.J.F. Grtinewald,
G.R. Schmitz, Mr Oen Poo Djiang, A.L. Marani, G. Baibaba.

Wakil Pemerintah:

1. G.A. Maengkom, Menteri Kehakiman.
2. Mr Sukardan, Menteri Perhubungan.
Ketua: Sidang jang terhormat, rapat saja buka.
Untuk kepentingan rapat-rapat minggu ini, quorum cliperlukart
duapertiga darri djumlah Anggota-sidang. Sekarang djumlah Anggotasidang ada 527 orang, sehingga djumlah quorum jang diperlukan i52,
sedangkan sekarang jang hadir ada 404 orang.
Sidang jang terhormat, Konstituante Bagian Pengerahan Tenaga
berdjasa sekali dengan dapat mengumpulkan 404 orang itu.
Minggu jang dihadapkan kita ini adalah minggu jang penting,
minggu untuk pengambilan keputusan-keputusan. Keputusan-keputusan tentang soal-soal jang telah dibahas selarlo masa Sidang Konstituante ke-II tahun 1958 ini.
Berturut-turut akan diambil keputusan tentang soal-soal:
1. Penjempurnaan tjara kerdja Konstituante,
2. Bendera, Lagu Kebangsaan, Lambang/Meterai, Hak-hak
Asasi, Asas-asas Dasar, Kepegawaian dan Keuangan dan
3. Atjara untuk Sidang jang akan datang.
Saja sebutkan hanja urut-urutannja sadja Saudara-saudara, ka:
rena kalau ditentukan pembagian waktunja, mungkin karena perkembangannja terlalu banjak, akan menjimpang daripada pembagian
waktu itu.
Kalau misalnja pada hari Senin sekarang ini ktia selesai dengan
satu atjara, kita harus meneruskan rapat itu dengan membitjarakan
atjara selandjutnja.
Hanja dengan tjara demikian, kita mempunjai sedikit banjak
djaminan, bahwa semua atjara itu akan dapat diselesaikan dalam
minggu ini, kalau tidak, terpaksa kita memperpandjang Sidang ini
dengan hari Senin dan seterusnja pada minggu depan. Terpaksa Saudara-saudara masih ditahan di Bandung ini untuk menjelesaikan
atjara itu.
Sekarang hanja satu atjara jang belum selesai dibahas, jaitu soal
Kepegawaian dan Keuangan
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Maksudnja pembahasan itu akan disisipkan pada hari-hari ini dan
kita nanti memilih hari jang terbaik untuk dapat menjelesaikan atjara
pembahasan daripada Kepegawaian dan Keuangan itu.
Saudara-saudara, atjara untuk hari ini, ialah pengambilan keputusan tentang Penjempurnaan Tjeira Kerdja. Pada hari*rari achir ihi,
Fraksi-fraksi dan Pimpinan sendiri sebetulnja bekerdja keras untuk
bersiap-siap dengan tjara menggabung-gabungkan usul-usul fraksifraksi itu supaja mempermudah pengambilan keputusan pada minggu
sekarang ini, karena waktunja hanja satu minggu untuk pengambilan
keputusan titu. Dan nampaknja ada kans Saudara-saudara, kita dapat
menjelesaikan segala sesuatu dalam minggu ini.
Pada waktu ini saja belum bisa memberikan balans jang terachir
tentang kemungkinan-kemungkinan itu. Maka dari i.tu, ada dimarksudkan setiap hari pada waktu sore mulai djam 17.00 berturut-turut
akan diadakan perundingan jang diketahui oleh -seorang Wakil Ketua
untuk terus-menerus mengichtiarkan memudahkan pengambilan keputusan itu.
Atjara hari ini hanja penjempurnaan tjara kerdja Konstituante.
Rapat pagi ini aka'n memusjawaratkan, memrbitjarakan'atjara penje,mpurnaan tjara kerdja Konstituante. Sekarang saja belum djuga bisa
memberikan balans terachir tentang soal ini.
Perkembangan sudah madju Saudara-saudara, tetapi belum diketahui achir kesimpulannja itu baagimana. Ka1au kita lihat duduk perkananja pada wakfu ini dari 6 usul-usul jang telah saudara-saudara
kenal, djumlah 6 itu sudah berkurang. Sebab pengusul ke-enam, jaitu
Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba) sudah memberikan bantuan jang besar dengan menggabungkan diri kepada usul dari Fraksi
Partai Kristen Indonesia (Parkindo) cs. Dengan demikian sekarang
tinggal 5 usul, jaitu usul-usul dari:
1. Partai Politik Tharikat Islam (P.P.T.I.),
2. Partai Buruh,
3. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) cs,
4. Pimpinan Konstituante dan achirnja
5. Partai Komunis Indonesia (P.K.I.).
Be,rturut-,turut saja sebut mengingat djauhn,ja perurbahan jang
dikehendaki. Dari lima pengusul ini ada tiga usul jang mengehendaki
tanpa mengubah Peraturan Tata-tertib jang sudah ada. Dua usul
lainnja jaitu dari Pimpinan Konstituante dan dari Fraksi partai Komu,nis Indonesia (P.K.I.) mengehendaki peru,bahan Peraturan Tatatertib.
Dari'dua pengusul jang ingin merubah Peraturan Tata-tertib itu,
Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) jang lebih djauh lagi hendak
mengadakan perubahan itu. oleh karena itu, berturut-turut saja sebutkan sebagai berikut:
Usul-usul dari:
1. Partai Politik Tharikat Islam (P.P.T.I.),
2. Partai Buruh,
3. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) cs. dengan mendapat
bantuan dari Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murbaf
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Kohstituant,e jang mengehendaki rperfibahan
Pihak Pimpinan
-Tata'tertih
Konstituante dan
Peraturan
5, Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) jang djuga mengehehdaki
perubahan Peraturan Tata-tertib Konstituante.
Sauhara-saudara, saja usulkan dalam rapat sekarang . ini ialah
m:e,mber i kesempat an,ke$ad a Saudara.s audaf a n,gng.uplul qntq$ mgmbe'
Djadi, baik Partai Poiittrk Tharikat Islarn
;id; pendjelasin te'racfiir;guruh
ataupun Murba.Pernbela Proklamasi
(P.P.T.I.) maupun Part:ai
innutnri'dan jing lain-lain itu memb&ikan pendjelasa.n.illg te'rachir.
Seiudjukah-Saudara-saudara dengan tj-ara. begini in'?

4.

Saudara-saudara, djelasnja kita memberi kesempatan - kepada
pihak pengusul member,i-kan pelclj elasan terachir. Bagaimana Saudarasaudara?

(Beberapa Anggota: Setudju).

Suaranja kurang merata Saudara-saudara?
(Rapat:

I

Setudju).

Djadi kita memberi kesempatan kepada pihak pengusul untuk
memberikan toelichtfng.
Apakah boleh dari pihak Pinnpinan m,emberikan toe'lich'ting lebih
dahulu? Bblehkan Saudara'saudara?
(Rapat: Setudju).
Saudarasaudara, saja akan memberi toelichting singkat sebagai
pendjetasan
terachir sebagai berikut:
^ Saudara-saudara,
mula-mula Pimpinan mengusulkan perbaikan
tjara kerdja dalam bentuk sebagaimana jang diadjukan kepada Saudara-saudara pada waktu mula-mula itu'
Terhadap usul jang mula-mula itu, saja tidah irsah membubuhi
pendjelasan lsul, sebab itu sudah didjelaskan setjara tertulis dan diSamp-ait an kepada Saudaria-saudara. Akan tetapi Saudara-saudara,
Pimpinan mengehendaki suatu perubahan jang berarti,. jang memberi
kemid;uan jang berarti dan didukung oleh sebahagian besar dari
Saudara-saudara sekalian.
Itulah sebabnja, mengapa Pimpi,nan mengadakan pemb,itjaraan
terus-menerus dengan tidak mengenal lelah, sehingga kita datang
kepada satu rumusan, dimana n_aqpaknja kita aka_n mentjapai suatu
keinadjuan jang sangat berarti, bukan kemadjuan begitu sadja tetapi
kemadjuan lang misih sangat berarti dengan mengingat- usul-usul
perubahan j-ang diadjukan oleh beberapa pihak misalnja 9u{i pihak
lrlahdlatul Ulama (N.U.), pihak Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin Indo'
nesia (Masjumi), pihak Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) dan lain
sebagainja.
Maka sebetulnja kita djatuh kepada satu rumusan ba1u, jaltu
r,umusan perubahan Peratur'an Tarta-tertib, menji'mpang sed,ikit sadja
daripada usul mula-mula.
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Ilengan ini Saudara-saudara, Pimpinan sebetulnja menarik kern.

bali usul m,ula-mula. Me,narik kembali dan m,engusulkan dalam ru-

musan jang ba:ru dengan.seiikit peruba,ha,n terhadap usul jang rnnlamula itu. Isi dan artinja saja ti:dak aka,n djel;askan lagi.
Pendeknja, kita djatuh kepada rumusan jairg hanja merubah
mengenai usul rumusan Pasal 51 ajat (3) Peraturan Tata-tertib, itu
sadja. Djadi usul Pimpinan jang mula-mula, jang mengehendaki perubahan Pasal 42, itu tetap.
Saudara-saudara, ini ada konsekwensinja. Saja ingin mendjelaskan konsekwe,nsinja. Konsekwensinja ialah, tetap d"ikehendaki supaja
Panitia Persiapan Konstitusi dapat memutus. Semua tjara kerdja
teta:p, Komisi-komisi mengexplcreer dan sebagainja, tetapi Panitia
Persiapan Konstitusi achirnja mengolah dan mendjadikan rantjangan
pasal-pasal Konstitusi dari bahan pengolahan itu, harus diadjukan
sebagai pasal-pasal Konstitusi.
Djadi jang dimaksudkan sebagai perubahan daripada Pasal 42
Peraturan Tata-tertib itu tetap Saudara-saudara, tidak berbeda dengan
usul Pimpinan mula-mula.
Ini kemadjuan jang besar. Titik berat kema,djuan barangka,li
letaknja disini. Kernudian bagaimana kita datang kepada suatu keputusan daripada Panitia Persiapan Konstitusi itu.
Itu ditjantumkan didalam usul perubahan Pasal 51 ajat (3)
Pera,turan Ta.ta'tertib, ini u:sul jang sa,tu-sa,tunja me'ngenai usul jang
mula-rnula sehingga berbunji:
,,Mengenai segala hal Rantjangan Konstitusi, Panitia Persiapan
Konstitusi sedapat-d-apatnja mengambil keputusan dengan suara
bulat didalam rapat jang dihadiri oleh sekurang-kurangnja duapertiga dari djumlah Anggotanja, dengan ketentuan bahwa setiap
pasal atau bahagian-bahagian lain dari Rantjangan l-lndangundang Dasar jang memperoleh dukungan dari sedikit-sedikitnja
sep,e,rtiga djumlah Anggota jang hadir, diadjukan kepada Rapat
Pleno Konstituante untuk mendapat keputusan; segala sesuatu
jang berhubungan dengan permusjawaratan dan pengambilan
keputusan rnengenai Rantjangan Konstitusi dilaporkan kepada
Rapat Pleno Konstituante".
Ini perubahan jang diadjukan sebagai uqul terachir. Konsekwen,
sinja Saudara-saud.ara, ikalau Panitia Persiapan Konstitusi bisa bulat
jang sekarang selalu mendjadi pertentang rantjangan pasal-pasal
soalan ialah rantjangan pasal-pasal
kalau bulat hanja ada satu
- didukung oleh
rumusan. Dibawah dari bulat, misalnja
8/9 djumlah
Anggota jang hadir. Panitia Persiapan Konstitusi itu Anggotanja ada
198 orang, djadi 2/3 djumlah itu adalah L32 orang. Kalau 819 dari
132 itu mendukung suatu rumusan, hanja ada satu rumusan. Kalau
3/4 jang mendukung, djuga hanja ada satu rumusan. Kalau 2/3 di^
tambah sedikit, itu djuga hanja satu rumusan.
Kemudian antara 2/3 dan L/3 dukungan itu kita mempunjai
seperti glijdende schaal atau sliding schale, bisa satu bisa dua, Kalau
lebih dekat kepada 2/3 maka kans satu rumusan lebih besar. Kalau
Iebih dekat kepada 1/3 maka kans dua rumusan lebih besar. Akan
tetapi hasilnja selalu maksimum dua rumusan, praktisnja hanja dua
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fumusan. Sebab ada satu geval itau satu hal dimana mungkin ada'
tiga rumusan, jaitu kalau 132 di:bagi tiga maka itiap rumusan didu-

k""sAo*;l

tifiiif;

hypothetisch, dalam prakteknia tidak ada, oleh
karena itu dengan usul lni kita selalu memperoleh praktis sebanjak'
banjaknja dua rumusan. Dengan ini Saudara-saudara, praktis tid,ak
ada- dead-lock dan selalu bisa disalurkan dengan dua rumusan, maksimum dua rumusan.
Kalau kita mengambil meerderheid atau majoriteit 2/3,atau se'
paruh
tambah satu, pun kita mengenal deaClock. Kalau deadlock
^bagaimana,
tetapi sekarang praktis tidak ada deadiock dan bisa disalurkan dalam dua rumusan atau satu rumusan.
Dengan ini Saudara-saudala, saja djelas,kan apa se'b'etulnja konsekwensi daripada usul terachir tadi dari Pimpinan. Usul ini diterima
ole,h seiurun eimpinan, Ketua hanja menanda-tanganinja sadja. Pim'
pinan, berapalah djumlahnja, memutuskan usul ini pada. hari Djum'at
inatam dan pada waktu iiu kita tulis surat ini jang. terachir- kami
kirimkan dari hari Sabtu pagi sebetulnja Saudara-saudara sudah bisa
menerimanja.
"saudara-saudara,
mengenai usul dari Pimpinan, jang diInilah
oleh Ketua duduk ;perkaranja .sadja.
djelaskan
" Kemgdian
Saudara.S,uda,ra, saja persilakan Saudara-saudara pengusul lainnja, mulai dengan jang pai'ing verstrerkhend atau bagaimana?
Saudara-saudara, apakah urutannja tidak penting?
(Rapat: Tidak penting!).

penting, saja persilakan Saudara dari Partai
Urutannja tidak
'Islam (P.P.T.I.), Saudara Anwar Sutan Amiruddin
Politik Tharikat

jang terhormat. Belum siap, kalau belum siap bisa ditunggu sebentar'

Anwar Sutan Amiruddin: Assaiamu 'alalkum warahmatullahi
wabarakatuh.
Saudara Ketua dan Saudara-saudara jang terhormat, terlebih dahulu kami haturkan terima kasih kepada Saudara Ketua, jang telah
memberikan kesempatan kepada kami, dimana kami akan memberikan
pendjelasan sekitar usul dan saran mengexai ,,Perbaikan, Tjara Kerh;a fonstituante", usul mana telah kami kemukakan_setjara _tertulis
p"aaa hnggal 27 Agustus tahun 1958 No. A06/F/L958, pendjelasan
kami sebagai berikut:
1. Mengenai usul/saran kami pada No. 1 dari a saryp?i c, ittt
adalah semata.mata penjesalan kami terhadap utjapan Paduka Jang
Mulia Presiden selaku Kepala Negara tanggal 17 Agustus tahun 1958
di Istana Negara (Djakarfa) iang didengar oleh seluruh rakjat Indonesia, djuga mengenai utjapan Sau,dara Mr Sartono selaku Ketu'a
Partremen di Magelang, menu,rut kejakinan kami masih ada djalan jang
lebih baik untuk meniampaikan hasrat Paduka Jang Mulia Presiden;
umpamanja mengirimkan sur,at kepada Pimpinan Konstituante, jang
didalamnja berisikan supaja Kons,tituante segera menjelesaikan peke'rdjaannja, djangan bertele-tele seperti jang sudah-sudah, sebab mata
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lakia! *d1nq diarahkan ke Bandung, telinga rakjat sedang dihadapkan kepada hasil pekerdjaan saudara-saudara, oleh sebab itu saja
amanatkan agar Saudara-saudara tjepat bekerdja dan lain{ain.

Kemudian surat itu kita musjawaratkan bersama-sama disini,
sebab menurut ketjakinan kami, tidak seorang djuga diantara kita
seluruh Anggota Konstituante ini, jang akan bertele-teie dan melambat-lambatkan pekerdjaan kita, apalagi jang ingin menggagalkan
Konstituante ini menjusun Undang-undang Dasar baru.
Maka oleh sebab itu tidak kami maksudkan Sidang Pleno sekarang ini, akan memperkatakannja dan mengambit putusan dalam hal
ini, hanja semata-mata penjesalan kami terhadap pidato tersebut,
karena ditudjukan kebidang Konstituante, jang berakibat mendjatuhkan nama baik Konstituante dimata rakjat dan menghilangkan kepertjaiaan mereka, sedang Konstituante telah bekerdja Oenga-n sekuat

tenaga.iT$ffitil"ll3r,*.r,ri

usur/saran kami pada No. 2, meil,*ans
kami tidak melihat Peraturan Tata-tertib kita membawa anasir-anasir
jang melambatkan peke'ridj,aan ,kita, sebab ,kita telah rnentjoba m€mbuat penjimpangan dari b,e,berapa pasal Peraturan Tata-tertib, untuk
mengatasi quorum umpamanja, toh ternjata hal ini sering djuga kita
mendapat keketjewaan, maka oleh sebab itu kami menginginkan supaja Peraturan Tata-tertib tidak diganggu-gugat lagi, inipun pendirian kami tidaklah kami maksuclkan pendirian jang mutlak, asal
untuk perbaikan kami dapat memahaminja.
3. Sesudah itu lagi mengenai saran/usul kami pada No. 3, karenaini adalah mengenai intern fraksi-fraksi dalam Konstituante ini,
itu adalah merupakan saran semata-mata, agar pimpinan fraksi-fraksi
dapat memberikan peringatanperingatan kepada Anggotanja jang
melalaikan tugasnja selaku Anggota Konstituante ini, walaupun kelalaian ini dikarenakan oleh beberapa tugasnja dalam negara, maupun
hal-hal lain, sebab kami sudah melihat dj,uga sebagian Anggota jang
sadar, telah non aktif dari djabatannja selaku pegawai negeri, apakah
kesadaran ini dapat pula diikuti oleh Saudara-saudara jang lain, demi kelantjaran pekerdiaan kita?
4. Usul/saran kami mengenai No. 4, sekalipun ini telah kami
ketahui djuga, bahwa Pimpinan Konstituante telah mengusahakannja,
maka kami tetap menjarankan kepada Pimpinan Kons,tituante untuk
mengadjukan permintaan, supaja Penaerintah dapat memberikan kelonggaran kepada Anggota, $elama masa Si,dang tidak masuk kantomja,
ini kami tudjukan kepada Pimpinan Konrst,ituante dan Saudara-saudara
Anggota supaja dapat memahami apa jang telah kami ke,mukakan
pada No. 3 tadi.
5. Mengenai saranr/usul kami No. 5, supaja Sidang diadakan
Djum'at malam dan Sabtu siang, kalau perlu Sabtu malam lagi, selain
ini tidak bertentangan dengan Pe,ratu,ran Tata,tertib, djuga menambah
kelantjaran pekerdjaan kita dan perintjiannja sudah kami kemukakan
pada Sidang jang lampau, jang tidak perlu kami ulangi lagi disini.
Ini kami mintakan kebidjaksanaan Pimpinan Konstituante sematamata dan mengenai supaja kepada Panitia Persiapan Konstitusi dib€3077
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rikan hak memutus jang bersifat sementara, ini tetap karni pertahankan, supaja Konstituante mengambil putusan dalam hal ini, pendirian
kami ini tidak berlawanan dengan nomor 2 diatas, disana setjara
umum, disini adalah setjara chusus. Tentang tjara mengambil kepuputusan itu dalam saran/usul kami jang lalu belum kami djelaskan
setjara detail; karena kami waktu itu ingin mempeladjari usul-usul
jang dikemukakan oleh fraksi-fraksi lain.
Setelah kami peladjari usul-usul itu dan terachir usul Pimpinan
jang kami terima pagi ini, maka kami dapat menjetudjui usul Pimpinan ini.
6. Sebagai penutup uraian dan pendjelasan kami ini, ialah berkisar pada saran/usul kami mengenai nomor 6, karena ini telah ditjantumkan pada Pe,raturan Tata"te,rtib, kita, djufa kani telah
memandang perlu Anggota-anggota Konstituante ini mengadakan
penindjauan keluar dan kedalam negeri, apalagi mengenai anjerantjer waktu jang telah kita kira-kirakan, dengan maksud:

a.

b.
c.
d.

Mengumpulkan bahan-bahan Konstitusi.
Mengadakan ukuran, betulkah lambat dan bertele-tele kita
bekerdja dalam menjusun Konstitusi ini, dibandingkan dengan
beberapa Negara lain.
Mengumpulkan bahan-bahan lain, supaja Konstituante segera
selesai dengan tugasnja.
Dengan penindjauan ini, kita dapat memberikan gambaran
jang lebih lengkap kepada ra|<jat, tentang pekerdjaan kita daIam Konstituante ini, seperti jang telah d,in,iatak,an oleh Saudara Kuasini Sabil dari Fraksi Persatuan Tarbijatul Islamijah
(Perti) dalam Pemandangan Umum mengenai Keuangan /Ke-

negawaian.
Sekian sadja Saudara Ketua dan Saudara-saudara jang terhormat.
Assalamu'alai'lmrn warau-matullahi wabarakat"uh.

Ketua: Sau,dara dari Fr;aksi Buruh saja minta me'mberikan pe'ndjelasan.

Soedjono Tjiptoprawiro: Saudara Ketua dan Si,dang Pteno jang
mulia, sebelumnja kami men'iampaikan terima kasih atai hesempatan
jang diberikan kepada kami untuk mendjelaskan usul jang telah kami
sampaikan kepada Sidang Pleno jang lalu.
Sidang jang mulia, sesuai dengan permintaan Saudara Ketua,
supaja sekali lagi fraksi kami sebelumnj,a sampai kepada saat.saat
pengambilan keputu'san, m,engutarakan dengan singkat pokok-pokok
usul kami jang berhubungan dengan perbaikan tjara-kerdja, maka
dengan ini kami njatakan hal-hal berikut ini:
Usul-usul kami itu b_erkisar pada dua soal:

t.

Soal rvaktu.
Apabila pemerin,tah dan sebahagian besar daripada Konstituante ini mengadakan perhitungaan waktu, jang mengatakan
supaja Konstituante ini dapat selesai pada kira-kira bulan Maret
tahun L960, maka Fraksi Partai Buruh dengan mengelnukakan
djadwal waktu kerdja, lebih suka kalau pekerdjaan Konstituante
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ini dapat diselesaikan tepat pada 10 Nopember lg5g. Hari ulang
tahun pembukaan Konstituante, hendaknja dapat didjadikan hari
penutup kerdja Konstituante.
Dan sebelum_ 1 Djanuari tahun 1960, Negara dan rakjat sudah
mempunjai Uirdang-undang Dasar tetap.
Adapun djadwal waktu itu, dengan ini sekali lagi kami serahkan kepada Pimpinan Konstituante unfuk didjadikan pegangan
kerdja.

2.

Soal pedoman kerdja.
Dalam hal ini saudara Ketua, kami berpendapat bahwa
beke'rdja _tanpq sesuatu pegangan, adarlah sama derigan orang
buta rnerraba-raba dan oleh karena ,itu sdkar rnemperolEh sesuat[
hasil.

Berhubung dengan itu, kami ingin supaja Konstituante
mempunjai sesuatu Rantjangan undang-undang- Dasar, sebagai
pegangan permulaan. Fraksi kami, fraksi partai Buruh, didalam
hal ini, oleh karena satu-satunja djalan jang memungkinkan
Konstituante dapat menjelesaikan pekerdjaannja dalam waktu
singkat, maka tia4. ada djalan lain- serain- darifada kita menjetudjui memakai undang-undang Dasar sementara tahun 19-50
,d,idjadikan draft beke'rdja. Kitt anggap undang-undang Dasar
sementara tahun 1gb0 itu sebagai s-ebuah Rantjangan Un,dang-

undang Dasar sadja.
Dengan memakai undang-undang Dasar sementara tahun
1950 itu, maka tidaklah perlu lagi membentuk panitia baru untuk menjusun rantjangan baru. Ini memakan waktu lama.
Bagaimana p,eraturan kerdjanja nanti, tidakrah ka,mi hirau,
kan. Boleh tanpa Panitia Persiapan Konstitusi, boreh djuga pakai
Panitia Persiapan Konstitusi jang menindjau lebih dafrutu. Boleh
seperti sekarang, boleh djuga dengan segala matjam perubahan
jang kiranja pada sidang ini nanti akan disetudjui. Tetapi satusatunja djalan mempertjepat pekerdjaan Konstituante ini, didaluT pandangan Fraksi Partai Buruh ialah memakai undangundang_Dasar sementara 1gb0 sebagai pegangan, undang-undang
Dasar sem.entara itu didjadikan s'emaijam rantjangan tndang-undang Dasar jang akan kita se}idiki bersama.
Terserahlah kepada sidang Konstituante ini untuk memutuskan hal ini. Dan kami akan tunduk kepada segala keputusan
1a1g dlambil nanti, sesuai dengan musjawarat jang murni.
sekianlah tambahan keterangan Fraksi partai Buruh, mendjeiang pengambilan keputusan hari-hari itu.

Terima kasih.

Ketua: saja persilakan saudara dari Fraksi partai Kristen Indonesia (Parkindo) cs, inclusief Partai Murba pembela proklamasi
{Murba).

Mr J.C.T. Simorangkir: Saudar,a Ketua, pendjelasan jang akan
kami berikan ialah mengenai usul penjernpurnaan-tjara kdrdji Kon3079

stituante, jang mula-mula diadjukan oleh Fraksi Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katholiek dan Ikatan Pendukung Kemer'
dekaan Indonesia (I.P.K.I.), kemudian didjadikan usul bersama oleh
Fraksi-fraksi Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katholiek,
Ikatan Pendukung Kernerdekaan Indonesia (LP.K.I.), dirtambah dengan Fraksi Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.LI.) dan Fraksi
Murba Pembela Proklamasi (Murba). Ini merupakan pendjelasan
terhadap usul ritu dan sekaligus merupakan perbandingan dengan
usul dari Pimpinan.
1. Prinsip: I. Untuk metrantjarkan pekerdjaan serta mendjamin effi'
siensi bekerdja daripada Ptreno/Panitia Persiapan Konstitusi, maka
kami berpendirian harus ada suatu Rantjangan Konstitusi (Proeve
van Constitu,tie).
I[. Tidak mengubah Peraturan Tata-te'rtib Konstituante.
2. Rantjangan Konstitusi (Proeve van Constitu,tie) jang kami kehendaki disusun oleh suatu Panitia Chusus jang kam'i beri nama Pa'
anitia Perantjang Rantjangan Konstitusi. Panitia itu dibentuk oleh
Pleno melalui pasal 40 ajat (2) Peraturan Tata-tertib Konstituante. Panitia tersebut d,ibentuk oleh Pleno jang Anggota-anggotanja ditundjuk oleh Pimpinan Konstituante. Dalam hal m€nundjurk itu, Pimpinan mengingat:
1. Pekerdjaan technis Konstitu'si,
2. Kesanggupan bekerdja dan
3. Adanja tiga aliran jang hi;dup dalam Konstituante jaitu: Islam, Pantja Sila dan Sosial-Ekonomi. Dengan mengingat tiga
faktor itu, maka Pimpinan diharapkan menundjuk Anggota
dari Pani'tia tersebut lalu disahkan oleh Pleno.
,Kami mengusulkan supaja Panitia itu dibentuk oleh Pleno, agar
supaja Panitia jang merupakan suatu Panitia kerdja itu, dapat
hekerdja djuga pada waktu,waktu Pleno/Panitia Persiapan Konstitusi bereces.
Sebab djika dibentuk oleh Panitia Per,siapan Kons'titusi, beruln
Komisi melalui pasal 45 Peraturan Tata-tertib Konstituante, maka
ia hanja dapat bekerdja selama Panitia Persiapan Konstitusi bersidang sadja.

Djadi sangat terbatas sekali waktu bekerdjanja.
Ditambah pula, apa,bila Panitia itu dibentuk oleh Panitia Persiapan Konstitusi berupa Komisi, ini berarti hanja dapat bekerdja
selama Panitia Persiapan Konstitusi b,ersidang. Maka akan tim:
biit pula persoalan, d.jiika Komisi itu bekerdja, lalu Anggota-anggota Panitia Persiapan Konstitusi lainnja diapakan?
Oleh sebab itu kami rnengusulkan supaja Panitia itu dibentuk oleh
Pleno melalui pasal 40 ajat (2) Peraturan Tata-tertib Konstituante.
3. Panitia Perantjang Rantjangan Konstitusi itu menjampaikan hasil karyanja kepada Panitia Persiapan Konstitusi untuk dibahas,
diolah dan disempurnakan kemudian disampaikan oleh Panitia
Persiapan Konstitusi kepada Pleno Konstituante untuk memilih.
mensahkan dan menetapkannja. Djadi Panitia Perantjang Ran3080

4.

tjangan Konstitusi itu tidak menga,mbil-alih tugas Panitia Persiapan Konstitusi, sebagai ditakutkan oleh beberapa pihak.
Akan tetapi Panitia itu tugasnja adalah membantu, mempermudah
dan melantjarkan pekerdjaan Panitia Persiapan Konstitusi jang
beranggota kurang lebih 200 orang. Itu hampir sama dengan
Parlemen, sehingga tidak mungkin menunaikan tugasnja setjara
effisien dalam waktu jang setjepat mungkin, apabila tidak dibantu oleh suatu Panitia Perantjang, jang ketjil djumlah Anggotanja, jaitu kurang lebih 25 orang.
Jang memerlukan suatu Rantjangan Konstitusi, jang dipergunakan sebagai pegangan atau sebagai pedoman kerdja, untuk mempermudah dan melantjarkan pekerdjaannja, bukanlah hanja Pleno sadja jang beranggotakan 500 orang lebih itu, akan tetapi
Panitia Persiapan Konstitusi sendiripun jang beranggotakan ham-

pir 200 orang itu memerlukan djuga suatu Rantjangan Konstitusi

5.

pendahuluan. Rantjangan Konstitusi inilah iang kami maksud disusun lebih dahulu oleh Paniitia Chusus jang kami beri nama Panitia Perantjang Rantjangan Konstitusi.
Pikiran adanja Rantjangan untuk Panitia Persiapan Konstitusi,
tidak terdapat dalam usul Pimpinan, jang mengehendaki hanja
Pleno jang mendapat suatu Rantjangan Konstitusi dari Panitia
Persiapan Konstitusi. Panitia Persiapan Konstitusi sendiri tidak
rnenghadapi suartu ,Rantjangan Konstitusi, jaitu menurut usul
Pimpinan.
Sekalipun Panitia Persiapan Konstitusi itu diberi wewenang
untuk memutuskan, sesuai dengan usul Pimpinan, a:kan tetapi
djika tidak ada sesuatu pegangan/pedoman kerdja berupa Rantjangan Konstitusi, maka sangatlah kami sangs,ikan lantjarnja
serta effesiennja pekerdjaan Panitia Persiapan Konstitusi.
Pend,irian kami adalah: Baik Pleno Konstituane jang beranggota 500 orang lebih, maupun Panitia Persiapan Konstitusi
jang beranggota kurang lebih 200 orang itu, apabila dari dua
badan jang begitu besarnja itu diharapkan suatu hasil karya jang
dapat dipertanggung-djawabkan serta dalam waktu jang sesingkat-singkatnja, maka haruslah lebih dulu ada suatu Rantjangan
Konstitusi.
Djika Panitia Persiapan Konstitusi diber,i wewenang memutuskan
dengan separoh ditambah satu, atau tiengan duapertiga, atau dengan tigaperempat, seperti ame,nde,men dari Fraksi Persatuan
Tarbijah Islamijah (Perti), maka karnl ingin bertanja, apakah ada
djaminan bahwa pendapat jang disingkirkan dari Panitia Persiapan Konstitusi [tu, tidak akan muntjul lagi datam Pleno?
Hak mereka untuk mengadjukan pendapatnja didepan forurn
umum dalam Pleno, sebagai tanggung-djawab mereka terhadap
para pemilihnja, agaknja tidak dapat dibatasi oteh siapapun djuga.
Djadi njata nanti, bahwa semua pendapat jang terdapat dalarn
Panitia Persiapan Konstitusi, baik jang disetudjui oleh setengah
ditambah satu, atau oleh duapertiga, atau oleh tigaperempat, maupun jang disingkirkan, toch akan muntjul lagi dalam Pleno.
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6.

Dan dengan demikian Pleno akan menghadapi lagi persoalan jang
sama seperti jang dihadapi oleh Panitia Persiapan Konstitusi.
Maka pertjuma dan sia-s,ia belakalah tenaga, waktu jang telah
dipergunakan pada pemungutan suara di Panitia Persiapan Konstitusi.
Kami ingin bertanja: Apakah gunanja wewenang memutuskan bagi Panltia Persiapan Konstitusi itu?
Djika Panitia Persiapan Konstitusi diberi wewenang memutuskan, sesuai dOngan usul Pimpinan, maka bagaimanakah kedudukan fraksi-fraksi jang tidak mempunjai wakil dalam Panitia Persiapan Konstitusi?
Dapatkah dipertanggung-djawabkan wewenang jang diberikan

itu, padahal tidak semua
fraksi diwakili dalamnja?
Djika Panitia Persiapan Konstitusi diberi wewenang memutus-

kepada Panitia Persiapan Konstitusi

7.

kan dengan duapertiga atau tigaperempat, maka sekarang djuga
sudah dapat dipas,tikan, bahwa mengenai banjak persoalan Konstitusi, Pleno tidak akan mendapat suatu Rantjangan dari Panitia Persiapan Konstitusi, sebab tidak ada golongan jang mempunjai dukungan dalam Panitia Persiapan Konsfitusi sebanjak
duapertiga apalagi. tigaperempat. Djadi sangat disangsikan acta
banjaknja,,lowong-lowong" nanti pada keputusan-keputusan daripada Panitia Persiapan Konstitusi.
8. Djika Panitia Persiapan Konstitusi diberi wetvenang memutuskan sementara, sesuai dengan usul Pimpinan dan Pleno mempunjai hak memutuskan terachir, maka ini berarti bahwa mengenai
tiap-tiap materi Konstitusi atau perumusannja akan diadakan dua
kali pemungutan suara, jaitu:
Pertama, di Panitia Persiapan Konstitusi dan
Kedua, di Pleno.
Djika diingat bagaimana banjaknja pekerdjaan jang harus diselesaikan leb,ih dahulu sebelum sampai pada taraf pemungutan suara
jaitu pemandangan umum, perumusan, dekat-mendekati, perbaikan
perumusan, stem,motivering dan sebagainja dan ditambah p,ula hal
itu dilakukan duakali mengenai rumusan pasal di Panitia Persiapan
Konstitusi dan di Pleno dan duakali mengenai rantjangan Konstritusi,
maka dapatlah digambar,kan betapa djauhnja djalan jang harus ditempuh sebelum sampai pada achir pekerdjaannja.
Hal itu semuanja sekatrigus dapat ditampung, dipersingkat dan
diselesaikan dengan tjara jang dapat dipertanggung-djawabkan dengan
usul jang kami adjukan, jaitu:
Panitia Perantjang merantjangkan suatu Rantjangan Konstitusi.
Rantjangan itu diolah, dirumuskan dan disempurnakan oleh panitia
Persiapan Konstitusi dan achirnja Pieno memilih dan memutuskannja.
pemungutan suara, sebagai ultimum remedium hanja di- Djadi
adakan
satukali sadja, jaitu pada tingkat terachir di Pleno Konstii

tuante.
Sekian Saudara Ketua dan terima kasih.
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saja persilakan dari wakil Fraksi Partai Komunis Indo"
'nesiaKetua:
(P.K.I.).

Sesudah ini saja persilakan wakil dari fraksi-fraksi jang
menjam,but u:s.ul-usul dan malarhan mengadjukan usul pe,rubahan, iaitu Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.), Fraksi Madjelis sjuro Muslimin
Indonesia (Masjumi) dan Fraksi Partai Nasionai Indonesia (p.N.I.)
Amir Anwar Sanusi: Saudara Ketua, apa-apa jang aka:n saja
te-telah
llngkan adalah hanja sekedar tambahan atas pendjelasan jang
diberikan oleh wakil Fraksi Par,tai Komunis Indon,esia (p.K.I.) dihari.
hari jang lalu, oleh karena itu setjara singkat sadja.
saudara, Ketua, sebagaimana sudah diketahui usul dari Fraksi
Partai Komunis Indonesia (P,K.I.) meliputi 2 hal sekaiigus:
Pertama; mengenai perbaikan Peraturan Tata-tertib Konstituante dan
Kedua; mengenai Tjara Kerdja. Mengenai ,,'Ijara Kerdja', ini,
bahkan sampai kepada perhitungan waktu.
saudara Ketua, kalau dilihat keseluruhannja, artinja usul kami
tidak dilihat sepotong-sepotong, maka tampak perbedaan-perbedaan
j-tog penting antara usul Fraksi Partai Komunis Indonesia (p.K.I.)
dengan usul Pimpinan lama. Maksud saja, usul pimpinan jang telah
dirumuskan dan telah ditjabut kembali.
perbedaan-perbedaan jang penting itu dengan usul pim- Diantara
jang lama, ialah jang pertama, bahwa kalau seluiuh usul parpinan
tai Komunis Indonesia (P.K.I.) d,ilaksanakan, maka untuk selandju,tnja
sidang Pleno akan dihadapkan hanja kepada satu Rantjangan undang-undang_ Dasar jang lengkap. Dengan tekanan kata paia kata
,,satu" _'dan djuga tekanan kata pada kata ,,lengkap,' beserta dengan
pe-n gj gl$an-pendj elasannj a de ngan mempergunakan segala bahan j itrs
telah-dihimpuakan oleh Pleno maupun oleh Panitia peisiapan Kohsti-tusi diwaktu jang lampau dan segala bahan jang kemudian akan menjusq! Itu_perbedaan pertama dengan usul Pirnpinan jang semula.
Kemudian, kedua, perosedur penjelesaian rantjangan undang,'
undang Dasar jang lengkap itu, jaitu melalui usul kami mengenai tjara
14enj elesaikan amendernen-amend,emen, maka dalaLm tingkat pertama
sidang Pleno jang akan datang, jaitu sidang pleno j"ng tehh meneriml rantjangan un-d,ang-undang Dasar jang lengkap itu, dalam tingkat
pertama sekali lagi akan menghasilkan satu rantjangan undang-undang Dasar lengkap jang telah disempurnakan oleh amendemenamendemen didalam Sidang Pleno sendiri. Sehingga setelah amende:
rnen-amendemen itu diselesaikan, maka tertjiptalah penjempurnaan
atas- lantjangan undang-undang Dasar lengkap jang -semula datang
dari Panitia Persiapan Konstitusi.
saudar,a Kert'ua, d,engan menindjau usul kami keseluruha,nnja
maka terdapat gambaran jang memberikan djaminan, bahwa dalain
lemqo jalg singkat Konstituinte dapat menjelesaikan tugasnja dan
saudara Ketua, didalam pertjakapan-pe'rtjakapan diluar sidlng ini kami djuga menerima pendapat-pendapat darf berbagai pihak, bahwa
memang apabila usul Partai Komunis Indonesia (p.K.I.l diterima sestuhnja, maka djaminan itu terdapat, sekali lagi,.dalam
tidak hanja djarninan Konstituante dapat_ menjelesaikan tugasnja
tempo j."ng
singkat, tetapi djuga hasil karyanja tepat.
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Saudara Ketua, kalau dengan usul pimpinan jang semula sudah
ada.perbedaan-perbedaan jang penting, apalagi dengan usul pimpinjang baru. Dan saudara Kertua, berhubung usul pimpinan jing
-an
P"ry.ini pada urrur,mnj.a kebanjakan Anggota-anggota baru memliatjl
hari i.ni, bahkan pagi ini, ,mungkin djuga ada jang belum membatji1ja, ma,ka saja usulkan agar supaja sebelum usul-pimpinan itu ak-an
diputuskan, diberikan kesempatan kepada Fraksi-fraksi untuk mene-

laahnja lebih landjut.
Dalam pada itu, karena usul Partai Komunis Indonesia (p.K.I.)
memang _usul jang akibat"akiba:tnja paling djauh, maka saja djuga
ffieflgusulkan agar supaja perta,ma-tama usul Par,tai Komunis Indonesia- (P.K.I.) j?ng diputuskan terlebih dahulu. Agar supaja dengan
demikian !,ugi \rui djuga ada kesempatan untuk menentukan langkah-langkah lebih landjut.
saudara Ketua, djuga perlu saja kemukakan. bahwa dengan usul
kami ini, usul Partai Komunis Indonesia (P.K.I.), kami tidak a priori
rnenolak usul-usul Partai Kriste,n I'ndonesia (Parkindo) dan kawankawannja, sebab didalam satu hal ada persamaan dan satu hal jang
penting, jaitu bahrva Panitia Persiapan Konstitusi lebih dahulu ple,rlu
diberikan satu rantjangan pendahuluan Undang-undang Dasar oleh
suatu Panitia jang djumlahlja lebih ketjil. Dalam hal-ini ada persarnaan dengan usul Partai Kristen In.donesia (Parkindo) dan kawankawannja. Pe'rbedaannja ialah dalam usul Partai Kristen Indonesia
(Parkindo) dan kawan-kawannja, Panitia jang lebih ketjil itu tidak
diberikan keterangan bisa memutus, sedangkan dalam usul kami panitia jang leb,ih ketjil itu mempunjai djuga wewenang untuk memutus rantjangan pendahuluan Undang-undang Dasar, sehingga ada
dja,minan bahwa Panitia jang lebih ketjil itu dapat menjelesaikan
tugasnja membuat rantjangan pendahuluan undang-undang Dasar.
saudara Ketua, sebagaimana saja kemukakan tadi, saja hanja
mendjelaskan tambahan sadja atas pendjelasan-pendjelasan- diwakiu
jang lampau dan sampai sekarang kami tetap jakin, bahwa diantara
berbagai usul,,maka usul Partai Komunis Indonesia p.K.I.)-lah jang
tebih member'ikan djaminan, bisanja Konstituante menjelesaikan tugasnja dalam tempo jang pantas dan dengan baik.
Sekian, Saudara Ketua.

Ketua: sekarang dari saudara-saudara jang memadjukan usul
perubahan terhadap usul jang dikemukakan- Saja persilakan Wakil
Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.).
K.H.M. sjukri: Assalamu'alaikum warahmatuilahi wabarakatuh.
saudara Ketua dan sidang jang terhormat, daram persoalan perbaikan tjara kerdja Konstituante, Nahdltul ulama (N.u.) tidak mempunjai usul jang berdiri sendiri, tetapi Nahdtatul ulama (N.u.) hanja
sekedar- mempunjalrlsul_ jang bersifat amendemen terhadap usut
;ang
dikemukakan oleh Pimpinan. oleh karena itu maka kiranji pada'saat
ini lttrahdlatul Ulama (N.u.) tidak begitu penting mendjeiaskan usulusul amendemennja sebagai pendjelasan- jang leiah djberikan oleh
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fraksi-fraksi jang memang langsung mempunjai usul jang berdiri
sendiri.
Saudara Ketua, pada saat ini ada beberapa hal jang perlu saja
kemukakan dan telah mendjadi perhatian kita bersarna:
Saja jakin bahwa seluruh Anggota Konstituante d,ni mempunjai
kehendak jang sama, jaitu hendaknja Konstituante ini dapat menjelesaikan tugasnja dalam waktu jang sesingkat-singkatnja dan mendapatkan suatu Konstitusi jang se'mpurna dan memuaskan. Atau kata-kata
ini dapat saja balikkan, semua atau segenap Anggota Konstituante
mengehendaki supaja Konstituante ini mendapatkan hasil Konstitusi
jang sempurna dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.
Memang sengadja disini saja putar-balik diantara kata-kata
,,selnpur,na" dan ,,wa,ktu jang singkat". Saja jakin kita sernua mernpunjai kehendak jang demikian. Memang itulah jang kita tudju.
Tetipi Saudara Ketua, kalau tudjuan jang utama itu tidak atau
belum dihasilkan atau mungkin akan dihasilkan tetapi dalam masa
jang lama, maka akibat dari itu ada dua alternatief:
Pertama: $onsti[uante akan bekerdja demikian lama, tetapi men'
dapat hasil Konstitusi jang sempurna dan memuaskan.
Dan alternatief jang'kedua: Konstituante dapat bekerdja dalam
waktu jang sesingkat-singkatnja, tetapi hasilnja suatu Konstitusi jang
kurang sempurna dan tidak memuaskan.
Saudara Ketua, marilah kita bersama tetap pada saat ini masih
mempunjai keinginan, sebagaimana jang tadi saja kemukakan pertama-tama, sebab kalau Konstituante akan mendapatkan sesuatu hasil
jang sempurna dan memuaskan itu dalam waktu jang lama sekali
jah, tentu kita akan banjak menggunakan segala sesuatu jang sebenarnja tidak diharapkan oleh negara kita baik tenaga manusia, maupun keuangan, waktu dan lain-lain.
Tetapi sebaliknja, kalau kita sangat terburu-buru, achirnja mendapatkan suatu Konstitusi jang tidak memuaskan dan tidak sempurna.
Mungkin Konstitu,si d;e,mikian ini selersai kita bikin tetapi didala:m masjaraka't sudah timbul p€r&s&3n.pe,rasaan jang tidak puas.
Saudara Ketua, hal jang ked.ua, tiap-ttiap Anggota, tiap-itiap fraksi
ilaripada fraksi dal.am Konstituante ini semua sama mengehendaki
supaja peker'djaan, Konstituante ini memp,unjai dasar-dasar jang merupakan pegangan jaitu: Rantjangan Konstitusi. Se,bab b'eke,rdja
dengan tidak adanja rantjangan, tentu ikita akan banjak menghadapi
kesukaran-kesukaran.
Selandjutnja Saudara Ketua, dua hal itu akan menelorkan banjak
soal kalau Konstituante ini saja katakan akan bekerdja dalam waktu
jang singkat tetapi mendapatkan hasil jang sempurna dan memuaskan dan djika Konstituante sebaiknja tharus mempunjai pedoman
bekerdja jang berupa Rantjangan Llndang-undang Dasar maka untuk
menghasilkan dua soal itu timbul beberapa persoalan. Dari antara
persoalan jang timbul karenanja ialah bahwa ada jang menganggap
bahwa Peraturan Tata-tertib jang pada saat ini kita gunakan untuk
mengatur djalannja rapat-rapat Konstituante itu belum sempurna, sehingga perlu disempurnakan. Tetapi ada pula jang mengatakan bahwa
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Peraturan Taata-tertib sudah sempurna tetapi soal lain jang melambatkan djalannja rapat-rapat Konstituante.
saudara Ketua jang terhormat, persoalan ini dapat saja bagi
mendjadi beberapa bagian. Pertama-tama ada jang berpendapat ba[wa Peraturan Tata-tertib itu dianggapnja sudah lengkap, sehingga
Anggota-anggota jang,,ditata-tertibkan" sadja jang haruy diperbaiki.
Ada jang berpendapat, bahrva Peraturan Tata-tertib itu dianggapnja
!9'1um sempurna, belum lengkap, sehingga perlu disempurnakan, periu
dilengkapkan. untuk menjempurnakan itu ada j.ng mengusulkan
perubahan agak besar, ada jang mengusulkan perubahan agat< ketjil.
saudara Ketua, saja jakin, meskipun Anggota-anggota Konstituante masing-masing akan memperbaiki diri, seratus t<ati tenin Uait<
{a1ipa{a _keadaan jltg suaah, tetapi selama konsterasi keanggotaan
fraksi-fr,aksi dalam Konstituan'te masih seperti sekarang, saji-jakin
kesuli,tan.kesulitan itu masih tetap ada, selama Peraturan Tala-tertib
belum diadakan perubahan, atau lebih tegas saja katakan panitia
Persiapan Konstitusi selama belum diberi hak untuk rnemutuskan.
${emang perbaikan para Anggota jang ditatatertibkan itu sangat
perhr, saja.sangat hargai usui beberapa kawan jang mengenai persoalan ini, itu ,memang betul. Tetapi sekali lagi saja katakan, meskipirn Anggota-anggotanja sudah memperbaiki dirri masing-masing selama keadaan Peraturan Tata-t"ertib masih begitu, 6elum it an
menCjamin berhasilnja apa jang kita tudju.
selandjutnja saudara Ketua, mengenai usul perubahan peraturan
Tata-tertib sebagairnana jang saja kemukakan, ada jang mengusulkan
peruba,han demikian banjaknja; ada jang mengehend.a[i supaja perubahan itu demikian sedikitnja dan pa'ling achir ada perubahhn -jang
saja anggap tengah-tengah, terlalu banjak tidak, terlalu sedikiipun
djuga tidak.
saudara Ketua, kalau perubahan misalnja sadja maaf saja katajang
kan
diusulkan oleh Saudara dari partai Kbmunis Indonesii(p.K.I.)
itu perubahan sangat banjak. usul perubahan jang dikemukakan oleh
Pimpinan jan€ pertama perubahan itu djuga afak banjak, apalagi
setelah ditambah dengan amendemen dari Nahdlatul uiama tx.Ul,
lebi.h banjak lagi, sedangkan'amendemen jang diusulkan oleh saudara-saudara atau oleh Fraksi Madjeiis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi), saja anggap tjukup sedikit.
sau,dar,a Ke'tua, meskipun pepatah jang akan saja katakan ini diutjapkan oleh seorang Arab tapi saja kira seluruh orang dapat memaklumi mengikuti maksud dan isinja, jaitu:

,ie:; A\
/

Artinja:,,sebaik-baiknja keadaan, sebaik-baiknja sesuatu, itulah
jang sedang, djangan terlalu pandjang dan djangan terlalu pendek".
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Oleh karena itu Saudara Ketua, terhadap usul perubahan Peraturan Tata-tertib, fraksi saja lebih rnen3etudjui perubahan jang sesuai dengan

pepatah

t ! ')t';{#
\4P$_

itu

Saudara Ketua, pada waktu rapat-rapat jang laiu, sebagaimana

kita maklumi, Nahdltul Ulama (I{.U.) mempunjai usul amendemen
jang dalam garis besarnja menjetudjui usul Pimpinan jaitu:
1. =Panitia Persiapan Konstitusi dalarn rapat-rapatnja selalu berquorum duanertiga.
2. Kalau Panitia Persiapan Konstitust akan diberi hak untuk memutuskan, supaja keputusan itu diambli dengan suara dua-

3.

4.

pertiga.
Keputu-san Paniiia Persiapan Konstitusi tidak akan mengurangi hak-mr.rtlak Pleno.
Mengharapkan perbandingan kedudukan dalam Panitia Per-

siapan Konstitusi 3:1; dengan keterangan jang tempo hari
sndah saja kemukakan.
Sauclara Ketua, memang dasar-dasar usul Nahdlatul Ulama (N.U.)
pada waktu jang lalu sudah demikian didjelaskan, sehingga pada saat
ini kurang perlu didjelaskan kembali. Hanja sadja sesudah usul-usul
Nahdlatul Ulama (N.U.) itu disusul dengan usul-usul jang lain dan
pendjelasan-pendjelasan jang lain, maka pada saat ini Nahdlatul Ulama (N.U.) berpendapat, bahwa usul dari Pimpinan jang sudah diubah
elengan suratnja tanggal 5 September 1958 No: B4B7 /Konst/'i8 maka
merupakan usul terachir, jang hanja mengubah Pasal 51 ajat (3)
Perraturan Tata-tertib, ini {dapat dianggap sebagai suatu usul perubahan jang sedang, djadi tidak banjak dan tirdak sedikit.
Oleh karena itu Saudara Ketua, dari sini Nahdlatul Ulama (N.U.)
akan mendahglui fraksi-fraksi lain dapat menjetudjui usul Pimpinan
setelah diadakan perubahan seperti dalam surat jang sudah saja sebutkan tadi.
Saudara Ketua, kalau benar-:benar se,mua Anggota Konstituante
dan segenap fr,aksi ,mengehendaki supaja kita ini bekerdja dalarn
waktu jang singkat dan mendapatkan hasil jang sebaik-baiknja, maka
saja berpendapat bahwa dengan adanja Panitia Persiapan Konstitusi
diberikan hak untuk memutus, tetapi tidak mengikat hak-mutlak
Pleno, ini sudah akan sangat meringkaskan waktu-waktu, diperbandingkan dengan keadaan jang sudah-sudah.
Sebab Saudara Ketua, dengan adanja keputusan jang sematjam
ini, sudah dapat digambarkan, bahwa usul-usul jang didukung kurang
dari satu pertiga itu, meskipun usul itu akan dapat dipertahankan
kembali di Pleno nanti, toh di Panitia Persiapan Konstitusi akan gugur. Kalau di Panttia Persiapan Konstitusi sudah akan gugur kemudian oleh pengusul diketahui bahwa kekuatannja ja tetap itu-itu sadja
kernudian masih akan dipertahankan dengan pandjang lebar dalam
Pleno kalau hal ini akan terdjadi demikian, Saudara Ketua, maka
niaian untuk lekas berhasilnja pekerdjaan Konstituanrte, itu tid,ak
beful. Sekali lagi, saja kira tidak betul, kalau masi,h tetap demikian.
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saudara Ketua, memang dala,m konstelasi keanggotaan Konstituante jang sekarang ini, segala kesukaran.kesukaran sudah dapat

digambarkan.
saja katakan disini, meskipun Konstituante

itu sudah mempunjai
rantjangan:raqtjangan, tetapi kalau rantjangan itu toch masih diperselisihkan oleh fraksi-fraksi, sedangkan jang diperselisihkan tinggal
dua dan tidak ada jang menguasafl duapertiga, ini tetap akan rnenghadapi kesukaran. Djadi djangan dikira 'bahwa dengan adanja rantjangan itu mesti melaksanakan; itu belum tentu.
Kalau tadi Saudara Ketua memberi pendjelasan, bahwa mungkin
dengan- adanja usul jang baru itu, hanja tinggal ada dua pendapat,
maka s'esudah tinggal dua pendapat, kalau sekiranja nanti menge"
nai soal itu tidak ada jang menguasai dua pertiga suara hal itu masih
akan mendjumpai kesukaran.
Oleh karena itu, jang sanga't penting didalam menudju kedjurusan su,paja Konstituante dapat beker,dja dalam waktu jang singkat dengan mendapat hasil jang sempurna dan memuaskan, karena itu jang
penting ialah:'toleransi kerdjasama jang sebaik-baiknja.
OIeh karena itu, maka didalam usul Pimpinan jang terachir,
pendapat-pendapat, materi'materi dan rantjangan undang-undang jang
kita susun itu sedapat-dapatnja akan diputuskan dengan suara bulat.
Kalau toch tidak bisa dengan suara bulat, sekurang-kurangnja ialah
didukung oleh suara sepertiga sudah dapat masuk keforum Pleno.
Saudara Ketua, oleh karena toch sudah tegas pendirian Nahdlatul
Ularna (N.U.) jang demiki,an, ,maka sedikit"dikitnja bisa saja harapkan
dari fraksi-fraksi jang terhormat dan para Anggota jang terhormat,
kalau soal itu toch sudah demikian, sedangkan usul peru.bahan dari
Pirnpinan ini sudah disediakan dibox, kalau tidak salah mulai hari
Saptu pagi, sehingga sebagian besar dari Anggota-anggota fraksi, terutama jang sudah datang mulai hari Saptu itu, sudah tjukup mempeladjarinja dan sangat ,mungkin antara fraksi-fraksi malam tadi atar.l
tadi pagi sudah biisa mernpeladjari dan sudah mengamblt keputusan,
kalau kita dapat menggambar:kan, bahwa ini jang akan goal, dapat
rapat ini dischors supaja fraksi-fraksi berapat lagi, membitjarakan
lagi dan laiin-Iain.
Tapi daripada memperpandjang-pandjang demikian, saja mengharapkan agar dalam rapat sekarang ini, zonder melalui fraksi-fraksi,
soal ini dapat diputuskan. Dan dengan demikian, saudara Ketua, Nahdlatul Ulama (N.u.) jang mempunjai usul amendemen bersama-sama
dengan fraksi-fraksi jang lain, dari podium ini, Nahdlatul ulama (N.u.)
mentjabut kembali usul-usul amendemennja.
Sekian, Saudara Ketua, Wassalamau'alaikum warahmatullahi
rvabarakatuh.

Ketua: wakil dari Fraksi Madjelis sjuro Muslimin Indonesia

(Masjumi) saja persilakan.

S. Notosoewirjo: Saudara Ketua jang terhormat, Assalamu,alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Didalam mimbar ini djuga telah diutjapkan oleh teman sefr.aksi saia
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Koesnadi, bahwa idee Pimpinan Konstituante iang bermaksud
untuk memperbaiki dan lebih melantjarkan pekerdjaan Konstituante
bukan sadja dapat disetudjui malahan sesuai dengan kehendak Fraksi
Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia.
Baik Undang-undang Dasar Sementara maupun Peraturan Tatatertib bnstituante mengehendaki bahwa Konstituante hanja dapa!
memutus rantjangan Undang-undang Dasar atau Bagian-bagian dari
Undang-undang Dasar bilamana disetudjui oleh sekurang-kurangnja
cluapertiga suara dari djumlah suara jang hadir dalam suatu rapat
Konstituante,iang sah.
Susunan panitia Persiapan Konstitusi jang sekarang ini disusun
tidak menurut perimbangan djumlah Anggota Konstituante, karena
partai-partai/aliian-aliran jang hanja mewakili seorang Anggotq
duduk djuga dalam Panitia Persiapan Konstitusi, sedang partai'partai
hesar Aiwat<iU dalam Panitia Persiapan Konstitusi dengan perimbangan

3:1.

Djika Panitia Persiapan Konstitusi jang se\arang jang-susunan'
nja tidak sesuai dengan djumlah Anggota Kon-stituante itu diberi we*en"ng memutuskan dengan suara terbanjak muUak seperti. usul
Partaikomunis Indonesia itu, maka putusan itu tidak mentjerminkan
kehendak rakjat jang diwakili oleh Anggota-anggota Konstituante itu.

Konstelaii Kbnsituante ini memaksa kepada semua pihak, bahwa
claiam menjusun rantjangan Konstitusi dan menjusun Konstitusi harus
bermusjawirah, sehingga rantjangan Konstitusi dapat diterima oleh
semua pihak.

Djika rantjangan Konstitusi hanja disahkan oleh Panitia

Per-

siapan Konstitusi berdasarkan ,suara terbanjak mutlak, maka rantjangan Konstitusi itu tidak Konstitutionil, karena dip_utuskan oleh
suati badan jang tidak mentjerminkan perimbangan djumlah Anggota Konstituinte dan djumlah suara jang menietudjui dan menolakdjumlah
flun tidak Konstitutionii pula, karena hanja diterima oleh
golon-gandan
ada
ialah
akibatnja
Dan
Pryti
ru"tt terbanjak mutlak.
jang
Kontidak
djalan
aliran jang dirugikan oleh putusan itu dengan
stitutionil pula.
Sekarang soalnja ialah, bagaimana djalan jang sebaik-baiknja,
-dan

mempertjepat pembuatan Konsti,tusi Negara,
untuk melan[jarkan
supaja Konstituante dapal menjeleiaikan -tugasnja menurut..dj?lgl."
*at tu jang telah di,tetipkan, dengan djalan jang Konstitutionil dengan tidak" merugikan aliran-aliran dan golongan-golongan ketjil da'
lam Konstituante ini.
Djalan jang dikemukakan menurut usul Partai Kristen IndonesialKatholiei</Ikatan Pendukung Kernerde!,"t Indonesia, menurut
pendapat kami akan menemui 3 kesulitan dalam pe-laksana?lnja.
;, Kesulitan jang pertama ialah penjusunan Panitia ad Hoc jang
diberi tugas untut menjusun rantjangan Undang-undang Dasar.
Karena plnjusunan suatu rantjangan Undang'und_ang Dasar itu
akan beiisi materi-materi Kon'stitusi jang harus dapat diterima
maka akan timbul kesulitan penempatan.olangoleh se,rnua pihak,
-duduk
dalam Panitia ad Hoc itu. Ap_alag-i djikalau
orang jang
cliingaf usul Partai Murba Pembela Proklamasi (Murba) bahwa
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dalam Panitia ad Hoc itu akan turut duduk pula semua aliran.
aliran didalam Konstituante jang kurang lebih B? banjakrrja, sehingga dengan demikian Panitia ad Hoc itu akan terdiri oari +o
qr?ng lgbih. Tentu sadja akan timbul persoalan perimbangan
dalam Panitia itu. Djikalau fraksi jang mempunjai 3 Anggota
dalam Konstituante mempunjai seorang wakil dalam panitia,
tentu fraksi jang mempunjai 90 Anggo,ta berhak menuntut B0
wakil dalam Panitia itu. Akibatanja Panitia itu akan terlalu besar.
Sesutitan jang kedua ialah, kalau Panitia ad, Hoc itu hanja terdiri dari 19 orang sebagaimana diusulkan oleh Partai Kristen
Indonesia cs itu. Kalau Panitia itu hanja mengadjukan satu rantjangan Undang-undang Dasar, bagaimana tjara Panitia itu
mengambil keputusan suatu rantjangan undang-undang Dasar
ilu. Apakah_dengan suara terbanjak muilak atau dengan suara
duapertiga dari djumlah Anggota Panitia atau dengan suara

bulat.
Dan djikalau Panitia ad Hoc itu dapat rnengambil keputusan dengan suara terbanjak mutlak atau duapertiga suara dari djurnlah
suara jang hadir, pasti akan timbul persoalan siapa sadja jang
haru,s duduk dalam Panitia 19 orang itu. sebab masing-masing
fraksi ten'tu mengehendaki duduk dalam Panitia Lg itu, meskipun
fraksi perseorangan.
c. Kes.ulitan jang ketiga ialah, bilamana Panitia 1g orang itu berhasii merantjangkan satu undang-undang Dasar, kaiena usul
Partai Kristen Indonesia (Parkindo) cs itu tidak mengehendaki
perubahan Peratur.an Tata-tertib, maka rantjangan undang"undang Dasar jang sudah dibuat oleh Panitia ad Hoc itu at<an di
adjukan kepada Sidang Panitia Persiapan Konstitusi dan Komisikornisi.
Dapat dldrya mulai sekarang bahwa nanti akan timbul banjak
usul-usul dalam tiap-tiap pasal undang-undang Dasar jang dibirat
oleh Panitia 19 itu, sehingga akibatnja tiap-tiap pasil flndangundang Dasar akan muntjul dengan sampai rebih dari L0 uzuI
rumusan. Dan djikalzu demikian, maka maksud untuk memperbaiki dan me-lantjarkan tjar:a'keridja Konstituante tidak tertjapai.
oleh karena itu saudara Ketua jang terhormat, tjara mempeibaiki
kerdj a_ Konstituante atau tjar a menj empurnakan t<eio3 a Kons'tituante
jang Konstitutionil dan tidak merugikan golongan ietjil dan jang
pimpinan sekarang ini kaiena
tnat.r ialah seba-gaimana jang diusulkan
{|dal.am1ja telah mentjakup usul Madjelis SSuro Muslimin Indonesia
(Masjumi), baik materinja maupun maksudnja-. Jaitu panitia persiapan
Konstitusi ini diberi
-wewenang mernutuskan hal-hal jang mengenai
materi Konstitusi-sedapat-dapatnja
dengan suara bulit, ierrgari tiatatan bilamana tida.k {itjapai
-suara bulat, maka tiap-tiap rariqangan
Konstitusi atau bagian-bagian lain
dari Konstitusi lang oidukung oleh
sekurang-kurgnglja satupertiga djumrah Anggota- jaig lndir, ialam
s-}-alu .rapat Panitia Persiapan Konstitusi jang dih;diii oieh'sedikitdikitnja duapertiga Anggota P-anitia persiapan Konstitusi dapat diadjukan kepada sidang Pleno Konstituante untuk diputuskan.'
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Dan dengan persetudjuan ini Saudara Ketua, sekaligus fraksi
kami dapat menjetudjui perubahan pasal 42 d,an djuga perubahan
pasal 51 sebagai jang disebut didalam surat usul Saudara Ketua No.
8487

/Kanst./58.

Semoga dengan tjara kerdja jang baru ini diharapkan Konstituante dapat menjelesaikan tugasnja lebih lantjar menurut djangka
waktu jang telah ditetapkan.
Sekian dan terima kasih!
$Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ketua: Saudara dari Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.)
saja persilakan.

Grrlmat Siregar: Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat, dalam
kesempatan melandjutkan pembitjaraan kita disekitar penjempurnaan
tjara kerdja Konstituante ini, maka perlu kiranja saja mengetengahkan ketegasan pendirian fraksi saja, Parta'i Nasional Indonesia (P.N.I.)
terhadap berbagai usul-usul jang telah dikemukakan dihadapan Si-

dang ini.
Pokok pendirian'dhn"'kejakinan fraksi saja untirk mengatasi kelemahan dan menjempurnakan tjara-kerdja Konstituante ini, saja
simpulkan dalam 4 bagian, jakni:
1. Panitia Persiapan Konstitusi tetap sebagai perantjang dan
penjusun Rantjangan Undang-undang Dasar;
2. Panitia Persiapan Konstitusi harus diberi wewenang untuk
memutuskan dengan djalan mengubah Peraturan Tata-tertib.
3. Panitia Persiapan Konstitusi sedapat mungkin hanja mengemukakan satu rumusan-pendapat sadja pada Sidang Pleno
,dan djika tidak mungkin, maka paling banjak 3 rumusan
pendapat

4. Alat-aiat

perlengkapan Konstituante harus disempurnakan.
Saudara Ketua jang terhormat, uraian-uraian jang dikumandangkan achir-achir ini, didalam maupun diluar gedung Konstituante,
menundjukkan hasrat jang keras dan kemauan jang baik kearah
mempertjepat penjelesaian tugas Konstituante ini, bahkan sudah menjebut-njebut antjer-antjer waktu, jakni pada awal tahun 1960 sebelum berachirnja Pemilihan Umum jang akan datang.
Kenjataan ini perlu diperhatikan benar oleh kita bersama karena
kenjataan itu pula memaksa kita untuk menentukan sikap dan langkah-langkah selandjutnja jang mendjamin mungkinnja Konstituante
maupun aparaturnja dapat bekerdja dengan giat dan gerak-tjepat
serta dimana perlu, memilih djalan-djalan jang lebih progressif dari,pada djalan-djalan jang ditempuh selama ini.
Saudara Ketua jang terhormat, mengingat kenjataan-kenjataan
tersebut dan berdasarkan kepada po'kok-pokok pendirian fraksi saja
Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) tadi, maka dalam menindjau serta
menilai usul-usul jang masuk dan berdjumlah 6 buah itu, kami hanja
mendjumpai dua buah usul jang kiranja mendekati djalan pikiran
kami, jaitu:
1. Usul Pimpinan Konstituante dan
2. Usul Fraksi Partai Kornunis Indonesia (P.K"I.).
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Dalam arti, kedua-duanja usul ini mengandung hasrat untuk
memberi wewenang atau hak memutuskan kepada Panitia persiapan
Konstitusi selaku badan-pelaksana jang bertugas untuk menjiapkan
Rantjangan Konstitusi.
saudara Ketua jang terhormat, adapun keempat usul-usul lainnja, jakni:
1. Usul Fraksi Parkindo cs.
2. Usul Fraksi Partai Buruh;
3. Usul Fraksi Murba Pembela Proklamasi dan
4. Usul Fraksi Partai Politik Tharikat Islam.
Kese'muanja
tidak melihat tjara perbaikan kelemahan bekerdja
_
Konstituante itu pada tubuh Panitia Persiapan Konstitusi, melainkan
hanja pada tidak adanja working-paper jang dapat didjadikan pedoman untuk menjusun suatu Rantjangan l]ndang-undang Dasar, seperti jang dikandung oleh usul-usul Fraksi Partai Kristen Indo'nesia
{Parkindo) cs, Fraksi Partai Buruh dan Fraksi Murba Pembela pro.
klamasi (Murba).
1. Adapun usul Fraksi Partai Kristen Indonesia (parkindo) cs,
ingin hendak menumbuhkan suatu Badan lain, chusus untuk
menjusun suatu ,,Proeve van Constitutie" dan diberinja nama
Panitia Perantjang Rantjangan Konstitusi (P.P.R.K.). Menurut
hemat kami, konsepsi jang demikian rupa tidak mungkin akan
mentjapai hasil dalam waktu jang singkat, selama Panitia tersebut tidak berwewenang untuk mengambil keputusan, dan serama
.' Panitia itu beranggotakan tjampuran Konstituante, Pemerintah,
ahli-ahli serta tid;[ mempuh;ai perimbangan keanggotaan jang
dapat dipertanggung-djawabkan. Terlepas dari hormat dan penghargaan kami terhadap para pengusul, jang tjukup berkemauan
baik, namun kami tiada dapat dijakinkannja, bahwa usulnja itu
akan dapat mengatasi kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan bekerdja Konstituante, seperti jang kita alami sekarang
ini.
2. usul Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba) jang-(parkindo),
sudah digabungkan dengan usul Partai Kristen Indonesia
menurut hemat kami, hampir sedjalan djiwanja dengan usul
Fraksi Partai Kristen Indonesia (Parkindo) cs. Perb-edaann:ja,
hanja terletak kepada badan perantjang Rantjangan Undangundang Dasar jang diberinja nama: Panitia Konstituante Chusus.
Pada hakikinja bertugas serupa dengan apa jang diusulkan oleh
Fra'ksi Par,tai Kristen Indonesia (Parkindo) cs. jang bernama
Panitia Perantjang Rantjangan Konstitusi (P.P.R.K.). Pun terhadap usul ini, kami dengan sangat menjesal tidak dapat
me_njertainja, sekalipun kami menghargakan tinggi akan matsud-maksudnja jang berkemauan baik.
3. usul Fraksi Partai Buruh kami pandang, memang berdjiwa radikal-revolusioner, bahkan terlampau radikal, jang-sudah- dengan
tegas ,menjetudjui undang-undang Dasar semeritara tahun 10b0
didjadikan sebagai pedoman bekerdja atau draft bagi Konstituante. Tetapi s3iqng, pengusul rnengemukakan hanja Sidang pleno
satu-satunja Badan jang akan menjusun Rantiangan Koistitusi
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dan tidak memandang perlu adanja Panitia Persiapan Konstitusi
atau Komisi-komisi lain, sebagai badan peraksana pleno.
Fraksi kami ti04. jakin, bahwa sesuatu badan jang beranggotakan lebih dari-b2O orang, dapat bermusjawarah dEngan sE[aikbaiknja dan dalam waktu jang sangat singkat. sebab itu pulalah
maka kami tidak dapat menjetudjui usut Fraksi partai^Buruh
tersebut.
4. Terhadap usul saudara Anggota jang terhormat Anwar Sutan
Amiruddin dari partai politili rnalit<at Islam (p.p.T.I.) jang sudah menj.etudjui usul Pimpinan, kami dapat memaharn:ini.,"uatrkan turut mendorong agar andjuran beiiau itu mendapat pe*hatian kiranja dari seluruh Anggota-anggota Konstituante, jatni
agar setiag {ngsota Konstituante ini mempunjai rasa-tangg,rngdjawab (plichtsbesef) jang sewadjarnja terfiadap kewadjibl-nnji.
Andjuran ini baiklah kita pulangkan kepada -Anggota-anggota
jang bersangkutan. saja mengertf akan miksud balti dan h"asrat
jSng mulni dari saudara Anwar sutan Amiruddin jang terhormat.
walau demikian-kita hanja dapat memberi andlurin-andjuran
jang berfaedah dan bermanfaat. Kita tidak dapai memaks"akannja pada Anggota-anggota jang terhormat itu.
saudara Ketua dan sidang jang terhormat, terhadap usui Fraksi
Partai Komunis Indonesia (P.K.I.), sekalipun banjak pers^amaannja dengan perdapat kami, namun ada be'berapa hal jrng tidak mendapat
persetudjuan kami,.misalnja sistim berkomisi Tunggal. Kami berpendapat,- bahwa adanja Komisi-komisi jang empat buah sekarang ini,
letap.berguna dan berfaedah untuk melantjarkan tugas pekerdjaan
Panitia Persiapan Konstitusi. ilIemang berdasarkan pengalaman, dirasa
perlu adanja suatu badan "overkapping" dari keempaf Komisi-komisi
itu, jang kami namakan "steering- committee", sebagai badan-koordinasi dan penjalur segala pendapat dalam Komisi-kbmisi itu serta
menghidangkannja kepada sidang Panitia Pers,iapan Konstitusi setjara sistimatis.
saudara Ketua jang terhormat, dengan demikian, maka satu-sa!u1ja uryl- ja.ng.tinggal untuk dripertimbangkan oreh Fraksi saja, ialah usul dari Pimpinan Konstituante. usul tersebut mengandirng 2
unsur. jakni:
1. Memberi wew-enaltg kepada Panitia Persiapan Kon,stitusi dengan
djalan mengubah Peraturan Tata-tertib, pasat bl ajat (B) dan .12.
2. Ketentuan tentang sahnja sesuatu keputusan dari panitia peri
siapan Konstitusi.
1. Mengenai. unsur jang pertama, fraksi saja dapat menjetudjui
sepenuhnja.

2. unsur kedua tentang sahnja sesuatu

keputusan dari panitia
Persiapan Konstitusi fraksi saja djuga dapat menjetudjuinja.
Tetapi karena dalam sidang ini telah muntlul beberap"a usul
amendemen terbadap usul pimpinan ini, maka Fraksi partai
Nasional Indonesia (P.N.I.) (jans memandang persoalannja
tidak begitu prinsip'i[,]) mengandjurkan supaji dia,dakan pertemuan-pertemuan informil, untuk mendbkatkan pendapat3093
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pendapat satu sama lain, sehingga mentjapai suatu kebuiatart
pendapat tentang persoalan ini, djika masih diperlukan.
Demikianlah Saudara Ketua, pendirian jang kami ketengahkan,
apa sebab fraksi saja dapat menje,tudjui Usul Pimpinan, sebagai satusatunja bahan untuk diputuskan dalam Sidang ini.
Keharusan mengubah Pe,raturan Tata-tertib rasanja tidak dapat
dielakkan lagi. Memang Saudara Ke,tua, se'tiap peraturan dalam ben.
tuk apapun djuga tidak mungkin dapat dilihat djaminan kesempurnaannja, sebelum peraturan itu berlaku dan di'djalankan. Setiap, peraturan itu me,ngandung kelemahannja maupun kekurangannja dan
demikian pulalah halnja dengan Peraturan Tata-tertib kita ini. Setiap
Peraturan Tata-tertib harus bersifat dinamis dan dapat setiap waktu
diubah, sesuai dengan penkembangan-perkembangan pikiran dan retjerdasan sipemakainja.
Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat, adapun pendapatpendapat lainnja jang sudah dilcetengahkan oleh teman-temdn sefraksi saja, antara lain, Saudara Sarino dan Saudara Muchtar pada
kesempaian jang terdahuJu, seiaiknja dirljadikan bahan-bahan sebagai pedoman bagi Pimpinan Konstituante dalam mendjalankan tugasnja.

Demikian pula saran-saran dan pendapat-pendapat jang tadinja d!
kemukakan oleh teman sefraksi saja djuga Saudara Nur Sutan
Iskandar mengenai penjempurnaan tjara kerdja Komisi-komisi dengan
djalan melahirkan suatu Konoisi jang dinamakannja ,,Steering Committee", kami tiada bekeberatan djika hal ini kelak dikemukakan
kembali pada Sidang Panitia persiapan Konstitusi jang akan datang.

Membitjarakan soal ini pada Sidang Panitia Persiapan Konstitusi lebih tepat kir,anja dan sesuai dengan kertentuan-,ke,tentuan dalarn
Peraturan.Tata-tertib pasal 45 tentang pembentukan Komisi-komisi
oleh Panitia Persiapan Konstitusi menurut keperluannja.
Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat, sebagai kesimpulan
dari uraian saja ini, maka sekali lagi saja njatakan bahwa Fraksi
Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) dapat menerima usul Pimpinan
Konstituante: Untuk memberi wewenang kepada Panitia Persiapan
Konstitusi dengan melalui prosedur perubahan Peraturan Tata-tertib,
pasal 51 ajat (3) dan pasal 42.
Sekian dan terima kasih.

Ketua: Sidang jang terhormat, demikianlah pendjelasan-pendjelasan jang diberikan oleh pihak-pihak pengusul serta pihak-pihak
jang mempersoal.kan usul+rsul perubahan terhadap usul jang dikemukakan.
Saudara-saudara, hari-hari achir

ini sudah didaja-upajakan untuk

berunding diantara fraksi-fraksi dan djuga dengan Pimpinan. Kemadjuan sudah banjak dan nampaknja banjak soal-soal jang akan
mempermudah pengambilan keputusan tentang atjara Penjempur;.naan Tjara Kerdja Konstituante.
'ir:ii ngltkn.tetapi Saudarasaudara, setelah sekarang ini kita bisa
rne.Efbtkin balans terachir antara usul-usul itu, bagaimana duduknja
:s0&t

per*ara, achirnja masih djuga ada hai jang"perlu dibitjarakan, jaitu

mengenai procedure.

Kalau kita menindjau pendjelasan-pendjelasan jang sudah diberikan oleh Partai Politik Tharikat Islam (P.P.T.I.), nampaknja kita
bisa, menjelesaikan usulnja dengan setjara baik baik. Bukan sadja
pendapat itu diperhatikan oleh Pimpinan, tetapi Pimpinan sudah
mendjalankan andjuran itu.
Begitu Pimpinan bitjara dengan saudara Anwar sutan Amiruddin, Ketua rqelutris kepada semua fraksi, untuk tiaptiap hari Djum'at
rya_lam jrng lalu dan sabtu, bersedia untuk berapat di Bandung ini.
Bahwa itu tidak djldi,itu bukan karena kita tidek setr.rdju akan hal
itu, tetapi karena Panitia Perumus Kepegawaian tidak selesai menjadjikan laporannja.
Maka dari itu, saja kira ini bisa kita selesaikan begitu sadja.
walaupu_n begitu, masih djuga ada usul Fraksi Partai Birruh, uJul
Partai Komunis Indonesia (P.K.I.), usul Pimpinan dan usul Partai
Kristen Indonesia (Parkindo) cs. Djadi masih ada empat usul. sudah
lebih ringkas, tetap,i mas'ih ada tj,mpat dan sifatnja b,erlain-lainan,
Saudara-saudara.

Maka dani itu, saja ingin ,membitjarakan ini dengan panitia
Musjawarat dulu. sebetulnja mengenai atjara ini saja sudah menundjuk Panitia Musjawarat untuk sedapat mungkin bertindak sebagai
Panitia Perumus tentang atjara ini. Te,tap'i pada waktu hari Kamis,
saja belum bisa ,nr,emben! balans terachir daripada keadaannja.
Maka dari itu saja usulkan, supaja Pimpinan diberi kesempatan
untuk mengadakan rapat dengan Panitia Musjawarat, sehingga perlu
rapat ini dischors.
Kalau saudara-saudara setudju, bolehlah rapat ini dischors dan
saja mengundang saudara.saudara Anggota Panitia Musjawarat untuk
berapat sekarang.
Apakah rvaktu itu akan dipergunakan oleh fraksi-fraksi untuk
bitjara dikalangan sendiri-sendiri, itu terserah, tetapi rapat saja
schors setengah djam.

Setudju, Saudara-saudara?
(Rapat: Setudju!).
Rapat saja sehors.
(Rapat ditunda djarnr 10.45 dan dibuka ke'mbali djam 12.11).

Ketua: Rapat saja buka kembali, Sidang jang terhormat, tadi
laia djelaskan bahwa perlu ada schorsing, kar,ena pimpinan mau
berapat sebentar dengan Panitia Musjawarat. Jang dipersoalkan ialah
tidak begitu mudah.
Kita sekarang menghadapi praktis 4 usul. Dengan berterima
k?r4.kep-ada_'pihak Partai Politik rharikat Islam (p.p.T.I.) jang usulnja bisa diselesaikan dengan baik itu, maka sekarang tingg"al 4 usul,
jaitu:
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1. Usul dari Fraksi Partai Buruh,
2:,.

Usut dart Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan kawan'
kawan,

3. UsuI dari PimPinan dan
4. Usul dari Fralisi Partai Komunis trndonesia

(P.K.I.).
Saja sudah katakan tadi, bahwa tjorak usul-usu| iry_ tlda-'$ sama
ada jang menginginkan perubahan Peraturan Tata4ertib Konstituante,
tida[ d-an sebigainja.
ada
--.-- lan!
'Sor"ftj" tettiing iaTah, "bagaimana mengambil keputusan, kalau
jang dikemukakan itu ada 4 usul.
- Kita sudah me,ngadjukan pertimbangan bermatjam-matjam ke;
putusan jang didukung oleh Panitia Musiawar,at, ialah_supaja 4 usul
itu keempat-empatnja rnelalui. pemungutan suara sekalig,us,Saud-ara-saudari, segala peisiapan tehnis dan alat perlengkapan
strdah tersedh, maka Oa-ii itu kalau memailg dimulai dengal Pemungutan suara, walaiupun meng€nai 4 usul sekaligus, ini sudah dalam
periengkapan Konstituante juTS suda! siapkipasitet
^ Saudara-saudari,
pertama-tama {erh-aclap 4 usul itu sekaligus
d,ipungut suara. Kita sekarang menanjlk3l, !?g-aimana tjaranja? Tja'
ralnjalalah d,engan sistim gug,ur: Untuk ini tidak ada peraturan'.S.utdari'saudara, untuk hal ini persis tidak acla peraturan. Maka dari itu,
Fimpinan dan Panitia Musfawarat menggsulka_n untuk memakai se'

:

nagdi peraturan, ialah peraturan untuk memilih Ketua dan Wakil'
wit it i(etua jang sudah diselenggarakan beld_asarkan sistim gugur.
Inilah Saudira-saudara, jang saja kemukakan untuk dapat diterima otreh Pleno. Dapatkan diterima, Saudara-saudara?
(Rapat: Belum Stermmotivering!)-

Stemmotivering. Kalau sudah driputus setjara pemunguta,n suara,
maka Saudara*aud-ara berhak tampil kemuka untuk memberikan
suaranja.
Saja persilakan Saudara Ir Sakirman jang terhormat.

Ir

Sakirman: Saudara Ketua jang terhormat, pertama.tama saja
ingin memberikan sekedar koreksi atas keterangal |.aqda1a Ketua,
;aitu bahwa usul Pimpinan jang baru b'ukanlah disetudju_i oleh se'mua
enggota Pimpinan. Oleh karena saja sedang lgrada di Djakarta dan
bafrr-kemarin- sore pulang, maka oleh karena itu belum turut menjatakan pendapat didalam rapat Pimpinan hari Djum'at jang lalu itu.
K6dua,, Saudara Ketua, saja kira ,menge,nai uzul-usul perubahan
ini dapat dibagi mendjadi 2 golongan pendapat, jaitu:
1. Pendapat jang menuntut perubahan Peraturan Tata'tertib
Konstituante dan
2. Golongan pendapat jang tidak memerlukan perubahan Per'
aturan Tata-tertib Konstituante.
Oleh karena itu, soal ini memang ada perbedaan jang sangat
djauh, jaitu mereka jang memrntqt perubahan,Peraturan Tata-tertib
fonstitirante dan mereka jang tidak menuntut'perubahan Peraturan
Tata-tertib Konstituante. Senab kalau kita pakai procedure seperti
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jang dipakai untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua, padahal sebahagian daripada usul itu menuntut perubahan Peraturan Tata-tertib
Konstituante, ini bertentangan 'dengan pasal 87 daripada Peraturan
Tata-tertib Konstituante kita. Disitu djelas, dalam pasal 87 itu, diterangkan bahwa pemungutan suara mengenai perubahan Peraturan
Tata-tertib Konstituante dilakukan menurut procedure seperti jang
dirumuskan dalam pasal 33 dan seterusnja.
Oleh karena itu saja mirrta pertimbangan para Anggota Sidang
Pleno agar djanganlah pada saat djusteru kita akan mengadakan
perubahan Peraturan Tata-tertib Konstituante sudah melanggbr Per'
aturan Tata-tertib ini. Saja kira itu suatu permulaan jang tidak baik.
Hal itu saja usulkan, sebab ada sebahagian pendapat jang me'
mang mengusulkan perubahan Peraturan Tata-tertib Konstituante,
maka terhadap ind. harus diadakan pemungutan suara dahulu.
Adapun terhadap golongan lain jang tidak m,eng€hendaki peru.
bahan Peraturan Tata-tertib Konstituante, maka terhadap ini bisa
dilakukan menurut procedure jang telah diputuskan oleh Saudara
Ketua. Djelaslah Saudara Ketua.
Sebab kalau ini sekaligus disamaratakan sadja, ini memang kebj,asaan jang tidak baik. Ada usul jang rnengenai perubahan Peraturan
Tata.tertib Konstituante dan usul ini drisini dibitjarakan tidak menurut procedure jang berlaku, ini saja kira tidak bisa.
Djadi kalau ada usuLusul tentang tjara kerdja bagaimanapun
djuga bentuk dan isinja, tetapi ternjata menuntut perubahan Pera'
turan Tatatertib, ini tidak bisa dibitjarakan dengan menjimpang dari
pasal 87 Peraturan Tata-tertib kita.
Sekian sadja Saudara Ketua.
Ketua: Sidang jang terhormat, koreksi Saudara Ir Sakirrnan jang
terhormat ialah bahwa Rapat Pimpinan Konstituante jang diadakan
hari Djum'at itu tanpa hadirnja Saudara Ir Sakirman. Saja tadi djuga
tjuma mengatakan Rapat Pimpinan jang dihadiri oleh 4 oran_g Anggota, itu saja anggap sudah tjukup. Sebab Pimpinan itu mula-mula
6 orang, tetapi seorang non actief, jaitu Saudara Dr J. Leimena, sehingga-tinggat 5 orang. Dari lima orang itu ada 4 orang jqng hadir,
djadi ini saja anglgap sebagai lRapat Pimpinan ian$ pudah ;dapat
memutuskan.
Saudara-saudara, kemudian apa jang dikemukakan Saudara Ir
Sakirman itu bukan soal baru. Inipun, apa jang saja adjukan, adalah
pertimbangan bulat dari Panitia Musjawarat.
dengan
-Rapbt
Panitia Musjawarat harus dihadiri djuga otreh semua Wa'
kil-wakil Ketua.
Saja memberi koreksi lagi Saudara, dalam rapat Panitia Musja.
warat Saudara Sakirman tidak hadir, tapi saja tjuma mengatakan:
Panitia Mu,sjawarat dalaim rapatnja surdah mernutus'kan itu'
Kemudian Saudara-saudara, tentang pasal 87. Waktu Pimpinan
mengusulkan suatu usul perubahan terhadap Peraturan Tata-tertib,
usul itu dimasukkan dalam Panitia Musjawarat. Tangkapan saja, se'
kali sudah melalui Panritia Mu,sjawarat, usul i'tu mengalami permusjawaratan. Dan itu jang terdjadi, mengalami permusjawartan terus-

menerus

di Pleno. Didalam permusjawaratan itu, maksudnja usul itu

ditolak, ditenima atau diterima derigan perubatran-perubahan.
Djadi, mungkin perubahan-perubahan itu timbul. dalam, permusjawaratan.jang menjusul, sehingga kalau toch diadakan perubahan
lagi, djuga perubahan itu tidak usah melalui Panitia Musjawarat.
Kalau toch harus melalui, kita minta waktu lagi. Pianpinan tidak keberatan, tetapi menurut interpretasi Pimpinan tidak lagi harus
melalui Panitia Musjawarat itu.
Kemudian Saudara-saudara, Saudara Sakirman menjatakan bahwa

dari empat usul itu ada dua tjorak, itu betul!
Saja dalam hari-hari ini djuga memikirkan bagaimana dengan
empat usul jang tjoraknja lain ini. Itu betul Saudara-saudara! Maka
dipikirkan matjam-matjam tjara, bagaimana tjara pengambilan pu-

tusan dengan pemungutan suara itu.
Djuga tadi didalam Panitia Musjawarat, usul Saudara Sakirman
jang diperdengarkan itu mendapat kupasan jang lama. Maka kita bisa
mengambil djalan. Ada satu golongan jaitu terdiri dari dua usul jang
me,ngehe,nda,ki Fer:u6t,htn Peratur,an Tata-tertlb, ada dua lainnja, jaitu
dari Partai Kristen Indonesia (Parkindo) cs. dan Fraksi Buruh, tidak
m,engehe'n,dak,i. Apa tidak lebih baik kita sekarang me'mp€rrsoalkan
dulu dengan pemungutan suara penjempurnaan Tjara Kerdja sampai merubah Peraturan Tata-tertib atau menjempurnaan tjara kerdja
dengan tidak usah merubah Peraturan Tata-tertib? Dua ini distem,
Akan tetapi, dalam Panitia Musjawarat ternjata bahwa jang men,
dapat voorkeur Saudara-saudara, bukan Ketua jang menentukan, Ketua itu tjuma kedudukan perkara, saja melaporkan bahwa jang
mendapat voorkeur dalam Panitia Musjawarat ialah sekaligus terhadap empat usul itu dipungut suara dan tentang ini Panitia Musjawarat
sudah mempunjai pendapat, jaitu dengan tjara gugur, sebagaimana
proses pemungutan suara mengenai tjalon orang.
Saudara-saudara ini tidak lebih daripada laporan jang saja
adjukan kepada Saudara-sau:dara. Saja tidak suggereren, saja tidak
opereren, saja hanja registreren Saudara-saudara!
,Sekarang bagaimana pendapat Saudara'saudara? Apa jang akan
kita djalankan? Ten slotte kita harus mengambil keputusan!
Setudju sekaligus? Saudara dari ?arta,i Komunis Indonesia
(P.K.L) bagaimana?

(Ir Sakirman: Tidak boleh melanggar Peraturan Tata-tertib!)
Tjoba sekali lagi Sauda'ra djangan terburu-buru. Saja persilakan
Ir Sakirman jang terhormat.

Saudara

Ir Sakirman: Saudara Ketua, sepandjang apa jang saja alam,i
dalam Parlemen enam tahun lamanja itu, Panitia Musjawarat
tidak
-bertentangan
bisa menundjukkan suatu prosedur- atau djalan jang
dengan Peraturan Tata-tertib. Panitia Musjawarat paling banter meneruskan ata,u tidak. Kalau meneruskan dengan pertimbangan-pertimbangan apa? Kalau ada tempo banjak sanpai kepada keputusan,
umpamanja duapertiga lebrh dari Panitia Musjawarat ini, setudju.
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Kalau temponja kurang sematjam jang telah dilakukan oleh Parritia
Musjawarat dalam menghadapi usul pertama dari Pimpinan, nanti
Panitia
bisa dibatjakAn:oleh Saudara Sdkertaris Djendral lagi
- itumemang
dan djika
Musjawarat tjuma sekedar sadja menimbang
diteruskan ol,eh
ada nnaksud-maksud untuk memperbaiki Tata-tertib
Panitia Musjawarat pada Pleno.
Tetapi saja kira lain sekali dengan prosedur jang telah ditjantumkan atau ditetapkan didalam Peraturan Tata-tertib kita. Sebab
kalau hal ini nanti mendjadi tradisi, saja kira ini bukan sadja tidak
baik, akan tetapi Saudara Ketua, ini memerosotkan kedudukan dari
Panitia Musjawarat jang tugasnja itu sudah terbatas dalam hal-hal
jang tertentu, tapi sekarang memutuskan mengusulkan pada Pleno
untuk merubah tjara jang semestinja tidak diperbolehkan oleh Peraturan Tata-tertib kita.
Saudara l(etua, ini lepas daripada overwegingen untung dan ru$nja nanti bagi tiap-tiap usul. Tapi saja kira perubahan Peraturan
Ta,ta-tentib iini memang tidak begitu mudah dan akiba'tnja adalatt
sangat berat. Sematjam djuga kita memilih Ketua dan Wakil Ketua
itu, oleh karena kerd,urdukan Ke,tua dianggap penting dan dalann batas"
batas tertentu djauh lebih penting dari Wakil Ketua mungkin, maka
dari itu djuga dalam pe'milihan Ketua dan Wakil Ketua tidak diadakan pemungutan suara sekaligus. Djuga pemilihan Wakil Ketua saja
kira tidak sekaligus diadakan. Itu saja masih ingat unrtuk Wakil Ketua
II ada tjalon-tjalon, Wahil Ketua III djuga ada tjalon-tjalon. Djadi
saja kira tidak 'tepat kalau tad,i dikatakan menemp'uh djatan seper'ti
iang telah dilakukan didalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua.
Saudara Ketua, kalau didalam Seksi di Parlemen dan Komisikomisi disini, ini saja kira tidak keberatan, bahwa Ketua dan Wakil
Ketua dipilih sekaligus sadja, siapa jang mendapat suara relatief
terbanjak, meskipun hanja sedikit, fietapi relatief sudah terb,anjak.
Djadi Saudara Ketua, saja anggap soal ini adalah fundamenteel dan
saja .

Ketua: Sebentar Saudara, saja tidak menegur, boleh teruskan,
tjuma beg,ini, jang dimaksu'dkan kita nrenjimpang dari Peraturan
Tata-tertib itu jang mana? Sebab achirnja kita mengambil putusan
dengan duapertiga. Achirnja begitu. ,Sekaligus itu untuk gugur, kemudian achirnja menga,mbil keputusan berdasarkan duapertiga. Dus
prinsip merubah Peraturan Tata-tertib dengan duapertiga itu tetap.
Ketua tidak akan meninggalkan prinsip itu.
Dipersilakan Saudara meneruskannja.

Ir

Saktrman: Saudara Ketua pasal 87 ajat (2) berbunji sebagai

berikut.

,,Untuk pemungutan suara dalam hal perubahan peraturan ini
berlaku ketentuan-ketentuan dalam, pasal 33 sampai 36".
Padahal kalau kita adakan pe.nungutan suara dengan sekali djalan Saudara Ketua, ini kerakter daripada usul jang menuntut perubahan Peraturan Tata-tertib, itu disamakan sadja dengan karakter
daripada usul jang tidak rleng€hendaki perubahan Peraturan Tata8099

tertib. Djadi disini saja kira ini jang bertentangan dengan peraturan

Tata-tertib.

.

Kalau usul perubahan mengenai Peraturan Tata-tertib ini diperlukan menurut ini, saja kira hanja dua sadja. Dua itu bisa diada:
kal setjqra terbuka atau dengan djalan pemungutan suara setjara
rahasia. Ini dirumuskan djuga didalam pasat s+ ajat (?). Djadi begi=
tulah saudara Ketua, saja anggap ada dua usul jarg menurut prosedirr
peqbltjaraan_nja djuga lain. Jang satu su,dah mem,muskan setjara
konkrit pasar-pasal ini jang harus diubah dan jang lain tirdak. ban
saja kira !*l saudara-saudara jang mengusulkan usul perubahan
diluar perubahan Tata-teitib itu djuga, lebih baik kalau tidak seka-

ligus.
snbab ada kemungkinan misalnja usul pcrtama ditolak, kemudian
melontjat pada usul ketiga, atau sebaliknja, usul pertama diterima,
ini tidak'berarti djuga kita otomatis mesti menolak usul ke-3. Sedang
lralau sekaligus itu tidak bisa lain kita mesti me'milih satu. Tetapi
kalau berturut-turut begi'tu, ada kemungkinan usul jang pertama ilu
ditedima tetapi belum Xengkap, lengl<apnja nanti kalau usul Jang
ketiga dan keempat djuga diterima.
Jto misalnja ,sadja, saja ambil sehagai tjontoh, jang memang akibatnja akan sangit lain sekali Saudara Ketua.
Sekian.

Ketua: saudara-saudara, pendeknja saudara Ir sakirman itu
mengusulkan !j*a alternatief lain, jaitu dua pihak dikemukakan,
kedua-duanja mengehendakii penje,mpurnaan tjara kerdja, tetapi jang
golongan merubah Peraturan Tata-tertib, jang lain tanpa meru-qa-tu
bah Peraturdn Tata-tertib. I'tu distem dulu. Itu jdng dikemukaican oleh'
Saudara Ii sakirman. rBelum tentu kita tidak rirenJetu,djui itu. Tjuma
saja perlu djelaskan kepada saudara-saudara, bahwa tadi hal ini sudah
dibitjarakan lama dalam Panitia Mu.sjawarat. Achirnja kita berpenjang saja namakan tadi voorkeur _. untuk mengadakan pedapat
llungutan suara sekaligus. Kalau kita mernilih sistim sekaligus itu,
kita samasekali tidak menjimpang darripada Peraturan Tati-tertib.
Peraturan Tata-tertib pasal B? mengatkan:
berlaku ketentuan-ketentuan dalam pasat gB sa'mpai dengan

pasal 36."

i<ita mau mengambil itu Saudara-saudara. Djadi misalnja pasal
33 mengatakan harus duapertiga, itu kita tepati. fetapi dalam iiasalpasql kemudian, -itu m,emang vacuum. Didalam keadaan jang vacuum
ini kita mengambil
analogis apa jang ada.
Pasal 34 ajat (z) ilu rraljf untuk rantjangan Konstitusi. Analogis
jang saja..u_*pil ini, jaitu sistim gugur. Ja, kalau vacuum bagaimaila,
memang ti{ak ada peraturannja
le_ntang itu. Tapi kita pada p-okoknja
mau mengikuti pasal 33 sampai 36
dan jang biia diikuti kifa a,mbii.
'kita
Tapi kalau vacuum,
tidak boleh mandeg ditengah-tengah
djalan. Itulah kita sambung dengan tafsiran analogis, kitisambuig
dengan pemungutan s-uara mengenai tjalgl Ketua. Sam,bung-sambun!
itu karena terpaksa, karena aturannja disini memang vacuum.
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berdasarkan pertimbangan daripada Panilia Musjawarat untuk sekaligus diadakan pemungutan suara
Ada lain-Iain Saudara jang mau bitjara?
Saudara-saudara jang akan berbitjara: Saudara Notosuwirjo, Saudara V.B. da Costa, Saudara Kijai Wahab dan Saudara Bahefamsjah
St. Indra
Saudara Wahab tunggu dulu sebentar. Saja persilakan Saudara
S. Notosuwirjo.
Soeparno Notosuwirjo: Saudara Ketua, mudah-mudahan kita tidak
bertele-tetre dalam mengambil keputusan. Pertama sekali, jang diusulkan oleh Panitia Musjawarat, itu hanja mengambil pemungutan
suara sadja, jaitu dengan tjara sisti,m gugur, emlat usril madj-u sekaligus.
Adapun sesudahnja mendjadi keputusan, sesudah diadakan kepu-

tusan itu, nanti kalau keputusan itu diambil d€Dgon kurang dari
duapertiga suara jang hadir, itu namanja melanggar Peraturan Tatatertib. Tetapi kalau keputusan dtu r\anti diambil dengan duapertiga
dari suara jang hadir, itu tidak bisa melanggar Peraturan Tata-tertib,
sebab 'tiaptiap perubahan Tata-tertib harus diambil dengan duap'ertiga suara seperti termaktub dalam Perturan Tata-tertib ini.
Diadi sekarang ini kongkritnia Saudara Ketua. didalam pemungutan suara jang diusulkan oleh Panitia Musjawarat itu, diambil
afval systeem. Itu tidak melanggar Peraturan Tata-tertib. Tetapi kalau nanti jang menjetudjui perubahan itu kurang dari duapertiga
djumlah jang hadir, itu jang na,manja m,elanggar P,eraturan Tatatertib. Tetapi kalau masih tetap duapertiga jang menjetudjui perubahan itu, maka tidak melanggar Peraturan Tata-tertib apa-apa.
,'i
Demikian Saudara Ketua, terima kasih.
Ketua: Saja persilakan Saudara V.B. da Costa.
V.B. da Costa: Saudara Ketua, saja pada pokoknja setudju dengan

apa jang dikemukakan oletr Saudara Ir'Sakirman. Dengan demikian
ingin saja peringatkan disini, berhubung dengan apa jang dikemukakan oleh Saudara Ketua tadi, jaitu sedikit'banjaknja Saudara Ketua
mengatakan, bahwa Saudara Ke,tua itu hanja sekedar meregistrasi
pendapat dari Panitia Musjawarat.
Itu benar, tetapi hendaknja hal ini tidak diartikan begitu rupa,
sehingga seolah-olah Panitia Musjawarat itulah jang bertanggungdjawab atas diindahkan atau tidak diindahkannja Pasal 87 Peraturan
Tata-tertib didalam Rapat Pleno Sidang Konstituante sekarang ini,
karena Panitia Musjawarat sebagai bunji Pasal 60 sub c, hanja mem-

berikan pertimbangan kepada Ketua.
Demikian Saudara Ketua, terima kasih.
Ketua: Itu betut Saudara-saudara. Sekarang saja persilakan Saudara Kijai Hadji Wahab jang terhormat.
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Kijai HadJi A. Wahab Chasbullah: Saudara Ketua dan Saudarasaudara jang kuhormati, setelah saja menelaah keadaan isi pasal-pasal
dari P,eraturan Tata-tertib sebagai tertjantum dalam Pasal 87 dan
digabungkan dengan pasal tersebut jang telah diuraikan oleh Saudara
Ir Sakirman, ialah Pasal 33 dan Pasal 36 Peraturan Tata-tertib, maka
saja b.isa memahami betul-betul prosedur jang telah didjalankan oleh
Panitia Musjawarat sampai menerbi,tkan ata,u me,nelorkan usul jang
dikem,ukakan oleh Pimpinan Konstituante, walaupun Pimpinan Kon-

stituante tidak bersjarat 5 ofang harus setudju, tetapi tjukup 4, jang
satu barangkali tidak datang, tetapi tidak membatalkan nama Pimpinan itu. Itu betul.
Maka saja ,bisa memahami, bahwa dengan prosedur itu kita bisa
sampai kepada usul Pimpinan ini, jang melalui semua keterangan-keterangan dalam pasal-pasa1 ini, lebih-Iebih kalau Saudara.saudara menelaah Pasal 87.
Oleh karena itu, bagi kami, jang telah me,mahaminja, djika akan
diombang-amb,ingkan oleh paham seorang atau sebagian minoritet
jang tidak puas,, walaupun begitu kami ti,dak bisa akan terbawa.
Sekian Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Baheramsjah Sutan Indra jang

terhormat.

- Baheramsjah Sutan Indra: Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat, Pasal 87 Peraturan Tata-tertib berbunji:
,,{Jsul-perubahan dalam peraturan ini diadjukan kepada Pani,tia
Musjawarat untuk d,iteruskan beserta perrtimbangan ke,pada Rapat
Pleno Konstituante jang memutuskan apakah usul itu disetudjui
atau tidak disetudjui ataupun disetudjui dengan perubahan,,.
Keadaan kita sekarang ini ialah, Panitia Musjawaiat sudah memusjawaratkln .dan sampai kepada satu usul. Pertanjaan terhadap
rnu:sjawarat daripada Panitia :Musjawarat itu adalah begini: Pasal 61
ajat (3) mengatakan:

,,Keputusan Panitia Musjawarat adalah sah, djika disetudjui oleh
sekurang-kurangnj a duapertiga dari dj umlah Anggota j ang hadir' n.
Djadi pertanjaan pertama, ,ialah: Apakah tadi pada rapat panitia
Musjawarat setelah dirundingkan, maka diputuslian dengan suara
bulat ataukah di,putuskan dengan sekurang-kurangnja duapertiga dari
djumlah suara jang hadir?
Kalau ini sud,ah berlaku, sudah sepantasnjalah Panitia Musjawarat
itu m,embawa usul itu ke sidang Pleno ini. Dan apabila usul itti sudah
terbawa,pada.Pleno ini, maka kita lihat djiwa daripada pasal g? itu.
pipitg djlwanja; Apa jang dibawa oteh panitia Muijawarat ke pteno
ini, itu ditanjakqn kepada sidang pleno, disetudjrii apa tidak dan
lPa.aqq Femungkinan usul itu diietudjui atau tidak diietudjui atau
disetudjui dengan perubahan.
sepantasnjalah ada Anggota jang menggugat hal itu, rupanja 1{?k".
dirtanjakan dahulu, jaitu mengenai usul jang -akan rneriungut
suara sekaligus itu.

.
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Dan dalam hal ini saudara Ketua, maka akan saia kemukakan
sedikit anekdote. seorang ilu menjuruh memilih teiraaa inatnla,
apakah mau djagung atau- pisang dan kalau mau pisairg apaka,tr
iiisang.goreng atau pisang

rebus.
sekarang tidak-dapat saudara Ketua,-s_ekaligus memilih djagung,
-!
grsaltg
Blreng ataukah pisang rebus. Itulah jang clikemukakin-ole-'.ir
Saudara Ir Sakirman.
Di4i oleh sebab i,tu saudara Keltua, maka usul jang betul-betul
verstrekkend disini, ialah soal pemilihan pokok jand pdrtama, iaitu
diadakan perubahan Peraturan Tata-tertib -atau tihaF diadakan' derubahan Peraturan Tata.tertib, kemudi.an baru jang lain
oleh sebab ,itu, baiklah ha1 ini dipertirnbangkan masak-masak
Saudara Ketua. saj.a hanja loengemukakan hal ini didalam rangka
Peraturan Tata-tertib qdja.$ami tadi sudah mengatakan, apa djirsa
I,ang lkan diputuskan oleh Pleno ini, partai kami akan tundui< sei;ara
demokrasi.
Sekian Saudara Ketua.

Ketua: saja persilakan sauara Mr K.R.T.s. poerwokoesoemo
jang terhormat.
Mr K.R.T.S.

Poerwoekoesoemo: Saudara Ketua, saja rasa jang
mendjadi persoalan pada saat ini ada 2 jaitu:
Pertama: persoalan jang dikemukakan oleh partai Komunis
Indonesia (P.K.I.), apakah keputusan itu bisa diambil
sekaligus atauhah tidak.
Dan kalau diambil sekaligus, itu bertentangan ataukah
tidak dengan Peraturan Tata-terti,b kita dan
Kedua : ialah apakah kekuasaan Panitia Musjawarat itu?
saudara Ketua, terlebih dahulu kami bahas tentang hal kekuasaan
Panitia Musjawara.t.
Ini ditd:rtukan dalam pasal 60 ajat (c) Peraturan Tata-tertib.
Kami hanja mmga,mrb,iil ajat (c) sadja jang benbunji:
,,Memberikan pertimbangan kepada Ketua Konstituante apabila
hal itu dianggap perlu atau apabila diminta oleh Ketua Kbnstituante".
Djar{i keputusan Panitia Musjawarat tadi, sekalipun setjara bulat,
kekuasaannja hanja sebagai pertimbangan kepada Ketua dan
l{tu
Ketua menjampaikan hal ini pada Pleno.
Diadi ini tidak apa jang melanggar Peraturan Tata-tertib sama
sekali, karena sesuai dengan procedure. Itu jang pertama.
Jang kedua soal keputusan boleh diambil. sekaligus ataukah tidak,
ini memang tidak diatur dalam Peraturan Tata-tertib. Djadi kalau
diputus sekaligus, tidak ada satu pasalpun dalam Paratriran Tatat-r$u jang dilanggar, dus tidak ada larangannja, akan tetapi djuga
tidak ada perintah.
saudara Ketua, lantas kalau demikian bagaimana? Kalau demikiatr, maka dalam Peraturan Tata-tertib itu sendiri ada uitlaatklepnja,
sudah ada djalan keluarnja, ialah Pasal BB.
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Pasal BB Pereturan Tata-tertib berbunji:
, ,,Semua hal jang tida,k diatur dalam peraturan ini diputus oleh
Konstituante".
Dengan demrikian djela,s Saudara-saudara, kalau Panitia Musj,awarat beiapat, memutuskan sesuatu dengan, suara bulat, hal ini diadjqkan kepadi Saudara Ketua sebagai pertimbangannja. Ketua meniampaikan hal itu pada Pleno dan berda'sarkan Pasal 88 kita putus, kita
lerima atau tidak, kalau kita terima, kita djalankan
Sekian, Saudara Ketua,

Ketua: Saudara-s.ud.ra, bahwa keputusan dari Panitia Musjawarat itu memang bukan kepufusan finaal; saja kiira kita s,e'muanja
sudah mengetahuinja.
Ketua, berdasarkan pertimbangan untuk offectiefnja mendjalankan rapat-rapat ini, mengadjukan Saran-saran dan saran'saran itu
tjuma ipa 3ing hidup didilam Panitia Musjawarat jang tadi berapat
dan setjara satr mengambil keputusan. Sekarang terserah .kerpada
Sidang Pleno, apakah jang clikemukakan oleh Ketua itu, bisa diterima
apa tidak
(Sebagian

Anggota: Diterima!).

Ketua: Apa perlu dipungut
(Sebagian

suara?

Anggota: Tidak!).

Ketua: Saja persilakan Saudara Ir

Sakirman jang terhorm,at.

Ir

Sakirman: Saudara Ke,tua, karena rupa-rupanja suara jang
menjetudjui usul dari Saudara Ketua itu lebih banjak, maka dari
fraksi karni djuga tidak berkeberatan untuk menerimanja, dengan
tjatatan, bahwa keputusan Pleno dalam hal ini lTl€lllarig menja,mpuradukkan usul-usul p'erubahan jang bersifat verstreken,d merurb,ah
Peraturan Tata-tertib dan usul perubahan jang terbatas dalam tjarakerdja sadja.
Sekian sadja, Saudara Ketua.

Ketua:

Sa,u'dara-s,audara,

djadi ini saia kira bisa diterima, ka-

rena sekarang sudah disetudjui oleh empat besar. Walaupun satu dari
empat besar itu dengan tjatatan, tapi saja kira sudah bisa diterima
dan bisa berdjalan.
Kita rnulai dengan p.emungu,tan suara sekarang. Terha,dap keempat usul ini belum kita adakan pemungutan suara. Alasan-alasan
bisa dikemukakan oleh Saudara-saudara. Sebagian sudah terang, ting'
gal beberapa jang belum menjatakan pendapat.
Siapa jang mau berbitjara untuk stemmotivering?
Saudara Soedijono Djojoprajitno, lainnja sudah terang saja
kira.
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Saja persiiakan Saudara Soediirjono Djojopraj,itno jang terhor'
hormat.

Soediiono Djojoprajitno: Saudara Ketua, perkenankanlah saja
disini membatjakan sikap daripada Fraksi Murba Pembela Proklamasi
(Murba) terhadap usul-usul penjempurnaan tjara-kerdja Konstituante
sebagai berikut:
Saudara Ketua, seperti jang telah dikemukakan oleh Saudara
Mr Simorangkir dari Fraksi Partai Kristen Indonesia (Parkindo) tadi,
Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba) termasuk mendjadi salah
satu pengusul penjempurnaan tjara-kerdja Konstituante berpedoman
pada prinsip: dengan tiada melalui perubahan Peraturan Tata-tertib
Konstituante.

Artinja pada tingkat sekarang ini Fraksi Murba Pembela Prok-

lamasi (Murba) membataci diri sampai pada masalah tehnis juridis
sadja, halmana telah tjukup diberi pendjelasan oleh Saudara dari
Partai Kristen Indonesia (Parkindo).
Jang hendak saja kemukakan disini adalah sikap Fraksi Murba
Pembela Proklamasi (Murba) terhadap rumusan penjempurnaan tjara-l<errdja dengan melarlui pe,rubahan Pera'turan Ta,ta4ert'ib Konstituante.

Seperti jang sudah ,saja njatakan baru-baru ini, Fraksi Murba
Pembela Proklamasi (Murba) tidak melin'at faedahnja mentjari rumusan penjempurnaan tjara-kerdja Konstituante dengaq melalui
perubahan Peraturan Tata-tertib Konstituante dan oleh karenanja
tidart< bersedia tunrt bertanggung-djawab a,tais perubahan Peraturan
Tata{erti'b Konstituante, karena Peratu,ran Tata-,tertib Konstifiuante
jang kita susult dengan ,susah-pajah dan mermakan biaja bendjuta-{iuta
rupiah itu telah tjukup mentjer,minkan djiwa nausjawarat dan toleransi
antara tiga aliran ideologi jang hirdurp daLam Konstituante ini, dim'ana
Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba) m'enerirna Peraturan Tatatertib Konstituante sekarang ini atas dasar rninderheidsnota, iang dL
batjakan oleh Prof. Dr Pnijono atas nama L7 Anggota pada waktu
Konstituante hendak menetapkan Pera,turan Tata-tertib Konstituante
sekarang ini; ialah mendudukkan Konstrituante pada posisi jang tidak
menjimpang dari tudjuan revolu,si.
Oleh karena itu, maka Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba)
dalam menghadapi usul penjempurnaan tjara-kerdja Konstituante
dengan melalui perubahan Peraturan Tata-tertib Konstituante menen'
tukan sikap jang sesua,i dengan djiwa Peraturan Tata-tertib Konsti'
tuante itu iendiri jang mengehendaki mus,jawarat dan toleransi antara
Islam, Pantja Sila dan Sosial-Ekonomi untuk dapat merumuskan bersama Konstitusi Republik Indonesia jang mendjadi milik kita bersama,
ialah Konstitusi jang mentjerminkan kompromi antara: Islamisme,
Nasionalisme dan Sosialisme, diiatas dasar kepentingan jang sama.
Dan apabila usaha ini tidak berhasil, maka akan timbullah situasi jang
akan memaksa kita bersama mendjadi sadar, bahwa Dewan Konstituante ini tidak kompe'ten menusun Konstitusi dan atas dasar kesadaran kita bersama itu dengan sukarela dan setjara hormat membubarkan diri, dengan tiada paksaan dari luar iang bagaimanapun
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bentukdja, melainkan atas dasir i<einsafan bersama akarl tu$as jang
diberikair oleh rakjat jang memilih kita, tida\ {apa!-terlaksan-a. Ka'
tiu pertu tidak us:ah inenuggu batas waktu bulan Maret 1960, asal
sadji segala sesuatunja, berlaku sesuai dengan hikmah kebidjaksana'
an inusjiwarat ialah itemokrasi p_usaka nenek mo1an-g- kita!. .Oeinikianlah sikap Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba)
terhadap usul perubihan Peraturan Tata'tertib Konstituante jang
berlaku sebagai minderheidsnota.
Terima kasih.

Ketua: Ada lagi jang hendak rnemh'eri stem,motiver,ing,
persilakan $audara

saja

Ir Setiadi Reksoprodjo.

Setiadi Reksoprodjo: saurd,ara Ketua, Fraksi f,epub]$ Proklarnasi pada waktu jang limpau menjetudjui usul pendapat Pimpinan
jarg t"i*a. Tetapi tiarni tidak dapat menjetudjui usul ?impinan baru
tarEna tidak m6tihat diaminan kemungkinan'kemungkinan memper"
tjepat pekerdjaan jang dirantjangkan. Sekian.

Ir

Ketua: Masih a,da seorang ialah Sau,dara Baherarnsjah,

saja pe'r'

silakan.

Baheramsjah sutan Indra: saudara Ketua dry sidang .itnF
mulia, fraksi lia'mi berpendapat bahwa tjar? perrnung,u'tan suara tidak
menuiut p{ocedure jang veritrekkend dan jang kurang-verstrek|gld'
tetringga ditSampur-ldut<kan usul satu kelas dengan 1.91?t lain. Maka
rungg"ritrpun"kami tidak mentjabut usul kami, kami tidak akan mem'
berikan suara.
Ketua: Saja p'ersilakan Saudara Asnawi Sa,id.

Asnawi Said: Saudara Keilua, diidalam Pemandangan Umun'l

mqngenai perubahan Peraturan Tata-tertib maka dengan tegas kami
meoiot ong usul Pimpinan iang nermula, gl-ett. k_arena _clengan usul
Pimfrinan-iang bermula itu, kami d3n{-melihat djalal.keluar untuk
melintjart<an pekerdjaan kita. Tefapi oleh karena-usul PimpinaS ne1l1
ditjabul kembili, maka kami tidak akan memberikan suara dalam hal

ini.

Sekian.

'

Ketua: Saja pers,ilakan Satldara Mr Hamrid Algadrie:
Mr Hamid Algadrie: Saudara Ketua, Fraksi Partai Sosialis Idnonesia (P.S.L) melihlt dalam usul Pimpinan jang sudah d$amendemen
suatu langkah pertama untuk menudju kesuatu p_eljgmpurnaan bekerdja ja-ng akan datang. Partai Sosialis l-ndonesia (P.S.I.) memberikan
sot<oirgin lepada usuf Pimpinan ini, dengan tjatatan bahwa pada
masa ]ang akan datang dapat dibentuk suatu panitia jang akan menga'
dakan suatu Rantjangan Undang-undang Dasar. Sekian.

Ketua: Siapa lagi? Tidak ada lagi? Kalau tidak ada, pelm'unSl!an suara kita mulai. ^tOa lagi jang hendak memberikan stemmoti'
vering? Saja persilakan Saudara Notosoewirjo.
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S. 'Notosoewifjo, , Assalamu' .'ataikum warahmatullahi wabara'
katuh. Saudara Ketua, melihat.konstelasi Panitia Perslapan Konsti
tusi jang sekarang dan melihat bahwa fraksi'fraksi ketjil tidak gengehendal<i- perubahin Panitia Persiapan Konstitusi, nlqka saja hanja
melihat bahwa usul Pimpinan ini satu'satunja jang bisa mempertjepat pekerdjaan Konstituante.

Ketua: Saja persilakan

Saudara Sju'kri.

K.H.M. Sjukri: Assalamu 'alaikum warahmatutlahi wabaraka'
tuh. Saudara Ketua, usul-usul perbaikan tjara-kerdja Konstituante
jang sekian banjaknja, apalagi setelah ditambah dengaan usul'usul

imdndemen, masing-masing usul baik usul pokok maupun usuldengan
amendemen, pada kenjataannja djauh berbeda. Maka setelah Pimpinan mengadakin perubahan, b-erdasarkan usul dan saran jang masuk,
ternjata-usul Pirirpinan iniiah jang mempertemukan drltengah-tengah
antara usul-usul itu.
Kalau rnasing-mas,ing pengusul bersi,tegang, tetap tinggal dgduk
pada iempatnja masing-masing, tentu nanti tidak _akaq dapat diper'
iemukan. Satu-satunja usul jang dapat mempertemukan beberapa usul
itu ialah usul Pimpinan. Oleh karena itu maka sudah sew_adjarnja
usul Pimpinan padi saat ini harus diterima oleh _rapat ini .demi ke'
penti,ngari ki:ta ikan lekas'bekerdja iang sepaikdaikuja. Sekian.

Ketua:

Saja persilakan Saudara Gulmat.

iGulmat Siregar: Saudara Ketua dan Madjelis jang terhorrnat,

sekatri lagi saja kemrftakan pendirian fraks,i saja Fraksi. Partai Nasional

Indonegia {P.N.I.). iKalaupun ,tadrinja fraksri 'sai1 'mleni,eturdjui usul
semula daripada Pilirpinan, tetapi sesudah d_isusul p-ula dengan suatu
.Ss.u\ 1er'.rbrLun lrng na,e*rgrkqq- rustt-L a,ueu{emerq- kttri an.ggaQ usut
peru6ahan itu iOatltr suatu synthese dari pendapat-pendapat jang
iumbuh dalam Sidang Konstituante ini. Oleh karena itu fraksi -saja,
fraXsi jang sangat folerant terhadap sega,la pertumb,uhan, dapat
menjetudjul usuf perubahan jang diadjukan oleh Pimpinan.
Sekian terima kasih.'

tagi jang aka,n memberikan st',emmotivering?
Saja persilakan Saudara ldo Gainida dari Partai Republik Indonesia

Ketua:

Merdeka

T,irdak ada

(P.R.I.M.).

l

Ido Garnida: Fraks'i Partai Repubfik Indonesia Me'rdeka (P.R.
I.,M.) menjetudjui procedure jang diternpuh dan memberikan suara

kepada usul jang diberikan oleh Pimpinan.
Sekian terima kasih.'

Ketua: Tidak ada lagi jang rnernrbenikan

stemrnotiver.ing? Tidak

ada?

Sekarang mulai dengan pemungutan suara, onherroepelijk.
310?

Saudara'saueiara j$g berkumpul diwarung :kopi minta dikumpul.
kan supaja lengkap dalam ruangan"ini.'

(Pemungutan suara dilalkuka:n terhadap usul pinrpinan dcngan

tjara berdiri).

Ketua: Hasil pemungutan suara ialah: 810 Anggota jang
njetudjui usul Pimpinan.
Kemr.r,dian Saudar,a-sa,bdara,

kita

siap,"siap

untuk

me-

pemungutan

suara terhadap usul kedua, jaitu usul dari Fraksi partii xofiunis
Indonesia (P.K.I.).
saudara-saudara, menurut sistim gugur kaleu sudah tertjapai dua
q91tiga. suara maka sudah habis. Djadi pemungutan suara titiat perlu
diteruskan. Apa betul jang telah ditjapai ini -duape,rtiga apa trirdak?(Rapat: Sudah lebih).

Jang hadir ad.a 440.-Djadi duapertiganja, adalah tidak sampai
Ini sudah tertjapai, Saudara-saudara. saja kira ini adalalf keputusan dengan 310 Anggota jang menjetudjui usut pimpinan. Mit<a
usul Pimpiinan di,terirna. Sudah selesai Saudarasaudara. saudara-saudara, dengan ini sebe,tulnja kita telah selesai dengan
ururt-urutannja jang kita
_"!lgl _pertannl. Fuia tadi mengatakan tjnrma
bitiarakan. Tidak pembagian waktunja. '
Fengan perhitungan begitu, kita selesai dengan satu atjara. Kita
bisa menri:ngkat kepada atjara selandjutnja. Djaili malam nanti kita
meningkat kepada atjara kedua jaitu; mengambil keputusan tentang
Bendera, La$r Kebangsaari, Lambang/Meterai dan Lbu Kota.
Rapat sekarang saja tutup. Rapat ke,mud,ian malarm nanti dirnulai
djam 20,00 tentang atjara seterusnja.
300.

(Rapat ditutup pada djam 13.11).
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KONSTITUANTE REPUBI,IK INDONESIA
Sidang ke-II (Tahun 19bB) Rapat ke-47
Hari Sen,in, B Sep,tenr,ber lgb8
(Djam panggilan: 20.00)

Atjara

:

Ketua
Sekertaris

:
:

JVlengambil kepu,tusan tentang Lagu Kebangsaan, Lambang/Meterai dan Ibu Kota Negara.
Mr Wilopo.
Mr Usep Ranawidjaja.

Anggota jang hadir: 442 orang.
R.P. soewarno _warnodiprodjo, soemarto, K.H. Fakih usman, A.
sj.afiuddin, Anwar sutan emiruodin, Kijai Hadji sapari, siauw ciot
!j,han, low wen, r.J. Kasimo, Ir Soeioto tvtangoeirsoemarto, And.i
Gappa, M. Bannon Hardjoamidjojo, Nj. soewarti Bintang soeradi, Humo, R.H. Soetarto Hadisoedibjo, Dr Marzoeki Gelar pad"uko sati, Mr
J.c{.simorangkir, suradi sosrohardjono, G. winaya, K.H. Moehammad Rodji'oen, Rd. Hamara Effendy, Hadji Intje Achmad saleh Daglg Togpo, Kasim, Kijai Hadji Noer 'Alie, Nj. Dalam Iboe sjamsoe#
din, I Gde Putra Kamayana, A. Jasin, H. Mohammad sjukri Girszali Al
Rgsjdan, A. Anwar_Sanusi, Nj. Sitti Djamrud Daeng 'i'ia;a, Djamhari,
Abadi, Baheramsjah sutan Indra, Jusuf Lausuf Indr-adewai slamet
Jv., Prawoto Mangkusasmito, R. Hendrobudi, K.H. Ahmad Azhary,
Ir -sakirm?n, Ni. -ltq4ii Ibrahim siti Ebong, Nj. siti salmi sismono,
suband,i Martosudirdjo,
H. saifud,din Zuhri, As'ard brin Moehammad
Alkalali, Ketut subra,ta, Soesilo Prawiroatmodjo, M. sumbarhadi, Nj.
Djaenah, Achmad Arief, Nj. Hadji Ratu Amina-h
4nit sjarifudinTaufiqurrahman,
Maroeto l\itimihardJo, Hadji Aboe]Ii-dajat,_K.H.
bakar, Mohamad sardjan, Njoto, Mohamad Lukmanul Hakiin, prof.
Mr R.A. soehardi, Mr R. sindian Djajadiningrat, Nj. Kamsinah wirjowratmoko, Ir setiadi Reksoprodjo, Tan Ling Djie, Nj. wachidah
Pramana, Mas slamet soetohardjono, Asnawi said, Raden Hadji Achmad Hasboellah, Mohammad slafii' wirakusumah, prof. rt. "euaut
Kahar Muzakkir, Mohammad Pattisahusiwa, Drs A. Raja Rangga Andello, Hadisoejono, A,bdul Radijarb Daeng Mass,ikki, riadji ebduttatr
bin H. Mansjur, K.H. Muhammad Isa Anshary, Kijai Hadji
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Abubakar Bastari, Iskandar Wahono, R. Emor Djajadiriata, Atmodal,
minto, Nj. sulasmi Mudjiati sudarman, Hadji zainal, Mr R. pratikto
Sastro Hadikoesoemo, Mohamad Zaelani, Mr Wilopo, R.H. Hadjid,
Osman R4liby, \j _ Nadimah Tandjung, Soediono, Nengah Malaya,
Hadji Muhammad Zainuddin, ZainoeL'Abidin Sjoe'aib, Nj. Mien Sutanl AMul Gani suriokusumo, K.H. Abdul wahab chasbullah, K.H.M.
Dachlan, Mr Hamid Algadrie, R. Fernandus Basoeki poerwosapoetro,
!_o99i1_o_no.Djojo_prajitno, K.H:M. Bisri Sjamsuri, H.,M. Salim Fachry,
K.H. Masjkur, Nirahuwa Melkianus, Baraba Abdullah, umar saliin
Hubeis, Prof. Mr Dr R.M. soeripto, sigit slamet, R.M. Ali Manshur,
3109
Risalah perundingan

VI

Ahmad Nawawi Saleh, Nj. Suwardiningsih, Ulochamad Tam, Achmati
Zakaria, Hadji Ridlwan Abdullah, Mas_choen Hadji Achmad Flrl?y,
Nj. Adiini firrtodiredjoo M. Ng. Gqd. Sosrosepoetro, D_r- Imanuddin,
ALOut Choliq Hasjim, Saleh Umar Bajasut, Moenawar Djaelani,_Ilermanu Adi Kbrtodihardjo, K.H. Sjauki Ma'su'm Kholil, Rldgq Hadji
Aliurida, Kijai Hadji Muhammad Thoha, Kijai Hadj! Abdulmanab
Murtadlo, R. Mochtar Praboe Mangkoendgara, N. Kasijati, Ahjak [osro'
sugondo, Hadji Abdoel Chanan, Datoe Poetrawati, K.H. Achmad Zaini,
ffaOii Nachrowi Thohir, Sajogia Hardjadinat?,-H.!o_gF gn,_ Kijai Sr.Aii
Harun, Hadji Achmad Satrat Mansjur, K.1la! Hqdji Achmad.Eakri
Siddiq, w3. Nitraiah Ma'sum, 4li Masjhar, Hq$ii Abusudja, AIwl$ut'
tadlo,''Rd. Dadang Soeparta Partqwi{j-ai1- K-iiai H:-dii .At3t- Mach'

fadz,'sastrodikoro wiaiia,

Kijai zahid, H, v9h. Thohir Bakri, M.
Ach-

Hardjosoemarno, Soenarcli Adiwirjono, Soetedja Bradjane_gafa'
rnad. Anwar, Muntaha, Sarikoen Adisoepadmo, Rachmat Susanto (S.
Rachmat), Ali Markaban Harsono, A'mir, Tgk. Mghammad Haqly Ash
Shiddieqy, R.S. Hadisoenarto, Dr Parijono Surjodiputo, ry.d. Mohamad
Sjafei Piawirosoebroto, Tedjo, Nj. Soena{_o Arlpqunpuspito, Suro Sardjono, Dr Sahir Nitihardjo, Pratikto M., Sarino Mangtlnplaloto,
Sir,putro Brotodihardjo, K.tt. Muchjiddin Al Churaifisj, Abdul Djamil
Misbach, Mr Hadji Mochamad Soejoedi, R. Dalmono Damanhuri, Ach'
mad Mudatsir, f.U.n. Abdulah Awandi/Afandi, Kijai Hadji Ali Maksoem, Mr Hadji Kasmat, K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi, R. Qaldjono, Ni3. S.D. S6esanto (Sri Soetinah Darma Soesanto), Prof. Ir Saluku
Purbodiningrat, Suhari Kusumodirdjo, Nj. Solichah Saifuddi!, R. Poe'
R. Ng. Sumodarmodjo_ {._-S_uja1nto, M_uhamad
djadi Sastr6amidjojo,
-Salim,
Soedarso, Saleh Abdullah, D{.R.-Suhardi,
Simsir, Mohamad
Kijai [iadji Mochamad Cholil, Kijai H. Acfrmad.Dasuki Siradj, Raden
ffiOli Muiramrnad Adnan, Toeraichan_ Adjhoe{1, F. Dachlan Tj&to'
marlojo, Roespandji Atmowirogo, Mochtar, Sadji Sastrosasmito, Karkono Fartokusumo alias Kamadjaja, Dr Hadji'dharmo Tjokronegoro,
Mr K.R.T.S. (Soedarisman) Poerwokoesoemo, Drs B. Mang Reng Say,
Mohamad Doerjat Karim, Abdulrahman Bas,wedan, Zainul a4{t", 4.
Mustafa Bisri, R.M. Hadisoebeno Sosrowerdojo, Dr Roestamadji, K.H.
Maksum, R. Ido Garnida, M.S. Kamawidjaja, Moehamad Soekarna
Soetisna Sendjaja, Soeratno, R. Sugana Ganakusumah, Mas Muharnmad Bachar, Muhammad Sjadeli Hassan, Oesmadi, Asmara Hadi, Hadji Mas Muhamad Aof, K.R.R.H. Moh. Idris, Budiman Triasmarabudi,
naaia Kaprabonan, Enin Sastraprawira, Dr M. Gunawan Partowidig'
do, Raderi Basara Adiwinata, Hadji Abubakar Jusuf, Hadji Hulein,
R. Abdurochman Wangsadikarta, Hadji Muhamad Dachlan, Muham:
mad Rusjad Nurdin, fi3ai Hadji Saleh Solahuddin, Rd. Soeparno,
R. Muhammad Sjafe'i, Abu Bakar, Hadji Achmad Dasuki, Eaden
Sutalaksana, K.H:M. Dimjati, D, Sukardi, Hadji Asjmawi, Kiagus
Hadji Mohamad Sjadiari, H. Ismail Dahlan Djurq Alam, II-._ Moh.
Thafia bin Moh. Nur, Hadji Umar Bakry, Kuasini Sabil, Hadji Mansur
Dt. Nagari Basa, Roesl,an Moeljohaldjo, Mochtar Husin, Dr AbdUl
Manap, Binanga Siregar Geiar Sutan Mangaradja, H.a{i 'Abdurrahim
g.bOuititr, Edward Doran Damanik, Muhammad Ali Hanafiah Luhis
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(MAHALS), Anwar Nasutiotr, M. Aisjad Th. Lubis, Hadji Moeda Siregar Gelar Sutan Dali, H. Adnan Lubis, Mr Suhunan Hamzah, Mohd.
Sabri Munier, Agustinus Djaelani, Ibrahim Usman, Hadji Ali Usman,
Muzani A. Rani, Daniel, H. Mhd Basioeni bin H. fmran, Abdullah
Jazidi, Hadji Abdulrachman bin Ismail, Darmawi Munawir, H.M. Hanafi Gobit, H. Husain Qadry bin H. Ahmad Zaini, Nj. Hadji Ruhajah
Abdulhamid, Abd. Sani Karim, Mochsen bin R. Sokrna Wira Said,
Sajid Abubakar bin Sajid Achmad Alayderus, Ds Wilhelm Johannis
Rumambi, Drs La Ode Manarfa, J.J. Detaq, H.S. Djamaluddin Dg
Paremma, Abdurrahman Sjihaab, Abdul Muin Daeng Myala, Sjariff
Saleh, Nj. Siti Ramlah Azias, Abdul Rahim Munier, Daeng Maiadja
Lamakarate, H. Siswasudarmo, Mohammad Arifin bin Abdulrahman,
Andreas Johannes Toelle, Gulam, P.S. da Cunha, Blasius Josef Manek,
Soeratno, Alimin, Nj. Setiati Surasto, K.H. Akrom Chasany, Mr Ahmad
Astrawinata, Kijai Hadji Munief, K.H. Dachlan Abdoetqohhar, K.H.
Muhammad Ghazali Asj'ary, U.J. Katidjo Wiropramudjo, Lalu Lukman, Mohamad Sanusi, H. Mustadjab, Abdulmadjid Lalu Mandja, Mr
Subagio Reksodipura, Arnold Mononutu, Nj. Aisjah Dachlan, R. Ba
roeno Djojohadikoesoemo, A,bdul Muchid Ma'sum, K. Moch. Machfoed Effendie, K.H. Asnawi Hadisiswofo, Mr Oei Tjoe Tat, W.A.
Rachman, Mr Nj. T,etilarsih Harahap Soedjanadiwirja, U.P. Bombong,
Sarwono Sastro Sutardjo, Argo Ism,ojo, Ba,suilri, Nj. Tresna Sungkawati Garnida, Mardiono Slamet, A. Bakar St. Lembang Alam, R. Achmad
$oekarmadidjaja, Pangkoe bin Oemar, P.M. Tangkilisan, Soedjono
Tjoptoprawiro, Usman Hamid, S.M. Tarigan, R. Moedjoko Koesoemodirdjo, Achmad Bastari bin Achmad Daoed Natadiradja, Singgih
Praptodihardjo, Djafri, Nj. Maimunah, Muhammdd Ali Daeng Sanra!.g, Muhammad Amin La Engke, M.A. Chanafiah, Jean Torey, Sunarjo Umarsid.ik, Djoko Oentoeng, Ahmad Boeshairi, Muhammad Dia.
zulie Kartawinata, Utarjo, Raden Umar Anggadiredja, Nur Sutan
Iskandar, Sawirudin Gelar Sutan Malano, Sjamsulhadi Kastari, R.
Hadji Doeldjamil Adimihardja, Sutan Muchammad Jusuf Samah Gelar Sutan Maharadjalelo, M. Soetimboel Kartowisastro, R. Usman
Ismail, Sapija Mathys,"Ismail Kartasasmita, Usman Mufti Widjaja,
Soepardi, Slamet S., Karsono, Sumowarsito, Nj. Ratu Fatmah Chatib
(Ratu Ifat), Soeparno Notosoewirjo, Izaak Riwoe Lobo, Nj. R.A. Sri
Kanah Koempoel, W.A. Lokollo, R. Soelamoelhadi, Muchamad Afan.
di, Dr T.A. Djalil T.M. Junus., Soemantri Martosoewignjo, Dr Hasnil
Basri, Mamiq Djamita alias L. Abdullah, H. Husein Thaha, Kwee
Ik Hok, R. Iskandtr, H. Andi Kasim, Rd. Afandi Wiradiputra, Mohamad Ahjar, Rusmijono, Ir Tjoa Teng Kie, Wikana, Achmad Djoedjoe,
Sahamad Sudjono, Soelaeman Effendi, K.G.P.A.A. Paku Alam VIII,
Ds E. Uktolseja, Mas Ngabei Mohamad Hai'nzah, A.M. Joesoef Rasidi,
H. Abdulhafidz bin Hadji sulaiman, Nj. siti Fatimah usulu, Abdulwahab Turcham, Sajid Husin Abubakar, O.N. Pakaja, Rd. Sukandar,
Gulmat siregar, R. Mochamad Amin, suxmantojo, R. soendoro Hadinot9, Rustama lkt"t, H-adji Masjkoer, iHadji Abdulka,b'ir, Achijad,
Mohd Ma'sum Jusuf, sjeh Abdullah Afifuddin, Atang Mocharirad
Muchtar bin Tohir,,Egy Arifin, Abdul Moelin utsman bin Abdul Moe'in,
Jaha Jacoeb, Ismail Nongko, Dokter Kusnadi, Hendra Gunawan, otong
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Hulaemi, Hadji Abdul Malik Kar,im Amru'llah (HAMKA), Hadji Moeham'mad Moechtar Moestofa, Raden Moeljono Moeljopranoto, Muhamad Tahir Abubakar, Suparna Sastradiredja, H. Moh. Sadad Siswowidjojo, Aminuddin Muchlis, Amir, Basuki Resobowo, Dr J.F. Mohede,
R. Achmad Padmakoesoema, Abdurachman Said, Hidajatdjati, K.
Nope, R. Oemarsaid, Soedjatmoko, R. Sadono Dibjowirojo, Mr Djaidin
P,urba, Mr Djamaluddin GIr Dt. Singo Mangku'to, Nj. Moedjio Moedjiati, J. Karooboen, H.L. Rumaseuw, Andreas Wendiri, Mr Liem Koen
Seng, Mr Yap Thiam Hien, Drs Go Gien Tjwan, The Kim Goan, Dr Tan
Wie Lie, Dr Tan Tjin Hong, Tan Tjong Tjioe, Ko Kwat Oen, Drs
J.L.W.R. Rhemrev, William Eddy Claasz, Nona Mr A.L. Fransz, J.
Th. Kouthoofd, Drs Bbr, Drs J.B. Av6, Martinus Jacob van Yzendoorn,
Njan Tjoen Ho (Tjinu), Nn. Dr S. Kruyt, W.F.J.F. Griinewald, Mr Oen
Poo Djiang, A.L. Marani, G. Baibaba.

WakilPemerintalr:,

'

l

1. G.A. Maengkom, Menteri Kehakiman
2. Mr Sukardan, Menteri Perhu,bungan.
Ketua: Rapat jang terhormat, rapat saja buka. Quorum iang
diperlukan untuk Rapat sekarang ini ialah 2/3 dafi 527, jaitu sebanjak
352 orang. Sekarang jang hadir ada 4I2 orang.
Rapat jang terhormat, sebelumnja kita memasuki _atjara lntuk
rapat sekarang ini, terlebih dahulu saja persilakan Saudara Sekerta'
ris untuk membatjakan surat jang rnasuk.
Sekertaris: Surat jang masuk ialah berasal dari Fraksl Partai Persatuan Rakjat Marhaen Indonesia (Permai) jang berbunji sebagai
berikut:
,nBandung,

B September

1958.

Kepada

Jth. Saudara Pimpinan Konstituante R.I.
ali

Bandung.

Dengan hormat,

Menurut berita dalam Surat-surat Kahar dan selandjutnja menurut berita jang disiarkan oleh R.R.I., maka:
1. Seorang Anggota Konstituante telah ditahan oleh alat-alat
Negara,

2.

Beberapa Anggota Konstituante telah pula diminta menghadap pada alat-alat Negara itu dan ada diantaranja jang tidak
hadir pada Sidang kita sekarang ini.
Djika kabar-kabar diatas itu benar dan djika benar ada Anggota
Konstituante jang ditahan, maka sukalah kiranja Saudara Ketua memberitahukan kepada Sidang ini:
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a.

Apakah berhubung dengan Pasal 3 ajat (3) U.U. No. 75 tahun
L954 jo. U.U. No. 23 tahun 1956 Saudara Ketua telah menda,
pat pemberitahuan dalam hal ini dari Djaksa Agung?
b. Apakah jang telah dilakukan oleh Ketua Konstituante dalam
hal ini berhubung dengan ketentuan dalam Pasal 6 U.U.: No.
?5 tahun 1954 jo. U.U. No. 23 tahun 1956?
Apabila hal jang disebut pada sub a diatas belum dipenuhi oleh
Djaksa Agung, apakah tidak pada tempatnja djika Pimpinan Konsti,
tuante menanjakan hal ini kepada jang berwadjib?
Apabila jang disebut pada sub a diatas zudah dipenuhi dan hal.
jang disebut pada sub b diatas telah dilakukan pula, maka atas perhatian Saudara*audara Pi'mpinan dalam hal ini, saja sebagai Anggota Dewan ini saja utjapkan banjak terima kasih.

a/n Fraksi Partai Persatuan
Tembusan kepada:

Wakil-wakil Ketua Konstituante.
Sekian, surat jang masuk.

Rakjat Marhaen Indonesia,
t.t.d.
(I.R. Lobo)."

Ketua: Rapat jang terhorrna,t, Pinapinan belurn menerima kabar
tentang soal jang ditanjakan ini, ialah tentang adanja seorang Anggota Konstituante jang ditahan maupun jang diminta menghadap pada Alat-alat Negara. Kita mendengar hal itu hanja dari surat-surat
kabar sadja. Pimpinan belum mendengar dengan djalan resmi tentang
soal-soal itu.
Setelah hal ini ditanjakan, semestinja Pimpinan akan menjelidiki
kebenarannja soal itu. Biasanja kita memang mendapat kabar dari
Djaksa Agung tetapi kabar dari Djaksa Agung itu sering terlambat
dan sering tidak lengkap. Tjuma, Pirrnpinan sudah bertindak, kalau
mendengar tentang adanja de,milcian itu dari fraksi. Fraksi-fraksi sering memberitahukan hal itu dan atas keterangan dari fraksi ini.
Pimpinan selalu bertindak menanjakan kepada jang berwadjib kebe.
naran daripada pengabaran ifu.
Dan keduanja, i-atatr jang dinjatakan oleh penulis surat ini, jaitu
jang dimaksudkan forum priviligiatum Pasa1 3 ajat (3) Undang-undang
nomor 75 dan seterusnja. Itu jang selalu kita ingatkan.
Baru-baru ini ada suatu fraksi jang datang pada Pimpinan mena'
njakan djuga bagaimana keadaannja.dengan dua orang Anggota jang
ditahan.

Berhubung dengan itu, Ketua terus mengirimkan telegram kepada Saudara Perdana Menteri, Perdana Menteri atau Menteri Pertahanan saja lupa, tetapi sama sadja. Kami mertgirimkan telegram.
Dan demikianlah Saudara-saudara tjontohnja, bahwa Pimpinan,
kalau sudah ada sum:be,r jang sudah bisa dipertjaja, sudaLr mengarnb,il
tindakan. Saja kira surat ini tjukup didjawab begini sadja. Kemudian
kita akan menghubungi Pemerintah.
Pimpinan Konstituante itu dengan Pemerintah hubungannja baik.
Baru-baru ini kita memberikan kabar, bahwa akan ditjantumkan se.
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bagai atjaru soal penting, jaitu Penjempurnaan Tjara Kerdja Konstituante. Pemerintah datang dengan Perdana Menterinja dan Saudarasaudara ,ini rne,nggembirakan be0u1. Apa,lagi soal jang begini, nanti
akan saja hubungkan. Tentunja kita bisa berbitjara-bitjara tentang
hal ini.
Kemudian Saudara-saudara, kita mulai dengan atjara malam ini.
Barangkali atjara malam ini termasuk musik jang ringan, tidak begitu berat, walaupun ramai djuga, sebab mengenai Bendera itu ternrjata masih ada tigabelas rumusan. T'etapi tiidak apa Sa,udara-saudara,
kalau pertu kita b,erapat seperernpat dja,m, di,schors satu djam, mula,i
lagi dua puluh naenit, dischors sa,tu d,jam. Pendeknja kita harus dapat
rnenjelesaikan atjara ini.
Kita sudah madju. Kita rentjanakan atjara Penjenapurnaan Tjara
Kerdja Konstituante itu baru selesai malam ini, tetapi kita bisa me.
njelesaikannja dalam satu rapat pagi tadi.
Maka dari itu, kita masih berpengharapan besar bisa menjelesaikan segala sesuatu jang mendjadi atjara dari Sidang sekarang ini. Dengan sabar, tapi dengan kesaibaran jang berentjana, saja kira kita bisa
rnenjelesaikan djuga atjara ini. Sebelum itu, saja ingin mempersoalkan
soal lain, karena dip,ertrukan. Mau tidak mau hal itu diper'lukan nanti
untuk penjelesaian atjara ini.
Soalnja Sa'udara-sa'udara, ,ialah adanja vacuum didalam Peraturan
Tata-tertib kita. Peraturan Tata-tertib kita itu sebetulnja menganggap
adanja sisti,m g,ugur. Ka'lau ada'dua pendapat, atau pendapat-pendapat
tinggal dua djumlahnja menurut Pasal 34 ajat (7) Peraturan Tata-tertib, disitu dikatakan ,,ada dua atau tinggal dua" maka kalau tinggal
dua, mestinja ada jang sudah djatuh. Djadi veronderstellen atau menganggap adanja sistim gugur. Kalau dikatakan, bahwa ada sistim
g'ugur, tapi tidai< diur,us bagaimana gugurnja. Tjara bagairnana pendapat.pendapat jang melebihi dari dua itu gugur, itu tidak ada.
Maka dari itu Saudara-saudara, karena kita menghadapi rumusan-rumusan jang banjak, Bendera sadja tigabelas iumu,san, nanti
Hak-hak Asasi banjak lagi, terpaksa sebetulnja kflta harus bikin
afspraak, kita,harus bersetudju dulu, b'agaimana ki'ta menggugurkan
pendapat'pendapat jang melebihi dua itu, supaja- rumusan-rumuusan
itu nanti tinggal dua sadja
Saudara-saudara, banjak pendapat dikemukakan, sistim apa jang
bisa diadjukan. Kita bisa setjara sederhana, jaitu setiap kali memungut suara didjatuhkan satu pendapat, itu bisa. Kita bisa mendjatuhkan dua pendapat dalam suatu pernungutan, jaitu jang te'r,endah. Kita
bisa memikirkan tjara lain sama sekali, jang logis. Akan tetapi Saudarasa,udara, pada waktu hil ini dib,itjarakan d'i Panitia Musjawarat, klta
lebih bafk me'milih suartu sistiirn jang sudah diudji. Diudji lengkap,
bisa memenuhi segala keperluan. Maka kita memilih sistirn gugur
jang ada dala'm tjara pe,milihan Ke'tua dan Waikil Ketua. Kita me.ngadakan pemungutan suara.
Pertama; segala rumursan jang dukungannja kurang dari l,imapuluh, dinjatakan djatuh.
Kemudian diadakan pemungutan s[ara kedua. Dua rumusan jang
terendah djatuh dan seterusnja, hingga kita datang sampai kepada
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tingkat pernungutan suara tinggal 2 pentlapat sadja. Inilah Saudara'
saudara, sistim jang dengan pertimbangan Panitia Musjawarat dia'
djukan kepada Pleno untuk diterima.
Saudara-saudara, meng€nai rantjangan Konstitusi, kita menghadapi rantjangan Konstitusi rumusan pasal-pasal tentang Bendera, Lagu
Kebangsaan, Lambang/Meterai dan djuga tentang Hak-hak Asasi Manusia dan sebagainja.
Untuk lengkapnja saja batjakan disini Pasal 34 aiat (7) Peraturan
Tata-tertib sebagai berikut:
,,Mengenai Rantjangan Konstitusi atau bagiandagiannja, djika
terdapat lebih dari dua pendapat, maka pem,ungutan suara dila'
kukan setjara terbuka.
Apabila hanja ada dua atau tinggal dua pendapat, maka pemungutan suara dilalcukan setjara rahasia (tertulis), ketjuali djika
atas usul sepuluh orang Anggota, Rapat Pleno Konstituante dengan djumfah suara lebih danii setengah djumlah suara Anggota
jang
rnenentukan lain".
"Soaf hadir
rahasia atau bila itas permintaan tidak rahasia, itu lain hal
lagi. Jang perlu disini, ialah diakui adanja sistim gugur itu. Pengalaman'tentang sis'tim gugffi, kita su,dah punja, kita sudah pernah mendjalankan sistim itu. Lebih-lebih sistim itu sudah diudji, bisa memernuhi sjanat kepe'rluan, tidak ada vacuum dan lebih arnan. Itu bisa kita
pakai.
Maka dari itu, diputuskan oleh Panitia Musjawarat untut dipakai,
karena mengenai materi atau rantjangan Konstitusi diperlukan tetap
se:kurang"kuran'gnja 2/3 d,afi dj,umlah Anggota jang haddr. Itu tefap,
djadi kita tjuma me,mindjam sisti'mnja sadja, bukan seteugah tambah
satu, ,tetapi duapertiga. Kita pindjam sristi,m gugur daripada pernilihan
orang, walaup,un sisti,m ini rnengenai suatu materi atau suatu Rantjang-

an Konstitusi, kita mengambil sistim jang dimaksud untuk dipilih
orang.

Apakah Saudara-saudara biisa menjetudjui usul ini jang sudah
dipertimbangkan masak-ma,sak oleh Panitia Musjawarat?
Apakah ada jang hendak berbitjara? Sebab ini harug diselesaikan lebih dahulu sebelum kita meningkat kepada pasal-pas'al jan$
banjak itu.
Saja persilakan Saudara Drs B. Mang Reng Say jang terhor,mat.
Drs B: Mang Reng Say: Saudara Ketua, sebelum kita mulai membitjarakan usul jang dike'mukakan oleh Spudara Ketua, jaitu mg'
ngenai pertimbangan daripada Pleno, apakah-'kita mau melaksanakan
pemungutan suara ini dengan setjara afval-systeem, sebel,umnja itu,
saja peringatkan kepada Saudara Ketua, bahwa rapat pada hari ini
sudah menjelesaikan atjara Penjempurnaan tiara kerdja Konstituante.

Menurut keputusan pagi tadi jang telah kita ambil, maka Pasal
51 ajat (3) Peraturan Tata-tertib itu telah diubah, tapi sajang Pasal 51
ajat (3) ini belum dibatjakan
Saudara Ketua, sebelum kita mengambil keputusan, sebaiknja dibatjakan sekali lagi, agar supaja setiap Anggota dapat memaharni
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rumusan jang sebenarnja daripada'apa jang telah kita setudjui bersama itu.
Saudara Ketua, menurut usul perubaha'n Pasal 51 aja't (3) jang
telah kita putuskan bersama itu, maka usul-usul jang diadjukan kepada Sidang Pleno untuk diambil keputusan, ,ialah usul-usul jang
dirumuskan setjara bulat atau sedikit-dikitnja ditetapkan oleh sepertiga djumlah Anggota jang hadir.
Maka sekarang saja tanjakan kepada Saudara Ketua, kapankah
ketentuan pasal 51 ajat (3) in,i,mulai berlaku dan dip'erlakukan karena
kenjataannja Saudara Ketua, jang kita hadapi dalam laporan ada 13
usul rumusan. Sedang pagi tadri telah diputuskan bahwa usul jang dibitjarakan dalam Pleno untuk diambit keputusan ialah usul jang didukung oleh suara bulat atau sedikit-dikitnja disetudjui oleh seperti.
ga dari Anggota Panitia Pe'rsiapan Kons,titusi. Saja kira, sebetum kita
melangkah lebih djauh mengenai procedure dan sebagainja, kami
minta pend,jelasan Saudara Ketua, mengenai status daripada Rapat
kita sekarang ini, supaja dapat mentaati Peraturan sebaik-baiknja
untuk sekarang dan untuk masa jang akan datang.
Sekian Saudara Ketua.
Ketua: Saudara-saudara, keputusan jang sudah bersama-sama kita
.ambit pagi tadi dalam rapat jang lalu itu m,elulu rnengenai Panitia
Persiapan Konstitusi, tidak mengenai status Pleno sekarang ini. KaIau ditanjakan kapankah berlakunja, ja mulai sekarang ini, tetapi
hanja berlaku terhadap Panitia Persiapan Konstitusi. Dalam pendj-eIasan lebih landjut daripada Pimpinan, Saudara Drs B. Mang Reng
Say jang terhormat bisa membatja disitu, bahwa itu akan berlaku
untuk Panitia Persiapan Konstitusi jang akan datang. Djadi kalau
nanti mengadakan lagi Sidang Pleno sesudah Sidang Pleno sekarang
ini. Keputu,san tadi tidak berlaku terhadap Pleno atau tidak b,erarti
bagi Pleno. Djadi saja kira tentang hal itu tidak ada hal jang bisa
diragu-ragukan dan saja kira satu-satunja tafsiran jang bisa diterima.
Bukankah begitu Saudara Drs ,8. Mang Reng Say?
(Sudijono Djojoprajitno: Saja boleh bitjara Saudara Ketua?).
Saja bertanja kepada Saudara Drs B. Mang Reng Say dahulu,
bagaimana?

Drs B. Mang Reng Say: Saudara Ketua memang'sajang sekali
bahwa pagi tadrir- setelah tita mengambil keputusan,- keputrisan itu
tidak dibatjakan. l
,Ketua: Saja minta Saudara berdiri disitu sadja akan saja batja.

\

Drs B. Mang Reng Say: Baik Saudara Ketua nanti dahulu, saja
selesaikan dulu pembitjaraan saia Saudara Ketua.
Kedua, sebenarnja tidak didSelaskan, meskipun dalam pendjelasan Saudara Ketua mungkin ada, tapi sekiranja didjelaskan bahwa
apa jang telah kita putuskan ini belum kita lakukan sekarang tapi itu
mau dilakukan untuk Sidang Pleno jang akan datang.
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Sekarang sesudah mendengar pendjelasan dari Saudara Ketua,
kami minta dibatjakan. Sedang kami dapat menjetudjui pendjelasan
Saudara Ketua.
Sekian-Saudara Ketua.

Ketua: Saja kira untuk memenuhi permintaan Saudara Drs B.
Mang Reng Say jang terhormat saja batjakan.
Pasal 42 Peraturan Tata-tertib Konstituante diusulkan untuk dittbah dan ini sudah diputuskan mendjadi sebagai berikut:
,,Tugas Panitia Persiapan Konstitusi ialah:
1. Menjiapkan Rantjangan Konstitusi dengan djalan:
a. Menghimpunkan bahan-bahan-bahan Rantjangan Undangundang Dasar jang didapat oleh dan didalam Panitia Persiapan Konstitusi,
b. Memusjawaratkan, mengolah dan merumuskan bahanbahan pokok mendjadi rantjangan pasal-pasal Konstitusi.
2. Mengadjukan segala pendapat mengenai Konstitusi, sesudah
dimusjawaratkan dan dirumuskan kepada Rapat Pleno Konstituante sebagai suatu laporan.
3. Menetapkan atjara Rapat-rapat Pleno Konstituante untuk suatu masa.sidang ata,u sebagian masa.sidang dengan tidak meragurangi hak Rapat Pleno Konstituante un'tuk mengubahnja".
T'eranglah sudah, itu semua mengenai rapat Panitia Persiapan
Konstitusi.
Perubahan kedua mengenai pasal 51 ajat 3.
Pasal 51 Peraturan Tata-tertib mendjadi sebagai berikut:
,,1. Rapat-rapat Panitia Persiapan Konstitusi dan Komisi-komisi
Konstitusi dimulai pada waktu jang telah ditentukan apabila
dihadliri oleh iebih dari sependua dari djumlah Anggotanja.
2. Apabila sampai pada waktu rapat jang ditentukan jang hadir
tidak lebih dari seperdua djumlah Anggotanja, maka Ketua
Panitia Persiapan Konstitusi/Ke'tua Komisi Konstitusi menunda rapat. Akan tetapi pada rapat berikutnja Ketua Panitia Persiapan Konstitusi/Ketua Komisi Konstitusi dapat meneruskan rapat dengan tidak memandang djumlah Anggota
iang hadir, dengan ketentuan, bahwa rapat itu hanja menghimpunkan bahan-bahan Konstitusi jang diperoleh dari Anggota-anggota jang hadir".
Sekarang ajat jang berubah:
,,3. Mengenai segala hal Rantjangan Konstitusi, Panitia Persiapan Konstitusi sedapat-dapatnja mengambil keputusan dengan
suara bulat didalam rapat jang dihadlir,i oleh sekurang-kurangnja duapertiga dari djumlah Anggotanja, dengan ketentuan bahwa setiap pasal atau bagian-bagian lain dari Rantjangan Undang-undang Dasar jang memperoleh dukungan
dari sedikit-dikitnja sepertiga djumlah Anggota jang hadir,
diadjukan kepada Rapat Pleno Konstituante untuk mendapat
keputusan; segaia sesuatu jang' berhubungan dengan perrnusjawaratan dan pengambilan keputusan rnengenai Rantjangan
Konstitusi dilaporkan kepada Rapat Pleno Konstituante.
:
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Mengenai segala hal jang bukan materi Konstitusi, misalnja
soalrsoal kerurnartr4anggaan dan sebagainja, Panitia Persiapan Konstitusi dapat mengambil keputusan dengan suara
terbanjak mutlak dari suara jang diberikan, dengan ke'tenrtuan, bahwa suara terb,anjak itu lebih dar,i seperrdua djurnlah
Anggo'ta Panitia Persriapan Konstitusi
Ini Saudara-saudara lengkap pasal 42 sekarang dan 51 sekarang,
jang mulai berlaku sekarang. Tapi terhadap Panitia Persiapan Kon'
stitusi.
Saudara Drs. B. Mang Reng Say su'dah ,tjukup djelas ini?
Saudara Soedijono Djojoprajitno saja persilakan.

Soedijono Djojopraiitno: Saudara Ketua, waktu saja mngikuti
Saudara Ketua membatjakan perubahan tadi dan sebagai penutup
Saudara rnengatakan bahwa Peraturan Tata-tertib sekarang pudah
berubah, djadi logikanja pendapat-pendapat tidak bisa le,bih dari tiga.
Sekarang ini ada tigabelas pendapat. Kalau itu dikatakan berlaku
untuk Panitia Persiapan Konstitusi ketigabelas ini, apa pada waktu
Panitia Pensiapan Konstitusi itu djuga sudah tjukup tiga? Djadi oleh
karena itu Saudara Ketua, saja tidak bisa melihat faedahnja Peraturan Tata-tertib diubah. Djadi menurut teori sudah berubah tapi kenja'
taannja belum berubah.
Ketua: Kemudian Saudara-saudara, kita kembali sekarang kepada
soal menjelesaikan kewadjiban kita membuat suatu persetudjuan mengenai sistim gugur. Kita sering menghadapi pasal-pasal jang rumus'
annja le'bih dari dua. Te'Ipaksa ha,rus diadakan pemungutan suara,
dengan sistim gugur dan aturan-aturannja belum ada.
Sekarang Pimpinan membe'ri saran-sariil Saudara.saudara, dengan
pertimbangan Panitia Musjawarat supaja tlipindjam sistim gugur dari
tjara pemilihan Ke'tua dan Wakil Ketua, dengan ketentuan memegang teguh; bahwa keputusan harus berdasarkan perhitungan 2/3 dari
daftar hadir. Ini sebetulnja dengan ringkas iang disarankan oleh
Ketua.
Bagaimana Saudara-saudara? Saja tanjakan kembali.
(Rapat: Setudju!)

Ketua: Disetudjui.
Saudara-saudara sekarang kita memasuki atjara Bendera, Lagu
Kebangsaan, Lambang Meterai dan Ibu Kota. Mestinja sa,tu-persatu,
dimulai dengan Bendera.
Saudara-saudara saja minta leb'ih dahulu ditetapkan materinja.
Tentang materi Bendera ini, apakah bisa diterima Bendera Merah.
Putih?
(Rapat: Diterima!).

Dengal suara aklamasi ja? Diterima dengan aklam4si.
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sjdqg jang terhormat, barangkali baik:iang tampaknja djuga

tjepat, jaitu ditentukan materinja Lagu Kebangsaan"'
Bisakah diterima Lagu Kebangsaan Indonesia Raya?

:

,

(Rapat: Bisa!)

Dengan suara aklamasi ja?
(Rapat: Ja!)

Sidang jang terhormat, kita terus kembali lagi kepada Bendera
Merah Putih.
Saudara-saudara, jang dimaksudkan sebetulnja jaitu itu djuga.
Merah Putih itu, itu djuga, tetapi rumusannja sekarang ada 13.
Saja pertjaja ini masih bisa diringkaskan dan kita harus datang
kepada satu rumusan sadja, maka dari itu saja usulkan supaja rapat
sekarang ini dischors.
Ketua-ketua fraksi saja minta berkumpul dengan Ketua, dengan
Ketua Rapat, untuk mentjari dan menemukan satu rumusan jang
tjukup dukungannja.
Bisa disetudjui Saudara-saudara?

(Rapat: Setudju!)
Rapat saja schors setengah djam, sementara setengah djam.
(Rapat ditunda pada djam 20.4A dan dibuka kembali pada djam 22.L5).
Ketua: Rapat saja buka kembali. Setelah Ketua-ketua Fraksi berunding, maka bisa dilaporkan hasil permusjawaratan seperti berikut:
Dapat ditjapai suatu rumusan tentang B,endera, jang mendapat
dukungan sebagian terbesar, jang terang melebihi duapertiga dari
djumlah Anggota jang hadir. Ini mengenai Bendera.
Disamping itu masih ada rumusan jang didukung oleh sebagian
sadja daripada Anggota jang hadir.
Sekarang saja mulai dengan rumusan jang didukung oleh sebagian terbesar, jang terang melebihi duaper,tiga.
Rumusan mengenai Bendera jang mendapat dukungan sebagian
terbesar itu, adalah demikian: Pasal terdiri dari 2 ajat, jang berbunji
sebagai berikut:
,,Ajat (1). Bendera Negara Republik Indonesia ialah Bendera
Kebangsaan Merah Putih.
Ajat (2). Ukuran dan pemakaiannja diatur dengan Undangundang".
Disamping rumusan jang demikian itu, jang dikehendaki oleh
sebagian terbesar tadi, harus ada tjatatan dalam risalah sebagai
berikut:
,,Pertama. Pandjang dan lebar Bendera Kebangsaan adalah 3
berbanding 2".
Ini tidak termasuk Rantjangan Konstitusi, tetapi tjatan dalam
risalah.
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,,Kedua. Bendera Kebangsaan terdiri dari dua l,adjur menda'
tar dan sedjadjar jang sama luasnja, dengan warna

Ketiga.

Merah diatas dan Futih dibawah.
Supaja diperhatikan dalam hubungan internasional
antara negara kita dengan negara-negara lain, chususnja dengan Monaco, jang me'mp,unjai warna bendera
jang sama dengan warna bendera Republik Indo'

nesia".

,

:

Tiga tjatatan ini dimasukkan dalam risalah. Rumusannja sudah
saja batjakan tadi jaitu jang mendapat dukungan sebagian terbesar.
Kemudian jang mendapat dukungan se,bagian ketjil, rumusannja
begini:

,,Bendera Negara Republik Indonesia ialah Eendera Merah
Putih".
Itu rumusan kedua iang hanja mendapat dukungan sebagian
ketjil.
Demikian Saudara-saudara hasil dari perundingan rapat Ke'tua'
ketua Fraksi.
Pendapat kedua tadi belum selesai Saudara-saudara, tetapi ajat
(2) sama brinjinja, tidak ada perbedaan.
Dengan demikian Saudara.sauidara, kita blsa memutuskan dengan tid;k rnemakai sd.sti,m gugur. Tjuma tj-a1an1a bagaimanS, ap+ah
tjirkup begitu sadja dengan disaksikan oleh Saudara-squdara iqttg
mengimnil-bagian dalam perundingan tadi..Sebab ini didukung oleh
sebagian terbesar, terang melebihi duapertiga.
Apa masih perlu dipungut suara Saudara'saudara?

(RaPat: Perlu!).
Kalau perlu terpaksa akan dipungut suara. Saudara-saudara apakah perlu stenrmotivering?
saja persilakan saudara R.M. Ali Manshur jang terhormat.

n,m. An Manshur: Saudara Ketua dan Saudara-saudara'sekalian,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Menghadapi hasil daripada perundingan antara fraksi-fraksi de'
ngan Pimlinan jang telah dilaporkan, dimana sebagian besar {gip1d-a
p6ndapat-lendaiat:menjetudjui rumusan Bendera, sebagai tadi sudah
diUat;at<an, jang berbunji sebagai berikut:"'
, ,,Bendera Negara Republik Indonesia ialah Bendera K_ebangsaan
Merah Putih", ma[a saja klra sekarang ini jang baik adalah dari fraksifraksi jang besar ini menjatakan pendiriannja dalam stemmotivelng,
kalau j"ttg ketjil masih akan madju terus. Untuk ini Fraksi Nahdlatul
Ulama (I\f.U.) iermasuk fraksi jang paling besar memberikan good'
r,villnja dalam hal ini, sehingga terwudjud suatu rumusan, jaitu:
,,Bendera \egara Republik Indonesia ialah Bendera Kebangsaan
Merah Putih";
,

Sekian, Saudara Kbtua.
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Ketua: Ajat keduanja samasekali
R.M.

Ali Manshur: Mengenai ajat (2) Saudara Ketua adalah sama,

saja kira itu adalah dibawah kepentingannja, maka presis seperti katakata jang diutjapkan Saudara Ketua, ialah: ,,Ukuran dan pemaka'iannja
diatur dengan Undang-undang".

Ketua: Lain-lain Saudara? Saja persilakan Saudara
Kamayana jang terhormat.

I

I

Gde Putra

Gde Putra Karnayana: Saudara Ketua dan Saudara-saudara jang

terhormat, Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) jang memang
selalu mementingkan toleransi, menerima dan memberi musjawarah
atas dasar hikmah kebi,djaksanaan, setelah berunding tadi dengan para
Ketua-ketua dan wakil-wakil fraksi dan setelah mendengar 2 rumusan
sebagaimana tadi dibatjakan oleh Saudara Ketua, maka dengan ini
fraksi kami, Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.), menjatakan
100 persen menjetudjui rumusan pertama jang berbunji sebagai
berikut:

,,Ajat (1). Bendera Negara Republik Indonesia ialah Bendera
Kebangsaan Merah Putih.

Ajat (2). Ukuran dan pemakaiannja diatur dengan

Undang-

undang".
Sekian, Saudara Ketua.

Ketua: Saja persilakan dari Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) Saudara Mr Djamaludd,in Gelar Datuk Singo Mangkuto jang terhormat.

Mr Djamaluddin Glr. Dt. Singo Mangkuto: Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara Ketua, kalau tadi Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.) menjatakan goodwillnja, sekarang Fraksi Madljelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) menjatakan tidak kalah dari Nahdlatul Ulama (N.U.)
.didalam soal goodwill.
Sebabnja begini Saudara Ketua, rumusan asli dari Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi), ialah sebagai tertjantum
dalam nomor 13, dibawah angka II, jaitu jang berbunji sebagai
berikut:
,,Ajat (1). Bendera Negara Republik Indonesia ialah Merah
Putih.
Ajat {2). Ukuran dan pemakaian Bendera Merah Putih diatur
dengan Undang-unclang".
Sekarang Saudara Ketua, Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) dapat menjetudjui rumusan sebagai hasil dari perundingan tadi, atas dasar jang pertama, bahwa rumusan itu memuaskan
segala pihak. Dan kedua, oleh karena Ma'djelis sjuro Muslimin Indo.
nesia ({asjumi) berusaha sedapat nr,ungkin untuk menjatakan goodwillnja dan berpendirian suka berkompromi, sebab itu saudara K-etua,
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daiam stemmotivering ini, sekali lagi kami tegaskan, bahwa lMadjelis
Sjuro Muslimin Indonesia (Masjuqri) menerinaa rumusan ,Bende'ra Nesira Republik Indonesia ialah Bendera Kebangsaan Merah Putih"
dan Ukilran dan pemakaiannja diatur dengan Undang-undang".
Berikut dengan tjatatan.tjatatannja diterima'
Sekian Saudara Ketua, terima kasih.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Saja persilpkan paudara $oedijono Djojop'raj'itno iang

terhormat.

Soedijono Djojopraiitno: ,Saudara Ketua, Fraksi Murba Pembela
Proklamaii (Uurba) mengtr,argai toleransi dan goodwill lang {iu'tjapkan tadi. Tjuma sadja, dengan menjesal Fraksi -Murba Pembela Proklamasi (Mirrba) tidik bisa-mengikuti, karena, islilah_,,Kebangsaan"
itu, menurut pengertian Fraksi Murba Pemb,ela Proklamasi (Murba)
sa*a dengan ,Nasional" itu sama dengan ,,N"gu{t'l-. lja_dl tidak.bisa
OiJenut dia ,triti, tjukup ,,Bendera Negara Republik Indonesia ialah
Bendera iMerah Fuiih".- Djad,i tidak usah ,,Kebangsaan" jang berarti
,,Nasional" itu bertafut-larut disebut-sebut lagi.
Sekian.

Ketua: Saja persilakan Saudara dari Ffaksi Ikatan Pendukung

Kemerdekaan Indonesia (I.P.K.I.).

R. Aehmad Soekarmadidjaja: Kami dari salah satu partai ketjil
jang pada waktu ini dibeberapa !9mpat dilarang oleh dewan--dewan,
ina[a'disini kami djuga ,memberikan goodwill atau toleransi. Maka
pendapat kami jaitu:
(1) "Bendera Negara Republik Indonesia ialah Bendera Kebangsaan Merah Pu,tih.

(2) Ukuran dan pemakaiannja diatur dengan Undang'undang",
adalah mendjadi Pendirian kami.
Sekian, terima kasih.

Kefua: Saja persilakan Saudara M.A. Chanafiah jang terhormat.
M.A. Chanafiair: Saudara Ketua, meskipun tidak mentjapai suara
bulat, akan tetapi njata ba]owa !.nia]<- goodwill jalg sudah-diperlihatkan didatam peiembukan Pimpinan Konstituante dengan 4etua-ketua
fraksi tadi. Dan ta{ipun sudah kita dengar, seolah-olah-ada.h_arapan,
kita dalam waktu jarig akan datang ini, masing-masing fraksi berlom'
ba-lomba dengan gboOwittnSa.'Memang inilah iang kita harapkan untuk
mendapat penjelesaian.
Saudara Ketua, kamipun menjetudjui dengan suara bulat seperti
jang Saudara Ketua katakan, jaitu:
,,Pertafita: Bendera Republik Indonesia ialah Bendera. Kebangsaan Merah Putih.
3t22,

Kedua : Ukuran dan pemakaiannja diatur dengan Undangundang".
Sekian Saudara Ketua, terima kasih,

Ketua: Ada lagi jang akan memberikan stemmotivering?
P.S. da Cunha: Saudara Ketua, mengenai hasil rumusan jang telah

ditjapai oleh rapat wakil-wakil fraksi tadi, kami dari Fraksi Katholiek,
meskipun bukan fraksi besar, tetapi kami merasa bangga bahwa hasil
jang telah ditjapai, salah satu djuga ber'dasarkan rumusan dari Fraksi
Katholiek jang pernah dikemukakan dalam Pemandangan Urnum itu,
djadi dengan demikian Saudara Ketua, kami menerima rumusan ini.
Dan toleransi jang telah ditjapai itu djuga salah satu rumusan
jang dikemurkakan djuga oleh Fraksi Katholiek.
Sekian, Saudara Ketua.
Ketua: Saja persilakan Saudara Hamid Algadrie jang terhormat.

Mr Hamid Algadrie:

Sau,dara Ketua, Fraksi Partai Sosixlis Indo(P.S.I.)
nesia
dapat menjokong usul rumusan sebagai dikatakan oleh
Saudara Ketua tadi jang didukung oleh sebagian terbesar dari Anggota Konstituante, malahan Saudara Ketua katakan, tentu lebih dari
duapertiga. Dan Srudara Ketua, kita merasa sjukur mendengar utjapan-utjapan adanja goodwill, adanja toleransi dan sebagainja Saudara
Ketua. Pendeknja Saudara Ketua, berkat daripada usaha empat besar
telah ditjapai suatu rumusan jang baik sekali.
Fraksi Partai Sosialis Indonesia (P.S.I.) hanja rnendoa mudahmudahan toleransi, goodwill, pengertian jang besar dimasa jang lampau akan tjukup kuat untuk menghasilkan suatu penjelesaian, jaitu
adanja satu Konstitusi untuk Negara kita Saudara Ketua.

Ketua: Saja persilakan Saudara Ido Garnida jang terhormat.

Ido Garnida: Saudara Ketua jang terhormat, rupanja musik

ringan jang ingeluid oleh Saudara Ketua sungguh memuaskan sebagian terbesar daripada fraksi-fraksi disini. Kamipun menerima rumusan jang disetudjui oleh fraksi-fraksi jang lainnja tadi. Dan saja
mengharapkan kalau bisa memang tjara memungut suara itu setjara
hampir suara bulat sadja.
Kalau tidak, sekarang ini kita menghadapi adanja dua pendapat. Djadi saja chawatir nanti kalau diadakan pemungutan suara itu
akan tentu berdiri diatas rel Peraturan Tata-tertib, sehingga akan
didjalankan rnenurut Pe,ratu.ran Tata-tertib pasal 34 ajat (?) dengan

tjara rahasia.
Djadi ini harap minta perhatian dan pertimbangan dari saudara
Ketua, bagaimana tjaranja nanti. Sekian.
Ketua: Saja persilakan Saudara Siauw Giok Tjhan.
siauw Giok rjhan: saudara Ketua, kami dari Fraksi Badan permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) jang sekarang
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baru terdiri dari 6 orang Anggota, djadi masih ketjil djumlahnja dibandingkan dengan fraksi lain, dapat menjetudjui rumusan jang telah
disusun oleh empat besar dalam perundingan tadi, dengan demikian
maka saja rasa tanpa dengan pemungutan suara bisa diperoleh gam.
baran bahwa keputusan itu tadi dapa,t ditjapai dan didukung oleh
lebih 2/3 djumlah suara.
Sekian.

Ketua: Tidak ada lagi Saudara-saudara?
Ada permintaan supaja dipungut suara. Saja kira terpaksa bisa
mengadakan pemungutan suara. Bagaimana? Nanti dulu!
Disini ada dua surat masuk ditanda-tangani masing-masing oleh
sepuluh orang, dengan permintaan, tidak usah dengan rahasia. nj{i
djlhnnja pemungufan suara kita tidak usah setjara rahasia, itu bisa
tjepat, kalau disetudjui.
Apa ini bisa disetudjui?
(Rapat: Setudiu!).

Barangkali Saudara Soedijono Djojoprajitno mau meringkaskan

lagi, boleh.
Soedijono Djojoprajitno: Saudara Ketua, tidak usah diadakan
pemungutln suaia- dengan tjara rahasia. Soalnja -gampllg- sadj-a,
irraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba) memandang tidak pertU
ditjantumkan ,,Kebangsaan". Tetapi kalau dikehendaki, boleh. Te'
tapi itu tidak perlu.
Sekian.

Ketua: Bagaimana Saudara-saudara, iang minta dipungut .suara

Saud,ara Murb,a Pernbela Froklama:si (Murba), sekarang nampaknj,a apa
tidak djadi minta lagi, atau bagairnana?

Bagaimana Saudara-saudara, bisa aklamasi?

(Rapat: Ja, aklamasi!).
Sidang jang terhormat, kita terus dengan atjara. jang-sama dengan memleitiliatkan goodwill, toleransi dan sebagailja-. Dalam rap_at
Kejing sama-itu djuga,
-samatertjapai rum_usan pasa-l Lag-q Kgbalglfan.
tadi.
Putih
Merah
Bendera
keadaan
deirgan
iOainn3a djuga
jang didukung oleh sebagian terbesar.darirumusan
satu
Adi
pasti
inercnini duapertiga. Mengenai ajat pertama,
pada fraksi-fraksi,

jaitu:
,,Lagu Kebangsaan ialah Lagu Indonesia Raya".
femiiAia-n satu rumusan jang mendapat dukungan sedikit, jaitu:
,,Lagu Negara Republik Indonesia ialah Lagu Indonesia Raya".
jang
Ini -Uit<amendapat dukungan sedikit.
sekarang ada dua rumusan mengenai satu ajat. Aj{ pe1'
tama jang berbunjl, ,,Lagu Kebangsaan ialah Lagu Indonesa Raya",
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jang didukung oleh sebagian besar dari hita, apakah kita tidak meIalui djalan jang sama, djuga sekarang diminta dengan aklamasi?
Nanti dulu. Saudara Soedijono Djojoprajitno saja persilakarl.
Soedijono Djojoprajitno: Saudara Ketua, istilah,,Kebangsaan"

itu oleh Murba Pernbela Proklamasi (Murba) diartikan ,,Nasional".
,,Nasional" itu artinja ,,Negara". Djadi kalau memang dikehendaki
,,Kebangsaan", boleh. Tetapi itu artinja ,,Negara".
Sekian.

Ketua: Saudara-saudara, Fraksi Murba Pembela Proklamasi
(Murba) sengadja minta supaja dalam risalah, berhubung dengan diterimanja ajat satu ini, kalau sudah diterima, ditjatat kata ,,Kebangsaan" diartikan sama dengan ,,Negara".
Saudara-saudara, saja tidak bermaksud untuk mengambil keputusan terhadap pada soal ,,Lagu Kebangsaan" ini, walaupun sudah
terang ajat satu bisa didukung oleh bagian terbesar daripada kita.
Hanja sadja mengenai ajat dua, belum dapat suatu rumusan jang
sama.

Maka dari itu, saja usulkan rapat sekarang ini dihentikan sampai ini sadja. Dan besok fraksi-fraksi diminta berapat lagi dan rapat
lengkap ini bisa dim,ulai pada djam 10.00 pagi.
Djadi Saudara'saudara, saja' persilakan Ketua-ketua fraksi dengan Ketua lagi nanti mentjari djalan untuk melengkapkan keputusan mengenai ,,Lagu Kebangsaan" ini rumusan materinja sudah
diterima dengan aklamasi tadi.
Tunggu dahulu, sebentar Saudara-saudara, ada jang hendak berbitjara, Saudara Siauw Giok Tjhan jang terhormat.
Siauw Giok Tjhan: Saudara Ketua, saja minta supaja ajat satu
jang sudah diterima dengan suara bulat itu diputuskan sadja dahulu,
djadi besok hanja mengenai ajat dua.
Ketua: Bisa d'iputuskan dahulu Saudara-saudara dengan aklamasi?
(Rapat: Setudju!).
Dengan

ini rapat saja tutup.
(Rapat ditutup pada djam 22.42J.

3125
Risalah perundingen VI

_-...-.--.-

___i

1]q'liP:"1:;'r:

l{f,iffil9; };};r:
.?l*i;

]lttl

I ,: ",'
i

. r

J!ilat

",,..,ij

:

'i;+ at

i;1ri.:

'i '' '"

3!:lii "

pl[l3tsl' ll{iii]',:

.l
.l

'

;

,.

.i

;:

i

il rliT.r lllt't"'-ti: :l'!lT $1'i': 'l
.'l:': : ::;;:'., ],:''i:t : ".';lri

.i

:'
''..,r
, :'j
!.

.

n1.r ' r:ir'
-1.-

f

1,, i'..
!rt1 :t;1 ?it{iJ.i ; }
1alll. t:$iJ

.-

1

llliri!ii'i:t j: * 1i ' ji !
II-SF:3 7';:;':':
ii :i: : 'ir
[GI.suE :l]'i; i, :''_ !i'
:' j; i
l;filll' i{.IIJll-l:lTl ' -l rt'-lii"(rtt''+'

lIflQ.lr'

1

l:

i'.

::ilr':: :::{l]j:i iji .vfi1{t: ':}n
: i' Ilj:'
l:t,Ii.I|i't1''; :l':"':
.r-1tT1: 1':f
i xflt:)g" ,la,!li?$'; .
j::'!'ii-'i:l.

?ii:!]1
.

q:":1

K{t{tl'rl'

}'!i

;i-

I i,.!

'*'1{tsi:r'

-!''68:{i':1
1 ii' "';:;!
"'
"i.aeflrUl, i'i:i:l . :-!irJ: li- ,i.r''i';:
''1.,".,',,,iir,F..
.;,':::,il Fftiltii llrfiii;,ii;a 'r;F€1JG:l:::liti
.../,lj?liljj.,r ;j;i .. ',,,.,1,
illl;i'tIt{::Ll ";l$'-'lri$tJ"
'r.';.,ii;r:ri 1'.r'i,'1::l;':iri ,irtlpt"
'ifgti'o
:itT tllf-ill ]ilr;.;i;:
ieflFiu "EGFsISr?lt{l
'' fi*€;qIlt:r$* ;:i':;*hl:r1:{;;!.'r .';;'-'lilsi'"
t':r'i:; i'rsrtll'lilt:lr
,ilgITfI
{:i;:lIri
?3::'i;;ir ?$${11:n$0 p}1}rtTlls]if*rel{,i.;fu:Hr
I
r
{i'"
".
r$ir''ii
tt*'.i:iIi:'
,*Ifil"q.!ci$rI ir:,1. zv'riy' Ilj''::r.,:1;fll-:i:fii;
,';fp;=*pSlsl.. pi}tt .i+lr'Ft*r;"1E{'Lr{:iit:6rg:; 1tr1l'sg'riiii"

i}.rd {iqirgr,;l

.

.

.-;-.

.-'

-

..

..-., . .._

.-

.-.r,f -,

_

.i.___:!__++{:*€

KONSTITUANTE REPUBLIK INDONTSIA.
Sidang ke,II (Talrun 1958) Rapat ke,48.
Hari Selasa. 9 September 1958.

(Djam panggilan: 10.00).

Ketua :
Sekertaris :
atjara :

Mr Wilopo.
Mr Usep Ranawidjaja.
Mengambil keputusan tentang Lagu Kebangsaan, Lambang, Meterai dan Ibu Kota Negara.

Anggota jang hadirz 446 orang.
R.P. soewarno warnodiprodjo, soemarto, K.H. Fakih usman,
si4iuddin.
Anwar sutan Amiruddin, Kiai Hadji sapari, siauw
4,
Giok rjhan, Tony wen, Hadji zaanul Arifln, I.J. Kisimoi lr soeroto
Mango_ensoemarto, Andi Gappa, M. Bannon Hardjoamidjojo, Nj. soewalti Bintang soeradi, Hutomo, R.H. soetarto Hadisoedibjo, Di Marzoeki Gelar Paduko sati, Mr J.c.T. simorangkir, Suradi Sosrohardjono,
G. Winaya, K.H, Moehammad Rodji'oen, Rd. Hamara Effendy, Hadji
Achmad Saleh Daeng Tompo, Kasim, Kijai Hadji Noer ,Alie,
Illiq
Nj. Dalam Iboe Sjamsoeddin, I Gde Putra Kamayana, A. Jasin, H. Mohammad sjukri Ghozali Al Rusjdan, A. Anwar sanusi, Nj. siti Djamrud Daeng Tjaja, Djamhari, Abadi, Baheramsjah sutan Indra, Jilsuf
Lausuf Indradewa, slamet Jv., Prawoto Mangkusasmito, R. Hendrobudi, K.H. Ahmad Azhary, Ir sakirman, Nj. Hadji Ibrahim siti Ebong,
Nj. siti salmi sismono, subandi Martosudirdjo, H. saifuddin zuhri,
As'ad bin Moehammad Alkalali, Ketut Subrata, soesilo prawiroatmodjo, Dr R. Soedibio Widjojokoesoemo, M. Sumbarhadi, Achmad Arief,
Nj. Hadji Ratu Aminah Hidajat, K. H. Taufiqurrahman, Maroeto
Nitimihardjo, Hadji Aboebakar, Mohamad Sardjan, Njoto, Mohamad
Lukmanul Hakim, Prof. Mr R.A. soehardi, Mr R. sindian Djajadiningrat, Nj. Kamsinah Wirjowratmoko, Ir Setiadi Reksoprodjo, Tan Ling
Dje, I.{j. Wachidah Pra,rnana, Mas Slame,t Soe:toharrdjono, Asnawi. Saird,
Raden Hadji Achmad Hasboellah, Mohammad Sjafii Wirakusumah,
Prof. I{. Abdul Kahar Muzakkir, Mohammad Pattisahusiwa, Drs A.
Raja Rgngga Andelo, Hadisoejono, Abdul Radjab Daeng Massikki,
Hadji Ab,dullah Addary bin H. Mansjur, K.H. Muha:rnrrrod Isa Anshary,
Kijai Hadji Abubakar Bastari, Iskandar Wahono, R. Emor Djajadinata,
Atmodarminto, Nj. Sulasmi Mudjiati Sudarman, Hadji Zainal, Mr R.
Pratikto Sastro Hadikoesoemo, Mohamad Zaelani, Mr Wilopo, R.H.
Hadjid, Osman Raliby, Nj. Nadimah Tandjung, Soediono, Nengah
Malaya, Hadji Muhammad Zunuddin, Zanoel 'Abidin Sjoe'aib, Nj.
Mien Sutari Abdul Gani Suriokusu,mo, K.H. Abdul Wahab Chasb,ullah,
K.H.M. Dachlan, Mr Hamid Algadrie, R. Fernandus Basoeki Poer.
wosapoetro, Soedijono pjojoprajitno, K.H.M. Bisri Sjamsuri, H.M.
Salim Fachry, K.H. Masjkur, Nirahuwa Melkianus, Baraba Abdullah,
Umar Salim Hubeis, Prof. Mr Dr R.M. Soeripto, Ahinad Nawawi Saleh,
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Nj. Suwardiningsih,'Mochamad'Tam, Achmad Zakatia, Iladji Ridlwan
Abdullah, Maschoen Hadji Achmad Fauzy, Nj. Adiani Keitodiredjo,
M. Ng. Gede Sosrosepoetro, Dr Imanudin, Abdul Choliq Hasjim,
Saleh Umar Bajasut, Moenawar Djaelani, Hermanu Adi Kartodiharrljo, K.H. Sjauki Ma'sum Kholil, Raden Hadji Aliurida, Kijai Hadji
Muha,mmad Thoha, Kijai Ha.dji Abdu,lmanab Murtaidlo, R. Mochtar
Praboe Mangkoenegara, N. Kasija,ti, Hadji Abdoel Chanan, Datoe Poetrawati, K.H. Achmad Zaini. Hadji Nachrowi Thohir, Sajogia Hardjadinata, H. Soekron, Kijai Hadji Harun, Hadji Achmad Sahal Mansjur,
Kijai Hadji Achmad Bakri Siddiq, Nj. Nihajah Ma'sum, Ali Masjhar,
Hadji Abusudja, Alwi Murtadlo, Rd. Dadang Soeparta Partawidjaja,
Kijai Hadji Anas Machfudz, Sastrodikoro Widija, Kijai Zahid, H.
Moh. Thohir Bakri, M. Hardjosoemarno, Soenardi Adiwirjono, Soetedjo Bradjanegara, Achmad Anwar, Muntaha, Sarikoen Adisoepadmo,
Rachmat-Susanto (S. Rachmat), Ali Markaban Harsono, Arnir, Tgk. Moharnmad Hasby Ash Shiddieqy, R.S. Hadisoenarto, Dr Parijono Surjodipuro, Rd. Moharnad Sjafei Prawirosoeb,roto, T'edjo, Nj. Soenarjo
Mangunpuspito, Suro Sardjono, Dr Sahir Nitihardjo, Pratikto M.,
Sarino Mangunpranoto, Suputro Brotodihardjo, K.H. Muchjiddin Al
Churaifisj, Abdul Djamil Misbach, Mr Hadji Mochamad Soejoedi, R.
Darmono Damanhuri, Achmad Mudatsir, K.H.R. Abdullah Awandi/
Afandi, Kijai Hadji Ali Maksoem, Mr Hadji Kas'mat, K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi, R. Sardjono, Nj. S.D. Soesanto (Sri Soetinah Darma
Soesanrto), Prof. Ir Saluku Purbodiningra,t, Suhari Kusumo'dirdjo, Nj.
Solichan Saifuddin, R. Poedjadi Sastroamidjojo, R. Ng. Sumodarmodjo al. Sujanto, Mohammad Samsir, Mohamad Salim, Soedarso,
Saleh Abdullah, Dr R. Suhardi, Kijai Hadji Mochamad Cholil' Kijai
H. Achmad Dasuki Siradj, Raden Hadji Muhammad Adnan, Toeraichan Adjhoeri, R,. Dachlan Tjip,tomairtojo, Rberspanidji Atmo'wirogo,
Mochtar; Sadji Sastrosasmito, Karkono Partokusumo alias Kamadjaja,
Dr Hadjidharmo Tjokronegoro, Mr K.R.T.S. (Soedarisman) Poerwokoesoemo, Drs B. Mang Reng Say, V.B. da Costa, Mohamad Doerjat
Karim, Abdulrahman Baswedan, Zainul Arifin, H. Mustafa Bisri, R.
M. Hadisoeb'eno Sosrower:dojo, Dr Roestamadji, K.H. Maksurn, R. Ido
Garnida, M.S. Kamawidjaja, Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja,
Soeratno, R. Sugana Ganakusumah, Mas Muharnmad Bachar, Muhammad Sjadeli Hassan, Oesmadi, Asmara Hadi, Hadji Mas Muhamad
.Aof, K.R.R.H. Moh, Noh Ifuis, Budiman 'lriasnra,rabudi, Radja Kaprabonan, Enin Sastrap,rawira, Dr M. Gunawan Partowidigdo, Rd. Basara
Adiwinata, Hadji Abubakar Jusuf, Hadji Husein, R. Abdurochman
Wangsadikarta, Hadji Muhamad Dachlan, Muhammad Rusjad Nur'
din, Kijai Hadji Saleh Solahuddin, Rd. Soeparno, R, Muhamnrad
Sjafe'i, Abu Bakar, Hadji Achmad Dasuki, Raden Sutalaksana, K.H.
M. Dirnjati, D. Sukardi, Hadji Asjmawi, Kiagus Hadji Moehamad
Sjadjari, H. Ismail Dahlan Djuru Alam, H. Moh. Thaha bin Moh.
Nur, Hadji Umar Bakry, Kuasini Sabil, Hadji Mansur Dt. Nagari Basa,
Roeslan Moeljohardjo, Mochtar Husin, - Dr Abdul Manap, Binanga
Siregar Gelar Su,tan Mangaradj,a, Hadji 'Abdurrah,im Ab'dullah, Edward Doran Damanik, Muhammad Ali Hanafiah Lubis (MAHALS),
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Anwar Nasution, M. Arsjad Th. Lubis, Hadji Moeda siregar Gelar
sutan Dali, H. Adnan Lubis, Mr Suhunan Hamzah, moho. sabri
Munier, Agustinus Djaelani, Ibrahim lJsman, Hadji Ali Usman, Muzari A. Rani, Daniel, H. Mhd. Basioeni bin H. Imran, Abdullah
Jazidi, Hadji Abdulrachman bin Ismail, Darmawi Munaldir, H.M.
HSnafj Gobit, H. Husain Qadry bin H. Ahmad Zaini, Nj. Hadji Ruhajah Abdulhamid, Abd. Sani Karim. Mochsen bin R. sokrn,a wira said,
sajid Abubakar bin Sajid Achmad Alayderus, Ds wilhelm Johannis
Rumambi, Drs La ode Manarfa, J.J. Detaq. H.s. Djamaruddin Dg.
Paremma, Abdurrahman sjihaab, Abdul Muin Daeng Myala, sjariff
saleh, Nj. siti Ramlah Azies. Abdul Rahim Munier, Daeng Maiadja
Lamakarate. H. siswasudarmo. Mohammad Arifin bin Abdulrahman,
I Gusti Ktut Ngurah, Andreas Johannes Toelle, Gula,m, p.S. da
cunha, Blasius Josef Manek, soeratno, AJimin, Nj. setiati surasto,
K.H. Akrom chasany. Mr Ahmad Astrawinata, Kijai Hadji Munief,
K.H. Dachlan Abbdoelqohhar, K.H. Muhammad Ghazali Asj'ary, U.
J. Katidjo wiropramudjo, Lalu Lukman, Mohamad sanusi, H. Mustadjab, Abdulmadjid Lalu Mandja, Mr Subagio Reksodipuro, Arnold
Mononutu, Sabilal Rasjad, Nj. Aisjah Dachlat, R. Baroeno Djojohadikoesoemo, Abdul Muchid Ma'sum, K. Moch. Machfoed Effendie,
Tjikwan, K.H. Asnawi Hadisiswojo, Mr Oei Tjoe Tat,
$iiui Eadji
W.A. Rachman, Mr Nj. Tetilarsih Harahap Soedtjanadflwirja, U.p.
Bombong, Sarwono Sastro Sutardjo, Argo Ismojo, Basuki, Nj. Tresna
Sungkawati Garnida, Mardiono slamet, R. Achmad soekarmadidjaja,
Pangkoe bin Oemar, Soedjono Tjiptoprawiro, Usman Hamid, S.M.
Tarigan, R. Moedjoko Koesoemodirdjo, Achmad Bastari bin Achmad
Daoed Natadiradja, Singgih Praptodihardjo, Djafri, Nj. Maimunah,

Muhammad Ali Daeng Sanrang, Muha:mmad A,min La Engke, M.A.
Chanafiah, Jean Torey, Sunario Umarsidik, Djoko Oentoeng, Ahmad
Boeshairi, Muham,mad Dijazulie Ka,rtawinata, IJtarjo, Raden Umar
Anggadiredja, Nur Sutan Iskandar, Sawirurdin Gelar Su,tan Malano,
Sjamsulhadi Kastari, R. Hadji Doeldjamil Adimihardja, Sutan Muchammad Jusuf Samah Gelar Sutan Maharadjolelo, M. Soetimboel Kartawisastro, R. Usman Ismail, Sapija Mathys, Ismail Kartasasmita, Hadi
Sosrodanukdsumo, I-Isman Mufti Widjaja, Soepardi, Slamet S., Karsono, Sumowarsito, Nj. Ratu Fatmah Chatib (Ratu lfat), Soeparno
Notosoewirjo, R. Hasan Nata Permana, lzaak Riwoe Lobo, Nj. R.A.
Sri Kanah Koempoel, W.A. Lokollo, R. Soela,moelhadi, Muchamad Afandi, Dr T.A. Djalil T.M. Junus, Sri Soemantri Martosoewignjo, Dr Hasnil
Basri, Mamiq Djarnita alias L. Abdullah, H. Husein Thaha, Kwee Ik
Hok, R. Iskandar, H. Andi Kasim, Rd. Afandi Wiradiputra, Moh. Ahjar,
Rusmijono, Ir Tjoa Teng Kie, Wikana, Achmad Djoedjoe, Sahamad
Sudjono, Soelae,man Effendi, K.G.P.A.A. Paku Alam VIII, Ds E. Uk,
tolseja, Mas Ngabei Mohamad Hamzah, A.M, Joesoef Rasidi, H. Abdulhafidz bin Hadji Sulaiman, Abdulwahab Turcham, Sajid Husin
Abubakar, O.N. Pakaja, Rd. Sukandar, Gulmat Siregar, R. Mochamad
Amin, Suxmantojo, R. Soendoro Hadinoto, Rustama lkrat, Hadji Masjkoer, Hadji Abdulkabir, Achijad, Mohd. Ma'sum Jusuf, Sjeh Abdullah
Afifuddin. Atang Mochamad Muchtar bin Tohir, Bey Arifin, Abdul
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Moe'in Utsman bin Abdul Moe'in, Jahja Jaco'eb, Ismail Nongho, Dokter
Kusnadi, Hendra Gunawan, Otong Hulaemi, Hadji Abdul Matik Karim
A'mru'llah (HAMKA), Roesni Tjoetjoen, Hadji hloehammad Moechtar
Moestofa, Raden Moetjono Moeljopranoto, Muhamad Tahir Abubakar,
Suparna Sastradiredja, H. Moh. Sadad Siswarvidjojo, Aminuqdi! Mttchhs, emir, Basuki Resobowo, Dr J.F. Mohede, R. Achmad Padmakoeso,gma, Abdurachman Said, Hidajatdjati, K. Nope, Mr Tandiono Manu,
R. Oemarsaid, Soedjatmoko, R. Sadono Dibjowirojo, Mr Djaidin Purba,
Mr Djamaluddin Gelar Dt. Singo Mangkuto, Nj. Mo,edjio iVloedjiati,
J. Karoeboen, H.L. Rumaszuw, An,dreas Wendiri, Mr Lie'm Koen Seng,
Mr Yap Thiarn Hien, D'rs Go Gien Tjw31 The__KIm Goan, Dr Tan Wie
Lie, Dr Tan Tjin Hong, Tan Tjong Tjioe, Ko Kwat Oen_,- J.L.W.R.
Rhemrev, Williarn Ed'dy Claasz, Nona Mr A.L. Fransz, J. Th. Kouthoofd,
Drs J. Bd,r, Drs J.B. Av6, Martinus Jacob van Yzen,doorn, Nian Tjoen
Ho (Tjinu), Nn. Dr S. Kruyt, W.F.J.F. Griinervald, G'R. Schmitz, Mr
Oen Poo Djiang, A.L. Marani, G' Baibaba.

Ketua: Rapat saja buk,a. Quoru'm i'ang haru,s dipenuhi ialah
352, sedangkan sekarang jang hadir ada 443 orang.
Rapat jang terhormat, surat-surat tidak ada jang masuk dan kita
bisa terus mulai dengan atjara hari ini.
atjara jang t-etah nilq putuskan Pada rapat
Atjara
-tad,i,hari ini, ialah ,tengah-tengah
rnernbitjarakan atjara Lagu
dimana kita
malam
Kebangsaan dan dengan aklamasi sudah diterima ajat (1), jang berbunji:
,,Lagu Kebangsaan ialah Lagu Indonesia Raya"
Kemudian Saudara-saudara, ajat kedua iang sudah diterima
setjara unaniem dalam rapat Ketua-ketua fraksi atau lebih aman
telah diterima oleh sebagian terbesar, ialah:
,,Pernakaiannja diatur dengan Undang-undang".
Rumusan ajat kedua ini dibubuhi tjatatan jang ditulis dalam
risalah dan tent'rinja dikemudian hari mend;adi su,m'b'er tafsiran, ialah
berikut:
tjatatan sebagai
-istilah
pemakaian tidak tertutup kemungkinal bagi
,,Dalam
pe,mbuat Unrdang-undang untuk me,nj e,mpurnakan Lagu Indonesia
Raya b'aik sjair maup{rn me'lodinja".
Demikianlah tjatatan jang dibublhkan terhadap pada pasal Lagu
Kebangsaan.

Biiakah rumusan jang sudah mendapat dukungan sebagian ter-

besar Anggota ini diterima?
Setudjukan diterima dengan aklamasi?
Apakah ada jang hendak memberi pemandangan atau stemmotiverin g? Jang akan mengadakan stemrnotiverin g ialah Saudara-saudara :
1. Soeparno Notbsoewirjo,
2. K.H.A. Wahab Chas,bullah,
3. Soedijono Djojoprajitno,
4. Mr J.C.T. Simorangkir dan
5. Hendrobudi.
Saja persilakan Sauclara Notosoewirjo jang terhormat.
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s. Notosoewirjo: saudara Ketua jang terhor,mat, Assala'mu 'arai-

kum warahmatullahi wabaraka,tuh.
pasal pertama jang mengenai Lagu Kebangsaan jang
- - Rantjangan
telah
disahkan oleh rapat Pleno Konstituante dengan aklimasi iang
berbunji:
,,Lagu Kebangsaan ialah Iagu Indonesia Raya", adarah diantaranja ru,musan fraksi kami ra.hi Madjelis sjuro Muslimin Indonesia
(Masjumi) sehdiri.
Mengenai rumusan ajat (2) mengenai Lagu Kebangsaan itu
fraksi kami mengehendaki supaja rurnusannja didalam a;at kedua
itu tidak terlalu kaku, ialah rumusan pasal Undang-unddng Dasar
jang flexible, dimana Pembuat undang-undang dikemudian hari didalam rumusan itu dibuka kemungkinan-kemungkinan untuk dapat
b'ergerak rnenjempurnakan Lagu Kebangsaan itu, baik melodinja maupun isi sjairnja.
- Dalam- sedjarah perkembangan Lagu Indonesia Raya, telah pernah mengalami perubahan-perubahan umpamanja dulu kata ,,Indones,
Indones, Mulja-mulja", sekarang ini telah dirubah mendjadi: ,,Indonesia-Raya Merdeka-merd,eka". Dan kata:,,Hiduplah Pandunja", telah
dirubah mendjadi:,,Hiduplah Badannja". Djadi Kernungkrnan-kemungkinan menjempurnakan Lagu Indonesia Raya supaja diberi
kesempatan dalarn undang-undang Dasar itu supaja pasal itu tidak
merupakan pil:srl jang kaku sehingga menutup samasekali kemungkinan untuk rnenjempurnakan Lagu itu dikemudian hari.
Pada waktu kita menjanji Saudara Ketua jang terhormat, sampai
kepada sjair jang berbunji: ,,InConesia Raya, Mer,deka-merdeka, Hiduplah_ Indonesia Raya", saja merasa bahwa banjak orang-orang jang
sudah landjut usianja, terutama jang lehernja mulai ketjil tidak dapal
mengiku,ti njanjian itu, sehingga pa,da waktu menj,anjikan ,,Lagu Indonesia Raya" sampai kepada suara jang tinggi, orang-orang jang
zudah landjut usianja tidak turut menjanji dan hanja mendjadi pendengar sadja. Padahal Lagu Kebangsaan pada waktu dinjanjikan,luamuda kesemuanja diharapkan ikut serta menjanjikannja-.
oleh karena itu saudara Ketua jang terhormat, dalam pasal
undang-un{-ang Dasar harus dibuka kemungkinan untuk menjeripurnaannja baik melodinja maupun isi sjairnja.
Oleh karena itu, fraksi kami mengusulkan supaja ajat (2) berbunji:
,,Sjair, melodi dan pemakaian Lagu Kebangsaan ditetapkan dengan Undang-undang".
4kgn te!1Pi, karena kehendak jang kuat djuga dari fraksi kami,
supaja Konstituante itu lekas menjelesaikan tugasnja, maka titik-titik
pertemuan jang tadi didapat diantara rapat Ketua-kletua fraksi, fraksi
kami menerimra ursul rantjangan ajat kedua seperti jang diba,tjakan
oleh saudara Ketua tadi itu dengan pengertian, bahwa -telah diteri
malja istilah ,,pe,maka',ian" itu, pengertian. kami, pe,nerimaan karni,
ialah- bahwa pembuat undang-undang tidak tertutup kemungkinan

untuk menjempurnakan Lagu Indonesia Raya itu baik rnel-odin;a
maupun sjgirnja ditjantumkan sebagai pendjelasan pasal didalam
Unelang-undang Dasar.
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Sekian Saudara Ketua.

Ketuaj Saja persilakan Saudara K,H.A. Wahab Chasbullah jang
terhormat.

K.H.A. Wahab Chasbullah: Assalamu'alaikum warahrnatullahi
wabarakatuh. Disini saja tidak akan- mengadjul.?.n up?-.pa, hanja.mem'
sedikit tentang redaksi'atau
berikan andjuran atau minta perubahan
^nomot
8 b, tentang: ,,sjair dan rnelodikata-kata didalam kesimpulan

....".
ula
--l- ,,Si"ir" itu sebetulnja o{algJrja, $}a} .bahasa sini '.baralqXati
Ini jang
,,r"6gi.in5a" itu ,,sjair?', ietapi kthu ,.,sjiir", itu ,,zingen"nja'
jang
menjanji
,iirufa,n itu *ngdir,' utin siiir. Sjair tetap sadja, orang
itu sjair. Tetapi kalau njanjian itu sjiir- . . .^
bjuOi sefi".attg saia minta. supaja ,,.sjair", ini di$anti dengan
,,sjiir"l agar supa3i tidat mendjadi henih iang akan salah terrrs-me'
rus.
Sekian.

Ketua: Saudara-saudara jang terhormat, kata ,,sjair" sekarang
itu artinja sjair, bukan oraninja- jang bikin.sjair dan.saja kira-apa
ji"g p*iu liata' ,,sjair", jrng suOatr ferang ini, diganti dengan kata
lain.

Kata ,,sjair", adalah kata Indonesia clan terang maksudnja ialah
hasil dari penjair itu'
Apakah ini perlu dirubah Saudara-saudara?
(RaPat: Tidak!).

R.M. Ali Dtanshur: Saudara Ketua, memang kalau kita tilik
daripada logat atau segi bahasa, , dalam bahasa aslinja: ,,sjair" itu
rnemang tidak betul dan harus: ,,siiir".
ie[api dengan pendjelasan sekarang ini, bahwa kata: ,,,sjair'o
itu sudah bahasilndonesii daripada ,,sjilr" itu, maka Pak Kijai Wahab
dengan perantaraan kami, sudah menerima pendjelasan dari Saudara
Ketua.
Sekian.

.

Ketua: saja persilakan

sau,dara soedijono Djojoprajitno jang

terhormat.

soedijono Djojoprajitno: Saudara Ketua, Fraksi Murba_Pembela
Proktamaii (Murbi)- kemarin telah menerima rumusan: ,,Lagu KebangSaan ialah Lagu Indone,sia Raya", meskip,un rulnusan itu dirumus,
kan-oleh Madjelii Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) dalam arti
Kebangsatn
.

Ketua: Minrta p'erhatian

Saudara-saudara!
:

Soedijono Djojoprajitno: Kalau ada jang memperhatikan boleh,
kalau tidak ada, ja sudahlah.
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,,Kebangsaan", saja katakan dalam

arti: ,,Negata", itu saja ambil

dari buku tulisan Prof. Soepomo.
,,Menurut djawaban P-emerintah atas laporan Panitia Pelapor
Dewan Perwakilan Rakjat tertanggal 3 Agustus 1950, kata
,,Kebangsaan" dalam aja't (1) pasal ini sama artinja'dengan ,,Negara".

Djadi bukan saja sendiri jang mempergunakannja, bukan tukang

jang
sadja jang mempergurrakannja.
- mengadjukan minderheidsnota
Kalau saja menerima ajat (2), maka untuk djelasnja itu harus
ditentukan, bahwa tidak tertutup kemungkinan, balwa Lagu _ Indo-

nesia Raya itu akan disempurnakan dengan mengambil bahan-bahan
dari lagu: ,,Darah Rakjat".
Sekian dan terima kasih.
Ketua: Saja persilakan Saudara Mr J.C.T. Sirnorangkir jang
terhormat

Mr J.C.T. Simorangkir: Saudara Ke'tua, rumusan jang dibatjakan
oleh Saudara Ketua tadi, kalau saja tidak salah, adalah hasil musjawarat daripada Pimpinan beser,ta Wakil-wakil fraksi jang pag'i tadi
diadakan.
Saud,a,ra Ketua, pada rapat

itu fraksi

ka,mi tiid"ak rnengirknkan

wakilnja, oleh karena fraksi kami sendiri sedang mengadakan ,rapat
fraksi kami sendiri. Didalam rapat fraksi kami itu, kami membahas
dua persoalan jang rnalam tadi-diadakan, jaitu m,ernilih antara p-en'
dapat pertama: ,,Pimakaian Lagu Indonesia R?y?- diatur dengan Undairg-uhdang" dan pendapat kedua, ,,Sjair, melodi dan pemakaiannja
diatur dengan Undang-undang".
Adapun hasit daripada rapat fraksi kq4i itu, dapat-saja katakan
disini sesuai benar dengan ru,musuan jang dikemukakan oleh Pimpinan
tadi, sehingga dengan ,demikian kami dapat meneri'm,a usul daripada
Pimpinan tadi itu.
Dan disini djuga saja menjatakan, penghargaan kami, agar,supaja
musjawarat dikemudian hari dapat berdjalaq seperti jang sekarang
ini dengan penuh toleransi, djuga mengenai Dasar Negara.
Sekian dan terima kasih.
Ketua: saja persilakan sauclara R. Hendro,b,udi jang terhormat
R. Hendrobudi: Saudara Ketua dan Sidang jang saja muliakan,
dengan sangat menjesal ,saja pagi tadi tidak mengikuti pertemuan
antara Ketua dan Ketua-ketua fraksi, karena saja salah dengar.
Ternjata ,malam tadi saja tidak fiierrgorti, bahwa sebelum rapat
ini dimulai, diadakan per,temuan lagi. Saja mengakui, bahwa saja jang
Saudara Ketua, sesungguhnja saja sangat bergembira sekali,
bahwa mulai sekarang berlangsung $uasana hikmah. Terutama malam
tadi djuga sudah dinjatakan suasana hik'mah itu oleh golongan jang
mengakui dirinja golongan besar, jang menundjukkan suatu toleransi
dan menjatakan pula good-will. Saja harap good-will serta toleransi
itu betul-beul dipergunakan
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Kemudian Saudafa Ketua, untuk rumusan jang menentukan
Dasar Negara pun djuga hendaknja didapat good-will serta toleransi
ang sebetul-betulnja.
Saudara Ketua, walaupun saja hanj,a seo'rang disini saja me,mudji, mengharap dan hesar harapan saja pada Saudara.sa,udara jang
mengaku besar itu. Hanja sesungguhnja agak djanggal telinga saja
kalau mendengar sesuatu perundingan itu hanja disetudjui atau
didukung oleh golongan jang ,,terbesar". Saja mengusulkan hendak.
nja supaj& sa'rno.srma didengar b,aik, maka supaja dika,takan disetudjui oteh golongan ,,ter,banjak", serb,ab dengan adanja ka'ta ,,terb,ssar"
ini mungkin diartikan golongan partai besar atau golongan jang ke-

j

tjit.
Saudara Ketua, mengenai rumusan hasi:l perundingan tadi seSungguhnja saja dapat menjokong, walaupun pada Sidang Pleno jang lalu
saja mengusulkan perubahan isi dari sjairnia agar supaja sesuai.
Nama ,,pandu" itu untuk menjembunjikan djangan sampai ditekan, ditindas oleh Belanda. Kalau terang-terang ,,rakjat" Indonesia
jang merdeka tidak dengan kata pandu, mudah didakwa atau ditangItap orang-orang jang menjanjikan lagu Indonesid Raya.
Karena tadi arda tjatatan jang harus dimasukkan dala,m risalah atau
mungkin nanti di,masukkan dalarm penrdje'lasan Undang-undang Dasar,
bahwa sjair dan melodinja ada kemungkinan dan ti'dak ditutup, untuk diubah agar sempurna, maka dari itu usul saja, tidak akan adjukan
lagi dan saja masih ada kepertjajaan, bahwa djiwa Indonesia, djiwa

'

putera Indonesia maupun pemerintahnja untuk negara dengan sendirinja, njanjian itu sjairnja itu disesuiaikan dengan djiwa dan masa
jang akan datang itu, tidak sebagai jang sudah.
Djadi sebagai hesimpulan saja menerima keseluruhan jang sudah
dirumuskan .tadi dan sebagai jang sudah dinjatakan bahwa kita
mengehendaki goocl-will dan toleransi, pun saja djuga penuh toleransi;
t$AVo dari fraks,i jang b,eranggota satu.
Te,rima kasih.

Ketua: Saja persilakan

Saudara Gulmat Siregar jang terhortrnat,

stemmotivering Saudara,

Gulmat Siregar: Saudara Ketua dan Sidang Madjel,is jang terhormat, adapun rumusan jang diadjukan oleh Saudara Ketua tadi
jaitu jang berbunji: ,,Lagu Kebangsaan ialah Lagu Indonesia Raya"
clan ajat kedua ,,Pemakaiannja diatur dengan Undang-undang", fraksi
kami, Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) dapat menerima sepenuhnja.
Sedjak semula memang bunji daripada ajat ini adalah sedjalan
dengan djiwa jang kami lrandung.
Adapun mengenai tjatatan jang dibatjakan oleh Saudara Ketua
tadi, saja tertarik djuga kepada utjapan Saudara dari Madjelis Sjuro
Muslimin Indonesia (Masjumi) jaitu Saudara Notosoewirjo jang me-njatakan seolah-olah tjatatan ini merupakan suatu pendjelasan pasal.
Saudara Ketua, ini tidak dapat kami terima, tetapi kami tetap berpegang teguh hal ini hanja sebagai tiatatan"dalam risalah.
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saudara Ketua, kami tetap ber.pendapat bahwa lagi jang ada sekarang ini, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, sudah tjuriup baik
sja'ir magp_un melodinja. Tgtapi sebagai orang jang beragama,
tSukup
baik itu belum sempurna, belum tentu sempurna.-Tidak -ada diduni-a
ini jang- sempurna. Hanja Tuhanlah jang benar dan sempurna. oleh
karena itu kamipun disini ,menerima sarhn-saran dari pilr-ak Madjelis
sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi), supaja ditjatat dalam.risalah
kemungkinannja dapat disernp'urnakan, oleh sebab itu tjatatan ini
dapat kami terim,a, tapi tidak sebagai ,pendjelasan pasal.
Sekian.

Ketua: saudara-saudara, kalau tja'tatan itu diirnasukkan dalam
risalah dan diterima oleh kita sekalian, sudah dengan sendirinja
tjatatan itu adalah suatu pendjelasan terhadap pada pisal itu. Kaliu
ini diterima oleh kita semua sebagai tjatatan dalam risalah, itu sudah
lentu mendjadi sumber tafsiran unuk kemudian hari mengenai pasal
ini. Saja kira jang dimaksudkan djuga itu.
Saudara-saudara, masih ada tagi jang hendak berbitjara?
Saudara Asmara Hadi saja persilakan.

Asmara Hadi: Saudara Ketua, Fraksi Gerakan Pembela Pantja
Sila (G.P.P.S.) dapat menerima rumusan ,,Lagu Kebangsaan ialah
Lagu Indonesia Raya" dan ,,Pemakaiannja diatur dengan Undangundang".

Bagi kami. sebetulnja Lagu Indonesia Raya itu sudah baik dan
sudah tjukup. Kalau tadi kami menerima djuga kata-kata tentang
tjatatan itu, maka itu hanja berarti supaja kemungkinan penjempurnaan itu nanti tidak akan berarti mengebiri semangat tjiptaan Wage
Rudoif Supratrnan, sehingga tulang-belulangnja akan hangkit Saudara
Ketua, karena apa jang telah kita lakukan dengan tjipta4pnja itu.
Dan dengan pengertian, bahwa penjempurnaan atau perubahan melodi atau sjairnja nanti, bukanlah berarti disesuaikan pada. orang
jang tidak bisa bernjanji, sebab d,engan begitu berarti tidak memp,erbaiki, tetapi ,menurunkan derailjat lagu atau me]odinja. Kalau
kita mau mentjari jang gampang sadja, ambillah laglr ,,Tak tontong ga:
lamai djaguang" atant lagu ,,Mainang Sage", 'tetapi itu artinja bukan
Lagu Kebangsaan jang harus mengandung az.jmat jang memang tidak
bisa disesuafikan dengan segala orang jang tidak bisa menjanji, djuga
tidak bisa disesuaikan dengan saja misalnja, karena saja tidak biia
menjanji
Oleh karena itu, saja terima tjatatan itu, tetapi dengan pengertian: Kemungkinan p,erubahan jtu bukan berarti disesuaikan pada
orang jang tidak bisa menjanji karena tidak dikamniai Tuhan pandai
menjanji.
Terima kasih Saudara Ketua.

Ketua: Saja persilakan Saudara Chanafiah jang terhormat,
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M.A. chanafiah: saudar,a Ketua, kami dari Fraksi partai Ka,munis Indonesia (P.K.I.) dapat menerima rumusan iang ter"rt oilr!*u_
kakan tadi. Tefapr, .pertu_ djugg kiranja ditegalkai disini nun*,
pengertian kami tqtiog t rgg-Itd;Ietia' nayi-itu .r*rrur,
oungrn

pengertian tentang Bendera Merah putih.
Dor, kalaupun
untuk meletakkan didalam tjatatan,
kemungkinan
iaitu tidak ditujqp- -disetudjui
-untuk men;empurrra[rnnjr',-*rr.,
perlu djuga 4irloi
t_egaskan, bahwa denjan pengertia"
-t"pi ia merupakan peiiempurnaan. i.;jil:
purnaan itu betul-betullah
Disini karmi sependapat dengan saudaia Ar*ara Hadi, djanganlah penjernpurnaan itu iranti mlngebiri tagu-1tu sendiri,
sehingga
dengan pernjeirnpurnaan itu maka Ind'onesia n?ya su,orr, iiouk
,,0" iugi.
saudara Ketua, tjatatan _ini lain sedikit dengan tjrirl"r-lalam
soal Bendera. oleh karena pada tjatatan jang berk?nmri o.ngrn "g.ndera itu suda'h
.tegas-tegas- ukurin dan iaii,i-rainn;a. Har inl adalah
merupakan pendapat
umum dikalangan fraksi-fraksi :r"g nr",rnoi"g.
tetapi
berkenaan
du+ggq tjatatan ini, *u*ing ,ou ou,
-ekTsebenarnja. Ada_jang
pendapat
tidak menjetudlui perunatia" r.Aif,it-p.rudiggq,
jang
a]<an
tetapi
ada
mengehenoa[i timunir,inrn
Fur
bahannja lagi.
oleh karenl tty, dj-alan tengahnja,baiklah kita katakan, meniempurnakan itu betul-betul menjempurirakan. Tetapi nutrn *i;j-.-,nbrrnakannja. itu begitu rupa, sehing!'a lagunja itu bikan t agu in'oon.riu
Raya lagi.
Sekianlah

_

,

Sgtour Ada lagi? Masih-.perlu,kah dari llahdltul Ulanra

(N.U.)?

Laia kira_.saudara-saudara, kitl,itu bermlpatat_men1.6;J"i ;rprj;
tjatatan dimasukkan dalam risarah. Bunjinja: ,,Darari- iliii;i, pd,nukaian tidak tertutup kemungkinan lali pemruat undang-uiorng
untu{. menjempyrnai<an Lagu" Indonesii- n'uyr," nril. sjair maupun
melodinja".
Kalau kita semua menjetirdjui ini, maka dengan
sendirinja men_
djadi_pendj,elasan terhadap pada pasal-pasal

id.

Jang dimaksud dengan genj-qpqulnaan harus berarti sungguhlglggun penjempurnaan. Ja, itu dikaiakan sekarang, aiuiiaptan'i,rerr

Ketua.

Jang dimaksud dengan..qe$9qnyq?a! ialah sungguh_sungguh,
betul-betul penjempurnain, ti?lat boletr Oiieumuii.
ltgenjegp*n1{p, tapi m*m,beri isi tain. saja kira utjapan Ketua
ini,
-djuga ditulis didalam risalah oan menOj"oi"rur,uer tafsiran dikemudian
hari, tidak b,oleh
_rnengebiri, *e.beh e*:.-p*n"rnllnrgri
tapi
isinja
dimaklud
mengenai lang tain itu tidak boleh.
iryg
;,9l,irnut,
minta
supaja
utjapan
ini
ditjatat.
o;arii p".nj".pur;;il lutorIri"
betul. Djuga ini merupakan sumbei tafsiran untuk"pasat int'
saudarasaudara.
Kalau_

neng_qpbil

begitu saudara-saudara, apakah kita tidak pada tingkat
keputusan? .Dengan peng:ertian bahwa perioletasrn-ini

bisa diterima?
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(Rapat: Ja!).

Bisa diterima dengan aklamasi?
(Rapat: Aklamasi!).

Diterima dengan aklamasi.
saudara.saudara jang terhormat, kita meneruskan pekerdjaan
kita untuk rapat sekarang ini.
Tentang Lambang, belum diperoleh suatu persetudjuan, tetapi
persoalan{la tidak begitu_berat Saudara-saudara. Saja boteh mengatikan
-kepada saudara-saudara, tentu akan tertjapai suatu kebuiatan
ggn{apat. Piudi tentang ,,Lambang" nanti akan itiadakan lagi perundingin, sebaliknja tentang Ibu Kota Negara sudah ada peisesuaian
pendapa't.jrlg pullt jang dibikin bersama--sama oleh jang besar dan
jang ketjil Fraksi besar-ketjil dalam suatu rnedja buniar-bersama-sama b_erund'ing da-n sampai pada rumusan jang akan saja batjakan ini.
saudara-saudara, rumus:an mengenari Ibu Kota Negara jang sudah
mendapat persetudjuan bulat itu ialah sebagai berikrlt:
Pasal rnengenai Ibu Kota terdiri dari dua ajat:
,,Ajat (1) Pemerintah Republik Indonesia berkedudukan di Ibu
Kota Negara.
Ajat (2) Kedudukan Ibu Kota Negara diatur dengan undangundang".

Djqdi ada dua- !.11i_pemakaian kata ,,kedudukan". Jang pertama:
,,Pemerintah Republik Indonesia berkedudukan ......:..'..',. Arti
kedudukan disini, ja kedudukan. Kedudukan disini biasanja disebut
,,zetel" dalam bahasa Belanda, bahasa jang sudah kita ambit auh.
staatsrechtelijk namanja zotel. Kedudukan dalam arti itu. Kedudukan iang kedua: ,,Kedu,du:kan Ibu Kota Negara diatur dengan
undang-undang". Kedudukan disini artinja status. segala sesuatu
j-ang mengenai_posisi artinja, dan sebagainja daripada Ibu Kota itu
diatur- dengan undang-undang. Ini saudara-saudarl 3ang sudah diterima dengan bulat oleh Ketu:a-ketua Iraksi.

Bisa diterima Saudara-saudara?

(Rapat: Bisa!).

Dengan aklamasi?
(Rapat: Aklamasi)

Diterima dengan aklamasi.
Saudara-saudara terpaksa rapat di schors lagi, sekarang baru
djam 11.00.
Setudju Saudara.saudara?
Boleh dischors satu djam Saudara-saudara?
!3ja kira tidak sadja mengenai Lambang, tetapi djuga mengenai
Bab Hak Asasi.
Saja schors satu djam.
Nanti dahulu saudira-saudara ada jang berkeberatan.
313?

Saudara dari Partai Komunis Indonesia (F.K.I.) berkeberatan?

(seorang dari Fraksi Partai'Komunis Indonesia (P.K.I.): Mengenai nama Bab Hak Asasi djangan dahulu).
Tjuma mengenai Lambang sadja? Nama Bab Hak Asasi nanti
dulu. Oleh karena itu rapat disehors tjukup setengah djam.
Setudju?
(Rapat: Setudju!).
(Rapat ditunda djam 10100 dan dibuka kembali djam 11.55).

Ketua: Sidang jang terhormat, setelah Ketua-ketua fraksi tadi
berapat beberapa waktu lamanja, fraksi besar dan ketjil dengan tidak
dibeda-bedakan, maka tertjapailah suatu pendapat jang bulat jaitu,

bahwa dalam tingkat sekarang ini belum diarnbil suatu keputusan
mengenai Lambang dan Meterai Negara. Ini atjara mudah, nanti
dikemhalikan lagi dalam rapat-rapat kita, tetapi pada tingkat 'pembitjaraan sekarahg ini tidak p'erlu mengarnbil keputusan.
Bisakah Saudara-saudara menjetudjui keputusan ini?
(Rapat: Setudjul).

Setudju dengan aklamasi?
Gapat: Setudju dengan aklamasi!).
Rapat jang terhormat, dengan ini kita sebetulnja telah menjudahi aljara Bendera, Lagu Kebangsaan, Ibu Kota, Lambang dan Meterai.
Malam nanti rapat dimulad djam 20.00 dengan atjara selandjufjaitu
atjara Hak-hak Asasi Manusia/Hak-hak dan Kewadjiban
nja
Warga Neg4ra. Saja rninta Saudara-saudara rne,mperladjarinja benarbenar atjara jang agak berat ini. Kalau atjara: jang baru lalu ini me
rupakan musik ringan walaupun ramai, maka Hak-hak Asasi Manusia/
Hak"trak dan Kewadjiban Warga N'egara aoalah atjara jang berat.
Maka dari itu, saja minta Saudara.saudara ,mempeladjarinja dengan sebaik-baiknja.
Nanti saja kira ada rapat dari Ketua-ketua fraksi dibawah pimpinan Wakil Ketua V jaitu Saudara Nj. Hadji Ratu Aminah Hidajat.
Betulkah nanti ada rapat djam 17.00 dengan Ketua-ketua fraksi?

(Rapat: Betull).
Saja peringatkan perlunja ada rapat persiapan itu.
Kemudian rapat ini saja tutup dan rapat kemudian dimulai djam
20.00 nanti.
(Rapat ditutup pada djam 11.59).'
:
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KONSTITUANTE REPIJBLIK INDONESIA.

.

Sidang ke-II (Tahun 19bB) Rapat ke-49
Hari Selasa, g September lgb8

lDjam panggilan: 20.00.

Atjara :
Ketua :
Sekertaris :

Melgfmbil keputusan tentang Hak-hak Asasi Manusia/
Hak dan Kewadjiban Warga Negara.
Mr Wilopo.
Mr Usep Ranawidjaja.

Anggota jang hadir: ,443 orang.
R.P. soewarno lvarnodiprodjo, soemarto, K.H. Fakih usman, A.
sjaf,iuddin, Anwar sutan Amiruddin, Kijai Hadji sapari, siauw diok
Tjhan, Tony wen, Hadji zainur Arifin,- I.J. Kasimq tt soeroto Mangoensoemarto,
4l0i Gappa, M. Bannon Hardjoamidjojo, Nj. soewarti
Bintang soeradi, Huto,mo, R.H. soetarto Hadisoedibjo, Dr Mirzoeki Gelar Paduko s,ati, Mr J.c.T. simorangkir, suradi sosrohardjono, G. wilaya, K.H. Moelg.pmad Rodji'oen, Hadji Intje Achmad Saleh Daeng
Torypo, Kasim, Kijai Hadji Noer 'Alie, Nj. Dalam Iboe sjamsoeddin]
I Gde Putra Kamayam, A. Jasin, H. Mohammad" sjukri- Ghozali A1
Rysjdan, A. Anwar Sanusi, 1\j. Sitti Djamrud Daeng Tjaja, Djamhari,
Abadi, Baheramsjah Sutan Indra, Jusuf Lausuf Indradewa, Slamet
Jv., Prawoto Mangkusasmito, R. Hendrobudi, K.H. Ahmad Azhary,
Ir sakirman, Irlj. Hadji Ibrahim siti Ebong, Nj. siti salmi sismono,
subandi Martosudirdjo, H. sa,ifuddin zuhii, As'ad bin Moehammad
Alkalali, Ketut subrata, soesilo Prawiroatmodjo, Dr R. soedibio Widjgjgkoesoemo, M. Sumbarhadi, Achmad Arief, Nj. Hadj'i Ratu Arniry_h Hidqat, K.H. Taufiqurrahman, Maroe,to Nitimihardjo, Hadji Aboebakar, Njoto, Mohamad Lukmanul Hakim, Prof. Mr R.A. Soehardi,
Mr R. Sindian Djajadiningrat, Nj. Kamsinah W,irjowratmoko, Ir Setiadi Reksoprodjo, Tan Ling Djie, Nj. wachidah pramana, Mas slamet soetohardjono, Asnawi. said, Raden Hadji Achmad Hasboellah,
Mohamma{ sjafii wrirakusumah, Prof. H. Abdut Kahar Muzakkir,
Mohammad Pattisahusiwa, Drs A. Raja Rangga Andelo, Hadisoejono,
Abdul Radjab Daeng Massikki, Hadji Abdullah Addary b,in H. Mansjur, K.H. Muha,mmad Isa Anshary, Kijai Hadji Abubakar Bas,tari,
Iskandar Wahono, R. Emon Djajadinata, Atmodarminto, Nj. Sulasmi
Mudjiati Sudarman, Hadji zainal, Mr R. Pratikto sastro Hadikoesoemo, Mohamad Zaelani, Mr Wilopo, R.H. Hadjid, Osman Raliby, Nj.
Nadimah Tandjung, Soediono, Nengah Malaya, Hadji Muhammad
Zainuddin, zaino'el 'Abidin sjoe'aib, Nj. Mien sutari ebdut Gani suriokusumo, K.H. Abdul wahab chasbullah, K.H.M. Dachlan, Mr Hamid
Algad{_e. R. F gqnandus B asoeki Poerwososapoetro, soedijono Dj oj oprajitno, K.H.M. Bisri Sjamsuri, H.M. Salim Fachry, S,uwirjo, K.H. Masjkur, Nirahuwa Melkianus, Baraba Abdullah, umar satim Hubeis, R.M.
Ali Manshur, Ahmad Nawawi saleh, Nj. suwaldiningsilr" Mochamatl
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Tam, Aehmad Zakafia, Hadji Ridlwan Abdullah, l\{aschoen Hadji
Aehmad Fauzy, Nj. Adiani Kertodiredjo, M. Ng. Gede Sosrosepoetro,
Dr Imanuddin, Abdul Choliq Hasjim, Saleh Umar Bajasut, Moenawar
Djae1ani, Hermanu Adi Kartodihardjo, K.H. Sjauhi Ma'sum Kholil,
Raden Hadji Aliurida, Kijai Hadji Muhammad Thoha, Kijai Hadji

Abdulmanab Murtadlo, R, Mochtar Praboe Mangkoenegara, N. Kasijati,
Ahjak Sosrosugondo, Hadji Abdoel Chanan, Datoe Poetrawati, K.H.
Achmad Zaini, Hadji Nachrowi Thohir, Sajogia Hardjadinata, H. Soekron, Kijai Hadji Harun, Hadji Achmad Sahal Mansjur, Kijai Hadii
Achmad Bakri Siddiq, Nj. Nihajah Ma'sum, Ali Ma,sihar, Hadji Abusudja, Alwi Murtadlo, Rd. Dadang Soeparta Partawidjaja, Kijai Hadji
Anas Machfudz, Sastrodikoro Widija, Kijai Zahid, H. Moh. Thohir
Bakri, M. Hardjosoemarno, Soenardi Adiwirjono, Soetedja Bradjanegara, Achmad Anwar, Mr R.M. Abrdulmadjid Djojohadiningrat, Muntaha, Sarikoen Adisoepadmo, Rachmat Soesanto (S. Rachmat), Ali
Markaban Harsono, Arni,r, Tgk. Mohammad Hasby Ash Shid,dieqy, R.S.
Hadisoenarto, Dr Parijono Surjodirpuro, Rd. NIoh. Sjafei Prawiro,soebroto, Tedjo, Nj. Soenarjo Mangunpuspito, S. Sardjono, Dr,Sahir Nitihar,djo,'Pratit<to M., Sarinb Mangunpranoto, Suputro Bro,todihar'djo, K.H.
$Iuchjiddin Al Churaifisj, Abdul Djamil Misbach, Mr Hadji Mochamad
Soejoedi, R. Darmono Damanhuri, Achmad Mudatsir, K.H.R AbdulIah- Awandi/Afandi, Kijai Hadji Ali Maksoem, Mr Hadji Kasrnat,
K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi, R. Sardjono, Nj. S.D. Soesanto (Sri
Soe,tinah Darm,a Soesanto), Prof. Ir Saluku Purbodiningrat, Suhari Kusumodirdjo, Nj: Solichah Saifuddin, R. Poedjadi Sastroamidjojo, R.
Ng. Sumodar,modjo aI. Suja,mto, Muhamad Samsir, Mohamad Salim,
Soedarso, Saleh Abdullah, Dr R. Suhardi, Kijai Hadji Mochamad
Cholil, Kijai H. Achmad Dasuki Siradj, Raden Hadji Muhammad Adnan, Toeraichan Adjhoeri, R. Dachlan Tjiptomartojo, Roespandji Atmorvirogo, Mochtar, Sadji Sastrosasmito, Karkono Partokusumo alias
Karnadjaja, Dr Hadjidharmo Tjokronegoro, Mr K.R.T.S. (Soedarisman)
Poerwokoesoe,mo, Drs B. Mang Reng Say, V.E. da Costa, Mohamad
Doerjat Karim, Abdulrahman Baswedan, Zaintll Arifin, H. Mustafa
Bisri, R.M. Hadisoebeno Sosrowerdojo, K.H. Maksum, M.S. Kamawidjaja, Moeha'mad Soekarna Soetisna Sendjaja Soeratno, R. Sugana
Ganakusumah, Mas Muhammad Bachar, Muhammad Sjadeli Hassan,
Oesrnadi, Asmara Hadi, Hadji Mas Muhammad Aof, K.R.R.H. Moh.
Noh trdris, Budiman Triasmarabudi, Radja Kaprabonan, Enin Sastraprawira, Dr M. Gunawan Partowidigdo, Raden Basara Adiwinata.
Hadji Abubakar Jusuf, Hadj! Husein, R. A,bdu'rgchman Wangsadikarta,
Hadji Muhamad Dachlan, Muhammad Rusjad Nurdin, Kijai Hadji
Saleh Solahuddin, Rd. Soeparno, R. Muham'mad Sjafe'i, Abu Bakar,

Hadji Achmad Dasuki, Raden Sutalaksanl, K.$.M- Dimjati, D. Sukardi, Hadji Asjmawi, Kiagus Hadji Moehamad Sjadjari, H. .Ismail

Dahlan Djuru Alam, H. Moh. Thaha bin Moh. Nur, Hadji Umar Bakq.v.
Kuasini Sabil, Hadji Manshur Dt. Nagari Basa, Roeslan Moeljo'
hardjo, Mochtar Husin, Dr Abdul Mlq"P_, Binanga Siregar Gelar Sutan
Manfaradja, Hadji. 'A,bdurrahim AbduJBh, Edward Doran Damaqik,
Muhammad Ali Hanafiah Lu,bis (MAHALS), Anwar Nasution, M. Alsjad
Th. Lubis, Hadji Moeda Siregar Gelar Sutan Dali, H. 'Adnan Lubis,
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Mr suhunan Hamzah, Mohd sabri Munier, Agustinus Djaelani, Ibrat * IJlTan, Hadji eu usman, Muzani e. naii, Daniel, H. Mhd Bai-

,sioeni bin H. Imran, Abdullah Jazidi, Hadji Abdulrachmin bin Iimail,
Darmawi Munawir, H.M. Hanafi Gobit, H. Husain eadry bin H. Ahmad .4aini, Nj. Hadji Ruhajah Abdulhamid, Abd. sani Karim, Mochsen bin R. sok{r,a wira said, sajid Aburbakar bin sajid Achmad
Alayderus, Ds wilhelm Johannis Rumambi, Drs La ode Manarfa, J.J.
D_etaq, H.s. pjamaluddin Dg. Paremma, Abd'urrahman sjihaab, Abdul
Muin Daeng Myala, sjariff saleh, Nj. siti Ramlah Azies, Abdul Rahim
Mulier, Daeng Maradja Lamakarate, H. siswasudarmo, Moham,mad
Arifin bin Abdulrahman, I Gusti Ketut Ngurah, Andreas Johannes
Tqellg, 9glu*, P.s. da cunha, Blasius Josef Manek, soeratno,
Alimirnl Ni. setiati surasto, K.H. Akrom chasany, Mr Ahmad
A_strawinata, Kijai Hadji Munief, K.H. Dachlan AMoetqohhar, K.H.
Muhammad Ghazali Asj'ary, u.J. Katidjo wiropramudjo, LaIu Lukman, Mohamad sanusi, H. Mustadjab, Abdulmadjid LaIu Mandja, Mr
lubagio Reksodipuro, Arnold Mononu,tu, sabilar Rasjad, Nj. Aisjatr
Dachlan, R. Baroeno Djojohadikoesoemo, Abdul Muchid Ma'sum,-K.
Moch. Machfudz Effendie, K.H. Asnawi Hadisi:swojo, Mr oei Tjoe
tat, w.A. Rachman, Nj. Mr Tetilarsih Harahap soe.djanadiwirja, u.p.
Bombong, Sarwono Sastro Sutardjo, Argo Ismojo, Basuki, Nj.- Tresna
,sungkawati Garnida, Mardiono slamet, A. Bakar sutan Lembang Alam,
R. Achmad soekarmadidjaja, Pangkoe bin oemar, soedjono Tjiptoprawiro, lJsman Hamid, s.iu. rari[an, R. Moedjoko KoesoemodirilSo,
Achmad Bastari bin Achmad Daoed Natadiradja, singgih praptodihardjo, Djafri, Nj. Maimunah, Muhammad. Ali"Daeng"5"tt.ang, Uuham'mad Amin La Eng,ke, M.A. Chanafiah, Jean Torey, Sunarjo Umarsidik, Djoko oentoeng, Ahmad Boeshairi, Muhammad Djazulie Kartawinata, utarjo, Raden umar Anggadiredja, Nur sutan Iskan,clar, sawirudd"in Gelar sutan Malano, sjamsulhadi Kastari, R. Hadji Doeldjamil
44i-iltrtdja, sutan Muchammad Jusuf samah Gelar sutan Mahaiadjalelo, M. soetimboel Kartodisatro, R. usman Ismail, supija Mathys, ismail Kartasasmita, Hadi sosrodanukusumo, usman nnufti widjaja, soe!qdi,Slamet S., Kar:sono, Su,rnowarsito, Nj. Ratu Fatmah Chatib (Ratu
If.at), Soeparno Notosoewirjo, Izaak Riwoe Lobo, Nj. R.A. Sri Kanah
Koempoel, W.A. Lokollo, R. Soelamoelhadi, Muchamad Afandi, Dr T.A.
Djalil T.M. Junus, Soemantri Martosoewignjo, Dr Hasnil Basri, Mamiq Djamita alias L. Abdullah, H. Husein Thaha, Kwee Ik Hok, R.
rskandar, H. Andi Kasim, Rd. Afandi wiradiputra, Mohamad Ahjar,
Rusmijono, Ir Tjoa Teng Kie, Wikana, Achmad Djoedjoe, Sahamad
Sudjono, Soelaeman Effendi, K.G.P.A.A. Paku AIam VIII, Ds E. Uk
tolseja, Mas Ngabei Mohamad Hamzah, A.M. Joesoef Rasidi, H. Ab.
dulhafidz bin Hadji Su1aiman, Nj. Siti Fatimah Usulu, Abdulwahab
T\rrcham, Sajid Husin Abubakar, O.N. Pakaja, Gulmat Siregar, R.
*Iochamad Amin, suxmantojo, R. soendoro Hadinoto, Rustama Ikrat,
Iladji Masjkoer, Hadji Abdulkabrr, Achijad, Mohd Marsum Jusuf,
sjeh_ Abdullah Afifuddin, Atang Mochamad Muchtar bin Tohir, Bey
Arifin, Abdul Moe'in utsman bin Abdul Moe'in, Jahja Jacoeb, Ismaii
Nongko, Dokter Kusnadi, Hendra Gunawan, otong Hulaemi, Hadji Abdul llalik Karim Amru'llah (HAMKA), Hadji Muhammad Mrichtar
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Moestofa, Raden Moejono Moeljopranoto, Muhammad Tahir Abubakar,
K.R.T. Prakosodiningrat, Suparna Sastradiredja, H. Moh. Sadad Siswowidjojo, Aminuddin Muchlis, Amir, Basulci Resobowo, Dr J.F. Mohede, R. Achmad Padmasoesoe,ma, Macha'mad Tauhid, Abdurachman
Said, Hidajatdjati, K. Nope, Mr Tandiono Manu, R. Oemarsaid, Soedjatmoko, R. Sadono Dibjowirojo, Mr Djaidin Purba, Mr Djamaduddin
Gh. Dt. Singo Mangkuto, Nj. Moedjio Moedjiati, J. Karoeboen, H.L.
Rumaseuw, Andr,es Wendiri, Mr Liem Koen Seng, Mr Yap Thiam Hien,
Drs Go Gien Tjwan, The Kim Goan, Dr Tan Wie Lie, Dr Tan Tjin
Hong, Tan. Tjong Tjioe, Ko Kwat Oen, Drs J.L.W.R. Remrev, William
Eddy Claasz, Nona Mr A.L. Fransz, J. Th. Kuothoofd, Drs J.B. Ave,,
Martinus Jacob van Yzendoorn, Njan Tjoen Ho (Tjinu), Nn. Dr SKruyt, W.F.J.F. Grtinewald, Mr Oen Poo Djiang, A.L. Marani, GBaibaba.

Ketua: Sidang jang terhormat, rapat saja buka. Saja persilakan
,i
Saudara Sekertaris mem,batiakan surat jang masuk.
,

,,

Sekertaris: Surat jang masuk berasal dari fraksi baru jang bernama Fraksi Bhinneka Tunggal Ika jang berbunji sebagai berikut:

.
'

,,Bandung, 9 September 1.958Kepada jang terhormat
Saudara Ketua Konstituante
Republik Indonesia
^vvl'q
di
andung.

Bersama ini dengan hormat dipermaklumkan bahwa hari ini telah,dibentuk Gabungan Fraksi Bhinneka Tunggat Ika d,idalam Konstituante jang sementara terdiri dari:
1. Siauw Giok Tjhan, Ketua
2. Mr Oei Tjoe Tat, Sekertaris
3. Drs Go Gien Tjwan
4. Mr Lim Koen Seng
5. Mr Oen Poo Djiang
6. Mr Yap Thiam Hien.
Fraksi Gabungan Bh,inneka Tunggal Ika bertudjuan mompertahan*
kan dan melaksanakan djiwa Bhinne,ka Tunggal Ika dengan tjara tetap.
mempertahankan essensialia hasil Revolusi 17 Agustus 1945 jakni
Pantja Sila sebagai Dasar Negara jang mendjamin pelaksanaan persamaan hak dan kewadjiban bagi tiap warga-negara R.I. tanpa r-nemandang asal keturunan, agama, djenis kelamin atau pandangan hidupnja.

Sekertaris Gabungan Fraksi
t.t.d.
(Oei Tjoe Tat)"
Sekian surat jang masuk.
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Ketua: Sidang jang terhormat, sjarat quorum jang harus kita
penuhi adalah 352, sekarang jang hadir ada 405 orang.
Sidang jang terhormat, beberapa waktu jang lalu di Sidang ini
dibatjakan sebuah surat edaran jang isinja bisa dirasakan menjingAung perasaan sesuatu pihak. Sekarang, dari wakil pihak itu minta
-'untuk memberi p'embetulan dan dimaksudkan hendak mengadakan
rectificatie, tidak untuk memperpandjang persoalannja.
7-.
Saja persilakan Saudara Oei Tjoe Tat jang terhormat.
Mr Oei Tjoe Tat: Saudara Ketua dan Saudara-saudara jang terhormat, seperti para Anggota Konstitu:ante jang terhormat tentunja
maklum, baru-baru ini ditegaskan lagi oleh Brigadir Djenderal Dr
Mustopo selaku Sekertaris Djenderalnja jang baru, bahwa Front Nasionai Pembebasan Irian Barat adalah suatu badan jang bertugas
menggalang, menjatukan dan memusatkan seluruh, segenap potensi
nasional untuk membantu Pemerintah dan Angkatan Perang Republik
Indonesia dalam tugasnja jakni chusus buat mengembalikan Irian
Barat kedalam wilajah kekuasaan Republik Indonesia dan penjelesaian Revolusi Nasional pada umumnja.
Selagi diadakan Pemandangan Umum tentang Asas-asas Dasar
pada tanggal 27 Agustus 1958 jang lalu Saudara Anwar Sutan Amiruddin jang terhormat dalam pidatonja telah membatjakan isi dari
apa jang dikiranja pamflet Front Nasional Pembebasan Irian Barat,
jang disusun oleh R. Prabu S., pamflet mana entah atas perintah
siapa dapat b,eredar didalam Konstituante ini.
saudara.saudara sekalian tentu sependapat dengan kami, bahwa
isi pamflet jang mengandung hasutan-hasutan untuk membentji suatu golongan sesama Bangsa Indonesia dan demikjan rnemetjah$elah
kita 'sama kita, halmana memang mendjadi siasat dan tu.djuan kaum
imperialis-kapitalis jang tidak ingin melihat rakjat Indonesia bersatupadu menghadapinja, tidak mungkin sesuai tetapi pasti djusteru sebaliknja sangat berlawanan dengan tudjuan mulia Front Nasional

Pembebasan Irian Barat.
Dan Saudara-saudara sekalian, memang pamf,let termaksud (jang
sajang sekali_sudah terlan'djur digunakan iebagai bahan pidato saudara Amiruddin jang kami hormati)'itu, tentunja diluar pengetahuan
Saudara tersebut, sekarang ternjata menurut surat Front Nasional
Pembebasan Irian Barat No. 308/FN/A-7I58 tanggal 13 Djuni 19bB
jang dialamatkan kepada Organisasi kami Badan Permusjawaratan
Kewarganegaraan Indonersia (Baperki) adalah siaran gelap belaka, siaran seludupan. Surat termaksud berbunji demikian.
,,FONT - NASIONAL

PEMEBEBASAN IRIAN BARAT

No.

Hal

:

:

Gedung ,,Pantja Prasetya" Dj. Merdeka Timur 6
Djakarta-Raya.
Kepada
308/FN / A-7 /58.
Jth. Saudara Pimpinan
Pamflet R. Prabu S.
,,BAPERKtr" ,,
dan Intervensi/
di'
Agresi Asing.
DJAKARTA. ,:
,

'
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Lamp. : L (satu)
Tanggal : 13 Djuni 1958.
ISI -SURAT
Membalas surat Saudara tertanggal 27 Mei 1gb8, No. K7'gb2/SB,
tentang'Pamflet R. Prabu s., denganlfu kami dapat menjatakan bahwa
Front Nasional Pembebasan lrian Barat telah menentukan sikap terhadap pamflet R. Prabu S. tersebut, jaitu menganggap bahwa pamflet
R. Frabu S. itu adalah tanggung-djawab dari R. Prabu S. sendiri, bukannja Front Nasional Pernbebasan Irian Barat.
Terhadap masalah Intervensi/Agresi Asing Front Nasional Pembebasan Irian Barat telah :m,engeluarkan pernjataan jang kami lampirkan bersama surat ini.
Semoga persoalan diatas mendjadi djelas bagi Saudara dan atas
perhatian Saudara' kami mengutjapkan terima kasih.
FRONT NASIONAL
Pembebasan Irian Barat
Sekdjen,
dto.
(Pamurahardjo)

Let. Kol. Inf. Nrp.

13289.

Tindasan:

1.

Arsip.

Dikutip sesuai dengan aslinja
oleh Sekertariat Baperki Fusat".
Pernjataan sah jang dilampirkan kepada surat itu kiranja tidak
perlu kami batjakan pula tetapi hendaknja Pimpinan suka mengusahakan agar ikut dimasukkan didalam risalah rapat.
Terima kasih kami utjapkan atas kebidjaksanaan Pimpinan sehingga kami dapat nremberikan pendjelasan jang terutama bermaksud
mentjegah djanganlah nama'baik Front Nasional Pemb'ebasan Irian
Earart bisa ditjemarkan oleh suatu pamflet gelap.
Sekian.

Lampiran.
Pernjataan
,,FRONT NASIONAL PEMBEBASAN IRIAN BARAT"
Tentang Intervensi Asing.

Sidang Dewan Harian Front Nasional Pembebasan Irian Barat
pada tanggal 29 Mei 1958, setelah melihat bukti-bukti jang ada di
Indonesia jang menundjukkan adanja intervensi asing dan agressi,
maka Front Nasional Pembebasan Irian Barat sesuai dengan fungsinja
dan bersendikan pada Piagam 19 Nopember L957 didalam menghadapi
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dan melawan intervensi asing dan agressi menjatakan pendiriannja
sebagai berikut:
1. Menentang setiap tjampur-tangan asing dari negeri rnanapun
dan dalam segala bentuk apapun akan kita tentang!
2. Melawan setiap agressi dari manapun datangnja dengan sega-

3.

la kekuatan.
Sebelum Irian Barat kembali kedalam wilajah Negara Republik Indonesia, maka Belanda'tetap m,erupakan musuh rakjat

Indonesia;
Bersama dengan segenap rakjat siap sedia menerima kornando
Pemerintah, untu,k rnelawan intervensi asing dan agressi;
5. Kuornintang dan agen-lagennja jang membantu PRRI/Permesta adalah muzuh rakjat Indonesia;
Mengadjukan protes sekeras-kerasnja kepada Pemerintah jang
bersangkutan melalui Pemerintah Republik Indonesia supaja
lapangan-lapangan terbang Clarkfield, Davao dan lain-lain tidak diperbolehkan lagi untuk dipergunakan sebagai landasan
lapangan pemberontak;
7. Menuntut dengan keras supaja Penerbang Amerika A.L. Pope
dihukum mati.

4.

''P

:

Sekertaris Djenderal,
dto.
(Pamurahardjo)
'

Pendjetasan pernjataan:

1.

3.

sqdjak memuntjalorja perdjuangan Bangsa Indonesia untuk merebut Irian Barat, maka sedjali itu kaum imperialis chususnja
Belanda menundjukkan semakin giatnja didalam usahanja untut
mematahkan perdjuangan kita;
Kegiatan kaum imperialis chusunja Belanda jang telah lama menjusun dan ,me,ngorganisir kaki-tangannja gunf megadakan pengatjauanaengatjauan, baik dalam bidang politik, efonomi maupun dibidang$idang lain, kini ,telah berhasil bekerdja-sama
dengan petualang-petualang politik Indonesia dengan apa jang
dinamakan p'emberontak PRRI jang dikepalai oleh A. Husein
sjafruddin cs. di sumatra Tengah dan pemberontak permesta
dengan Sumual cs. di Sulawesi Utara dan Kuomintang;
I.<_eterSngan Bekas Duta Besar Republik Indonesia di Roma (Mr
A-bd. Rasjid) kemudian disusul adanja Pernjataan bersama antara
saleh Lahade
A. Much,tar Lintang (PRRI/PERMESTA) dan
Djufri
Kase- Machmud (DIITII) tanggal 1? Mei 19bB tentang
kerdja -qama antara PRRI/PERMESTA dengan Dlltff maka naml
pak garis jang djelas lagi bahwa DrlTII diiatu pihak dan pembeberonllk jang disokong oleh kaum imperialis dilain pihai, telah
bekerdja sama untuk mengepung R.I. guna menghantjurkan
sendi-sendi Negara Proklamasi L? Agustui Ig4S;
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4. sokongan kaum Imperialis terhadap

pemberontak itu, telah lebih
lagi
setelah
terdapat
bukti-bukti,
rnisalnja adanja
pembongfjata
-pein
sendj
ata-sendj
ata untuk kau,m
berotat<
{aran..pembongkaran
dari kapal Amerika (Steel Executive, Steel Fabricstai dan Steel
Director) disalih satu pelabuhan di sumatera, adanja
droppingdropping sendjata untuk pemberontak dilapangan -Tabing- dan
Djambak di Sumatera, pengiriman empat buah pesawat terbang
bomber dan dua buah pesawat Mustang dari raiwan ke sulaweJi
utara, pemakaian lapangan terbang Formusa (Kuomintang) dan

5.

6.

7.

lapangan terbang Davao (Pitipina) sebagai lapangan-lapangan terbang pangkalan operasi oleh kaum petualang Amerilia/Kuomintang didalam membantu pemberontak PRRl/permesta;
Pembomanaeimboman jang dilakukan olehnja atas lapangan Mandai, kemudian Kalimantan dan achirnja di Ambon dan dengan
tertangkapnja A.L. Pope dan ditembak djatuhnja 8-26, tebitr
memperkuat adanja tjam:pur-tangan asing (intervensi) mengenai
masalah Dalam Negeri Indonesia sendiri;
Pernjataan P.M. Djuanda tanggal 30 April lgb8 telah rnenekankan
adanja petualang-petualang bangsa Amerika dan Taiwan (Kuomintang) jang setjara ak,tif telah rnembantu p'em'berontak pRRI7,
Permesta di sulawesi utara sedang pidato Presiden tanggar 20
Mei 1958 lebih menandaskan bahwa kedjadian-kediadian di- Indonesia bukan lagi bersifat intervensi melainkan kita sudah dise-

rang (agressi);
Dalam bidang ekonomi/perdagangan telah lama terasa adania
pengatjauan-pengatjauan dari kaki-tangan imperialis, misalnia
adanja penjeludupan setjara besar-be,saran, penimbunan bahan-

bahan kepe,rluan hid,up dan pe,njuapan-penjuapan-iang ssnga,t koKuomintang,
pendek kata praktek-praktek mereka dalam segi ekonomi/per' dagangan dapat berakibat hantjurnja moril maupun materiil
bangsa Indonesia sebagai alat mutlak untuk meneruskan,/menjelesaikan Revolusi Nasional;
8. Kegiatan-kegiatan kaki-tangan imperialis (Kuomintang) didalam
membantu Pemberontak jang bersifat militer dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan Kuomintang dalam segi ekonomi/perdagangan di Indonesia selama ini menundjukkan betapa litjin dan
kotornja taktik kaum imperialis dengan Kuomintangnja sebagai
kaki-tangannja untuk menggagalkan Revolusi kita dan menghantjurkan sendi-sendi Negara Republik Indonesia Proklamasi L7
Agustus t945;
9. Didalam rangka melawan intervensi asing dan agr.essi, maka disamping kita menjapu bersih kaum pemberontak bersama kakitangannja digaris 'depan maka kita samasekali tidak boleh membiarkan apalagi melupakan kegiatan-kegiatan kaki-tangan imperialis chususnja kaum Kuomintang jang sangat merusak moril
dan materiil bangsa Indonesia.
10. Demikianlah pendirian Front Nasional Pembebasan Irian Barat
mengenai Intervensi Asing, agar mendjadi pendirian seluruh
rakjat Indonesia. Lain-lain pernjataan jang bertentangan dengan

tor dan merugikan jang dilakukan oleh golongan
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t_

,

pendirian tersebut diatas adalah diluar tanggung djawab Front
Nasional Pembebasan Irian Barat.
Djakarta, 5 Djuni 1958.
FRONT NASIONAL
Pembebasan Irian Barat.

Ketua: Demikianlah pendjelasan jang sudah diberikan dan dengan ini persoalannja bisa kita tutup.
Kemudian, Sidang jang terhormat, kita memasuki suatu atjara
Jang tidak begitu mudah, walaupun rasanja djuga tidak begitu sulit"
Konstituante terus-nrenerus mentjari perbaikan tjara kerdja. Satu
tjontoh daripada perbaikan tjara kerdja ialah bahwa pemandangan
umum ditutup dengan suatu tjatatan jang sudah disusun setjara ring'
kas, merupakan tjatatan soal-soal jang harus diputus sebetulnja.
Kalau Saudara-saudara sekalian menghadapi Laporan Panitia Perumus jang sudah dibahas, Saudara-saudara akan mengetahui disitu
berturut-turut soal-soal apa sebetulnja jang harus kita selesaikan sekarang ini. Ini tjara jang sudah bisa kita tjapai dan benar-benar merupakan satu tingkatan kerdja jang memudahkan pengambilan keputusan.

Saudara*audara mengetahui urutan dari soal-soal jang harus
diputus.
Pertama adanja soal nama Bab jang harus diputuskan dahulu,
kemudian beberapa golongan Pokok Materi jang beiturut-turut nanti
bisa kita selesaikan
Malam ini kita akan mulai dengan urusan nama Bab ini. Sandara-saudara dari kalangan fraksi-fraksi sudah banjak kegiatannja
untuk rnernbitjarakan soal ini. Ketua sekarang mengusulkan, untuk
soal nama Bab ini diadakan perrnungutan suara. Bisa disetudjui,
Saudara-sau:dara?

(Rapat: Setudju!).

Ada jang mau berbitjara? Saudara H. Moh. Sadad Siswowidjojo
dari Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi). Tjuma satu Saudara d,ari Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) dan seorang
lagi Saudara Jahja Jacoeb.
Saja persilakan Saudara H. Moh. Sadad Siswowidjojo jang terhormat.

H. Moh. Sadad Siswowidjojo: Assalamu'alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Saudara Ketua jang terhormat dan Rapat jang mulia, mengenai
atjara malam ini ialah Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewadjiban Warga Negara, maka kami berpendapat soal ini adalah soal
jang berat.
Atas usul Saudara Ketua, maka bidjaksana sekalilah bahwa nama
Bab itu diputuskan terlebih dahulu. Disamping itu Saudara Ketua,
baiklah kiranja procedure malam ini ditentukan. Malam ini marilah
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kita mengambil jang enteng-enteng sadja, soal jang berat baiklah

kalau kita bitjarakan besok pagi.
Saudara Ketua, soal jang berat ialah jang mengenai 24 Pokok
Materi jang ada 88 rumusan. Djadi itulah jang kita anggap berat.
Maka sebagai aanloop malam ini, baiklah nama Bab itu diputuskan dengan pemungutan s,uara otreh karena ada 3 usul dan ditarnbah
satu tjatatan usul, djadi ada 4 usul. Mengenai 4 usul ini saja harap
Saudara Ketua nanti mendjelaskannja supaja hasil pemungutan suara
betul-betul dapat memuaskan.
Saudara Ketua, setresai dengan nama Bab itu nanti, terus disambung mengenai nomor 3, jaitu 18 Pokok Materi jang sudah diterima bulat oleh Panitia Persiapan Konstitusi. Djika kiranja Pleno
sudah bisa menjetudjui 18 Pokok Materi itu, diperintahkan ke-pada
Panitia Persiapan Konstitusi untuk merumuskan pasal-pasal Undangundang Dasar.
Setelah itu selesai Saudara Ketua, maka mengenai nomor 4, jaitu
13 Pokok Materi jang rnenunggu penggolongannja sadja, apakah itu
termasuk Hak-hak Asasi Manusia ataukah termasuk Hak-hak Asasi
Warga Negara, itu nanti bisa dirundingkan bagaimana baiknja. Dan
nanti didalarn rnemasuki Bab ini saja djuga ingin mengadjukan beberapa saran-saran.
Mengenai hal-hal jang masih mentah itu nanti djuga bisa dirun*
dingkan. Djadi kongkritnja Saudara Ketua, mengenai apa jang tertjantum didalam Laporan Panitia Perumus itu, saja usulkan iang
nomor 2 jang mengenai 24 Pokok Materi itu nanti dibitjarakan terbelakang. Djadi malam ini kita mengambil jang enteng-enteng tetapi
penting untuk aanloop besok pagi menghadapi soal jang berat-berat.
Adapun nanti tentang stemmotivering dan lain-lain sebagainja, idjinkanlah nanti saja minta waktu lagi.
Sekian, Saudara Ketua.

Ketua: Saja persilakan Saudara Jahja Jacoeb jang terhormat.
Jahja Jacoeb: Saudara Ketua jang terhormat, atas nama fraksi
saja, saja mendj,elaskan disini bahwa kami sependapat dengan saran dari Saudara Ketua supaja terlebih dahulu didalam rnenentukan pembitjaraan Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewadjlban Warga
Negara ini, kita bitjarakan terlebih dahulu soal nama Bab. Oleh karena,
Saudara Ketua, soal nama Bab itu selain daripada pokok jang pertama
'iang sudah diadjukan oleh Panitia Perumus, tetapi djuga adalah soal
jang p'enting jang harus kita masuki pada malam ini.
Selain daripada itu Saudara Ketua, fraksi saja dapat menietudjui
saran Saudara-saudara dari Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) supaja mengenai BB rumusan dari 24 Pokok Materi sebaiknja
tidak kita b,itjarakan malam ini, tetapi pada besok pagi dan seterusn.ia,
oleh karena m€nurut pendapat kami soal ini adalah soal jang paling
berat daripada semua soal-soal daripada Hak-hak Asasi Manusia dan
Hak"hak serta Kewadjiban Warga-negara.
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Selain daripada itu Saudara Ketua, fraksi kami dapat menerima
untuk diusulkan disini supaja mengenai t-8 Pokok Materi tentang

Hak-hak Asasi Warga Negara dan penggolongan 13 Pokok Materi serta
pokok-pokok Materi jang masih berbeda-beda dapat kiranja pada
malam ini kita selesaikan terlebih dahulu.
Dan saja akan minta idjin Saudara Ketua, supaja nanti pada

waktu soal nama Bab ini akan dibitjarakan, kepada fraksi kami
diberikan kesempatan untuk mengadakan stemmotivering sekedarnja. Sekian, Saudara Ketua, terima kasih.
Ketua: Saudara Basoeki jang terhorm.at.

R.F. Basoeki Poerwosaputro: Sa,udara Ketua jang terhorrnat, dalam
menghadapi atjara pada malam ini, Fraksi Partai Nasional Indonesia
(P.N-I.) menjetudjui apabila soal nama Bab itu didahlrlukan. Dan selandjutnja nomor 3 dari Laporan Panitia Perumus jaitu 18 Pokok Materi Hak{ak Asasi Warga Negara kemudian Penggolongan 13 Pokokpokok Materi, sesudah itu Pokok-pokok Materi jang masih berbedabeda.
Saudara Ketua, didalam menghadapi pemungutan suara mengenai
soal jang saja adjukan tadi, saja kira seperti apa jang dikatakan oleh

Saudara Ketua, walaupun i:ai kelihatannja berat, tetapi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) pertjaja bahwa dengan pengalaman jang sudah-sudah, dengan penuh toleransi daripada seluruh Anggota Konstituante jang ada, terutama dari fraksi-fraksi, maka segala sesuatu jang
akan dikerdjakan akan berdjalan dengn lantjar. Mengenai BB rumusan
dari 24 Pokok Materi, sesuai dengan kawan pembitjara dimuka, maka
Partai lrlasional Indonesia (P.N.I.) mengusulkan supaja dibitjarakan
besok pagi, karena ini memang bukan soal jang enteng.
Karena itu saja menjokong saran Saudara Ketua, jaitu mengenai
atjara malam ini, ialah atjara jang enteng, iang ringan, sehingga,kita
dapat menjelesaikan tugas kita dengan baik.
Sekian Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara

Ali Manshur jang

terhormat.

R.M. Ali Manshur: Saudara Ketua dan para Anggota jang terhormat, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan dimulainja pembitjaraan mengenai Hali-hak Asasi Manusia/Hak-hak dan Kewadjiban Warga Negara pada malam ini, jang
dimaksudkan untuk diambil keputusan jang dimulai dengan pemungutan suara mengenai Bab ini, fraksi kdmi, Fraksi Nahdlatul Ulama
tN.U.), menganggap hal ini adalah suatu tindakan jang bidjaksana
dan kami berkejakinan'bahwa pada malam ini persoalan itu akan
dapat diselesaikan dengan baik.
Djusteru karena memang kita masing-masing didalam rapat-rapa't,
chususnja antara Pimpinan dengan masing-masing fraksi, sudah menggambarkan atau mendapatkan gambaran, bahwa rapat ini akan dapat
mengambil keputusan dengan lantjar.
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Dalam hubungan ini Saudara Ketua, Fraksi Nahdlatul Ulama
{N.U.), didalarn pemungutan suara mengenai Bab ini, minta supaja
hal ini dibitjarakan sekaligus dan didalam hubungan ini berlaku pula
ketentuan dalam Peraturan Tata-tertib pasal BB. Karena didalam hal
ini, kita nantinja akan menempuh djalan jaitu sistim afval jang didalam Peraturan Tata-tertib tidak ditjantumkan, tetapi hal ini terlebih dahulu harus dimintakan persetudjuan, sehingga nantinja perdjalanan daripada rapat kita didalam mengambil keputusan ini akan
demikian baiknja. Sebab zonder mengutarakan hal itu atau setjara
geruisioos sadja, kiranja kurang tepat. Sedang didalam pengalaman
hal ini sudah kita djalankan.
Saudara Ketua tadi didaiam pembukaannja, sudah menggambarkan betapa keadaan ini nanti akan berdjalan dan dikatakan bahwa
.soal ini adalah soal,b'erat, tetapi sebenarnja kita sebagai manusia, ian:g
akan membahas lapangannja sendiri, jang akan memperoleh hak
serta kewadjibannja sendiri, menganggap bahwa hal ini tidak dapat
akan diperberat.
Dan oleh karena itu Saudara-saudara sekalian, Fraksi Nahdlatul
Ulama (N U.) tidak usah menunggu sampai nanti didalam memilih
nama Bab itu, melainkan sekarang ini, dalam stemmotivering kami
sudah menentukan, jaitu bahwa pilihan Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.)
mengehendaki atau memilih nama Bab jang ke-B jang berbunji:
,,Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewadjiiban Warga

Negara".
Saja kira hal inipun nanti akan mendapatkan dukungan jang saja
harapkan sesuai dengan jang diharapkan oleh kita sem_uanja,_sehingga
sekaiigus pembitjaraan ini akan selesai. Dan kemudian diteruskan
seperti jang dikehendaki oleh Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia
(Masjumi) ttdi, jaitu membitjarakan jang nomor 3 mengenai 18 pokok
mater dan begitulah selandjutnja ialah mengenai jang enteng-enteng
itu sadja.
Sekian, Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan

Saudara Asnawi Said jang terhormat.

Asnawi Said: Saudara Ketua dan para Anggota jang terhormat,
sesuai dengan pendapat kami jang kami kemukakan pada waktu pemandangan urnum me,ngenai Hak*rak Asasi ini, 'maka kami djuga
berpendapat supaj,& So31 nama Bab haru:s kita ibitjarakan da1 dipetjahkan lebiti dahulu, oleh karena kalau soal nama Bab ini telah selesai
dibitjarakan, maka hal ini akan merintis djalan jang mudah sekali
un,tuflt memrb,itjarakan soal.soal jang lain.
Disamping itu, soal BB rumusan dari 24 pokok materi supaja dapat
kita bitjarakan pada hari Rabu besok pagi dan kemudian pada malam
ini kami ,mintakan djuga supaja 18 pokok maieri jang telah disetudj'ui
dengan suara bulat oleh Panritia Persiapan Konstitusi dj'uga mendapat
suatu pensahan pada malam ini:
Saudara Ketua, mengenai soal nama Bab, maka disini sekaligus
kami akan membatjakan stemmot'ivering daripada kami jang merupakan pernjataan sikap bersama terhadap nama Bab Hak-hak Asasi:
3150

PERNJATAAN/SIKAP BERSAMA TERHADAP
NAMA BA3
HAK.HAK ASASI
Kami jang bertanda tangan dibawah ini jang dalam menjum_
bangkan pikiran mengenai HAK-HAK ASASI MANUSIA jang
berpedoman pada meinderheidsnota jang dibatjakan oleh Saudara Prof. Dr Prijono pada waktu Dewan Konstituante hendak
menetapkan Peraturan Tata-Tertib Konstituante, dimana kami
telah menjatakan menerima prinsip-prinsip Konstitusi res publica
jang diutjapkan oleh Presiden Soekarno dalam pidato pelantikan
Konstituante pada hari Pahlawan 10 Nopember 1956, ialah suatu
Konstitusi jang akan menggembirakan Rakjat Djelata, jang
menggembirakan Kaum Buruh dipaberik-paberik, jang mengg€mbirakan Kaum Tani disawah dan diladang,
maka kami mengehen-benar-benar
daki agar Negara Repubtik Proklamasi
mendJamin
berlakunja Hak-hak Asasi dalam negara jang adil dan makmur
jang meliputi seluruh rakjat.
Berdasarkan pada prinsip ini, maka kami tetap mempertahankan:

,,HAK.HAK ASASI DAN KEWADJIBAN WARGA-NEGA-

RA" sebagai nama ,,bab".

Bandung, 9 September 1958.

Kami jang bertanda tangan:
No.

Nama

1. Asnawi Said
2. Anwar Nasution

3. Asmasa Hadi
4. Nj. S. Koempoel
5. Sahamad Sudjono
6. Rustama Ikrat
7. I.R. Lobo
B.

9.

Soedijono

Maruto

No. Angg.
82

292

GPPS
,,,,

?,44

423
443
463
422

),

Acomh
Permai
,,

Djojoprajitno l16 Murba

Nitimihardjo

87

10. Abdurochman Wangsadi- 255 pulitri rani
karta
11. R. Muljono Muljopranoto 488
L2. Sunarjo Umarsidik 397

13. Hendrobudi
14. Baheramsjah St. Indra
15. Soedjono Tjiptoprawiro

40
385

Indonesia
Sudjono dkk.
Partai Rakjat
Indonesia
Gerakan
Banteng R.I.

Partai Buruh
Partai Buruh

Tanda-tangan

(ttd)
(ttd)
tttd)
(ttd)
(trd)
(ttd)
(trd)
ttrd)
(ttd)
(ttd)
(ttd)
(ttd)
(ttd)
(ttd)

(ttd)".
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Demihianlah stemmotivering jang kami kemukakan mengenai nama Bab Hak-hak Asasi ini.
Terima kasih.

Ketua: Saudara Hendrobudi jang terhormat dipersilakan.
R. HendironoOi, Saudara Ketua, Sidang jang saja muliakan, kalau
tadi dalam rapat ini telah berkumandang suara dari wakil empat besar, maka suara jang penghabisan ini adalah suara jang terketjil.
Pernjataan saja sesungguhnja sesuai dengan pernjataan Saudarasaudara jang terhormat dari golongan empat besar tadi. Saja menjokong apa jang diusulkan tadi. Djadi perlu malam ini ada ketegasan
hasil Pleno, jaitu pertama keputusan tentang nama Bab itu.
Tadi oleh kawan kami telah dinjatakan stemmotivering, djadi
saja tidak perlu mengemukakannja lagi. Hanja jang perlu saja kemukakan ialah soal 24 pokok materi jang berisi 88 rumusan ini supaja ditunda sampai besok pagi, agar supaia kita ada waktu untuk
mentjari inspirasi. Sedang jang 18 pokok materi, bisa diputuskan
oleh Pleno supaja ditugaskan kepada Panitia Persiapan Konstitusi.
Demikian pula jang L3 pokok materi.
Djadi kesimpulannja ialah, saja menjokong pembitjaraan jang
d,ikemukakan oleh Saudara Asnawi Said tadi.
Ketua: Saja persilakan Saudara Mr J.C.T. Simorangkir jang terhormat.

Mr J.C.T. Simorangkir: Saudara Ketua, sebelum saja meneruskan
pembitjaraan saja, terlebih dahulu ingin saja bertanja. jaitu apakah
sekarang ini sudah memasuki taraf stemmotivering ataukah baru pada
taraf usul Saudara Ketua?
Ketua: Saudara Simorangkir, sebetulnja sekarang belum memasuki taraf untuk mengadakan stemmotivering, tetapi karena atjaranja
begitu sederhana, ada beberapa Saudara jang memandang tjukup
dengan pemandangan itu sadja, sehingga djuga sudah memasuki tingkat stemmotivering.
Djadi saja kira hal itu tidak usah dilarang.

Mr J.C.T. Simorangkir: Kalau begitu dengan singkat kami njatakan:
Pertama, kami setudju usul Pimpinan, supaja sekarang diputuskan dan ditentukan tentang na'ma Bab.
Kedua, stemmotivering diadakan setjara singkat sadja, jaitu nama
Bab adalah: ,,Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewadjiban
Warga Negara".
Sekian, terima kasih.
Ketua: Sidang jang terhormat, beberapa pembitjara mengadjukan
urutan-urutan mengenai penjelesaian dari atjara tentang Hak-hak
Asasi ini. Sebagian besar mengusulkan:
Pertama, kita menjelesaikan tentang nama Bab.
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Kedua, soal 18 pokok materi jang diadjukan oleh panitia persiapan Konstitusi dengan dukungan butit dan jang di pleno,ini aidalam
pemandalgan umum selalu sadja m-endapat s-ambutan jang bulat. saja
kira hal itu mema-ng sudah meiupakan suatu atjara Sang iiaarr uegiiu
berat. Kemudian disusul oleh penggolongan 18 iokoi miteri.
ketiga, supaja mengenai-j1trg z4 potok rhateri itu diadakan
.P"r
penjelesaian besok
Maka dari itu saudara-saudara, sekarang kita mulai dengan penjelesaian-nama Bab.
. tentgg nama Bab itu ada tiga pendapat. untuk djelasnja, maka

sajabatjakansadjatentangketigapendapitnamaBabitu,1iidu:

1. Hakrhak Asasi dan Kewadjiban Warga Negara.
2. Hak-hak Asasi Manusia dan Haktra[ *sasi warga Negara.
3. Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta rewadSiban"warga
Negara.

_ saja kira kita sudah bisa mulai dengan pemungutan suara. Kita
harus memilih satu antara ketiga nama ini.
saja bertanja kepada saudara-saudara, apa masih ada jang belum
mengadjukan stemmotivering?
(Beberapa Anggota: Masih!)
Boleh saudara-saudara mengadjukan stemmotivering, karena ifu
adalah hak Saudara-saudara.
Tertjatat jang ingin mengadjukan stemmotivering adalah saudara-saudara:
1. Jahja Jacoeb,
2. H. Mohd. Sadad Siswowidjojo,

-

3. Drs B. Mang Reng Say,

4. Dari Fraksi Buru[,
5. Siauw Giok Tjhan,
6. Dari Fraksi Partai Nasional Indonesia

dan
Koempoel.
saudara-saudara jang hendak mengadjukan stemmoti-

7. Nj. R.A. Sri Kanah

Ada lagi

vering?
Kaiau tidak ada, maka pendaftaran saja tutup.
Saja mulai dengan Saudara Jacoeb jang terhormat.

r"lrjl

Jacoeb: saudara Ketua jang terhormat, dalam keadaan diqL1a sidang Pleno jang sekarang ini akan menentukan sikap dan
pilihannja_ mengenai persoalan nima ,Bab, maka fraksi saja, Fartai
Korn'unis Indones,ia (P.K.I.), seperti telah berulang kali diiandaskan
9gl
-di!"gaskan disini, t*!?p akan memilih rumu,ian pertama, jaitu
Hak-hak Asasi dan Kewadjib,an Warga Negara.
M-elgqna djusteru fraksi saja rnemilih nama Bab itu, ialah tidak
lain, oleh karena sebagai bangsa dan negara jang baru sekian tahun
terrepas dari tjengkera,man_ pendjadjahan, terl-ebih dahulu sangat men_gingin_kan, agar kepada warga Negara Indonesia dapat diEerikan
Hak-hak AsasL setjukupnja dan seterusnja didjamin irula Hak-hak
Asasinja itu dalam undang-undang Dasai jang baru, igar sekalian
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A

itu

dapat didjadikan _ pedoman. dan sendjata untuk menghadapi

kesewenang-wenangan dalam masjarakat.

Memberi Hak-hak Asasi kepada warga-negara Indonesia itu
mendjamin p,elaksanaannja adalah pada pendapat kami sesuatu
1"4? jang
wadjar dari kemerdekaa:r suatu ban-gsa, zungguhpun kami
lr.t:iJ
tidak akan menanipik, untuk memherikan djugl sekediinj" uat-t
A.sasi itu.kepada bukan warga-negara jang t<bbetutan diam"dan hidup
"t

',
dinegeri i.ni.
Memberikan Hak-hak Asasi kepada trvarga-negara kita, haruslah
$jusa dgngan tidak melupakan kewadjiban-kewadjiban jrns harus diIaksanakannja.
- -Itqlah diqsa sebab,nja _saudara Ketua, mengapa fraksi saja dalar-n kata-kata jan-g.bersahadja mempertahankan iama Bab:,,H-ak-hak
Asasi dan Kewadjiban warga Negara", karena pemberian Hak-hak
Asasi tanpa diiringi dengan pelaksanaan kewadjiban aclalah agak pintjang tampaknja.
Dalam memberikan penilaian setandjutnja kepada nama-nama
jang lain, fraksi saja tidak semufakat dengan rumusan kedua jang
berbunji: ,,Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-h-ak Asasi warga Negira,f
karena rumusan ini mengandung arti seperti mensedjadJarkai da.t
menjama-beratkan- antara Hak-[ak warga Negara dan Hak-hak bangsa
asing, dengan melupakan faktor, bahwa bangsa dan warga Negara
Indonesia itu baru sadja mengetjap kemerdekaan politik ietami ta
tahun.
Djuga fraksi saja tidak dapat menjetudjui rumusan kedua itu,
-karena
disana samasekali tidak digubris kewadjiban.kewadjiban untuk warga-negara, sedangkan kewadjiban untuk membela. Negara misalnja adalah penting untuk setiap orang jang baru merdeki.
_. !._b"gai kata.penutup saudara Ketua, sekali ragi saja utjapkan
disini, bahwa demi-untuk kepentingan bangsa dan walga-negari indonesia- jang baru
!?dja merdeka dan perlu diperlindungiini, f-raksi saja
mendjatuhkan plihannja kepada nama Bab: ,,Hak-hak Asasi dan K-ewadjiban wSrg? Negara''. semoga dapat mendjadi perhatian dan pertimbangan Saudara-saudara, terima kasih.
Ketua: Saja persilakan saudara siswowidjojo jang terhormat.

H. Moh. sa$a$ si.swgwidlglor saudara Ketua dan sidang jang
t_erhormat, fraksi kami, Fraksi Madjelis sjuro Muslimin Indlnesia
(Masjumi) tidak ai.a_n mengulangi keterangan-keterangan jang telah
$ifupgs- pandjang-lebar -pad.a waktu pemandangan umrlm tentaig soal
ini.
Maka disini kami hanja akan memberikan alasan-alasan ilntuk
mengambil stem sadja.
saudara Ketua, disini dihidangkan oreh kita, artinja oleh pleno
ialah"3 hidangan.
.Hidangan -pertama: ,,Hak-hak Asasi dan Ker,vadjiban warga Negara't,
merupakan rumusan jang mengandung dua soal.
Jang nomor dua: ,,Hak-hak Asasi lVlanusia dan Hak-hak Asasi
warga Negara" djuga merupakan rumusan jang mengandung dua
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soal, tetapi jang nomor tiga Saudara Ketua: ,,Hak-hak Asasi Manusia
dan Hak-hak serta Kewadjiban Warga Negara" mengandung tiga soal.
Djadi nomor tiga ini jang paling lengkap, bisa merangkum seluruhnja, sehingga rumusan nomor tiga ini sudah inclusief nomor satu
dan dua. Maka dari itu Saudara Ketua, fraksi Madjelis Sjuro Muslimln
Indonesia (Masjumi) memilih jang pal,ing lengkap ialah jang nomor
tiga.
Sekian Saudara Ketua dan terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Drs B. Mang Reng Say jang terhormat.

Drs B. Mang Reng Sa.r,': Saudara Ketua jang terhormat, fraksi
saja, Fraksi Katholiek, mengenai nama Bab akan menjokong usul
rumusan jang ketiga sebagai jang tertjantum dalam Laporan Panitia
Perumus tentang Hak-hak Asasi Manusia jang berbunji: ,,Hak-hak

Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewadjiban Warga Negara".
Bagi fraksi saja, Fraksi Katholiek, hanja manusia sebagai manusia jang me'mpunjai Hak--hak Asa,si. Manusia sebagai ffi&llusia rnetnpunjai status tersendiri dan ini adalah universeel, djadi berlaku dimana sad;a dan untuk sepandjang masa.
Warga-negara sebagai warga-negara tidak mempunjai Hak-hak
Asasi, jang ada hanjalah warga-negara sebagai manusia jang mempunjai Hak-hak Asasi dan Hak-hak ini telah terkandung dalam Hak-hak
Asasi Manusia.
Maka dari itu Saudara Ketua, sekali lagi fraksi kami, Fraksi Katholiek mendukung sepenuhnja rumusan nama Bab: ,,Hak-hak Asasi
Manusia dan Hak-hak serta Kewadjiban Warga Negara".
Sekian Saudara Ketua, terima kasih.
Ketua: Saja persilakan Saudara Soedjono Tjiptoprawiro jang ter^
hormat.
(Jang menudju kemimbar Saudara Baheramsjah Sutan Indra).
Baheramsjah Sutan Indra: Saudara Ketua dan Sidang jang mulia,
maaf tadi Saudara Soedjono Tjitoprawiro maksudnja supaja menundjuk saja sebagai pembitjara.
Berlainan daripada Sidang jang telah lalu, dimasa kita mengambil
keputusan, kami tidak mengadakan stemmotivering. Tetapi hari ini,
karena kita dihadapkan kepada suasana harus memilih diantara tiga
matjam hal, maka kami pada hari ini djuga mengemukakan pendapat"
kami didalam p,emilihan itu.
Sebelum mengemukakan itu, memang kami menjajangkan, bahwa
pasal BB Peraturan Tata-tertib Konstituante jang berb,unji: ,,Semua
hal jang tidak diatur dalam peraturan ini diputuskan oleh Konstituante", seperti jang telah kita lakukan, jaitu perundingan empat besar
dapat mentjapai persatuan jang bulat.
Disajangkan hari ini tidak dapat berunding terus, sehingga terpaksa kami mendjatuhkan pilihan pada salah satu daripada jang

diadjukan hari ini.
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Oleh sebab'itu kami menjetudjui jang sudah dikemukakan oleh
satu rombongan fraksi-fraksi didalam Konstituante fni jang sama sekali ti,dak bisa ikut didalam perundingan empat besar.
Pilihan kami djatuh kepada jang nomor satu: ,,Hak-hak Asasi dan
Kewadjiban Warga Negara" dan dengan .mengemukakan pendapat
kami, ini sesuai dengan perdjandjian jang kami utjapkan pada pidato
Pemandangan Umum, bahwa kami akan menjatakan pilihan kami pada
hari ini.
Kami harapkan seterusnja, dapatlah empat besar berunding terus
pada waktu jang akan datang, untuk mentjapai kebulatan kesatuan.
Kalau tidak, kita akan tetap djatuh pada stem-steman.
Oleh sebab itu diserukan lagi: berundinglah terus ernpat besar,
supaja dapat kesatuan.

Kami menjetudjui benar Madjelis Sjuro Muslimin

Indonesia

{Masjumi) dan Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) dapat kerdja sarna.
Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi), Nahdlatul Ulama (N.U.),
Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) dapat kerdja sama.
Sekian, Saudara Ketua.

Ketua: Saja persilakan Saudara Sri Soemantri Martosoewignjo
jang terhormat.

Sri Soemantri Martosoewignjo: Fraksi Partai Nasional Indonesia
(P.N.I.) didatam menetapkan stemmotivering mengenai nama Bab menjetudjui pendapat jang ketiga jang berbunji: ,,Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewadjiban Warga Negara".
Kalau Fraksi Partai Nasional Indonesra (P.N.I.) menjetudjui pendapat jang ketiga Saudara Ketua, bukan berarti kami melupakan atau
tidak mengakui adanja Hak-hak Asasi Warga Negara dan kalau kami
menempatkan disini Hak-hak Asasi Manusia, karena kami mengakui,
bahwa Bangsa Indonesia b'erasas kemanusiaan.
Sekian Saudara Ketua, terima kasih.
Ketua: Dengan demikian stemmotivering sudah selesai, kita bisa
mulai dengan pemungutan suara.
Maaf, Saudara Siauw Giok Tjhan minta berbitjara. Saja persilakan Saudara Siauw Giok Tjhan jang terhormat.
Siauw Giok Tjhan: Saud"ara Ketua, frarsi kami, Fraksi Bhinneka
Tunggal lka, menjetudjui rumusan nomor tiga, berdasarkan pertimbangan, bahwa dalam IIak dan Kewadjiban Warga Negara, tentu kami
selalu mendjundjung tinggi Hak-hak Asasi Manusia dan didalam menentukan Hak-hak Asasi Manusia tentu akan selalu memperhatikan
dan memperkokoh kepentingan nasional kita sendiri.
Sekian, Saudara Ketua.
Ketua: Kalau begitu, kita sekarang sudah betul-betul bisa mulai
dengan pemungutan suara.
Saudara-saudara, silakan melihat dipapan tulis jang berisi rumusan I, II dan III.
Pemungutan suara dilakukan sepefti jang sudah biasa dilakukan.
Saudara-saudara saja minta tetap duduk ditempatnja masing-masing.
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Kita membagi Saudara-saudara dalam I golongan, saja ulangi golongan A, golongan B, golongan C d.an achirnja golongan D. Kemudian
golongan IV, golongan LII, golongan II dan golongan I.
(Pemungutan suara dimulai dengan tjara berdiri).

Ketua: Saudara-saudara, hasil pemungutan suara ialah:
Untuk Rumusan I 86 suara,
Untuk Rumusan II 0 suara dan
Untuk Rumusan III 352 suara.
Sekarang jang hadir ada 443 Anggota, dua pertiga dari itu ialah
296, maka rumusan ketigalah jang diambil sebagai keputusan Rapat
Pleno s-ekarang ini.
Saja minta nama Bab, jang akan mendapat tempat terhormat
dalam Konstitusi Republik Indonesia ini dibatjakan oleh Saudara
Sekertaris.

Sekertaris: ,,Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewadjiban Warga Negara".

Ketua: Saudara-saudara, saja sebetulnja chawatir kalau-kalau
pemungutan suara ini tidak sekali djadi, sebab memang harus dilakukan sistim gugur. Dan kalau tinggal dua harus dilakukan setjara
rahasia. Untung sekali kita sudah mendapatkan hasil jang merupakan
keputusan jang sah.
Untuk mendjaga, djuga untuk seterusnja, sehingga pemungutan
suara itu bisa berdjalan lantjar dan terbuka dengan berdiri, maka kita
perlu mengindahkan adanja keinginan-keinginan dari beberapa Sau'
hara disini, jang sudah memasuk[an permintaan supaja pemungutan
suara mengenafseluruh atjara mengenai Hak-hak Asasi Manusia dan
Hak-hak serta Kewadjiban Warga Negara dilakukan setjara terbuka,
jang ditanda-tangani dalam satu daftar oleh sepuluh orang dan daftar
lain ada enam orang.
Kalau ada janf meminta sekurang-kurangnja sepuluh orang dari
kita untuk selalu mengadakan pemungutan suara dengan tjara terbuka
dan disetudjui oleh setengah ditambah satu dari djumlah suara Anggota jang hadir, maka semua pemungutan suara dapat dilakukan dengan tjara terbuka.
Pasal 34 ajat (7) Peraturan Tata-tertib mengatakan:
,,......... Apabila hanja ada dua atau tinggal dua pendapat, maka
pernungutan suara ditakukan setjara rahasia (tertulis), ketjuafi djika
atas usu,l sepuluh orang Anggota, Rapat Pleno Konstituante dengan
djumlah suara lebih dari setengah djumlah suara Anggota jang hadir
menentukan lain".
Maka dari itu, marilah kita dengan berdasarkan permintaan ini
menjetudjui agar pemungutan suara dilakukan dengan tjara terbuka.
Setudju Saudara,saudara?
(Rapat: Setudju!)
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Risalah perundingan VI

Tjuma setengah ditambah satu jang diperlukan. Djadi gampang.
Atau dengan disetudjui Aktamasi?
(Rapat: Aklamasil)

Diterima dengan aklamasi.
Sidang jang-terhormat, saja kira, ki,ta semua setudju untuk d"jangan dahulu mulai menjelesaikan BB rumusan dari 24 irokok Mat6ri
itu. Bukankah begitu maksud kita semua?
Setudju?
(Rapat: Setudju!)

Itu diuga belum tentu besok, kita hanja djandji dahulu tidak
-.
dibitjarakan sekarang.
sekarang lebih baik kita mulai dengan golongan rumusan pokok
Materi jang !B itu. Tentang jang 18 ini, di Panitia persiapan Konstitusi sudah ada persetudjuan bulat. Di Rapat Pleno ini terus-menerus
dalam Pemandangan umum tidak ada jang keberatan. Kalau saja tidak
salah tidak ada jang keberatan
Maka dari itu, bisakah Pokok Materi ini kita terima seluruhnja?
Setudju Saudara-saudara?
(Rapat: Setudju!)
Dan mengenai 18 Pokok Materi ini, kalau perlu dibatjakan dahulu.

Rapat: Perlu!)

.Barangkali ada jang mempunjai beberapa daftar lain, daftarnja
masih uniform.
saja persilakan saudara sekertaris membatjakan 1g pokok Ma.
teri itu.
Sekertaris: LB Pokok Materi Hak-hak Asasi Warga Negara jang
tertjantum dalam Laporan Panitia Persiapan Konstifusi, jang aigolongkan kedalam golongan I, jaitu:
1. Hak kebebasan bergerak dan berdiam dalam wilajah negara.
2. Hak meninggalkan negeri dan kembali kenegeri."
3. Hak kebebasan berkumpul dan berapat.
4. Hak djaminan sosial dan hak melakukan Hak-hak ekonomi
sosial dan kebudajaan. .
5. a. Hak atas pekerdjaan, memilih pekerdjaan.
b. Hak mendapatkan sjarat-sjarat perburuhan jang adil baik
l

6.
7.
3158

d_an,perlindungan terhadap kepada pengangguian diatur
oleh Undang-undang.
Hak atas pengupahan jang sama untuk pekerdjaan jang sama
dengan tidak ada diskriminasi apapun.
Hak mendirikan, memasuki serikat sekerdja untuk melindungi kepentingan.

B. Hak mendapat pendidikan dan hak mendapat

pengadjaran

jang berguna.
9. Hak perlindungan kepentingan moril dan rnateriil jang didapatnja sebagai hasil dari suatu produksi dalam lapangan ilmu
pengetahuan, kesusasteraan atau kesenian jang ditjiptakan
sendiri.
10. Hak kebebasan melakukan pekerdjaan sosial dan amal, mendirikan organisasi untuk itu, djuga untuk pengadjaran partikelir dan hak mentjari/mempunjai harta benda untuk maksud dengan pengawasan penguasa menurut Undang-undang.
11. Setiap warga-negara wanita mempunjai hak jang sama dengan
warga-negara laki-laki dalam lapangan penghidupan politik,
ekonomi, kebudajaan dan kekeluargaan. (Dengan tjatatan tidak
mengurangi bakat masing-masing).
L2. Hak ikut serta dalam pemerintahan.
13. Hak diangkat dalam tiap djabatan pemerintah.
14. Larangan terhadap penguasa untuk mengikatkan suatu keuntungan atau kerugian kepada kedudukan segolongan warganegara.

:

15. Membela tanah air adalah tugas jang sutji bagi setiap

warga-

negara.

Mendjalankan dinas militer menurut Undang.undang adalah
kewadjiban jang mulia bagi setiap warga-negara.
16. Tiap warga-negara berhak mempunjai perumahan jang lajak
sebagai manusia.

17. Hak setiap warga-negara wanita atas perhatian sepenuhnja
dari penguasa atas djaminan sosial dalam pekerdjaan jang
lajak baginja.

18. Setiap warga-negara jang melakukan pekerdjaan, berhak untuk mendapat djaminan kebutuhan hidup dihari tua dan bila
mendjadi invalid karena ketjelakaan pada waktu menunaikan
tugasnja.
Sekian hak-hak bagi warga-negara jang djumlahnja 18 itu.

Ketua: Rapat jang terhormat, kalau Saudara-saudara memba'tja
laporan dari Panitia Perumus, maka 18 Pokok Materi itu dise,bttt dalarn
golongan I dengan tidak dilampirkan disini, karena sudah pernah
dibitjarakan.
Maka Panitia Perumus pada waktu itu djuga sudah merentjana'
kan usul keputusan Pleno sekarang, jai,tu tertjantum pada achir Ia.
Ixlran pada pagina 3.
,.Rantjangan keputusan:
Sidang Pleno tanggal ke......... Rapat ke......... menerima 18
pokok materi Hak-hak Asasi Warga Negara dan selandjutnja ditugaskan kepada PPK untuk merumuskan pokok-pokok thateri
tersebut".
Itu rantjangan daripada keputusan Rapat Pleno, iang dim-uat dalam lampiran jang sudah sama-sama kita bahas dan sudah kita terinra itu.
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Djadi ini baru merupakan pokok-pokok materi, jang perlu disetudjui oleh rapat Pleno.
Bisa disetulljuikah L8 pokok materi

.

ini

Saudara-saudara?

(Rapat: Setudju'!)

Ada jang mau berbitjara? Saudara Mr J.C.T. Simorangkir mau
bitjara?
Saja persilakan Saudara Mr J.C.T. Simorangkir jang terhormat.

Mr J.C.T. Simorangkir: Saudara Ketua, ketika membahas laporan

Panitia Perumus tentang Hak-hak Asasi Manusia/Hak dan kewadjiban
Warga Negara ini, maka fraksi kami mengadjukan suatu pendap3t.
Dan-pendapat ini djuga tertjantum pula dalam laporan Panitia Perumu,i itu, jaitu sebagaimana terdapat dalam halaman 2 angka IV,
nomor 3 B.
,,Ada pembitjara jang mengemukakan bahwa diantara 18 pokok
mateii ini ada jang dipandang sebagai Hak-hak Asasi Manusia .....,...".
Saudara Ketua, mengenai L8 pokok materi itu, sebagai pokok
materi dapat kami terima. Sekarang tinggal persoalannja, apakah 18
pokok materi itu melulu untuk warga-negara sadja?
Rumusan dari Panitia Perumus ini adalah, bahwa 18 pokok materi
itu menrpakan Hak,hak Asasi Warga Negara.
Petama saja ingin rnemperingatkan, bahwa kata-kata ,,Hak Asasi
Warga Negara", dengan diterimanja pendapat ke-3 tadi._jaitq.Bab
ini bernama ,,Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewadjiban
Warga Negara", maka term atau pengertian ,,Hak Asasi Warga Nega'
ra", sudah tidak ada lagi.
Oteh sebab itu harus disebutkan ,,Hak Warga Negara". Djadi
kata ,,Asasi" harus dihilangkan, sesuai dengan keputusan jang ibaru
kita ambil itu.
Jang kedua, kalau kami teliti 18 pokok materi itu, maka disini
kami temukan, misalnja sadja satu ,,hak", jaitu sebagai pokok materi
jang ke-6, jang berbunji:
,,Hak atas pengupahan jang sama bentuk pekerdjaan jang sama
dengan tidak ada diskriminasi apapun".
Saudara Ketua, kami berpendirian, bahwa pokok materi ini berlaku bukan hanja untuk warga-negara sadia, akan tetapi berlaku djuga
untuk setiap orang, tiap-tiap pekerdja dengan tidak ada diskriminasi, hendaknja diberi pengupahan dengan upah jang sama. Djadi hak
atas upah jang sama, atas pengupahan jang sama, dengan tidak ada
diskriminasi. Menurut paham kami, ini berlaku bukan untuk warganegara sadja, akan tetapi berlaku bagi setiap orang.
Itu sebabnja maka rumusan L8 pokok materi ini kami kehendaki,
bukan hanja untuk warga-negara sadja, akan tetapi djug merupakan
Hak-ha'k Asasi Manusia.
Sekian, terima kasih.
Ketua: Sidang jang terhormat, jang penting ialah 18 pokok materi
ini diterima inclusip oleh Saudara Mr J.C.T. Si:mor?rgkir, ja atau

tidak Saudara-saudara?
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Kita putuskan pokok materi jang djumlahnja 1B ini, diterima dan
kita tugaskan kepada Panitia Persiapan Konstitusi untuk merumuskan
dan mengolah seperlunja.
Dengan mengingat masih adanja perbedaan sebagian itu, bagi
Panitia Persiapan Konstitusi jang mempunjai "nieuwe stijl", itu bukart
soal lagi, bisa diselesaikan.
Bisa disetudjui disudahi begini sadja Saudara*audara?
(Rapat: Setudjul)

Djadi 18 Pokok materi disetudjui.
Ada golongan 18, ada golongan 13. Jang 18 itu masih berbedabeda Saudara-saudara. Apakah hak Asasi Manusia atau warga'negara
golongannja? Saja usulkan supaja hal ini diserahkan ke Panitia Persiapan
- Konstitusi.

Djadi kita tidak usah menjatakan setudju pokok rnaterinja, biar
Panitia Persiapan Konstitusi jang mengurus hal ini. Setudju Saudarasaudara, diserahkan kepada Panitia Persiapan Konstitusi?
(Rapat: Setudju!)
Saudara-saudara, kalau jang beda penggolongannja sadja sudah
diserahkan kepada Panitia Persiapan Konstitusi, apalagi jang baru
dan jang lain-lain sebagainja, itu dengan tjara kerdja jang baru dari
Panitia Persiapan Konstitusi, tebih baik dipertjajakan sadja kepada
Panitia Persiapan Konstitusi. Setudju Saudara-saudara, dengan setjara
aklamasi?
(Rapat: Setudju!)

Disetudjui dengan aklamasi.
Sekarang tinggal jang 24 pokok materi. Ini mesti kita terobos
sampai habis. Tjuma karena Saudara-saudara sekalian mengatakan ini
sulit, mari kita pikirkan betul-betul. Sebagian besar dari Saudara-saudara minta supaja djangan diselesaikan rnalam ini djuga. Apa betulbetul permintaan itu?
(Rapat: Betul!)
Saudara-saudara, karena sekarang baru djam 21.30, terlalu pagi
untuk orang dewasa, maka saja usulkan Saudara-saudara, supaia rapat
sekarang ini ditutup sadja; tjuma Ketua-ketua fraksi saja rninta berkumpul sebentar. Kita akan membuat afspraak dengan Ketua.
Saudara-saudara, Ketua-ketua fraksi saja minta berapat dengan
Ketua untuk membitjarakan tentang 24 pokok materi itu dan besok
djam 9.00 pagi rapat kita mulai lagi, mengenai Hak-hak Asasi. Dengan
demikian maka rapat saja tutup.

(Rapat ditutup pada djam 21.32).
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KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA
Sidang ke-II (Tahun 1958) Rapat ke-50
Hari Rabu, 10 September lgb8.

{Djam panggilan: 09.00)

Atjara
Ketua
Sekertaris

:
:
:

Mengambii Keputusan tentang Hak-hak Asasi Manusia

/Hak dan Kewadjiban Warga
Mr Wilopo
Mr Usep Ranawidjaja.

Negara.

Aoggot" jang hadir: 446 orang.
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-R.H.
soetarto Hadiso,i:.dibjo," nr' vtarzoeti
Eryt"rg soeradi,..Hl!o*q
Gelar Paduko sati, Mr J.c.T. simo_rangkir, Suraai sosrloharojono, irn1.
Renda saroengallo_,_ g.. pinaya, K.H: Moehammra noa:i;d;;; Rd.
IILqry
$.tfe_qdr, ltqgii lllj._ Achmad Saleh Daeng Tornpo,
'ccieKasim,
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Kamayana, A. Jasin, H. -Mohammad sjut<ri Ghozali et Ruslaan,
A. Anwas Sanrrci, Sitti Djamrud Daeng Tjaja, Djamhari, A"badi,
Baher_amsjah sutan Indra, Jusuf Lausuf tnarioe'iva, ]shnr,et Jv., prawoto Mangkusasmito, R. Hendrob,udi, K.H. Ahmad. Azhary,Ir 3akir3an, Nj,.H_qdji Ibrahim siti Ebong, Nj. siti salmi sismono, subandi
Martosudlrdjo, H. saifuddin Zuhri, Ad'ad bin Moehammad Alkalali,
Ketut Subrata, soesilo prawiroatmodjo, Dr R. soedibio widjojokoesoemo, M. sunr,barhad.i, Achmad Arief, Nj. Hadji Ra,tu A,minah"Hidaj?!, K.H. Taufiqtrrahman, Maroeto Nitimihardjo, Hadji Aboebakai,
-nnr
R.
SJo-tg, Mohamad Lakmanul Hakim, prof rvri d.e. sotirraral,
sindian Djajadininglat, Nj. Kamsinah wirjowratmoko,
tr'
setiiai
-pramana,
Mas slamet
Ieksoprodjo, Tan Ling Djie, Ni. wachidah
soe-tohardigng, Asnawi _ said, Raden Hadji Achmad Hasboellah,
Mohammad sjafii wirakusumah, prof H. Abdul Kahar Muzakkii,
Mohammad Pattisahusiwa, Dtf
Raja Rangga Andelo, Hadisoejono,
Abdul _Radjab Daeng Massikki, 4.
Hadji Abdullah Addary bin H. iwansjur, K.H. Muhammad Isa Anshary, Kijai Hadji Abu-bakar Bastari,
Iskandar wahono, R,_ETgL Djajadinata, Atmodirminto, Nj. sulasmi
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Dj_o_joplajllno, Krf{.M. Biisri sjamsjuri, H.M. sarim Fachiy suwirjo,
K.H. Masjkur, Nirahuwa Melkianus, Baraba Abdullah, umar salim
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Ali Manshur,

Nj. Suwardiningsih,
Mochamad Tam, Achmad Zakaria, Maschoen Hadji Achmad Fauzy,
Nj. Adiani Kertodiredjo, M. Ng. Gede Sosrosepoetro, Dr Imanudin,
Abdul Choliq Hasjim, Saleh Umar Bajasut, Moenawar Djaelani,
Hermanu Adi Kertodihardjo, K.H. Sjauki Ma'sum Kholil, Raden Hadji Aliurida, Kijai Hadji Muhammad Thoha, Kijai Hadji Abdulmana,b
Murtatllo, R. Mochtar Praboe Mangkoenegara, Kasijati, Ahjak Sosrosugondo, Hadji Abdoel Chanan, Datoe Poetrawati, K.H. Achmad
Z4ldti, Sajog,ia Hardjadinata, H. Soekron, Kijai Hadji Harun, Hadji Ach,mad Sahal Mansjur, Kijai Hadji Achmad Bakri Siddiq, Nj. Nihajah Ma'sum, AIi Masjhar, Hadji Ab,usudja, Alwi M'urtadlo, Rd. Dadang Soeparta Partawidiaja, Kijai. Hadji Anas Machfudz, Sastrodikoro Widija, Kilai
Zahid, H. Moh. Thohir Eakri, M. Hardjoso,emarno, Soenardi Adiwirjono, Soetedja Bradjanegara, Achmad Anwar, Mr RrM. Abdulmadjid Djojohadiningrat, Muntaha, Sarikoen Adisoepadmo, Rachmat Susanto
(S.,Rachmat), Amir, Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, R.S. Hadisoenarto,.Dr Parijono Surjodipuro, Rd. Mohammad Sjafei Prawirosoebroto, Tedjo, Nj. Soenarjo Mangunpuspito, Suro Sardjono, Dr Sahir
Nitihardjo, Pratikto M., Sarino Mangunpranoto, Suputro Brotodihardjo, K.H. Muchjiddin Al Churaifisj, Abdul Djamil Misbach, Mr Hadji
Mochamad Soejoedi, R. Darmono Damanhuri, Achmad Mudatsir, K.
H:R. Abdullah Awandi/Afandi, Kijai Hadji AIi Maksoem, Mr Hadji
Hurbeis, R.M.

Ahnr,ad Nawawi Saleh,

Kasmat, K.H.R.. Fatchurrachman Kafrawi, R. Sardjono, Nj. S.D.
Soesanto (Sri Soetinah Darma Soesanto), Prof Ir Saluku Purbodiningrat, Suhari Kusumodirdjo, Nj. Solichah Saifuddin, R. Poedjadi Sastro:
amidjojo, R. Ng. Sumodarmodjo al. Sujamto, Muhammad Samsir,
Mohamad Salim, Soedarso, Saleh Abdullah, Dr R. Suhardi, Kijai Hadji Mochamad Cholil, Kijai H. Achmad Dasuki Siradj, Raden Hadji
Muhammad Adnan, Toeraichan Adjhoeri, R. Dachlan Tjiptomartojo,
Roespandji Atmowirogo, Mochtar, Sadji Sa,strosasmito, Karkono Partokusumo'alias Kamadjaja, Dr Hadjidharmo Tjokronegoro, Mr K.R,T.
S. (Soedarisman) Poerwoko€;so,€fi1o, Drs B. Mang Reng Say, V.B. da
Costa, Mohamad Doerjat Karim, Abdulrahman Baswedan, Zainul
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Sendjaja, Soeratno, R. Sugana Ganakusumah, Mas Muhammad Bachar,
Muhammad Sjadeli Hassan, Oesmadi, Asmara Hadi, Hadji Mas Muha.
mad Aof, K.R.R.H. Moh. Noh ldris, Budiman Triasmarabudi, Radja
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Abubakar Jusuf, Hadji Husein, R. Abdurochman Wangsadikarta,
Hadji Muhamad Dachlan, Muhammad Rusjad Nurdin, Kijai Hadji
Saleh Solahuddin, Rd. Soeparno, R. Muhammad Sjafe'i, Abu Bakar,
Hadji Achmad Dasuki, Raden Sutalaksana, K.H.M. Dimjati, D. Sukardi,
Hadji Asjmawi, Kiagus Hadji Moehamad Sjadjari, H. Ismail Dahlan
Djuru Alam, H. Moh. Thaha bin Moh. Nur, Hadji Umar Bakry, Kuasini Sabil, Hadji Mansur Dt. Nagari Basa, Roeslan Moeljohaldio, Mochtar Huiin, Dr Abdul Manap, Binanga Siregar Gelar Sutan Mangaradja,
Hadji 'Abdurrahim Abdullah, Edward Doran Damanik, Muhammad
Ali Hanafiah Lubis (MAIIALS), Anwar Nasution, M. Arsjad Th. Lubis,
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Hadji Moeda Siregar Gelar Sutan Dali, H. 'Adnan Lubis, Mr Suhunan
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Djamaluddin Dg. Paremma, Abdurrahman Sjihaab, Abdul Muin
Daeng Myala, Sjariff Saleh, Nj. Siti Ramlah Azies, Abdul Rahim Munier, Daeng Maradja Lamakarate, H. Siswasudarmo, Mohammad
Arifin bin Abdulrahman, I Gusti Ketut Ngurah, Andreas Johannes
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Tresna Sungkawati Garnida, Mardiono Slamet, A. Bakar St. Lembang
AIam, R. Achmad Soekarmadidjaja, Pangkoe bin Oemar, Soedjono
Tjiptoprawiro, Usman Hamid, S.M. Tarigan, R. Moedjoko Koesoemodirdjo, Achmad Bastari bin Achmad Daoed Natadiradja, Singgih
Praptodihardjo, Djafri, Nj. Maimunah, Muhammad Ali Daeng Sanrffig, Muhammad Amin La Engke, M.A. Chanafiah, Jean Torey,
Sunarjo Umarsidik, Djoko Oentoeng, Ahmad Boeshairi, Muhammad
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Effendi, K.G.P.A.A. Paku Alam VIII, Ds E. Uktolseja, A.M. Joesoef
Rasidi, H. Abduthafidz bin Hadji Sulaiman, Nj. Siti Fatimah Usulu,
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Aehijad, Mohd. Ma'sum Jusuf, Sjeh Abdullah Afifuddin, Atang Mocha3165

mad Muchtar bin Tohir, Bey Arifin, Abdul Moe'in Utsman, Jahja
Jacoeb, Ismail Nongko, Dokter Kusnadi, Hendra Gunawan, Otong
Hulaemi, Hadji Abdul Malik Karim Amru'llah (HAMKA), Hadji
Moehammad Moechtar Moestofa, Raden Moeljono Moeljopranoto, Muhamad 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
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Manu, R. Oemarsaid, Soedjatmoko, R. Sadono Dibjowirojo, Mr Djaidin
Purba, Mr Djamaluddin Glr. Dt. Singo Mangkuto, Nj, Moedjio Moedji'
ati, J..Karoe-boen, H.L. Rumaseuw, Andreas Wendiri, Mr Liem Koen
Seng, Mr Yap Thiam Hien, Drs Go Gien Tjwan, The Kim Goan, Dr
Tan- Wie Lie, Dr Tan Tjin Hon$, Tan Tjong Tjioe, Ko Kwat Oen,
Drs J.L.W.R. Rhemrev, Mr Drs E. IJtrecht, William Eddy Claasz, Nona
Mr A.L. Franasz, J.Th.Kouthoofd, Drs J.B. Av6, Martinus Jacob van
Yzendoorn, Njan Tjoen Ho (Tjinu), Nn. Dr S. Kruyt, W'FJ.{. Griinewald, G.R. Scnmitz, Mr Oen Poo Djiang, A.L. Marani, G. Baiba,ba.

Wakil Pemerintah:

L.

Komodor Nazir, Menteri Pelajaran.

Ketua: Sidang jang terhormat, rapat saja buka. Sjarat quoruxn

jang harus dipenuhi 352 orang Anggota, sekarang iang hadir 418.
Terlebih dahulu Saudara Sekertaris akan membatjakan surat jang
masuk.

Sekertaris:

Bandung, L0 September 1958.
Kepada

Jth. Ketua Konstituante R.I.
Di Bandung.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami jang bertanda-tangan dibawah ini mengharap dengan
hormat agar supaja dalam membitjarakan atau mengambil keputusan mengenai 24 pokok Materi Hak-hak Asasi Manusia dan
Hak-hak serta Kewadjiban Warga'Negara, kami mengusulkan
supaja pokok materi 17 a dikemba,likan kepada Pani'tia Pers,iapan Konstitusi untuk dibahas atau dipertimbangkan lebih mendalam, karena kami berpendapat pokok materi tersebut adalah soal
agama, soal jang penting sekali.
Demikianlah usul kami dan terima kasih.
Wassalam.
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No.

No. Anggota Tanda tangan

Nama Anggota

1. H. Moh. Sadad Siswowidjojo
2. Nj. Siti Salmi. Sismono
3. Nj. H. Ruhajah AM. Hamid

+

Dr T.A. D'ialil T.M. Junus

5. H. Ati Usman
6. Nj. Siti Ramlah Azis
7. it{j. Soenarjo Mangoen
8. K.H. Hadjid
9. K.H. Mohamad Azn'ary

Poespito

10. Nj. Siti Fatimah Usutu
11. K.H. Taufiqurrahman
12. Roeslan Moeljohardjo

1-3. Muhammad Sjadeli Hassan

494
49
313
427
302

326
185
103
45
45L
65
281

242

(ttd)
(ttd)
(ttd)
(ttd)
(ttd)
(trd)
(ttd)
(ttd)
(ttd)
(ttd)
(ttd)
(ttd)
(ftd)

Sekian surat jang masuk.
Ketua: Rapat jang terhormat, surat itu rnemang bertalian dengan
keputusan jang telah diambil dalam rapat malam tadi jang diadakan
antara Ketua-ketua fraksi dengan Pirnpinan Konsituante.
Jang kita hadapi sekarang ini ialah rumusan pokok materi
Hak-hak Asasi jang sudah disadjikan oleh Panitia Persiapan Konstitusi. Sekarang akan kita apakan rumusan-rumusan i,tu?
Djumlah rumusan-rumusan itu sekarang ada 90, jaitu sebetulnja BB
ditambah dengan 2 rumusan baru sehingga mendjadi 90.
Didalam kita mengexplorir bidang Hak-hak Asasi ini, kita sudah
sampai djauh sekali. Tjoba Saudara-saudara ingat, kita mernpunjai
24 pokok materi jang kita hadapi sekarang ini. Kemarin malam kita
mensahkan 18 pokok materi. Itu djumlahnja sudah 42. Disamping
itu ada jang 13 pokok materi dahulu. Itu sudah berdjumlah 55. Ada
lagi 14 pokok materi jang baru. Djadi djumlah semuanja adalah 69
pokok materi. Tapi achirnja masih belum nampak.
Dengan demikian, pokok materi itu kalau kita hitung djumlahnja
banjak sekali. Kalau Konstitusi jang sedang kita susun ini nanti terdiri dari L70 pasal misalnja, maka le'bih dari sep.ertiga dari Kon.stiitusi
itu isinja akan merupakan Hak-hak Asasi. Maka dari itu, kita dalam
hal ini harus mempeladjari soalnja betul-betul.
Saja sudah mendengar pendapat Ketua-ketua fraksi, dengan
tidak memperbedakan mana golongan jang besar dan mana golongan
jang ketjil dan disamping itu mendengarkan banjak suara, mendengarkan bermatjam-matjam pertimbangan dari mereka jang mengehendaki dikembalikan atau dipungut suara atau sebahagian dipungut
suara atu se,bahagian dikembli,kan. Ketua sudah menjelidiki mengenai
dukungan-dukungan dari pasal-pasal itu.
' Akan tetapi mengingat sedjarah dari 24 pokok materi ini, kesimpulan terachir ialah, kita akan memungut suara, mengambil keputusan dengan pemungutan suara terhadap pada segala rumusan ini,
rumusan pokok materi. Itu keputusannja. Dan saja kira ini suatu ke3167

putusan jang terbaik dalam keadaan sekarang ini mengingat sedjarah
pokok materi itu.
haripada-24
-Saudara-saudara,
memungut suara itu sebetulnja tidak begitu
sulit, sebab segala sesuatu sudah disiapkan. Djadi terhadap 24 pokok
materi itu, terhadap rumusan daripada pokok materi itu, akan diambil keputusan dengan pemungutan suara. Pada umumnja akan diambil
keputiisan. Djika ada alasan-alasan istimewa, jaitu alasan-alasan
istimewa terhadap suatu rumusan atau terhadap suatu pokok materi,
supaja trebih baik dipeladjari lebih ,landjut oleh Panitia Persiapan
Konstitusi, itupun mungkin.
Atas permintaan beberapa fraksi diluar Pleno dan 'atas permintaan surat tadi, tentang pokok materi nomor 17 itu, jang mengenai
soal kepertj aj aan hidup, aga,ma, kebathinan dan sebagainj a, - sebetulnja
tidak sub a sadja, djuga b mengenai pendidikan jang bertalian dengan
agama. Saja kiia balknia, mernang kita tunda sadja dan kita memberi
kesempatah kepada Panitia Persiapan Konstitusi ultuk mempeladjari

soalnji tebih dalam lagi. Maka dari

itu kita pada umumnja

akan

mengambil keputusan dengan pemungutan suara.
Bisa disetudjui ini Saudara-saudara?
(Sebagian Anggota: Se'tudju).

Saja persilakan Saudara Simorangkir. Dengan singkat sadja
Saudara!

Mr J.C.T. Simorangkir: Saudara Ketua, kami sangat rnenjetudiui
sarran daripada Saudara Ketua untuk mengatakan, pada umumnja kita
mengadakin pemunguan suara, ketjuali mengenai beberaqa hal jang
atas permintaan beberapa fraksi iang bersangkutan sup_aja ditunda.
Dalam hal ini, sesuai dengan surat tadi dan sesuai pula dengan pembitjaraan malam tadi, maka kamipun mengusulkan pokok materi 17
dan sebenarnja djuga pokok materi 22 iang ada hubungannja dengan
agama itu, supaj-a Ojangan didjadilran keputusan, t-etapi .diserahkan
kepada Panitia Persiapan Konstitusi kembali untuk dimusjawaratkan,
agar pihak-pihak jang bersangkutan dengan itu, dapat mentjari suatu
rumuian jang dapat diterima oleh semuanja.
Ketjriafitu Saudara Ketua, ada satu soal l_agi, jgilu pokok materi
pertama, tentang hak kehidupan dan hak hidup.- I{pun bagi karni
herupakan suatu soal jang sangat djauh pengaruhnja, terlebih{ebih
kalau kita hubungan dengan usul perubahan sebagaimana termaktub
dalam laporan Parlitia Perumus. Salah satu lraksi mengusulkan, supaja rumusan daripada pokok materi pertama itu, diubah. Rumusan
foi<ok materi pertama ilu dihubungkan -dengan usul jang baru itu,

6agi kami mempunjai pengaruh jang begitu djauhnja, sehingga.fraksi
tcami mengehenOatri supaja djuga pokok materi jang pertama itu ditunda pula pemungutan suaranja.

Ketua: Saudara-saudara, saja kira kita bisa menerima usul untuk
menunda pokok materi L7 dan 22.
(Beberapa Anggota: Pokok materi
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1 djuga supaja ditunda!)

Pokok materi 1 itu apa perlu ditunda djuga? Saja kira, pokok
materi 1 itu, tidak perlu ditunda.
(Beberapa Anggota: Perlu!)

Dus pokok materi L, L7 d,an 22 ditunda?
(Beberapa Anggota: Ja!)

Saja kira mengenai pokok materi 1 itu tunggu dulu, saja mau
mempeladjarinja dulu. Djadi jang terang pokok materi L7 dan 22
kita tunda ja?
Kemudian, jang mau bitjara Saudara Jahja Jacoeb. Saja persilakan.

Jahja Jaeoeb: Saudara Ketua jang terhormat, kalau kami tidak
salah tangkap dalam suasana dan semangat pertemuan jang dilakukan malam tadi antara Saudara Pimpinan dengan rvakil-wakil fraksi,
maka disana kita ada mengambil satu kesimpulan bahwa akan dikemukakan kepada Sidang Pleno ini agar supaja rumusan dari Pokok
Materi nomor 17 dan rumusan dari Pokok Materi nomor 22 sedapat
mungkin ditangguhkan oleh karena persoalan itu dianggap dapat
dilandjutkan lagi kepada Sidang Panitia Persiapan Konstitusi jang
sudah berwenang. Dan fraksi kami Partai Kornunis Indonesia (P.K.I.)
rnengenai kebidjaksnaan jang diambil terhadap kedua pbkok Materi ini tidak berkeberatan Saudara Ketua. Dan kami tundjukkan
ker-nauan baik kami untuk menjokong supaja kedua Pokok Materi ini
ditangguhkan pembitjaraannja didalam Sidang Pleno jang sekarang
ini. Tetapi apabila ada suara jang minta supaja rumusan Pokok Materi
jang pertama ditjoba-tjoba untuk menangguhkannja, maka didalam
hal ini dengan sangat menjesal fraksi kami tidak dapat mufakat de,
ngan hal itu.
Sekian Saudara Ketua.
Ketua: Baik Saudara, kita teruskan sadja. Jang pasti ialah rnengenai Pokok Mate'ri no,mor t7 dan nomor 22 akan kita tunda,
tentang jang pertama kita putuskan lebih landjut lagi.
Atas permintaan dari beberapa fraksi, setelah ditjapai persetutudjuan tjara penjelesaian ini, diadakan schorsing lagi. Begitu bukan?
fidak lagi untuk mengadakan pertemuan dengan Ketua, tapi
antara fraksi-fraksi masing-ma"sing atau antara fraksi-fraksi untuk
datang'kepada rurnusan jang dekat-mendekati. Maka dengan ini rapat
saja schors. Tjukupkah setengah djam Saudara-saudara?
(Rapat: Satu djam!)
Saja schors satu djam, dengan ketmtuan nantr kita mulai dengan
keputusan tentang Pokok Materi pertama sama sekalil

fRapat ditunda' djam 9.30 dan dibuka kem ali djam 10.37).
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Ketua: Rapat saja buka kembali.
Rapat jang terhormat, kita melandjutkan atjara jang terpaksa
dihentiftan untuk memberikan kesempatan kepada Saudara-saudara
berunding dikalangan fraksi-fraksi.
Saudara-saudara, jang te'rang ialah Pokok Materi nomor 17 dan
Pokok Materi nomor 22 ditangguhkan, tidak diambil keputusan pada
rapat sekarang ini.
Sekarang jang mengenai Pokok Materi 1, Saudara-saudara. Kita
ini berapat dengan beratus-ratus orang, memang agak sulit untuk
membuat sesuatu tjukup djelas. Kedudukan perkaranja begini Saudara-saudara, terhadap Pokok Materi 1 itu ada empat rumusan, ditambah satu rumusan lagi jang baru.
Kalau Partai Kristen Indonesia (Parkindo) menjatakan keberatannja, ialah berhubung dengan adanja rumusan jang baru itu. Kalau
mendjadi pendirian rapat, bahwa rumusan kelima jang baru itu bukan
dimaksudkan diikut sertakan dalam pemungutan suara, Fraksi Partai
Kristen Inclonesia (Parkindo), tidak berkeberatan. Sedangkan sebetulnja rnenurut pendapat saja, itu memang tidak diikut sertakan.
Djadi jang e,mpat rumusan itu sadja.
Ini jang mendjadi pegangan waktu semalam kita mengadakan
rapat. Dengan pendapat jang demikian, tidak semestinja ada keberafan terhadap pemungutan suara mengenai Pokok Materi 1 dengan
empat rumusan itu. Ini sebetulnja kesimpulan jang harus kita pegang
Saudara-saudara.

Maka dengan ini kita terus mengadakan pemungutan suara tentang Fokok Materi L.
Setudju Saudara-saudara?
(Rapat: Setudju!).
Sebentar Saudara-saudara, Saudara Siswostldarmo hendak berbitjara.
Untuk terangnja Saudara-saudara, mengenai rumusan kelima jang
baru itu; terhadap itulah ada keberatan bertalian dengan kepertjajaan.
Saja persilakan Saudara Siswowidjojo.

H. Siswowidjojo: Saudara Ketua dan Sidang jang terhorrnat,
memang suasana didalam Konstituante ini adalah suasana jang baik
dan suasana persaudaraan. Maka semua pikiran"pikiran jang baik,
baiklah kalau begitu kita tampung dan kita beri kesempatan-kesempatan.
Maka mengenai soal itu Saudara Ketua, djalannja masih banjak.
Kiranja dengan keputusan malam tadi antara Pimpinan dengan Ketuake'tua fraksi itu sudah ada djalan ke,luar, maka dis,ini kita hanja akan
memutuskan pokok-pokok materi jang ada pada teks ini sadja. Adapun lain-lainnja nanti bisa diadjukan setjara tertjatat dalam notu,tren,
sehingga keputusan nanti toch,hanja merupakan keputusan rumusan
pokok materi sadja, belum rumusan pasal-pasal.
Kesemuanja ini nanti akan diberikan kepada Panitia Persiapan
Konstitusi untuk distel kembali mendjadi rumusan pasal-pasal, se3170

hingga keinginan dari Saudara-saudara Partai Kristen Indonesia

(Parkindo) dan kawan-kawannja itu masih ada kesempatan, oleh karena sisipannja bukan hanja sederhana sekali, tetapi djuga penting.
Dan ini mendjadi soal jang perlu mendapat perhatian djuga.
Djadi saja setudju seperti usul Saudara Ketua, kita stem keempat
rumusan ini dulu, sehingga nanti m'engenai susulan itu bisa kita berikan pesan kepada Pani,tia P,ersiapan Konstitusi untuk diatur lebih
landjut.
Sekian Saudara Ketua.
:

Ketua: $aja persilakan Saudara Sri Soemantri Martosoewignjo.

Sri Soemantri Martosoewignjo: Saudara Ketua, Fraksi Partai
Nasional, Indonesia (PN.I.) menjetudjui apabila pemungutan suara
mengenai pokok materi 1 itu diteruskan.
Tentang usul dari Saudara.saudara .dari Fraksi Katholiek dan
Fartai Kristen Indonesia (Parkindo), dapatlah nanti dimasukkan kedalam tjatatan untuk diteruskan kepada Panitia Persiapan Konsitusi,
sehingga dengan demikian mengenai rumusan pokok materi Undangundang Dasar, dengan usul dari Fraksi Partai Kristen Indonesia
(Parkindo) dan kawan-kawannja itu dapat disempurnakan.
Sekian Saudara Ketua.
Ketua: Saja kira sudah memenuhi segala keinginan.
Sudah tjukup Saudara-saudara?

(Rapat: Tjukup!)

Pendirian dari Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) djuga?
Saja persilakan Saudara Drs B Mang Reng Say.
Drs B. llang Reng Say: Saudara Ketua, memang dalam Laporan
Panitia Peru'mus rnengenai. Hak,hak Asasi Manusia itu dari fraksi
kami telah mengadjukan suatu usul rumusan baru sebagai jang tertjantum dalam halaman terachir ialah: ,,Setiap orang/individu sedjak

dalam kandung berhak atas kehidupan dan penghidupan kemerdekaan
dan keselamatan pribadinja".
Saudara Ketua, dengan mendengar dan memperhalikan suarasuara mengenai usul rumusan baru jang kami kemukakan ini, dimana
banjak terdengar suara-suara jang hendak memperhatikan usul rumusan kami ini nanti dalam Panitia Persiapan Konstitusi. Djika kita
hendak menjempurnakan rumusan mengenii pokok materi l-jang sementara akan kita putqskan dalam rapat Pleno sekarang ini, maka
dengan harapan bah.wa benar-benar akan diperhatikan usul rum:usan
kami ini, maka pada saat sekarang ini kami Saudara Ke,tua, b,ersedia
untuk tidak menglkut-sertakan usul rumusan kami itu, sehingga daIam pemungutan suara jang diadakan sekarang ini, kita hanjiinenghadapi 4 rumusan mengenai Pokok Materi 1 itu.
Sekian Saudara Ketua.
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Ketua: Saudara.saudara, saja kira sudah djernih dan kehendak
Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) sudah dipenuhi sama sekali.
Saudara-saudara, kita sekarang sudah menjetudjui satu tjara
penjelesaian. Djadi sudah tjukup persiapan-persiapan mentaal. Disamping itu persiapan procedureel djuga sudah ada.
Kita sudah mempunjai pajung sebelum hudjan; dua pajung
malahan, jaitu satu pajung untuk hudjan dan satu pajung untuk te'
rik matahari, jaitu:
Pertam:a, kita akan melakukan pemungutan suara selalu terbuka berdasarkan keputusan aklamasi kemarin atas permintaan
enambelas orang. Djadi pemungutan suara mengenai Hak-hak Asasi
ini dilakukan setjara terbuka. Itu satu pajung.
Kedua ialah pemungutan suara dilakukan satjara berdiri.
Kemudian Saudara-saudara, kita tahu sistim gugur iang kita
ambil. Sistim gugur itu sebagai procedureel, kita ambil dari aturan
pemungutan
suara dalam pemilihan tjalon Ketua dan Wakil'wakil
-Materieel
kita memakai ukuran untuk materi Konstitusi iaKetua.
itu duapertiga dari djumlah suara iang hadir._
Dengan- djandji-djandji ini Saudara-saudara, kita sudah bisa
lantjar mengadakan pemungutan suara.
Kita mulai dengan rumusan-rumusan dari pokok materi satu.
Saudara Jahja Jacoeb mau bitjara?
Saudara-saudara, soal stemmotivering ini bagaimana tjaranja
kalau terus-menerus mengadakan stemmotivering. Stemmovering itu
hak, malahan hampir hak asasi. Saja segan-segan membatasi, tetapi
saja minta vrijwitlig membatasi diri sendiri, bagaimana?
Saja persilakan Saudara Jahja Jacoeb jang terhormat.
Jahja Jacoeb: Saudara Ketua iang terhormat, mertgenai pokok
materi 1, Fraksi Partai Komunis Indonesia (.K.I:) memilih rumllsan
ketiga dengan alasan sebagai berikut:
Usut rumusan pertama, kalimat pertama dan usul rumusan kedua tidak dapat dipilih, sebab hanja mentjakup sebagian dari pokok
materi. Usul rumuian kedua, merumuskan setjara negatief, sehingga
kurang dapat dipilih.
Saudaia Ketua, tinggal lagi usul rumusan ke-III dan ke-IV jang
mentjakup seluruh isi pokok materi dan merumuskan setjara p-ositief.
Dalam kedua usul rumusan ini terdapat istilah ,,penghidupan"
jang menurut laporan Panitia Istilah seharusnja diganti dengan kata
,,kehidupan".
Dengan perubahan ini Saudara Ketua, maka dalam usul rumusan
ke-IV terdapat dua kali kata ,,kehidupan", sehingga rumusan itu bisa
rneragukan djuga.
Tinggal lagi rumusan ke-III iang memakai satu kali istilah ,,kehidupan", Maka usul rumusan ke-III ialah satu-satunja jang memenuhi

titttiniffi*"fril

L?;b itu usut rumusan ke.rrr ini jang kami pilih de-

ngan tjatatan, bahwa kata ,,warga-negara" dapat diubah mendjadi
dalam bagian untuk Hak'hak Asasi Manusia.
,,orangt
"
S6t<ian Saudara Ketua, keterangan
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kami.

:

Ketua: Saja persilakan Saudara R.M. Ali Manshur jang terhormat.

R.ilI. Ali Manshun Saudara Ketua, dengan pendek sadja Fraksi
Nahdlatul Ulama (N.U.) memilih rumusan jang ke-IV dan alasan daripada ini sebenarnja adalah kebalikan daripada apa jang dikemukakan
oieh Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) djusteru kata'kata
,,kehidupan" seperti jang dikehendaki tadi itu sudah tertjantum,
sehingga berbunji:
,.Setiap orang berhak atas kehidupan dan penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan pribadinja", sehingga apa jang dikehendakinja sudah tertampung didalamnja.
Sekali lagi Freksi Nahdlatul Ulama (N.U.) memilih rumusan jang
ke-IV.
Sekian dan terima kasih.

Ketua Saja persilakan Saudara Asnawi Said jang terhorrna't.

Asewi Said: Saudara Ketua, didalam mentjari pilihan

kami
dari
kawan
nama
beberapa
pokok
materi 1, maka kami atas
mengenai
jaitu
pada rumusan
fraksi-fraksi ketjil mendjatuhkan pilihan kami,
nomor III, dengan dasar bahwa rumusan nomor III menekankan
FFda setiap Warga Negara ses'uai dengan fiuntutan kami mengenai
pokok Nama ,,Bab", jang menekankan pada,perlindungan pada Warga
Negara.

Sekian sadja dan terima kasih.
Ketua: Saja persilakan Saudara ,Sri Soemantri Martosoewignjo
jang terhormat.

Sri Soemantri Martosoewignjo: Saudara Ketua, Fraksi Partai
Nasional Indonesia (P.N.I.) mengenai pokok materi ini menjetudjui

usul rumusan ke-IV. Meskipun demikian Saudara Ketua, bukan berarti
bahwa,,Warga-Negara" itu tidak diperhatikan.
Sekian dan terima kasih.
Kehra: Saja persilakan Saudara H. Moh. Sadad Siswowidjojo
jang terhormat.

Saudara Ketua dan Sidang jang
terhormat, Assalam,u'alaiku,m wa'rahmatullahi wabarakatuh.
Dari fraksi saja Fraksi Mad,jelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) memilih rumusan jang nomor IV. Mulai kemarin saia meng'
inginkan jang paling lengkap daripada jang tidak lengkap, jaitu:
,,Setiap orang berhak atas kehidupan dan penghidupan, kemer'
dekaan dan keselamatan pribadinja".
Adapun alasannja sudah diutarakan oleh Saudara-saudara jang
telah berbitjara tadi.
Sekian dan terima kasih.
Ketua: Saja persilail.an Saudara Drs B. Mang Reng Say jang ter'
hormat.

H. Moh. Sadad Siswowidjojo:
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Risalah perundinpn VI

Drs tl. \fta-rrg \errg $a3: tat$ara I(€ttua,, S'rak';i Klrlb's\iern {1'uXa
menerima usul rumusan nomor IV jang berbunji:
,,Se,tiap orang berhak atas kehiduipan dan penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan pribadinja", dengan ketentuan atau dengan
permin,taan Saudara Ketua, ,supaja usul ru,musan baru jang kami
kemukakan dalam Pleno jang berbunji:
,,Setiap orang/individu sedjak ia dalam kandungan berhak- atas
kehidupan, dan penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan pribaditrja", itu supaja dipe,rhatikan dalam kita qrenjempurnakan usul rumusan ke-IV sebagai'iang saia batjakan tadi.
Sekian Saudara Ketua dan terima kasih.
K.etua: Tidak ada tagi? Saja persilakan Saudara Mochammad
Tauchid.

Mochammad Tauehitl: Saudara Ketua, Partai Sosialis Indonesia
mengenai pokok materi nomor 1 ini memilih rumusan nomor IV, oleh
karena rumusan ini mengandung djaminan Hak-hak Manusia lahir dan
bathin kehidupan dan penghirdupan.
Sekian.

Ketua: Saudara dari Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
(I,P.K.I.).
Hamara Effendy: Sau,dara Ketua, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (I.P.$.I.) disini memilih rumusan nomor IV, oleh
karena mengingat ini lebih djelas dan lebih kongkrit, dengan isi:
,,Setiap orang berhak atas kehidupan dan penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan pribadinja". Djusteru dengan alasan ,,keselamatan" itu mengandung lahir dan bathin.
Sekian Saudara Ketua.
Ketua: Saudara dari Polisi.

Achmad Bastari Bin Aehmad Daoed Natadiredja: Assalamu
'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara Ketua, hadirin jang te,rhormat, dari Pe,rsatuan Pegawai
Polisi Republik Indonesia (P.P.P.R.I.) tidak banjak berbitjara dan akan
menerima segala matjam rumusan jang sudah sah diterima oleh

i

Konstituante nanti
Disini saja akan mengemukakan soal akibat-akibat dari pada perbuatan-perbuatan kita, ialah sebagai salah satu bagian dari alat kekuasaan negara jang ,harus me'mpe,rtahankan segala hak-hak dari manusia
itu. Maka kami hanja akan mengemukakan harapan supaja didalam
permulaan kita menetapkan segala matjam hak-hak itu didalam Undang-undang Dasar kita nantinja, kami mintar perhatian dari seluruh
Anggota jang te,rhormat unrtuk menetapkan djuga siapa-siapa jang
wadjib mempertahankan hak-hak ini.
' Diwaktu sekarang, kami sebagai sebagian daripada alat-alat kekuasaan jang akan mempertahankan Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-
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hak serta Kewadjiban Warga-Negara. Maka kami minta perhatian
djuga dikemudian hari djangan terlalu banjak mengemukakan mengenai urusan hak tetapi djuga mengatur alat jang akan berkewadjiban
mempertahankan itu.
Dan didalam persoalan ini kami, sesuai dengan prinsip iang
semalam sudah diterima berupakan Bab, jaitu: ,,Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewadjiban Warga'Negara", maka kami
tekankan disini pada kewadjiban Warga-Negara untuk mempertahankan segala matjam hak itu.
Maka disini didalam persoalan memilih diantara rumusan-rumusjang
an
sudhh ada, kami menerima rumusan ke-IV, jaitu karena djuga
sesuai dengan dasar jang sudah dinjatakan dalam Bab dan dengan
harapan supaja kewadjiban-kewadjiban kita akan ditegaskan lebih
landjut.
Sekian, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Saudara dari Partai Kristen Inilonesia (Parkindo).

Mr J.C.T. Simorangkit': Saudara Ketua, fra,ksi kami tadi minta
supaja materi pertama ini ditunda pemungutan suaranja. Permintaan
kami sudah dikabutkan dan disini dapat saja njatakan bawa kamipun
sekarang 'dapa't menerima agar pada saat ini diadakan pemungutan
suara.

Mengenai pilihan kami dari empat rumusan itu, jang sesuai
benar dengan pendapat fraksi kami, oleh karena sudah memenuhi
keinginan kami, maka pilihan kami djatuh pada rumusan nomor IV.
Sekian terima kasih.
Ketua: Saudara-saudara, saja kira stemmotivering sudah habis dan
sementara ini persiapan djuga sudah selesai. Kita b'irsa mulai dengan
pemungutan suara.,Barangkali Saudara-saudara tid,ak begitu te'rang
bisa membatja apa jang tertulis, tetapi Pemimpin-pemimpin Fraksi
sudah menjatakan stemmotiveringnja. Saja kira pemungutan suara

u'n'f

.?x1,?",1'i':fl,:'1;*?H*ullll,l^'11:,"berdiriterhadap

Pokok Materi

I.:

.,Hak penghidupan, kebebasan, keselamatan pribadinja".

Usul-usul Rumusan:
I. Tiada seorangpun akan ditiadakan kehidupan atau kemerdekaannia sesuai dengan Undang.undang. (Atau: Tiada
seorangpun akan ditiadakan hak kehidupan, hak kebebasan
dan hali keselamatan pribadinja).
II. Kemerdekaan pribadi Warga-Negara tidak boleh diganggu
gugat.
III. Setiap Warga-Negara berhak atas penghidupan, kem,erdet<aan
dan keselamatan pribadinja.
ry. Setiap orang berhak atas kehidupan dan penghidupan, ke'
merdekaan dan keselamatan pribadinja.
3L75

Ketua: Hasil pemung'utan suara adalah sebagai berikut:
Rumusanl mendaPat 0suara
Rumusan II mendaPat 0 suara

Rumusan III mendaPat 84 suara dan
Rumusan IV mendaPat 357 suara.
Sekarang jang hadir ada 446 orang, duapertiga dari 446 adalah
297, maka rumusan IV-lah jang mendjadi keputusan Rapat Pleno
sekarang ini.
Dan Saudara Sekertaris di,minta untuk membatjakan rumusan IV
itu.

Sekertaris: Rumusan ke-IV adalah sebagai berikut:
,,Setiap orang berhak atas kehidupan dan penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan pribadinja".

Ketua: Kita terus rnernbi:tjarakan Pokok Materi 2. Saudara
saudara, kita mempunjai 3 perumusan, apa perlu diadakan stemmotivering? Saudara-saudara botetr mengadakaan stemmotiverilg, sekedar unfuk mengisi ruangan waktu sadja, karena Saudara-saudara dari
pihak persiapan teknis harus menulis dahulu.
Saja persilakan Saudara Sri jang terhormat.

Sri Soemantri Martosoewigujo: 'saudara Ketua, kami minta

su-

paia rapat dischors sepuluh menit, dimana nanti akan diadjukaan usul
amendemen.
Sekian, Saudara Ketua.

Ketua: Minta meninggalkan tempat dahulu, apa bagaimana?
Atau disini sadja mau mengadakan rapat itu?
Saja persilakan Saudara Ali Manshur jang terhormat'
R.M. Ali Manshur: Permintaan dari Fral<si Partai Nasional Inrdonesia (P.N.I.) supaja rapat dischors, kami dukung-

Ketua: Djadi dischors d;tu untuk rneninggalkan r.uangan atau
bagairnana? Kalau hanja sepuluh menit, apa minta keluar ruangan
djuga?

R.M.

Ali

Ma,nshur:

Itu terserah

bagairnana pelaksanaannja.

Ketua: Bagaimana Saudara-saudara, ada permintaan supaja rapat
dischors sepuluh menit, setudju Saudaracaudara?
(RaPat: Setudju!)

Rapat saja schors sePuluh menit!

(Rapat ditunda pada di?m 11.20 dan dibuka kembali pada

diam 11.45).
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jang terhor.mat, terhadap pokok Materi 2 masuk
. Ketua: Rapat
suatu usu'l amendemen-. Saja persilakan Satrdara Sekertaris mernbatja
kan usul amendemen itu.

sekertaris: usul amenderen tersebut adalah sebagai berikut:
sa'dara Ketua, kami_ jang bertanda-!""g* d.ibawah ini, minta supaja
usul rumusan baru dibawah ini diadjukan sebagai usul amenderien.
Usul rumusan baru berbunji:
Pokok materi 2:
Setiap orang sebagai machluk Tuhan jang semulia-mulianja
diakui dimana-mana sebagai manusia pribadi terhadap Undang-undang.

Pokok mater 3 dan 5 jang baru kami lampirkan.

1. R.M. Ali Manshur (t.t.d.)
Siswowidjojo (t.t.d.)
?. Darmawi
3.
(t.t.d.)
M. _
4. K.H. Moehd. Sjadjari
(t.t.d.)
5. Tedjo
(t.t.d.)

Bandung, 10 September 1958.
6. Gutmat Siregar (t,t.d.)
7. Sri Soemantii it.t.O.i
B. R. Atmowirogo (t.t.O.j
(t.t.A.i
9. Kwee Ik Hok
10. Suxmantojo (t.t.a.t

POKOK MATERI JANG BARU.

Pokok Materi 3:
,,S.-{"p orang tanpa perbedaan apapun djuga, berhak atas
perlindungan hukum jang sama -tei,tradaf :pelattgguran-pelanggaran, teru'tama Hak-ha'k Asas,i" Manusiat'
Pokok Materi 5:
1. Tiada seorangpun boleh diperbudak diperhamba atau
diperulur dengan bentuk bagaimana djuapun dan dengan sebab apapun.

2.

Perb,udakan, perdagangan b,udak, perha,mbaan dan segala
perbuatan berupa apapun dilarang.
Sekian Sauda,ra Ketua, mengenai usul a.mendemen.

Ketua: saudara-saudara, apa rna'ksud pengusur amendemen ini
gupaja Pokok Materi 2 itu ditarnbah satu rumusan baru, jaitu rumusan
IY, begitu saudara-saudara? sebab itu djuga tain dengan rurnusan

III. larangkali saudara-saudara ingin memberikan pendjelasan tentang hal ini?
Saja persilakan Saudara R.M. Ali Manshur jang terhormat.
R.M. Ali Manshur: saudara Ketua, Pokok Materi 2 dari Laporan
Komisi Konstitusi II Panitia Persiapan Konstitusi, usul rumusan- ke-II
berbunji sebagai be'rikut:
,,Setiap oran_g sebagai semulia-mulia machluk iang ditjiptakan
Tuhan, diakui sebagai manusia oleh dan terhadap undang-undang".
Rumusan ini kemudian dipandang akan tebih- sempurna, apablla
mend_apa-tkan amendemen seperti jang dikemukakan fadi itu, -jakni
jang berbunji:
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,,Setiap orang sebagai machluk Tuhan jang _semuli,a-mulianja diakui'dimana-manf sebagai manusia pribadi terhadap Undang-undang""
suatu baru sehingga akan rnenambah
Djadi tidak merupakan
-mendjadi
empat, melainkan rumusan dalarn
djumlih rumusan itu
p"otot materi 2 itu tetap-tiga. Dan jang mengalami perubahan atau
amendemen, ialah usul rumusan jang ke'II.
Sekian, terima kasih.

Ketua: Apakah maksud semua pengusul hegitu?

R.M.

Ali

Manshur: Sebena,rnja

ini

adalah maksud dari se,rlus

pengusul.

Ketua: Saja per,silakan Saudara Jahja Jacoeb jang terhormat'

Jahja Jaeoeb: Saudara Ketua jang terhormat, se'telah mende'
ngar usul amendemen jang baru dibatjakan dimuka mimbar ini oleh
Saudara jang terhormat dari Nahdlatul Ulama (N.U.), terlintas satu
pertanjaan Saudara Ketua kepada fraksi saja, jaitu didalam bentuk

Apakah pada tem'
mengadjukan
-apabilapertanjaan kepada Saudara Ketua.
memutuskan ruuntuk
patnja,
didalam taraf stemmotivering
jang
kita hadapi. sekamusan-rumusan jang sudah? Djad:i seperti
rang, masih d,ibolehkan rnengadjukan rumusan baru atau setidak-tidaknja mengadjukan amendemen jang be,lum sempat kita pe'Iadjari
bersarna?

itu

Saudara Ketua, menurut pendapat kami, usul
rumusan atau amendemen jang baru ini sebaiknja diperbanjak lebih
dulu dan dibagikan, untuk masing-masing kita mempeladjarinja. Lain
halnja Saudara Ketua, apabila suatu rumusan itu merupakan kompromi jang mehputi seluruh sidang, sehingga tinggal satu rumusan
jang tentu sadja bisa diterima dengan aklamasi. Djadi bentuk pertanjaan ini kami hadapkan kepada Saudara Ketua, untuk dapat djawaban jang sewadjarnja.
Sekian, terima kasih.
Ketua: Saja persilakan Saudara H. Siswowi,djojo jang terhor-

Oleh sebab

mat.

H. Siswowidjojo: Assalamu'alalkum warahmatullahi
tuh.

wa,baraka-

Saudara Ketua dan Saudara-saudara sekalian jang terhormat.
Marilah persoalan ini kita kembalikan pada Peraturan tata.itertib
kita pasar 28, disini luas djuga.
Menurut ajat (1) musjawarat sekarang ini masih dalam rententan
musjawarat jang belum selesai, boleh mengadjukan usul jang ditandatangani oleh paling sedikit 1.0 orang dan itu diperbanjak.
Kemudian menurut ajat (2) harus dibagikan kepada Anggota.
Soalnja memperbanjak itu bukan urusan kami, asal Tata-tertib
ini dipenuhi.
Saudara Ketua, memang sebenarnja kita didalam hati, meskipun
belum menjebutkan, berulang-ulang hendak mempertjepat selesainja
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ini sudah tidak ada jang tidak se,tudju.
Dalam hati sudah tertulis, meskipun tidak dikatai<an]
saja minta kepada saudara-saudara, marilah kita memakai peraturan Tata-te,rtib jang ada ini. selandjutnja soal 24 Fokok Menteri,
memang ini dianggfp berat. Terutama dalam perundingan malarn tadi
antara Pemimpin d,engan Ketua-ketua fraksi, rrat ini"diinsafi. sebetulnja djikalau ada djalan-djalan j?ng_-Dari
bisa mempertjepat perundingan ini, inilah suatu usaha jang baik.
itu kalau ini Oitat<sanakai
saudara Ketua, akan muntjul beberapa lagi daripada kombinasikombinasi usul-usul rumusan dan lain-rain sebagainji. lni maksudnja
akan mempertjepat, tidak memperlambat.
Sekian, Saudara Ketua.
undang.-u1dang. Tentang ha]

Ketua: Saudara-saudara, saja kira pengusul berhak untuk mengadjukan usul .perubahan. Tjuma sadji oitain pihak djuga berhak
minta kesempatan akan mempeladjari, sehinggi harus disediakan
salinan-s_alinannja. Waktu untuk mengadakan usaha memperbanjak
usul:usul itu, tentu sudah tidak ada kalau sekarang dikemukakin.
soalnja_sekarang apakah kita bisa memulai pemungut-an sua.ra dalarn
kedudukan sekarang ini.
Saja persilakan Saudara Soedijono.

Soedijono Djojoprajitno: sa,udara Ketua, Fraksi Murba pembela
Proklamasi (Murba) tidak berkeberatan dengan diadjukannja usul
perubah-an, tetapi Fraksi Murba pembela pro[lamasi (wturbai minta
supaja diberi kesempatan untuk mempeladjarinja.
Sekian.

Ketua: saudara-saudara, kalau pasal 2 ini, pokok Materi 2 ini
kita tunda, bagaimana? Kita bisa mulai dengan jang lain. Masih ada
jang mau bitjara lagi? saudara simorangkir saja peisilakan.

Mr J.c.T. simorangkir: saudara Ketua, persoalan jang kita hasekarang. ini, kami kuatir akan berlarut-larut. Sebenarirla sudah
{lpi
dikatakan tadi kita akan memungut suara, mengadakan pemungutan
suara, akan tetapi sajangnja sampai sekarang bilum dinjatakai apa
dikehendaki ol,eh Pe,raturan Tata-tertib- Kons,tituanfie pasat B+
lang
jang mengatakan bahwa: ,,Konstituante m,ulai m,emungut suira setelah dinjatakan, bahwa permusjawaratan tentang sesriatu soal telah

ditutup".
Ini_memang resminja belum pernah dinjatakan. oleh sebab itu
kalau.ada jang sekarang ini mau mengadjukan suatu usul perubahan,
kiranja pa-da temp-atnja. Tetapi karau dikaiakan bahwa permusjawaratan su.dah ditutup dan memulal pemungutan suara, otomitis sebenarnja
pernjataan bahwa permuljawaratan sudah ditutup, dianggap sudatl
_
ada. Djadi kedua-duanja bisa benar.
oleh sebab itu fraksi kami, untuk lantjarnja pekerdjaan kita,
baiknja untuk kali ini kita terima usul peiubairan'ini aipeinan;ari
dulu dan dim-usjawaratkan. Akan tetapi irengenai pasal-pisal liin,
mengenai Pokok-pokok Materi lain, Supaja otetr K^etua din;atakan
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lebih dulu bahwa perff-rusjawaratan tentang Pokok Materi itu sudah
ditutup. Agar selandjritnja hal-hal sematjam ini djangan kita alami
Iagi.

Ketua: Saja kir,a ,Saudar,a-saudara m€ngensi Pokok Ma,teri 2, 3
dan 5 nanti dahulu, kita perb,anjak, sebab ada peru,bahan.
Dan sekarang kita bisa mulai dengan Pokok Materi 4, sebab itu
mudah, bisa kita ambil keputusan dalam waktu jang singkat.
Saja persilakan Saudara Baraba Abdullah..
Baraha Abdutlah: Saudar,a Ketua, dalam Peraturan Tata-tertib
pasal 34 disebutkan:
,,Konstituante mulai memungut suara setelah dinjatakan, bahwa
permusjawaratan tentang sesuatu soal telah ditutup". Walaupun sebenarnja soal permusjawaratan tidak dinjatakan ditutup, menurut
hemat saja, kalau sesuatu soal sudah dimulai dengan pemungutan
suara, maka dengan sendirinja permusjawaratan telah ditutup. Kalau
masih dianggap perlu mengadakan permusjawaratan, supaja kita disini memperhatikan pasal 28 daripada Peraturan Tata-tertib jang
menerangkan bahwa; tiap-tiap usul perubahan itu lebih dahulu disampaikan kepada Ketua. Usul perobahan itu oleh Ketua lekas-lekas
diperbanjak dan dibagikan kepada Anggota.
-teguhOleh karena itu, kami berpendapat selajaknja kita me,megang
pada Peraturan Tata-tertib kita. Dan kalau ini sudah dinjatakan
sudah mulai untuk me,ngadakan pe'mungutan sua,ra, rnemang hanja
diadakan ,ste.mmotivering dan tibalah masanja untuk dimulai pemungutan suara rnengenai persoalan ini. Permusjawara,tan ditutup dan
tidak ada lagi usul perubahan.

Ketua: Saja persi.lakan Saudara Siswowidjojo.
Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedjak mula-mula,
pertama.kali saja sudah mengatakan bahwa soal 24 Pokok Materi itu
memang istimewa beratnja, begitu berderet-deret 24 itu sehingga
sulit untuk menentukan prosedurnja sebagaimana jang diutarakan
oleh kawan-kawan jang berbitjara sebelum saja ini, sehingga ternjata
.beltm diutjapkan te,ntang ditutupnja permusjawaratarn mengenai ini,
.meskipun dianggap sudah diutjapkan, tetapai formil memang belurn.
Dan formil ini memang jang sebaiknja.
Tetapi soalnja bukan itu Saudara Ketua, soalnja, ki,ta akan menjelesaikan pekerdjaan ini dengan setjerpat-tjepa'tnja. Maka darri itu
Saudara Ke'tua, supaja terhadap persoalan inipun ada kelonggaran
djuga untuk menudju kebaikan itu, lebih-lebih pribadi bangsa Indonesia itu longgar tetapi tegas.
Saudara Ketua, soalnja sekarang ini, marilah melaksanakan
pasal 28 Peraturan Tata-tertib, jaitu usul perubahan diperbanjak dan
dibagikan. Tetapikalau mau melontjat kepokok materi lain-lainnja kita
setudju djuga. Kalau mau diberhentikan, setudju djuga. Mana jang
baik. Tetapi berilah kesempatan untuk kami bilamana masih ada ke-

H. Siswowidjojo:
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mungkinan kompromi, jang berwudjud tidak lain daripada mengadju'
kan amendemen sadja.
Itu soal kebidjaksanaan kita bersama Saudara Ketua, jang kita
harapkan, mudah-mudahan dalam dua hari, seperti lentjana. juls_ telah
disampaikan itu, akan segera dilaksanakan. Tidak lain dan tidak bukan
ini hanja kelonggaran kita bersama jang tjotjok dengan kepribadian
bangsa Indonesia.

'Ketua: ,Saja persilakan Saudara Jahja Jacoeb jang terhormat.

Jahja Jaeoeb: Saudara Ketua jang terhorrrr*at, sekali lagi saja
menjatakan disini, bahwa'pertanjaan :jang ;saja adjukan'tadi. belum
Saudara djawab. Dan oleh sebab itu saja mohon supaja pertanjaan

itu sudilah Saudara Ketua mendjawabnja dulu.
Sekian, Saudara Ketua.

Ketua: Saudara-saudara sekalian, sebetu'lnja pihak jang mengatakan bahwa sekali dimulai pernungutan suara, permusjawaratan
ditutup, itu djuga betul. Tjuma iadja kita ini menghadapi satu barisan
pandjang daripada soal-soal jang berturut-turut harus dipungut _suara.
^Sedangkin kaiau soalnja dikiralangat sulit, Pimpinan mengambil kebidjaklanaan untuk sedapat mungkin melantjarkan rapSt mengadakan
Dan dimana mungkin diichtiarkan dapatnj a diperpelhuttgutan,suara.
^otetr
teputusan. Maka dari itu, setelah pemlJogutan suara. jang satu
itu, pefmusjawaratan ditutup, bisa djuga dianggap tlitutup, tetapi
"op een kier".
Akan tetapi Saudara-saudara, kita harus memperhatikan ichtiar
supaja diketemukan rumusan-rumusan jang memungkinkan pengam'
bifin keputusan. Djadi saja kira kedua pihak benar'
Malia dari itu-, saja-usulkan satu djalan tengah terhadap soal
jang diberi amendemen. Marilah kita hentikan dulu, kita penuhi
i'erituran Tata-tertib Konstituante, kita perbanjak usul itu.
Saudara'saudara berhak mempe'ladjbri itu. Pihakpihak jang
belum mengetahui lebih dulu i'tu be,rhak me'mpeladjari djuga._
Maka dari itu saja datang pada usul,_s.upaja ry3n_genai Pokok
Materi 2, 3 dan 5 tadi, kita hentikan dulu._Djang_an.dilakukan pemungutan suara terhadap usul amen,de'men. Keti,ga'ke'tiga itu akan kita
p[rbanjak dan dibagikan kepada Saudara-saudara sekalian. Saja kira
inipun"kita tidak begitu mela_nggar_peraturan dan kita mulai lagi
soal-soal jang 'tidak ad,a usul am'end'emennja. . de'igan
-Bagaimana Saudara-saudara, setudju dengan usul ini?
(RaPat: Setudju!)
Saia kira Saudara Jahja Jacoeb dan Saudara Soedijono Djoioprqjitno mau berbitjara? Sebaiknja tidak ada Pemandangan Umum, sebab
i'emandangan Umum sudah disusul dengan pgmlalasan _laporan,
dengan tjitatan, pembahasan itu sudah siap dipakai unt-uk. p'enjelesaian. DjaOi maksudnja tidak ada Femandangan Umum lagi.
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Kita mulai membsi giliran berbitjara lagi kepada saudara soediiono Djojoprajitno.
Soedijono Djojoprajitno: ,saudara Ketua, disini kita b,ersamasama menghadapi suatu situa'si jang ditimbulkan oleh kontradiksi.
Jang pertama, ada jang menganggap bahwa atjara masalah ini sudah
ditutup. Artinja Pernandangan Umum sudah tidak diadakan lagi. Tetapi sebaliknja ada lagi jang mengatakan, belum ditutup, karena
Ketua belum mengatakan ini sudah ditutup.
Djadi saja mem:be,r,l kelonggaran Saudara Ketua, atas nama
Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba) kepada Pimpinan untuk
menindjau kembali kebidjaksanaannja, berpedoman pada pasal 84
Peraturan Tata-tertib Konstituante. Sekian.

Ketua: Saja persilakan Saudara Baraba Abdullah jang terhormat.

Baraba Abdullah: Saudara Ke,tua, kalau umpamanja kita mengngikuti dan menerima pendapat Saudara Ketua, maka didalam menghadapi ini diberi kesempatan dibukanja permusjawaratan baru. Artinja
demkian.
Djadi menurut penafsiran daripada saudara Ketua, masih terbuka
permusiawaratan.
Kalau ini ditafsirkan demikian, maka belum masanja kita mengadakan pemungutan suara. Sebab djikalau sudah pemungutan suara
dimulai, maka berarti semua permusjawaratan mengenai pasal-pasal
itu sudah ditutup, walaupun tidak dinjatakan dengan resm,i, bahwa
permusjawaratan itu ditutup.
Kalau sekarang, karena tidak dinjatakan tertutupnja permusjawar'atan, akan dimulai lagi persoalan-persoalan, maka berarti kita
mentah kembali. Sebab, untuk menghadapi usul-usul amendemen itu
harus dibuka Pemandangan Umum baru dan pembitjaraan baru.
Saja rasa, dalam soal begini, kalau dibuka pembitjaraan mengenai
pasal L, akan terbuka djuga bagi pasal-pasa1 jang lain. Dan ini hanja
akan melambatkan pekerdjaan-pekerdjaan kita seterusnja.
saja harap saudara Ketua, lebih baik umpamanja kalau soal ini
djangan diforsir begini. Adakan suatu perundingan dalam panitia
Musjawarat, bagaimana kita harus memimpin sidang-sidang ini dise
suaikan dengan Peraturan Tata-tertib Konstituante jang sudah ada.
Sekian pendapat saja.

Ketua: Saudara-sau,dara, tentu sadja achirnja pleno jang akan
menentukan, apa jang harus kita perbuat. Ketua sudah mendjelaskan
pendiriannja. Memang demikian, kita mentjari kebidjaksanaan sehingga sedapat mungkin kita dapat menjelesaikan soal ini setjepat-tje-

patnja.

Djadi saja minta untuk diputus oleh Saudara-saudara sekalian,
apa jang harus kita tentukan. Kalau perlu Ketua berapat dengan
Panitia Musjawarat, itupun bisa. Masih ada waktu untuk berapat dan
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apa jang diputuskan oleh Panitia Musjawarat, achirnja Pleno nanti
jang memutuskan.
Rapat saja schors untuk memberi kesempatan berunding dikalangan Panitia Musjawarat, Saudara-saudara Anggota Panitia Musja'
rvarat berapat sekarang. Rapat saja schors.
(Rapat ditunda pada djam 12.L5 dan dibuka kembali djam 13.32).

Ketua: Rapat saja buka kembali.
Sidang jang terhorma,t, Panitia Musjawarat sudah mengadakan
rapatnja tentang soal jang menimbulkan kesulitan, jaitu tentang berlangsungnja terus pemungutan suara. lSetelah beruncling Panitia
Musjawarat memutuskan:
Pertama, tentang menjelesaikan usul amendemen mengenai
Pokok Materi nomor 2, 3 dan 5 tadi belum diambil keputusan. Pertimbangan-pertimbangan jang dikemukakan belum bisa dinilai mana jang
paling baik.
Kedua, mengingat pertimbangan praktis untuk mendjamin pemakaian waktu jang sebaik-baiknja, disarankan supaja pemungutan
suara sekarang ini diteruskan dengan Pokok Materi nomor 4 dan
seteru.snja, malahan nanti 'mengingat uru,tan, harus diich,tiarkan ada-

nja pendjelasan.

Ketiga, pemungutan suara mengenai Pokok Materi nomor 2, 3
dan 5 ditangguhkan untuk ditjarikan penjetresaiannja sebaik-baiknja
diluar dan didalam rapat. Tapi sebaiknja djangan nanti sore, sebab
saja kira kita sudah pajah semuanja.
Keempat, karena kita ini menghadapi pemungutan suara tentang
suatu daftar soal-soal, apakah itu merupakan satu atjara atau bermatjam-matjam atjara berturut-turut.
,Sekarang diandjurkan, untuk rnenghindarkan keruwetan-keruwetan, maka dianggap sebagai ,Suatu permusjawaratan dan dinjatakan
permusjawaratan tertutup untuk seluruhnja.
Pada prinsipnja kita tidak melihat lagi satu persatu, tetapi permusjawaratan untuk semuanja tertutup, sehingga kita tinggal m,emberi
kesempatan stemmotivering dan mengambil keputusan mulai sekarang
ini.
Ini dianggap penjelesaian jang paling elegant, jang paling baik.
Djadi ketjuali usul amendemen jang mengenai usul rumusan
nomo'r 2, 3 dan 5 tadi, jang masih d'ipikirkan bagaimana memberi
penjelesaian. Maka untuk seterusnja sebetulnja tidak acla lagi usul
amendemen dan permusjawaratan dianggap tertutup.
Ini Saudara-saudara, saran dari Ketua dengan mempergunakan
pertimbangan-pertimbangan dari Panitia Musjawarat.
Bisakah saran ini diterima Saudara-saudara?
(Rapat: Diterima!)

Maka kita terus dengan pemungutan suara mengenai Pokok
ft'Iateri nomor 4.
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Kita terus memberi kesempatan stemmotivering sadja mengenar
Pokok Materi 4. Siapa jang mau berbitjara?
Saudara Sri Soemantri Martosoewignjo, saja persilakan.

Sri soemantri Martosoewignjo: saudara Ketua, Fraksi partai

Nasional Indonesia (P.N.I.), mengenai usul rumusan pokok Materi 4,
menjetudjui usul rumusan ke-II jang berbunji demihian:
,,!gtiap. oran_g berhak mendapat bantuan hukum jang sungguh
- - Hakim
jang diteqtukan untuk itu, buat melawan seg-ata perbuatan
dari
j-ang rbertentangan dengan hakdak dain kebebasan.kebebi,san jang
diperkenankan b,aginja menurut hukum".
Sekian Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: saja pers,ilakan saudara R.M.

Ali

Manshur jang terhor-

mat.

R.M. Ali Manshur: saudara Ketua, Fraksi Nahdlatul ulama
(N.U.), memilih rumusan iang ke-II.
Sekian terima kasih.
Ketua: saja persilakan Saudara H. siswowidjojo jang terhormat.

Siswowidioio: Saudara Ketua jang terhormat, Sidang jang
terhormat, setelah Pokok Materi 4 ini kita timbang-timbang, usul
rumusan I, II, III dan IV ini, kita lihat jang paling baik adalah nomor II.

Dari itu Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi), memilih
jang nomor II.
Sekian Saudara Ketua, terima kasih.
Ketua: Saja persilakan Saudara Asnawi Said jang terhormat.

Asnawi Said: Saudara Ketua, sete,lah memperhatikan rumusan
Pokok Materi 4, maka terutama sekali iang baik untuk warga-Negara
Indonesia ialah usul rumusan nomor III.
Karena itu kami memilih usul rum,usan nomor III.
Sekian Saudara Ketua, terima kasih.
Ketua: Saudara Kuasini Sabil jang terhormat.

Kuasini Sabil: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saudara Ketua dan Saudara-saudara jang terhormat, dalam mel.akukan stemmotivering ini, dengan maksud untuk memperpendek
waktu, maka saja berbitjara atas nama Partai Siarikat Islam Ihdonesia (P.S.I.I.) Partai Persatuan Tarbijah Islamij,ah (Perti) dan partai
Politik Tharikat Islam (P.P.T.I.), kami dari tiga fraksi itu memiiih
terhadap rumusan dari Pokok Materi. 4, ialah rumusan nomor II, karena ini jang menurut pendapat kami lebih dapat dipertanggungdjawabkan bagi Hak-hak Asasi Manusia.
Sekian Saudara Ketua, terima kasih.
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_I

Ketua: Saudara Jahja Jacoeb jang terhormat.

Jahia Jacoeb: Saudara Ketua jang terhormat, fraksi kami memilih rumusan ke-III jang diambil dari Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan alasan kata-kata "effective remedy"
tidak boleh disalin dengan istilah ,,Pengadilan".
Maka dalam rumusan III dipakai kata ,,Peradilan" atau ,,reehts'
praak".

Istilah ,,peradilan" telah mentjakup baik hakim-hakim maupun
djaksa-djaksa, sedangkan dalam rumusan-rumusan lainnja hanja diaksudkan hakim'n-akim sadja.
Oleh karena itu Saudara Ketua, menurut pendapat kami, rumusan
ketigalah jang memberi djam,inan lebih besar lagi bagi terdakwa.
Kata ,,Warga-Negara" dapat diganti dengan kata ,1or&ll$" dalam
bagian untuk Hak-hak Asa.si Manusia.
Sekian dan terima kasih.
m

Ketua: Saja persilakan Satldara Mochama.d Tauchid iang terhormat.
Moehamad Tauehid: ,Saud,ara Ketua, dengan penger'tian bahwa
kata ,,Warga-Negara" tidak sadja hanja untuk Warga-Negara Indonesia tetapi djuga berlaku untuk,tiry'tiap- manusia, maka Partai
Sosialis Indonesia (P.S.I.) memilih rumusan ke-III-

Ketua: Tidak ada stemmotivering lagi?
Saja persilakan Saudara Mr J.C.T. Simorangkir jang terhormat.

Mr J.C.T. Simorangkir: Saud,ara Ketua, pokok materi iang

dirumuskan disini jaitu:: ,,H* mendapatkan bantuan hukum oleh
hakim-hakim jang ditentukan untuk itu otreh Undan-g'undang", kami
anggap ini suatu hat jang harus diberikan lrepaqa _qgtiae qang.
Oengan demikian menuiut pendapat kami rumusan ke-III ian-g hanja
menlenai setiap Warga-Negara tidak dapat ka_mi terima. Diqdi kalau
distmfr memilih diantara rumusan I, II dan IV, maka sesuai dgngan
pendapat kami atau seuai dengan perdjuangan iang kami lakukan
sekarang, kami memilih rumusan jang ke-IISekian Saudara Ketua.

Ketua: Saja ;persilakan ,saudara Drs B. Mang Reng Say iang
terhormat.

Ihs B. Mang Reng Say: Saudara Kehra, djuga fraksi saja fraksi

Katholiek sependapat dengan Saudara.saudara lain, bahwa hak jang
tertjantum dalam rumusartr, II dan IV itu hams berlaku untuk setiap
orang dan dalam memilih diantara tiga usul rumusan itu, qqkl fraksi
kami-mengambil keputusan untuk menjokong rumusan ke-II. Dan se'
bagai safu tambahan saja minta kepada Saudara Ketua, qnluk ditam:
bahkan sebagai pendjelasan Laporan Ketua, mengenai keputusan
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Panitia {usjawarat tadi, supaja sesuai dengan keputusan jang telah
]rita ambil bersama malam tadi dan jang tetah d,ilaporkan-tadi pada
waktg perm,ulaan kita mengadakan pe'mungutan suara mengenai 24
pokok-pakok materi ini, ialah bahwa permusjawaratan sekarang ini
telah ditutup, ketjuali mengenai pokok-pokok materi nomor 2, B dan
5, dengan ketentuan bahwa keinginan-keinginan untuk penjempurnaan, itu dapat di kernukakan dalam Panitia Persiapan Konstitusi.
Sekian, Saudara Ketua.

Ketua: saja kira tidak ada lagi jang akan memberi stemmotivering. Maka pemungutan suara dimulai.
(Pe'munguta,n suara dilakukan setjara ,berdiri terhadap: pokok
-Materi
4: Hak mendapatkan bantuan hukum oteh hakim-hakim jang
ditentu:kan un,tuk itu oleh Undang-,undang.
Usnl-usuL Rumusan:

I-

U.

III.
ry.

setiap orang berhak atas pengadilan jang tepat oleh hakimhakim iang ditentukan untuk itu, terhadap setiap perbuatan
jang memperkosa hak-hak asasinja, jang diperkenankan
kepadanja menurut hukum.
S-etiap_orang.berhak mendapat bantuan hukum jang sungguh
dari Hakim jang ditentukan untuk itu, buat melawan segala
perbuatan jang bertentangan dengan hak-hak dan kebebaiankebebasan jang diperkenankan baginja menurut hukum.
setiap warga-Negara rberhak atas peradilan jang effectief
oleh hakim-hakim jang , kompeten terhadap tindakan perkosaan Hak-hak Asasi, jang diberikan kepadanja menurut
hukum
setiap orang/warga-Negara berhak mendapat bantuan-hukum jang sungguh dari hakim-hakim jang ditentu:kan untuk
itu, melawan perbuatan-perbuatan jang berlawanan (bertentalgan) dengan Hak-hak Asasi jang diperkenankan kepadanja menurut hukum).

Ketua: Rapat jang
hasil pemungutan
.
mi umumkan: sebagai -terho,rmat,
berikut:
Jang memitih rumusan I ada nol suara,
Jang memilih rumusan II ada BBT suara,

suara dapat ka-

Jang memilih rumusan III ada 84 suara dan
Jang memilih rumusan IV ada nol suara.
Egkrrang jang hadir ada 446 Anggota. Djadi z/g dari jang hadir
298. I\{aka keputusannja ialah Rumusan II, dengan 83? sulra.
Saja minta Saudara Sekertaris membatjakan Rumusan II.
Sekertaris: Rumusan II adalah sebagai berikut:
_ . .,!qtirp orang berhak mendapat bantuan hukum jang sungguh
ctari Haki.* irng ditentukan untuk itu, buat melawan segala:perbia-tan
iang -bertentangan. dengan hak-hak dan kebebasan-tebebisan jang
diperkenankan baginja menurut hukum.,'
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Ketua: Saudara-saudara, maka tjukuplah untuk hari ini kita melakukan pemungutan suara dengan menentukan dua hal.
Nanti malam rapat dimulai djam 20.00 dengan melandjutkan
atjara rapat sekarang ini.
Dengan ini, maka rapat saja tutup.
(Rapat ditutup pada djam L4.02).
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KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA
Sidang ke-II (Tahun 1958) Rapat ke-52.
Hari Kamis, lL September 1958.

(Djam panggilan: 10.00).

Atiara

:

Ketua :
Sekertaris :

Mengambil keputusan tentang Hak Asasi Manusia/Hak
dan Kewadjiban Warga-negara dan tentang Asasa'asas
Dasar.

Mr Wilopo.
Mr Usep Ranawidjaja.

Anggota jang hadir: 420 orang.
RP. Soewarno V{'arnodiprodjo, Soemarto, K.H. Fakih lfsman,
Sjafiuddin, Anwar Sutan Amiruddin, Kijai Hadji Sapari, Tony
Weq lladji Zatnul Arifin, I.J. Kasimo, Ir Soeroto Mangoensoemarto,
Andi Gappa, M. Bannon Hardjoarnidjojo, Soewarti Bintang Soeradi,
Hutomo, Soetarto Hadisoedibjo, Dr Marzoeki Gelar Paduko Sati, Mr
J.C.T. Simorangkir, Suradi Sosrohardjono, Mr Renda Saroengallo, G.
Winaya, K.H. Moehammad Rodji'oen, Rd. Hamara Effendy,_ ttq{ii
Intje Achmad Saleh Daeng Tompo, Kasim, Kijai Hadjfi Noer 'Alie, Nj.
Dalam Iboe Sjamsoeddin, I Gde Putra Kamayans, A. Jasin, A. Anwar
Sanusi, Djamhari, Abadi, Baheramsjah Sutan fndra, Jusuf Lausuf
Indradewa, Slamet Jv., Prawoto Mangkusasmito, R. Hendrobudi, Ir
Sakirman, Nj. Hadji Ibrahim Siti Ebong, Ni. Siti Salmi Sismono, Su'

A

bandi Martosudirdjo, H. Saifuddin Zuhn, As'ad bin Moehammad
Alkalali, Ketut Subrata, Soesilo Prawiroatmodjo, Dr R. Soedibio
M. Sumbarhadi, Prof S.M. Abidin, Achmad_ Arief,
Widjojokoesoemo,
-Hadji
Nj.
Ratu Aminah Hidajat, K.H. Taufiqurrahman, Maroeto
Nitimihaidjo, Hadji Aboebakar, Njoto, Mohamad Lukmanul Hakim,
Nj. Kamsinah Wirjowratmoko, Ir Setiadi Reksoprodjo, Tan Ling Piiq'
Ni. Wachidah Pramana, Mas Slamet Soetohardioqg, _{pn1wi Said,
Riden Hadji Achmad Hasboellah, Muhammad Sjafii Wirakusumah,
Prof. H. Abdul Kahar Muzakkir, Mohammad Pattisahusiwa, Abdul
Radjab Daeng Massikki, Hadji Abdullah Addary bit H. Malsjur' K.
H. iltuhammad Isa Anshary, Ifijai Hadji Abubakar Bastari, Iskandar
Wahono, R. Emor Djajadinata, Atmodarminto, Nj. Sulasmi Mudjiati
Sudarman, Hadji Zunal, Mr R. Pratikto Sastro Hadikoesoemo' Mohamad Zaelani, Mi \[ilopo, R.H. Hadjid, Ni. Nadimah Tandjung, Soedio'
no, Nengah Malaya, Hadji Muhammad Zainuddin, Nj. Mien Sutari
Abdul Gani Suriokusumo, K.H. Abdul Wahab Chasbullah, K.H.M.
Dachlan, Mr Hamid Algadrie, R. Fernandus Basoeki Poerwosapoetro,
Soedijono Djojoprajitno, K.H.M. Bisri Sjamsuri, H.M. Salim Faehry,
_

Suwirjo, K.H. Masjkur, Nirahuwa Melkianus, Baraba Abdullah, Umar
Salim-Hubeis, R.M-. Ali Manshur, Ahmad Nawawi Saleh, Nj. Suwardi"
ningsih, Moehamad Tam, Achmad Zakarta, Hadji Ridlwan Abdullah,
Maschoen Hadji Achmad Fauzy, M. Ng. Gede Sosrosepoetro, Dr Imanudd.in, Abdul Choliq Hasjim, Saleh Umar Bajasut, Moenawar Djae3189
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lani, Hermanu Adi Kertodihardjo, K:H. Sjauki Ma'sum Kholil, Raden
Hadji Aliurida, Kijai Hadji Muhammad Thoha, Kijai Hadji Abdulmanab
Murtadlo, N. Kasijati, Ahjak Sosrosugondo, Hadji Abdoel Chanan, Datoe Poetrawati, K.H. Achmad Zaini, Hadji Nachrowi Thohir, Sajogia
Hardjadinata, H. Soekron, Hadji Achmad Sahal Mansjur, Kijai Hadji
Achmad Bakri Siddiq, Nj. Nihajah Ma'sum, Ali Masjhar, Alwi Murtadlo, Rd. Dadang Soeparta Fartawidjaja, Kijai Hadji Anas Machfudz,
Sastrodikoro Widija, Kijai Zahid, H. Moh. Thohir Bakri, M. Hardjosoemarno, Soenardi Adiwirjono, Soetedja Bradjanegara, Achmad
Anwar, Mr R.M. Abdulmadjrid Djojohadiningrat, Muntaha, Sarikoen
Adisoeparno, Rach,mat Susanto (S. Rachmat), Ali Markaban Harsono,
Amir, Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, R.S. Hadisoenarto, Dr Parijono
Surjodipuro, Rd. Mohamad Sjafei Prawirosoebroto, Tedjo, Nj. Soenarjo Mangunpuspito, Suro Sardjono, Dr Sahir Nitihardjo, Pratikto M.,
Sanino Mangunpranoto, Suputro Brotodihardjo, K.H. Muchjiddin AI
Churaifisj, Abdul Djamil Misbach, R. Darmono Damanhuri, Achmad
Mudatsir, K.H.R. Abdullah Awandi/Afandi, Kijai Hadji Ali Maksoem,
Mr Hadji Kasmat K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi, R. Sardjono, Nj.
S.D. Soesanto (Sri Soedinah Darma Soesanto), Prof. Ir Saluku Purbodiningr:a,t, Nj. Solichah Saifuddin, R. Poedjadi Sastroamidjojo, R. Ng.
Sumodarmodjo al. Sujamto, Muhamad Samsir, Mohamad Salim,
Sateh Abriullah, Dr R. Suhardi, K.H. Mochamad Cholil, Kijai H.
Achmad Dasuki Siradj, Toeraichan Adjhoeri, R. Dachlan Tjiptomartojo, Roespandji Atmowirogo, Mochtar, Sadji Sastrosasmito, Karkono
Partokusumo alias Kamadjaja, Dr Hadjidharmo Tjokronegoro, Mr K.
R.T.S. (Soedarisman) Poerwokoesoemo, Drs B. Mang Reng Say, V.B.
da Costa, Mohamad Doerjat Karim, Abdulrahman Baswedan, Zainul
Arifin, H. Mustafa Bisri, R.M. Hadisoebeno Sosrowerdojo, K.H. Maksum, M.S. Kamawidjaja, Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja,
Soeratno, R. Sugana Ganakusumah, Mas Muhammad Bachar, Muhammad Sjadeli Hassan, Oesmadi, Asmara Hadi, Hadji Mas Muhamad
Aof, Endang Abdurrahman, Budiman Triasmarabudi, Radja Kaprabonan, Enin Sastraprawira, Dr M. G.unawan Partowidigdo, Raden
Basara Adiwinata, Hadji Abubakar Jusuf, R. Abdurochman Wangsadikarta, Hadji Muhamad Dachlan, Muhammad Rusjad Nurdin, Kijai
Hadji Satreh Solahuddin, Rd. Soeparno, H. Muha'mmad Sjaferi, Abu
Bakar, Hadji Achmad Dasuki, Raden Sutalaksana, K.H.M. Dimjati,
D. Sukardi, Hadji Asjmawi, Kiagus Hadji Moehamad Sjadjari, H.
Ismail Dahlan Djuru Alam, H. Moh. Thaha b,in Moh. Nur, Hadji Umar
Bakry, Kuasini Sabil, Hadji Mansur Dt. Nagar'i Basa, Roeslan Moeljohardjo, Mochtar Husin, Dr Abdul Manap, Binanga Siregar Gelar Sutan
Mangaradja, Hadji 'Abdurrahim Abdullah, Edward Doran Damanik,
Muhammad Ali Hanafiah Lubis (MAHALS), Anwar Nasution, M.
Arsjad Th. Lubis, H. 'Adnan Lubis, Mr Suhunan Hamzah, Mohd. Sabri
Munier, Agustinus Djaelani, Ibrahim Usman, Hadji Ali Usman,
Muzani A. Rani, Daniel, H. Mhd. Basioeni bin H. Imran. Abdullah
Jazidi, H.,M. Hanafi Gobit, H. Husain Qadry bin H. Ahmad Zaini, Nj.
Hadji Ruhajah Abdulhami"d, Abd. Sani Karim, Mochsen bin R. Sokma
Wira said, Sajid Abubakar bin Sajid Achmad Alayderus, Ds Wilhelm
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Johannis Rumambi, Drs La Ode Manarfa, Jakin Intan Parmata, J'J'
b;6q, n.S. n5r*atirCOin Dg. Paremma, Abdurrlhma.n.Sjihaab, Abdul
trnuitt''n"eng flnyala, Sjariff-Saleh, Ni. Siti Raqlah Azieqr D191S-MaArifin bin Abdtrlrahiiai. Lama"karit;, iI biswasudarmo, MohammadToelle,
Gulam- P.S' da
;ti; ie,*ti K.t,if Ng"ia'tr, AnAreas Johannes
Cunha, Soeratno, Anftin, Nj. Setiati Surasto, K.H. Akrom Chasany,
Mr Ahmad Astrawinata,' KU;i Hadji Munief, K.H. Dachlan Abdoelqotttrri, f .ff . Uuttammad Chizali Asj-' ary,- p."1-. -X1ti$l o .Wlopramudj o,
fiohamad Sanusi, Abdulmadjid Latu Mandja, Mr lubagio Reksgdipuro,
Arnold Mononutu, Sabilal hasjad, Nj. Aisjah Daehlan, R. Bar_oeno
OioiottaOikoesoemo, Abd,rl tVtuiUid Ma'sum, K. Moch. Machfoed EfH. Bahrum bla*it. K.H. Asnawi Hadisiswojo,- Mr Oei Tjoe Tat,
t.hdiu,'Rachman,Mr Tetilarsih Harahap Soedjan_adiw_iri4 U.P.
Ni:
W.n.
"Sastro
Sutardjo, Argo Ismojo, Basuki, Nj. Tr.esna
Bombong, Sarwono
sungtt*"dH Garnida, Hoesain Poeang l'im'ooro, Mardiono 'slamet' A'
bin
siklr St. Lembang Alam, R. Achmad Soekarmadi{j{a,
.Pangkoe
MoeHamid, !.M' Tafigan: t:
O.*it, Soedjono f;iptopt'"wiro,
^AchmadUsman
Achmad Daoed Natadi-

Bastari bin
djoko ko.to"e.odiidjo,
t.,11r, Singgih eraptooLitrardjo, Djafri, \i. n!"inlqnah, lVluhammad Ali
Oaen! Saiiang, Iduhammati emin La Engke, M.A. Chanafiah, Jean
sunar:ifumarsidik, Djoko oentoeng, enmad Boeshairi, Muhami;;;; "'Djazulie
Kartawinatal Utarjo, ry{en Urnar Anggadiredja,
;;d
Nur Suian Iskandar, Sawirudin G6lar Sutan MaJqno, Sjamsulhadi
Jusuf
fmtrii, R. Cadji Doeldjamil Adimihardja, Qut-an Muchammad
R.
Kartowisastra,
Samah Gelar Sritan Mairaradjolelo, M. Soe,timboel
Ur*un Ismail, Sapija Mathys, Hamdi Sosrodanukusumo, Usman Mufti

WiO3rlr, Soepardi, Slame,t S.,'Karsono, Sumgwarsito Soeparno Notorouffio, N;. n.e. Sri Kanah Koempoel, {.$, Lokollo, -R. Soelamoelh;di, Vtuctrimad Afandi, Dr T.A. bjatit T M. rlunrus, S1i Sg.epantri
nntido*.wignjo, Dr Hasniil Basri, Mimiq Dja'mita alias L. Abdullah,
H. Husein thit Kwee Ik Hok, Rd. Afandi Wiradiputra, Mohamad
", Ir Tjoa T91S {i.,.-Yta1a, {:h1nad^ Djoedjoe,
nttiui, Rusmijono,
s"rii"iuo Sudj"ono,' Soelaeman Effendi, K.G.'P.A.A. Paku Alam VIII,
Mohamad Hamzah, A.M. Joesoef Rasidi,
bt E. Uktobeja, Mas Ngabei
-Ab,dulwahab Turcham, Sajid Husin Abubakar,
NJ. Sti Fatimih Usulu,
O]N.- Fakaja, Rd. Sukandar, G,ulmat Siregar, R. lVlochamad Amin, SuxR. Soendoro Hadinoto, Rustama_ I,krat, Hadli Masj,koer,
*intojo,
"
n"ail Abdulk.bir, Achijad C_hatimi Mohd. Ma'sum Jusuf, Sjeh
enAirfftn Afifuddin, Ating Mochamad Muchtar bin Tohiir, - Bey
Gunaeriiin, R.M. Soeprapto, JahJa Jacoeb,- Ism_ail. Nongko,-"H..ngtq
*r.t, Otorrg Hutabmi ttadji Abdul Malik Karim Amru'llah (HAMKA),
Raden
ioeini Tjietjoen, iladii- Moehammad Moechtar Moestofa,Prakosonlo"tlono nfotitiopianoto, Muh.amad Tahir Abubakar, K.RrTr
Oi"irigr"t, Soepaina Sasiradiredja, H. Mo\ Stta Siswowieljojo,,AminudOiir Muchlis, Amir, Basuki Resobowo, Dr J.F. &Iohedg, .{. Achmad
Padmakoesoema, Mociiamrnad Tauchid' Abd,urachman Said, Hidajatoi"ti, K. Nope, Mr Tandiono Manu, F. -99*1ryaiE R. Qadono_ Dibjowi
t65o,'Ur Oliifrin purba, Mr Djamaluddin Glr. Dt. Singo -Mangkuto,
Nj. ivloedjiti
-iie*Moediiati, J. Karoeboeq I-I.L. _RumaSeuw'GoAndrealyettGien Tjwan,
Kotin Seng, Mr Yap fitiam Hien, Drs
Oi"i,- nni
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The Kim Goan, Dr Tan Wie Lie, Dr Tan $in Hong, Tan Tjong Tjioe,
Ko Kwat Oen, J.L.W.R. Rhemrev, Mr Drs E. Utrecht, William Eddy
Claasz, Nona Mr A.L. Fransz, J. Th. Kouthoofd, Drs Bfrr, Drs J.B'
Av6, Martinus Jacob van Yzendoorn, Njan Tjoen Ho (Tjinu), Nn. Dr
S. Gruyt, W.F.J.F. Griinewald, G.R. Schmitz, NIr Oen Poo Djiang,
A.L. Marani, G. Baibaba.

Wakil Pemerintah:
Ketua: S:idang jang terhormat, rapat saja buka. Jang hadir
sekarang ini ada 404 orang, sedangkan jang diperlukan untuk menhanja 352 or-ang
tjapai
- - quorum
jang
terhormat, atiara hari ini ialah melandjutkan atjara
Sidlng
malam taOi ;altu menjelesaikan pemungutan suara mengenai fumu_sall
24 Pokok Materi. Sekarang ini kita mulai dengan rumusan Pokok
Materi 23. Saudara Sekertaris minta dibatjakan rumusannja.
Sekertaris: Pokok Materi 23 adalah sebagai berikut:
, ,,Hak
mendapat ganti kerugian atas. p.enangkapan/penahanan
jaitu.
;ang'iidak sah", terdapat 5 usul rumusan'
Usul Rumusan:
mendapat -$rnti kerttgian
I. ,,Setiap orang/warga-negara berhak
jang
tidak sah"'
aias p6nangkapan alau penahanan
II. 'penahanan
,,Hak menuntut ganti kerugian karena akibat penangkap-an -atau
jang-tidak satr- diakui dan diatur dengan tlndangundang".
warga-negara jang menderita karena adanja -pelangIII. ,,sekalian
'garan
hak kelvarga-negiraan oleh pegawai-pegawai badan ne{ara itu, berhak mendapat penggantian keru$an".
warga-negara berhak mendapat penggantian kerugian
IV. ,,Setiap
'itas
fenang[aparipenahanan jang tidak sah dan diatur oleh Undang-undang".
V. ,,Setiap orang jang ditangkap atau ditahan_ dan. ternjata.dalam
femeiit<saan-tidali Capat dibuktikan kesalahannja,mak1 ia berirak mendapat ganti kerugian menurut Undang-undang".
Sekian usul-usul rumusan mengenai Pokok Materi 23.
Ketua: Saudara-saudara, saja minta diusahakan supaja semua
Anggota ada diruangan Sidang. Tadi jang hadir ada 404 Anggota, tapi
sekarang jang hadir ada 415 Anggota.
Saja mulai dengan blok A jang nampaknja sudah siap dan sudah
penuh.
O, js, saja lupa, belum ada stemmotivering. Sekarang kita mulai dulu dengan stemmotivering, siapa mau bitjara ? Saudara Kuasini
Sabil saja persilakan.
Saudara Sri, nanti dulu, Saudara Kuasini Sabil jang tebih dulu.

Sri Soemanh'i Martosoewignjo: Saudara Ketua, menurut

pendapat kami, sebenarnja Undang-undang Dasar itu adalah menentukan peraturan-peratrrran pokok jang akan mengatur segala sesuatu
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ryelgenai_Negara. Karena itu mengenai pokok Materi 28, maka Frak,
si Partai Nasional Indonesia (p.N.I.) menjehrdjui
'keteniuan-tetenturn
dan
"rur-r"*ur*-lrng
memuat
ilngpor.or. troi.
:ingqat
-djelas,
partai
Da.n_dgngan demikianFraksi
Nasionat Indonesia (p.Njt;.rJ-:
nai Pokok Materi.23 menjetudjui usnt Rumusan u jr.f nlriilji,
,,Hak menuntut qSlti kerugian karena akibat b;fi;gilt;ri^atau
penahanan jang ticlak sah diakui dan diatur'oengin
Tnarogundang".
Sekian.

Ketua: saja persilakan saudara Kuasini sabil jang terhormat.

Kuasini Sabil: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saudara Ketua dan saudara-saudara jang t,ertrormat, sesuai
dengan
tradisi jang telah k,ita rakukan malam taoi, t<ami ajuba *.ns"dj;trn
-Tarbijah
glem.polivellg atas nama fraksi persituun
Islammijah
{Perti), l"l?i sjarikat rsram Indonesia rF.S.i.r l" oun"-F"rlri-poiltil.
Tharikat Istam (p.pT.I ). Diclalam pokok Materi ke-2i
t& tuioiri
s
rumusan,
maka
pilihan
kami
a:aturr
*ipro"
iu*u'rrn'li"irng
$ar]
berbunji:
,'Hak menuntut g,qlt1 kerugian karena akibat penangkapan atar.r
penahanan jang tidak sah- diakui clan diatur' oeng?n Tnonng_
undang".
Terima kasih.
Ketua: Saja persilakan Saudara Utarjo.

utarjo: saudara Ketua dan Rapat preno jang terhormat,
rp.ksi.Repub,lik Proklamasi mengenai pokok iualeri ke-23 inikami
:------+'r me-

njetudjuiusulrumusanljaitu:

"

setiap orang/warga-negara berhak mendapat ganti kerugian atas

penan_gkapan atau penahan jang tidak sah."
Karena menurut hemat- kami, usul rumusan

I

sesuai benar de-

ngal isi Pokok Materi ke-28 jang berbunji: ,,Hak mendapat g;ii kurugiqr atas penangkapan,/peirahlnan jang tihak sah."
Demikian saudara Ketua, alasan t<ami untuk menerima usul rumusan

I dari Pokok Materi ke-28.

Sekianlah
Ali Manshur.

Ketua: Saja persilakan Saudara

R.M. Ali Manshur: saudara Ketua, didalam memilih rumusan
daripada Pokok Materi jang,berbunji: ,,.8"k mendapat ganti ker;gian atas. pe_lpgkapan/penahanan ;airg lioak sah," iiatii llatroiatut
ulama_(N.u.) menentukan pilihanrija pro" rumusan u j"ng berbunji:
,.Hak menuntut g?lli kerugian aunat penangkapio itau penahanan jao_g
sah diakrui dan diatur denlan uioairg-uno"n*;';
-tr_oqt
Ini adalah
tebih menundju.kkan adanja d'jaminan jjni tegai narrwa. setiap p-enangkapan 4tau -penahanqr jang tidak sar, iTu- aldJamin
untuk me_ndapat ganti kerugiin dan didaiani hubungan ini akair diatur oleh uncang-undang, persis dengan bunji poko[ Mahri iiu. xrrena jtu saja anggap rumusan ini suclah men"ampung rumusan-rumus_
an lainnja jang sebanjak lima buah itu.
319$

I{etua: Saudara Sahamad Sudjono saja persilakan.
Sahamad Sudjono: Saudara Ketua, mengenai rumusan'rumusan
rlaripada Pokok Materi ke-23 ini kami pandang bahwa disini menentukan 2 dasar jang berlainan. Rumusan I, IV, dan V, dasar dan mak'
sudnja adalah sia,ma. Tapi diantara itu, jaitu II dan III menuru,t pendapat kami adalah berlainan sekali. Maka diantara jang dasar dan
maksttdnja sama, kami memilih rumusan I jang berbunji:
,,Setiap orang,/wargaflegara'berhak mendapat ganti kerugian
atas penangkapan atau penahanan jang tidak sah."
Muharnmad Sjadeli Hassan: Suclara Ketu'a, Assalamu 'alaikn,trt
warahmatullahi wabarakatuh, Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) mengenai Pokok Materi 23 itu memilih rumusan II,
karena rumusan II lengkap, Pokok Materinja lengkap dan djuga tjara
pelaksanaannja tertjantum dalam Undang-undang Dasar. Berlainan
dengan rumusan I itu jang hanja mengenai Pokok Materinja sadja, pelaksana.annja masih belum ditentukan disini.
Karena'itu Fraksi Madjelis Sjuro M'uslimin Indortesia (Masjumi)
nrenentukan pilihannja pada rumusan II.
Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Jahja Jacoeb jang terhormat.
Jahja Jacoeb: Saudara Ketua jang terhormat, mengenai Pokok Materi nomor 23 fraksi saja berpendapat, bahwa Hak Asasi ini dapat
diartikan hendak mendjamin orang terhadap penangkapan dan penahanan sewenang-wenang oleh alat-alat Negara dan dengan djalan
mewadjibkan Pemerintah jang bersangkutan, membagi kerugian kepada orang jang mengalami penangkapan dan penahanan jang tidak
sah itu.
Sebetulnja Saudara Ketua, lima rumusan jang kita hadapi seka.
rang dari Pokok Materi ini tidak memperlihatkan perbedaan jang
essentieel. Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.), pada mulanja
tjenderung untuk memilih rumusan pertama, sebab disana ada kata
,,mendapat". Tetapi dalam prinsipnja kami djuga tidak berkeberatan
untuk menerima rumusan lain, seperti rumusan kedua, karena disana
ada kata ,,menuntut".
Dan kemungkinan ini kami adjukan Saudara Ketua, supaja clapat mengenai Materi ini, jaitu rumusan kedua, diputuskan setiara
aklamasi oleh rapat jang terhormat, sekarang ini.
Sekian terima. kasih.
Ketua: saudara soedijono Djojoprajitno mau berbitjara? Barangkali mau. minta aklamasi ?
Soedijono Djojoprajitno: Ti,dak, Saudara Ketua.
Ketua: Saja persilakan Saudara Saharnarl Sudjono jang terhorlr14.t.

Sahamad Sudjono: Saudara Ketua, kalau memang dalam rumusan kedua dalam pengaturan Undang-undangnja nanti djuga diperha-
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tikan dasar darip-ada.hak itu, maka untuk kelantjaran rapat kita se.
kalang ini, saja dapat menjetudjui supaja rapat riremutuit<an setjara
aklamasi, mengenar rumusan noriror IL
Sekian terima kasih.
Ketua: saja persilakan saudara Mr. oei rjoe Tat jang terhormat,

_. . M{ oei rjoe Tat: saudara Ketua, atas nama Gabungan Front
Bhinneka Tungggl.Ika, maka kami menjatakan merasa gemdira bahwa
nanti rumusan II ini diterima hampir dengan aklamasi"oten rffi ini.
Tjuma kami m9fon,_supaja oiijatat nihwa Front Bhinneki
gal Ika lebih mengehendaki iumuian III, karena rumusan ini Tunglebih
meldjamin dihormatinja hak-hak seorang warga-negara dan puti mentjakup apa jang dimaksud dalam rumuJan II]
- walaupun deqriftian kami menje_tudjui, tidak perlu dipungut suara
kalau jang lainnja semua menjetudjui"rumuran iI.
Sekian terima kasih.

. Ketua: saja persilakan saudara Baraba Abdullah jang terhor-

mat.

Baraba Abdullah: saudara
!(e!ua, kami dari Fraksi Republik
Proklamasi, tidak keberatan untuk
ditjapai rurtr bulat mener.ima rujang ke-II dengan tjatatan oiodtarn risalah ;r"prffij"l-^runrro
Tujan
disitu ada kata ,,mendapat;' dan ,,menuntuti,. - Kgta ,,menuntut,,, belum berarti djuga ,,mendapat',. Djadi kalau
bisa, dalam risalah ditjatat bahwa pen"geitian ,meriuntut,'"itu, r'endjamin dapatnja kerugian tadi itu.
Sekian, Saudara Ketua dan terima kasih.
Ds wilhelm Johannis Rumambi: saudara Ketua jang terhormat,
menindjau usul rumusan pokok Materi nomor 23l sebenarnja
IrPry
fraksi kami memilih usul rumusan nomor I sebab disitu ;;;qrdp
pokok Materi jaitu ,,Frak mendapat;; t6"trn
apa
-jang disebut dalam
,,Hak menuntut". Jaitu ,,Hak me-n{ap3d ganti kerugian ii", punu"gkapan/,penahanan jang tidak sah". Tetapi seperti malam liernarin
$lusa ka.ryi njatakan d,isini, kami dapat iorider dengan maksud untuk. mentja_pai suara. bulat dengarl pengertian supajJ mendapat perhatian didalam Panitia Persiapan Konstitusi nanti terhadap tata ,"rnenuntut" tu.
Sekian Saudara Ketua dan terima kasih.

Ketua: saja persilakan saudara v.B. da costa jang terhormat.
V.B. da costa: saudara Ketua jalg terh-ormat, fraksi kami agak
bimbang sekarang setelah merihat k6njataan bahwa suara di;tuh p'aoa
lomo_r I, II dan seterusnja, padahal muta-mulanja kami i;enaeiung
kepada rumusan
]a!g {_e_ngan irasan begini: ,eah;i aengan h;n.ri*,
rumusan nomor I,
II, III dan Iv itu kami melihat akibitnja kira-kira
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akan berdjalan begini; Seofang ditangkap menurut ketentuan{Jndangundang dan menurut ketentuan Undang-undang pula ia dimasukkan dalam tahanan. Dapatlah kami beri tjontoh: seseo,rang ditangkap dan d{tahan sampai L bulan, 6 bulan, 1 tahun atau lebih, tetapi semua itu
penahanan berdasarkan Undang-undang. Sesudah 2 tahun umpamanja, ia dibawa kesidang Pengadilan dan disana.ternjata ia tidak berbersalah. Ia dilepaskan.
Dengan rumusan nomor I sampai dengan IV, orang itu tidak berhak mendapat ganti kerugian walaupun ternjata dia tidak bersalah,
karena tjara penangkapan dan penahanannja itu berdjalan menurut
ketentuan Undang-undang.
Lain halnja dengan rumusan ke V, disitu kita melihat, walaupun penangkapan atau penahanan itu dengan atau menurut ketentuan Undang-undang, tetapi djika nanti ternjata dia tidak bersalah,
maka untuk tahun penahanan dengan pertjuma itu ia berhak mendapat pergantian kerugian.
Djadi Fraksi Katholiek menjatakan disini bahwa berdasarkan
pertimbangan demikian itu, kami menjetudjui rumusan nomor V, wa.
laupun dalam pemungutan suara nanti akan kalah.

Ketua: Saudara-saudara, hagaimana baiknja ini, ada beberapa
jang mempertahankan supaja dipungut suara.
Keadaannja begini, sudah terang bahwa rumusan II itu mendapat dukungan dengan berlebih{ebih, berbatasan kepada persetudjuan bulat, tetapi ada beberapa golongan jang masih berkeberatan.
Apakah perlu dipungut suara ?
Sija persilakan Saudara Ali Manshur jang terhormat.
R.M. Ali Manshur: Saudara Ketua, walaupun tadi sudah terdengar
suara aklamasi dan pihak Fraksi Katholiek menjatakan, walaupun kalaupun kalah. saja rasa tidak kalah, jaitu begini Sau,d,ara Ketua, oleh
karena jang kita terima sekarang ini adalah dalam bentuk rumusan,
maka pikiran-pikiran jang tertjantum didalam rumusan V itu nanti
didalam Panitia Persiapan Konstitusi bisa disokongkan atau disumbangkan, hingga sedemikian komplitnja djaminan-djaminan kita terhadap berlakunja keadilan hukum.
Maka Saudara Ketua, saja kira pihak Katholiek dengan tjatatantjatatan ini, akan dengan ichlas hati menarik kembali, kalau saudarasaudara sekalian mendjamin itu hingga bisa diputuskan dengan suara
aklamasi, s,ebab keputusan jang akan kita ambil itu bam lumusanrumusan.
Sekian.

I. J. Kasimo:

pat menerimanja.

Dengan pengertian demikian, partai Katholiek

Ketua: Fraksi-fraksi gabungan bisa solider apa tidak?

Mr Oei Tjoe Tjat:
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B,isa!

cta-

Ketua: Dengan demikian Saudara-saudara, bisa kit,r menerima
rumusan

II

dengan aklamasi?
(Rapat: Setudju dengan aklamasi!).

Minta dibatjakan Saudara Sekertaris.
Sekertaris: ,,Hak menuntut ganti kerugian karena akibat penangkapan atau penahanan jang tidak sah diakui dan diatur dengan Undang-undang."

Ketua: Kemudian Pokok illateri 24. Ktta mulai tlengan Sternmoti'
vering.

Saja persilakan Saud.ara Sjadeli Hassan jang terhormat.
Muhammad Sjadeli Hassan: Assalamu'alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.

Saudara Ketua, mengenai rumusan Pokok Materi 24 Fraksi
Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) memilih rumusan nornor I; karena rumusan nomor I tjukup djelas dan mentjakup semua
jang diperlukannja, kalau dibandingkan dengan rumusan lain, ulnpama rumusan nomor II. Hak asyl jang dimaksud disini jaitu perlin'
dungan mengenai pelanggar,an politik, tetapi ,,Hak asyl" sadja, itu
djuga mungkin dengan pengertian crimineel dan pada rumusan-ru'
musan lain djuga tidak ditentukan pelaksanaan-pelaksanaannja. Um'
pama usul rumusan nomor V jang berbunji: ,,Republik Indonesia
memberikan hak asyl kepada orang-orang bukan Warganegara ......"
Hak asyl jang mana? Tetapi rumusan I itu tegas ,,Hak untuk
mentjari dan memperoleh perlindungan terhadap pengedjaran politik diakui dan (kemudian saat pelaksanaannja) diatur dengan Undang-undang".

Dengan alasan itu Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia
(Masjumi) sekali lagi menjatakan memilih ru-musan nomor I.
Terima-kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Ds. W.J. Rumambi jang terhormat.

Ds. Withelm Johannis Rumambi: Saudara Ketua jang terhormat,
kami dari Fraksi Partai Kristen Indonesia (Parkindo) sangat gembira, karena hak asyl ini akan dimasukkan didalam Hak-hak Asasi Manusia.
Karena pentingnja Pokok Materi ini, didalam memilih dari keenam usul rumusan maka kami mendjatuhkan pilihan kepada usul

rumusan I, karena itu djelas dan dapat dimengerti oleh rakjat banjak.
Hak asyl, kalau d,isebut sadja ,,hak asyl" itu tidak dapat dimengerti dan mungkin akan rnendapat perbedaan didalam penafsiran
mengenai kata.kata ,,ha,k asyl" itu.
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Rumusan-rumusan dari nomor II gampai nomor V menurut faham kami, tidak tjukup djelas dan oleh sedab itu sekali lagi Saudara
Ketua, kami memilih usul rumusan I.
Sekian dan terima kasih.

Ketua: saja persilakan saudara Jahja Jacoeb jang terhormat.

rrljl

Jaeoeb: saudara Ketua jang terhormat, dalam

menentul.?n pilihan mengenai pokok Materi- jang terachir, dalam pembitjaraan kita mengenai Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak Asasi
felt? Kewadjiban warga-legal?. ini, saudara Ketua, fraksi saja melihat bahwa meng€nai
isyr" adalah suatu ,,hak m.ii;; iurig puau
pokoknja diberikan _,"hak,
kepada ,,bukqn warga-neg ara,'. Artinja iit *u
hak asasi ini (hak asy! seba.gai_hak seseorang untuk meniSari perlindungan di Negara Repubrik Indonesia ini i.it rarp--p;;i&-j"*"n

dinegaranja sendiri. sudah tentu tidak berla,ku bagr warga-negara Re-

publik Indonesia, melainkan semata-mata dimaksidkan-'untul oirng

bukan warga-negara.
Oleh karena itu Saudara Ketua, Fraksi Partai Komunis Indonesia
(P.K.I.) menolak usul rumusan II dan IV, jang masih membuka kemungkinan bahwa ,,hak asyl" dimaksudkan-djuga b,agi warga-negara
Republik Indonesia sendiri. Hak _asyl bagi waigi-negala Rep"ubtik- Indonesia sendiri diatur dalam Konstitusi darf negara-negara asing,
djika..negara asing itu masih mendjamin hak aiyt ters6nut dalam
Konstitusinja.

Dari 4 usul rumusan jang terachir, Fraksi partai Komunis Indonesia (P.K.I.) achirnja tjenderung untuk memilih usul ,urnurrn
nomor VI, jang berbunji sebagai beiikut:
- ,,Nggara memberikan hak bertemp_at tinggal baik kepada orang
asing (bukan warga-negara) jang menberita peninduran i.uiun. n unjokong usaha keadilan, karena mengambil dagian dalam perg*r"kan _ perdamaia! atau
*rirpuil, ke_mendjala'nkan ilmu pengetahuan,
pada orang asing (bukan
warga-negara) jang -dituntut atau oit<ealar
kar.ena perdjuangan kemerclekaan melawan ?ascisme dan imperialis.
mett.

,,Fascisme" itu saja tambahkan saudara Ketua, artinja tidak
masukkan dalam rumusan ini.

cli-

Hak Asyl mendjadi persoalan jang hangat selama tahun-iahu"o oirn.no
D,;erman dikuasai oleh pemerintah fascis jang berlaku gana, oaii t.terhadap -\Marga-negaranja sendiri jang -rnenentanf sistirri iascis
{jam
dan membela sistim demokrasi.
Qjusteru karena itu saudara Ketua, maka Hak Asyl seperti Hakhak Asasi Manusia lainnja sebetulnja-mengandung dan ir*ru, me::gandung arti fascisme chususnja dan anti imperiafsme pacr,r ii*u*nja.
oleh karenanja \3*i berpe_ndapat, bahwa dalam rumusan vI,
Ha.k Asyl tidak diberikan kepada orang-orang bukan *urg*r*guru
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jang dikedjar-kedjar dinegara mereka sendiri, karena meleka itu
mendjalankan activiteit fuscis.
Djadi Hak Asyl, karenanja tidak diberikan kepada sembarang
orang asing. Sjarat penting jang ada dalam Hak Asyl ini dimaksuclkan
untuk orang-orang jang bukan warga-negata, jang dinegaranja senrtiri dikedjar-kedjar oleh Pemerintahnja, karena orang-orang itu:
Pertama,
membela prinsip-prinsip
demokrasi.
-ikut
-p-ergerakan
Kedua,
serta dalam
nasional
Ketiga, ikut serta membela perdamaian.
Keempat, karena membela kebebasan penjelidikan dan pemakaian ilmiah
Kelima, Saudara Ketua, adalah sjarat-sjarat jang akan saja djeiaskan lagi, jaitu bahwa didalam Dasa Sila dari Konperensi Asia Afrika
di Bandung dan djuga dalam keputusan Konperensi Solideritet Rakjat-rakjat Asia Afrika di Kairo, soal ini diberi djuga pernjataan jang
tegas, bahwa kemerdekaan mendjalankan prinsip-prinsp demokrasi,
m,emperdjuangkan kemerdekaan nasional d,an sebagainja, itu didja-

min

disana,
Selain d,aripada

itu

Saudara Ketua, didalam prikemanusiaan jang

tertjantum dalam Pantja sila kita, djuga soal ini mengandung arii
jang besar.
oteh karena itu saudara Ketua, Hak Asasi ini henclaklah diberikan \gpqd" bukan warga-negara dan seperti jang sudah saja katakan tadi, fraksi kami memilih rumusan nbmor"VI.
Sekian terima kasih.
Ketua: saudara dari Persatuan Tharbijah Islamiah (perti), saja

persilakan.

Kuasini sabil: saudara Ketua jang terhormat, seperti tadi djuga
$ia
-ry.elakukan stemmotivering atas nama Fraksi-fiaksi Persaiuan
Tharbijah
Islamiah (Perti), Partai Sjarikat Islam Indonesia {p s.LI.)
dan Partai Politik Tharikat Islam (P.P.T.I.).
Maka dalam Pokok Materi 24 ini, kami memilih rumusan jang
pe{qrya, karena disana ditegaskan Hak Asyl hanja kepada penged;arpolitik, tetapi tidak untuk soal-soal kriminil dan sebagainja.
Demikian Saudara Ketua, terima kasih.
Ketua: Saudara R.M.

Ali

Manshur jang terhormat. r

R.M. Ati Manshur: Saudara Ketua, didalam kita membahas atau
menentukan pilihan rumus.an Pokok Materi jang sebanjak 6 itu Saujang ke-6 berbunji: ,,Negara memberikan
-dal" _Ketua, kita melihat
hak bertempat tinggal baik kepada orang asing (bukan warganegara) jang menderita penindasan, karena menjokong usaha keadilan, karena mengambil bagian dalam pergerakan perdamaian"atau
mendjalankan ilmu pengetahuan, maupun kepada orang asing (bukan warga-negara) jang dituntut atau dikedjar karena perdjuangan
kemerdekaan melawan imperialisme.
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,,Kalau kita. m.eryb_a{la ini, seolah-glah rumusan inilah jang paling. lengkap, tetapi kalau kita ba.n-dinglS*Urngkan kata-kati,,ire*berikan hak membelikan temp_at tinggal" dan klta-kata ,,mempeioleh
perlindungan terhadap pengedjaran politik",'ini benar-benar' berbe-

da djauh sekali.
Djaminandjaqlnan_pergndungan terhadap pengedjaran pG
ljtik m-elurut peng.grtian Fraksi Nahdlatul titami tll.ul da*arr aidalam bidang politik sernata-mata.
Maka Fraksi. Nahdlatul ulama (N.u.) mendjatuhkan pilihannja
pada rumusan nomor L
Sekian Saudara Ketua.

Ketua: Saudara Sri saja persilakan.

sri soemantri Martosoewignjo:

saudara Ketua, mengenai pokok
jang
M-atgri ke-la
didalamnja terdapat enam usul rumusan, sebenarnja kalau lita lihat usul Rumusan jang ke-III, ke-v dan ke-vl, kami
menaruh_simpati. Akan tetapi seperti jang saja katakan tadi, undangpndalg Dasar lr"njr memuat ketentuan-ketentuan pokok sadja, maka pilihan kami adalah terdapat didalam rumusan jang singliat dan
djelas. saja sependapat dengan apa jang diuraikan oleh sudara Jahja Jacoeb,_jaitE_bahwa hak asyl hanja diberikan kepada bukan warganegara.sadja. Karena menurut pendapat kami rumusan ke-III, v dan
vI sebagian besar sudah dapat ditjakup didalam rumusan ke-I jang
be'rbunjt: ,,_H"k untuk me'ntjari dan m'emperoleh perlind,ungan terhacl1p nengedjaran politik diakui dan cliatur dengan Undang-undang".
Didalam istrlah ,,pengedjaran politik" ini, sebagian besar diri rumusan ke-III, IV dan vI sudah tertjakup didalamnja dan oleh karena itu
Tqka p_ilihan dari Fraksi Partai Nasional Indonesia (p.N.I.) terhadap
Pokok Materi 24 ini djatu,h pada usul rumus311 I jang berbunji:
,,Hak untuk mgg{ar!- dan memperoleh, perlindungan terhadap
pengedjaran politik diakui dan diatur dengan undang-undang';.
Dengan kata-kata ,,diakui dan diatur dengan undang-undang,',
Tlalm isi ials lerdapat didalam usul rumusan III, Iv, v dln vI bTsa
diatuq nanti didalam Undang-undang.
Sekian Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Soedijono Djojoprajitno.
soediiono Djoioprajitno: saudara Ketua, hak asyl adalah hak
jan-g hanja diberikan chusus untuk
_orang-orang bukan"wmga-negara.
Da'lam rumusan I tidak saja lihat bahwa hak itu diberikan rielulil untuk orang-orang bukan_warga-negara, melainkan mengandung mat<sua
djuga memberi. perlind_ungan kepada warga-negara lang rienoerita
atau mengalami.pengedjaran potitit. Dan -saudira xbtui, nota bun.
pengedjaran politiF ja1s be-rtentangan dengan politik Negara, seperti
gfsalnja: Pem_erintah Republik Revolusion6r Indonesia d.i.n.ifaan
Perdjuangan Se,mesta (Fermesta).
Sekian Saudara Ketua, terima kasih.

.
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Ketua: Saja persilakan Saudara Asnawi Said.
Asnawi Said: Saudala Ketua. hak asyi ini adaiah memang Hak
Asasi Manusia jang betul-betul berdjuang untuk prikemanusiaan.
Saudara Ketua, kita maksudkan hak asyl bukanlah semata-mata
kita berikan kepada pelarian-pelarian politik jang bukan warga-negara sadja, tetapi pelarian politik jang memang berdjuang untuk prinsip-prinsip demokrasi dan untuk kepentingan rakjat jang tertindas.
Saudara Ketua, walaupun umpamanja hak asyl kita tjantumkan, tapi kita tidak akan memberikan perlindungan potitik kepada
keturunan Radja Wilhelmina, tetapi hak asyl kita berikan kepada
\MargaJnegara asing jang melnang berdjuang untuk kemerdekaan nasional dan untuk memperdjuangkan demokrasi.
Saudara Ketua, memang pilihan kami, jang mentjakup pendirian
ini, ialah diantara rumusan V dan VL Karena dalam rumusan VI kita tidak melihat jaitu bagaimana jang terlandjur dikemukakan oleh
kawan Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) jaitu menentang
fascisme dan imperialisme, maka didalam rumusan V ditjantumkan
bahwa hak asyl tidak diberikan kepada orang jang bukan warga-negara jang membantu fasis. Maka berdasarkan ini pilihan kami djatuh
pada rumusan nomor V.
Sekian terima kasih.
Soedijono Djojoprajitno: Saudara Ketua, saja minta berbitjara.

Ketua: Saja persilakan Saudara Soedijono Djojoprajitno.
Soedijono Djojoprajitno: Saudala Ketua, antara fraksi-fraksi kesebetulnja sudah ada persetudjuan paham, jang tadi sudah saja
batja, djuga mau memilih nomor VI, tiba-tiba Saudara Asnawi Saicl
memilih nomor V. Djadi Murba tetap memilih nomor VI.
Sekian terima kasih.

tjil

Ketua: Sidang jang terhormat, kita memulai pemungutan suara
diantara enam rumusan. Pemungutan suara dimulai dari blok A.
Saudara Jahja Jacoeb mau berbitjara?
Apa barangliali mau mengusulkari aklamasi?
Sebentar Saudara-saudara, barangkali Sudara Jahja Jacoeb mau
mengusulkan aklamasi.

Jahja Jacoeb: Saudara Ketua dan Saudara-saudara sekalian sebetulnja sudah bisa membatja apa jang terkandung didalam hati saja,
apalagi memang pada prinsipnja Saudara Ketua, fraksi saja selalu
rnendjalankan toleransi dan cornmoll sense jang sebaik-baiknja terha4"p fraksi-fraksi lain, didalam pengertian untuk melantjarkan Sidang Konstituante sebaik mungkin.
oleh karena suasana pada pagi ini agak tjerah dan baik dan sesudah mendenga.r uraian dari Saudara Sri Sumantri dari Partai Nasiotal-Ind_one,sia (P,N.I.) jang mengatakan bahwa rumusan III, rumusan
v dan vI bisa ditjakup dalam rumusan jang pertama dan sebetulnja

perso,alan Dewan Perwakilan
tgPi. dengan keRakjat jang naritinja membikin Undang-undangnjl,
-oleh
Fraksi saudara
[rtr"*i "inl d3ugu akan dipeldjgapgkqn
;;liit;;
"sumantri,
Ketua, seSaudara
maka tr'rai<si saja tidali berkeberatan
t3i.u goodwill menarik rumusan ke-VI jang kami pertahankan dan
menjoiong rumusan jang pertama dengan sjarat supaja kita mentjapai aklamasi.
Demikian, Saudara Ketua.
Terima kasih.

itu bukan :persoalan'kita, tetapi

soal

Ketua: Saja persilakan Saudara Asnawi Said jang terhormat'
Asnawi Said: Saudara Ketua, dalam Pokok Materi 24 ini kami
melin'at diantara .*ptt besar sudah ada perses-uaian pendapat, maka
sampat sekarang petrti*ian kami masih teQp $a-lam rumusan V, tetapi
,untuk melantjarakan waktu tidak tperlu diadakan stem.

Ketua: saja persilakan saudara soedijono Djojoprajitno.
Soedijono Djojoprajitno: Saudara Ketua, dalam Sidang Ple-no sekarang ini, tolerinli itu sudah mendjadi mode, djadi Fraksi Murba
pun akan mengikuti mode ini.
' Fraksi Murba Pembela Proklamasi bisa menerima setjara aklamasi rumusan pertama dengan tjatatan, bahwa pengertiannja berdasar pada rumusan nomor VI. Sekian.

Ketua: Sidang jang terhormat, saja kira kita sudah menerima
rumusan ke-I. Ini diterima dengan aklamasi?
(Rapat: Aklamasi!)'

Saja persilakan Saudara Sekertaris untuk membatjakannja.
Sekertaris: ,,Hak untuk mentjari dan me'mperoleh perlind,ungan
terhadap pengedjaran politik, diakui dan diatur dengan undang-undang".

Ketua: Sidang jang terhormat, soal'soal Hak Asasi, terutama
pokok Materi 3an{Ojum-iahnja 24itu belum sama sekali diselesaikan,
iebagaian terbesai suOatr kit-a selesq$t, tetapi masih ada sisa, jaitu
Poko-k Materi nomor 2, 3 dan Pokok Materi nomor 5.
Ketjuali Sokok Materi nomor 1? dan nomor 22 iang dengan persetudjuan berdama kita pertjajakan !e^pa{a fani-tQ Persiapap Konstiiusi. ifnaf<a dari itu sekdrang iinggal 2, 3 dan 5 ini, terhadap mana
amendemen kemalin, setringga kita harus menangguhkaniai
"t"f
nja
--"-' untuk dimusjawaratkan .lebih dahulu.
'iaAi pigi di"adakan suatu perqnltlgan lagi antara Ketua-ketua
traksi,- mtt"-L.potuiannja ialah-Pokok Materi -nomor 2, . 3-dan .Pokok
Materi nomor Situ akan"mendapat perhatian chusus dari Panitia Perrirpil fo*rtituri, setringga Sidanf Pleno Konstituante mempertja'
B2A2

jakannja kepada Panitia Persiapan Konstitusi, djuga lengkap dengan
usul-usul amendemen itu akan dipertjajakan kepada Panitia persiapan Konstitusi untuk diputuskan. Ini penjelesaian jang diperoleh dari
rapat Ketua-ketua fraksi.
Bisa disetudjui ini?
(Rapat: Setudju!).
kan.

saudara soedijono Djojoprajitno mau berbitjara? saja persila-

soetlijono Djojoprajitno: saudara Ketua, saja tetap masih berpegang pada toleransi; hanja sadja saja ingin mengadlukan pertanjaan-pertanjaan untuk mendjadi p-erhafian [epada penlusut, -a;aai iidat perlu dibatjakan rumusann5a, tjuma pertanjaann3a sio;i, iaitu
sebagai berikut:

1. Apakah arti istilah ,,dimana-mana',?

Apakah itu artinja ,,dimanalmana rdiseluruh dunia?,'
_
2. Djika ja, apakah itu tidak berarti hukum internasionar?

Dan berhakkah Konstituante mengambil ketentuan hukum
internasional dalam hukum nasional?
3. Djika tidak, apa gunanja istilah ,,dimana-mana" ditjantumkan disana?
4. 4-plt lt arti ,,Machluk Tuhan jang semulia-mulianja jang
diakui sebagai manusia pribadi?', ,,Manusia pribadi; dilam
arti manusia jang memitiki Hak Asasi, kebefasan beragama
dan berkejakinan hidup lanpa diskriminasi?
5. Djika ja, apakah konsep ini tidak ada hubungannja dengan
agama? Djika tidak, apa alasannja?
Pertanjaan j?ng nomor 6, sebetulnja sudah terdjawab, karena
ini sudah diserahkan kepada panitia peisiapan Konstiiusi.
Sebagai penutup, maka djika partai Mrirba pembela proklamasi
(Murba) nanti tidak menerima, djangan ada orang clengan gegabah
mengatakan, bahwa jang tidak menerima itu adatah irere[a"jang
otaknja tidak waras.
Ketua: sidang jang terhormat, karena pokok Materi 2, B dan
p lengkan .dengan usul-usutr amendemen, sudah kita pertia;.kan
kepada. Panitia Persiapan- Konstitusi, marilah kita putuskan terhadap
pertanjaan:pertanjaqn_ ini, supaja menjusul sadjb kepada paniti?r
Persiapan Konstitusi. Djuga pertanjaan-fertanjaan" jang'dikemukakan
itu kita sampaikan terus kepada Panitia Persiapan K6nstitusi untuk
mendapat penjelesaannja.
Bisa d,isetudjui Saudara-saudara?
:

(Rapat: Bisa!).

Dengan -demikian kita sudah selesai dengan seluruh atjara
mengenai Hak-hak
Asasi. Bolehlah saudara-saudEra sekarang *6G
ambil napas dahulu, sebab kita akan pindah keatjara tain. a --(Beberapa Anggota: Rapat supaja dischors dulu, saudara Ketua!)

,

Saudara-saudara apa pbrlu rapat dischors?

(Rapat: Terus!).
Saudara-saudara, karena kita harus membum waktu untuk menjelesaikan Asas'asas Dasar, maka kita sekarang memasuki atjara permusjawaratan mengenai Asas-asas Dasar.

Tentang atjara ini kita sudah menempuh djalan, djalan iang
sebagaimana biasa kita pernah tempuh ialah, mernpeladjari laporan
jang perlu dibahas dan diterima oleh kita sekalian. Djadi laporan
tengkap setjara uniform jang mengemukakan pokok-pokok soal jang
meminta pengambilan keputusan. Maka dari itu, saja minta supaja
Saudara-saudara sekalian menghadapi lagi Laporan Panitia Perurnus
jang
telah diterima oleh Rapat Pleno.
- " Saud?ro.s&ud&ra
minta duduk dite,mpatnja masing-masing dan
djangan mengganggu lalu-lintas.
Saudara-saudara, sekarang kita mulai membitjarakan Asas-asas
Dasar ini. Kalau kita mempeladjari sungguh'sungguh, maka dari
laporan Panitia Perumus jang sudah kita sahkan itu, dapat dipetik,
dipungut banjak rumusan tentang Asas'asas Dasar jang merupakan
jang bersamaan.
pendapat-pendapat
- Pendapat-pendapat
bersamaan jang tidak ada maksud lagi untuk
diamendir.= Djumlahnja banjak sekali, Saudara-saudara. Djumlahnja
itu kalau dibagi dalam katagori-katagorinja, politik, ekonomi, sosial
dan kebudajaan, maka djumlahnja itu ada 53.
Dibidang politik ada 9 pendapat jang bersamaan. Rumusan pendapat jang bersamaan dibidang Ekonomi ada 18. Rumusan pendapat
jarig bbrsamaan dibidang Sosial ada 12. Rumusan pendapat jang- ber'
samlan dibidang Kebudajaan ada 24. Rumusan-rumusan pendapat
jang bersamaan ini tanpa keinginan merubah sedikitpun, tidak ada
tjatatan samasekali.
Maka dari itu, Pimpinan mengusulkan, Saudara-saudara, supaja
53 rumusan pendapat jang sudah bersamaan ini ditg$pa_seb-agai keputusan Rapit Pleno sekarang ini. Bisakah disetudjui, Saudara-saudara?

(Rapat: Setudju!)

Kalau tidak pertjaja, boleh dibatja oleh Saudara Sekertaris Djenderai 53 perumusan. Perlu dibatja, Saudara-saudara?
(Rapat: Perlu!)
Saja mulai dibidang Politik dengan

I

perumusan pendapat jang

bersamaan.
Saudara-saudara tentang saran ini ada beberapa Saudara-saudara
jang mau berbitiara saja persilakan.

R.M. AU Manshur: saudara Ketua, Fraksi Nahdlatul ulama
(N.U.) minta raPat dischors".
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Ketua: Dischors beberapa lama? Apa tjukup dischors setengah

djam? Dischors setengah djam dengan kbnsekwensi tidak usah aiua-

tja oleh Saudara Sekertaris Djenderal.

Apa begitu sadja? Djadi dibatja sendiri-sendiri.
Untuk itu, maka rapat saja schors setengah djam.
(Rapat ditunda pada djam 1L.23 dan dibuka kembali pada
djam 12.25).

Ketua: Sidang jang terhormat, sudah dikemukakan pada Saudara-saudara sekalian adanja 53 rumusan Pokok Materi Asas,asas
Dasar,_ jang sudah dipungut dari segala permusjawaratan jang samasama kita adakan dan dipilih jang samasekali tidak ada amendemennja. Diusulkan supaja 53 rumusan ini disetudjui oleh Saudara-saudara
sekalian.

Dengan sendirinja bukan mahsudnja sekarang mengadakan

permusjawaratan lagi jang pandjang lebar dan kalau diadakan giliran
berbitjara, sedikit banjak itu merupakan stemmotivering. Sebab,
dengan segala usaha sudah diadakan'persiapan terhadap 53 rumusan
Pokok Materi itu.
. , _ Sekarang siapa jang "hendak berbitjara? Jang hendak berbitjara
ialah:
1. Sudara Soedijono Djojoprajitno,
2. Saudara Hadji Abdulkabir,
3. Saudara Wikana,
4. Saudara Sahamad Sudjono,
5. Saudara Soemarto,
6. Saudara V.B. da Costa dan
7. Saudara W.A. Rachman.
Sekarang saja persilakan Saudara Soedijono Djojoprajitno jang
terhormat.

Soedijono Djojoprajitno: Saudara Ketua, pertama-tama perlu
saja njatakan disini, bahwa saja sebagai Anggota Panitia Perumus
berhalangan turut merumuskan Laporan Panitia Perumus sampai
pada tingkat sekarang ini.
Setelah saja teliti penggolongan Pokok-pokok Materi Asas-asas
Dasar, maka terdapatlah kekeliruan tempat dalam ,,pedoman rumusan
Asa.s-asas Dasar" sebagai berikut:
Dalam golongan angka dua "2 Perumusan baru" terdapat pedoman rumusan lama, jakni pada halaman 3 huruf e sebagai berikut:
L. Pengertian bersama tentang Asas-asas Dasar; dan
2. Pegnertian ,,amanat Sutji".
Kedua rumusan itu adalah rumusan lama, artinja rumusan jang
materinja terdapat dalam Laporan Komisi Konstitusi I.
Oleh karena itu, maka seharusnja kedua rumusan itu dimasukkan

dalam golongan:
,,1 Tentang Pedoman Perumusan Asas-asas Dasar" dan tidak dalam:
,,2 Perumusan baru".
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Adanja kekeiiruan tempat pen$golongan itu, bukantrah kesalahan
Panitia P-erumus, melainkan kesalahan saja sendiri, karena tidak
dapat menghadiri rapat-rapat Panitia Perumus selandjutnja.
Mengenai: Definisi ,,,tentang Asas-asas Dasar", itu tidak dimaksud untuk diputuskan, melainkan dengan rnaksud untuk memper'
bedakan antara kata: ,,Pengertian" dan ,,definisi" tentang ,,Asas-asas
Dasar", atau dengan kata.kata lain, Pengertian ,,Asas-asas Dasar"
jang dirumuskan oleh Mr Kasman Singodirmedjo itu bukanlah def,inisi
melainkan penggolongan pedoman materi Asas-asas Dasar. Ini pertama.
Kedua, mengenai stemmotivering dari Fraksi Murba Pembela
Proklamasi (Murba).
Saudara Ketua, seperti jang sudah saja ulangi dalam Pemandangaq
Umum mengenai Asas-asas-Dasar, Fraksi Murba Pembela Proklamasi
(Murba) dalam Sidang Pleno I Panitia Persiapan Konstitusi (P.P.K.)
tahun 1958, telah mengadjukan konsep, bahwa: ,,Das-ar dan Asas-asas
Dasar", adalah pada hakekatnja dua unsur daripada s-atg masalah
dasar, ialah ideologi Negara, jang tidak daqat dipisah-pisahka_n satu
sama'lain. Jang kila bitJarakan sekarang adalah salu daripada dua
unsur itu. Oleh karenanja maka Asas-asas Dasar tidak dapat diputus'
kan: harus hanja ada satu rumusan sadja, sebelum Sidang Fleno
sekarang ini mehutuskan, bahwa mengenai Dasar Negara harus ada
satu rumusan sadja.
Meniadakan rumu,san Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba)
mengenai pengertian Asas-asas Dasar,,chususnja pengertian,,amanat
sutji-" begitu iadja, adalah pad? hakekatnja sama dengan melarang
,,so-sial eEonomi't sebaga,i filsafat politik guna menenttlkan Da,sar
I,legara, hal mana bertentangan dengan Hak Asasi Manusia mempun;ai kebebasan bathin, dalam hal ini menganut falsafah politik.
Berdasar pada pendirian ini Fraksi Murba Pembela Proklamasi
(Murba) tidak-akan-tunduk pada keputusan Sidang Pleno jang bermaksud meniad'akan pengertian Asas-asas Dasar, chususnjq pengertian
,,amanat sutji" sebagai pbngertian falsafah politik Fraksi Murba Pem'
bela Proklamasi (Murba), sebelum Sidang Pleno Konstituante meru'
muskan setjara konkrit apa definisi ,,arnanat sutji" itu ses_unggylpja,
sebelum Stdang Pleno merumuskan definisi jang menetapkan, bahwa
jang dimaksud dengan ,,amanat sutji"_adalah s-eg4a. amanat. dari
itakjat exclussif, Odn Uutran inclussif, Proklamagi li Agustus_tahun
Hatta atas nama Rakjat.
1945 jang diumumkan oleh Bung Karno
Dan apabila Sidang Pleno ini mengambil keputusan_djuga p-engaq
maksud m-eniadakan pengertian Fr'aksi Murba Pembela Proklamasi
(Murba) mengenai Asas-asas Dasar, chususnja pengertian ,,amanat
sutji" jang dlartikan identik dengan Proklamasi 17 Agusttts tahun
t945, maka pernjataan ini berlaku sebagai "minderheidsnota".
Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara W.A. Rachman.
W.A. Rachman: Assala,mu'alaikum warahmatullahi wabaraka'

katuh. Saudara Ketua dan Rapat Pleno Konstituante jang terhormat,
disini bukanlah saja tegak untuk menjatakan stemmotivering; belum
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sampai pada waktunja. Tjuma mengadjukan sedikit hal, bahwa waktu
adanja Panitia Perumus dan beberapa Keluarga Anggota Konstituante
menjataaan keberatan karma belum disampaikan rumusan-rumusannja, maka kami telah mendapatkan Pimpinan Panitia Perumus untuk
menjatakan beberapa hal.
Kemudian ada disini dalam halaman 4 jang mestinja dimasukkan
kepada sistimatik jang diatur oleh Panitia'Perumus apa jang diatur
meng-enai_4. q._!tu ada pula kebetulan jang saja t<etreriaa[i, jaitu
menolak Pokok Materi nomor III.
sekian saudara Ketua, itu hendaknja ditjantumkan, itu mungkin ada kechilafan daripada tehnik tentang administrasi dalam penjilsunan hal ini. Saja kira Panitia Perumus djuga tidak keberatan liarena
!11. korelpinja itu dapat saja njatakan bahwa pada waktu itu telah
ditjatat djuga oleh _orang jang ditundjuk oleh Panitia perumus pada
waktu saja.mengadakan pernjataan itu. Korak-koreknja ada disini.
Dan koreksi saja itu adalah mengenai Pokok Materi mendjundjung
tinggi hukum-hukum internasional. soat ini pada saja, saudaia Ketua,
pad_a_Fraksi Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.LI.) tidak mengenai
soal Hukum, _tetapi soal politis, bahwa tidaklah pada tempatnja hal
i_ty d]lantumtan dalam Konstitusi. Tjukup kiranja merupakan perdjandjian sad"ja dalam hubungan internasional Negara kit-a,
Saudara-saudara, mengenai hal ini saja minta supaia A.B dalam
sistimatik poli'tik jang dikarenakan itu dimas,ukkan dalam halaman
4 dibawah i dan diatas huruf B jang besar.
selandjutnja iang lain saja sampaikan apabila nanti sampai pada
stemmotivering. Kami dari Fraksi Partai Sjarikat Islam lndonesia
(F.S-I.I.) akan menjatakan pula pendapat kami mengenai keseluruh.
rynja sebagai Pokok Materi jang dapat-kami terima dan dikembalikan
kepada_ Panitia Persiapan l(onstitusi untuk diadakan rumusannja. Itu
terserah nanti kalqu sudah sampai waktunja untuk menjatakan hak
suara tentang penjelesaian keputusan dalam hal ini.
Sekian, Saudara Ketua, perbaikan itu saja harapkan.

Saja kira pembitjaraan saudara itu stemmotivering,
- .K9t*:
terhadap satu rumusan pasal pokok Materi saudara

mempunjai

fa.nja
keberatan

Djadi pandangan saudara itu saja anggap stemmotivering terha-dap 53
rumusan Pokok Materi, hanja terhadap satu rumusan Saudara

itu berkeberatan. Begitu, betul,
Dus ini stemmotivering.

Saudara?

Saja persilakan Saudara Abdulkabir jang terhormat.
H. Abdulkabir: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara Ketua dan Saudara-saudara hadirin jang terhormat, mengenai
53 Pokok Materidiurllk-an oleh saudaia Ketua tadi, fraksi"saja,

jyg

Fraksi Nahdlatul ulama (N.u.) sesudah meneliti 5g pbt<ot Materi
tadi, berpendapat demikian:
.,senglt$lja Pokok Materi jang telah terdapat kesepakatan, jang
.bersih,
tidak ada amendemen.amlndemen dar,i fraksifraksi hirari
Pleno ini, hanja 52 Pokok Materi sadja..Karena pokok Materi nomor
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itu termasuk jang kena amendemen, oleh karenA
itu perlu dikeluarkan dari golongan pendapat-pendapat jang bersa9 dari bagian ,,sosial"

maan jang akan diputuskan sekarang ini.
Sekian Saudara Ketua.
' Kalau sekiranja perlu'pendjelasan, baik saja batjakan seluruhnja,
tetapi kalau tjukup, tjukuplah.

(Ketua: Tjukup, jang 52 Pokok Materi itu diterima?)
H. Abdulkabir: Dan mengenai keputusannja, fraksi saja sesuai
dengan apa jang dirundingkan pagi tadi, jang dipimpin oleh Saudara
Ketna sendiri dengan waktil-wakil dari fraksi-fraksi djuga pada hari
Selasa sore, kami dapat menerima 52 Pokok Materi itu.
Sekian. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Saja persilakan Saudara Wikana jang terhormat.
Saudara Ketua, sedjak mulanja diadakan Pemandangan
Umum tentang laporan Panitia Persiapan Konstitusi, fraksi kami,
Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) mengehendaki supaja seluruh pendapat jang bersamaan, jang di]aporn_an oleh Panitia Persiapan
Konititusi fisd diiahkan oleh Pleno ini dan dibawa ke Panitia Persiapan Konstitusi untuk dirumuskan lebih sempurna.
Bahkan, Saudara Ketua, menganggap rpenting sekali dqn -banja\
faedahnja bagi kemadjuan kita, kalau djuga_ beberapa - pokok -dari
pendapal-pendapat jang berbedaan, jang sudah dikemukakan disini
irntuk^ diitjadit<an pendapat iang bersamaan, dari fraksi kami,
terutama mengenai soal ,,bahwa kepada kaum tani harus diberikan
hak milik atas tanahnja", kami harap itupun dapat diputuskan {alam
Pleno ini sebagai pendapat jang bersamaan dan dibawa ke Sidang
Panitia Persiapan Konstitusi untuk dirumuskan lebih baik.
Saudara Ketua, djuga kami mengingat, dalam mengemukakan
itu, kepada suasana iung.baik s.ekarang ini,
pengharapan-pengharafan
-keinginanjrns- meirundSukkan
bekerdja_ selantjar'lantjarnja .dan
ietj-epat-tjepatirja. Maka meskip,un k.pi tidak puls {enga_1 apa jang
dip'utuskan-da,Iam pertemuan pagi tadi dan .oleh Saudara Ketua diso'
dorkan dalam Sidang ini, kami dapat meneri'ma dan menjetudjui bahwa tidak selengkapnja pendapat jang bersamaan ini dibawa
ke Panitia Persiapan Konstitusi, tapi hanja jang mengenai pasal-pasal
jang tidak ada tjatjadnja; begitulah menurut istilah jang diputuskan
dalam rapat dibawah Pimp,inan Saudara Wakil Ketua Fatch,urrachman.
Hanja satu soal Saudara Ketua, karena tadi dikemukakan, kalau
tidak salah oleh Saudara dari Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.), bahwa
pendapat itu tidak 53, tetapi hanja 52, dan ini dikurangi dengan- no'
,mor 9 bagian ,,sosial" jang bertalian dengan soal ,,veteran", baiklah
disini saja kemukakan, bahwa jang mengusulkan itu kami dari Fraksi
Komunis Indonesia (P.K.I.), tetapi pentjatatan pengusulannja oleh
Panitia Perumus tidak tepat.
Kami tidak mengusulkan supaja soal ,,veteran" dikeluarkan dari
Pokok Materi ini, tetapi kami mengusulkan supaja mengenai veteran

Wikana:

'
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itu- kelimajnja _djangan disatukan dengan_ orang djompo, orang jang
bad-annia lemah,
roclaniahnja lemah. Djingan Jarirpai rfieirim-jang_
bulkan kesan seakan-akan
Veteran ini satu cat-agolie dengan mereka.
pokok Materl nomor b itu, hanja
dikeluark_an
daripada
Pj"9i lidak
dipisah\an kalimat-kalimatnja sehingga dengan demikian sebetutnji
tidak ada amendemen kepad-a pasal nomor g-daripada bagian ,,sosiai',
pendapat jang bersamaan itu. _^Dengan demikian saudara Ketuh, saja kira kita bisa menerima
-t"-i?
pendapat jang
_bersamaan itu untuk-dii,bawa ke Panitia Persiapan Konstitusi guna dirumuskan lebih baik lagi.
Terima kasih.

Ketua:

Saja persilaka4 Saudara Sahamad Sudjono.

sahamad sudjqno: saudara Ketua, tingkat pembitjaraan kita
ini rydahlah djelas, bukan lagi membahas satu lapoian daripada panitia Perumus Asas-asas Dasai. Tetapi kita telah p,ula sepakat bahwa

Rapat Pimpinan Konstituante dengan Ketua-ketua Fraksi jang diadakan pada anggal I september lgb8, setelah digolongan miterl-materi
j?,ttg bersamaan daripada hasil Pa,ni,tia Persiapan Konstitusi jang
d;ilaporkan kepada Pleno kita sekarang ini, ialah, telah terdapai sd
pendapat be.rs1ryan jang
katq bersamaan, mendladi
_m-en{j?4i
kata bulat. Artinja jang tidak tjatjad-satu
ada bB pokok Materi.
.Adqpun soal-soal - irlg _.lainnja, kekeliruan misalnja daripada
Panitia Perumus, itu tidak
dimaksud satu kekeliruan dtefr pairitia
Perumus. Memang 53,Pokok Materi ja_ng lulat ini kami pandang hanja
baru merupakan Pokok Materi daripada Asas-asas Dasar. Eahkdn
{eng.an pe_lgertian, - kalau nanti sudah diserahkan kepada panitia
lgrrtap"l
_Konstitusi, kami mempunjai kejakinan kemungkinan jang
53 Pokok Materi itu sendiri bisa dikonfrontasikan satu sama laiirnjl
sehingga mungkin djumlahnja lebih ketjil lagi.
Maka dalam hal ini kami dapat menjetudjui bahwa bB pokok
jSng bulat
llateri
1t_u diputuskan oleh kita,- untuk diserahkan kepada
Panitia Persiapan Konstitusi untuk diadakan konfrontasi dan diatur

segala perumusannja.
Sekian.

Ketua: saja persilakan saudara soemarto jang terhormat.
soema,rto: saudara Ketua jang terhormat, saran saudara Ketua
Pokokaoko_\ $aleri" jang sudah netiamain iiu, jang
tidak ada amendemennja, djadi jang sudbn ibulat jang berdjumiafr sF
itu, dapat kami terima qntuk diputuskan oleh pleno Jekarang ini dan
selandjutrja sebagai Pokok-pokok nnateri dibahas lebih landJut nanti
oleh Panitia Persiapan Konslitusi, agar nant! pleno jang akair datang
sudah dapat. m,enerima pembahasan Jang lebih konkiit dan jang lebifr
kompak.lagi daripada jang 58 pokok-pbkok Materi jang sirdih netsamaan itu.

jlltg -gngenai

Sekian.

Ketua: Saja persilakan

Saudara V.B. da Costa jang tert(ormat.
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V.B. da Costa: Saudara Ketua, fraksi kami dapat menjetudjui
jang dikemukakan atau apa jang dikemukakan oleh Saudara Ketua
tadi, dengan pertimbangan sebagai jang telah diperdengarkan dalam
pertemuan antar fraksi dibawah 'pimpinan Saudara Ketua pagi hari
tadi.

Berarti, bahwa dalam pengambilan 53 rumusan itu, kita lebih
memberi titik berat kepada pokok materinja. Ini berarti pula bahwa
rumusan sebagaimana jang kita kembalikan nanti, adalah rumusan
jang masih harus disemp'urnakan lagi. Itu satu, Saudara Ketua.
Dan hal lainnja, ialah kami meminta supaja pada pengambilan
ke-53 Pokok Materi ini, diturut-sertakan lampiran-lampiran sebagai'
mana ada dalam laporan Panitia Perumus. Dengan demikian, maka
proeve rumusan jang ada sebagai lampiran itu, 'pada waktunja di
Panitia P,er,siapan Konstitusi nanti tidak usah dimasukkan sekali lagi.
Terima kasih.

Ketua:

Saudara Basri: saja pers,ilakan.

Dr Hasnil Basri: Saudara Ketua, ke-53 Pokok Materi itu hanja

sekedar merupakan Pokok-pokok Materi sadja, belum sampai kepada
rumusannja. Ini didalam Pemandangan Umum sudah boleh dikatakan
tidak ada-tjatjadnja lagi. Sebab itu artinja disetudjui dengan bulat,
dengan tlidak ada amendemen.
Oleh sebab itu fraksi saja, Fraksi Partai Nasional Indonesia
(P.N.I.) menjetudjui ke-53 Pokok-pokok Materi itu, diterima, djika
bisa dengan aklamasi.
Tentang Pokok Materi nomor 9, hal Sosial jang dikatakan oleh
Saudara dari Nahdlatul Ulama (N.U.), dari keterangan Saudara Wikana tadi, rasa saja tidak ada hambatannja untuk diterirna.
Sekali lagi Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) mengharap
supaja ke-53 Pokok-pokok Materi itu dapat.kiranja diterima dengan
hklamasi.
Sekian Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara, rnemang rumusan-rumusan ini adalah
rumusan-rumusan pada tingkat'pertama terhadap Pokok-pokok Materi.
Setelah kita mengadakan pengolahan cli Panitia Persiapan Konstitusi,
kemudian diadakan Pemandangan Umum. Kita berdaja-upaja memberi rumusan terhadap pada Pokok-pokok Materi tersebut. Djadi itu
baru merupakan rumusan Pokok Materi, belum rumusan tjalon pasal.
Maka dari itu saja harap, Saudara-saudara, dalam hal ini djangan
terlalu kakulah. Kita masih mempunjai ruangan rvaktu untuk disanasini mengadakan perbaikan.
Saudara-saudara, kalau kita mengumpulkan 53 rumusan ini, ialah
karena itu merupakan rumusan jang tiada amendemen dan boleh dikatakan bulat.
Saudara-saudara dari Partai Sjarikat Islam Indonesia (P,S.I.I.)
berkeberatan terhadap satu hal sadja?
W.A. Raehman: Ja.
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Soedijono Djojoprajitno: Usul saja bagaimana?

Ketua: saudara dari Murba pernbela proklamasi (Murba)

sudah
Asas-asas Dasar.
.I.!"_pi mengenai jang 58 ini, saudara-saudara, dari saudara partai
Flgit<?1 Islam Indoneiia (p.s.l.l.) masih ada keberatan teirriaap satu
hal, tidak mengemukakan amenderne:r, lupi menotak. itu rn6rnrng
Ptngli.n. Tetapi Saudara-saudara dari Partai^ Sjarikat Islam lndonesla
{P.s.l.I.), karena toh sudah hampir persetudjuan bula,t, maka saumenoq----- --9?r1, Ft.-tr saja. minta untuk solider atau minla untuk oitlatif

lari kepada pengertian

lak terhadap hal

ini.

Bagaimana Saudara-saudara?

W.A. Raehman: Saja akan memberikan pendjelasan.
Soedijono Djojoprajitno: Saja minta berbitjara.

Ketua: saudara soedijono nanti seben,tar. saudara w.A.

man saja persilakan.

Rach-

w.A. Rachman: saudara Ketua, saja batasi pembitjaraan tadi

mengenai op en aanmerking tehnik dalam hal ini.
Ada rumusan dari kami mengenai pokok Materi tidak ditjantumu
[.a1. luk_an saja menolak salah satu dari rumusan itu, tidak.
Tetapl dalam sistimatik ditjantumkan, kami mengehendaki tentang Pokok Materi IrI_ pada halaman 4 bab e jan! mengamendir
halaman 3 tentang Pokok Materi III. Ini mendjadi-soit jrng"lain, ini
tgntu saja d_apat _mengikut-sertakan sebagai "pokok ttiite"tf untut
dirumuskan _kepada Panitia Persiapan Konititusi. Tetapi ini Saudara
sudah tertjantlm. mengenai tehnik dan administrasinja sen{-.!ur,jaitu
diri,
\9l1end3.\ prtlqi slaritat rslam Indonesia ip.sl.ili ada
tertjantum disitu, tidaLditinggalkan. Djadi bukan perbedaan ,pi
sudah dikemukakan. Bukan kami meirolak an sich, bukan. ^ gutan
kami hendak hendak memperlambat, tidak.
setelah kami menjetudjui kes_eluluh.annja ini, pokoknja keseluruhannja dikembalikan. Asal,, usul administrasi sen"g"f j"ing- rrami
kehendaki itu, tertjantum didalamnja.
Sekian Saudara Ketua.

j;;t

Ketua: saudara, tunggu sebentar. Rumusan ad,ministrasi itu
akan dibereskan. Menambah Laporan panitia perumus, tetapi pendeknja mengenai jang bB itu bisd diterima?
rv.A. Rachman: Ja, blsa saudara Ketua, untuk melantjarkan
pekerdjaan, tenta.ng b3_ persoalan ini karena sekian banjaknja'eiggota
j_3ng qenjetudjui, saja- ticak akan menolak kehendati
aail sa,riitara
Ketua itu. Itu sulah.terang, saja akan ikut serta supaja hat iniAiiiu.balikan keplda Panitia persiapan Kon,stitusi untuk "dibahas -o* oirumuskan. Kalau boleh, nr"alahan d.ari partai sjarikat Islam inoonesiu
(P.S.LI.) sudah merumuskan lebih dahulu pasai demi prrui.
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Ketua: Pendeknja bisa solider rnenerima jang

bB itu?

w.A. Raehman: Ja, saudara Ketua, menegaskan hal solider, itu
su$qh terang. AsaI usul administrasi bisa dibereskan. Bukan sio;a
solider, malahan kami sudah mendahului dalam hal ini.

Ketua: Kemudian saudara soedijono Djojoprajitno mengemukakqn bqnjak mengenai soaLsoal pokok samasekafi. Kalau belilm atau
tidak bersedia menerima j-mg_ b3__ini, soglnja djadi sangat prinsipiil.
Kemrudian dari Nahdlatul ulama (N.u.) rirasih adla perbedaan
pendapat sedikit. wqFlo saja mentjqtat b3 ini, ialah terdjadi dengan
pelggJahuan bahwa tidak ada amende,men. s,eikarang ternj-ata Nahdlatul ulama (N.u.) setelah menel'i"tinja men,undjukkan adai"ja amendemen terhadap satu soal. Bukankah begitu?
H. Abdulkabir: Ja.

Ketua: Karena itu penjelesaiannja begini. Kita setidiki, kalau
ternjata tidak ada, bisa diterima. Hanja kalau amendemen itu'terlalu
penting, baru kita tidak bisa menerima, baiklah begitu sadja.
H. Abdulkabir: saudara Ketua, Assalamu 'alaikum warahmatulIahi wabarakatuh. Perlu kiranja saja mendjelaskan satu kali lag,i.
Jang dimaksudkan oleh saja selaku wakil Fraksi Nahdtatultlama
(N.u.).tadi, ialah menundjukkan bahwa nomor 9 dari sosial tidak
termasuk pendapat jang bersamaan, karena te,ramendir, tetapi djuga
tidak termasuk perbedaan materi.
Oleh karena itu, fraksi saja sebetulnja tidak keberatan, nomor g
itu dimasukkan _Pgkok-pokok Materi jang akan diputuskan sekarang
ini. Djangan soal kalimat ,,Veteran" itu disedjadjarkan dengan jang
djompo dan sebagainja, sebab Veteran itu, tidak sama dengan jang
djompo, terlantar dan sebagainja.
'Itulah maksud daripada uraian saja tadi.
Kemudian djuga, Saudara Ketua, perlu kiranja saja memberi pencljelasan, bahwa fraksi saja dapat menjetudjui 53 Pokok Materi tadi
dengan tjatatan supaja ditugaskan kepada Panitia Persiapan Konstitusi untuk dirumuskan sehingga merupakan pasal-pasaI.
Sekian, Wassalamu'alaiknm warahmatullahii wabarakatuh.

Ketua: Kalau begitu, soal tjatatan. Pesanan dari Nahdlatul
Ulama (N.U.) itu merupakan tjatatan ta,mbahan.
Bukankah begitu, Saudara Nahdlatul Ulama (N.U.)?
H. Abdulkabir: Betul!
Setudju,,Saudara-saudara

?

(Rapat: Setudju!).
tin_ggal saudara soedijono Djojoprajitno. Boleh mem^
- . fekarang
beri
keterangan lagi, saja rasa ada baiknja. 32L2

soedijono Djojoprajitno: saudara Ketua, apa pasar 14 peraturan
Tata-tertib Konstituante masih berlaku?

Ketua:

Semua pasal masih berlaku.

soedijono Djojoprajitno: saja minta supaja saja diberi kesempatan untuk berbitjara, kalau tidak, saja akan turun.

Ketua: saudara sudah berdiri disitu, djadi Saudara boleh ber-

bitjara.

Soedijono Djojoprajitno: Sebab ada jang mengganggu, Saudara
Ketua.
Saudara Ket_uq, soalnja jang Saudara Ketua anggap berat memang
itu berat. Tetapi buat Fraksi Murba Pembeta piot<tamasi (Murba),
artinja bukan setjara a priori menolak rumusan ,,Penguasa,', asal
sadja ada pengertian sama mengenai istilah ,,Penguasa" itu.
Djadi soalnja itu sadja.
Djadi Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba) bisa menerima
53 Pokok Materi itu dengan pengertian, bahwa istilah ,,Penguasa,'
masih k,ita rundingkan, diselesaikan di Panitia Persiapan Konstitusi.
Itu sadja Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saja kira bisa diterima kalau begitu sadja.

saja persilakan Saudara M. Rusjad Nurdin jang terhormat.
Soal Saudara Soed:ijono Djojoprajitno beres.

Sekarang

Muhammad Rusjad Nwdin: Saudara Ketua, Assalamu 'alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi), setudju
melgenai 53 Pokok Materi jang dikemukakan tadi, tetapi belum memberikan persetudjuan.
Sekarang ingin saja mengadjukan pertanjaan kepada Saudara
Ketua. Pertanjaan itu ialah, karena pengalaman jang sudah-sudah.
Kalau ki'ta memberikan persetudjuan mengenai Pokok Materi
jang 53 itu, apakah persetudjuan itu djuga meliputi pengertiannja?
Sebabnja begini Saudara Ketua, kita sewaktu membitjarakan Hak
Asasi Manusia, dimana prikemanusiaan dihubungkan langsung dengan
Hak Asasi itu, setjara aklamasi disetudjui oleh sidang Pleno. Tetapi
dalam pengertian ternjata ada perbedaan jaitu dalam mengadjukan
rumusan-rumusan ada satu golongan jang mengadiukan mengenai
Hak-hak Asasi Manusia ini dalam kalimat-kalimat dengan memakai
istilah ,,tiap orang" atau ,,setiap orang". Dengan pengeitian itu berarti b_ahwa tiap orang itu meliputi seluruh manusia, tetapi disampingilu .{q_ golongan jang mengusahakan rumusan dengan kata-kata ,,setiap Warga-Negara", sehingga kita mempunjai pengertian, bahwa
selain daripada wqrgg-Negara tidak begitu kita indahkan mengenai
h.ak asasi ini.
disini tampak adanja perbedaan tentang pengertian mengenai-Djadi
prikemanusiaan. Djadi oleli karena itu, kalau^ tr'rlksi
M.adjelis siuro Muslimin Indonesia (Masjumi) sekarang ini ikut menjetudjui 53 pasal jang sudah dikemukakan tadi, ini memang me3213

tidak mustahil ada kemungkinankemungkinan masih. ada_perbedaan dalam tafsiran atau pengertiannja.
Sekian dan terima kasih.
ngandung pengertian, bahwa

Ketua: saudara-saudara, kita menjetudjui atau tidak menjetudjui rumu-san-rumug?n: mengenai susunan kata-kata itu memang tioat<
mustahil kalau terdjadi perbedaan-perbedaan pengertian .

ini

Siapa lagi jang hendak berbitjara?
sekSlang bagaimana sa,udara saudara, apakah 58 pasar rumusan
bisa kita terima?
Diterima setjara aklamasi Saudara-saudara?

(Rapat: Aklamasi!)
saudara-saudara, kita betum selesai, kita masih ditengah-tengah
atjara Asas-asas Dasar.
Kalau tadi kita membitjarakan golongan rumusan-rumusan mengenai jang bersamaan, ada lagi rumusan-rumusan Pokok Materi Asasasas Dasar jang masih naengalami usul:usul amende,men.
semua ini saja sarankan untuk dipertjajakan kepada panitia
Persiapan Konstitusi.
Setudjukah Saudara-saudara?
{Rapat: Setudju!)

Kalau jalg ma,sih me,ngalami a,rnendemen saja kira lebih baik
kita pertjajakan untuk diolah oleh Panitia pe,i.siapan Konstitusi,
djuga materi Asas-asas Dasar jang masih berbeda-beda baiklah kita
ggrah.kan.sadja untuk mengalami penggodokan dari panitia persiapan

Konstitusi.
Setudjukah Saudara-saudara?
Dapatkah diterima setjara aklamasi?

(Rapat: Aklamasi!)

Kemudian saudara-saudara, didalam Laporan panitia perumus
itu kita masih berkenalan dengan Materi-mateii Asas-asas Dhsar baru,
i!upu.l. saja kira lebih baik kita serahkan kepada panitia persiapan
Konstitusi.
Setudjukah Saudara-saudara?
Dapatkah diterima setjara aklamasi?

(Rapat: Aklamasi!)

_Actrirnja s-audara"saudara, barangkali tidak begitu mudah untuk
diselesaikan sekarang, jaitu didala,m Panitia Perumus ada jang kita
s_ebu! pengertian atau pedoman perumusan tentang Asas-asas basar
dan kemudian disusul oleh 7 rumusan jang terkenil.
saudara-saudara, mengenai,rulnusal pertama jang merupakan
peng_ertian, apakah boleh itu disebut definisi atau bigaimanl, itu
didukung agak tjukup, tetapi belum begitu berkelebihan.
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saja bertanja kepada saudara-saudara, apakah soal

kita putus?
Tidak atau belum?

ini

dapat

(Rapat: Belum!).
$lanna -rumusan.iaqs -7 i\o, kalau ditelaah tidak begitu banjak
mendapat dukungan. Apakah
djuga hal ini dapat kita putui?
(Rapat: Belum!).
Kalau belum, kita serah.kan sadja kepada panitia persiapan Konstitusi.
Aklamasi Saudara-saudara?

(Rapat

Aklamas,i!)

sidang jang terhormat, kemudian soal ,,Pertahanan". pertahanan
ini apakah men,djadi unsur dalam Asas-asas Dasar, apakah lain-lain
lq-si? Itu sebetulnja berbagai-bagai pikirannja, dukungannja itu masih terpetjah.
$dr jang mengatakan dimasukkan dalam Bab Asas-asas Dasar,
- j.ang
$a
-mengatakan tidak dimasukkan dalam Bab Asas-asas Dasar,
tetapi dalam
Bab tersendiri, tidak dimasukkan dalam Bab Hak-hak
Asasi Manusia dan Hak serta Kewadjiban Warga Negara.
Djadi.masih terlalu terbagi-bagi, apakah ini drputus?
(Rapat: Belum!).
Diserahkan kepada Panitia Pers,iapan Konsti,tusi sadja?
Dapatkah ini disetudjui, Saudara-saudara? Aklamasi?
(Rapat: Aklamasi!)

Kemudian tentang,,Kesehatan" Saudara-saudara. Ada permintaan
digolongkan gaFry satu golongan tersendiri. Kita tahr gorongangolongannja Politik, Ekonomi, sosial, Kebudajaan. Kesehatan minta
digolongkan tersendiri.
Saudara

Dr Manap apakah mau bitjara, tentang apa ini?

Dr Abdul Manap: Tentang

Ketua: Maksudnja

Kesehatan.

supaja belum diputus?

Dr Abdul Manap: Djangan diputus dulu!

Ketua: Belum diputus? Dapatkah disetudjui dengan aklamasi,
bahwa soal ini belum diputuskan sekarang?
(Rapat: Aklamasi).
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Sidang jang terhormat, dengan

ini kita

selesai dengan atjara

Asas-asas Dasar.

Maka dari itu malam nanti, ,mudah-mudahan rapat jang terachir,
kita akan membiratjakan pembahasan Laporan Panitia Perumus tentang,,Kepegawaians' dan-,,Keuangan" dengan landjutannja'untuk
diputus samasekali,
Sesudah itu tinggal satu hal, jaitu apakah kita- akan_mengadakan Sidang Pleno la-g-i, apakah Sid-alg lanitil-Persiapqn Konstitusi.
pimpinan ilrengusulkan seiudah ini diadakan Sidang Panitia Persiapan
Konstitusi.
Setudju Saudara-saudara, diadakan Sidang Pani'tia Persiapan Kon'
stitusi sesudah ini? Aklamasi?

'

:

(Rapat: Setudju!).

Tinggal atjara waktu dan atjaranja nanti saja sodorkan dalam rapat dimulai djam 20.00 Presis.
(Rapat ditutup djam 13.07).
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KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA
Sidang ke-II (Tahun 1958) Rapat ke-51
Hari Rabu, 10 September 1958

(Djam panggilan: 20.00)

Atjara
Ketua
Sekertaris

:
:
:

Mengambil keputusan tentang Hak Asasi Manusia/Hak
dan Kewadjiban Warga Negara.
Mr Wilopo.
Mr Usep Ranawidjaja.

Anggota jang hadirz 442 orang.
R.P. Soewarno Warnodiprodjo, Soemarto, K.H. Fakih Usman, A.
Sjafiuddin, Anwar Sutan Amiruddin, Tony Wen, Hadji ZainuL Arifin,
I.J. Kasimo, Ir Soeroto Mangoensoemarto, Andi Gappa, M. Bannon
Hardjoamidjojo, Nj. Soewarti Bintang Soeradi, Hutomo, Mr J.C.T. Simorangkir, Suradi Sosrohardjono, Mr Renda Saroengallo, G. Winaya,
K.H. Moehammad Rodji'oen, Rd. Hamara Effendy, HadJi Intje Achmad Saleh Daeng Tompo, Kasim, Kijai Hadji Noer 'Alie, Nj. Dalam
Iboe Sjamsoeddin, I Gde Putra Kamayant, A. Jasin, H. Mohammad
Sjukri Ghozali At Rusjdan, A. Anwar Sanusi, Nj. Sitti Djamrud Daeng
Tjaja, Djamhari, Abadi, Baheramsjah Sutan Indra, Jusuf Lausuf Indradewa, Slamet Jv, Prawoto Mangkusasmito, R. Hendrobudi, K.H.
Ahmad Azhary, Ir Sakirman, Nj. Hadji Ibrahim Siti Ebong, Ni. Siti
Salmi Sismono, Subandi Martosudirdjo, H. Saifuddin Zuhri, As'ad bin
Moehammad Alkalali, Ketut Subrata, Soesilo Prawiroatmodjo, Dr R.
Soedibio Widjojokoesoemo, M. Sumbarhadi, Prof. S.M. Abidin, Achmad Arief, Nj. Hadji Ratu Aminah Hidajat, K.H. Taufiqurrahman,
Maroeto Nitimihardjo, Hadji Aboebakar, Njoto, Mohamad Lukmanul
Hakim, Prof. Mr R.A. Soehardi, Mr R. Sindian Djajadiningrat, Nj.
Kamsinah Wirjowratmoko, Ir Setiadi Reksoprodjo, Tan Ling Djie, Nj.
Wachidah Pramana, Mas Slamet Soetohardjono, Asnawi Said, Raden
Hadji Achmad Hasboellah, Mohammad Sjatii Wirakusumah, Prof. H.
Abdul Kahar Muzakkir, Mohammad Pattisahusiwa, Drs A. Raja Rangga
Andello, Hadisoejono, Abdut Radjab Daeng Massikki, Hadji Abdullah
Addary bin H. Mansjur, K.H. Muhammad Isa Anshary, Kijai Hadji
Abubakar Bastari, Iskandar Wahontt, R. Emor Djajadinata, Atmo'
darminto, Nj. Sulasmi Mudjiati Sudarman, Hadji Zainal, Mr R. Pratikto Sastro Hadikoesoemo, Mohamad Zaelan| Mr Wilopo, R.H. Hadjid,
Osman Raliby, Nj. Nadimah Tandjung, Soediono, Nengah Malaya,
Hadji Muhammad Zainuddin, Zainoel'Abidin Sjoe'aib, Nj. Mien Sutari Abdul Gani Suriokuzumo, K.H. A'bdul Wahab Chasbullah, K.H.M.
Dachlan, Mr Hamid Algadrie, R. Fernandus Basoeki Poerwosapoetro,
Soedijono Djojoprajitno, K.H.M. Bisri Sjamsuri, H.M. Salim Fachry,
Suwirjo, K.H. Masjkur, Nirahuwa Melkianus, Baraba Abdullah, Umar
Salim Hubeis, R.M. AIi Manshur, Ahmad Nawawi Saleh, Nj. Suwardiningsih, Moehamad Tam, Aclmad Zakafia, Hadji Ridlwan Abdullah,
Maschoen Hadji Achmad Fauzy, Nj. Adiani Kertodiredjo, M. Ng. Gede
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Sosrosepoetro, Dr lrrranudin, Abdul Choliq Hasjim, Saleh Umar Bajasut, Moenawar Djaelani, Hermanu Adi Kertodihardjo, K.H. Sjauki
Ma'sum Kholil, Raden Hadji Aliurida, Kijai Hadji Muhammad Thoha,
Kijai Hadji Abdulmanab Murtadlo, N. Kasijati, Ahjak Sosrosugondo,
Hadji Abdoel Chanan, Datoe Poetrawati, K.H. Achmad Zaini, Hadji
Nachrowi Thohir, Sajogia Hardjadinata, H. Soekron, Kijai Hadji Harun, Hadji Achmad Sahal Mansjur, Kijai Hadji Achmad Bakri Siddiq,
Nj. Nihajah Ma'sum, Ali Masjhar, Hadji Abusudja, Alwi Murtadlo,
Rd. Dadang Soeparta Partawidjaja, Kijai Hadji Anas Machfudz, Sastrodikoro Widija, Kijai Zahid, H. Moh. Thohir Bakri, M. Hardjosoemarno, Soenardi Adiwirjono, Soetedjo Bradjanegara, Achmad Anwar,
Mr R.M. Abdulmadjid Djojohadiningrat, Muntaha, Sarikoen Adisoepadmo, Rachmat Susanto (S. Rachmat), Ali Markaban Harsono, Amir,
Tgk. Mohammad Hasby Ash Shiddieqy, R.S. Hadisoenarto, Dr Parijono
Surjodipuro, Rd. Mohamad Sja'f'ei Prawirosoebroto, Tedjo, Nj. Soenarjo
Mangunpuspito, Suro Sardjono, Dr Sahir Nitihardjo, Fratikto M., Sarino Mangunpranoto, Suputro Brotodihardjo, K.H. Muchjiddin Al Churaifisj, Abdul Djamil Misbach, Mr Hadji Mochamad Soejoedi, R.
Darmono Damanhuri, Achmad Mudatsir, K.H.R. Abdullah Awandi/
Afandi, Kijai Hadji Ali Maksoem, Mr Hadji Kasmat, K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi, R. Sardjono, Nj. S.D. Soesanto (Sri Soe'tinah Darma
Soesanto), Prof. Ir Saluku Purbodiningrat, Suhari Kusumodirdjo, Nj.
Solichah Saifuddin, R. Poedjadi Sastroamidjojo, R. Ng. Sumodarmodjo al. Sujamto, Muhamad Samsir, Mohamad Salim, Soedarso, Saleh
Abdullah, Dr R. Suhardi, Kijai Hadji Mochamad Cholil, Kijai Hadji
Achmad Dasuki Siradj, Raden Hadji Muhammad Adnan, Toeraichan
Adjhoeri, R. Dachlan Tjiptomartojo, Roespandji Atmowirogo, Mochtar, Sadji Sastrosasmito, Karkono Partokusumo alias Kamadjaja, Mr
K.R.T.,S. (Soedarisman) Poerwokoesoemo, Drs B. Mang Reng Say, V.B.
da Costa, Mohamad Doerjat Karim, Abdulrahman Baswedan, Zainul
Arifin, H. Mustafa Bisri, R.M. Hadisoebeno Sosrowerdojo, Dr Roestamadji, K.H. Maksum, M.S. Kamawidjaja, Moehamad Soekarna Soetisna Sendjaja, Soeratno, R. Sugana Ganakusumah, Mas Muhammad
Bachar, Muhammad Sjadeli Hassan, Oesmadi, Asmara Hadi, Hadji
Mas Muhamad Aof, Endang Abdurrahman, Budiman Triasmarabudi,
Radja Kaprabonan, Enin Sastraprawira, Dr M. Gunawan Partowidigdo, Raden Basara Adiwinata, Hadji Abubakar Jusuf, Hadji H,usein,
R. Abdurochman Wangsadikarta, Hadji Muhamad Dachlan, Muhammad
Rusjad Nurdin, Kijai Hadjt Saleh Solahud.din, Rd. Soeparno, R. Muhimmad Sjafe'i, Abu Bakar, Hadji Achmad Dasuki, Raden Sutalaksana, K.H.M. Dimjati, D. Sukardi, Hadji Asjmawi, Kiagus Hadji Moehamad Sjadjari, H. Ismail Dahlan Djuru Alam, H. Moh. Thaha bin
Moh. Nur, Hadji Umar Bakry, Kuasini Sab,il, Hadji Mansur Dt. Nagari
Basa, Roeslan Moeljohardjo, Mochtar Husin, Dr Abdul Manap, Binanga Siregar Gelar Sutan Mangaradja, Hadji 'Abdurrahim Abdullah,
Edward Doran Damanik, Muhammad Ali Hanafiah Lubis (MAHALS),
Anwar Nasution, M. Arsjad Th. Lubis, Hadji Moeda Siregar Gelar
Sutan Dali, H. 'Adnan Lubis, Mr Suhunan Hamzah, Mohd Sabri Munier, Agustinus Djaelani, Ibrahim Usman, Hadji Ali Usman, Muzani
A. Rani, Daniel, H. Mhd. Basioeni bin H. Imran, Abdullah Jazidi,
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Hadji Abdulrachtnan bin Ismail, Darilrawi Munawir, H.M. Hanafi
Gobit, H. Husain Qadry bin H. Ahmad Zaini, Nj. Hadji Ruhajah Ab'

dulhamid, Abd. Sani Karim, Mochsen bin R. Sokma Wira Said, Sajid
Abubakar bin Sajid Achrnad Alayderus, Ds Wilhelm Johannis Rumambi, Drs La Ode Manarfa, J.J. Detaq, H.S. Djamaluddin Dg Paremma, Abdurrahman Sjihaab, Abdul Muin Daeng Myala, Sjariff Saleh, Nj. Siti Ramlah Azies, Abdul Rahim Munier, Daeng Maradja
Lamakarate, H. Siswasudarmo, Mohammad Arifin bin Abdulrahman,
I Gusti Ktut Ngurah, Andreas Johannes Toelle, Gulam, P.S. da Cunha, Blasius Josef Manek, Soeratno, Alimin, Nj. Setiati Surasto, K.H.
Akrom Chasany, Mr Ahmad Astrawinata, Kijai Hadji Munief, K.H.
Dachlan Abdoelqohhar, K.H. Muharnmad Ghazali Asj'ary. U.J. Katidjo Wiropramudjo, Mohamad Sanusi, H. Mustadjab, Abdulmadjid
Lalu Mandja, Mr Subagio Reksodipuro, Arnold Mononutu, Sabilal
Rasjad, Nj. Aisjah Dachlatr, R. Baroeno Djojohadikoesoemo, Abdul
Muchid Ma'sum, K. Moch. Machfoed Effendie, H. Bahrum Damil, K.
H. Asnawi Hadisiswojo, Mr Oei Tjoe Tat, W.A.Rachman, Mr Nj.
Tetilarsih Harahap Soedjanadiwirja, U.P. Bombong, Sarwono Sastro
Sutardjo, Argo Ismojo, Basuki, Nj. Tresna Sungkawati Garnida, Mardiono Slamet, A. Bakar St. Lembang Alam, Pangkoe bin Oemar,
Soedjono Tjiptoprawiro, Usman Hamid, S.M. Tarigan, R. Moedjoko
Koesoemodirdjo, Achmad Bastari bin Achmad Daoed Natadiradja,
Singgih Praptodihardjo, Djafri, Nj. Maimunah, Muhammad Ali Daeng
Sanrang, Muhammad Amin La Engke, M.A. Chanafiah, Jean Torey
Sunarjo Umarsidik, Djoko Oentoeng, Ahmad Boeshairi, Muhammad
Djazulie Kartawinata, Utarjo, Raden Umar Anggadiredja, Nur Su'
tan Iskandar, Sawirudin Gelar Sutan Malano, Sjamsulhadi Kastari,
R. Hadji Doeldjamil Adimihardja, Sutan Muchammad Jusuf Samah
Gelar Sutan Maharadjolelo, M. Soetimboel Kartowisastro, R. Usman
Ismail, Sapija Mathys, Hadi Sosrodanukusumo, Usman Mufti Widjaja,
Soepardi, Slamet S., Karsono, Sumowarsito, Nj. Ratu Fatmah Chatib
(Ratu Ifat), Soeparno Notosoewirjo, Izaak Riwoe Lobo, Nj. R.A. Sri
Kanah Koempoel, W.A. Lokollo, R. Soelamoelhadi, Muchamad Afandi,
Dr T.A. Djalil T.M. Junus, Soemantri Martosoewignjo, Dr Hasnil
Basri, Mamiq Djamita alias L. Abdullah, H. Husein Thaha, Kwee Ik
Hok, R. Iskandar, H. Andi Kasim, Rd. Afandi Wiradiputra, Mohamad
Ahjar, Rusmijono, Ir Tjoa Teng Kie, W'ikana, Achmad Djoedjoe,
Sahamad Sudjono, Soelaeman Effendi, K.G.P.A.A. Paku Alam VIII,
Ds E. Uktolseja, Mas Ngabei Mohamad Hamzah, A.M. Joesoef Rasidi,
H. Abdulhafidz bin Hadji Sulaiman, Nj. Siti Fatimah Usulu, Abdulwahab Turcham, Sajid Husin Abubakar, O.N. Pakaja, Rd. Sukandar,
Gulmat Siregar, R. Mochamad Amin, Suxmantojo, R. Soendoro Hadinoto, Rustama Ikrat, Hadji Masjkoer, Hadji Abdulkabir, Achijad,
Mohd. Ma'sum Jusuf, Sjeh Abdullah Afifuddin, Atang Mochamad
Muchtar bin Tohir, Bey Arifin, R.M. Soeprapto, Abdul Moe'in Utsman,
bin Abdul Moe'in, Jahja Jacoeb, Ismail Nongko, Dokter Kusnadi, Hendra Gunawan, Otong Hulaemi, Hadji Abdul Malik Kanim Amru'llah
(HAMKA), Hadji Moehammad Moechtar Moestofa, Raden Moeljono
Moeljopranoto, Muhamad Tahir Abuhakar, K.R.T. Prakosod"iningrat,
Suparna Sastradiredja, H. Moh. Sadad Siswowidjojo, Aminuddin
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Muchlis, Amir, Basuki Resobowo, Dr J.F. Mohede, R. Achmad Padmakoesoema, Mochammad Tauchid, Abdurachman Said, Hidajatdjati, K.
Nope, Mr Tandiiono Manu, R. Oe'marsaid, Soedjatmoko, R. Sadono Dibjowirojo, Mr Djaidin Purba, Mr Djamaluddin Glr Dt. Singo Mangkuto,
Nj. Moedjio Moedjiati, J. Karoeboen, H.L. Rumaseuw, Andreas Wendiri, Mr Liem Koen Seng, Mr Yap Thiam Hien, Drs Go Gien Tjwan,
The Kim Goan, Dr Tan Wie Lie, Dr Tan Tjin Hong, Thn Tjong Tjioe,
Ko Kwat Oen, Drs J.L.W.R. Rhe'mrev, Mr Drs E. Utrecht, William Eddy
Claasz, J. Th. Kouthoofd, Drs Bii,r, Drs J.B. Av6, Martinus Jacob van
Yzendoorn, Njan Tjoen Ho (Tjinu), Nn Dr S. Kruyt, W.F.J.F. Griinewald, Mr Oen Poo Djiang, A.L. Marani, G. Baibaba.

Wakil Pemerintah: Komodor Nazir, Menteri Pelajaran.
Ketua: Sidang jang terhormat, rapat saja buka. Sjarat quorum
jang harus kita penuhi ialah 352, sekarang jang hadir ada 428 orang.
Sekarang kita memulai dengan membatjakan surat-surat jang
masuk. Saja persilakan Saudara Sekertaris membatjakan surat-surat
jang masuk.
Sekertaris: Surat pertama ialah dari Fraksi Partai Buruh jang
berbunji sebagai berikut:
,,Bandung, 1 September 1958

No.

- Nota
Hal: Penggantian
Anggota'anggota Fraksi
Partai Buruh dalam
Panitia Persiapan Konsitusi.
Lamp

Kepada jang terhormat
Saudara Ketua Konstituante
di

BANDUNG

:

Dengan hormat,
Sesuai dengan peraturan giliran didalam Fraksi Partai Buruh
jang disesuaikan dengan Peraturan Tata-tertib Konstituante pasal 44
ijat-(Z), sub f dan e, dengan ini kami sampaikan kepada.Saudara Ke'
tua Koirstituante jang teihormat, bahwa untuk masa Sidang Panitia
Persiapan Konstitirante jang berikut ini, Anggota-anggota kami jang
terdiri dari:
a) Sdr. Prof. S.M. ABIDIN, Anggota no. 62 dan
b) Sdr. BAHERAMSJAH SUTAN INDRA, Anggota "o.. 19.
kami tarik dari keanggotaan P.P.K.-nia mulai 1 September_1958, _dan
sebagai penggantinjf kami adjukan, untuk disahkan dan ditetapkan,
mulai 1 September 1958, sebagai berikut:
Sdr. SOEDJONO TJIPTOPRAIWtrRO, $n$gotl 10. q95' se'
a)
' kalian
merangkap Anggota Panitia Musjawarat Konstituante
(P.M.K.)
b) Sdr R. Ng. Moh. HAMZAH, Anggota no- 447
Demikianlah suPaja maklum.
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a.
b.

Hormat kami dan terima kasih,
Pimpinan Fraksi PARTAI BURUH
Tembusan:
dalam Konstituante
Dewan Partai-partai Buruh
Ketua fraksi
Arsip.
Prof. S.M. ABIDIN.
atas nama beliau,
Wk. Ketua

t.t.d. ,,
(Baheramsjah St. Indra)',.

No. 40.
surat kedua ialah dari Fraksi Nahdlatul ulama (N.u.), jang ben
bunji sebagai berikut:

.

,rltlo

Lampiran:

Hal

:
:

154/Um/IX/-Ag
Perubahan susunan
Pengurus Fraksi

.

N.U:
Bandung, 10 September lgb8
Kepada jang terhormat
Saudara Ketua Konstituante
Republik Indonesia

"di.,

Bandung.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa berdasarkan Rapat
Pleno Fraksi N.U. dalam Konstituante tanggal I September 1958,
telah memutuskan mengadakan perubahan su$unan Pengurus baru
Fraksi N.U. dalam Konstituante periode tahun 1958/1960 sebagai

berikut:
Ketua

Wk. Ketua I
Wk. Ketua II
Wk. Ketua III
Sekertaris :
Wk. Sekertaris

:

K.H. Masjkur
K.H.M. Sjukri
R.M.

.

i

Bag. Keuangan
Bag. Perantjang

Adjengan O. Hulaemi dan Ma'sum J,usuf
Abdullah Jazidi, K.H.M. Sjadjari,
Moenawar Djatfladi dan H.,.,rbdulwahab

I

aktif
-:.

:. :

:
M.H; Aghmad Fauzf; Gu1am ':
:

:

Alwi Muradlo, Soleh Abdullah.

'

Turcham

Bag. Penjiaran/Hubuqg.
'ari'Masarakat.
Bag. Kerumah-tanggaan
Pembantu-pembantu ,,

Ali Manshur

H. Abdulkabir
Achmad Anwar
Darmawi Munawir

1. Ali Masjhar,
2. Nj. Adiani Kertodiredjo,
3. Abdu!. Djamil Misbach dan

4.

K.H. Sahal

Mansjui.

1.,,

"'

,

:

.

.3??1
Fisslah perundingan VI

: 1. K.H. Abdul Wahab Chasbullah,

Penasehat-penasehat

2. K.H. Bisri Sjamsuri,
3. K.H. Dachlair P.8.,
4. H. Muda Siregar,
5. K.H.R. Fatchurrachman
:

Kafrawi.

Djuru bitjara Fraksi
N.U.
. : R.M. Ati Manshur dan K.H.M. Sjukri.
Demikianlah hendaknja mendjadikan makum adanja.
Wassalam.

Pimpinan Fraksi N.U. dalam Konstituante R.L

Ketua:
ttd.

(K.H. Masjkur)

Sekertaris:

ttd.
(Achrnad Anwar)."

Ketua: Sidang jang terhormat, mengenai susunan fry\ti Nahdla'
tul Ulama (N.U.) ldtam Konstituante jang baru, unJu! ditjatat sadjaSurat jang pertama m€ngenai mutasi dalam Panitia Persiap.an Ktn'
stit-usi, . pefiu, ryendapat persetudjuan Saudara-saudara. Dapatkah
Saudara-saudara menjetudjui itu?
(RaPat: Setudju!).

Disetudjui dengan aklamasi.
Kemiid'ian sau-clara-saudara, barangkali'saudara-saudara masih
ingat. bahwa sebelum kita memasuki minggu sekarang ini, kita tjatat
adi satu atjara jang belum dibahas sampai selesdi jaitu,,sqal kgpu'
gawaian dair lCeuangan. Panitia Perumus pada waktu itu belum bisg
ilrenjadjikan laporainja setjara lengkap, sekarang lapotan itu sudah
ekiai.- Dan untuk mengadak4n synchonis-atie penjelasaian atjaraatjara, maka soal pembatjaan laporan itu saja _usulkan dilakukan s€'
karang. Sekarang disisipkan, sebelum kita mulai pemungutan suara.
Setudju Saudara-saudara?
:

(Rapat: Setudju!).

Djadi ini disetudjui dan .conform.dengan djandji kita. bersam4.
Sekarang saja persilakan 'saudara R. Soelamoelhadi ,iaog terlrormat.
,

(Petapor): Saudara Ketua dan Sidang jang saja
muliakan, Asalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebeium laporan Panitia Perurnus''tentang Kepegawaiaq {ag.,Keuangan kami bafjakan, lebih dahulu kami sampalkan fala!, ialah dalam
mukl pertarna tentang Kepegawaian

":.' ft. Soelamoelhadi

.

(Rtpet: Laporannia:belum

diterima).

':'

'

Ketui: Oh, laporinnja belurn'diterima. Sebentar, Saudara #r'
moelhadi.

_l

R. soelmoelhadi: Belum diterima? Kalau demikian saja akan
batjakan sadja laporan dari Panitia Perumus.
Ketua: saja beritahukr; rlp;al saudara-saudara, minta keichlasan saudard-saudara, pada waktu ini hanja mendengarkan sadja,
sebab belum sempat diperbanjak, jang dironeo akan menjusul nes6t.
Setudju Saudara-saudafa?
(Rapatu Setudjul).

R. Soelamoelhadi:

LAPORAN
PANITIA-PERUMUS
tentang
),KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN]'
Panitia Perumus tentang .Ke_pegawaian dan Keuangan', jang
dibentuk oleh sidang Pleno ke-Ir Konstituante pada tanglal 2 sepl
tember 1958 dengan surat keputusan No. gz/K/r$l8, mendipat tugas:
{.oiimpulkan r.emlitjaraan dan merantjangkin kepu:tuban-sidang Pleno mengenai ,,Iiepegawaian dan Keuangan,,.
Anggota-anggota Panitia Perumus ialah:
Anggota No. 1
1, R.P.Soewarno
2.
Lalu
,:- - No. 4il
: 3, Muhamad
Sabri
No. 2gg

.

-

Warnodiprodjo
Abdullah
Munier

i: ff1$,i.f;Hf#n"*

Jusuf

6. Mohd. Ma,sum
7. Soqparna Sastradiredjq
q, U.P. Bqmbong
9. Soeratno

,',

',

No

254

'::
,:,

ili: i?3

,,,

No. l3g'

wo.

.

+gg

sesudah mengadakan rapatnja pada tanggal B september lgb8,
.Panitia Perumus melaporkan sebagai berikutlI. SUSUNAN PIMPINAN.
terdiri dari:
' Pimpinan
Ketua
R.P. Soewarno Warnodiprodjo
Wakil Ketua
Hadji Husein.'
Pelapor I
R. Soelamselhadi l
rI
Pelapor
Soeparna Sastradiredja.
II. RAPAT.RAPAT:
Rapat
-Panitia Perumus diadakan 6 kali dimulai ptda tanggal
w B
pmpar_dengan tanggal 10 September
Panitia perumus diadakan .4 kali, jaitu pada
Fp"t 3, 8, g, dan
tanggal-Pimpinan
10 September igfA.
III. TJARA KERDJA
panitia perumus setjara berangsur.
Naskah
-pidato diterima oleh
rysur berdjumlah 81 buah, terachir pada tanggit z sepiffiter

lgb8.

1959.-ev--^----::
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Panitia Perumus membagi laporannja dalam dua baglan:
X. Tentang Kepegawaian
Y. Tentang Keuangan. ,
ad. X. Tentang KePegawaian.
:Mengenai Kepegawaian, setelah Panitia Perumtrs meneliti setjara
setsima Tntisari riasi<ah-naskah pidato, Panitia dapat menggolongkan'
nja dalam empat golongan, jaitu:
A. Pengertian Pegawai Negeri.
,

Konstitusi.
nitia PersiaPan
-pasat.pasal
jang sudah dan jang belum
C. Rantjangan

dibahas

Panitia Persiaqan Konstitusi.
D. Tjatatan.
Dengan .pengertian, bahwa jaqg dimaksql dengan,,,belum- dibahas"
adalih jing Uaru diadjukan dalam rapat Pleno ke-II tahun ini.
' A. Pengertian Pegawai Negeri.
Men-genai pen[ertial Pegawai Negeri tertlapat ? pendapat.
(Lihat Lampiran ke'I).
B. I. Tentang rnateri-materi jang suclah dibahas dalam Panitia
PersiaPan Konstitusi:
(1) Jang mendapat persetudjuan bulat ada__6 materi (Lihat- La'
poran'Komi-si Konstitusi-IV Panitia Perslapan Konstitusi tanggal 28
Mei 1958 halaman 3).
(2) Jang belum inendapat persetudjuan dan memedukln_pembahasari'serta penindjauan l-enif djauh ada B rfateri (tihat_1,?p9ran
Komisi Konsfitusi IV Panitia Persiapan Konstitusi tanggal Mei 1958
halaman 3).

B. II. Jang belum dibahas dalam Panitia Persiapan Konstitusi
terdapat 4 materi (Lihat Lampiran ke'IID.

I.

Tentang Rantjangan Pasal-pasal jang sudah dibahas dalam
, Panitia PersiaPan Konstitusi.
jang sudah dibahas, dalam Panitia Per'
Rantjangan Pasal-paial
-9
siapan K6ns[itusi ada buah, (Lihat Lap_oran 49ry$ Konstit'usi IV
Paiitia Persiapan Konstitusi tanggal 28 Mei 1958 halaman 3)._
Terhadap- 9 rantjangan rumusan pasal dalam Laporan - Panitia
Persiapan Konstitusi tersebut terdapat 2 matjam golongal jaitu'
(1). 2 rumusan jang hAmpir bersamaan (T'ihat Lampiran IV).
(2). B rumusan jang berbeda-beda (Lihat Lampiran V).
C. II. Tentang Rantjangan Rumusan pasal-pasal jang belum di'
bahas dalam Panitia Persiapan Konstitusi (Lihat Lampir'
an VI).
Tjatatan-tjatatan:
(I"rihat Lampiran VII)

C.

D.

I:,

ad. Y. Tentang Keuangan.

apan Konstitusi jang diadjukan oleh para pembitjara'pembi'tiara da'
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lam Sidang Pleno, diregistrir setjara berdampingan (dq.-i kiri kekanan)
sehingga i'"t" An'ggotal an g terhornrat dapat inemlaldingtpgj a- j ang
kemudian rumusa-nl+umusai tersebut dafat d,iusahakan untuk diper'
satukan atau diadakan pemungutan suara.
Disamping rumusan-rumusan pasal terdapat pu19. beberapa .p.n'
dapa! jang'ditJantumkan dalam kolom tjatatan- dan_ djug_? -materi-'ma'
teri Oin i.imuian pasal jang baru jang timbul dalam Sidang !]-eno
sekarang ini dan dihua't halam garii te-rachir. (Lihat Lampiran VIII).
Demikianlah laporan jang dapat tami sadjikan kepada Sidang
Pleno.

Bandung, 9 September 1958.
Panitia Perumus tentang
Kepegawaian dan Keuangan,
Ketua,
Pelapor I:
ttd.
ttd.
R.P. Soewarno WarnodiProdo
R. Soela,mulhadi.
Wakil Ketua,
II.
Pelapor
ttd.
ttd.
Hadji Husein.
Soeparna Sastradiredja.

Lanrpiran

1.

I'

Pegawai

pengertian pegawai x"g"ri.

Negeri;ffi ;.tgJ.gara

ryengabd'ikan diri lahir
OiAoiong oleh kesadalqn dan ke,

;anl

Oai bathin Eepada Negara i.ng
insjafan bernegari dan dilerkuat-delgan qurypahldjandji menurut
masirig-masing dengan diangkat {an dpldii
r#*.Uf.jakininnja
-Mereka
Pemerintah,

oi.tt p.*!rintah.
-militer
;ipil,

iekerdji padf Badan-badan
dan Polisi, baik aipirsat
-maupun didaerah-daerah.

lUet6ta adalah bukan buruh akan tetapi alat pelaksana Pemerin'
tah untuk menudju keselamatan, kebahagiaan dan kemakmuran se'
luruh rakjat dengan keridlaan Tuhan.
TJatatan:

Ada pendapat, bahwa pengertian ,,Pegawai atlalah bukan buruhl'
tidak perlu ditjantumkan.
2. ,,Fegawai Negeri adalah warga-negara jang mengabdikan diri lahir
dan-bathin liepada Negara jang didorong oleh kesadaran dan
keinsafan bernegara dan diperkuat dengan sumpah/djandji me'
nurut agama/kejakinannja masing-masing dengan diangkat dan
digadji btetr Pemerintah. Mereka bekerdja pada Badan'badan
Pemerintah, sipil, militer dan polisi, baik dipusat maupun dida'

3.

erahdaerah.
Mereka adalah'bukan buruh akan tetapi alat pelaksana Pemerin
tah untuk menudju keselamatan, kebahagiaan dan kemakmuran
seluruh rakjat dengan keridlaan Tuhan.
Pegawai Neger,i adalah warga-negara jang mengabdikan diri tahir
dan bathin kepada Negara jang didorong oleh karena kesadaran
dan keinsafan bernegara, diperkuat dengan sumpah/djandji rne8225

lgru! agama/kejakinannja masing-ma$rng sgrta diangkat dan
diga-dji gleh Pemerinfah, Mereka bekerdja pada Badan-6'adan pemerintah, sipll, militer dan polisi, ba;ik dipusat maupun didaerahdaerah. Merbka adatah bukan buruh akin tetapi ui"i p.iri*.nu
'-

makmuran seluruh rakjat hengan keridlaan Tuha[-"'
4. Pegawai Negerl adal{r_warga-n_egara jaqg bekerdja untuk kepentingan n-egara. jang didorong oreh keiadaran dan keinsatan ber,
legqrl dan diperkuat dengan-sumpah/djandji menurat isamit
lejakinannja-masing-masing. dengan_ diairgka-t dan digadjT oleh
Pernerintah. Mereka bekerd]a pada_Badan-badan pemjriniah, siqil, militeri dan pgfrgi, p?d? per_usa_h_1an-perusahaan negara baik
dipusat maupun didaerah.dagrah. Merelia adalah bukin burutr
akan tetapi
pelaksana pemerintah untuk menudju kesela-alat
mqlan, kebahagiaan dan kemakmurari seluruh rakjat dtngan kefidlaan Tuhan.
5. Pegawai Neger,i adalah warga-negara' jang mengorbankan diri
lahir dan bathin kepada negara jang didorong oleh kesadaran
dan keinsafan lernegara dan diperkuat.ctengan sumpah/djandji
menurut agayg/kejakinannja masing-masing dengair diangkit
dan digadj-i oleh Pemerintah. Mereka bekerdji padieadan-bidan
Pemerintah,_sipil, militer dan polisi, baik diiusat maupun didae:
rah-daerah. Mereka adalah bukan buruh akan tetapi alit pelaksa''..,.- na Pemerintah untuk menudju keselamatan, kebatiagiain.** t.maknuran seluruh rakjat dengan keridlaan Tuhan.
"
6' f.g8awai Negeri adalah warga-negara jang setjara ichlas mengab.
dikan diri kepada Negara jang didorong-oleh- kesadaran dan-ke,
insafan bernegara dan diperkuat dengan-sumpah/djandji menurut
agama/kgj-aklnlnnja ma,sing-masing. Ia diangkat dln digadji oleh
Pemerintah. ra bekerdja pada Badan-badan pbmerintah, lipit mau, pun militer baik dipusat maupun didaerah-daerah. Ia adaiah alat
pelaksana Pemerintah'untuk menudju keselamatan, kebahagiaal
dan kemakmuran sel,uruh rakjat, bangsa dan Negara. :"
7. Dengan tegas dan formeel mempeibedakan pengertian buruh
dari pega_wai dan karena 'itu menolak segali p6mikiran jang
menggaduhkan kedua pengertian itu, aparali jarig ingin menlar
makannja.
_
8. Pegawai Negeri adalah walg-a-legara jang bekerdja dengan meRdapat gadji dan diangkat oleh Pemerintai'Fusat alau peirerintatr
Daerah otonoom at-au pegawai sipil-pada angkatan perang nepu_
blik Indonesia, pada Badan-badan nutum p;emerintah, pia"-nadan-ba$an perusahaan,Negara,dan atau Badan-badan,tj'ampuran
perusahaan Negara atau dlperbantukan dalam perusahian
iartikelir.
9. Ad? j?lg_ berpendapd,t bahwa perumqlan_ pengertian pegawai Negeri tidak perlu dimasukkan-dahm unding-ilnaang b;l;i'
*Lampiran II.
Materi Kepegawaian jang perlu dimasukkan dalam undang-undang

Dasar.
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a.

Jang mendapat persetudjuan bulat:'
1. Setiap warga-negara jang memenuhi sjarat dapat diangkat sebagai Pegawai l{dgeri.
2. Pegawai Negeri ialah alat badan pemerintahan dan didalam
melakukan tugas kewadjibannja adalah sua.tu pengabdian kepada Negara dan Rakja't.
3. Tugas dan kewadjiban Pegawai Negeri diatur dengan atau
atas kuasa Undang-undang.
4. Sebelum memanghu djabatannja Pegawai Negeri baik militer,
polisi ataupun sipit harus mengutjapkan surnpah/djandji meagama,/kepertjajaan masing-masing.
' 5. nurut
Penganfkatan. kenaikan pangkat, pemberhentian, kedudukan
dan perlindungan hukum serta djaminan sosial bagi pegawai
dan keluarganja diatur dengan Undang-undang.
6. Penggunaan tenaga orang-orang asing dalam djabatan pemerintah sebagai Pegawai Negeri diatur dengan Undang-undang.
Ajat 1: Tiga pendapat
a. Setiap warga-negara jang mernenuhi sjarat ketjakapan/keahlian dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri.
b. Ada jang mgngqgu-tkan nomor 1 dan nomor 2.didjadikan satu
ma,teri jang bunjinja:
: : .. Kewarljiban mendjalankan tugas negara sebagai Pegawai Ne-

hiran, agama dan kejakinan politik.

Ajat 4:

',
;

-

Sebelum memangku djabatannja Pegawai Negeri harus mengutjapkan sumpahfdjandji menurut igama/kepertjejaan masingmqsing.
Ajat '5:
Pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhentian, djaminan sosial
bagi pggawai dan keluarganjp, sjarat-s,jarat kerdja, pertimbangan
kepegawaian, llg4rdukan dan perlinclungan hukum serta pera,'
. dilan tata.usah'h Pelawai Negeri {ialur dengan atau atas kuasa

Ajat

6:

a.

_

Penggunaan tenaga orang-orang aslng dalam'diabatan Pemerintah/Pegawai Negeri hanja dilakukan'selama puatu diawatan belum dapat diisi oleh warga-negara dan untuk itu
'diatuq deRgarl Undang+ndang. .
.,
b. Ad5,jang":berpendapat materi:mulai nomoi l sarnpai dengan
6 tidak'setudju dimasukkan dalam Undang-undang
' nomor
Dastrr, ddn, ''
e. . drda'pirla j,ang berpendapat materi nomor -6 sadja tidak setudju dimasukkan dalam Undang-undang Dasar.
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b.

Jang belup 'mendap-at pers-elq{juqn dan memerlukan pembahas.
an serta dan. penindjauan lebilr djauh.
1. semua plgawai iang'mempunjai kedudukan penting dan
langsung berhubungan dengan lieuangan Negara dan k?mak.
muran Rakiat, sebelum rnqmangku djabatannja ketjuali me.
lgqti?pkap sumpah/djandii harus diperiksa teuiti dahulu
harta.bendanja begitu djuga sesudah m6reka meletakkan dja-

batannja.
semua harta-benda pegawai jang dikumpulkan selama megqngku djabatannjl j?ng berasal dari pe-rbuatan jang tidak
halal rnendjadi milik Negara.
3. Mendjadi Pegawai Negeri tidak berarti kehilangan hak-hak
warga-negara.
Negara mendjamin'tidak memperlakukan diskriminasi diantara Pegawai Negeri dan antara ,tenaga raki-laki dan wanita.
4, Dibentuknja sebuah Dewan pertimbangan urusan pegawai
di Pusat dan Daerah.
Negara mendjamin_dasar pengharg_aan jang sama bagi pega-'
wai maupun pekerdja jang ada dalam tingkungannja.
6. Pegawai Negeri dilarang turut serta dalam pe,rusahian-perusahaan jang semata-mata mentjari keuntungin untuk dirinla,
langsung atau tidak langsung.
7. s-qryga p_egawai baik milite_r, polisi maupun sipil dilarang ikut
arktif ,baik_ langsung atau ,tidak-rangsung iialam kegiatan piutit.
Pegawai Negeri ketjuali militer dan porisi diperbolehkin memasukl partai politik sesuai dengan ideolog'lin;a maiing-ma.
sing.

2.

:

5

:
B
Ajat

1.

a. Tidak setudju
h.

dimasukkan dalam undang-undang Dasar. Me-

njetudjui materi J. dengan tjatatan kata-liata ,,diperiksa lebih
dahulu harta-bendanja" dihapus.
Ada jang berpendapat materi sampa,i dengan B dikembalikan

kepada Panitia Persiapan Konstitusi.

Ajat 2.

a. Ada jang

berpendapat istilah ,,kuat" diganti ,,stabil,,.

b. setudju. materi No; ,2 dengan tambahan kata-kata pensitaan
c.

keputusan Hakim sesuai clengan undang-untiang jang
In.Turut
DerlaKu.
Ada p_ula jang tidak setudju dimasukkan dalam undang-undang Dasar.

Ajat

3.

a. Ada jang_ mengehendaki tambahan kalimat seperti, berikut:

P_ggawai N_egeri baik laki-laki maupun wanita-,,tidak boleh
dirugikan dengan adanla'diskriminasi'r.
b. Menjeludjui materi B dengan tjatatan ditambah dengan kata,kata ;,Dengan mengingat kepada bakat dan tabiat x-aum wa.
nita".

'
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c. Materi 3 tidak perlu dimasukkan dalam Undang-undang Dasar.
d. Ada jang berpendapat seluruh kalimat 2 dari materi 3 dihapuskan.

Ajat

5.

ini setudju dirirasukkan dalam
Asasi
Manusia
dan
Kewadjiban
W'arga Negara".
,,Hak-hak

Ajat
Ajat

Ada jang ,berpendapat materi
0.

Ada jang berpendapat tidak perlu dimasukkan dalam Undangundang Dasar dan tjukup diatur dengan Undang-undang biasa.
7.

Diusulkan materi 7 dan I mendjadi satu materi dan berbunji:
,,Pegalvai Negeri ketjuali Potisi dan militer diperbolehkan memasuki partai politik, akan tetapi tidak boleh melakukan kegiatan politik dalam ia mengerdjakan tugasnja sebaga'i Pegawai Negeri.

Ajat

B.

Ada jang setudju dan ada jang ,tidak setudju materi No. B dimasukkan dalam Undang-undang Dasar.

Lampiran

III.

iHateri jang betum dibahas dalam Panitia Persiapan Konstitusi

1.

2

g.

:
4.

Untuk menaikkan mutu pegawai dengan dialan mendjadikan
lembaga administrasi Negara sematjam L'Ecole Nationale D'Administration sebagai di Perantiis atau di Fakultas-fakultas }Iukum
dan Pengetahuan Kemasiarakatan ditambahkan mata-mata peladjaran jang termasuk dalarn b,idang Public Administration.
Dalam hubungannja dengan masalah kepartaian dan pemilihan
umum mempersilakan kedaulatan Rakja't berdjalan dengan mengadakan confrontatie dimuka Dewan Perwakilan Rakjat tentang
matjam-matjam pikiran jang hidup dalam masiarakat mengenai
perbaikan kepartaian jang kemudian dapat dikristalisir dalam
penjempurnaan s'istim pemilihan.
Jang dimaksudkan dengan kegiatan politik, ialah tidak sadia mendiadi pengurus dari suatu partai politik atau meniljadi Anggota
Dewan Perwakilan Rakjat Pusat/Daerah ataupun mendiadi Anggota Kabinet/Dewan Pemerintahan Daerah, tetapi kegiatan politik itu dapat djuga dilihat pada sesuatu perbuatan atau sikap
untuk kepentingan partai, meskipun pegawai jang bersangkutan
itu, bukan anggota pengurus dari partai tersebut
Buruh dan pegawai kedua-duanja sama-sama memiliki hak dan
kewadjiban jang umum sebagai warga-negara, tetapi disamping
itu mereka memiliki pula masing-masing hak dan kewadjiban
jang chusus sesuai dengan sifa,t dan hakekat lapangan kerdjanja
masing-masing.
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Lampiran

IV.

:

Rantjangan rumusan pasal jang hampir bersamaan:

A, 1.

B.

Setiap warga-negara jang memenuhi sjarat dapat diangkat iSebagai Pegawai Negeri.
2. Setiap warga-negara jang memenuhi sjarat ketjakapan/keahlian dapat diangkat mendjadi Pegawai Negeri.
3. Setiap warga-negara jang mempunjai sjarat dengan tidak meIihat suku, kelahiran, agama dan kejakinan politik dapat diangkat mendjadi Pegawai Neger'i.
1.'Dibentuknja sebuah badan pertimbangan pegawai dipusat dan
didaerah, dimana wakil Pegawai Negeri melalui perserikatannja ikut serta:
2. Dipusat dan didaerah dibentuk Dewan Pertimbangan Pegawai
jang susunan dan tugasnja diatur dengan atau atas kuasa
Undang-undang.

Lampiran

V.

I

Rantjangan rumusan pasal jang berbeda.
a, Dasar pengertian Pegawai Negeri.
Fendapat ke-1.
'
Pegawa,i Negeri adalah warga-negara jang bekerdja dengan men.
dapat gadji dan 'diangkat oleh Pemerintah Pusat atau Pemei'intati
Daerah Otonom'atau pegawai sipil pada Angkatan'Perang Republik
Indonesia, pada Badan-badan hukum Perheiin,tah,' pada badhn-badan
perusahaan Negara dan atau Badan-badan tjampuran perusahaan Negara atau jang diperbantukan dalam perusahaan partikelir.
l

Pendapat ke-2.
Pegawai Negeri ialah alat Badan-badan pqmerintahan dan didalam
melakukan tugas kewadjibannja adalah sultu pengeqtian tiap suatu
pengabdian pada Negara dan Ratcjat.
Pendapat ke-3.
Pegawai Negeri.ialah mereka jang mengabd:ikan d,iri kepada
Negara dengan menerima gaalji sebagai alat pelaksana Pemerintah
dalam mendjalankan tugas kewadjibannja menudju terwudjudnja keselamatan kebahagiaan dan kemakmuran seluruh rakjat sesuai dengan
djiwa Undang-undang Dasar Negara dan keridlaan Allah.
Pegawai Negeri bukanlah hnruh dan didalam".melakukan tugas
kewadjibannja dianggap sebagai suatu pengabdian kepadd Negara dan
Rakjat.

'

,

Pendapat ke-4.
pendjabat
Semua
Negara rnengabdi'kepada Rakjat dan tidak mepartai.
kepada
Mereka diawasi oleh Badan-badan-- atas pilihan
lgqbdi
Rakjat.
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Pendapat ke-5.
Pegawai Negeri Republik Indonesia adalah nrereka jang bekerdja
tetap atau sementara pada Negara dan atau Negara bagian/daerah
Swatantra dengan diangkat dan digadji oleh Pemerintah Pusat dan
atau Pemerintah Negara Bagian/Daerah Swatantra. (Tjatatan: ,,Perumusan ini disesuaikan dengan structuur Negara")

'

Pendapat ke-6.
Ada jang tidak setudju dimasukkannja pasal tersebut dalam Undang-undang Dasar.
b. Hak-hak warga-negara, tugas dan kewadjiban dan djaminan sosial
bagi Pegawai Negeri.
Pendapat ke-l.
Tugas dan kewadjiban Pegawai Negeri diatur dengan dan atau
atas kuasa Undang-undang. Pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberhbntian, djaminan sosial bagi p-egawai dan keluaiganja, sjiratsjarat kerdja, pertimbangan kepegawaian, kedudukan dan perlindung
an hukum serta peradilan tata-usaha Pegawai Negeri diatur dengan
atau atas kuasa Undang-undang.
Pendapat k€-2.
,Tugas dan kewadjiban; pengangkatan, kenaikan pangkat, pemberheptian, kedudukan dan perlindungan hukum, djaminan sosial sertahak pensiun bagi pegawai dan keluarganja diatur dengan atau atas
kuasa Undang-undang.
Pendapat ke-3.
Sjarat-sjarat, hak-hak dan kewadjiban-kewadjiban, djarninan-djalnina-n dan ketentuan-ketentuan lain tentang pegawai Republik Indoiibsia diatur dengan Undang-undag atau atas kuasa Udang-undang.
Pendapat ke-4.
Tugas kewadjiban dan hak jing diberikan kepada Pegawai-pegawai Negeri atau kepada segolongan Pegawai Negeri, beserta antjaman
hukuniari :dalam hal'pegawai-pegawai'itu lalai atau menjalah-gunakan
haknja itu d,iatur dengan Undang-undang.
!i
Pendapat ke-5.
: Adi jairg.berpendapat pasal ini tidak perlu dimuat 6xfu6 Undang-undang Dasar.
c. Sumpah/djandji.
Pendapat ke-l.
Semua Pegawai jang mempunjai kedudukan penting atau langsung ada hubungannja dengan keuangan Ncgara dan usaha-usaha kemakrnuran Rakjat, sebelum memangku djabatannja ketjuali rirengutjapkan su'ryrpah/djandji harus diperiksa lebih dahulu harta-bend?njq,
begitu djuga setelah mereka meletakkan djabatannja.
Pendapat ke9.
Semua pegawai jang,rnempunjai kedurlukan penting dan langsung
bgrhubungan dengan leuangan Negara dan kemafmuran Rakiqt,_ se;

.-

-
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b

elum memangku dj ab atannj a. ketj uali me-ngutj

dt*

a-pka-n

sumpahl dj andj i,

Aipetitlt tebitr dahrilu harta-bentlanja begitu djuga

sesudah

mereka rireletakkan dj abatannj a.
PendaPat ke-3.
Sebelum memangku djabatannja sebagai Pegawai N-egerl.baik
militer, polisi, maupui sipil, harus mengutjapk$. sumpah/djandji me'
nurut i&a^aih"peitlalaannja masing-masing. Isi dan tjara sumpah/
djandji itu diatur dengan Undang-undang.
PendaPat ke'4.
Sebelum memangku djabatannja pegawai harus mengutjaqkan
menirut agama/,kepeit5?jaan masing-masing jang
sumpahT,djandji
-atau
atas kuasa Undang-undang.
diatur dengan
PendaPat ke-5.
Ada jang berpendapat soal ini tidak perlu dimuat dalam Undang'
rundang Dasar.
Harta milik pegawai.
PendaPat ke-1.
Semua harta benda atau kekajaan pegawai jang diperdapatnja
dari perbuatan jang tidak sah dan berasal dari s_esuatu -jang berupa
trat< fiitit< negari, harus disita dan didjadikan kembali milik negara.

d.

PendaPat ke-2.
Semua harta milik pegawai jang be'ra,sal dari perbuatan jang tidak
sah, mendjadi milik Negara.
PendaPat ke-3.

Ada jang berpendapat tidak setudju climasukkan dalam Undang.
undang Dasar.
Hak-hak Pegawai Negeri.

e.

Pendapat ke-1.
Mendjadi Pegawai Negeri tidak berarti kehilangan hak-haO

ga'negara

*T;

Pendapat ke-?.
Mendjadi Pegawai Negeri tidak berarti kehilangan hak'hak untuk
memperbaiki nasibnja dengan djalan berserikat dan berkumpul serta
tidak kehitangan hak-hak untuk membela diri dengan djalan berde:
monstrasi dan mogok.
Pendapat ke-3.
jang
menolak rumusan termaktub dalam penberpendapat
Ada
dapat kedua.
Penggunaan tenaga asing.
Pendapat ke-L.
Penggunaan orang{rang asing dalam djabatan Pemerintah/Pegawai Negeri hanja dilakukan selama sesuatu djabatan belum dapat
diisi oleh warga-negara dan untuk itu diatur dengan Undang-undang.

f.

g2g2

Pendapat ke2.
jang
Atla
berpendapat tidak perlu rumusan tersebut dimasukkan
dalam Undang-undang Dasar.
Pendapat ke-3.
Penggunaan orang{rang asing dalam djabatan Pemerintah/Pe'
gawai Negeri diatur dengan atau atas kuasa Undang-undang.

g.
'

Larangan-larangan.

Pendapat ke-1.
Pegawai-pegawai Republik Indonesia dilarang berdemonstrasi dan
mogok. (Tjatatan: Bilamana dalam materi Hak-hak Asasi Manusia/
Hal-hak dan Kewadjiban Warga Negara nanti tidak termasuk soal
mogok ,maka perumusan ini hendakn;a dianggap tidak diadjukan).
Pendapat ke-2.
Pegawai Negeri dilarang:
a. ikut aktif langsung atau tidak langsung dalam kegiatan politik.
b. ikut aktif langsung atau tidak langsung dalam perusahaan'
perusahaan jang semata-mata ment;ari keuntungan bagi diri'
nja sendiri
Pendapat ke-3.
Larangan bagi semua Pegawai Negeri mengenai kegiatan politik
dan kegramn dalam perusahaan-penrsa[aan dlaiur oleh oan atau atas
kuasa Undang-undang.
Pendapat ke-4.
jang
Ada
berpendapat mengenai masalah kegiatan pegawai-pega'
wai dalam perusanan-perusahaan, tidak sewad;arnJa dan se;ogmnja
draoaran iarangan atasnJa.
Pendapat ke-5.
Berdasarkan Hak-hak Asasi Manusra/Hak-hak dan Kewadjiban
Warga Negara Pegawai Negeri tidaK {ularang mendiadl anggota sesu.
atu p,lrtavorgalusasi pohrlK CIang legaal) oengan sJarat Ketentuan
banwa ra UoaK menlarKan tugas KewauJroannJa selaru Pegawar Ne.
gerr dan pula tioak men;alah-gunakan wat(tu can kedudukann;a guna
[epenungan partai/organisasrnJ a.
Pendapat ke-6.
Ada jang berpendapat rumusan ini ti.dak Berlu dimuat dalam
Undang-unoang Dasar.
Pendapat ke-?.
Pegawai Negeri ketjuali polisi dan militer dan pegawai-pegawai
tertentu jaUg diatur dengan Undang-undang, diper'bolehkan masuk

partai politik.

h.

Dasar penghargaan.

'

PendaPat ke-1.
Negara mendja'min dasar penghargaan jang _sama bagi pegawai
maupuir pekerdja jang ada dalam lingkungannja dan diantara sesama

warga-negara.

:
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Pentlapat ke-2.
Negara.rnendjamin dasar penghargaan jang satna bagi Pegawai
Negeri jang ada dalam lingkungannja.

Lampiran VI.
Rantjangan rumusan pasaL-pasal iang belum dibahas oteh Panitia
Persiapan Konstitusi.
1. Dipusat dan didae'rah dibentuk peradilari tata-usaha; Jang tugasnja diatur dengan atas kuasa Undang-unfang.
2. Dengan tidak mengurangi dengan dia'tur dengan ketentuan-ketentuan- chusus gadji-ladji hal lain-lain. pendapatan anggota-anggota
Madj elis-madj elis dan pegawai-pegawai Republik Indonesia ditentukan oleh Pemerintah, dengan mengindahkan aturan-aturan jang
ditetapkan dengan Undang:undang dan menurut asas bahwa dari
djabatan tidak boleh diperoleh keuntungan lain daripada jang dengan tegas diperkenankan. (Tjatatan, Soll ini (2) telah dibahas
Keuangan).

Lampiran VII.
Tjatatan.

:'1.' Ada jang berpendapat bahwa"pendapataendapat jang belum
mendapat perietudjuan dan masih memerlukan. Peffibahasan'

pembahasan dan pembitjaraaq, lebih. tljauh supaja Ple_no menu'
gaskan hepada Panitia Persiapan Konstitusi untuk rnernbahas dan
:

"2,.

tf;l"frIllT;rgusutkan

asar istilah sipil, polisi dan mititer di

Indonesiakan.

3. Ada jang ,berpendapat

nama Pegawai Negeri diubah mendjadi

4.

Ada jang befpendapat Undang.undang pokok kepegawaian supaja
ditegaskan dalam Undang-undang Dasar.
5. Ada jtng berpendapat istilah Pegawai Negeri diganti dengan abdi

'Rakjat.
6. Ada jang berpendapat bahwa materi-niateri Sang belum mendapal

dan memerlu,kan pernbahasan serta penindjauan le." -' persetndjuan
dahulu jaitu'nomor "1lB dikembalikan kepada Panitia Per-

6ih

siapan Konstitusi.
7. Ada jang berpendapat. bahlva rantjangan rumusan pasal'pasal
Undang-undang Dasar termuat dala'm laporan Panitia Persiapan
tiga, IV qampai halaman 4 huruf a sampai
,. ,l Eot-tqtifuqi halaman
*rlitjaiitumkari
dalam Undang-undang Dasar tetapi
tidak perlu
"tjukup sebagai pendjelasan sebagai Undang-undang Dasir.
B. Aaa jang berpendapat, bahwa tidaklah perlu -seIIHra pegawai
angkat sumpah biasa hal ini adalah dilapangan asas, jaitu mi-

-

i

, palpja: r . 1. Diawatan jang mengatur pemberian idjin d.alam lapangan'per:
dagangan.

.3?3{.

-niengatur
penempatan'padjak.
Pendapat jang
Djabatan jang mengatu'r .pem'berian kred.it Pemerintah.
pjgbalan .ianq mengatur pemberian ldjazah-idjazah terutarna
idjazah tinggr.
5. OjaUatan iang mengatur soal memasukkan dan soal pengeluaran (keluar dan masuk negeri).
Ada jang berpendapat bahwa tidak perlu ahli tenaga asing di
djadikan pegawai negara ketjuali didjadikan buruh-buruh besar
disekolah tinggi untuk beberapa waktu jang terbatas.
Supaja diadakan ketentuan berupa pasal, pemisahan antara pegawai jang keangkatannja berdasar semata-mata kepegawaian dan
jang diangkat berdasar politik umpama kepala perwakilan diluar
negeri.
Supaja diadakan ketentuan-ketentuan berupa pasal mengenai
pengangkatanpengangkatan pegawai jang bersifat politis dan
pegawai-pegawai jdng kedudukannja vital (memindjam istilah)
seperti anggota alat perlengkapan negara umpamanja mahkamah
Agung, Dewan Pengawas Keuangan dan lain,lain, sup-aja pengangkatan mereka ditetapkan oleh Senat (Dewan Perwakilan Rakjat
Daerahdgerah) atas andjuran Pemerintah, Presiden dalam hal
ini hanja melakukan formalitet memberikan surat pengangkatan
dan lain-lain jang perlu.
Ada jallg berpendapat materi kepegawaian supaja masuk bidang
Asas Dasar Negara.
Ada jang berBendapat agar Negara mengadakan gezinsloon
mengenai pengangkatan harus didjalankan tindakan "the right
.man in the right place".
(1). a. Bahwa masalah Pegawai itu sebenarnja merupakan masalah manusia dengan sifat-sifat ada padanja.
b. legawai ilu pula -adalah warga-negaia dengan serba hak
dan ke.wadjibannja;
c. Para pegawai, sebenarnja dan dalam hakekat hukumnja
adalah merupakan para pihak kedua dalam suatu ikatan
perdjandjian
kerdja dengan Pemerintah.
d. Bahwa ribuan djuta rupiah jang dikeluarkan.untuk !eng.
gadji Pegawai itu, sejogianja dipertanggung-djawabkan
setjara sewadjarnja kepada setiap wadjib padjak dalam
negara dan djalan jang baik untuk mempertanggungdjawabkannja itu, ialah rnengusahakan supaja pengeluaran jang sedemikian banjak itu sepadan atau seukuran
dengan prestasi iang diberikan korps pegawai dalam melajani kepentingan masjarakat dan Negara.
(2). Sesuai dengan kenjataan jang berlaku dalam masjarakat
mengingin-kan pembatasan jang djelas, diantara pegawaipegawai dan anggota-anggota Dewan, jang sudah terang
memangku djuga suatu funksi jang tidak ketjil dalam Pemerintahan.
($). Sesuai dengan apa jang sudah mendjadi jurisprudensi berpendapat bahwa qeorang Menteri selama memangku djabatannja, dapat digolongkan sebagai pegawai.

2.
3.
4.

9.

10.

11.

12.
13.

t4.

9el5

Mengenai masalah Pegawai-pegawai d"alam perusahaan-perusahaan, tidak sewadjarnja dan sejogianja diadakan larangan atasnja.
16. Dalam mentjari masalah kepegawaian dan partai politik mengambil principe-principe sehagai ber,ikut:
a. Menarik garis demarkasi diantara pegawai-pegawai jang dibolehkan turut mendjadi anggota dari partai politik dan pegawai
jang tidak dibolehkan turut dalam dunia kepartaian.
b. Kritirium boleh dan tidak boleh, diambil dengan memper;
,timbangan ,tidak adanja bahaja atau adanja bahaja untuk
merusakkan kepertjajaan masjarakat dan Pemerintah serta
adanja bahaja efficientie pekerdjaan Pegawai-pegawai.
c. Kepada kedua golongan Pegawai jang boleh atau tidak boleh
itu dilarang selama actief djadi pegawai melakukan kegiatankegiatan politik, baik dalam hubungan atau diluar hubungan

15.

d.

kepartaian.
Kepada seluruh Pegawai diberikan hak memilih, sedangkan
kepada Pegawai jang dibolehkan memasuki. par"tai politik di-

berikan pula hak dipilih.

e. Pelaksanaan teknis dari prinsip-prinsip ini d.iatur dengan

peraturan-peraturan pelaksanaan jang berpangkal pada Undang-undang pokok kepegawaian.
17. Kewadjiban mendjalankan tugas Negara sebagai Pegawai Negeri,
adalah tugas setiap warga-negara sesuai dengan ketjakapan dan
sjarat-sjarat jang ditentukan.
L8. Mendjadi Pegawai Negeri tidak berarti kehilangan hak-hak warga-negara. Negara mendjamin tidak memperlakukan diskriminasi
diantara Pegawai Negeri dan antara tenaga laki-laki dan wanita,
d"engan mengingat kepada bakat dan tabiat kaum wanita.
1.9. Mendjadi Pegawai Negeri tidak berarti kehilangan hak-hak
warga-negara, Pegawai Negeri baik laki-laki maupun wanita tidak
boleh dirugikan dengan adanja diskriminasi.
20. Pegawai Negeri ketjuali" Polisi dan Militer diperbolehkan memasuki partai politik, akan tetapi tidak boleh melakukan kegiatan
politik didalam ia mengerdjakan tugasnja sebagai. Pegawai
Negeri.
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Lampiran Ke-VltI.
d
Rumusan P.P.K. jang dise-

tucljui oleh sebagian

Perihal

Rumusan-rumusan jang berbeda

Pembitjara

Alat-alat
bajar.

Pasal A.

1.

Diseluruh wilajah Negara Republik Indonesia
hanja diakui sah alatalat pembajar jang aturan-aturan pengeluarannja ditetapkan dengan
Undang-undang.

Diseluruh daerah Republik
Indonesia hanja diakui sah
alat.alat pembajaran jang
aturan-aturan pengeluarannja ditetapkan dengan Undang-undang.

Tjatatan.
Diserahkan kepada Panitia Istilah apakah istilah,,alat-alat pembaj aro'

ataukah ,,alat-alat

ba-

jar" jang tepat.
2. Satuan hitung untuk
menjatakan jang alatalat pembajar sah itu
ditetapkan dengan Un-

S4tuan hitung untuk rne-

njatakan alat-alat bajar
sah itu ditetapkan dengan
Undang-undang.

dang-undang.

Tambahan ajat:
Dengan Undang-undang
diseluruh,,Wilajah Negara Republik Indonesia dilarang beredar
alat-alat pembajar jang
,tidak disahkan seperti
dalam ajat 1".

3.
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Tjatatan:
Pemakaian kata jang
pada katrimat,,menjatakan jang alat-ala,t" diserahkan kepada Panitia
Redaksi atau Panitia
Istilah.
Undang-undang rneng'
akui'sah alat-alat Pem'

Undang-undang mengakui
sah alat-alat pembajar baik

I

Tjatata.'n

Urn dikemukak4n oleh pembitjara'pembitjara dalam
Sidang Pleno.

Nega- Diseluruh daerah RePublik
Republik Indonesia" Indonesia hanja diakui salt
lhanja diakui sah alat-alat alat-alat pembajar
jang aturan-aturqn aturan-aturan pengeluara

Diseluruh,,Wilajah

lra

ltrjdt
i

pengeluarannja ditetapkan nja ditetapkan dengan Un
dang-undang.
dengan Undang-undang

Ada

pendapat
setudju.

jang tidak

Undang-undang mengakui:

sah alat-alat bajar

baiki
32S9

I
Perihal . i'
i

Rumusan P.P.K. iang dise- Rumusan'rumusan jang berbeda
J-:'-?
I
^"'lf-1llll i' I;':'sebagian

-:^"'
tudjui oleh.
Pernbitiara
bajar baik hingga djum'

lah jang tak

4.

terbatas
maupun hingga djumlah terbatas jang ditentukan dengan Undangundang.
Pengeluaran alat-alat
pembajar jang sah di-

lakukan oleh atau atas
nama ,,Pemerintah Re"
publik Indonesia" ataupun

oleh Bank Sirtkulasi.

Bank Sirkulasi.

Pasal B.
1.

Untuk Indonesia

ada

satu Bank Sirkulasi.

2.

Penundjukan

,sebagai
pedan
Bank Sirkulasi
ng.4turan tetaan dan
kekuasaannj a d.ilakukan

dengan Undang-undang.
3. Pengawasan atas pekerdjaan Bank-bank dida-

lam Negara Republik
Indonesia dilakukan

Keuangan
Negara.

1.

oleh Bank Sirkulasi menurut peraturan-peraturan jang ditetapkan
dengan Undang-undang.
Pasal C.
Pemerintah memegang

i

I

I

hingga djumlah jang tak

terbatas maupun hingga
djumlah terbatas jang ditentukan untuk itu.
Pengeluaran alat-alat pembajar jang sah dilakukan
oleh atau atas na,ma Pemerintah Republik Indonesia
ataupun oleh Bank' Indonesia.

Untuk Indonesia ada satu
Bank Sirkulasi jaitu Bank
Indonesia.

Pengaturan tetaan dan kekuasaan Bank Indonesia
dilakukan dengan Undang'
undang.
Pengawasan atas pekerdja-

an

,Bank-bank dilakukan
oleh Bank Sirkulasi menu-

rut

peraturan-peraturan
dengan
Undang-undang.

jang ditetapkan

ur'aian umum keuangan.
2.

Keuangan Negara dipimpin dan dipertanggung-djawabkan menuaturan-aturan jang
ditetapkan dengan Un-

rut

dang-undang.
Pasal D.
1.

Pengawasan atas dan
penleriksaan tanggung-

tl

i

;$240

--

-1

)

dan'dikemut"k"" oleh pemhitjara-pembltjara d4lam

-

rj

Sidang Pleno.

at i

f,6:11i.

hingga djumlah jang takl
terbatas maupun hinggai
djumlahi terbatas jang di-i
tentukan untuk itu.
i

i

I

-,i

Pengeluaran alat-alat bajarr
jang sah dilakukan oleh;
atau atas narna Pemerintahi

I
'1

Republik Indonsia atau-i
pun oteh Bank Sirkulasi.
.l

I

I
I

I

I
I

I
I

Untuk Indonesia diadakani
Undang-undang Bank j*gl
mengatur pekerdjaan Bank-!
bank Oaik Nasional

Tidak menganggap perlu

mau-i

pun asing) didalam Negaral
Republik Indonesia dan pe-l

ngawasannja

oleh Bank

dilakukanl

Indonesia.

i

,{da, jang

,l,''

kan:

ingin menambah-

.

a; Milik,

,ll

''

hasil keuntungan,
'seihua perusahaan Ne, '.8&i?, harus dipertanggung-djawabkan daiam
An-ggaran Belandja.
::i b.' Sbinua Perusahaan Negafa
berdasar
.t
'Icandidirikan
:
Undang-undang
I
.i
'rrPerusdhaan Negara.
I

tl

.f

I

sg4s

Perihal

i
i

Rumusan P.P.K. iang dise'

tuAjui oleh sebagian

Rumusan-rumusan jang berbeda
.--qg

pembitjara

djawab tentang keuang-

an Negara dilakukan
oleh Dewan

Pengawas

Ke'uangan.

2.

Pendapat 1: Hasil pengawasan dan pemeriksaan itu diberitahukan

kepada dewan Perwakilan.
Pendapat 2: Hasil pengawasan dan pemeriksa-

an itu

disampaikan
kepada ,,Dewan Perwakilan" untuk dib'itjarakan.

Tambahan ajat:

3. Laporan tentang

hasil
pengawasan dan pemeriksaan dilakukan oleh
Dewan Pengawas Keuangan dalam suatu perhitungan anggaran jang

bisa diterima atau ditolak oleh ,,Dewan Perwakilan".
Pasal E.
(Tentang Anggaran Umum)
Pendapat 1:
Dengan Undang-undang ditetapkan anggaran semua
pengeluaran Republik In'
donesia dan ditundjuk pendapatan-pbndapatan untuk
menutup pengeluaran itu.
Pendapat 2:
Denggn Undang-undang ditetapkan anggaran semua
pengeluaran.

3242

Hasil pengawasan dan

pe-

meriksaan itu disampaikan
kepada Dewan Perwakilan

untuk dibitjarakan dal,am
suatu rapat ter,tutup jang
chusus diadakan untuk keperluan itu.

v

dan dikemukakan oleh pembitjara-pembitjara dalam
Sidang Pleno.

Tjatatan
c. Ikut sertanja

Negara

dalam Ferusahaan-perusahaan Partikulir djuga diatur dengan Un-

Hasil pengawasan dan p Hasil pengawasan dan pemeriksaan itu diberitahu meriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwa kan kepada Madjelis Per-

kilan Rakjat.

musjawaratan Rakjat.

dang-undang, jang mewadjibkan pertanggung-

an djawab hasil

dan
perusahaan
disertai pen-

kekajaan

tersebut,
djelasan bagian milik
Negara.

iTidak perlu (ditolak)

32+?

Rumusan P.P,K. jang dise'

Perihal

tudjui oleh sebagian
pembitjara

Rumusan-rumusan jang berbeda

,,Negara" dan ditundjuk

pendapatanpendaPatan un'
tuk menutup Pengeluaran

itu.

Pasal F.

Ajat

1.

Pendapat

Rantjangan

ke-1:

Usul Undang-undang

Pe-

netapan anggaran , umil.lm
oleh Pemerintah dimadju-

kan kepada ,,Dewan

Perrvakilan" sebelum Permulaan masa jang berkenaan
dengan anggaran itu. Masa

itu tidak boleh lebih 2

Undang-un'
dang penetapan anggaran
umu,m oleh Pemerintah di'
madjukan kepada Dewan

Pqrwakilan sebelum Permulaan masa jang berke'
naan dengan anggaran itu.
Masa itu tidak boleh lebih
dari 2 tahun.

tahun.
Pendapat ke-2: (Pasal F)
Usul Undang-undang Penetapan anggaran umum oleh
Pemerintah dimadjukan kepada,,Dewan Perwakilan"

sebelum permulaan masa
berlakunja anggaran itu.
Masa itu untuk sesuatu ang'
garan. jang bersifat routine
tidak boleh melebihi dari
2 tahun -dan untuk sesuatu
anggaran guna investasi
Modal Neg4ga menurut suatu rentjan4 tertentu tidak
boteh melebihi dari 5 ta'
hun.

Usul Undang-undang Penetapan anggaran umurn oleh
Pemerintah dimadjukan kepada ,,Dewan Perwakilan
Rakjat" sebelum Permulaan masa iang berkenaan
dengan anggaran itu. Masa
itu tidak boleh lebih dari
2 tahun.
Usul Undang-undang penetapan anggaran umum oleh
Pemerintah dimadjukan ke-

pada,,Dewan Perwakilarf'
se,belum tanggal l7 Agus-

tus pada tahun

sebelum

masa anggaran itu berlaku.
Masa itu tidak boleh lebih
dari 2 tahun.

Setiap perubahan anggaran

umum memerlukan perse'
tudjuan Dewan Perwaki
lan.
3244.

l

dan dike-lnuFkan oleh pembitjara-pembitjara dalam
Sidang Pleno.

Tjatatan

Undang-undang PenetaPan
afiggaran umum oleh Pe-

rnerintah dimadiukan ke

pada Madjelis Permusjawa'l

iatan Rakjat sebelum Per-,
mulaan masa jang berkena-i

an dengan itu. Masa itu
tidak boleh lebih dari 2

tahun.
t*t Undang-undang pe_ng-iTambahan ajat.
tapan anggaran llmuT

irfi;ttrAii

i

i
i

olehil;sul Undang-undang

dimadi-u.kttlr'gunrrt anggaran

i

me-l

u*u*l

kepqda Dgw_an Penvikilani;1;t* anggaran pemba.j
Rakjat sebelum mqsa ber lngunan tiap-1iap kali djikai
takrinja anggaran itu. pa-i p6rlu
lakunja
perlu CimabSut<in
Pemerin.r
dimadjukan femerin.l
tanggalltah
kepacla Dewan Perwa-i
ling lambat'paCa
Masa itu tidaklkilan Rakjat sebelum pe-l
16
'Agustus.
lebih dari I tahunl ngeluaran ,tambahan dila-l
boleh

dari Djanuart hingga Sllkukan

Desernber

i

(?):
i
Usul tentang penetapani
anggaran untuk melaksana-i
r,afi"suatu rantjangan pem-,
bangunan ekonomi gunal
mempertinggi tingkat, ke-i
makmuran dan tingkat ke'i
Tambahan ajat

bu,tlajaan

rakjat

gntuki

I

t
f
t
I
I

I

I

i
i

memperkokoh kemerdeka'i
an Republik' Indone"it di-.
madjukan kepada Dervan;
Perwakilan Rakjat selambatJambatnja 1 tahun se-,
0245,

-rc
Perihal

Rumusan P.P.K. jang disetudjui oleh sebagian
pembitjara

Rumusan-rumusan jang berbeda

Untuk itu Pemerintah me.
madjukan usul pengubah
anggaran umum kepada
Dewan Perwakilan.

Pendapat

1:

Ajat

Tambahan ajat:

2.

Usul Undang-undang
pengubah anggaran umum
tiap-tiap kali djika Perlu
dimadjukan Pemerintah
kepada,,Dewan Perwakilan".

Usul Undang-undang

Pe-

ngubahan anggaran umum
tiap-tiap kali djika perlu
dimadjukan Pemerintah
kepada Madjelis Permusja'
waratan Rakjat.

Pendapat

Setiap perubahan ang-

garan umum harus

di-

setudjui oleh ,,Dewan
Perwakilan". Untuk itu
Pemerintah

me,rnadjukan

usul pengubah anggaran
umum kepada ,,Dewan

Tiap tambahan anggaran
umum harus disetudjui
oleh Dewan Perwakilan.
Untuk itu Pe,merintah memadjukan usul pengubah
anggaran umum kepada
Dewan Perwakilan.

Perwakilan".

3.

Tambahan ajat:
Bila Pemerintah helum
menjampaikan anggaran
umum kepada ,,Dewan
Perwakilan" pada waktu

ditentukan dalam ajat

(1)

maka Pemerintah jang bersangkutan meletakkan djahatan untuk diganti oleh
Pemerintah jang baru.

4.

Tambahan ajat:
Waktu penjerahan ang-

garan umum kepada ,,D€-

wan Perwakilan"

sebagai

termaksud dalam ajat (1),
dapat rdilampaui oleh Pemerintah apabila masa dja-

w46

Kalau Pemerintah Pada

waktu jang sudah ditentu.
kan dalam ajat (1) belum

menjampaikan

anggaran

umum kepada Dewan Per-

wakilan Rakjat, Pemerintah jang bersangkutan hh'

rts

meletakkan djabatan.

Waktu penjerahan anggaran umum kepada ,,Dewan
Perwakilan" sebagai ter.
maksud dalam aiat (1) daPat

dilampaui oleh Pemerintah, apa,bila masa djaba'tan-

I I .dan dikemukakan oleh pembitjara-pembitjara dalam
Sidang Pleno.

Tjatatan

!-'

belum dilaksanakannja
rentjana pembangunan
i

F

tersebut. Masa berlakunja
angga,ran ini pal.ing larna

4 (5) tahun.

Ada pendapat jang meno'
lak tidak setudju dimasukkan dalam Undang-undang
Dasar.

s.d.a.

82*7

]--.--i Rumusan P.P.K. jang dise- i'"ul'ura''r.ullrus'
lRu*u*.n-rumusan jang berbeda
Perihal
tuajui oleh sebaglan

'

pembitjara

batannja belum 5 (lima)
bulan lamanja. Dalam hal
itu waktu sebagai jang di-

Iamanja. Dalam hal itu
waktu sebagai jang dimak-

maksud dalam ajat (1) dapat
ditambah dengan suatu masa dja,batan 5 (lima) bulan

sud dalam ajat (1) dapat ditambah dengan suatn masa
rlia,batan 1 (satu) bulan itu.

itu.

nja belum 1

(satu) bulan

Ketentuan:

Tiap Kabinet baru wadjib
menjampaikan pada Dewan

Ferwakilan Rakjat usul

me,ng;,ubah Undang-undang
anggaran u,fll,trlrl pada wakKabinet baru
me-

tu

itu

paikan program Kabinetnja

untuk disetudjui oleh

De-

wan Perwakilan Rakjat dalam tempo 1 bulan. (kalau
sistim Kabinet bertangdjawab pada Parlemen).

Pasal G.

1. Anggaran terdiri dari

bagian.bagian jang ma'
sing;masing sekedar
perlu dibagi dalam dua

bab, jaitu satu untuk

mengatur pengeluaranpengeluaran dan satu
lagi ;untuk menundjuk

pendap atan-p en dap

a

ta

n.

Tjatatap: pemakaian istilah
bab atau pos diserahkan
kepada Fanitia istilah.
2. Untuk tiap-tiap Kementerian anggaran sedikit-

dikitnja memuat

sa,tu

bagian.

3.

Undang-undang p€netapan anggaran masingmasing memuat tidak
lebih dari satu bagian.
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Anggaran terdiri dari bagian-,bagian jang mas,ingmasing seke,dar perlu dibagi dalam bab, jaitu 1 untuk
menga,tur pengeluaran-pengeluaran dan satu lagi

untuk menundjuk

pencla.

patan"pendapatan. Bab ter-

bagi dalam pos-pos.

Anggaran untuk tiap-tiap
Kernenterian sedikit-dikitnja menurut satu bagian.

r

.:-

dan dikemukakan oleh pembitjara:pembitjara
Sidang Pleno

i
I
I

Ajat (1) dan (2) diganti d+j

ngan:

ii

Anggaran terdiri dari ba-i
gian-bagian jang masing.

masing tidak,boleh memuat
lebih dari satu Kementerian.

4249
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Perihal

*

Rumusan P.P.K. jang disetudjui oleh sebagian
pembitjara

4.

Dengan Undang-undang
dapat diidjinkan pe,mindahan.

Rumusan-rumusan jang berbeda

Dengan

Undang-undang
dapat dii,dj,inkan pemindahan pos satu ke pos lainnja
dalam satu bagian.

Tambahan

Pasal H.

Djika'lau untuk sesuatu
masa anggaran Undang-undang penetapan anggaran

belum disahkan, maka Pemenintah be,rhak melakukan pengeluaran-p engeluaran sementara berdasarkan
anggaran pengeluaran masa anggaran sebelumnja.

Pasal I.
Pendapat

1.

Pengeluaran dan pene-

rimaan ,,Republik In-

donesia dipertanggungdjawa,bkan kepada,,Dewan Perwakilan" sambil
memadjukan perhitungan jang disahkan oleh
Dewan Pengawas Keuangan, rTr€,nufut aturan.
aturan jang ditetapkan

Pengeluaran dan penerimaan ,,Republik Indonesia"
dipertanggung djawabkan
kepa,da,,Dewan Perwakilan" sambil memadjukan
perh,itungan jang disahkan

oleh Dewan Pengawas

Keuangan, menurut aturan-

aturan jang diberikan
ngan Undang-undang.

de-

dengan Undang-undang.

Pendapat 2:
1. Penge,luaran dan penerimaan,,Negara" dipertanggung-djawabkan keqada ,pewan Perwakil3L", sambil memadjukan perhitungan jang

disahkan oleh Dewan

Pengawas

Keuangan
aturan-aturan
'menurut
jang ditetapkan dengan
Undang-undang.
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if "q[+$:;ll"g'

n

f,:r1?iiffi .

gungdjawabkan kepada
rtDexan Pqrwtklltn' tttt-

bil memadjukan perhitung-

an jang disahkan oleh De-

lr'an Pengawas

Keuangan
aturan-aturan
jang ditetapkan dengan
Undang-undang.

menurut

dan dikemukakan oleh pembitjara-pembitjara dalam
Sidang Pleno.

'

Ada pendapat pasal ini ti-

dak perlu
U.U.D.

dimuat

dalam

Pengeluaran dan penerima:an,,Republik Indonesia"
i dipertanggung - djawabkan
memadjukan
ian" sambiljang
dibenar[perhitungan
p<.an oleh Dewan Pengawas

turan-peraturan jang di
tapkan dengan Undang
undang.

Pengeluaran dan pen
,,Negara" di

an

,,Republik Indonesia" jlak.
dj awabk-an
-kep-ada l,Oewanl Aip ertinggung - dj awabkan
Perwakilan"
dengan me-lt<epaoa
epada Madjetris
tfioidlis Permusjafermusia-

iSng ditetapkan

denganlaturan-aturan" 1"r,g OiGridengan Undang-un-

Jang meno-

i

fnoang-undang. lfffir.
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Rumusan P.P-.K. iang ,disetudjui oleh sebagian
pembitjara

Pendapat 3:
1. Pengeluaran dan pene-

Rumusan-ru.mus,an

jang ber@a

r,imaan ,,Republik In

Pertangg,ungan-dj awab tersebut dalam ajat (1) wadjib

gung-tijawabkan kepada ,,Dewan Perwakilan"

ikutnja dari tahun
an jang lalu.

donesia"
sa'mbil

dipertang-

dilakukan dalam tahun beranggar-

memadj'ukan

perhitungan jang dibenarkan oleh Dewan
Pengawas Keuangan,
,menurut at'uran-atu'ran

jang di'tetapkan dengan
Undang-undang.

Pendapat 4:
1. Pengeluaran dan penerimaan ,,Negara" dipe,rtan ggun g-d"j awabkan
kepada ,,Dewan Perwa-

kilan", samb,il memadj,ukan perhitungan
jang dibenarkan oleh

Dewan Pengawas Keuangan, menurut aturanaturan jang dite'tapkan
,dengan Undang-undang
Padjak

1.

Pasal J.
Tidak dip'erkenankan
,memungut padjak, bea
dan tjukai untuk kegunaan kas Negara, ketjuali dengan Undang:.sndang atau atas kuasa
Undang+rndang.

Tjatatan:
L. Dalam perkataan ,,kasNegara" diartikan pula
,,kas Daerah".
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Tidak diperkenankan,memungut padjak dalam bentuk apapun djuga, ketjuali
dengan Undang-undang
atau atas kuasa

Undang-

undang.

Tidak diperkenankan memberi hak-hak utama dalam
lapangan padjak. (tambahan ajat)

dan dikemrrkakan
Sidang Pleno

otreh

pembitjara-pembitjara dalam

Tjatatan

I

i
I

lDanadana rahasia harus
ldiawasi tempatnja tjara

ipenggunaannja. Karena sijfatnja rahasia ry?ka tjara
jpengawasannja
oJuga,oerberipeng,awasa"nnJa djuga
pengawasdaripada
llainan

an terhadap

penggunaanpenggunaan biasa. Memerlukan peraturan chusus

untuk mendjamin sifat ra-

hasia.

Ti'dak'diperkenankan me-

mungut padjak, bea, tjukai
atau pemungrutan matjam
apa djuga untu,k kegunaan

1.

Tidak dipernankan

me-11.

Undang-undang

atas kuasa

undang.

atas kuasa Undang-undang.
2.

T'idak diperkenankan
memungut padjak, bea

mungut uang apapunl',
unfulk kegunaan ' k&sl:,-: dan tjukai untuk keguNegara ketjua,li denganl

kas' Negara, ketjuali dengan Undang-undang atau

.

ataulUndang-l

naan kas Negara, ke-

tjuali dengan Undangundang.

I

*-L^-^ r-^J^
ma-i2.
Pemungutan
bea --Perus ahaan-p erius ahaan
ind,ustri jang baru didisuk dan bea keluar serta
rikan, selama 5 tahun
mengadakan pugutan
n-------^

tambahan atas bea masuk dan bea masuk dan
,bea keluar dengan Un-

lama berdirinja,

dibebaskan dari pembajaran
perseroan.

,dang-undang.
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Risalah perundingan VI

Perihal

Rumusan P.P.K. jang disetudjui oleh sebagian
pembi,tjarx

2. Tidak

diperkenankan
mengadakan pemungutan tambahan,tambahan
padjak, ;bea dan tjukai
baik untuk kegunaan
kas Nega,ra maupun untuk umum, ketjuali dengan Undang-undang
atau atas kua,sa Undangundang.

P,indjaman

uang Negara

Rumusan-rumusan jang berbeda

Pemerintah Republik Indonesia,mengat,ur berlakunja
hukum zal<at dengan sebuah Undang.undang.

Pasal K.
Pendapat 1:

1. Pindjaman uang atas

tanggungan Negara ti-

dak dapat

diadakan,

,didjamin atau disahkan

ketjuali dengan

Undang-undang atas kuasa
Undang-undang.

Pendapat 2:

1. Pindjaman uang

a,tas

tanggungan Rqpublik

Indonesia tidak dapat
diadakan, didjamin atau

disahkan ke,tjua,li

ngan

'de-

Undang-undang
a,tau atas kuasa Un
dang-undang.
Tambahan ajat:
1. Pindjaman ,tersebut da
lam ajat (1) tidak diizinkrq dengan Undangundang Darurat.

3.

Pemerintah berhak de-

ngan

mengind,ahkah
aturan-aturan jang dite"
tapkan dengan Undang-
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Pemerintah berhak, dengan
mengindahkan aturan-aturan jang ditetapkan dengan
Undang-unrdang, mengelu-

dan dikemukakan oleh pembitjara-pembitjara dalam
Sidang Pleno

diperkenankan

Tjatatan

*.-i Pemungutan
-serta padjak

Ada jang berpendapat tidak setudju.

dan
inengadakan
padiak.lnunsutan
lpungutan tarmbaha-n
bahan-tambahan
n-tambahan padjak,
tambahan atns
atas
dan tjukai baik untmk padjak dan tjukai dilakugunaan kas Negara ke- kan atas kuasa Undangtuali dengan Undang-un- undang.
g atau atas kuasa Unakan pemungutan tam-ltjukai

Ada jang menolak.

.

I

iAda jang menolak/tidak

lsetudiu.
I
I

I
I

I

I
I
I

I

laoa jang tidak setudjul
lmenolak.
I
I
I

Femerintah berhak de-l

ngan

mengindahkanl
aturan-aturan jang dite-l
tapkan dengan Undang- j
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I

I

<

Perihal

Rumusan P.P.K. jang disetudjui oleh sebagian

Rumusan-rumusan jang berbeda

pemb,i,tjara

undang, mengeluarkan

surat

perben'daharaan

Negara.

ar.kan biljet..,biljet perbendaharaan dan promes-promes perbendaharaan.

Tjatatan:
Pernakaian istilah,,sunat penbendaharaan Ne-

gara" diserahkan

ke-

pada Panitia Istilah.

Gadjih dan
Pensiun.

Pasal L:

1. Dengan tidak

mengudengan tketentuan-ketentuan chusus, gadji-gadji
dan lain-lain pendapatan Anggota Madjelismadjel,is dan pegawaipegawai Republik In'dones,ia" ditentukan oleh
Pe,me,nintah, dengan
irnengindahkan aturanaturan jang ditetapkan
dengan Undang-undang
dan menurut azas, bahwa dari dja,batan tidak
boleh diperoleh keununtungan lain daripada
ja.ng dengan tegas dipet'kenankan.
2. Undang-undang dapat
rnemperkenankan pernindahan ke,kuasaan
jang dite'rangkan dalam
ajat (1) kepada alat-alat

rangi jang diatur

Dengan tidak mengurangi

jang diatur dengan ketentuan chusus, gadjigadji

dan lain-lain pendapatan

Anggota Madjelis"madjelis
dan pegawai-pegawai Repubtik Indonesia ditentukan oleh Pomerintah dengan Undang-undang dan
menur'ut azas, bahwa dari
djabatan tidak boleh diperoleh keuntungan lain darip?da jang dengan tegas
diperkenankan.

perlengkapan lain jang

.berfiruasa.
3.

Pendapat: 1.
Pemberian pensiun kepada Anggota Madjelis-

madjelis dan pegawai-

pegawai Republik Indonesio diatur dengan
Undang-undang.
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P,emberian pensiun pacla
pegawaiaegawai Repuhlik

Indonesia diatur dengan
Undang-undang.

dan dikemukakan oleh pembitjara-pembitjara dalam
Sidang Pleno

Tjatatan

I

rkan surat-surat per-1

undang, mengeluarkan

surat

perbendaharaan

Negara.

I

I

Tambahan pasal
Hutang-hu,tang Negara
didjamin sepenuhnja.
Setiap tahun harus ditentukan lagi pembajar-

an hutang Negara d,engan tidak mengurangi
kepentingan para pe
nagih.

I

Arda

jang be,rpendapat ti-

dak mutlak dimuat dalarn
Undang.undang Dasar.

s. d.

a.
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Perihal

Rumusan P.P.K. jang dise,tudjui oleh se,bagian
pembi,tjara

Rumusan-rumusan jang berbeda

Pendapat: 2.
Pemberian Pensiun dan
djasa-djasa kepada Ang-

gota-anggota

MadjeXirs-

madjelis dan pegawai-

pegawai Republik Indonesia diatur' dengan
Undang-undang.

Tjatatan:

4da jang

berpendapat:
Pasal ini ajat (1), (2) dan
(3) tersebut diatas dimasukkan dibidang kepegawaian.

Dewan pengawas Keuangan.

Tambahan Pasal M.

1. Apabila rnenurut ,,D€-

wan

Pengawas

Keuanggn ,,pemer.iintah
,melanggar atau hendak
rnelanggar ketentuanketentuan sebagai ter-

maktub dalam pasal ...
dan pasal ..., maka ,,Dewq1 Pengawas Keuangan" atas nama/,,Dewan
Perwakilan', dapat me.
]arang Pemerintah jang

Apabila rnenurut,,Dewan
Pengawas Keuangan,,p€-

merintah melanggar atau
hendak melanggar Undangundang rnaka Dewan pengawas Keuangan atas nama Dewan Perwakilan dapat melarang Pemerintah
jang bersangkutan melandjutkan tindakan-tindakan-

nja itu.

bersangkutan ,mehnl

djutkan

2.

tindakan-tindakannja itu.
Pemer,intah hanja boleh
rnelandjutkan tindakantindakannja jang telah

dilarang oleh Dewan
Pengawas Keuangan sebagai terserbut d"idalam
ajat (1), apabila Dewan
Perwakilan telah menjetudjui dalam waktu
dua bulan setelah la-
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Pemerintah hanja boleh

melandj utkan tindakan-tin.
dakannja jang telah dila.
rang oleh Dewan Pengawas
Keuangan sebagai tersebut
didalam ajat (1), apabila
D.P.R.
Senat telah menjetudjui dala,m waktu dua

f

b'ulan setelah larangan itu
d'ikeluarkan olehDewan Pe-

dan dikemukakan oleh pembitjara-pembitjara dalam
Sidang Pleno

Tjatatan

Ada pembitjara jang

me-

nolak perumusan ini.
..

:. ,:.. ..j

::

.:;:f.i'l'.,{

Pemerintah hanja bolehll. Dengan ti{ak mengumelandjutkan tindakan'tinrangi ketentuan dalarn
dakannja telah dilarang
Anggaran Pertanggungoleh Dewan Pengawas Keuangan sebagai tersebut

an djawab Gadji, maka

dridalam ajat (1), apabila Dewan Perwakilan telah menjetudjui dalam waktu dua

Dewan Pengawas Ke.
uangan diatur daldm

bulan setelah larangan itu

dikeluarkan oleh Dewan

kekuasaan

"dan

tugas

Undang-untlang dengan
penger,tian bdhwa kekuasaan:mengontrol D+
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r

-

perihal II
!

Rumusan P.P.K. jang dise- i,
t"o,;ui oteh luilriirn-"- lRumusan-rulnusan jang berbeda

'pembitjara
rangan itu dikeluarkan
oleh Dewan Pengawas
Keuangan. Dalam keadaan seperti i,tu, maka
larangan Dewan Pengawas Keuangan dengan
sendininia batal.

Pemungutan
Sosial;

1.

Pasal N.
Dengan Undang-undang

'dapat diatur tjara p€mungutan sosial jang

dilakukan untuk keperluan dan menurut

i

seperti itu rnaka larangan
Dewan Pengawas Keuangan dengan sendirinja batat.

Dengan Undang.undang diatur pemungutan dan penggunaan wang bagi kepentingan :sosial, 'baik urmum

maupun chusus.

adjryan agama masing-

masrng.

Peraturan dalam ajat (1)
diatas, tidaklah mengu'rangi kebebasan pemu-

ngutan untuk keper.
l_rry keagamaan jang

didasarkan dan dilakukan dengan suka rela

dan penuh

keichlasan

,didalam kalangan aga.
ma masing-masing, asal
tidak bertentangan 0e-

ngan kepentingan
mum.
1.

u-

Pasal 0
Penguasa berkewadjib
an mengatur urusan za.

kat atas warga-negara
jang beragama Islam

dengan undang-undang.
2. Kewadjiban mengatur
itu berlaku djuga terha
dap urusan zakat fitnah.
3. Pemungutan dan pern-

giannja kepada orang-

orang atau

golongan

jang ,berhak menerima-

nja diatur dan dilaku.
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Hal-hal jang bersangkutan
dengan urugan zakat dan
fitrah diatur dengan Undang-undang Dasar.

cian dikemukakan oleh pembitjara-pembitjara dalam

Tjatatan

Sidang Pleno.

f___-i
'

r:engawas Keuangan.

Da-i

l;rm keadaan seperti itu,i
rnaka larangan Dewan Pe-j
ngawas Keuangan dengani

sendirinja

*

batal.

I

Apabila Dewan Perwakitanl
membenarkan larangan De-i
wan Pengawas Keuangan,i

maka Menteri jang

ber-i

sangkutan diwadjibkan ber-i
usaha menjetor kemba[l
segala uang jang dikeluar-l
kan jang ternjata melang-j
gar ketentuan Undang-un-i
dang atau tidak berdasar-i

kan Undang-undang.

i

wan Pengawas Keuang.;
an atas alart-alat dan,
tugas keuangan Negara
adalah hakeka,tnja ke-,
kuasaan Dewan Perwa-i
kilan Rakjat jang di-l
delegasi,kan kepadanja.
Dewan Pengawas Keuangan terdiri daril
se,kurgng-kurangnja

i

i

l

jang berpendapat
sebanjak-banjaknja I lAOa "Oair perurnusanMaini
orang. anggota Janq ,g lteri perlu Aiitu, Oarar"
-di_ ltida,k
unn'n!-undang

ter
ll,ufll","f.1;"I;:#i
'kilan Rakjat.
Dewan Perwakilan Rak l
pasal N.
j"! pgngadju'kan, usul lAOa
jang menotak. Ada
ini dalam rurt"..t{!T
jang
tjalop j-rng. disusun *. li"*uitirt "p*ir"mengangI

I

OJ,ilurt
nuru't-.banj3\nj1 suara E6'"m'J"r.
--- UnOafig-unnfr;'D"
ifii"*
i?ng diperoleh oleh ,ma.id;.
sing-masing tjalon Oa. l-lam suaitu rapat pemi.
lihan untuk menentao.l
kan tjalon4jalon itu. ^
I

I

I

I

i4.
l

Dju,mlah tjalon jang
teryilih dan jang narna-

namanja dimuat dalam
daftar tjalon-tjalon itu

i

tidak boleh

I
i

|

j

I

me,lebihi
dari dua kali dju,mlah Pasal O, ada jang menolak.
anggota Dewan Pengalvas Keuangan. Ketua

dan Wakil Ketua De-

wan Pengawas Keuangan ditetapkan oleh Presiden dari'tjalon-tjalon
jang berturut-turut
memperoleh suara terbanjak.

c.
i
I

I

Tjara memilih ,tjalontjalon anggota Dewan
Pengawas

Keuangan,r
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____-------l

pemrb,itjara

kan

4.

rrnenuruf 'adjaran
agama Islam.l
Penguasa berhak rnenetapkan adarfa ditugaskan,menguruskan' sogai
la urusan sebagai termaktub .dalam ajat (1)
dan (2) diatas, badk ber-

sifat tetap maup,un
bersifat berkala. , l
Pasal p.

Tjatatan:
1.

Pemakaian

kata-ka:ta

,,Repurblik In'donesiar'',
,,Negara Repubtirk Indo-'

nesiarn dan,;Dewan Per-

wakilant' hanja untuk
sementara
2.

''

[nenunggu

Komisi III.
'trasil
Se,kitar persoalan DePengawasan .'Keuangan jang mengenai
susunan dan tugasnj,a,
'berpen-

wan

Sub Komisi 2

dapat: Oleh karena per-

ini masuk rb,idang
alat-alat perlengkapan
soalan

negara maka sebaiknja
dib'itjarakan dala,rn Komisi jaiig bersangkutan.
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lan dikemukakan oleh,pembitj ara-pembitjara, dalam

Tjatatan

Sidang Pleno.

demikian pula tjara

mengisi lowongan di-

atur lebih, ,landjut, da. Ada pembitjara jang

lam Undang-undang.

me-

noHk pasal ini.

5) Ada jang ibcrpendapa't
Perum'lrsaR, ini'' tidak

Perlu.,

,i'-.': ,:,'

':

.

Ada pendapat jang tidak
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j!

Perihal

I

;i;h;.ffi?.
| ;'d,X;;;penabitjara
1.

Pasal

Materi baru jang telah di-

Q.

Tiap investasi

modal

asing jang sudah ada
diwilajah Negara Republi,k Indonesia diatur
dengan Undang-undang

guna kepe'ntingan nasional bag,i'ke,mak,muran masjarakat Indonesia.

2. Djual beli emas murni

hasil pertambangan di.
wilajah Negara Repu.
,bl,irk Indonesia diatur

dengan Undang-undang.
Pemer,intah berhak

membeli s€mua emas
m,ur.ni hasi,l pertam.

bangan.
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rumuskan.

F
I

dan dikemukakan oleh pembitjara-pembitjara
Sidang Pleno.

dalam

I

I

Tjatatan
-

f-
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Ketua: Demikianlah, Rapat jang terhormat, laporan dari panitia
Perumus tentang- {(epegawaian dan Keuangan. Roneo be,lum selesa,i,
benar jang-dibatjaE?n hanja 2 pagina, tetapi lampirannja banjak sekali. Tetapi akan_di,kerdjakan,dengan ekuat tenaga dah bisa"d,ipasllk_un, kalau saudara,saudara besok sehe,lu,m djarm 09.00 menenlok
kebox, roneo sudah ada. Kita kira-kira akan menetaplian waktu untuk
pembahasan pada Kamis malam. Pe'mbahasan tenlang atjara Kepegawaian dan K,euangan antjer-antjernja Kamis malam-.
Kemudian sa_udara-saudara, kita memasuki ragi atjara Hak-hak
Asa,si dan melandjutkan pemungutan suara. Tad,i pagi kita sudah
mendapat hasil mengena,i Pokok Materi 4.
Pokok Materi 5 kita tangguhkan.
sekarang qdlgk Materi 6, kita rnulai dengan pemungutan suara
mengena'i Pokok Materi 6. Nampaknja sesudah pokok Materi 6 kita
bisa optimis, kita _?kap memperoleh p-anen keputusan-keputusan jang
banjak, barangkali dengan akla:marsi. Barangkali saudara-saudara.
Maka dari itu kita ,mulai dengan Pokok Materi 6 sadja dahulu dan
mari kita tjoba.
saudara sekertaris tjoba dibatjakan rumusan pokok Materi 6.
Minta saudara-saudaia Anggota masuk ruangan, saja lihat kursikursi banjak jang kosong.

sekertaris: Pokok Materi 6: ,,Hak tidak boleh dianiaja dan/atau
d,iperlakukan setja-ra kedjam jang,bertentangan dengan -prikernanusiaan dan/ata,u kehormatan,manusia,,.
Jang diadjukan ada 6 usul rumusan:
Usul Rumusan I:
,,Tiada seorang djuapun,bolqh dian,iaja atau diperlakukan
s-etjara k_qdjam dengan tak ,mengingat kemanusiaan, ataupun
dengan _djalan perlakuan atau hukuman jang menghinakin,,.
Usul Rumusan II:
,,Tiada seorang djuapun akan disi,ksa, diperlakukan atau
d,ihu,lnu,m se'tjara ganas jang tidak mengenaf prike,manusiaan
atau pun jang sifatnja atau tjaranja menghina".
Usul Rumusan III:
'akan
disiksa, diperlukan atau
,,Tiada seorang warga-negara
dihuku,m setjara ganas, dengan tidak mengenal prike,manusiaan atau m'enghina kehormatan manursia,t.

Usul R,u,musan IV:

,,Tiada seorang warga-negarapun boleh dianiaja, disiksa d,an/
atau rdiperlakukan setjara kedjam jang berteritangan dengan
prikemanusiaan dan/atau kehormatan manusia,,.
Usul Rumusan V:
,rTiada seorang djuapun akan disiksa atau diperrakukan atau
dihukum setjara ganas, tidak mengenal prikemanusiaan atau
di,trina, ketjuali atas kuasa Undang-und-ang".
Usul Rumusan VI:
,,Tiada se-orang,/seorang warga-negara djuqpun akan disiksa
,diperlakukan atau dihukum setjara ganasi tidak mengenal
pri,kemanusiaan atau dihinia,'.
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Demikian Usul-usul rumusan mengenai Pokok Materi

O.

Ketua: Stemmotivering b,isa diberikan djuga untuk mengisi rvaktu
sementara mengadakan persiapan technis, mulai dengan Saudara Sri
Soemantri Martosoewignjo dari Partai Nasional Indonesia (P.N.I.),

atau barangkali stemmotivering terhadap Pokok Materi

rusnja sekaligus

6 dan sete-

Sri Soemantri Martosoewignjo: Saudara Ketua, mengenai Pokok
]Iateri 6, Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) menjetudjui usul
rumusan VI, jang berbunji demikian:
,,Tiada seorang djuapun akan disiksa, diperlakukan atau dihu,
kum setjara ganas, tidak {mengenal prikemanusiaan atau dihina".
Mengenai kata-kata,,seoranglseorang warga-negara", Fraksi
Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) memilih ,,seorang" sadja bukan

,,seorang warga-negara".
Disanr,ping itu Saudara Ketua, kami akan menjampaikan sternmotivering mengenai semua Pokok Materi dan nanti barangkali kalau
perlu disampaikan lagi.
Pokok Materi jang ke-7 kam,i menjetudjui usul rumusan jang

berbunji:
,,Tiada seorang djuapun boleh ditangkap atau ditahan, selain
atas perintah untuk itu oleh penguasa jang berhak untuk ituloleh
kekuasaan jang sah menurut Undang-undang dan aturan-aturan jang
berdasarkan Undang-undang dalam hal-hal menurut tjara jang diterangkan didalamnja".
Pokok Materi nomor B, Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.)
menjetudjui usul' rumusan pertama, jang berbunji demikian:
,$etiap orang berhak, dalam persamaan jang sepenuhnja, mendapat perlakuan djudjur dalam perkaranja oleh hakim jang tidak
memihak, dalam menetapkan hak'hak dan kewadjibandewadjibannja
dan dalam hal menetapkan apakah sesuatu tuntutan hukuman jang diadjukan terhada,pnja beralasan atau tidak".
Kami tekankan djuga,'bahwa dala'm memilih kata-kata ,,orang"
dan ,,Warga-negara", Fraksi Partai Nasional Indonesta (P.N.I.) menjetudjui kata,,orang".

Ketua: Sebentar; Saudara-sauclara sekalian, apakah bisa terus
sadja begitu?

(Rapat: Satu-satu sadja!).
Ketua: Satu-satu sadja permintaan Pleno, djadi tidak bisa terus,
Saudara.

Sri Soemantri Martosoewignjo: Kalau begitu, sekian sadja Sau,
dara Ketua.
Ketua: Saja persilakan Saudara dari Persatuan Pegawai Polisi
Republik Indonesia (P3.R.I.). Saja tidak bilang Polisi lagi, nanti dibilang alat-alat kekuasaan.
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Achmad Bastari Bin Aehmad Daoed Natadiredja: Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin jang terhormat, jang menarik perhatian kami ialah katakata jang harus dipilih, terutama antara kata-ka,ta: ,,tiada seorang
warga-negara" atau ,,tiada seorang djuapun". Bagian jang terachir
praktis hampir sama, jaitu: djangan dianiaja, djangan d,ilakukan matjam-matjam, djang,an disiksa dan lain-lain, maks bagi kami rasanja,

apabila seumpamanja hanja warga-negara sadja jang harus dibela ataupun ditjegah djangan disik,sa, maka kami bertanja kepada diri-sendiri,
apakah djadinja Indones,ia ini kalau seumpamanja orang-orang jang
bukan warga-negara itu tidak dirmasu,kkan dalam lingkungan jang
harus dibela perkaranja. O'leh karena itu kami andjurkan supaja kita
akan mernbela semua manusia jang ada di Indonesia ini.
Kami andjurkan supaja bersama-.sama dengan ka,mi menjetudjui
rumusan ke-VI dan kalau dapat tidak usah lagi diadakan pemungutan
suara, karena dalam ru,musan ke-VI itu sudah tertjantum kata-kata
dalam rumusan ke-III dan IV serta I, II dan V sehingga rumusan VI
itu boleh dikatakan telah rnemenuhi keinginan segala pihak.
Sekian, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: Saja' persilakan Saudara Abu'bakar jang terhormat.
M. Tahir Abubahar: Saudara Ketua, Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ,rnenjingkatkan waktu dala'm memberi
stem,motivering ini, saja berbitjara atas nama Fraksi'fraksi Partai
Sjarikat Isla'm Indonesia (P.S.I.I), Persatuan Tanbijah Islamijah
(Perti) dan Partai Politik Tharikat Islam (P.P.T.I.). Pilihan kami djatuh pada usul ru,musan nomor VI, pokok materi 6, jang rbenbunji:
,,fiada seorang djuapun akan disiksa, dirperlakukan atau dihukum setjara ganas, tidak mengenal p,rikemanusiaan atau dihina".
Dengan pengertian kata-kata,,seorang warga-negara" dihilangkan.
Sekian, Saudara-saudara.
:.

Ketua: Saja persilakan Saudara
R.M.

Ali

Ali

Manshur jang ter,hormat.

Mansur: Saudara Ketua, Assalamu 'alaikum warahma-

tullahi wabarakatuh. Dalam memilih rumusan dari pokok materi 6,
maka Saudara Ketua, saia sangat tertarik dan bersimpati terhadap

alasan jang dikemukakan oleh wakil Persatuan Pegawai Polisi Republik Indones,ia (P3.R.I.), sebab ini 'rnemang d'emikianlah keadaannja
sehingga stemmotivering kita itu akan singkat sadja, jaitu memilih
usul rumusan nomor VI.
Sekian.

Ketua: Saja persilakan Saudara Asnawi Said jang terhormat.
Asnawi Said: Saudara I(etua dan para Anggota jang terhormat,
Republik Indonesia adalah hasil perdjuangan rakjat Indonesia. Pada
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waktu djaman pendjadjahan, rakjat Indonesia disiksa dan
diperraku_
kan sewenang-wenang.
b{aka pada rvaktu
_menjusun Konstitusi ini, Hak Asasi rakjat
I.ndonesia jang harus kita
utamakan. Untuk mempertahankan Hak

rltjat

Indonesia.jang dikorbankan oleh kaum

imperiali, ,!tr*,
$;as_i
ini.
IIaka kami mendjituhkan pilihan kami p;" usul rumusan
ke_
III jang berbunji: ,,Tiada seorang warga-negara akan disid;; ......
... dan seterusnja".
Sekian.

, Ketua: saja persilakan saudara Hermanu Adi Kartodihardja jang
terhormat.
Hermanu Adi Kartodihardjo: saudara Ketua, untuk pokok
teri 6 ini jang dapat kami terima jaitu rumusan ke-vl, karena Ma_
ru-

musan ini telah dapat merumuskan suatu hak jang harus aimiliu
oleh setiap orang, terutama tentunja oleh warga-negara Indonesia
jang kehilangan haknja dalam alam-kemerdekmn-drn il"m demokrasi
rndonesia ini. Ia tidak akan mengalami perlakuan diluar batas pri.
kemanusiaan, seperti jang ia alimi daiam djaman p.na;rJj.t rn
Djepang.
Djadi fraksi kami, Fraksi partai Komunis Indonesia (p.K.I.) dapat
menerima rumusan nomor VI.
Sekian.

Ketua: Saja persilakan saudara soemarto jang terhormat.
soemarto: saudara Ketua, didalam naemilih diantara enam rumusqn itu, fraksi kami me,milih usul Rumusan jang r.":vl,-aungrn
tjatatan bahwa kami hanja mengehendaki istilair ,"r.orro!',-,"fijr.
Djadi..,,seo-ryg warga-negara" ditjoret, karena diditam isiilah,,seorang" sudah termasuk warga-negara.
Sekian.

Ketua: Saja persilakan Saudara Siswosudarmo.

H. siswosudarmo: saudara Ketua, rapat jang terhormat, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari Fraksi Madjelis sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) agak
berat memilih antara usul-Lsur Rumusan I, II, III, iv, V ain Vl.
qgmgng rumusan-rumusan jang berharga. Tetapi setelah ditimJni
bang-timbang'terutama mengenai rtit-rrat Aiasi Manlusia maka sudah
mendjatuhkan pilihannja jailu pada Rumusan vI. usul Rumusan vI
it-u g\rsus men_genai Hak-hak Asasi Manusia dan sudarr mentjatup
Usul Ru.musan I sampai V.
pilihan Madjelis,sjuqo Muslimin Indonesia (Masjumi) iatah
Usul-Djadi
Rumusan VI jang berbunji:
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Risalah perundingan VI

,,Tiada seorang djuapun akan disiksa, di'perlakukan atau dihukum setjara ganas, tidak rnengenal prikemanusiaan atau dihina'2.
Kata-kata,,seorang warga-negara" ditjoret.
Sekian, Sau,dara Ketua.

Ketua: Saja persilakan Saudara Hendrobudi jang terhormat.

R. Hendrobudi: Saudara Ketua, rapat jang saja muliakan, setelah saja m,endengar pertanjaanpertanjaan 'tadi, saja hanja mengusulkan supaja sungguh-sungguh ber:manfaat, ialah mengurangkan
waktu untuk mengadakan pemungutan suara, karena suara terbanjak
sudah memilih UsuI Rumusan VI, djadi berbeda seperti jang tadi,
pemungutan suara tidak dimulai dari pertama jaitu siapa jang setudju nomor I, te,tapi sekarang ini seluruhnja sadja dari masingmasing itu menjatakan pendapat terhadap Usul Rumusan nomor VI,
tidak dimulai dari Rumusan I.
Sekian, terima kasih.
Ketua: Saja persilakan Saudara Utarjo jang terhorrnat.

Utarjo: Saudara Ketua dan Saudara-saudara sekalian, fraksi kami
Fraksi Republik Proklamasi semula mengehendaki Rumusan III, tetapi oleh karena ternjata perbedaan sesungguhnja terlalu sedikit,
maka kami disini hendak mengusulkan, kiranja Usul Rumusan VI itu
dapat disetudjui oleh Rapat Pl,eno sekarang ini dengan aklamasi.
Sekian, Saudara Ketua.

Ketua: Siapa lagi? Saudara Asnawi Said sudah bitjara tadi?
Asnawi Said: Saudara Ketua, oleh karena kami ingin .supaja djalannja rapat begitu lantjar, supaja sekarang dapat kita selesaikan 24
Pokok Materi ini, maka kami tidak berkeberatan untuk m,enerima setjara aklamasi Usul Rumusan VI.
Sekian.

:

Ketua: Djadi Saudara-saudara, nanti dulu, saja persilakan Saudara
dari Partai Sjarikat Islam Indonesia (PSII).

Hadji Mohanrad Thaha bin Moh. Nur: Saudara Ketua, Sidang jang
mulia, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabara'katuh.
Saja sebagai seorang dari warga Partai Sjarikat Islam Indonesia
(P.S.I.I.) sudah tentu dengan sendirinja rnemihak kepada pilihan Patai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.). Tjuma oleh karena rupanja blok
Islarn seluruhnja sudah tjotjok memilih nomor VI ini, saja gelisah,
karena seolah-olah tuntutan Islam didalam Qur'an rupanja sudah tidak
dituntut lagi disini.
Sebab Saudara Ketua, dalam Qur'an dinjatakan kalau ada seorang
jang menghilangkan atau mengganggu kuping seseorang, maka kupingnja harus diganggu. Kalau ada seorang jang menghilangkan mata
seseorang, maka matanja harus diganggu
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Apakah ini tidak kedjam?

saja tanjakan kepada Saudara-sau-

disini.
Saudara Ketua.

dara Kijai-kijai blok Islam
rSekianlah,

Ini

'

'
,

Ketua: Saja persilakan Saudara da Cunha. Saudara Soedijono;
sebentar.

P.S. da Cunha: Saudara Ketua, djuga kami dari Fraksi Katholiek
menerima rumusan jang ke-VI, dengan menghilangkan kata-kata ,,seorang warga-negara" sebagai pengutamaan kepada manusia, sehingga
rumusan itu, ialah:
,,Tiada seorang djuapun akan disiksa, diperlakukan atau dihukum
setjara ganas tidak mengenal prikemanusiaan atau dihina".
Djika dalam stemmotivering ini ternjata semua menerima rumusan
jang ke-VI maka kami andjurkan supaja usul jang ke-VI ini diterima
setjara aklamasi.
Sekian, Saudara Ketua.

Ketua: Saudara Soedijono Djojoprajitno.
Soedijono Djojoprajitno: Saudara Ketua, mengenai rumusan nomor VI jang bagi saja belum djelas, ialah apakali iang'dikehen.daki
diputuskan dengan aklamasi itu rumusan seluruhnja atau r:umusan
dengan amendemen. Kalau jang dikehendaki dengan aklamasi rumusan seluruhnja tanpa amendemen, Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba) dapat menerima.
Sekian, terima kasih.

:

Ketua: Tidak ada lagi? Saudara-saudara, jang dimaksudkan saja
kira tidak ada amendemin. Tjuma soal,,seoiang/seorang warga-negara". Tetapi soal itu bisa diserahkan k-epada' Panitia Persiapan
Konstitusi.
: .:
Djadi, saja kira ini sudah Hak-hak Asasi Manusia jang melipqli
warga-negira. Pakai ,,streep warga-negara", djuga tidak flps:?p8 S€b8.
gai rumusan.
Ada suara-suara mau bitjara lagi. . Saudara Kuasini Sabil saja
:

persilakan.

'.

:

.:

Kuasini Sabil Saudara Ketua jang terhormat dan Saudara-saudara
jang mulia, ,karena saja duduk daiam Xomisi II Sub 2 jang rnengolah
rumusan itu, saja sedikit banjaknja mengetahui persoalan ini dari
dekat. Waktu memperketjil rumusan-ru-r.nusan, maka rumusan jang
serupa disatukan dan kata-kata,,seorang,/seorang warga-negara" jang
diberi onderstreep itu'berarti 'bahwa soal ini ditangguhkan rnendjeIang nama Bab selesai. Kalau nama Bab ,,Hak-hak Asasi Warga Negara, maka kata: ,,,Setiap orang", ditjoret. Kalau nama babnja: ,,Hakhak Asasi Manusia", maka kata: ,,warga-negara", ditjoret.
Itu disediakan oleh Komisi II. Berdasarkan demikian, Saudara
Ketua, karena nama sudah diputus jaitu nomor 3 jang berbunji:
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,,Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewadjiban Warga
Negara", maka karena jang kita bitjarakan adalah Flak-hak Asasi jang
mempunjai Hak Asasi dalam nama Bab, ialah manusia. Djadi kata
,,warga-negara" itu ,bukan amendemen terhadap rumusan VI ini tetapi sudah sewadjarnja harus ditjoret sadja.
Sekian.

a: Tjoret sadja ja?
(Rapat: Tjoret!)

Ketua: Saja persilakan Saudara Soemarto jang terhormat.
Soemarto: Saudara Ketua, kalau kita batja Laporan sub Komisi
II halaman 11 disitu ada pendjelasannja
Saudara Ketua, jaitu:
Didalam beberapa usul rumusan terdapat perkataan:
, ,,L. ,),orang/warga-negara", dengan kata-kata ini, dimaksudkan
bahwa sebenarnja ada 2 rumusan, jang satu mengenai
,,Orang" pada umumnja dan jang lain mengenai ,,warga-negara" chususnja".
Djadi harus dipilih diantara dua rumusan itu.
Sekian Saudara Ketua, terima kasih.

I

dari Komisi Konstitusi

Ketua: Saja kira golongan jang duapuluh empat itu, Hak Asasi
Manusia sadja. Dan sudah diterima sebagai Hak Asasi Manusia. Golongan lainnja itu, ada jang hanja warga-negara.
Kita mempunjai golongan-golongan jaitu:
Satu, golongan jang sudah terang, ialah ,,Hak Asasi Manusia".
Dan satu lagi, golongan ,,warga-negata" dan satu golongan lagi jang
masih berbeda$eda pihirannja, untuk menggolongkan itu.
Kita masih hafal adanja golongan-golongan.
Djadi ini terang, Hak Asasi Manusia jang tentunja djuga meliputi warga-negara. Itu dengan sendirinja.
Apa bisa dengan interpretasi begini sadja Saudara-saudara?
(Rapat: Bisa!)

Djadi ditjoret kata ,,warga-negara". Tetapi ini bukan berarti melemparkan keluar warga-negara, bukan.
Setudju Saudara-saudara?
(Rapat: Setudju!)

Nanti dulu, Saudara-saudara, bukan setudju mengenai ru,musannja. Ini tadi dar,i Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.L) saja kira,
satu sudah berbitjara mengenai stemmotivering, satunja lagi menjetudjui soal jang belum begitu terang. Bagaimana Saudara-saudara?
(Rapat: Setudju!)
3272

Nanti dahulu, Saudara-saudara, djangan setudju dahulu. Kalau
sudah solider, saja kira tidak ada jang terganggu.
Aklamasi sadja?
(Rapat: Aklamasi!)

Minta dibatjakan oleh Saudara Sekertaris.
Sekertaris: Rumusan mengenai Pokok Materi VI jang sudah diterima dengan aklamasi, berbunji sebagai berikut:
,,Tiada seorang djuapun akan disi,ksa, diperlakukan atau dihukum
setjara ganas, tidak mengenal prikemanusiaan atau dihina".
Sekian Saudara Ketua.
Ketua: Sekarang Rumusan Pokok Materi 7.

Kita mulai lagi dengan stemmotivering, untuk sementara djuga
mengisi waktu sambil mengadakan persiapan-persiapan tehnis.
Saudara Sri Soemantri Martosoewignjo, Saudara R.M. Ali Manshur dan Saudara Muhamad Sjadeli Hassan.
Sekarang saja persilakan Saudara Sri Soemantri Martosuwignjo
jang terhormat.
Sri Soemantri Martosuwignjo: Saudara Ketua, mengenai Pokok
Materi jang ke-7, Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) menjetudjui usul rumusan jang ke-III, jang berbunji sebagai berikut:
,,Tiada seorang djuapun boleh ditangkap atau ditahan, selain
atas perintah untuk itu oleh penguasa jang berhak untuk itu/
oleh kekuasaan jang sah menurut Undang-undang dan aturanaturan jang berdasarkan Undang-undang dalam hal-hal dan menurut tjara jang diterangkan didalamnja".
Sekian Saudara Ketua, terima kasih.
Ketua: Saja persilakan Saudara R.M.

Ali

Manshur jang terhor-

mat.

R.M. Ali Manshur: Saudara Ketua, Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.)
mendjatuhkan pilihannja pada rumusan jang ke-III.
Alasan sudah tjukup djelas.
Sekian Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Muhammad Sjadeti Hassan.
Muhammad Sjadeli Hassan: Saudara Ketua, Fraksi Madjelis Sju-

ro Muslimin Indonesia (Masjumi) dalam menentukan Pokok Materi
7 itu memilih Rumusan III. Alasannja ialah, bahwa Rumusan I selain

memuat pendirian jang kurang tepat untuk ditjantumkan didalam
Undang-undang Dasar, djuga hanja ter,batas kepada warga-negara,
padahal persoalannja ialah umum dan mengenai prikemanusiaan se3273

luruhnja, terutama warga-negara dan termasuk djuga penduduk jang
bukan warga-negara.
Rumusan II akan menimbulkan kesulitan dan praktis tidak dapat
didjalankan sesuatu'penahanan, kalau ada pelanggaran-p,elanggaran,
karena harus menunggu terlebih dahulu keputusan Hakim dan Hakim
harus rnenerima terlebih dahulu soalnja, dan sesudah itu baru dapat
diputuskan. Djadi praktis Rumusan II itu sukar didjalankan.
Adapun Rumusan IV, itu didalam djiwanja sama dengan Rumusan III, ketjuali didalam soal-soal jang mengenai perintjian jang
djuga termasuk didalam Rumusan III. Oleh karena itu, Rumusan III
itulah jang sesuai dengan Bab Hak-hak As;asi Manusia dan djuga
tidak berlebih-lgbihan karena itu kami memilih Rumusan III.
Sekian Sar$ara Ketua.

- Ketua: Saja persilakan Saudara Hermanu Adi Kartodihardjo jang
terhormat.
Hermanu Adi Kartodihardjo: Saudara Ketua, mengenai' Pokok
Materi ? ini, fraksi kami, tr'ralisi Partai Kdmunis Indonesia (P.K.I.)

ini penting sekali, sebab hendak
jang
seba'ik.,,baiknja kepada sitermemberi djaminan konstitusionil:
berpendapat, bahwa Pokok Materi 7

sangka. Dja,minan jang sebaik$aiknja ini setjara lengkap hanja terdapat dalam Usul Rumusan I dengan dua usul tambahan. Usul Rumus-'
an'I itu be'nbunji sebagai berikrit:
,,Tiada seorang warga-negara djuapun boleh d,itangkap, ditahan
atau dibuang setjara sewenang-wenang. Setiap warga-negara jang ditangkap harus diadjukan dimuka haki,m dalam waktu 24 djam dan
hakim itu harus memutuskan apakah orang itu akan dibebaskan atau
ditahan. Apabila ia harus ditahan, perkaranja itu harus diperiksa kembal'i tiap ,bulan ,untuk menentukan, perlukah orang itu ditahan terus
sampai ada keputusan achir dari pengadilan. Alasan penangkapan itu
harus segera di,beritahukan kepada orang jang ditangkap dan atas
permintaannja harus pula diberitahukan kepada keluarganja".
Adapun usul tambahan jang dimuat dalam Lampiran I pada Laporan Panitia Perumus ada dua jaitu:
,,Tiap warga-negara jang ditangkap atau ditahan, berhak segera
berhubungan dengan seorang advocaat (pengatjara).
,,Tiap warga-negara jang ditangkap atau ditahan, berhak menolak memberikan keterangan jang dapat rnemberatkan kepadanja".
Sudara Ketua, dengan rurnusan jang lengkap ini, rnaka didjamin
oleh Undang-undang Dasar, bahwa tiada seorang warga-negara dapat
ditangkap dan ditahan berbulan-bu1an dengan tidak rnengetahui alasannja, dengan tidak pernah diperiksa dan dengan kemungkinan mendapatkan pembelaan jang setjepattjepatnja.
Djadi Saudara l{etua, oleh karena Pokok Materi 7, Rumusan I
itu memuat djaminan-djaminan jang lengkap sekali, maka fraksi kami,
Fraksi Partai Komunis Indonesia,(P.K.I.) rnemilih Rumusan I dengan
usul tambahannja.
Sekian
32,74

Ketua:

dari persatuan
feif persilakan saudara Ahmad Bastari
ji"i te*o;;;.'

Pegawai Polisi Republik Indonesia (p.p.p.R.I.l

Aehmad Bastari bin Aehmad Daoed Natadiredja: Assalamu,alaiikum rvarahmatullahi wabarakatuh.
Saudara-saudara, dengan alasan jang sama kami mengandjurkan
!_ia3ng Jang terhormat, supaia mendoitia Rumusan III dari pokok

]Iateri

7.

Didalam prakteknjr,
ioi umpamanja sadja, apabila seorang warga-negara bersama-sama dengan-seorang
bui<an warga-negai*"tr"ru,
git-algkgp atau d,itahan, malia berarti lanja satu aLntaianJa-);;;
ditangkap atau ditalrgg, jung lainnja boleh pulang. Ini suatu
Polgtr.
kepintjangan, jang tentu tidak dapit d,ibia;kat oioui.* J*tu1.grr"
jang teratur.
selandjutnja didalam Rumusan I memang ada disebutkan bebe_
rapa hal mengenai keharusan kepastian tentanft.auAutan-keduAutan
tiap.orang. jans ditahan atau ditingEap, tetapikita djangan tupa, nanwa-kita djuga mempunjai ahli-ahti tritium jing nanii alan nieriuuat
undang-u-n{rng hukum atjara pidana jang-leblh tuas aaripaaa-l.ns
sudah-sudah.
oleh sebab

itu, didalam Rumusan III ini dengan m,enjebut kata_
kata:,,und-ang-undang dan aturan-aturan jrrrg L-roasartcan urra"rrgundang, d?lq* hal-hal dan menurut segala t ettrauan dari semu, orrrig
i?"9 berpikir waras untuk mernbela-segala kehormatan uait aaa
sindir-menjindir, saudara-saudara untuli menegakkan kehormatan
hukum jang sebenar.benarnja.
sekian, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ketua: saja persilakan saudara oei Tjoe Tat jaug terhormat.

. . Y" oei Tjoe Tat: saudara K_etua, dalam menghadapi pemilihan
terhadap eTp.al rumusan dari pokok Mater,i z, r<airi atis iramu c"bungan Fraksi Bhinneka Tunggal Ika, dengan pertimbangan untuk lebih mendjamin kemerdekaan-iakjat Indoriesia dalam alim Indonesia
tnerdeka, men gingat akan kenj a't1bn-kenj ataan, pengal"r"np*grir*.
an tigabelas
tahun ini, maka soal habeir .o"1inis p"erlu.aiqintr?mmn
$i$1tap
_u.nda-ng-yndang_Dasar dan ha,bear co"pui ,ini sediiit banjak
lebih terdjamin
dalam Rumusan I.
Maka atas nama Gabungan Fraksi Bhinneka Tunggat Ika kami.memilih Rumusan dengan tlatatan m-epqe{ahankan"fiar<-r.ami supa;.
clidalam Panitia LPersia-pan i{onstitusi dl itu reuitr oir"*pu.n"r,rir.
Seliian.

Ketua: saja persilakan saud.ara Asnawi said jang terhormat.
Asnawi said: Saudara Ketua, didalam pokok Materi
kami dapat menjetudjui Rumusan III.
Sekian.

7 ini, maka
rirr.
..,,,, ,

,:.: "

i

-,,-.s
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sekertaris: Pokok Materi 7 rnempunjai 4,buah usul rumusan. usul
Rumusan:

I. Tiada seorang warga-negara djuapun boleh ditangkap,

ditahan
atau dibuang setjara sewenang-w€nangi Setiap warga.negara jang
ditangkap harus diadjukan dimuka hakim, dalam waktu 24 djam
dan hakim itu harus memutuskan apakah orang itu akan dibe-

baskan atau ditahan. Apabila ia harus ditahan, perkaranja itu
harus diperiksa kembali tiap 'bulan untuk menentukan, perlukah
orang itu ditahan terus, sampai ada keputusan achir dari pengadilan. Alasan penangkapan itu harus segera d'iberitahukan kepada
orang jang ditangkap dan atas permintaannja harus pula di,beritahukan kepada keluarganja.
II. Tiada seorang warga-negara boleh ditangkap atau ditahan, ketjuali atas keputusan pengadilan a'tau dengan idzin kedjaksaan.
III. Tiada seorang djuapun boleh ditangkap atau ditahan, selAin atas
perintah untuk itu oleh penguasa jang berhak untuk itu/oleh ke'
kuasaan jang sah menurut Undang-undang dan aturan-aturan jang
berdasarkan Undang-undang dalam hal dan menurut tjara' jang
diterangkan didalamnja.
IV. Tiada seorang djuapun boleh ditangkap atau ditahan, ketjuali
atas perintah kekuasaan jang sah rnenurut aturan Undang-undang
didalam hal dan menurut tjara jang diterangkan didalamnja,
Dalam waktu 24 djam kepadanja harus diberitahukan isi tuduhan
terhadapnja. Selandjutnja pemeriksaan dan peradilan d"ilakukan
dalam waktu jang singkat.
Sekian empat usul rumusan Pokok Materi 7.
(Pemungutan suara dilakukan setjara berdiri terhadap empat usul
rumusuan Pokok Materi 7).
,.i

Ketua: Sidang jang terhormat, hasil dari pemungutan suara ialah:
Rumusan I mendapat 78 suara,
Rumusan II mendapat 0 suara,
Rumusan III mendapat 348 suara dan
Rumusan IV mendapat 0 suara.
Sekarang jang hadir ada 442 orang, duapertiga daripada itu adalah
295, maka keputusannja ialah, Rumusan III dengan dukungan 348
orang.
Saja minta Saudara Sekertaris untuk membatjakan Rumusan

itu.

III

Sekertaris: ,,Tiada seorang djuapun boleh ditangkap atau ditahan,
selain atas perintah untuk itu oleh penguasa jang berhak untuk itu/
oleh kekuasaan jang Sah menurut Undang-undang dan aturan-atufan
jang ,berdasarkan Undang-undang dalam hal-hal dan menurut tjara
jang diterangkan didalamnja".

Ketua: Sidang jang terhormat, terhadap pasal-pasal mulai Pokok
Materi B sampai 16, menurut ketpranggp-$eterangan jang ada pada
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Pimpinan, sebenarnja sudah ada dukungan jang djuah melebihi duap€rtiga. Sudah terang melebihi daripada duapertiga djumlah daftar
hadir.
Ilaka dari itu Saudara-saudara, ada satu saran dari Ketua, apa
tidak usah diusahakan diterima dengan aklamasi? sungguh, ini sudih
terang ada dukungan mengenai pasal-pasal dari Pokok Materi 8 sampai 16.
(Rapat: Pokok materinja bagaimana?).

Pokok Materi bisa disebut, sebutannja sadja. saja persilakan saudara Sekertaris membatjakan urut-urutannja.

Sekertaris: Pokok Materi 8, Pokok Materi g, Pokok Materi
Pokok Materi 11, Pokok Materi 12, Pokok Materi LB, pokok Materi
Pokok Materi 15 dan Pokok Materi 16.

10,
14,

Ketua: sampai dengan 16. Itu jang pasti ad.a dukungan jang sudah melebihi duapertiga.
(Rapat: Jang dimaksud apa?)

Ketua: Jang dimaksudkan, ialah sebutan pokok Materi sadja,
Rumusannja akan d"ibatjakan. Rumusan dari pokok Materi g usul
rumusan I dibatja, Saudara Sekertaris.
Sekertaris: Usul rumusan

I Pokok Materi 8:

.setiap o_rang berhak, dalam persamaan jang sepenuhnja, mendapat perlakuan djudjur dalam perkaranja oleh hatim jairg tidak
memihak, dalam menetapkan hak-hak dan kewadj iban-kewadj ibannja dan dalam hal menetapkan apakah sesuatu tuntutan hukuman
jang dimadjukan terhadapnja beralasan atau, tidalC,.
Ketua: Bisa diterima dengan aklamasi Saudara-saudara?
(Rapat: Aklamasi!)

g, usur rumusan nomor
-Mengenai Pokok Materi
Saudara Sekertaris

.'

.

II minta dibatja

,

Sekertaris: Pokok Mateqi g rumusan nomor II:
,,Be.rtentangSn .denga_n kemauannjq tiada seorang djuapun dapat
dipisahkan daripada hakim, jang -diberikan tepa"oan;r brun aturan-aturan peraturan-peraturan hukum jang bLrlaku-',.
:

Ketla:. Bagaimana saudara-saudara, diterima dengan aklamasi?
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Pokok Materi

1"0

usul rumusan nomor

II

rninta dibatja Saudara

Sekertaris.

Sekertaris: Pokok Materi

trO

usul'rumusan nomor U:

,,Setiap orang jang dituntut karena tersangka melakukan suatu
peristiwa tindakan pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai di'buktikan kesalatr,annja dalam suatu sidang pgngadil-an' menurut aturan-aturan huku,m jang berlaku dan ia dalam sidang itu
d,iberikan segala djaminan jang telah ditentukan dan jang perlu
untuk pembelaannja".
Ket-ua: Dapat disetudjui denga4 akl.amasi, s_aqdara-saudara?

(RaPat: Aklamasi!)

Pokok ,Materi 11 usul rumusan nomor
Sekertaris.

II, minta dibatja Saudara

Sekertaris: Pokok Materi 1'1 usul rumusan nomor II:
,,Tiada seorang djuapun boleh dituntut untuk dihukum atau did;atotti hukuman, kefjuali karena suatu aturan hukum jang sudah
ada dan jang berlaku terhadapnja".

Ketua: Setudju dengan aklamasi, Saudara'saudara?
(RaPat: Aklamasi!)

Pokok Materi 12 usul rumusan nomor

I; minta dibatja Saudara

Sekertaris.

Sekertaris: Pokok Materi 12 usul rumusan nomor I:
,,Apabila ada perubahan dalam aturan sesuatu hukum, maka dipaliailah ketentuan jang lebih baik bagi sitersangka"'
Ketua: Setudju dengan aklamasi, Saudara'saudara?
(Rapat: Aklamasi!)
Sekarang Pokok Materi 13 usul rumusan minta dibatja Saudara
Sekertaris.

Sekertaris: Pokok Materi 13:

,,fiada suatu pelanggaran atau kedjahatan boleh diantjamkan
jang

hukuman berupa rampasan semuf;sirang kepunjaan
';ii
salah".
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ber'

Ketua: Hanja satu-satunja usul rumusan. setudju saudara-sau-

dara?

(Rapat: Setudju!)
Pokok Materi 14 usul rumusan I, minta dibatja Saudara Sekertaris.

Sekertaris: Pokok Materi 14 usul rumusan I:
,,Tiada seorang dapat diganggu dengan sewenang-wenang dalam
urusan perseorangannja, keluarganja, rumah-tangganja atau hubungan surat-menjuratnja, djuga tidek diperkenan[an pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknja. setiap orang ,berhak
mendapat perlindungan oleh hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran-pelanggaran demikian".

Ketua: Setudju dengan aklamasi, Saudara-saudara?
(Rapat: Aklamasi!)

Ketua: Pokok Materi nomor 15, rumusan

II. Minta dibatjakan.

Sekertaris: ,,Tempat kediaman setiap orang tidak boleh digang-

gu-gugat".

Ketua: Setudju, Saudara-saudara?
(Rapat: Setudju!)

Pokok Materi 16 nomor

I. Minta dibatjakan.

Sekertaris: ,,Mengindjak suatu pekarangan tempat kediaman atau
memasuki suatu rumah atau tempat diam bertentangan dengan
kehendak orang jang mendiaminja, hanjalah boleh dilakukan da.
lam hal-hal jang d,itetapkan dalam aturan hukum jang berlaku
baginja".

.Ketua:Setudjudenganaklamasi,Saudara-saudara?
(Rapat: Setudju!)

Pokok Materi nomor 20, rumusan

I. Minta

dibatjakan.

Sekertaris: ,,(1). Setiap orang baik sendiri-sendiri maupun ber.
sama-sama ,berhak dengan bebas mengadjukan pengaduan ke
pada penguasa baik dengan lisan maupun dengan tulisan.
(2). Setiap orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak mengadjukan permohonan pada penguasa baik dengan
lisan maupun dengan tulisan".
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:

Ketua: Setudju dengan'aklamasi, Saudara.saudara?
(Rapat: Setudju!)

Ini jang bisa berturut-turut dengan

aklamasi.

Saudara-saudara, mengenai Pokok Materi 18 lrita tangguhkan.
Minta dibatjakan Pokok Materi 18, usul rumusan ke-II, Saudara Se-

kertaris.
Sekertaris: ,,Hak istirahat dan libur bagi pegawai sipil dan militer,.
;buruh/pekerdja diakui dan diatur dengan Undang-undang".

Ketua: Setudju? Tidak dengan aklamasi? Minta diadakan dengan
stemmotivering? Tentang Pokok Materi 18 sadja, djangan terburuburu. Saja persilakan Saudara Sri.

Sri Soemantri Martosoewignjo: Saudara Ketua, Partai Nasional
Indonesia (P.N.I.) mengenai Pokok Materi 18 menjetudjui usul rumusan jang ke-II, jang bunjinja sebagai berikut:
,,Hak istirahat dan libur bagi pegawai sipil dan militer, buruh/
pekerdja diakui dan diatur dengan Undang-undang".
Terlma kasih.
Ketua: Saja persilakan Saudara

Ali

Manshur jang terhormat.

R.M. Ali Manshur: Saudara Ketua, mengenai Pokok Materi 18,
disini terdapat 6 rumusan. Kami melihat bahwa rumusan ke-II, walaupun singkat tetapi tjukup djelas dan tegas, dimana istirahat dan libur
bagi pegawai sipil dan militer; buruh/pekerdja diakui dan diatur
dengan Undang-undang. Oleh karena itu kami memilih rumusan jang
ke-II.
Sekian;

Ketua: Saja persilakan selandjutnja Saudara Sjadeli Hassan jang
terhormat.
Sjadeli lfassan: Assalamu'alaikurn warahmatullahi wabarakatuh.
saudara Ketua, Fraksi Madjelis sjuro Muslimin Indonesia (Masjum'i) dalam Pokok Materi jang akan diambil pemungutuan suara
sekarang ini, mendjatuhkan pilihannja pada usul rumusan nomor II,
karena soal materi dalam rumusan II itu telah tjukup lengkap, ringkas
dan halus.
Sekian.

Ketua: saja persilakan saudara Tan Ling Djie jang terhormat"
Stemmotivering
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ini

sudah mendjadi routine.

Tan Ling Djie: Saudara Ketua, disini ada 6 usul rumusan. Dari
6 usul rumusan ini Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.L) memilih
rumusan j,ang ke-III dengan alasan sebagai berikut:
1. Dalam rumusan ke-UI itu dimuat ketentuan tentang hak istirahat dan libur tidak hanja terbatas kepada sekalian rakjat
jang bekerdja dengan menerima upah kerdja tetapi djuga
berlaku bagi semua rakjat jang memperoleh penghasilan dengan pekerdjaan lain.
Saja minta perhatian bahwa rumusan ini tidak terdapat dalam
usul rumusan lainnja.
2. Dalam rumusan jang ke-III ini sengadja tidak disebutkan golongan militer seperti dalam rumusan ke-II, sebab. bagi tentara berlaku ketentuan hukum jang lain.
3. Dalam rumusan jang ke-III, disebut bahwa hari Minggu adalah
hari istirahat sesuai dengan ketentuan disemua negara besar
didunia.
Untuk ini Saudara Ketua, barangkali perlu pendjelasan,.bahwa
sedjak lama sekali ada tuntutan dari Pergerakan Serikat Buruh sedunia supaja kaum Buruh diberi djaminan istirahat selama 86 djam
terus-menerus. Ini hanja dapat didjamin dengan adanja istirahat hari
Minggu dan setengah hari jaitu hari Sabtu.
Saja ulangi, tuntutan itu adalah tuntutan dari Pergerakan Kaum
Buruh diluar-negeri.
Dilihat dari sudut Pengusaha, djaminan dalam Konstitusi bahwa
hari Minggu adalah hari istirahat, berarti bahwa perusahaan-pelusahaan pada hari itu dapat ditutup, sesuai dengan ketentuan-ketentuan
jang berl'aku diluar-negeri.
Sekian, Saudara Ketua, Terima kasih.
;

Ketua: Saja persilakan Saudara Sahamad Soedjono jang ter_
hormat.
Sahamad Soedjono: Saudara Ketua, Pokok Materi 18 ini ada 6
rumusan, mem'ang semua ini dimaksudkan rumusan tentang istirahat.
hari Minggu penting bagi
femikiran pada prinsipnja tentang
buruh dan pekerdja, tetapi karni .disini memandang ad.a rumusanlumusan jang tegas dan terang dan ada jang kurang tegas dan kurang
terang. Maka antara jang tegas dan terang kami memilih rumusan
ke-III jang berbunji:
,,Setiap orang warga-negara jang bekerdja berhak atas istirahat
dan libur, atas libur setiap tahun dengan menerima upahnja. Hari
Minggu dan hari-hari Raja adalah hari istirahat jang diatur dengan Undang-undang."
Sekian Saudara Ketua.

Ketua: Dari Partai Politik Tarikat Islam (PPTI) Mengenai pokok
Materi 18 Saudara.

Anwar sutan Amiruddin: Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ketua dan rapat jang terhormat, mengenai pokok
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ulateri 18 ini kalaulah tadinja kami menolak pokok Materi ? usul
Rumusan I, karena terlalu pandjang disini ternjata betul bahwa usul
Rumusan j_a1g ke II ini pende\. Tetapi kami memilih jang pendek,
sebab pendek tapi lengkap, tegas, tertjakup seluruhnja didalamnja.
Oleh sebab itu, kami dari tiga fraksi jaitu Fraksi Partai Sjarikat Islam
Indonesia (P.S.I.I.), Persatuan Terbijah Islami-iah (perti) dan partai
Politik rharikat Islam (P.P.T.I.) memilih jang lengkap, tegas itulah,
jaitu Usul Rumusan II.
Ketua: Tidak ada lagi? Saudara Utarjo, saja persilakan.

utarjo: saudara Ketua dan rapat jang terhormat, fraksi kami
Fraksi Republik Proklamasi, mengenai Pokok Materi 18 ini menjetudjui usul Rumusan ke-III, dengan alasan, karena didalam Rumusan
\9-III ini pada penegasan, bahwa hari libur untr.rk rakjat pekerdja
ditentukan mendapat upah
Demikianlah alasan kami untuk menerima usul Rumusan III.
Sekian.

Ketua: Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, kita mulai dengan pemunggtan suara, mengenai Pokok Materi 18. Minta supaja dibatjakan
oleh Saudara Sekertaris.

Sekertaris: Pokok Materi

18.

Usul Rumusan ke-I:
,,Setiap pekerdja Pemerintah maupun partikelir berhak mendapat istirahat dan libur jang diatur menurut Undang-undang.

Usul Rumusan ke-II:
,,Hak istirahat dan libur bagi pegawai sipit dan militer, buruh/
pekerdja diakui dan diatur menurut Undang-undang".

.

UsuI Rumusan ke-III:
,,Setiap orang warga-negara jang bekerdja berhak atas istirahat
dan libur, atas libur Setiap tahun dengan menerima upahnja. Hari
Minggu dan hari-h4ri Raja adalah hari istirahat jang diatur dengan Undang-undang".

Usul Rumusan ke-IV:
,,Warga-negara berhak untuk beristirahat.
Untuk mendjamin supaja warga-negara dapat menikmati hak ini,
Negara menentukan djam kerdja dan sistim liburan untuk buruh
dan pegawai dan selangkah demi selangkah memperluas sjaratsjarat materiil, agar warga-negara dapat beristirahat dan memelihara kesehatannja".
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Usul Rumusan ke-V:
,,,Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk djuga
pembatasan-pembatasan djam bekerdja jang lajak dan hari-hari
liburan berkala, dengan menerima upah".
Usul Rumusan ke-VI:
,,Hak istirahat dan libur diatur oleh Undang-undang".
Sekian Usul-usul Rumusan mengenai Pokok Materi 18.
Ketua: Sekarang kita mulai dengan pemungutan suara.
{Pemungutan suara didjalankan dengan tjara berdiri terhadap
€nam usul Rumusan dari Pokok Materi 1B).

Ketua: Hasil pemungutan suara ialah:
Rumusan Imendapat 0suara
Rumusan II mendapat 315 suara
Rumusan III mendapat 84 suara
Rumusan IV mendapat 0 suara
Rumusan V mendapat 22 suara

Rumusan VI mendapat 0 suara
,sekarang jang hadir 442 orung. Duapertiga adalah 2gb.
Maka rumusan II adalah jang diterima oleh Rapat Pleno dengan
dukungan 315 suara.
Saudara Sekertaris minta dibatja.
Sekertaris:

,,Hak istirahat dan libur bagi pegawai sipil dan militer, buruh/
pekerdja diakui dan "diatur dengan Undange.rndang".

Ketua: Kemudian Sidang jang terhormat, kita mulai dengan Pokok Materi 19.
Minta dibatja Saudara Sekertaris.
Sekertaris: Pokok Materi 19 terdiri dari 5 usul rumusan. Pokok
Materinja mengenai: ,,Hak mendapat ganti.*kerugian atas sesuatu
benda jang harus dibinasatkan menurut,keiientingan umum".
Usul Rumusan I:
sesuatu benda harus dibinasakor: Eetrk kepentingan
",Apabila
umum atau harus dirusakkan oleh kekuasaan unrum sampai tidak
terpakai lagi maka hal tersebut dilakukan penggantian kerugian
menurut aturan Undang,undang".
Usul Rumusan II:
,,Ajat (1): Pentjabutan hak atas sesuatu milik; baik berupa benda
maupun berupa hak, tidak dibolehkan, ketjuali dengan mengganti kerugian dalam hal-hal dan dengan tjara-tjara menurut
Undang-undang".

,,Ajat (2): Apabila sesuatu benda harus dibinasakan untuk kepentingan umum, ataupun, baik untuk selama-lamanja maupun

Risalah perundingan VI

untuk sementara, harus dirusakkan oleh kekuasaan umum sehingga seluruh atau sebagiannja tidak dapat dipakai lagi, maka
hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian menurut Undangundang atau peraturan-peraturan lain berdasarkan Undang-undang, ketjuali djikalau didalam peraturan-peraturan itu ditentukan sebaliknja".
Usul Rumusan III:
,,Apabila suatu benda harus dibinasakan untuk kepentingan
umum atau harus dirusakkan oleh kekukasaan umum sampai
tidak terpakai lagi baik untuk selama-lamanja maupun untuk
beberapa lama, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian dan menurut aturan Undang-undang, ketjuali kalau aturan
itu menentukan sebaliiknja".
UsuI Rumusan IV:
,,Ajat (1): Pentjabutan hak milik perseorangan untuk kepentingan umum atas sesuatu benda atau hak, tidak dibolehkan"
ketjuali dengan mengganti kei'ugian dan menurut aturan Undang-undang.

,,Ajat (2): Apabila sesuatu benda harus dibinasakan untuk ke*
pentingan umum, atauoun, baik untuk selama-lamanja m'aupun
beberapa lama, harus dirusakkan sampai tak terpakai lagi, oleh
kekuasaan umum, maka hal itu dilakukan dengan mengganti
kerugian dan menurut aturan-aturan Undang-undang, ketjuali
djika ditentukan jang sebaliknja oleh aturan-aturan itu".
Usul Rumusan V:
,,Apabila sesuatu benda harus dibinasakan untuk kepentingan
ataupun harus dirusakkan sampai tidak terpakai lagi, oleh kekuasaan
umum, maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian dan menu*
rut aturan Undang-undang, ketjuali djika ditentukan jang sebaliknja
oleh aturan-aturan itu."
Sekian usul-usul run'Iusan mengenai Pokok Materi 19 sebanjak.
5 buah.

Ketua: Sekarang dilakukan ste'motivering, Saudara Sri Soemantri
Martosoewignjo saja persilakan.
S,ri Soemantri Martosoewignjo: Fraksi Partai Nas,ional Indonesia
(P.N.I.) setudju rumusan ke-IV dengan menghilangkan kata: ,,perseorangan" jang djuga sudah masuk didalam tjatatan dalam laporan,
sehingga usul rumusan tadi berbunji demikian:
,,(1). Pentjabutan hak milik untuk kepentingan umum atas sesuatu benda atau hak, tidak dibolehkan, 'ketjuali dengan
mengganti kerugian menurut aturan Undang-undang.
(2). Apabila sesuatu benda harus dibinasakan untuk kepentingan umum, ataupun, baik untuk selama-lamanja m'aupun
beberapa lama, harus dirusakkan sampai tak terpakai lagi,
oleh kekuasaan umum, maka hal itu dilakukan dengan
mengganti kerugian dan menurut aturan-aturan Undang3286
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undang, ketjuali djika ditentukan jang sebaliknja oleh
aturan-aturan itu."

Eetua: Saja persilakan Saudara Muhamm"O i5uAuti Hassan jang
terhormat.
!flnhemmad Sjadeli Hassan: Assalamu'alaikum warahmatullahi
n abaralatuh.

Saudara Ketua, Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumil memilih rumusan nomor IV karena nomor IV itu lebih lengkap
daripada rumusan I, III, dan V jang hanja memuat satu hal sadja
jaitu ,,pembinasaan benda". Dan lagi lebih sempurna dan lebih fiIerr.
berikan diaminan daripada rumusan nomor II jang ajat (1) tentang
pentjabutan hak milik itu, tidak ditentukan untuk kepentingan umum.
Tetapi dalam rumusan IV ditentukan hanja untuk kepentingan umum
sadja. Dan didalam ajat (2) rumusan II dibuka kemungkinan, bahwa
pembinasaan itu bisa ditakukan menurut Undang-undang atau Peraturan-peraturan pemerintah, asal sadja bersumber dari Undang-undang.
Tetapi dalam rumusan IV itu hanja satu djalan sadja, ialah menurut
aturan Undang-undang. Dengan itu lebih mendjamin daripada rumus'
an nomor II.
Sekali laEi Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) memilih
rumusan nomor IV dengan alasan jang saja kemukakan tadi.
Terirna kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara R.M. AIi Manshur jang terhormat.

ffi

fianshur: Saudara Ketua, mengenai Pokok Materi 19
jang terdiri dari lima rumusan, Fraksi Nahdlatul Ulama (N.U.) memilih rumusan jang ke fV, karena pengertian, bahwa baik ditilik daripada
alasan-alasan kelengkapan atau penampungan dari pada djaininan hak
milik, jang dalam hal ini mengandung arti benar-benar hak milik itu

R.it.

dilindungisehingga setiap pembinasaan tersebut jang harus mendapat
kerugian itu diatur dengan Undang-undang. Artinja apabila bendabenda itu perlu dibinasakan karena kepentingan umum, terdapat dja'
minan penggantian kerugian dari hal tersebut.
Selain daripada itu memang kita melihat akan 'kelengkapan serta
segala sesuatu jang didalamnja lebih mentjerminkan djaminan atas
hak milik itu sehingga oleh karena itu sekali lagi Fraksi Nahdlatul
Ulama (N.U.) menentukan pilihannja pada rumusan jang ke IV.
Muhammad Tahir Abubakar: Assalamu'alaikum warahmatullahi
q7afuslekatuh.

Saudara Ketua, Fraksi Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I-),
Persatuan Tarbijah Islamijah (Perti) dan Partai Politik Tharikat Islam
(P.P.T.I.) datam membitjarakan perkara Pokok Materi ke19, memilih
usul rumusan ke-IV dengan menghilangkan kata ,,perseorangan", di?3287

di berbunji: ,,Pentjabutan hak milik untuk kepentingan

"

dan

seterrrsnja.

Alasannja Saudara Ketua, pentjabutan hak-milik dengan nrenghilangkan kata ,,Derseorangan" itu, sebab hak-milik itu ban'iak, ada hak
wakaf dan lain sebagainja. Oleh karena itu, kata ,,perseorangan" itu
ditiadakan.
Sekian Saudara Ketua.

Ketua: Saja persilakan Saudara Saroenggallo.

Mr Renda Saroenggallo: Saudara Ketua jang terhormat, dalam

Materi ke-19 ini ada tiga rumusan jang hanja merumuskan pembinasaan sesuatu benda; jang dua rumusan lebih luas, jaitu rumusan keII dan ke.IV. Didalamnja termasuk djuga onteigening dan vernietiging.

Djikatau fraksi saja membandingkan kedua rumusan itu, rnaka
ternjata bahwa pada rumusan ke-IV, jang diatur onteigening itu hanjalah dari hak-milik, eigendomsrecht, eigendom.
Padahal rumusan ke-II mengatur pentjabutan hak, onteigening

van recht. Djadi, biarpun hak itu bukan hak-milik, umpamanja occupatierecht, kalau mau ditjabut harus djuga dengan peraturan Undang-undang.
Djacli menurut kami, rumusan nomor

II itu lebih luas, oleh karena
jang
dapat ditjabut dengan ganti kerugian,
bukan sadja eigendom
tetapi djuga hak-hak lain bukan eigendom, dus hak-hak jang lebih
terbatas dari eigendom, misalnja erfpacht dan sebagainja.
Djadi pilihan kami djatuh pada rumusan ke-II.
Sekian Saudara Ketua, terima-kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Utar-jo jang terhormat'

Utarjo: Saudara Ketua dan Sidang jang terhormat, Fraksi Repu'
btik Proklamasi mengenai Pokok Materi ke'19 menjetudjui rumusan
nomor V, oleh karena Pokok Materi nomor 19 ini adalah ,,H'ak mendapat ganti kerugian atas sesuatu benda jang harus dibinasakan menurut kepentingan umum".

Fraksi t<ami berpendapat bahwa rumusan ike'V sesuai benar dengan nama jang tertjantum untuk Pokok Materi ke-19 ini. Sebaliknja,
traksi kami.tidak dapat menjetudjui rumusan ke-IV, oleh karena rumusan ke-IV, jang menjebut ketentuan mengenai pentjabutan hakmiliik perseorangan jang tidak dibolehkan itu, adalah tidak sesuai
dengan nama Pokok Materi ke-19, jang, menjebut: ,,Hak mendapat
ganti kerugian atas sesuatu benda jang harus dibinasakan menurut
kepentingan umum".
Demikiantah Saudara Ketua, alasan kami untuk menjetudjui rumusan jang ke-V.
Sekian.
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Kefua: saja persilakan saudara Tan Ling Djie jang terhormat.

Tan r ing Djie: Saudara Ketua, pokok Materi ke-1g ini disertai
Iima usul rumusan, darimana dua usur rumusan sebenarnja salah,
sebab disitu dirumuskan Pokok Materi jang sama sekali tidak in orde.
saja mak-sudkan begini, dari keterangan pembitjara-pembitjara
tadi sudah terang bahwa ada suatu ajat daii rumusan-Il ajit (r), itu
tadi dikatakan ,,onteigening". Rumusan ini sama sekali tiaat perlu
demikian pula rumusan IV ajat (1).
Karena itu tingallah hanja rumusan I, III dan v jang memenuhi
sjarat tugas daripada Pelno kepada panitia persiapan Konstitusi.
Dari tiga sisa rumusan ini, jang sebenarnja hampir sama, kami
memilih sebagai sjarat jang kiranja djelas, jaitu rumuian v.
Sekian.

Ketua: Saja persilakan jang tefhormat Saudara Anwar Nasution.

Anwar lYasution: saudara Ketua, fraksi kami ditambah dengan
fraksi gabungan ketjil-ketjil, didalam pokok materi 1g ini, pilihan kami djatuh pada mmusan nomor V.
Sekian.

Ketua: Tidak ada lagi?
Pemungutan suara dimulai mengenai pokok Materi 1g.
Rumusan ke lima-limanja sudah dibatja?
(Rapat: Sudah).
(Pemungutan suara dilakukan dengan tjara berdiri terhadap lima
usul Rumusan dari Pokok Materi 1g).

Ketua: Hasil pemungutan suara saudara-saudara, adalah sebagai
berikut:

Untuk usul rumusan I
kosong,
Untuk usul rumusan II mendapat 29 suara,
Untuk usul rumusan III mendapat 5 suara,
Untuk usul rumusan IV mendapat 3L1 suara dan
Untuk usul rumusan V mendapat 76 suara.
Jang hadir ada 442 orang, 2/3 daripadanja ada 2gb orang. Maka
usul rumusan IV jang diterima dengan dukungan suara terbanjak jaitu sebanjak 311 orang.
Saudara Sekertaris minta membatjak2nnja.
sekertaris: Pokok Materi 19, usrl Rumusan IV berbunji sebagai
berikut:
,,Ajat {1): Pentjabutan hak milik perseorangan untuk kepentingan umnm atas sesuafu benda atau hak, tidak diboleh3289

kan, ketjuali dengan mengganti kerugian dan menurut aturan Un'dang-undang.
Ajat (2): Apabila sesuatu benda harus dibinasakan untuk kepen'
tingan umum, atauDun, baik untuk selama-lamanja
maupun beberapa lama, harus dirusalckan sampai tak
terpakai lagi, oleh kekuasaan umum, maka hal itu di'
lakukan dengan mengganti kerugian dan menurut
aturan-aturan Undang-undang, ketjuali djika ditentukan jang sebaliknja oleh aturanaturan itu".
Demikian usul Rumusan jang telah diterima oleh Pleno.

'

,

Ketua: trni fokok Mater,i 19. Begitu banjaknja hasil kerdja kita,
sampai 19. Tentgng usul rumusan Pokok Materi 20 sudah, tinggal Pokok Materi 2il. Saudara Sekertaris minta membatjakannja.
Sekertaris: Pokok Materi 21: ,,Hak dirahasiakannja isi kawat dan
telepon", ada 4 usul rumusan, sebagai berikut:
Usul rumusan I:
,,Kemerdgkaan dan rahasia dalam perhubungan surat-menjurat,
kawat dan telepon tidak boleh diganggu-gugat ketjuali atas perintah hakim atau Fenguasa lain, jang oleh Undang-undang dinjatakan berhak untuk itu dalam hal-hal jang diterangkan didalamnja".
Usul Rumusan I:
,,Setiap orang berhak mendapat djaminan rahasia isi kawat dan
telepon".

Usul rumusan III:
,,Rahasia dalam hubungan surat-menjurat, kawpt dan telepon
dilindungi dengan Undang-undang".
Usul Rumusan IV:
,,Semua hubungan pos, kawat dan telepon akan dirahasiakan
dan tidak akan mengalami sensor atau penahanan lketjuali dalam keadaan-keadaan jang diatur dengan Undang-undang".
Sekian, Saudara Ketua.

Ketua: Stemmotiver,ing, sebagai routine saja persilakan Saudara
Sri Soemantri Martosoewignjo

Sri Soemantri Martosoewignjo: Saudara Ketua, mengenai Pokok
Materi 21 Fraksi Partai Nasional Indonesia (P.N.I.) menjetudjui usul
rumusan IV jang berbunji:
,,Semua hubungan Dos, kawat dan telepon akan dirahasiakan dan
tidak akan mengalami sensor atau penahanan ketjuali dalam keadaankeadaan jang diatur dengan Undang-undang".
Komentar tidak perlu.
Ketua: Saja persilakan Saudara
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Ali

Manshur.

R.M. Ali Manshur: Saudara Ketua mengenai Pokok Materi 21
jang terdapat 4 rumusan, disini kita dapat melihat bahwa didalam
rumusan ke-IV, disana terdjamin kemerdekaan pers, kemerdekaan
telepon, surat-menjurat dan sebagainja didalam bentuk rumusan jang
sangat supel.
Seperti diketahui Saudara-saudara, baru-baru ini,. dikoran-koran,
kita dengar berita antara tentang ,,njasar ke setasiun" dan lain-lain
sebagainja, ini semuanja adalah karena mengenai hak-hak, mengenai
perlindungan, djaminan terhadap hubungan pos, kawat dan telepon,
serta dirahasiakannja, terutama mengenai penahanan dan sebagainja,
Saudara-saudara sekalian, ternjata memang pintjang. Sehingga oleh
karena itu alangkah baiknja rumusan jang ke-IV ini, karena demikian lengkap, sedangan rumusan jang kita djumpai dalam rumusan I,
II, III kita lihat susunannja banjak jang pintjang, sedangkan djaminan terhadap kepada hubungan pos, dimana termasuk didalamnja
surat-menjurat.
Djadi Saudara-saudara sekalian, walaupun didalam kalimat ini
tidak ada kata-kata surat-menjurat, tetapi hubungan pos itu demikian
luasnja, apalagi sanr,pai pula djaminan terhad,ap kepada penahanan
dan sebagainja disini ditiadakan, tidak diperkenankan, ketjuali dalam
keadaan jang diatur dengan Undang-undang.
Djadi Saudara-saudara sekalian, sekali lagi pilihan Nahdlatul
Ulama (N.U.) djatuh pada usul rumusan IV.

Ketua: Saja persilakan Saudara Utarjo.

Utarjo: Saudara Ketua dan Sidang Pleno jang terhormat, fraksi

kami, Fraksi Republik Proklamasi, mengenai Pokok Materi 21 tentang
,,Hak dirahasiakannja isi kawat dan telepon", mempunjai pendapat
sebagai berikut:
Pada mulanja kami bermaksud menjetudjui usul rumusan ke-III,
tetapi oleh karena ternjata bahwa usul rumusan ke-IV lebih kongkrit- dengan adanja ketentuan tentang semua hubungan pos, kawat
dan telepon, tidak akan mengalami sensor atau penahan ketjuali dalam keadaan-keadaan jang diatur dengan Undang-undang, maka kami
dapat menjetudjui usul rumusan jang ke-IV
Demikianlah pendapat dari fraksi kami.

Ketua: Dipersilakan Saudara Tan Ling Djie jang terhormat.

Tan Ling Djie: Saudara Ketua, dari empat usul rumusan jang
kita hadapi, maka rumusan jang ke-II sebenarnja tidak memuat djaminan rahasia untuk hubungan surat-menjurat. Tinggal 3 rumusan
jaitu rurnusan ke-I, III dan IV jang sebenarnja tidak menundjukkan
perbedaan essensiil.
Fraksi kami clapat menjetudjui rumusan jang ke-IV dan melihat
suara-suara disini, maka ada kemungkinan bahwa ini diterima dengan
aklamast.
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Ketua: Dipersilakan Saudara Rumambi jang terhormat.
DS Wilhetm Johannrs Rumambi: Saudara l{etua, dalam menghactapi pokok materi nornor 21 ini, setelah kami menindjau.empat rumusan itu maka kami melihat bahwa rumusan nomor II itu kurang
lengkap. Dan mengenai usul rumusan ke-IV sebenarnja hubungan
pos- itu lain sekali daripada apa jang dimaksudkan dengan surat-menjurat. Tambahan lagi bahwa sebenarnja ini 'belum suatu kepastian,
sebab dinjatakan bahwa semua hubungan pos, kawat dan telepon"
,,akan"'dirahasiakan.
Kapan ? Itu kami belum mengetahui.
Oldh sebab itu Saudara Ketua, karni memilih usul rumusan iang
ke-I.

Ketua: Saja persilakan Saudara Sjadeli Massan jang terhormatMuh. Sjadeli Hassan: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara Ketua, dalam Pokok Materi ke-21 ini, Fraksi Madjelis
Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) pilhannja djatuh pada rumusan

jang ke-IV, karena rumusan nomor I itu mengatur djuga soal-soal
jang sudah diatur pada Pokok Materi ke-14. Selainnja itu temungkinin iangat leluasa terbuka dengan kata-kata
undang peraturan-peraturan jang berdasarkan Undang-u1dq€ dinja,
takan berhak untuk itu dalam hal-hal jang diterangkan didalamnja.''

Ini

mernungkinkan Pemerintah, bahkan Pemerintah Daerahpun bisa
mengadakan sensor dan lain-Iain. Karena kemungkinan jang sangat
luas itu maka hak dirahasiakannja sangat longgar sekali.
Oleh karena itu Fraksi Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) sekali lagi memilih rumusan nomor IV.
Sekian.

Ketua: Saja persilakan Saudara Sahamad Sudjono jang terhormatSahamad Sudjono: Saudara Ketua, sebetulnja jang mengenai
djaminan rahasia surat-menjurat, kawat dan telepon, baik setjara nasional dan internasional, itu sudah mendjadi suatu pengertian jang
memang bulat, baik setjara hukum maupun tradisionil, djuga didalam
masjaralat kita. Sungguhpun dalam Pokok Materi 21 ini ada empat
rumusan; Rumusan IV, III, II dan I, itu hanja tergambar, menurut
pendapat saja, mengenai red'aksionil sadja. Tetapi kalau kami disuruh
memilih dan memang sudah tjotjok denqan pendirian kami dalam
hal ini, kami memilih hanja UsuI Rumusan IV.
Sekian.

Ketua: Saja persilakan Saudara dari Partai Politik Tharikat Islam
(P.P.r.I.).
Anwar Sutan Amiruddin: Saudara Ketua, sebetulnja tadi hampir
pula mengadjukan supaja soal ini diterima setjara aklam'asi. Harapan
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saja supaja_ soal ini diterima setjara aklamasi, tapi masih ada tagi
jang mengehendaki lain. oleh sebab itu, herhubung sekarang ini sidah malam, maka kami tidak hendak memperbanjak alasan-alasan,
karena alasan-alasan sudah tjukup dikemuk-akan. Tjuma kami dari
Partai Politik Tharikat Islam (P.P.T.I.) dan Persatuan Tarbijah Islamijah (Perti) serta Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.) memilih
[Jsul Rumusan IV.
Sekian sadja.

Ketua: Tidak ada iag,i jang hendak mengadakan stenemotivering,
karena masih ada jang berbeda pendirian atau bagaimana?
Apakah akan dipungut suara? Bagaimana saudara dari partai Keristen Indonesia (Parkindo), saja minta pertimbangan. Djadi tidak usah
setudju, tapi minta solider.
Ds rvilhelm Johannis Rumambi: saudara Ketua, kami senantiasa
solider; tentang hal itu tidak usah ada keragu-raguan. Hanja kami
mengemukakan beberapa hal jang bagi kami dirasa sebagai iatu hal
jang perlu mendapat_perhatian, akan tetapi untuk melantjarkan rapat
sekarang ini, maka dengan ini atas nama fraksi kami, kimi menarik
usul Rumusan I dan menggabungkan diri dengan usul Rumusan ke-IV.
Sekian.

Ketua: _{apat jang terhormat, bolehkah ini diterima sebagai per.
setudjuan aklamasi?
(Rapat: Boleh!).

Djadi diterima setjara

aklamasi.
saudara-saudara, sekarang masih tinggal Pokok Materi zB dan 24,
saja setudju kalau Saudara-saudara masih mempunjai simpanan tenaga untuk besok, karena mungkin besok kita bekerdja sampai djauh
malam. Maka dari itu, memang rapat ini akan saSa tutun, karena
tinggal beberapa pasal sadja mengenai pokok Mateii Hak-hak Asasi

tnl.

saudara-saudara, dengan ini saja beritahukan, bahwa besok malammulai djam 08.00 akan diadakan rapat Pimpinan, jaitu rapat antara Ketua dan wakil-wakil Ketua Konstituante. Djam- 09.00 saja melSundang saudara Ketua-ketua fraksi untuk berapat dengan Ketua.
Besok rapat Pleno dimulai djam 10.00.
Sekarang rapat saja tutup.
(Rapat ditutup pada djam 22.55\.
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KONSTITUANTE REPUBLIK INDONESIA
Sidang ke-II (T,ahun 1958) Rapat ke-53
Kamis, 11 September 1958
(Djam panggilan: 20.00)

Atjara

: 1. Pembahasan Laporan Panitia Perumus tentang Ke-

Itutua :
Sekertaris :

pegawaian dan Keuangan.
2. Mengam,bil keputusan tentang Kepegawaian dan Ke'
uangan.
Mr Wilopo.
Mr Usep Ranawidjaja.

Anggota jutg hadir: 410 orang.
R.P. Soewarno Warnodiprod.jo, Soemarto, K.H. Fakih Usman, A.
Sjafiuddin, Anwar Sutan Amiruiidin, Kijai Hadji Sapari, Tony Wen,
Hadji ZainuL Ar'ifin, M. Bannon Hardjoamidjojo, Nj. Soewarti Bintang
Soeradi, Hutomo, Dr Marzoeki Gelar Paduko Sati, Mr J.C.T. Simorangkir, Suradi Sosrohardjono, Mr Renda Saroengallo,
G. Winaya,
K.H.
Moehammad Rodji'oen, Hadji Intje Achmad - Saleh Daeng Tompo,
Kasim, Kijai Hadji Noer'Alie, Nj. Dalam Iboe Sjamsoeddin, I Gde
Putra Kamayano, A. Jasin, H. Mohammad Sjukri Ghozali Al Rusjdan,
A. Anwar Sanusi, Nj. Sitti Djamrud Daeng Tjaja, Djamhari, Abadi, Sla'met Jv., Prawoto Mangkusasmito, R. Hendrobudi, K.H. Ahmad Azhary, Ir Sakirman, Nj. Hadji Ibrahim Siti Ebong, Nj. Siti Salmi Sismono,
Subandi Martosudirdjo, H. Safiuddin Zuhri, As'ad bin Moehammad
Alkalali, Ketut Subrata, Soesilo Prawiroatmodjo, Dr R. Soedibio Widjojokoesoemo, M. Sumbarhadi, Achmad Arief, K.H. Taufiqurrahman,
Maroeto Nitirnihardjo, Hadji Aboebakar, Mr R. Sind.ian Djajadiningrat, Nj. Kamsinah Wirjowratmoko, Tan Ling Djie, Nj. Wachidah Pramana, Mas Slamet Soetohardjono, Asnawi Said, Raden Hadji Achmad
Hasboellah, 'Mohammad Sjafii Wirakusumah, Prof. H. Abdul Kahar
Muzakkir, Mohammad Pattisahusiwa, Drs A. Raja Rangga Andelo,
Hadisoejono, Abdul Radjab Daeng Masikki, Hadji Abdullah Addary
bin H. Mansjur, K.H. Muhammad Isa Anshary, Kijai Hadji Abubakar
Bastari, Iskandar Wahono, R. Emor Djajadinata, Nj. Sulasmi Mudjiati Sudarman, Hadji Zainal, Mr R. Pratikto Sastro Hadikoesoemo,
Mohamad Zaelani, Mr Wilopo, R.H. Hadjiri, Osman Raliby, Nj. Nadimah Tandjung, Nengah Malaya, Hadji Muhammad Zainuddin, Zunoel
Abidin Sjoe'aib, Nj. Mien Sutari Abdul Gani Suriokusumo, K.H.
Abdul Waha'b Chasboellah, K.H.M. Dachlan, Mr Hamid Algadrie, R.
Fernandus Basoeki Poerwosapoetro, Soedljono Djojoprajitno, K.H.M.
Bisri Sjamsuri, H.M. Salim Fachry, Suwirjo, K.H. Masjkur, Nirahuwa
Melkianus, Baraba Abdullah, Umar Salim Hubeis, R.M. Ali Manshur,
Ahmad Nawawi Saleh, Nj. Suwardiningsih, Mochamad Tam, Achmad
Zakaria, Hadji Ridlwan Abdullah, Maschoen Hadji Achmad Fauzy,
Nj. Adiani Kertodiredjo, M. Ng. Gede Sosrosepoetro, Dr Imanudin,

Flgt sifgli
Ji*g. B_1jasut, Moenawar Djaerani, Hermanu Adi Kartodihardjo,
5.H.
_M"'!]lp [ho_lq, Sqd!" Hadji Aliurida, Kijai lr"a]i-lfr:
hammad Thoha, Kijai H-adji Abdulmanab Murtadlo, N. Kasijati, an;at
sosrosugondo, Hadji Abdoel chanan, Datoe poetrawati, K.H. i.chmad

Hgdjadinata, H.'soer<ion, kilui
Kijai Hadji Achmad'Bakri
si{_diq.Nj. Nilhajah Ma'sum, Ali Masjhar, Hadji Abusudja, Alwi Murt_adfo, Rd. Dad4rlg.poery{ta partawi{Jaja, Kijai Hadji eriai Machiudz,
sastrodikoro widijp, J{ijai zahid, H. - Moh. Thohii Bakri, soenarai
Adlwr$qno, soeledja Bradjanegara, Achmad Anwar, ur R.u. Abdulmadjid Djojohadiningrat, Muntaha, sarikoe,n Adisoepadmo, Rachrnat

?!iy,
{adji \g.lloyi.rohi1,-s.ajggg
Hadji Harun, Hadji

Achm,ad sahar Mansjur,

susan'to (s. Rachmat), AIi Markaban Harsono, Amir,'-tgt. Mohammad
Hasby Ash shiddluqy, R.s. Hadisoenarto, Dr.parijon6 silrlodipuro, Rd.
MohaTad- sj afei Prawirosoebnoto,
_Tedj o, Nj . soeirarj o Mangunpuspito,
suro sardjono, Dr sahir Nitihardjo,
Pratii<to M., sarino Manguripr"-

noto,.Fqpylro Brgto{ihardjo, 4.H. Muchjiddin Al churaifisj, anaut
?jr-"ql ]Misbach, R. Darmono Damanhuri, Achmad Mudatsir,'K.H.R.
Abdullah Awandi/Afandi,_Kijai HadjiAli Maksoem, Mr Hadji Kasmat,
K.H.R. Fatchurrachman Kafrawi, R. sardjono, Nj. s.D. sodsanto lsri
Soetinah Darma,.s99sa{9),_pry1. Ir satuliu purbodiningrat, Aif"ooi,
suhari Kusumodirdjo, Nj."solichah saifuddin, R. poedjidi sasiioami{igjo,
I wg sum_odarmo{jo at sujamto, Muhamad samsir,-nlort"*uo
salim,.sg9.dgp, saleh Abdullah, pr R. suhard,i, Kijai Hadji Mochamad cholil, Kijai H. Achmad Dasuki ,siradj, Raden Hadji Muha,mmad
Toeraichaq eoja!991i, R. Dachtan Tjiptomartojb, Roespandji
4{*n,.
Atmowirogo, Mochtar, sadj,i sastrosasmito, Karkono partoirusum^o alias
Kamadjaja, Mr K.R.T.S. (soedarisman) poerwokoesoemo, Drs B. Mang
say, _v.B. da costa, Mohamad Doerjat Karim, Abdulrahman
I.ng
Baswedan, zainul Arifin, H. Mustafa Bisri, K.H. Maksum, M.s. Kamawidjaja, Moehamad soekarna soetisna sendjaja, soeratno, R sugana
Ganakusumah, Mas Muhammad Bachar, Muhammad sjadeli I{ajsan,
oesmadi, Hadji Mas Muhamad Aof, K.R.R.H. Moh. xbtr. Idris, Budiman Triasmarab,udi, Enin sastraprawira, Dr M. Gunawan partowi$gdq, Raden Basara Adiwinata, Hadji Abubakar Jusuf, Hadji Husein,
R. Abdurochman wangsadikarta, Hadji Muhamad Dachlanl Muhammad Rusja{ Nu1{in, Kijai Hadji saleh solahuddin, Rd. soeparno, R.
M,uham,mad'sjafe'i, Abu Bakar, Hadji Achmad Dasuki, Raden sutalaksana, K.H:M.. Dimiati, D. .!u]<a1di, Hadji Asjmawi, 'Kiagus Hadji
lloehamad sjadiari, H. Isrnail Dahlan Djuru Aiarn, H. M;h. Thaha
bin Moh. Nur, Hadji umar Bakry, Kuasin,i sabil, Roeslan Moeljohardjo, Mochtar Husin, Dr Abdul Manap, Binanga siregar Gelar sutan
Mangaradja, Hadji 'Abdurrahim Abdullah, Edward Doran Damanik,
Muhammad Ali Hanafiah Lubis (MAHALS), Anwar Nasution, M. Arliad Th. Lubis, Hadii Moeda siregar Gelar sutan Dali, tt. Adnan
Lubis, Mr suhunan Hamzah, Mohd. sa,bri Munier, Agustinus Djaelani, Ibrahim usman, Hadji Ali usman, Muzani e. nini, Daniel, H.
Mhd. Basioeni bin H. Imran, Abdurlah Jazidi, Hadji Abdulrachman
bin Ismail, Darmawi Munawir, H.M. Hanafi Gobit, [t. Huraitr q"ory
bin H. Ahmad zauni, Nj. Hadji Ruhajah Abdulhamid, Abd. sani Ka3296

F
I,

I

l
I
L

I

rim, llochsen bin R. Sokma Wira Said, Saj:ifl Abubakar bin Sajid
Achmad Alayderus, Ds wilhelrn Johannis Rumambi, Drs La ode Manarfa, Jakin Intan Parmata, J.J. Detaq, H.S. Djamaluddin Dg. paSjihaab, Abdul Muin Daeng Myala, Sjariff
l.Tp"l,1b_4u1ryhma1
saleh. Nj. siti Ramlah Azies, Abdul Rahim Munier] Daeng 'nraiaala
I,amakarate, H. siswasudarmo, Mohammad. Arifin bin A,bdlkahman,
I G-usti_Ktut Ngurah, Andreas Johannes Toelle, Gulam, p.S. da
cunha, Blasius Josef Manek, soeratno, Alimin, Nj. setiati surasto, K.
H. Akrom chasany, Mr Ahmad Astrawinata, Kijai Hadji Munief, K.
H. Dachlan Abdoelq_ohhar, K.H. Muhammad Ghazali Asj'ary, U.J.
I-<a,tidjo wiropramudjo, Mohamad sanusi, H. Mustadjab,- A'6dulmadjid- _Lalu_ M,andja, Arnold Mononutu, sabilal Rasjad, Nj. Aisjah
D_achlan, R. Baroeno Djojohadikoesoemo, Abdul iuucrrio Mi,sum,-K.
Moch. Machfoed Effendie, H. Bahrum Djamil, K.H. Asnawi Had.isisyoigr Mi oei rjoe Tat, w.A. Rachman, Mr Nj. Tetilarsih Harahap
soedjanadiyria, u.P. Bomtrong, sarwono Sastio sutardjo, Argo IiB_asuki, Nj,.-Tresna sungkawati Garnid,a, Hoesain Foeangf um-mojo,
boro, Mardiono slamet, A. Bakar st. Lembang Alam, pangk6e bin
9_u*T,_ Soedjono Tjiptoprawiro, Usman Hamid, S.M. Tar-igan, R.
Moedjoko Koesoemodirdjo, Singgih praptodihardjo, Djafri, tVi. wtai.
munah, Muhamrnaq ALi Daeng Sanrang, Muhammad Amin Li Ungke, M.A. Chanafiah, Jean Torey, Sunarjo Umarsidik, Djoko Oei.
Ahmad Boeshairi, Muhammad Djazurie Kartawinita, utarloeng,
jo, Raden umar Anggadiredja, Nur sutan Iskandar, sjarnsulhadi
Kastari, R. Hadji Doeldjamit Adimihardja, sutan Muchammad Jusuf
samah Gelar sutan Maharadjolelo, M. Soetimboel Kartowisastro, R.
usman Ismail, sapija Mathys, Hadi sosrodanukusumo, usman Mufti
WidjaiS, S.oepardi, Slapet S., Karsono, Sumowarsito, Nj. Ratu Fatmah chatib (Ratu- It1t), soeparno Notosoewirjo, rzaak Riwoe Lobo,
Nj. R.A. sri Kanah Koempoel, w.A. Lokollo, R. soelamoelhad,i, Muchamad Lfand,r, or
T.4, Djalil r.M. Junus, soemantri Martosoewignjo, Dr Hasnil ,Basri,
Mamiq Djamita alias L. Abduilah, H. Huseiir
Thaha, Kwee Ik Hok, R. rskandar, H. Andi Kasim, Rd. Afandi wiradiqulra, Mohamad {hjar, Rusrnijono, Ir Tjoa Teng Kie, Wikana,
Djoedjoe, Sahamad Sudjono, K.G.P.A.A. paku Alam VIII;
{.4t{E,
uktolseja,
Mas Ngabei Mohamad Hamzah, A.M. Joesoef Rasidi,
P_r
H. Abdulhafidz b'in.l{"qji sulaiman, Nj. siti Fatimah usutu, Abduty"ltub,Turcham, sajid Husin Abubakai, o,N. pakaja, na. sritinoar,
Gulmat siregar, suxmantojo, R. soendoro Hadinoto, Rustama Ikrat,
g.4j'i. $pj-kger, I{"{j'r Abdulkabir, Achijad; Mohd. Ma,sum Jusuf,
Sieh Abdultrah Afifudgir, Atang Mochamad" I4uchtar bin Tohir, B;t
Arifin, Abd,ut Moe'in utsman bin Abdur Moe'in, Jahja Jacoeb, Ismait
Nongko, Dokter Koesnadi, rtrenfua Gunawan, otong Hulaemi, Haajl
Abdul Malik Karim Amru'ltah (HAMKA), Hadji Moiammad Moechtar
Moestofa, Raden Moeljono Moeljopranoto, Muhamad rahir alunar<ai,
KrE,l Prakosodiningrat, suparna sastradiredja, H. Moh. sadad siswowidjojo, Aminuddin Muchlis, Amir, Basuki Reiobowo, R. Achmao iaomakoesoema, Abdurachman Said, Hidajatdjati, K. Nope, Mr Tandiono
Manu, R. oemarsaid, Mr Djaidin puiba,'Mr o3amatuaoin ctr ot.
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Singo Mangkuto, Ni. lVloedjio Moedjiati, J. Kqoeboen, H, L. Rurnaseuiv, Andr.eas Wendiri, The Kim Goan, Dr Tdn Wie l.,ie, Dr Tan
Tjin Hong, Tan Tjong Tjioe, Ko Kwat Oen, J.L.W.R. Rhemrev, Mr
Di"s E. Utiecht, Witliam Eddy Claasz, Nona Mr A.L. Fransz, Martinus
Jacob van Yzendoorn, Njan Tjoen Ho (Tjinu), Nn. Dr S. Kruyt,, W.
F.J.F. Grtinewald, Mr Oen Poo Djiang, A.L. Marani, G. Baibaba.

Ketua: Rapat saja buka, saja persilakan Saudara Sekertaris
rnembatjakan surat-surat jang masuk.
Sekertaris: Surat pertama berasal dar'i Saudara Mr Drs E. Utrecht,
jang berbunji sebagai berikut:
,,Bandung, 11 September '58.
KePada

Jth. Sdr. Ketua Konstituante
di
Bandung'
Dengan

hormt''

ini

kam,i maklumkan, bahwa kami Mr

DrsE. UTRECHT
".orrma

'

Konstituante No. 528, sedja\.
Anggota
-september 1958 menggabungkan diri-ta1SSal
keda11
Iam Fiaksi P.N.I. dalam Konstituante'
Kemudian harap mendjadikan maklum adanja
' dan terima kasih.
Hormat kami,'
ttd'
Tindasan kePada:
itn. Pimpinan Fraksi P.N.I. (Mr Drs U T R E, C H T)'
dalam Konstituante."

Surat kedua berasal dari Fraksi Madjelis Sjuro 'IWuslimin Indone'
sia Onasjutni) a"fi* Konstituante, jang ierbunji sebagai' berikut:

PIMPINAN FRAKSI MASJUMI DALAM KONSTITUANTE R.I.
Alamat : Djalan Rana No. 1 Telepon No' 3449

EANDUNG.

Alamat Kawat : Masjumi Konstituante.

No.

:

Lampiran:

Perihal :
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Bandung, 11 SePtember 1958'
KePada Jth.:
27 /FMK/LI/i9.
Sdr. Ketua Konstituante RePublik
1 (satu).
Indonesia
Penjempurnaan/
di
pergantian keanggautaan
Bandung.
P.P.K. dari Fraksi Masjumi.

dt j-),S',r+,
Assalamu 'alaikum w.w.
Bersama ini kami sampaikan, bahwa berhubung bertambahnja anggauta Fraksi Masjumi dalam Konstituante dari 112 anggautl rnenltq9i _1_13 anggauta (lihat surat kami ttgl. 6 Agustus rbse no. 20/
IlvIKZlt/Sg), maka sesuai dengan ketentuan peraturan Tata-tertib
Konstituante pasal 44, terang bahwa keanggautaln p.p.K. dari Fraksi
Masjumi jang selama ini hanja terdiri dari Bz orang anggauta, seharusnja disempurnakah mendjadi 88 orang anggauta. ultuk _penjempurnaan itu kami mengusulkan supaja terhitung dari
tsl 1 september 1958, sdr. Drs J.L.w.R, Rhemrev anggauti Konstituante no. 526 ditetapkan mendjadi anggauta p,p.K. Jrttg ke-BB
dari Fraksi Masjumi
selandjutnja kami sampaikan, bahwa berhubung beberapa hal dan
demi untuk kelantjaran pekerdjaan dalam p.p.K. jang alian datang,
terhitung dari mulai tanggal'1 septem'ber 19bB kami mengusulkan
penggantian beberapa anggauta P.P.K. Fraksi Masjumi seperti tersebut di,bawah ini:
1. Sdr. Zamzami Kimin anggauta no. 3b1, digantikan oleh Sdr.
H. Bahrum Djamil anggauta no. 36b.
Sdr. H. Zaunal Abidin Ahmad Anggauta no. 46, digantikan
oleh Sdr. A. Jasin Anggauta no. 34.
3. sdr. umar salim Hubeis anggauta no. r24, digantikan oleh
Sdr, Sajid Husein Abubakar anggauta no. 456.
Maka dengan demikian daftar keanggautaan p.p.K. dari Fraksi Ma*
liu.nl-terhitung dari tanggal 1 september 1gb8 adalah sebagai jang
kami lampirkan bersama ini.
K."*i mengharap kebidjaksanaan sdr. Ketua untuk menjampaikannja kepada sidang Pleno sekarang ini untuk mendapat pengesahannja.
Wassalam,
Ketua,

Tjap dan tanda tangan.

Pimpinan Fraksi Masjumi dalam
Konstituante R.I.
Sekertaris,

ttd.

(Muh. Sjafe'i).

(A.R.Munier).

Tembusan:

Kepada Jth.'Pimpinan Partai Masjumi di Djakarta.
2. Kepada Jth. Saudara-saudara jang bersangkutan untuk
dimaklumi.
1.

3.

Arsip."
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Lampiran:

Daftar anggauta P.P.K. Fraksi Masjumi jang berlaku
mulai tgl. 1 Sept. 1958.

Nama

No.

No. Anggauta.

Mr H. Kasmat
H. Abubakar
S. Husein Abubakar
S. Notosoewirjo

1_98

6B

456
420
229
85
262
258
242

A.R. Baswedan
Prof. A. Kahar Muzakkir
Muh. Sjafei
M. Rusjad Nurdin
M. Sjadeli Hassan

H. Husein

R.H. Sutalaksana
A.M. Muchtar
Mr ,FI, Kasman Singodimedjo
K.H.'Noer 'Alie
H.M. Sadad Siswowidjojo
K.H. Ahmad Azhary
ZarnaL Abidin Sjoe'aib
Roeslan Moeljohardjo
Muchtar Husin

H. Bahrun Djamil
T.M. Hasby As Shiddieqy
M. Sabri Munier
M. AIi Hanafiah Lubis

Dr T.A. Djalil T.M. Junus
Nj. H. Rohajah A. Hamid

H. AU Usman
K.H. Taufiqurrahman

Nj.

Nadimah Tandjung

Drs La Ode Manarfa

A'bulrirlmran Sjihaab

Abduitahim Munier
Andi Gappa
Muh, Pattisahusiwa
A. , Madjid ,Lalu Mandja
M. Arifin A. Rahman
A. Jasin

Mr Djamaluddin Gelar Dt.
Drs J.L.W.R. Rhemrev

254
266
472
454

.,

28

494
45
109

28L
284
365
179

29L
427

313
B;02

65
105
318

322
328
86
.,350

332
34

Singo Mangkuto 511
526

Kemudian surat dari Fraksi Partai Kristen Indoncsia (Parkindo)
sebagai berikut:
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Bandung, 11 September 1958.

No. 1al58.
Penihal

:

Perubahan dalam

susunan keanggo-

taan Panitia

Persi-

apan Konstitusi.

Kepada jang terhormat
Ketua Konstituante

di
Bandung.

Dengan hormat,
Bersama ini diberitahukan bahwa, sesuai dengan peraturan
giliran keanggotaan dalam Panitia Persiapan Konstitusi dan ke.
tambahan tiga anggota baru dalam Fraksi kami, Fraksi Partai
Kristen Indonesia dalam Konstituante, susunan anggota Fraksi
Parkindo dalam Panitia Persiapan Konstitusi terhitung mulai
1 Oktober 1958 telah be,rubah dan mendjadi sebagai berikut.
1. Mr J.C.T. Simorangkir
Anggota no. Lg
2. Sdr. Soemarto
Anggota no. 2
3. Ds. W.J. Rumambi
Anggota no. 317
4. Ds. J.B. Kawet
Anggota no. 437
5. Mr Nj. T. Harahap
Anggota no. 369
Anggota no. 290
6. Sdr. E.D. Damanik
Anggota no. 334
7. Sdr. A.J. Toelle
Sekian untuk dimaklumi dengan permohonan agar perubahan
susunan seperti tersebut diatas ini mendapat pengesahan dalam Sidang Pleno Konstituante sekarang ini.
Atas segala bantuan kami utjapkan banjak terima kasih,
Wassalam,
Fraksi Parkindo
dalam Konstituante R.I.,

Wakil Ketua,
t.t.d.

(Mr J.C.T. Simorangkir)

Sekertaris,

t.t.d.
(Ds. W.J. Rumambi)

Kemudian surat dari'Fraksi Murba Penabela Proklamasir (Murba)
sebagai berikut:
Kepada
Jth. Ketua Konstituante
Mr Wilopo
Saudara Ketua jang terhormat,'bersama

ini kami dari fraksi

Murba Pembela Proklamasi memberitahukan kepada Saudara
Ketua Konstituante bahwa anggota sefraksi kami Sjamose Harja'
Udaya pada hari Senin tanggat B September jang baru lalu telah
ditahan oleh Penguasa Perang Pusat, sesudah Saudara Sjamsoe

Harja-Udaya datang menghadap atas panggilan Penguasa Perang
Pusat eq Koordinator KeamanaR di M.,B.P.M. Kebonsirih 6
Djakarta.
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Risslrh puundingrn VI

Berhubung dengan itu, apakah tidak sebaiknja saudara-Ketua Konstituaite menanjakan kepada Djaksa Agr"rng, betulkah
anggota. Konstituante Sjamsoe_ Ha_rja-Udaya. ditahan; dan atas
peiintatt siapa penahanan atas cliri Saudara Sjamsoe Harja-Udaya
itu dilakukan?
Terima kasih!
Bandung, 11 September 1958.
Fraksi Murba

Wk. Ketua,
ttd.
Soedijono DjojoPrajitno)
Kemudian surat dari Saudara Abdul Choliq tlasjim Anggota nomor 137 sebagai berikut:

Jth. Saudara Ketua
Konstituante R.I.

,,Kepad"a

di

Bandung.

Tembusan kepada:
Wk. Ke'tua I Konsi.
Ketua II Konst.
- Wk.
Menteri R.I.
- Perdana
KB ,,ANTARA''
- KB P.I.A.
_
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan hormat,
1. Didalam waktu jang achir.achir ini perhatian masjarakat terta'
rik kepada dua peristiwa iang kedua-duanja terdjadi di Mage-

2.
3.
4.

lang, jaitu:
a. pidato Mr Sartono, Ketua Dewan Perrvakilan Rakjat dan
b. pidato Mr Kasman Singodimedjo, anggota Parlemen merangkap anggota Konstituante kita ini.
Didalam kedua pidato itu, seperti jang tersiar beritanja oleh
unsur jang menurut pendapat kami mungkin dapat digolongkan
kepada apa jang dinamakan ,,tin'dak pidana".
Selandjutnja kita mendengar berita-berita, bahwa terhadap Saudara Kasman Singodimedjo telah dilakukan penahanan dan pemeriksaan jang luas oleh jang berwadjib.
Sebaliknja, terhadap Mr Sartono, walaupun ada sanggahan mengenai pidatonja itu oleh beberapa fraksi didalam Konstituante
ini, kita tidak mendengar adanja dilakukan tindakan-tindakan

.
apa-apa.
b Ojita Saudara Ketua sependapat dengan kami seperti jang diuraikan diatas, kami bertanja apakah tidak termasuk didalam
kewadjiban jang harus dilakukan oleh Ketua Konstituante ter'
hadap seorang anggotanja untuk menanjakan kepada Pemerin-
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6.

tah. apakah jang mendjadi alasan untuk perlakuan jang berbedabeda terhadap kedua kedjadian itu?
Atas perhatian Saudara Ketua diutjapkan banjak telima kasih.
Bandung, 11 September 1958

-

Wassalam,
t..t.d.
tAbdul Choliq Hasjim),
Angg. Konst. No. 137".

Sekian, Saudara Ketua. surat-surat jang perlu dibatjakan.

Ketua: Sidang iang terhormat. untuk lengkapnja saja memberi
tahukan. bahwa jang hadir pada waktu sekarang ada 403 orang, sedangkan siarat quorum 352 orang.
Saudara-saudara dari surat-surat itu ada jang meminta pensahan
mutasi heanggOtaan di Panitia Persiapan Konstitusi jaitu dari Ma'
djelis Sjuro Muslimin Indonesia (Masjumi) dan dari Partai Kristen
Indonesia rParkindol. Saja kita, Saudara-saudara sekalian dapat menjetudjuinja?
lBapat: Setudju!)

Kemudian Saudara-saudara, mengenai Saudara-sauclara rekan
jang ditahan, saja kira penahanan itu betul. Fenahanan itu adalah
luafu kenjataan {6a melisud kami dari P'impinan Kon'stituante akan

+

menghubungi Pemerintah. sebagaimana biasa -memadjukan per-tanjaan+ertaniran- Dan jang penting, ialah mengingatkan ada-nja forum
prlvitegiatum daripada Anggota-anggota Konstituante. Terhadap dua
brang i*S terlebil dahulu ditahan, kita telah mengirimkan telegram
kepaAC Saudara Perdana Menteri untuk menanjakan- tentang pgta=
halan itu. Tentang hal tersebut kita akan mengirimkan suatu telegram susnrlan dan-sesudah sidang ini sele.sai kita akan r€Ses, maka
tieUra sendiri akan berkesempatan menghubungi Pemerintah.
Saudara-saudara, disamping mutasi keanggotaan Panitia Per'.
siapan Konstitusi, menurut 6ukti dari surat-surat.jang sud-an {na!j1
Bata ada surat jang sudah lama masqk mengenai perwakilan Fraksi
Irian Barat di Panilia Persiapan Konstitusi.
Saja minta Saudara-saudara menjetudjuinja'
;
(Rapat: Set'udju!)

+

Dengan demikian kita bisa rnenjudahi soa] administratif clan kita
bisa meiazuki atjara hari ini, ialah pernbahasan Laporan Panitia
Perumus tentang Kepegawaian dan Keuangan.
Sebelumnja, SauOara-saudara dari pelapor minta untuk sebentar
rcmberikan kbreksi terhadap Laporan, jaitu hanja pada dua tempat
sadjaDipersilakan Saudara Sulamulhadi jang terhormat.
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Soelamoelhadi: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saudara xetua dan sidang jang mulia, sebelum kita membahas mengenai Laporan Panitia Perumus tentang Kepegawaian dan Keuangan, mlka kam! akan menjampaikan ralat pada halaman pertama
f,apogn Panitia Per.umus tentang Kepegawaian dan Keuangan, se.
bagai berikut:
,,8d. A. Tentang Kepegawaian", sesungguhnja:
,,od. X. Tentang Kepegawaian".
Pada halaman 2, jaitu sebagai berikut:
,,A. Pengertian Pegawai Negeri.
Mengenai pengertian Pegawai Negeri terdapat ? pendapat {Lihat lampiran ke-I)"
g
!_esungguhnja ,bukan 7 pendapat tetapi seharusnja pendapat.
Kemudian:
,,8.f. Tentang mate,ri,materi jang sudah dibahas dalam panitia
Persiapan Konstitusi:
(1) Jang mendapat persetudjuan rbulat ada 6 materi (Lihat Lapgran Komisi Konstitusi IV Panitia Persiapan Konstitusi tanggaL 28
Mei 1958 halaman 3" Supaja ditambah dengan kata.kata: ,,dan Lam-

piran ke-II".
Pada: Lampiran I tidak ada ralat
Pada: Lampiran II, halaman 2, ajat 1, disltu atia: a dan b, se.
sgqgguhnja terdiri dari: a, b, dan c, maka sekarang akan kami batjakan ajat 1, sebagai berikut:
,,r. Tidak setudju dimasukkan dalam Undang-undang Dasar.
b. Menjetudjui materi L, dengan tjatatan kata-kata ,,diperiksa
lebih dahulu harta bendanja" dihapuskan.
c. Ada jang berpendapat materi sampai dengan I dikembalikan
kepada Panitia Persiapan Konstitusi."
Demikianlah saudara Ketua dan sidang jang terhormat sedikit
ralat.
Ass'alamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ketua: Saudara-saudara Pelapor, saja minta mempersiapkan dirl
dan sekarang kita mulai membiljarakan Laporan pinitia -perumus
tentang Kep'egawaian dan Keuangan ini.
Laporan ini dimaksudkan untuk ditingkatkan mendjadi suatu
kegimpgfal perulapat-pendapat iang overziehtelijk dan merupakan
sistimatik jang lengkap.
Siapa jang mau bitjara?
saja persilakan saudara soedijono Djojoprajitno jang terhormat.
Soedijono Djojoprajitno: Saudara Ketua jang terhormat, sesudah
saja meneliti Laporan Panitia Perumus tentang Kepegawaian dan
Keuangan ini, maka saja tidak bisa mendapatkan rumusan penger$an tenlang Pegawai Negeri jang diadjukan oleh saudara sjamsoe
Harja-udaya dalam pemandangan umum mengenai hal ini atai nama
Fraksi Murba Pembela Proklamasi (Murba). Dan djuga saja sudah
mentjari dimana-mana tidak terdapat, jaitu pendapat Fraksi Murba
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Pembela hektrmali (turba) jang terdiri dari tiga rumusan, jang di,
barjakan oleh saudara sjamsoe Harja-udaya tempo trari, itu djuga
tidak adasaudara Ketua. padahal pidato jang diutjapkan oleh saudara
sjamme lrarja-trdaya pada waktu itu tidak banjak, artinja hanja bag1n lans mengenai prinsipprinsip politik sadja, ketjuari bahan-Lahan
frkt, jang memang terlalu banjak itu tiaat p-erlu dibatjakan, karena
ifu hanja sglagai bahan-bahan sadja. Tetapi jang saja h-erankan, bah,
na teks pidato itu sebetulnja kalau dhoneo -prtiog banjak hanja
safu setengah halaman sadja dan kalau dibatjakan saja kira tid;k
makan waktu jang banjak.
saudara Kefua, tetapi saja maklum karena suasana Konstituante
sekarang ini sedang menghadapi reses, djadi segala-galanja ingin
Iekas beres, sghingga ada rumusan-rumusan jang tidak termazuk
dalam laporan.
Sekian Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: saja persilakan saudara P.s. da cunha jang terhormat.
P.s. da chnha: saudara Ketua, mengenai Laporan panitia perumus tentang Kepegawaian, ingin kami disini mengadjukan satu tjatatan
ijlah, d43p brst?" pembitiaraan kami mengenai pengertian tentang

Pegawai Negeri dalam kesimpulan jang terachir,-kami dengan djJlas mengemukakan satu rumusan pengertian jaitu:
,,qegawai Negeri ialah korp pekerdja Pemerintah jang berhu_
bung dengan keahlian dan ketjakapannja merupakan alat pelaksana
tugas-tugas Pemerintah menudju keserljahteraan masjarakat dan
Negara".
Qalam _Lqporan Panitia Perumus, kam,i tidak melihat pengertian
ini. oleh sebab itu, kami minta ditjanturnkan sebagai tamGhan pada
lampirln I, sehingga bukannja terdapat g pendapat, tetapi 10 pendapat. Dengan tjatatan pula bahwa:
. 1. Kami tidak mengehendaki supaja pengertian tentang pegawai
{eger1 ini diadjukan sebagai usul rumusan pasal dalam fndang-undang Dasar.
2.-T_e_ntang Pegawai Negeri dan kehidupan politik. Dalam Laporan
Komisi IV mengenai kegiatan-kegiatan politili dari Fegawai lriegeri
itu.ada dua pendapat jang-Negeri,
berbeda-beda, dimana jang satu setjara
po-o_tif meJarang Pegawai
begitu djuga mititer dan polisi,
tidak boleh melakukan kegiatan politik, sedangkan jang lain -sebatiknja ialah, pegawai negeri, ketjuali mititer dan polisi, di[erbolehkan
ryryTuki
.partq _poqtq. PrIg* Pemandangan Umum ke-II pendapat
ini
tetap tinggat berbeda-beda.
Maka dari ifu, dalam pembahasannjs kami mengadjukan suatu
pendapat synthese, dimana kami tegaskan, bahwa plgiwai Negeri
se?.qg-ar
!!arga;n9gar1 menumt Hak-hak Asasi mempunjai hak-hak
politik- Akan
tetapi Pegawai Negeri sebagai pekerdja Femerintah,
berhubung dengan peraturan-peratuan dan kefentuau-ketentuan me8305

nge_nai pegawai,

wadjib ta'at pada peraturan:persturan dan undangundang pegawai itu.
Maka rumusan synthese atau pendapat synthese jang. kami kemukakan dalam pemandangS+ kami itu ialah, bahwa djakui pegawai
Negeri ,mgmpunjai hak pol,itik, tetapi sebagii pekerdja pemefintah
untuk djabatan-djabatan pentlng, sedapat mungkin diidakan pembatasan-pembatasan dengan Undang-undang.
. . Pendapat kami_ialah, bahwa, kalau ada dua persoalan jang sangat
bertentangan dan akan diambil keputusan, maki bisa diambii pertTm
bangan dari pendapat jang dikemukakan oleh karni.
Sekian, Saudara Ketua-.

Mangkuto jang

terhormat.

Mr Djamaluddin Glr Dt. singo Mangkuto: Assalamu 'alaiku;m

:

warahmatullahi wabarakatuh.
sau,dara Ketul jang terhormat, perlu lebih dahulu saja sampaikan
disini, bahwa Fraksi Madjelis sjuro
Muslimin Indonesii:a (Masjumi)
-Lap_gran
paniiia perumui tentang
dalam menghadapi__pembahasan
,,Kep9g_awaian dan Keuang?.n" menjediakan dua orang petugas fraksl
sesuai.9gtgrn.adanja dua djenis Pokoklvlateri, jang da6m fandangan
kami_ tidak sejogjanja disenafaskan sadja menjebut"nja.
Isi dari laporan jang mengenai Keuangan, akan dibahas oleh saudara sefraksi kami, saudara ftIr sindian Djajadiningrat, sedangkan
jang menggpi
jarig menojaai petugainja.
$epeg_alvaian saja sendirilah
se-landjytpia,
sudah
sejogjanjalah
saja
menjampai'kan oisini peng,
hargqan frq\si kami at-as kegiatan Panitia perumus tentang Kepegawaian dan Keua.ngal, j.ang dengan melalui sela-sera waktu-jang- ata
disekitar kesibukan-kesibukan Konstituante, terutama dalarn mi-nggu
terachir ini, berhasil djuga menghidang-kan kepada sidang pleno jlilg
terhormat ini suatu laporan, meskipun pada malam jang terachir.
Fraksi kami menginsafi betapa sulitnja untuk menjusun suatu
laporan p,erumusan jang bernas, apalagi djika laporan itu harus memual kesimprrlan-kesimpula_n _dtrl pembitj araan-pembitj araan tentang
dua Pokok Materi jang tidak begitu ringan dan disusuri dala,m djan#
ka waktu jang singkat.
sebab itu dapat dimengerti saudara Ketua, djika dalam menilai
bentuk dan isi d^ari Laporan Panita Perumus tentang Kepegawaian
py- Kpuangan ini an sich saja_mengkonstatir dua har:-Jang p-ertama:
ialah Panitia Perumus belum berhasil menunaikan tugasnfa-seluruhnja sebaggi dinjattla1_djuga dalam laporan ini, tugas;ang ainebhnkan
'srirdang Pleno ke-II Konsfituante pa-cla
tanggal 1 Sepfember Lgb8
dengan surat keputusannja No. sztxttgss, ialah: inenjimpulkan
pembitjaraan dan merantjangkan keputusan sidang pleno -mengenai
,,Kepegawaian dan Keuangan". Tetapi dari laporan ini. ternjata bihwa
lggtr merantjangkan keputusan pleno mengenai Kepegawaian dan
Keuangan ini belum ditunaikan, karena tidak terlihai idanja suatu
rantjangan keputusan jang dimaksud.
Jang kedua, jang heudak saja konstatir disini, ialah bahwa induk
laporan.ini, tidak mem,'verwerken" didalamnja serba hal pokok jang
3306

dikemukakan dalam Pemandangan Umum. Jang ada ialah, penjimpul'
an-penjimpulan dari inti sari pembitjaraan-pembitjaraan dalam Pemandangan Umum jang dimuat sebaga,i lampiran-lampiran.
trIenurut tehnik laporan jang lazim, hal-hal pokok jang dikemukakan dalam Pemandangan Umum itu sejogjanja di',,verwerken"
didalamnja, sedangkan bisa disertakan adanja lampiran-lampiran jang
berupa naskah-naskah pidato, baik dalam bentuk jang diringkaskan,
lnaupun dalam bentuk keseluruhannja, sebagai sumber-sumber pengambilan bahan-bahan jang didjalinkan dalam induk laporan. Sebab
itu dilihat dari segi ini, Laporan Panitia Perumus tentang Kppegarvaian dan Keuangan ini, tidak banjak lebih madjunja dari laporan
Komisi IV Panitia'Persiapan Konstitusi Sidang ke-II tahun 1958.
Mengenai induk laporannja sendiri, tidak ada jang perlu didjadikan pembahasan, karena terlampau ringkas, untuk mempunjai
trefvlak jang tjukup banjak.
Mengenai isi dari lampiran-lampiran tentang Kepegawaian, pada
umumnja intisari dari pidato pembitjara Madjelis Sjuro Muslimin
Indonesia (Masjumi) dalam Pemandangan Umumn;a sudah termuat.
Hanja sadja dalam hubungan ini, saja hendak mengadjukan sedikit
pembetulan, jaitu pada halaman 2 dari la,mpflran VII, jaitu pada
norner 14 alinea diatas, sehar"usnja ditulis, bahwa masalah pegawai
itu sebenarnja merupakan masalah manusia dengan ser'ba sifa,t jang
ada padanja. Nom'er 15, seharusnja ditjantum,kan:
,,Mengenai masalah kegiatan pegawai-pegawai dalam perusahaan'
perusahaan, hal itu tidak sewadjarnja dan sejogjanja diadakan larangan atasnja".
Saudara Ketua. demikianlah pendapat kami tentang bentuk dan
isi laporan ini berikut dengan pembetulan-pemb,etulannja, sebab itu
dari fraksi kami, nanti sesudah in:i Saudara Mr R. Sindian Djajadiningrat Soetojo mengadjukan pembahasan dan akan mengusulkan supaja
laporan ini disempurnakan oleh Panitia Perumus.
Sekian Saudaia Ketua, terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Mr
Soetojo jang terhormat.

R.

Sindran Dajadiningrat

Mr R. Sindian Diajadiningrat Soetojo: Assalamu 'alaikum warahnratullahi wabarakatuh.
Saudara Ketua jang terhor,ma,t dan Sidang Konstituante jang terhormat, mengenai bab Keuangan ini, saja rasa sudah lengkap. D?n
sudah saja katakan, bahwa memang penjusunan bab Keuangan ini sa'
ngat saja pudji. Dan fraksi sajapun, karena penjusunan sedemikian rupa, sehingga mudah sekali membahas sekaligus- Dan kita sampai pad-a stemmingnja sadja, karena sudah diuraikan lengkap masingma.sing pendapat. Tetapi jang saja perlu kemukakan itu ialah misalnja
mengenai ,,gadji" itu karena disini masih tetap tertjantum. Apakalt
tidak perlu itu rlibahas dalam bagian lain, jaitu dalam bagian kepegawaian- karena sekalipun ada sangkut pautnja dengan Anggaran
Belandja, tetapi samasekali tidak memuat pokokpokok mengenai Anggaran Belandja
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Memang dalam undang-undang Dasar sementara ini tertiantum
dalam bab Keuangan dan- Anggaran Belandja dan sebagainja itu,
karena tidak ada suatu.bab jang_ chusus mengenai Kepeglwaian.
Karena sekarang kita bermaksud mengadakan suitri ,nau jang
chusus mengenai hal ini, ada baiknja dipertimbangkan untuk dipin-dahkan kepada bagian itu.
sekianlah sambutan saja mengenai hal Keuangan ini, terima

kasih.

Ketuq 'saja persilakan saudara Muhammad Djazulie Kartawi-

nata jang terhormat.

Muhammad Diazulie Ka,rtawinata: Assalamu'alaikum warahma.
tullahi wabarakatuh.
saudara Ketua,,Fraksi Partai sjarjkat Islam Indonesia (p.s.I.I.)
menginsafi tbahwa djusteru soal ,,Kepegawaian dan Keuangan" ini
dibitjarakan dalam l?pat terachir, memang sebenarnja tidak mengherankan kalau bagi lita semuanja nampaknja sidang- pada malarn- ini
sangat lesu dan letih.
Namun demikian saudara Ketua, kami pertjaja dan jakin bahwa
lchirnjajoh. rumusan laporan terseliut ini,^kiti i<embalikan r.Lp-iot
Panitia Persiapan Konstitusi nanti.
saudara Ketua, hal ini bisa dimengerti dengan tidak lupa kami
feng.utJ3pkan terim_a-kasih b_anjak atas haqil jang sudah ditjapai oleh
Panitia Perumus didalam waktu jang sesingkat.singkatnja bisa menghiclangkan laporan jang belum teng[ap inil
saudara Ketua; se,bagaimana dinjatal<an oleh saudara Mr Djamaluddin t-adi, _memang laporan tersebut belum kongkrit dan betum
memuaskan kita sekalian.
saudara Ketua, waktu fraksi kami meniampaikan kata pembukaan
dalam Pemandangan umum jang lalu, lebih dihulu pernai kami menjatakan chusus mengenai para pegawai dalam se-kertariat Konstituante ini, jaitu chusus mengenai nasib daripada para pegawai itu

sendiri. Maka sekali lagi_disini dinjatakan, kami-minti ferhatian
dari saudara Ketua serta Pi'mpinan Konstituante keseluruhinnja.
saudara Ketua, kemudian mengenai rumusan golongan dar sebagainja sep_erti apa jang dihidangkan dalam laporair ini,- Fraksi kami

Saudara Ketua, tetap menitik-bqratkan kepada dua soar, ialah:
1. Politik kepegawaian dan pegawai.
?. SoaI pegawai dan politik.
Kemudian mengenai Keuangan. Kalau kita membitjarakan soal
,,Kepegawaian dan Keuangan", terbajang kepada kita i<eadaan Negara pada dewasa ini saudara Ketua, memairg soalnja rumit, sulit
dan ruwet.
saudara Ketg.a, kami titik-ber_atka-n kepada soal larang-larangan,
bahwa _pggaryai dilarang berp.olitik, aktif -ilaram pergeraki." orgini
sasi poli,tik, bahwa pegawai dilarang aktif dalam perusahaan-peirr*haan.
Saudara Ketua, ap_a s.elabnja fraksi kami pacla pokoknja tidak
penjelu.{jui rumusan Panitia Pelapor. bahwa pira, pegawai dilarang
berpolitik, dengan sjarat agar supaja bisa mem6atasi'diiinja sehingga:
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1. Tidak

mengganggu-gugat kedudukannja sebagai pegawai,
karena terlalu aktif, dengan segala konsekwensinja.
2. Bilamana itu toh dilakukan, menunggu konsekwensinja sadja
nanti, apa jang akan dirasakan atau dialami oleh pegawai itu
sendiri.
Sekarang mengenai politik Kepegawaian Saudara Ketua,, saja tekankan dalam pemandangan umum ke-I ialah: Marilah kita merumuskan pasal'pasal dalam Undang-undang Dasar!
Soal Kepegawaian ini Saudara Ketua, kita sudah tjukup pengalaman, baik sedjak waktu djaman pendjadjahan, maupun waktu
sedjak kemerdekaan sekarang ini. Sebagaimana saja njatakan dalam
Pemandangan Umum, tetap kita seolah-olah menghadapi warisan
daripada pendjadjahan dalam segala lapangan dalam negara kita ini,
chususnja mengenai soal Kepegawaian Saudara Ketua.
Djadi politik Kepegawaian harus dibahas begitu mendalam agar
supaja nasib pegawai pada umurnnja nanti tidak akan mengalami se-

perti

sediakala.
Saudara Ketua, disarnpingnja

itu kami setjara terus-terang sangat
menghargai tjara bekerdjanja Panitia Pelapor ini, jaitu dengan membuat suatu sistimatik jang teratur berdampingan, seolah'olah saja
melihat, jaitu disamping kiri ada Undang-undang Dasar tahun 1945,

ditengah-tengah Undang-undang Dasar Sementara tahun 1949 dan disebelah kanan sekali Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 sekarang. Ini sangat saja pudjikan Saudara Ketua, sehingga kita mempunjai overzicht jang bisa lebih mendekatkan Panitia kepada usahanja
untuk lebih mengkonkritkan rumusan-rumusan nanti
Saudara Ketua, demikian pula apa sebabnja didalam pasal Keuangan kami dari Fraksi Partai Sjarikat Islam Indonesia (P.SJ.I.) bersama
fraksi-fraksi Islam lainnja merasa wadjib dan perlu mentjantumkan
soal zakat dan fitrah. Hal ini pernah dibahas didalam Pemandangan
Umum jang lalu. Betapa pentingnja, manfaat dan gunanja tentang
zakat dan fitrah itu, tidaklah perlu pada malam ini kami bentangkan.
Saudara Ketua, kesimpulan uraian kami, berhubung dengan
Iaporan ini belum lengkap, rurnusan-rumusan, penggolongan-penggoIongan dan sebagainja belum kongkrit, maka fraksi kami menjatakan
pada malam ini, baiklah laporan ini diperlengkapi lagi dan dikembatrikan kepada Panitia Persiapan Konstitusi.
Sekian, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Sjafiuddin jang terhormat.

A. Sjafiuddin: Assalamu'alaikum warahmatuliahi

wabarakatuh.

Saudara Ketua jang terhormat dan Rapat Pleno jang mulia, saja
akan persingkat sadja dan hanja akan memberikan kesimpulan me' . :r i:
ngenai laporan ini.
Pertama, Saudara Ketua, ada baiknja djuga kaiau disini saja menjampaikan penghargaan kepada Panitia Perumus jang telah melakukan tugasnja dengan baik dan berhasil menjampaikan kepada kita
suatu perumusan model baru dan baik itu.
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Kedua, kami dapat menerima hasil karya dari panritia perumus
sebagai
sltu laporan untuk diteruskan liepada Panitia Persiapan
ili
Konstitusi, d.engan tjatatan, kalau dapat supaja lampiran-lampiran
atau pidato-pidato dalam sidang Pleno jang baru talu ini, dilampirkan
bersama.sama laporan in_i_pul4 melihai konstelasi baru dalam pekerdjaan Panitia Persiapan K6nstitusi jang akan datang.
saudara Ketua, disamping ilu 1da _satu har jang perlu saja minpanitia perumus; jrada L#npiran
!ak_a_1_qerlatian,-terut_arira kepada
ke-vll halaman 1, paca nomor 11, tertjantum sebagai berikut: '
' ,,supaja -diadakan ketentuan-ketentuan berupa pasal mengenai
pengangkatan-pengangkatan pegar,vai jang bersiTat politis-dan
pegawaiqgglyli- jang _kedudukannia vitat (memindjam istitah)
.... ." Di_sin] ada kurang, barangkali ada kekuringan, sebetulnja .,(memindjam istilah ekonomi)".
kabur'.

IJU sadja iang saja minta ditambahkan sedikit supaja djangan
selain daripada itu, dari kami sendiri, Fraksi penjaiuran, "meng?ngg?p sudal tertampung.ap? jang kami,inginkan. Dan sebagai p.r"n
terachir, sglagaimana. saja- katakln tadi, maka pekerdjaai piniti,
Persiapan Konstitusi jatg- akan datang mungkin i.rn mbngarami setjara baru. Dan kemungkinan, kami tidak dapat duduk dalfi Frniti,
Persiapan Konstitusi waktu mereka membahas ini. I(arena itu r.ami
minta_supaja soal Keuang3l ini dibahas tersendiri, djangan sampai
dikawin-kawinkan antara Kepegawaian dan Kcuangan. frarena menqfyl pendapat kami, soal Keuangan ini adalah suatri soal jang iangat
pen-ting
-negara dan mempunl ai djuga seluk-belui ari-ruin*s"n
dengan -dalam
lain-lain persoalan
Sekianlah dan terima kasih.
W;rdrmu latait<um warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua: saja persilakan saudara LR. Lobo jang terhormat.
r.R. Lobo: saudara Ketua, RapatJang terhormat, Laporan panitia
Perumus ,tertanggal g september tahun- lgb8 dapat dilatar.rn ,L*purna, sebab untuk membuat laporan ini, telah djambil oten Fanitia
sebagai bahan:
1.. Laporan Komisi Konstitusi IV tertanggal 28 Mei tahun 1gb8.
2. Isi dari naskah pidato Anggota-anggoia jang berdjumarr st
olang .dalam pemandangan umum. iang narri latu,lang oit*rimanja
berangsur-angsur, terachif pada tanggal' i sEpiem-

ber tahun 1958.
Menurut pendapat saja, waktu jang diberikan kepada panitia
.
untuk-menjusun laporannja terlalu'singt<at. Tanggat i S"ptemier,
j1_
barulah semua naskah pictato-pidato jarig
-sudah itu limpai r.epaoan:a,
sed-angkan 2 hari kemuclian laporan
harus siair. n:uhi ojii.d
pada.tanggtl*g siang iaporan.itu sudah siap ditik dan tiironbo,-se-iafipun Panitia Perurnus itu sedjak B September sampai g sepiernner,
siang malam teru,s menerus, djadi 24- djam terus menerus bekerdja
untuk membuat satu kompilasi dari lap6ran Kom:isi IV aan iii-oari
31 pidato jang ratusan halaman.itu, maka tidak heranlah, apanlia aaa
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satu dua hal ketjil-ketjil jang terlupa atau luput dari perhatian panitia, untuk diirumuskan dalam 1aporan ini.
,Bagi kita, Anggota-anggota jang harus memberi nilai kepada
laporan ini, lebih sukar lagi.
_Bugi saja sendiri, sauoara Ketua, baru sadja saja dapat membandingkan laporan itu. dengan naskah pidato saja; 39 pidato jang
lain itu belum lagi saja mendapatnja, apalagi untuk membanding int-i
sari dari pidato-pidato itu dengan laporan Panitia perumus itu. .Llenurut pendapat saja, kita tidak bidjaksana, kita tidak dapat
menilai laporan itu dengan lkuran-ukuran jang objektif, djika kita
sekarang. d.engan mendadak hendak memberi ,,uitspiaak" teirtang isi
laporan ini.
Dalam pada itu saudara Ketua, saja usul supaja laporan ini kita
serahkan kepada !a_n!tia Persiapan Konstitusi dan sebagai lampiran
panitia persiapan
9_aripada .Iaporan ini kita serahkan djuga kepada
Konstitusi 31 naskah Pidato itu beserta laporan dari l(omisi IV terl3nggll 28 Mei jang lalu dengan permintaan supaja Panitia Persiapan
Konstitusi dengan tjara kerdja barunja, merumuskan bahan-bahan-itu
dalam bentuk pasal-pasal.
saudara Ketua, kalau saja diberi idjin maka saja akan rnenjebut
jang tadi saja katakan sendiri, jaitu soal ketjil-ketjil jang terlupakan
oleh Panitia Perumus, untuk dimasukkan hal itu dalam laporan.
saudara Ketua, kalau tadi beberapa saudara jang berbitjara sebelum saja, iaitu Saudara Mr Diamaludd:in Gelar Dt. -Singo Mangkuto,
saudara Mr sindian Djajadiningrat, saudara Djazulie Kartawinata,
saudara P.s. da cunha serta saudara soedijono Djojoprajitno, telah
menjatakan bahwa ada kekurangan-kekurangan sedikit-sedikit dalanr
laporan ini mengenai Kepegawaian, marilah saja mulai dengan menjebut satu, dua hal jang ketjil-ketjil jang mungkin teriupa oleh Panitia
Ferumus. melgenai Keuangan, jang tidak terdapat dalam laporan ini.
Saudara Ketua, kalau saja tidak salah tangkap, saja mengatakan
kalau saja tidak salah tangkap, Saudara Ketua, oleh karena naskah
pidato-pidato dari Saudara-saudara jang tigapuluh itu belum dapat
saja terima, banjak dari Saudara-saudara itu jang memberi kritik mengenai soal Bukti Ekspor.
Saudara Ketua, dalam laporan itu mustahil kalau Saudara-saudara
jang berbitjara itu, tidak memberi andjuran tjara bagaimana kita
mentjantumkan satu pasal dalam Undang-undang Dasar ini untuk
menghalangi supaja djangan ada pemungutan seperti Bukti Eksport
itu berlangsung terus. Kalau tidak ada andjuran dari Saudara-saudara
itu, sedikit-dikitnja dalam laporan itu harus dinjatakan supaja kepada
Panitia Persiapan Konstitusi jang membahasnja, selandjutnja supaja
mendiadi satu peringatan supaja soal Bukti Ekspor ini atau jang
mengenai Bukti Ekspor ini ditjarikan bahan, supaja ada tertjantumkan satu ketentuan daiam Undang-undang Dasar ini untuk membendung pemungutan Bukti Ekspor itu.
Selandjutnja Saudara Ketua, saja telah pula menangkap pidato
jang baru lalu sekali lagi saia mengulangi, nas]<ah pidato belum ada
pada saja, disitu ada diberi keritik mengenai tidak ada ketentuan
dalam laporan dari Komisi IV, supaja Parlemen dapat meminta pertanggungan djawab kepada Pemerintah mengenai' pindjaman-pindjam3311

gn jang diberikan oleh Pemerintah kepada pihak ketiga. saja rasa
saudara siauw Giok Tjhan ada menjingung ioal ini. pIoatrat dalam
lampiran _j_ang disa-mpaikan oleh Panitia Perumus kepada kita disini
saudara Ketua, ada ketentuan-ketentuan jang mendlamin tentang
pindjaman-pindjaman dari luar negeri, bahwa soal-soal itu harus
diatur dengan Undang-undang.

Mengenai pindjaman-pindjaman jang diberikan oleh Pemerintah,
sepert:i pindjaman-pindjaman kepada Perusahaan-perusahaan PELNI;
Djakarta Loyd, ini saja sitir dari pidato daripada Saudara siauw Giok
Tjhan atau dari saudara jang lain lagi, p,un soal-soal ini ,tidak ada ba!?ntrjr untuk mendjamin supaja p,indjaman-pindjaman sematjam ini
djangan berulang lagi, sehingga Pemerintatr jang berkuasa bermain
sinterklaas dalam nremberi pindjaman-pri:ndjaman sermatjam ini.
Saudara Ketua, selandjutnja dalam lampiran'itu terdapaf satu
pg!9t mengenai pemungutan padjak. soal ini terdapat dalam -lampiran
VIII itu pada halaman lima, kalau saja tidak salah. Disitu dikatakan
Saudara Ketua, diantara lain saja batja dari lampiran itu sendiri se-

bagai berikut:
Disini terdapat 3 rumusan.
Pasa1 J ini lioat< lain dan tidak bukan adalah pasar jang bersa{":?.an dengan pasal dalam undang-undang Dasar sementara pasal 1LT,
jaitu:
,,Tidak di!,erkenankan memungut padjak, bea dan tjukai untuk
kegunaan kas Negara, ketjuali dengan Undang-undang atau atas
kuasa Undang-undang".
Pendapat kedua adalah seb-agai berikut:
,,Tidak diperkenankan memungut padjak, dalam bentuk apapun
djuga, ketjuali dengan Undang'undang atau atas kuasa Undangundang.

fidak diperkenankan memberi hak-hak utama dalam lapangan
padjak".
Selandjutnja rumusan (3):
,,Tidak. diperkenankan memungut padjak, bea, tjukai atau pe,
mungutan matjam apa djuga untuk kegunaan kas Negara, ketjuali
dengan Undang-undang atau atas kuasa Undang-undang,,.
Pendapat ke-empat adalah sebagai berikut:
,,Tida5 diperkenankan memun_gut, uang apapun untuk kegunaan
k_as_ Negara,, ketjuali dengan undang-undang atau atas - kuasa
Undang-undang.

Pemungutan bea masuk dan bea keluar serta mengadakan pemungutan tambahan atas bea masuk dan lieluar dengan undang.
undang".
saudara Ketua, kalau kita sebentar harus memilih satu rumusan
diantara 3 rumusan ini saja rasa tidak begitu mudah.
Pertama, oleh karena p,engertian-pengertian daripada beberapa
pemungutan-pemungutan padjak itu tidak diberikan oteh panitia.
panitia apakah jang
Disini saja menga$jqkap pertanjaag
{<_epada
dimaksud dengan ,,padjak, bel dan i;ukai?'i
dimaksud dengan ,,Undang-undang atau atas kuasa
,,*,lp-15:l^iTg,
undang-undang'i

:
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Saudara Ketua, pada umumnja dalam memberi uraian tentang hal
ternlata dalam pemandangan umum jang baru lahr, semua hat
dlsafu-nafaskan sacja dengan mengetjam bahwa soal-soal ini adalah
soal-soal jang penting, jang harus dipikirkan betul-betul oleh Panitia
apabila Pemerintah mau memungutnja. Tetapi pengertian-pengerti-

ini
an

ini tidak dikatakan oleh pembitjara sendiri.

Kalau Saudara Ketua, dalam laporan mengenai pegawai Negeri,
disitu_kita hanja memberi suatu uitspraak tentang pengertian daripada Pegawai Negeri, saja rasa dalam soal-soal jang s5;a sebutkan ini,
$p?ia kita dapat betul-betul merumuskan pasal-pasal jang .berguna
bagi negara kita dalam undang-undang Dasar itu, baiktah kita mulai
dengan mengetahui benar-benar apakah pengertian daripada istilah.
istilah tadi. Mengapa saudara Ketua itu saja anggap perlu? Disini tidak saja andjurkan supaja istilah itu ditjantumkan-dalam Undang.
undang Dasar. saja termasuk seorang voorstander supaja pengertian.
pengertian itu djanganlah kita tjantumkan kedalam undang-undang
Dasar, tetapi ditjantumkan kedalam Undang-undang Pokok atau Un-

dang-undang biasa sadja.
pengertian, itu dapat kita tjantumkan sebagai pendjelasan
jangT..trpi
kita sampaikan kepada Pemerintah bersama-sama dengin Undang-undang_Dasar jang kita sahkan ini. supaja djika pemerintah
hendak membuat U_ndang-undang, didasarkan kepadl rumusan jang
kita sadjikan ini. Maka Pemerintah akan tahu atau Penguasa ikan
mengetahui bagaimana bentuk undang-undang jang akan diundangkan
oleh Pemerintah bersama-sama Parlemen itu, supaja Pembuat-Un.
dang-undang kem_udian ada satu pengertian jang betul-betul, apa jang
dikehendaki oleh Konstituante ini.
Saudara Ketua, oleh karena kekurangan-kekurangan jang saja
sebut tadi, maka saja ulangi disini pendapat saja supaJa djanganHh
pala_palam
lni kitq ambil keputusan-keputusan terhadap laporan
ini. Karena kita betul-betul akan bertindak kurang bidjaksana dan
tiidak objektif kalau sekarang djuga, sebelum kita dapat membandingkan laporan ini dengan pidato-pidato daripada saudara-saudara sebanjak 31 orang jang tadi itu membentangkan kehendaknja dipodium
Iru.
Sekian Saudara Ketua usul-usul
,,

-

fgi

kami.

,

Ketua: Saja persilakan

,

Saudara Hendrobudi jang terhormat.

Hendrobudi: Saudara Ketua dan Sidang jang Mulia, pertama1".? saja menjatakan penghargaan saja atas kegiatan kerdja dari
Panitia Perumus, tertib dan per:mainja hasil pekerdjaan dalarn waktu
iang singkal itu, walaupun masih ada kekurangan,kekurangan ketjil,
karena terdesak oleh ras4 batas waktu atau rantjangan ketentuln

habisnja sidang.

lqnia\nja Anggota-anggota jang terhormat jang telah
- - -Y..ogingat
berbitjaramendahului saja jans menJatatdn irasih banjaknjf keku.
yngan-kekur_angan jang belum dimas'rkkan dalam Lapbran panitia
Pqnrmug -iEa oleh karena pada tanggal 8 buran ini telih diputuskan
bahwa Panitia Persiapan Konstitusi-telah diberi wewena'ng, saja

.
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mengusulkhn keseluruhan. ini kita:terima sebagai lapoian dan selandjutnja menugaskan kepada Panitia Persiapan Konstitusi untuk menjenepurnakannja, hingga mendjadi Rantjangan Undang-undang Dasar
jang akan disadjikan kepada Pleno jang akan datang.
Termasuk pula usul saja Saudara Ketua, jang mestinja, kalau
ada waktu, minta diputuskan didalam Sidang Pleno ini ialah me:
ngenai satu kalimat. Oleh karena dalam wak'tu Sidang Panitia Perslapan Konstitusi tidak dapat diputuskan, maka kemudian saja mengadjukan dalam Sidang Pleno ini.
Dan karena batas waktu sudah ada, mungkin malam ini malam
penghabisan, maka saja djuga menerima hal ini diserahkan kembali
kepada Panitia Persiapan Konstitusi jaitu soal ,,Pegawai Negeri"
Negara".
diganti mendjadi ,,Pegawai
supaja
^ lnunft
in djang{al kita -,,N,egara'i itu bagi pegawai jang baru
mendengar, tetapi kalau dirasakan, sesungguhnja lebih manfaat dan
sesuai.

,

Saudara Ketua, oleh karena mengingat mungkin malam ini malam penghabisan untuk Sidang Pleno ini, maka perlu saja mengadju.
kan desakan lagi jaitu tentang tiga soal:
1. Tadi saja sudah mendengar tentang keterangan soal mutasi
Anggota Panitia Persiapan Konstitusi dan surat dari wakil Fraksi
Irian Barat. Kalau dapat, djangan dilupakan malam ini diadakan persetudjuan atau pensahan Anggota Panitia Persiapan Konstitusi dari
minoriteit dan Irian Barat. Djadi sebelum Sidang ditutup, supaja
sudah ada kepastian wakil-wakil dari Anggota baru itu menurut

fraksinja
- --tl'Supaja

af,a antjer-antjer kapan kita berpleno lagi atau bersidang; sesungguhnja saja djuga minta ketegasan tentang ini nanti.
3. Jang penghabisan Saudara Ketua, oleh karena malam ini
malam penghabisan, mungkin karena rasa kegembiraan hati saja,
atas semangat kekeluargaan dan kegiatan para Anggota jang terhor'
mat dalam minggu ini, maka saja mendo'a dan mernudji bila nantri
diadakan reses, mudah-mudahan kesungguhan hati itu mendjiwai
Saudara-saudara sekalian senasib dan sebangsa itu akan memperbesar
toleransi:nja dan memberikan goodwill jang betul-betul dan rasa ittt
dipupuk sebaik-baiknja.

Ketua: Saja' terpaksa menegor Saudara. Saudara sudah terlalu
lama menjimpang dari atjara.

'r

Hendrobudi: Betul Saudara Ketua, saja mengerti, tinggal satu

detik.'
Karena malam penghabisan, maka saja memudji, mudah-mudahan semangat Konstituante penuh dengan kekeluargaan, toleransi jang
besar dan goodwill jang baik.
- Terima kasih, sekian sadja.

Ket[a:

Saja persilakan Saudara Soeratno jang

terhormat.

:

Soeratno: Saudara Ketua, fraksi kami Fraksi Republik Proklamasi, setelah mempeladjari hasil daripada Panitia Perumus, tidak ke.
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tinggalan memberi penghargaan t'erhadap lsril djerih pajah daripada
Panitia Perumus.
Saudara Ketua menurut pendapat fraksi kami, maka hasil daripada Laporan Panitia Perumus itu sudah tjukup sempurna. Oleh karena itu Saudara Ketua, Laporan daripada Panitia Perumus sebagai
laporan an sich, fraksi karni dapat menerimanja.
Selandjutnja saja kira tidak berkelebih{ebihan apabila kami
djuga mengemukakan pendapat kami mengenai penjelesaian daripada
laporan tersebut.
Saudara Ketua jang terhormat, sekarang kita sudah mempunjai
Panitia Persiapan Konstitusi type baru, oleh karena itu Saudara
Ketua, kami mengusulkan agar supaja materi jang telah disetudjui
setjara bulat oleh Panitia Persiapan Konstitusi, jaitu terrnuat dalam laporan Panitia Perumus, Lampiran II ajat a No. 1 sampai No. 6,
dapat diterima oleh Pleno sekarang ini.
Saudara Ketua, semua materi, baik jang diterima setjara bulat
maupun jang masih berbeda-beda supaja diserahkan kepada Panitia
Persiapan Kons'titusi untuk dirumuskan lebih djauh.
Sekian terima kasih.

Ketua: Saja persilakan Saudara Hidajatdjati jang terhormat.

Hidajatdjati: Saudara Ketua, Fraksi Partai Komunis Indonesia
(P.K.I.) telah mempeladjari Laporan Panitia Perumus tentang Kepegawaian dan Keuangan. Sebagai kesimpulan daripada seluruh pembitjaraan mengenai soal te,rsebut laporan itu dapat kami terima. Kami
menghargai pekerdjaan Panitia Perumus jang sudah dapat menjelesaikan tugasnja walaupun masih terdapat kekurangan:kekurangan.
Berbarengan dengan itu; Fraksi Partai Komunis Indonesia (P.K.I.) sekaligus ingin mengemukakan usul penjelesaian me+genai laporan itu
agar supaja Panitia Persiapan Konstitusi jang telah berwewenang
dapat lebih mudah mengolahnja.
Djika laporan tersebut kita peladjari, maka laporan itu menundjukkan bahwa disamping ada perbedaan,perbedaan pendapat, terdapat pula persamaan-persamaan pendapat baik clilapangan Kepegawaian
maupun Keuangan. Ini menggembirakan kita.
Terhadap pendapat-pendapat jang telah diterima setjara bulat,
kiranja Sidang Pleno sekarang bisa memutuskan dengan aklamasi.
Sebagai misal pendapat jang bersamaan itu, dapat kita lihat adanja
6 Pokok Materi mengenai Kepegawaian jang sudah mendapat persetudjuan bulat (batja Laporan Panitia Perumus halaman 2 angka B.I
ajat (1).
Mengenai Keuangan, terdapat 2 pasal terhadap mana tidak ctiadjukan usul perubahan atau tambahan jaitu: Pasal C ajat 1 dan 2
serta pasal D ajat 1.
Mengenai pendapat-pendapat jang masih berbeda-beda jang
merupakan rantjangan pasal-pasal jang sudah dibahas oleh Panitia
Persiapan Konstitusi, maupun usul-usul materi. baru sebaiknja diserahkan dan dipertjajakan kepada Panitia Persiapan Konstitusi untuk
mengolahnja.
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Hal ini sama sekali tidak berarti, bahwa sidang Pleno sekarang
he_ndak meringankan diri,
mengingat bahwa penjelesaiail
-me,lainkan
pendap-at
selur-uh
_jang berbeda-beda itu memerlukan wat<tu tjukup
untnk menelaah dan mengambil keputusan. Ini sesuai puh d6ngan
-jang
s-oal-so_al jang berbeda-beda dari atjara-atjara lainnja
sudah
diserahkan djuga penjelesaiannja kepada Panitia peisiapan Konsti-

tusi.

Tentang te_lrnik p_enjelesaian mengenai pendapat-pendapat jang
itu, Fraksi Partai Komunis Indonesia (p.K.I.t mengusuikail
agar supaja Saudara Ketua mengundang Ketua-ketua fraksi sehingga
memudahkan pengambilan keputusan setjara aklamasi.
Terima kasih.

-

bersamaan

Ketua: Saja persilakan Saudara Ds Wilhelm Johannis Rumambi
jang terhormat.
Ds wilhelm Johannis Rumambi: saudara Ketua jang terhormat,
fraksi kami Fraksi Partai Kristen Indonesia (Parkindo),1endak me-

njatakan penghargaan kami atas usaha daripada Panitia Perumus jang
ditengah-tengah kesibukan Sidang Pleno diwaktu achir-achir ini,-ma-sih dapat mengemukakan suatu laporan jang boleh dikatakan hampir
sempurna. Ternjata, bahwa apa jang dikerdjakan oleh Panitia peiumus ialah sekedar meregistrasi pendapat-pendapat jang terdapat dalam
Sidang Pleno sekarang ini.
Waktu kami mempeladjari laporan ini, kami dapat melihat, bahwa semua Pokok Materi mengenai Kepegawaian jang kami kemukakan dalam pemandangan umum, sudah termasuk dalam laporan ini.
Djuga mengenai Keuangan hampir semua sudah rnasuk, ketjuali
ada suatu hal jang menurut fraks,i kami sangat peniing jang mungkin
terlupa oleh_Panitia Perumus untuk dimasukkan dalam laporan ini,
jaitu suatu Pokok Materi mengenai Keuangan dimana diatur atau
diperhatikan hubungan jang sebaik-baiknja dalam lapangan keuangan
antara Fusat dan Daerah-daerah, supaja sungguh-sungguh ternjata
djuga djiwa keadilan dalam lapangan keuangan, jaitu dalam hubungan Pusat dan Daerah-daerah itu.
Kami menaruh harapan supaja Panitia Perumus memperhatikan
hal ini dan djikalau, tidak dapal didalam sicang pleno seliarang ini,
kami menaruh harapan lagi supaja di Panitia Persiapan Konstitusi
akan diperhatikan-soal jang sungguh penting ini, untuli mendapatkan
suatu masjarakat jang adil dan makmur bagi Negara Republili Indo-

-

nesia.

tentang Keu4ngan, kami melin'at suatu tjara jang sungguh kami
jqitu tjara penjusunan jang baik mengenai pokok-pokok
!grga!a.n,
jang
Materi
hampir sudah merupakan rumusan+umusan jang disusun
sangat rapi.

Wglrgpun kami dapat menghargai laporan ini Saudara Ketua,
Ftpi_ lidak dapat melihat sesuatu rantjangan keputusan tentang pokok Materi atau rumusan-rumusan mengenai Kepegawaian atau Keuangan, tidak t-ernjata suatu rantjangari keputusin-, sehingga sukir
bagi kami untuk mengamb,il sesuatu lieputusan jang kontcrit berdasarkan persoalan ini.

-
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Materi Keuangan dan 5.p"Dan kami tahu, bahwa Pokok-pokok
-dibitjara_kan
dalam Sidang.?Jeno
garvaian ini memang baru sekali
dalam stijl _baru
Konstitusi
Persipan
dan *engingat djugalugas Panitia
berpendapat
ini,.kami
jang sud"atr lipu[uJt<an Sidang Pleno sekarang
bahiva: Setelah menerima laforan ini denga-n tjatatan-tjatatan jang
masih timbul, sebaiknja bahan-bahan ini disampaikan kepada. Panitia
Persiapan Konstitusi ilengan suatu ,pesanan,. suatu tugas untuk mengotahnja, membahasnja dan rnemiuat rantjangan rumusan. pasalpisal daiam Undang-undang Dasar, jang nanti_ akan mendapat kepulusan dalam S,idang Pleno Konstituante jang akan datang.
Sekian Saudara Ketua, terima kasih.

Ketua: Dipersilakan Saudara jang terhormat Enin

Sastrapra-

wira.

Enin Sastraprawira: Saudara Ketua serta Sidang jang l:rhormat, memang friksi kami Fraksi Partai Nasionai Indonesia (P.N.I.)
mengakui, bihwa isi Laporan Panitia Perumus ada kekurangan-kekuiinginn:a dan dengan demikian pasti !ida! sempurna. Tetapi meski
terima

pun"demikian Sauclira Ketua, kalau fraksi kami mengutjapkan
iiriin dan menjampaikan penghargaan jang-1lr?gj"t -I.<epada Panitia
tradisi atau karena
F;ilt"il, itu sei<ali-'kali buliannSa sudah mendjadi
terima
mengutjaPkg
i;bfi;n rid5r, akan tetapi sdngguh-sungguh
Perumus,
Panitia
kepada
6Jitt dan penlhargaan jang pada Grypqtlja
sesuai dengan-hasit A;eiih pajah pekerdjaannjar--Fendafiat-pendapdt ttatsi taiiri merlgenai $epegaw.qian dan Keuangan uaii< iang diliemukakan dalam sidang-sidang Panitia Persiapan
Xoniiituri niaufrun didalam Sidang Pleno, telah tertjantum dalam
rumusan ini.
Oleh karena itu Saudara Ketua, pada pokoknja setjara keselurutrann;a fitf.ii kami dapat menerima-Lqp-o{an Panitia Perumus itu'
Nu*un" aemikian Saudari Ketua, dengan ti6at< mengurangi s-edikitp-un
niiui utiupan teii,ma kasih dan'nilaf penghargaan tadi, ada hal-ha1
jang kami perlu kemukakan.
L. Mengenai isi LamPiran. jang
ak-a1 lami kemukakan ialah
Wf"trg."ii iii iampirin I ini
suatu iaiit ;at g tadi suilah dikemuliakln oleh Panitia Perumus. Djadi
tidak perlu dikemukakan lggi.
terhadSP kata-kata:
2. Dalam it*pitatt I "ini mengenai edjaan-ditulis
dengan ,,thl',
,,lahii- d;; b"th*';- nathi*' pada",,thin"-dja
miu titu huruf: ,,h"'ditia$afari, tjukup d-9ng3r1: ,,tin"'-K-arena pada
mendjadi bahasa Indonesia dan
i.'"Oiptt ti*i tiia, ,,batitt" *yd?h
itiutjairfan oleh lidah Bangsa Indonesia pula.
B. Dalam Lampiran iI, terhadap kata- .,,dimasukan", denggn
satu ..k" padahal ka:ta ,,masuk" ditambah achiran ,,kan", djadi ,,k"
nja
-Selaindua.
, _-:,_^_ r -^r
--'- hams
daripada itu Saudara Ketua, dalam Lampiran I, sebagai
berikut:
jang me.Tgabdikan diri
- ,,Pegawai Negeri adalah warga-Negara.
jang
kesadarzn",
karena
"'..' dan selahir dan batin kelada Negara
landjutnia.
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Risalah perundingan VI

Djadi maksud ralat ini ialah untuk mengganti kata-kata ,,dido'
rong oleh" mendjadi ,,karena".
Djadi lengkapnja begini: ,,Pegawai Negeri adalah Warga-Negara
jang mengabdikan diri lahir dan batin kepada Negara iang karena
kesadaran dan keinsafan bernegara dan diperkuat dengan sumpah/
djandji menurut agama/kejakinannja masing-masing serta diangkat
dan digadji oleh Pemerintah" dan seterusnja.
Djadi disitu jang dimaksudkan kata, ,,dan".
Lalu ada djuga salah tik barangkali ada beberapa kata umpamanja seharusnja ,,diri" ditulis ,,dari" tentu sadja merubah arti, ,,mengenai" ditutis ,,mengenal" tentu sadja mengakibatkan berubah artinja. Oleh karena itu terhadap hal jang demikian saja minta perhatian kepada Panitia Perumus.
Achirnja Saudara Ketua kalau mungkin, djadi tidak mutlak ber'
hubung dengan tempo dan lain-lain, kalau mungkin untuk tidak
menjia-njiakan pekerdjaan Komisi IV Panitia Persiapan Konstitusi
tlan pekerdjaan Panitia Perumus, materi'materi jang sudah mendapat persetudjuan bulat ada ,baiknja kalau diputuskan oleh Pleno dan
selainnja diserahkan kepada Panitia Persiapan Konstitttsi.
Sekian Saudara Ketua, terima kasih.
Ketua: Achirnja saja persilakan Saudara

Ali

Masjhar jang ter-

hormat.

Ali Masjhar:

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suadara Ketua, dalam menghadapi Pembahasan laporan Panitia
Perumus tentang soal Kepegawaian dan Keuangan, fraksi ka,mi Fraksi
Nahdlatul Ulama (N.U.) pertama tidak lupa menjatakan banjak-banjak
terima kasih dan sangat memberikan penghargaan kepada_ Panitia
Perumus jang telah dapat menjadjikan, menghidangkan. hasil karyanja, sekalipun mereka bekerdja dengan susah_pajah -dq. ternpo-tempo
siimpai
djauh malam, tetapi pada malam ini dapatlah kita bahas.
^Saudara
K,etua, setelah fiaksi kam,i m:empelfldja,rri. dan meneliti segata laporan-laporan jang telah disadjikan kepada kita, maka sekali
tagi kami utjapkan terima kasih, bahwa segala lpa jafg telah diadjukan oieh frai<si kami, baik di Panitia Persiapan Konstitusi maupun di
Pleno, semuanja telah tertjatat dan perumus oleh Panitia Perumus.

Sekalipun demikian Saudara Ketua, berhub.ung dengan masih adanja pembitjara dari beberapa fraksi jang menjatakan,, bahwa, ada
persoalan jang masih belum dirumuskan atau ada jang belum d:imacliukan, sajapun bisa menjetudjui kalau tambahan-tambahan atas hasil
P-anitia Peiumus sekarang ini dikembalikan sementara kepada Panitia
Perumus untuk disempurnakan, jang mana nantinja akan dapat kita
terima dengan aklamasi.
TentunJa Saudara-saudara, nanti akan dapat kita kembalikan kepada Panitia Persiapan Konstitusi, mengenai soal-soal jang masih sangat berbeda-beda.
Kami pertja'ia, dengan ketentuan bahwa Panitia Persiapan Konstitusi tetah mempunjai hak wewenang untuk mengambil keputusan'ke'
putusan, sekalipun pada saat ini, pada malam ini Pleno belum bisa
mengarnbil keputusin sebagai jang kita harapkan karena banjakn'ia
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pertimbangan dan pemandangan jang diberikan; kami pertjaja tetapi
kami pertjaja bahwa nanti dalam Panitia Persiapan Konstitusi akah
bisa diam,bil keputusan jang dapat memuaskan kita semua.
Kemudian Saudara Ketua dan Saudara-saudara jang terhormat,
kamipun setudju kalau terhadap beberapa pasal-pasal ilaripada rumusan jang telah mendapat persetudjuan bulat, dalam Pleno ini bisa diambil suatu keputusan

Ketua: Sidang jang terhormat, saja kira sesuai dengan sebagian
besar da.ri pembitjara-pembitjara, laporan ini bisa dianggap sebagai
laporan jang baik. Bahrra disana-sini masih perlu ditam5ah-atau dlubah, itu soal biasa. Dibandingkan dengan jang sudah-sudah, sebenarnja tambahan atau perubahan itu tidak begitu banjak.
Prosedur 5glenfljufnja jang biasa kita tempuh, ialah sekarang dipersilakan Panitia Perumus dengan pembitjara-pembitjara untuk me-lengkapi laporan. untuk itu rapat dischors setengah djam. setudju
setengah djam Saudara-saudara?
(Rapat: Setudju!)
Saudara-saudara Panitia Perumus, berapat diruangan Panitia Ru-

mah Tangga.

(R. Soelanoelhadi: Satu djam Saudara Ketua!)
Ja. satu djam? Tigaperempat diam sadja, saja kira baik dischors
tigaperempat djam sampai djam 22.30. Sementara itu Saudara-saudara
Angg_ota Panitia Musjawarat saja undang untuk berapat ditempat bi-

asa,Rapatsajaschorsuntuktigaperempatdjam.;

(Rapat ditunda djam 2L.40 dan dibuka kembali djam 23.L2).

Ketua: Rapat saja buka kembali dan terus saja persilakan Sau,
dara Pelapor dari Panitia Perumus untuk melaporkan hasil perundingan.

Suparna Sastradiredja (Pelapor): Saudara Ketira, setelah mendengar pemandangan para Anggota jang terhormat tentang Laporan Panitia Perumus dan setelah kami mengadakan diskusi setjara persahahabatan dengan para Anggota pembitjara, idjinkanlah saja atas nama
Panitia Perumus mengemukakan hal-hal sebagai berikut kepada Rapat
jang terhormat.
Pertama, kami sangat menghargai diadjukannja koreksi jang sehat dari Saudara-saudara, untuk lebih menjempurnakan Laporan Panitia Perumus tentang Kepegawaian dan Keuangan. Dan pada prinsipnja hal-hal jang diadjukan oleh para Anggota dapat kami terima
jaitu koreksi-koreksi jang dikemukakan kepada kami berupa amendemen-amendemen ftalimat-kalimat dan kata-kata terhadap isi laporan
dari.semua pembitjara dalam pemandangan runllm. Malem ini amendemen-amendemen itu akan kami tambahkan kedalam Laporan Panitia Perumus. Kesulitan tehnis tidak memungkinkan bagi kami untuk
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mengadjukan ralat'ralatnja setj-?ra tertulis kepada saudara-saudara,
tetapi sudah pasti akan diperbaiki.
Kami kira untuk tidak merepotkan para Anggota jang terhormat, tidak perlu Laporan Panitia Perumus itu diperbaitii o-ieh nara
Anggota ditempat duduknja masing-masing, tjukuplah didengarkafi keterangan dari kami dan nanti pada wakfunja otetr Set<ertlriat akan
diberikan pada Saudara-saudara
Ralat dan amendemen-amendemen jang dimaksudkan itu adalah:
1. Tambahan $ari lampiran I, har pengertian pegawai Negeri
dengan 2 ajat baru, jaitu, nomor 10-dan nomor 11.
Nomor L0 dari saudara soedijono Djojoprajitno, jang berbunji
sebagai berikut:
.,,Pegawai Negeri adalah alat_kekuasaan Negara jang tidak mempunjai
wewenang.- tersendiri, melainkan tundu[ kefiadi kebidjaksa,naan pemerintah."
Tetapi ryalqupul begitu,_ p.pgawa! negeri sebagai alat politik, harus mempunjai kesadaran politik. Artinja harus mempunjaikesadaran
turut menentukan haluan negara.
Pegawa'i Negeri Republik Indonesia harus mempunjai kesadaran
politik mempertahankan tudjuan revolusi 1? Agustus igas dan meI9.mp.ak_sggala ment-alitas lama, jang merekat fada pegawai negeri
Hindia Belanda, iatah alat untuk melakukan peirindasiridan penlhisapan atas rakjat djelata".
Ajat nomor 11, jang berbunji sebagai berikut:
negeri, ialah ko-rps pekerdja peinerintah jang berhu- ,,Pegawai
dengan
keahlian
-dan ke,tjakapannia=merupaftan alat pEu,tirn"
lrng
tugas-tugas Pemerintah menudju kesedjahterian masjarikat dan

negara".
baglan mat'eri jang belum mendapat persetudjuan
- Kedua,_(pada
dan
memerlukan. pembahasan da-n penindjauan lebih djauh, supaja
g dan 10, jang beibunji iebagai berikut: M'aJf 'sr"ditamb_ahkan
-punt
dara Ketua, bagian kedua begini:
Tambahan pada lampilan V halaman B, golongan g, pendapat ke-b
ditambah dengan ,,sjarat dan ketentuan itu oiatirr d'erigan unoangundang".
'- -':- kata
." Sqlig* pada lampiran VII halam?\ 2, nomor 14 (1a) diubah
-'
,,sifat-sifat" dengan kata-kata ,,serba sifat jang ada padanj 2.)t.
kata
-,,kegia-tap", dan dimuka kata-kata ,,ticrak se#adjarnja" oitr-n"n
kata-kata
,,hal itu"
Kelima, sesudah nomor 20 ditambah nomor 2L a, b, c, jang ber_
bunji seperti berikut:
,r3' YM$ kepegawaian merupakan masalah eksekutif jang
{gngsr serta wewenangnja tergantung kepada pemerintah.
b. $_asql-ah kepegawaian tidak dapat disetesaikan sebelum masalah sistim Pemerintahan lebih dahulu diselesaikan.
Masalah _kepegawaian harus sesuai dengan masalah haluan
Ne-gara dan oleh karenanja harus diada[an pembersihtn dikalangan peg3y._aipegeri dari anasir-anasir subversif jrtg *;musuhi Republik Proklamasi',.
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ralat pada iampiran I, hai ,,pengertian pega.
wai Negeri", ajat {3) kata-kata ,,didorong oleh" hendaknja ditjoret.
K-eenam, diadakan

Selandjutnja mengenai,,Keuangan".
1. Diadakan ralat pala lampiran vIII, halaman 1 radjur b; kata
,,daerah" diganti,,wilajah".
2. Kemudian diadakan ralat pada lampiran vI,II, halaman B ladjur 3; kata ,,tiap" pada rumusan kelima dari atas harus dibatja ,,Setiap".
3. Ralat ketiga- ad-alah pada halaman b ladjur 6, rumusan ketiga;
kata ,.lama" diganti dengan ,,semendjak,'.
4. Kemudian ralatteempat pada lampiran VIII, haraman z ladjur
2, jaitu ditambah satu rumusan jang berbunji sebagai berikut:
,,Supaja didalam undang-undang Dasar diatur dalam garis besarnja setjara adil perimbangan keuangan antara pusat dan
Daerah",
Dan kemudian saudara Ketua, kesalahan tik dan sebagainja akan
diperbaiki oleh pih.ak Sekertariat sendiri.
Pada halaman 2 dari Lampiran II, mengenai Materi-materi ,,jang
bglqT men-d1p3t perseludjuan dan memerlukan pembahasan serta penindjauan lebih djauh", diadakan tambahan ajat Saitu diadakan ajat
ke-9 jang berbunji:
,,S"Fq", pegawai Negara mengabdi kepada rakjat dan tidak mengaMi-ke-Pada partai, mereka diawasi oleh Badan-badan atas pilihan rakjat".
Dan aiat ke-10 berbunji sebagai berikut:
..Pegawai negeri ialah korps pekerdja Pemerintah jang berhubung dengan keahlian dan k-etjakapannja merupa,lian -alat-alat
pelaksana tugas-tugas Pemerintah untuk mentjapai kesedjahteraan masjarakat dan Negara".
Demikianlah Saudara Ketua, beberapa perbaikan-perbaikan jang
Er*i sampaikan didalam Laporan Panitia Perumus dan berhubung
dengan kesulitan-kesulitan praktis dan tehnis jang kami hadapi, tida[
mungkin kami memberikan setjara sbbaik-baiknja.
Sekianlah.

Kefua: Rapat jang terhormat, demikianlah laporan dalam bentuk
set"-l?h disempurnakan dengan saudara-saudara jang bersangkutan
sendiri. Saja kira ini tentu sadja sudah memuaskan.
Saudara-saudara, apa laporan ini bisa diterima baik?
(Bepa&

Ja diterima dengan aklamasi!)

Aklam*L i" laporan diterima bailL Tetapi laporan jang diterima
baik ini mau diapakan sekarang?
saudara-saudara, atjara kita sekarang ini a$ara Kepegawaian dan
Ieuangaa stelah diolah oleh Panitia Persiapan Konstitusi, baru sefafi dimusjawaratkan delam raFt pleno.
jpS quOah ditjapar. rumusan-rumusan jang disana-sini
-e""jS
malah rudah harnpir menjempai pasal-pasal.
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apakah saudara-saudara bisa menjetudjui
:beiberapa
_ sekarang saja tanjakan,
rumusan jang ternjata

patnia?

memang sudah bersamaan" p.n&a-

Kalau Saudara-saudara melihat dilampiran II, itu berturut-turut
ada rumusan-rumusan,_ enam djumlahnja, jbng disebut r.uig"i ru-oran-rumusan jang. mendapat persetudjuan bulat. Itu baru ruinusan pokok-pokok materi; belum harga mati Saudara-saudara.
Djadi kalau saja tawarkan untuk diputus, itu dalam arti belum
harga mati. _Akan .tetapi ini sudah .merupakan suatu pendapat jang
bersamaan. Bisakah ini diterima serbagai -keputusan daripadi Siian!
Pleno sekarang ini?
_ _ Ad? jang mau bitjara? saudara dari Madjelis sjuro Muslimin
Indonesia (rMasjumi), saja persilakan.

-

Hadji Husein: saudara Ketua , Assalamu 'alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
saudara Ketua, apa jang Saudara Ketua kemukakan tadi. ians tersebut didalam lampiran ll-iaqg berbunji: ,;Materi Kepegawaian-;ang
pj-rl-u dimasukk_an dalam undang-undang Dasar", jairg-sama s6t<at]
tidak ada amend.erygnnja- dan mendapat persetudjuan bulat, maka jang
mendapat- persetudjuan bulat .ini, harus diartikan persetudjuan 6ulal
menurut laporan Panitia Persiapan Konstitusi. Sebagaimani Saudarasaudara.selandju-tnja akan. mengetahuinja, persetudjuan bulat jang

dirumuskan didalam Panitia Persiapan Konstitusi, malahan oiafiari
Fleno ini sudah terpetjah-petjah la!i, sebagiir"m";;p;T dibrtji oidalam ajat (1).
-SrB d.engan demikian saja pandang, jang tadinja didalam
Panitia P.erslqpqn Konstitusi mendapat perietria;uan bulit, malahan
legudahnja di Plenokan ini, pendapaf jang telah bulat didalam panitia
Persiapan Ko_nstitusi ini mendjadi bdbeiapa pendapat lagi.
.D-eng_an-demikian saja rasa_bahwa persoalan ini mendjldi mentah
kembali. Maka oleh karen_anja saudara Ketua, chusus did"alam persoalan Kepegawaian, saja dapat andjurkan demikian saudara fretua,
agar supaja qersoalan KepegAwaian ini keseluruhannja dikembalikan
lagi kepada Panitia Persiapan Konstitusi untuk diolihnja.
Dan selandjutnja saudara Ketua, walaupun tentang persoalan
Keuangan sudah
-merupakan rumusan-rumusan, tctapi sleb^agaimana
sarl{ara-saudara. dapa!
nrepgetlhuinja, ada beberapa rumusin jang
jang_ b-erlain-lainan,' maka dengan demikian, saii
m"empullSi
-pe-n_{apat
rasa untuk hal Keuangan- ini tidak ada djeleknja dikembalikan k6pada
Panitia ?e-rsiapan Konstitusi'dengan stijl baru ini. Maka dengan demikian kalau dikembalikan kepada Panitia Persiapan Konstitilsi stijl
baru, saja- rasa pendapat-pendapat itu tidak akan iebih" dari dua pendapat sadja.
sekian saudara Ketua, terima kasih. Assalamu ,alaikum warah.
matullahi wabarakatuh.
,4e,tryr'Mengenai soal Keuangan, saja kira bisa diterima alasanalasan untuk dikembalikan. Tetapi apa tioak bisa dipertimbangkan tagi
-B
saudara-sayd_qr1,
_mengenai Kepegaivaian ini misalija nomor-2 dan
itu samasekali tidak ada amendemennja. Dan walaupun nomor 1 ada

_
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itu samasekali tidak prinsipiil. Mengubah
ketjakapan
atau
keachlian,
saja kira itu tidak legitu prinsipiit.
1ja1at_
saja kira bisa diterima, jang enam-rumusan pokok *iter itu. rattg
satu harus disumpah, jang lain disebut sipil, militer, itu kan bukan
amendemen jang prinsipiil. Bisa diterima Saudara-saudara? Aklamasi
ja?
amend-emen, amendemennja

(Beloerapa .Anggota: Tridak!),

Bagaimana? Minta berbitjara lagi?
Alasan-alasan saja untuk toh menawarkan rumusan-rumusan ini,
ialah karena ajat-ajat itu tidak begitu prinsipiil perubahannja.
Bagaimana Saudara-saudara?
Berunding dulu sadja sebentar?
Saja persilakan Saudara Hadji Husein.

Hadji llusein: Saudara Ketua, walaupun Saudara Ketua tadi mengemukakan bahwa perbedaan-perbedaannja hanja sedikit sadja,
tetapi disini menundjukkan satu feit, satu kenjataan, bahwa ada
perbedaan.

Daripada separoh-separoh, saja anggap lebih baik keseluruhannja sadja dikembalikan kepada Panitia Persiapan Konstitusi.
Dengan'demikian, akan le:bih diteliti oleh Panitia Persiapan Konstitusi jang akan datang. Karena kalau kita berpegang teguh kepada

rumusan Panitia Persiapan Konstitu,si sadja jang telah be,rsamaan ini,
sekarang sudah,berlainan lagi. Walaupun saja dapat mengakui bahwa
dalam beberapa hal, persoalan jang herbe,darbeda sedikit sadja.
Ka1au Saudara Ketua, m,enginginkan supaja hal ini dapat diputuskan sekarang, maka saja rasa tidak ada djalan lain, supaja rapat
ini dischors sa,dja seib.entar, supaja ka,mi dapat berunding.
Kalau tidak demikian, saja minta supaja keseluruhannja ini
"dikembalikan lagi kepada Panitia Per,siapan Konstitusi.
Sekian, terima kasih.

Ketua: Saudara-saudara, bagaimana ini?
Saja rasa, walaupun kelihatannja lebih banjak jang menjetudjui
diteyiml,- saja minta supaja jang besar solider kepada jang berdjumlah ketjil.
Kita kernbalikan lagr soal ini kepada Panitia Pe,rsiapan Konstitusi semuanja, daripada lama-lama kita bitjar'akan.
Setudju Saudara-saudara?
(Rapat: Setudju).
Saudara-saudara, kalau begitu ki.ta sudahi rapat sekarang ini.
Sidang Pleno Konstituante menj etudj ui permusj awaratan dengan
rnenjadjikan kesimpulan lengkap tentang pendapat-pendapat jang
berisi beberapa rurnusannja untuk langsung didjadikan pasal-pasal
Konstitusi jang ditugaskan kepada Panitia Persiapan Konstitusi.
Begitu Saudara-saudara?

(Rapat: Setudju).
eoqq
O Z/t)

.t

Daripada kita menschors rapat lagi, sedangkan ini tjuma mengenai beberapa pendapat sadja. Atau perlu dischors Saudara-saudara?
(Rapat: Tidak).
Saudara-saudara disebe'lah sana itu
Panitia Persiapan Konstitusi atau tidak?

minta diserahkan

kepada

(Rapat: Panitia Pers,iapan Konstitusi).
Kalau begitu, diserahkan kepada Panitia Persiapan Konstitusi ja?
(Rapat: Ja).
Dengan beg,itu, ini dipertjajakan kepada Panitia Per,siapan Konstitusi untuk merumuskannja langsung mendjadi pasal-pasal Konstitusi.
Dengan demikian Saudara-saudara, kita menjudahi atjara mengenai Kepegawaian dan Keuangan.
Kemuclian atjara jang terachir, ialah menetapkan Si.dang Pleno
sekarang ini mau disusul dengan apa?
Tadi pag:i, sudah d'iputuskan dalam rapat, bahwa sesudah reses
te,ntunja diadakan Sidang Panitia Persiapan Konstitusi.
Sidang Panitia Persiapan Konstitusi itu, sudah dirumuskan oleh
Panitia Musjawarat, akan dimulai pada hari Rabu tanggal 15 Oktober
1958 sampai dengan hari Rab,u ,tanggal 10 Desem,ber 1958. Hampir
dua bulan, karena pekerdjaannja sekarang bersifat lain.
Djadi rninta djuga Saudara-saudara besiap-siap.
Kedua, 'tugasnja.
Tugasnja, ialah berdasarkan perubahan jang telah dilakukan terhadap Peraturan Tata-tertiib pasal 42 dan 51 ajat tiga (3), adalah
sebagai berikut:
A. Mengolah dan meru,musk,an mendjadi rantjangan pasal-pasal
Undang-undang Dasar, baha,n"bahan pokok jang sudah diselesaikan
oleh Pan'itia P,ersiapan Konstitusi dalam sidangnja iang ke-I dan ke-II
tahun 1958 jang belum dibawa kesidang plenc.
B. Menjelesaikan tugas jang diperintahkan padanja sebagai hasil
pleno sekarang mengenai:
1. Merumuskan dalam rantjangan pasal-pasal Undang-undang
Dasar mengenai Lambang dan Meterai. (Diantara ini mengenai Lagu
Kebangsaan dan Bendera sudah selesai, djadi perintahnja sekarang
hanja mengenai Lambang dan Meterai).
2. Merumuskan rantjangan pasal-pasal Undang-undang Dasar tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewadjiban WargaNegara jang m,eniliti perumusan pasal mengenai 19 pokok materi
jang telah ditenima oleh 'Sidang Pleno baru-baru ini dari 24 pokok
mater,i.
Mengolah dan merumuskan pokok-pokok materi jang masih ke-

tinggalan (Nomor 2,3, 5, 17 dan 22).
Merumuskan rantjangan pasalpasal Undang.undang Dasar mengenai 18 pokok materi jang telah diterima dalam Sidang Pleno sekarang ini.
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Menggolongkan dan merumuskan rantjangan pasal-pasal Undangundang Dasan mengenai 13 pokok materi.
Mengolah dan merurnuskan pokok-pokok materi jang masih berbeda;beda pendapat dan jang baru untuk mendjadri rantjangan pasalpasal Undang-undang Dasar.
3. Mengolah dan merumuskan rantjangan pasal-pasal Undangundang Dasar meng€nai Asas-asas Dasar.
4. Mengolah dan rnerumuskan rantjangan pasal"pasal Undangundang Dasar mengenai bahan bahan jang termuart dalam Laporan
tentang Kepegawaian dan Keuangan jang telah diterima oleh sidang
Pleno sekarang ini.
Rumusan-rumusan ini kelihatan banjak sekali. Tetapi irui dibikin,
oleh karena kita itu masih dalam waktu peralihan, djadi perlu dite,
rangkan.
Sebetulnja d.iusut daripada Peraturan Tata-tertib pasal 42 dan
pasal 51 ajat (3) sudah terang, tetapi berturut-turut ki,ta formuleer
supaja lebih terang.
Demikian Saudara-saudara jang mendjadi atjara Sidang Panitia
Persiapan Konstitusi jang ketiga, karena dalam setahun liita harus
bersidang 3 kali dan Sidang Panitia Persiapan Konstifusi jang akan
datang itu adalah jang ketiga kalinja.

Bisa diterima Saudara-saudara?
Diterima setjara aklamasi?

{Rapat: Aklamasi!).
Dengan ini Saudara-saudara, selesailah tugas kita.
Kemud.ian ada pengumu,man sebentar, jait'u dari Fraksi Nahdla.tul Ulama (N.U.), ada mutasi Anggota Panitiia Persiapan Konstitusi.
Isi mutasi adalah sebagai berikut:
1. H. Mustadjab diganti oleh H. Moeda Siregar Gelar Sutan Dali.
2. Moh. Achjak Sosrosoegondo diganti oleh K.H. Abd,ul Wahab
Turcham.
3. K.H. Achmad Zaint driganti oleh K.H. Dachlan Abdoelqohhar.
4. K.H.M. Dimjati diganti oleh K.H. Muhamad Dahlan.
Demikianlah m.utasi jang perlu Saudara.saudara sahkan. Setudju
Saudara-saudara?

(Rapaft Setudju).
Maka setelah kita bekerdja keras rnemeras keringat dan membanting tulang selama satu-setengah bulan, kita bisa membikin keputusan-'keputusan jang lebih banjak daripada biasa. Kita panen
keputusan-lleputusan ini, kita merasa bahagia, bahagia tidak karena
panen padi ,banjak, tetapi karena panen patli banjak jang kita tanam
sendiri.
Dengan ini Sar.ldara-saudara, saja mengutjapkan selamat kepada
Saudara-saudara aga,r lekas pulang kembali ditengah-tengah keluarga
Saudara dan selamat djalan, sarnpai bertemu kembali.
Maka dengan ini sidang atau rapat saja tutup.
(Sidang dan rapat ditutup djam: 23.45).
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Sidang ke-II (Tahun 19ES) Rapat ke-41
Hari Selasa, Z September lgbg
(Djam panggilan: 09.00).
2727-2729
2729

Atjara dan daftar Anggota j.ang hadir.

Wakil Pemerintah jang hadir.

2729-27sO Pembukaan raDat dan pendjelasan oleh Ketua,
2730-2733 Laporan Panitia Perumus disampaikan oleh Gulam.
2733
Pensahan Panitia Perumus oleh Rapat.
2733-2755 Pidato MohamaC Ahjar.
2755-2787 Pidato Mr Djamaluddin Glr Dt. Singo Mangkuto.
2788-2792 Piiato The Kim Goan.
2792-2803 Pidato Soeparna Sastradired-ia.
2803-2804 Penutup<r rapat oleh Ketua.

Sidang ke-II (Tahun 1953) Rapat ke-42
Hari Selasa, 2 September lgb8
(Djam panggilan: 20.00).
2805-2807
2807

2807-2817
2817-2829
2829-2840
2840-2849
2849-2857
2857-2858

Atjara dan daftar Anggota =iang haCir.
1. Wakil Pemerintah -iang hadir,
2. Pembukaan rapat oleh Ketua.
Pidato Sceratno.
Pidato Kuasini Sa'bil.
Pidato Ko Kwat Oen.
Pidato Mr Pratikto Sastro Hadiku,sumo.
Pidato Hidajatd_iati.
Penutupan rapat oleh Ketua.

Sidang ke-II (Tahun 19bS) Rapat ke-48
Hari Rabu, 3 September 1g5B
(Djam panggilan: 09.00).
Atjara dan daftar Anggota jang hadir.
Wakil Pemerintah jang hadir.
286L-2862 Pembukaan rapat oleh Ketua.
2862-2867 Pidato Muhammad D-iazulie Kertawioata.
2867-2869 Lampiran pidato Muha,mmad Djazutie Kartawiaeta.
2869-2883 Pid'ato Mr Renda Saroengalo.
2883-2884 Pendjelasan oleh Ketua.
2884-2889 Pidato H. Muda Siregar.
2889-2905 Pidato Mr Sindian Djcjo,hadiningrat.
2905-2915 Pidato Baherams.iah Sutan Indra.
2915-2923 Pidato A. Sjafiuddin.
2923-2936 Pidato Siauw Giok Tjhan.
2936-2937 Penutu,pan rapat oleh Ketua.
2859-286L

2861

A

-
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Sidang ke-II (Tahun 1958) Rapat ke-44
Hari Rabu, 3 September lgb8
(Djam panggilan: 20.00).
Atjara dan daftar Anggota jang hadir.
2941
Wakil Pemerintah -iang hadir.
294I-2942 Pembukaan rapat oleh Ketua.
2942-2952 Pidato Maroeto Nitimihardjo.
2952-2954 Lampiran pidato Maroeto Nitimihardjo.
2954-2960 Pidato R.H.A. Hasbullah.
2960-2968 Pidato P.S. da Cunha.
2968-2977 Pidato R. Sardjono.
2977-29eO Pidato H. Bahrum Djamil.
2990-2995 Pidato R. Basara Adiwinata.
2995-2996 Penutupan rapat oleh Ketua.
2939-2941

Sidang ke-II (Tahun 1953) Rapat ke-4d
Hari Kamis, 4 September 1958
(Djam panggilan: 09.00).
2997-2999
2999

3000-3005
3005-30r0
3010-3030
3030-3033
3033-3037
3037-3040
3040-3049
3049-3052
3052-3055
3055-3067
3068

Atjara d,an daftar Anggota jang hadir.
1. Wakil Pemerintah jang hadir.

2. Pembukaan rapat oleh Ketua.
Pidato Drs A.R.R. Andelo.
Pidato U. P. Bombong.

Pid,ato

I.R. Lobo.

Pidato Nj. R.A. Sri Kanah Koempoel.
Pidato R. Ido Garnida.
Pidato Sjamsoe Harja-Udaya.
Lampiran Pidato S-iamsoe I{arja-Udaya.
Pidato Prof. S.M'. Abidin.
Pidato Hendrobudi.
Pidato Anwar Sutan Amiruddin.
Penutupan rapat oleh Ketua.

Sidang ke-II (Tahun 1958) Rapat ke-46
Hari Senin, 8 September 1958
(Djam panggilan: 09.00).
3069-3072
3072

3072-3076
3076-3078
307;8-3079
3079-3082
3083-3084
308,1--3088

3088-3091
3091-3094

u

At;,s,.. dan daftar Anggota jang hadir.
Wakil Pemerintah jang hadir.
Pembukaan rapat dan pendjelasan Ketua tentang perubahan Peraturan
Tata-tertib Konstituante.
Pidato Anwan Sutan Amiruddin.
PiC;atrc Soedjono Tjiptoprawiro.
Piclato Mr J.C.T. Simorangkir.
Pidato Anrir Anwar Sanusi.
Pidato K.H.M. Sjukri.
Pidato S. Notosoewirjo.
Pidato Gu'lmat Siregar.

llalaman
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3094-3095 Pendjelasan dan rapat dischors oleh Ketua.
3095-3096 Rapat diteruskan oleh Ketua.
3096-3097 Pidato Ir Sakirman'
3097-3098 Pendjelasan oleh Ketua.
3098-3100 Pdato Ir. sakirman.
3100-3101 Pendjelasan oleh Ketua.
1. Pidato Soeparno Notosuwirjo.
3101
2. V.B. da Costa.
Pidato Kiiai Hadji Wahab Chasbullah.
3L02
3102-3103 Pidato Baheramsjah Sutan Indra.
3103-3104 Pidato Mr K.R.T.S. Poerwokoesoemo'
Pidato Ir. Sakirman.
3104
3104-3105 Pendjelasan oleh Ketua.
3105-3106 Pidato Soedijono Djojoprajitno.
1. Pidato Ir. Setiaii Reksoprodjo.
3106
2. Pidato Elaheramsjah Sutan Indra3. Pidato Asnawi Said.
4- Pidato Mr Hamid Algadri,e5- Pendjel.asan oleh I(etua.
1. Pidato S. Notcoe*irjo.
3107
2. Pidato KJ{-f,t- Siukri.
3. Pidato Gulr--1 SircGs.
4- Pidato Ido Graitr3107-3103 Pemungutan Suare &o lpurroro r'sPff olch f,amon"

SFdlg IFII fl.5r l*illf rllt te{t
Hari $st!in" 8 September 1958
rDjam panggilan: 20.00).
3109-3112 Atjara dan daftar Anggota jang hadir'
l. Wakil Pemerintah -iang hadir.
3ll2

2. Pembukaan raPat oleh Ketua.
surat jang masuk oleh Sekertaris'
Pembatjaan
3112-3113
31 13-31 15 Pendjelasa,n oleh Ketua.
3115-3116 Pidato Drs B' Mang Reng Say.
Pendjelasan oleh Ket'ua.
3116
3116-3117 Pidato Drs B. Mang Reng Say.
3117-31f 8 Pembatjaan usu,l perubahan Peraturan Tata-teftib dibatjakan oleh Ketua.
Pidato Soedijono Djojoprajitno3118
3118-3120 Pendjela'san oleh Ketua.
3120-3121 Pidato R.M. Ali Manshur.
Pidato I Gde Putra KamaYana.
3t2L
3t2L-3122 Pidato Mr Djamaluddin Glr Dt. Singo Mangkuto.
1. Pidato Soedijono Djojoprajitno3122
2. Pidato R. Achmad SoekarmaCidjaja.
3t22-3123 Pidato M.A. Chanafiah.
1. Fidato P.S. da Cunha.
3123
2. Pidato Mr Hamid Algadrie3' Pidato Ido Garnida'
3123-3124 Pidato Siauw Giok Tjhan'
1. Pendjelasan oleh Ketua3L24
2. Pidato Soediiono Djojoprajitno.
3124-3 125 Pendjelasan oleh Ketua-

UI
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3L25

1. Interupsi Soedijono Djojoprajitno.
2, Pendjelasan oleh Ketua
3. Interupsi Siauw Giok Tjhan.
4. Penutupan rapat oleh Ketua.
Sidang ke-II (Tahun tgbS) Rapat ke-48
Hari Selasa, 9 September lgbg'

(Djam panggilan: 10.00).
gl27_31.3o Atjara dan daftar Anggota jang hadir.
Pembukaan rapat dan pendjelasan oleh Ketua.
3131-3132 Pidato S. Notosoewirjo.
3t32
1. Pidato K.H.A. Waha.b Chasbullah.
2. Pi<iato R.M. Ali Manshur.
3132-3133 Pidato $oedijono Djojoprajitno.
3133
,Pidato Mr J.C.T. Sirnorangkir.
3133-3134 Pidato, R. Hendrobudi.
3134-3135 Pidato Gulmat Siregar.

3130

3135
3136

Pidato Asmara Hadi.
Pidato M.A. Chanafiah.
31.36-3138 Pendjelasan, pemungutan suara dan penutupan rapat oleh Ketua.

Sidang ke-trI (Tahun 19ES) .Rapat,ke-49
Hari Selasa, 9 Septemner fgSg

(Djam panggilan: 20.00).
3139-3142 Atjara dan daftar Anggota jang hadir.
1. Pernbukaan rapat oleh Ketua.

3142

2.

Pembatjaan surat -iang masuk oleh Sekertarls.
Pendjelasan oleh Ketua.
3143-3144 Pidato Mr Oei Tjoe Tat.
3144-3147 Lampir,an pidato Mr Oei Tjob Tat.
3147
Pendjelasan oleh Ketua.
3147-3148 Pidato H. Moh. Sadad Siswowidjojo.
3148-3149 Pid'ato Jahja Jacoeb.
3149
Pidato R.F. Basoeki Poerwosapoetro.
3149-3150 Pidato R.M. Ali Manshur.
3150-3152 Pidato Asnawi Said.
3152
1. Pidato R. Hendrobu'di.
2. Pidato Mr J.C.T. Sirnorangkir.
3152-3f53 Pendjelasan oleh Ketua.
3153-3154 Pidato Jahj,a Jacoeb..
3152+-3155 Pidato H. Moh. Sadad Siswowidjojo.
3155
Pidato Drs B. Mang Reng .S.ay",
3155-3156 Pidato Baheramsjah Sut,an Indra.
3156
1. Pida,to Sri Soemantri Martosoewigrijo;
2. Siauw Giok Tjhan
3156-3157 Pendjelasan oleh Ketua
3L57
Pembatj,aan nama Bab oleh Sekertaris.
3157-3158 Persetudjuan rapat dan pendjelasan oleh Ketua.

3143

ry
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3158-3159 .Pernrbatjaan pokok-pokok Materi oleh Sekertaris.
3159-3160 Pendjelasan oleh Ketua
Pidato Mr J.C:T. Simorangkir.
3160
3160-3161 Pendjelasan, persetudjuan rapat Can ,penutupan rapat oleh Ketua.
Sidang ke-II (Tahun 1958) R{at ke-50
Hari Rabu, 10 September 1958

(Djam panggilan: 09.00).
3163-3166 Atjara dan daftar Anggota jang hadir.
1. Wakil Pemerintah jang hadir.
3166
2. Pembukaan rapat oleh Ketua.
3L66-3167 Pembatjaan surat jang masuk oleh Sekertaris.
3167-3168 Pendjelasan oleh Ketua tentang pokok-pokok materi.
Pidato Mr J.C.T. Simorangkir.
3168
3168-3169 Pendjelasan oleh Ketua,
Pidato Jah,ja Jacoeb.
3169
3169-3170 Pendjelasan oleh Ketua
3t70-3I7L Pidato H. Siswowidjojo.
1. Pidato Sri Soemantri Martosoewignjo.
3l7l
2. Pidato Drs B. Mang Reng SaY.
1. Pendjeiasan oleh Ketua.
3L72
2. Pidato Jahja Jacoeb.
1. Pidato R.M. Ali Manshur.
3173
2. Pidato Asnawi Said.
3. Sri Soemantri Mlartosoewign;o.
4. H. Moh. Sadad Si,swowidjolu.
1. Pidato Drs B. Mang Reng SaY.
3174
2. Pidato Mochammad Tauchid'
3. Pidato Flamara Effendy.
3t74-3L75 Pidato Achmad Bastari Bin Achmad Daoed Natadiredja.
Pidato Mr J.C.T. Sinrorangkir.
3175
3L75-3176 Pendjelasan oleh Ketua
1, Pembatjta,an rumusan pasal oleh Sekertaris.
3t76
2. Pidato Sri Soemantri Martosoewignjo.
3. Pidato R.M. Ali Manshur.
4. Penundaan rapat oleh Ketua.
1. Pendjelasan oleh Ketua.
3t77
2. Pembatjaan ,usul amendemen oleh Sehertarir3t77-3L78 Pidato R.M. Ali Manshur.
Pidato Jahja Jacoeb.
3178
3L78-3L79 Pidato It Siswowidirio"
1. PeodFlrum obh Ecm.
3179
2. Pideto Socei(D DiqFF@,
3l;9-3 180 Pidsto ilr f-C.T- qErffidn#;!
Hc"eto Bs-lira Abffinfo3180
3180-3LEi Ri.al,o tr{. Sarm'mwrilrurns
Pja:i Ja:-ra Jaceee".
318 1
3181-315: Ferj.-eLa-qan rl,er Ke:'1*
1. Pi&tc Soed:-ior.o Diolcgrlrm.o"
3182
l. Pidetc Babara AbC-:x'a:-

v
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3182-3183 Pendjelasan dan penundaan rapat oleh Ketua.'
3183-3184 Rapat dilandjutkan dan pendjelasan oleh Ketua.
3184
1.. Pidato Sri Soenrantri Martosoewignjo.
2. Pidato R.M. Ali Manshur.

3. Pidato Siswowidjojo.
4. Pidato Asnawi Said.
5. Pidato Kuasini Sarbil.
3185

1. Pidato Jahja

Jacoeb.

2. Pidato Mochamad Tauchid.
3. Pidato Mr J.C.T. Simorangkir.

3f85-3186 Pida,to Drs B. Mang Reng Say.
l. Pemungutan suar.a dan pendjelasan oleh Ketua.
3186
2. Pembatjaan rumusan undang-undang oleh Sekertaris.
3187
Penutupan rapat oleh Ketr:ra.
Sidang ke-II (Tahun 1958) Rapat ke-52
Hari Kamis, 11 September 1958
(Djam panggilan: 10.00)
3189-3192 Atjara dan daftar Anggota jang hadir.
1. Pembukaan rapat oleh Ketua.
3192

2.
3.
3192-3193

3193
3194

Pembatjaan pokok materi oleh Sekertaris.
Pendjelasan oleh Ketua.
Pidato Sri Soemantri Martosoewignjo.

1. Pidato Kuasini Sa,bil.
2" Pidato Utarjo.

3. Pidato R.M. Ali Manshur. t
'
1. Pidato Sahamad Sudjono.
2. Pidato Muhammad Sjadeli I{assan.
3. Pidato Jahja Jacoeb.

3194-3195 Pidato Saha,mad Sudjono.
1. Pidato Mr Oei Tjoe Tat.
3195

2. Pidato Baraba Abdullah.
3. Fidato Ds Wilhelm Johannis

Rumambi.

3195-3196 Pidato V.B. da Costa.
1. Pendjelasan oleh Ketua.
3f96
2. Pida/to R.M. Ali Manshur.
3. Interupsi I.J. Kasimo.
4. Interupsi Mr Oei Tjoe Tat.
1. Pend'jelasan oleh Ketua.
3197

2.

Pembatjaan rumusan un'dang-undang bleh Sekertaris.
3197-3198 Pidato Ds. Wilhelm Johannis Rumarnbi.
3198-3199 Pidato Jahia Jacoeb.
Pidato Kuasini Sa'bil.
3199
Pidato
R.M. Ali Manshur.
3199-3200
1. Pidato Sri Soemantri Martosoewignjo.
3200
2. Pidato Soedijono Djojorprajitno.

VI
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320L

1. Pidato Asnawi Said.
2. Pidato Soedijono Djojoprajitno.

320L-3202 Pidato Jahja Jacoeb.
1. Pidato Asnawi Said.
3202
2. Pidato SoeCijono Djojoprajitno.
3. Perrrbatjaan rumusan pasal oleh Sekertaris.
3202-3203 Pendjelasan oleh Ketua.
Pidato Soedijono Djojoprajitno.
3203
3203-320/$
3244

Pendjelasan oleh Ketua.
Interupsi R.M. Ali Manshur.

3205

Pendjelamn oleh Ketua.
Pidato Soedijono Djojoprajitno.
Pidato W.A. Rachman.
Pendjelasan oleh Ketua.
Pidato H. Abdulkabir.
Pidato Wikana.
1. Pidato Sahamad Sudjono.
2. Pidato Soemarto.
1. Pidato V.B. da Costa.
2. Pidato Dr Hasnil Basri.
3. Pendjelasan oleh Ketua.
1. Iterupsi Soedijono Djojoprajitno.
2. Pendjelasan oleh Ketua.
Pidato W.A. Rachman.
1. Pendjelasan oleh Ketua.
2. Pidato A. Abdulkabir.
Pidato Soedijono Djojoprajitno.
Pidato Mtrhammad Rusjad Nurdin.
Persetudjuan tapat, interr;psi Dr Abdul Manap dan penutupan rapat
oleh Ketua.

3205-3206
3206-3207
3207

3207-3208
3208-3209
3209
3210

32ll
32Ll-3212
3212
3213

32L3-32t4
3214-3216

ke-II (Tahun 1958) Rapat ke'51
Hari Rabu, 10 September 1958

Sidang

(Djam panggilan: 20.00).
3217-3220 Atjara dan daftar Anggota jang hadir.
1. Wakil Pemerintah jang hadir.
3220
2. Pembukaan rapat oleh Ketua.
3220--3222 Pembatjaan sura't-surat jang masuk oleh SekertarisPendjelasan oleh Ketua
3222
3222-3225 Lalrcran Panitia Penrmus dibtilten oleh R- SctereIhadt
322>3265 Lampiran-hmpiran lxrtrno hitie km.
3266'

1- Fcodi*en orch Xttur
2- Fcdcinffrridr

3267

L Pcdidc

Grf olch Setertaris.

drf, Io-

frreriPir
2- Ptlb *i Smi
Fa Arr:rnd lhocd NetediredjaL Flrho Achrd hi
J26E
L llrilrno ff, T.eit Abobrrkf ?ftho R-U- Ali flgnshrn.
326E-3t|0 heoo .flnemi SddVU
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3269

1. Pi.dato l{ermanu Adi Kartadihardjo.
2. Pidato Soemarto.

3269-3270 Pidato H. $iswosud'armo.
1. Pidato R. Hendra,budi.

3270

2. Pidato Utarjo.
3. Pidato Asnawi

Said.

3270-327I Pidato Hadji. Mohamad Thaha bin Moh.
1. Pidato P'S. da Cunha.
327L
' 2. P^lCato Soedrjono Djojoprajitno.
3. Pendjelasan oleh Ketua.
.

Nu'r'

327L-3272, Pidato Kuasini Sabil.

3272

Pidato Soemarto.
3272-3273 Pendjelasan oleh Ketua
1. Pembatjaan Pokok Materi, oleh Sekertaris.
3273
2. Pidato Sri Soemantri Martosoewignjo.
3. Pidato R.M. Ali Manshur.
3273-3274 Pidato Muhammad Sjadeli Flassan.
Pidato }lermanu Adi Kartodihard-io.
3274
1. Pidato,Achmad Bastari bin Achmad Daeed Natadiredja.
3275
2. Pirdato Mr Oei Tjoe Tat

3276

3. Pidato Asnawi Said.
1. Pidato Utarjo.
2. Pidato E.D. Damanik.

.

3276-3277 Pidato Anwar Sutan A'mir,r.rdd.in.
1. Pi.dato Soedijono Djojoprajitno.
3277

3278

2. Pidato P.S. da Cunha.
3. Pendjelasan ol'eh Ketua

Pembatjaan usul rumusan oleh Sekertaris.
Pendjel,asan oleh Ketua.
3279---3282 Pem,batjaan usul rumusan oleh Sekertaris, pend.ielasan oleh Ketua dan
persetud-iuan rapat.
1. Pidato Sri Soemantri Martosoewignjo.
3282
2. Pidato R.M. Ali Manshur.

3278-3279

3283

3. Pidato M. Sjadeli Hassan.
1. Pi,dato Tan Ling'Djie.
2. Pidato Sahamad $oedjono.

3289-9284 Pidato Anwar Sutan Amiruddin.

3284

Pidato Utarjo.

3284-3286 Pembatjaan usul Rurn.usan oleh Sekertaris, pendjelasan oleh Ketua dan
persetudjuan rapat.

3286-3287 Pidato Sri Soernantri

3257

Martosoewignjo.

l. Pidato Muhammad Sjadeli I{assan.
2. Pidato R.M. Ali Manshur.

3287-3288 Pidato Muhammad Tahir Aburbakar.
l. Pidato Mr Renda Saroengallo

3288

3289
3289-3290

3290
329L

VIII

2. Pidato Utarjo.
1. Pida,to Tan Ling Djie.
2. Pidato Anwar Nasution.

Pembatjaan ,usul rumusan oleh Sekertaris,
Pidato Sri Soemantri Martosoewignjo.
1. Pidato R.M. Ali Manshur.
:
2. Pidato Utar_io.
3. Pidato Tan Ling Djie.

Isi.

Halaman
3.292

3292-3293
3293

1. Pidato Ds Wilhelm Johannis Rumambi'
2. Pidato Muh. SjaCeli Hassan3. Pidato Sahamad Sudjono
Pid,ato Anwar Sutan Amiruddin1. Pidato Ds Wilhetm Johannis Rumambi.

2.

Persetudjuan rapat dan penutupan rapat oleh Ketua'

keII

(Tahun 1953) Rapat ke-53
Hari Kamis. 11 September 1958
rDjam panggilan: 20.00).

Sidang

3295-3298
3298

3298-3303
3303
3304

3304-3305
3305-3306
3306-3307
3307-3308
3308-3309
33()9-33r0
3310-3313
3313-3314
331.1--3315

3315-3316
3316-3317
3317-3318
3318-3319
33 19

3319-3321
332L-3322
3322

3322-3323
3323

3323-3325

Atjara .lan daftar anggota -iang haiir.
Pembuhaan rapat oleh Ketua.
Pembatjaan surat-surat jang masuk oleh Sel:ertaris.
Pendjelasan oleh Ketua.
l. Pidato Soelamoelhadi.
2- Peodjelasan oleh Ketua.
Pidato Soedi-iono Djojopra-iitno.
Pidato P.S. da Cunha.
Pidato Mr DiamaiuCdin Glr. Dt. Singo Mangkuto'
Pidato Mr R. Sindian Dja-iadiningrat Soetojo.
Pilato Muhammad D-iazulie Kartawinata.
Pidato A- Siafiuddin.
Pidato I.R. Lobo.
Pidato Hendrobudi.
Pidato Soeratno.
Pidato Hidajatdjati.
Pidato Ds Wilhelm Johannis Rumambi.
Pidato Enin SastraPrawira.
Pidato Ali Masjhar'
Pendjelasan oleh Ketua.
Laporan Panitia Perumus disampaikan oleh suparna sastradiredja'
Pendjelasan oleh Ketua.
Pid'ato Hadji l{usein.
Pendjelasan oleh Ketua.
Pidato Hadji Husein.
Pendjelasan, lrnsetudjuan dan ltenutulnn repet ofeh R'Fttrr'

IX

"*

